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Vizita tovarășului Nicolae Ceausescu 
la Expoziția consacrata rezultatelor 
MM in ultimii ani in cercetarea

siiintiOcâ si producția de tehnică iHh

Președintele Consiliului de Stat,
Nicolae Ceaușescu, a primit 

delegația parlamentară indiana

în dimineața zilei de 29 mai, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat, comandantul suprem 
al forțelor noastre armate, a vizi
tat Expoziția de tehnică militară și 
armament consacrată realizărilor 
din ultimii ani.

Împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se aflau tovarășii 11 ie 
Verdeț, general de armată Ion 
îoniță, ministrul apărării națio
nale, Emil Bobu, Virgil Actarian, 
Mihail Florescu, Ion Crăciun — 
miniștri, general colonel Ion Co- 
man. șef de secție la C.C. al P.C.R.. 
și alte persoane oficiale.

Comandantul suprem al forțelor 
noastre armate a fost întîmpinat 
cu onoruri militare.

Erau de față primul adjunct și 
adjuncții ministrului apărării na
ționale. comandanți de armate și 
de arme, generali și ofițeri supe
riori.

Se vizitează apoi expoziția — cea 
mai mare parte organizată în aer 
liber, care reunește tehnică de 
artilerie, tancuri-auto, aviație, ra- 
diolocație, marină, geniu, mijloace 
complexe de transmisiuni, echipa
mente și materiale de protecție 
antichimică, instalații pentru poli
goane automatizate, precum și 
realizări din domeniile medical, 
topogeodeziei militare, medicinii 
militare, tehnicii de servicii etc. 
într-o mare sală sînt prezentate 
rezultatele cercetărilor științifice 
ale inginerilor și tehnicienilor ar
matei — unele în colaborare cu 
specialiști din economie — precum 
și invenții, inovații și numeroase 
piese de schimb asimilate și con
fecționate in ultimii ani.

Rezultatele cercetării științifice 
șl producției militare înfățișate in 
cadrul expoziției oglindesc succe
sele politicii partidului și statului 
nostru de dezvoltare accelerată și 
modernizare a economiei naționa
le, nivelul tehnic ridicat atins de 
industria noastră socialistă.

Această varietate de tehnică de 
luptă, armament, aparatură și 
echipamente. instalații, mașini, 
materiale ilustrează sugestiv pre
ocuparea constantă a partidului și 
statului nostru pentru întărirea 
continuă a capacității defensive a 
țării, pentru dotarea armatei noas
tre cu mijloace moderne de luptă. 
Exponatele sînt tot atîtea dovezi 
toacludente ale înfăptuirii sarcini

lor trasate de Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român din aprilie 1968, personal 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea cadre
lor de bază din armată din 1970 
privind intensificarea producției 
naționale de armament și tehnică, 
în vederea dotării forțelor noastre 
armate cu mijloace de luptă ne
cesare îndeplinirii în condiții bune 
a misiunii ce le revine.

Tehnica militară prezentată re
levă pregnant, prin ponderea 
mare a echipamentelor și instala
țiilor — rod al cercetării noastre 
științifice, al marilor posibilități 
oferite de economia națională în 
plină dezvoltare — preocuparea 
pentru traducerea în viață a 
indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu date cu prilejul vizită
rii expoziției de acest gen organi
zate în urmă cu doi ani și jumă
tate.

Ministrul apărării naționale, co
mandanții de arme raportează co
mandantului suprem că au înde
plinit întocmai ordinele sale, în
făptuind cu perseverență cerințele 
diversificării și perfecționării mij
loacelor necesare dotării unităților 
militare. In acest cadru s-a extins 
cooperarea unităților de cercetare 
științifică și de producție ale ar
matei cu cele ale industriei noastre 
socialiste, în vederea scurtării ci
clului de cercetare, proiectare și 
fabricație, reducerii cheltuielilor 
materiale făcute în această direcție.

Expoziția oglindește convingător 
rezultatele conlucrării dintre spe
cialiștii armatei și inginerii, tehni
cienii și muncitorii din industria 
națională pentru crearea de noi ti
puri de armament și tehnică nece
sare înzestrării forțelor noastre ar
mate, pentru asimilarea in pro
ducție a unor noi modele de ar
mament, aparatură modernă, care 
nu se realizau pină acum în țară 
și perfecționarea continuă a celor 
existente în dotare, pentru dezvol
tarea bazei materiale a procesului 
pregătirii de luptă și politice. înal
tul nivel de concepție ți execuție, 
ca și diversitatea exponatelor, re
flectă inteligența creatoare a spe
cialiștilor, eficiența cercetării știin
țifice.

Luind cunoștință de aceste rea
lizări, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază că ele trebuie să repre
zinte pentru industriile construc

țiilor de mașini, electronică și elec
trotehnică, pentru alte ramuri, 
puncte de plecare în asimilarea u- 
nor instalații și aparataje de mare 
complexitate sau producerea lor pe 
scară largă, venindu-se în întîmpi- 
narea atît a cerințelor întăririi ca
pacității de apărare a țării, cît și a 
necesităților economiei noastre în 
domenii ynde aceste echipamente 
au o largă aplicabilitate.

In acest sens, secretarul general 
al partidului a indicat., între altele, 
să se treacă la producția de serie 
a unor instalații și aparataje elec
tronice, în cadrul unui program 
concret eșalonat pe întreg cincina
lul. Unele din echipamentele indi
cate privesc domenii de mare in
teres pentru economia noastră, 
cum ar fi stațiile meteorolo
gice și radiolocatoarele pentru 

aeroporturi. în fața altor stan
duri ale expoziției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu trasează ca 
sarcină asimilarea unor agregate 
care, în afara destinației lor mili
tare, pot fi folosite în agricultură, 
la irigații, în transporturi și tele
comunicații, în lucrările de con
strucții și terasamente pe marile 
șantiere ale socialismului. în con
textul unor astfel de recomandări, 
care vizează coroborarea mai 
bună a forțelor de cercetare 
și producție, finalizarea lor atît in 
planul modernizării și înzestrării 
armatei, cît și în ce privește valo
rificarea acestor eforturi în di
recția dezvoltării bazei materiale 
a economiei, se înscriu și alte' in
dicații ale secretarului general al 
partidului nostru.

Comandantul suprem al forțelor 
noastre armate s-a întreținut cu 
specialiștii, s-a interesat de perfor
manțele unor riiijloace tehnice pre
zentate, a dat în repetate rinduri 
indicații cu privire la introducerea 
rapidă în producția de serie a pro
totipurilor de armament și echipa
ment omologate, găsirea unor noi 
posibilități de proiectare și fabri
care a unor mijloace tehnice cu un 
grad de complexitate sporit, care 
să încorporeze achizițiile de vîrf 
ale științei și tehnologiei moderne.

Expoziția tehnică militară orga
nizată de Ministerul Apărării Na
ționale a constituit o mărturie grăi
toare a capacității creatoare a ca
drelor tehnico-inginerești din ar
mată, a marilor posibilități de care 
dispune industria noastră socialistă 
de a contribui la înzestrarea for
țelor noastre armate cu ceea ce le 
este necesar pentru a-și îndeplini 
misiunea încredințată de partid și 
popor.

Felicitînd pe specialiștii armatei 
pentru realizările și creațiile lor 
originale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat convinge
rea că aceștia vor face totul pentru 
a se autodepăși, pentru a obține 
rezultate și mai bune, urîndu-le 
succes în activitatea închinată în
tăririi și modernizării forțelor 
noastre armate.

(Agerpres)

Marți. 29 mai, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, a primit 
delegația parlamentară indiană, 
condusă de dr. G. S. Dhillon, pre
ședintele Camerei Reprezentanților 
a parlamentului Republicii India, 
care, la invitația Marii Adunări 
Naționale, face o vizită de priete
nie în țara noastră. Delegația este 
alcătuită din Om Mehta, ministru 
de stat pentru afacerile parlamen
tare. Tayyab Hussain, Sat Pal 
Kapur, Shanbhu Nath, Bhargavi 
Thankappan. membri ai Camerei 
Reprezentanților, Sultan Singh, 
T. K. Srinvasan, membri ai Ca
merei Superioare, P. K. Patnaik, 
secretar adjunct al Camerei Re
prezentanților.

La întrevedere au fost de față 
Ștefan Voitec. președintele Marii 
Adunări Naționale, Ilie Murgu- 
lescu. vicepreședinte al M.A.N., 
George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, Vasile Pungan, 
consilier al președintelui Consiliu
lui de Stat, George Bărănescu, 
deputat în M.A.N.

A participat; de asemenea, V. K. 
Ahuja, ambasadorul Indiei la 
București.

în cursul convorbirii s-au subli
niat evoluția pozitivă' și perspecti
vele bune ale relațiilor româno- 
indiene, relevîndu-se că dezvolta
rea celor două țări permite inten
sificarea cooperării în domeniile

Tovarâsul Nicolae Case» a primii pe Olaf Paeschke,
directorul editurii „Bertelsmann" (R.F.G.),

si pe publicistiri Helnz Siegert
Marți după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe Olaf Paeschke, directo
rul editurii ,.Bertelsmann" — 
R.F.G., și pe publicistul Heinz 
Siegert.

La întrevedere a participat to

între Iran și România există 
un vast teren de înțelegere 

pentru o și mai amplă cooperare 
Interviul acordat de șahinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, unui grup de ziariști români

După cum s-a anunțat, șahinșahul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, a primit, la Palatul Niavaran din Teheran, o de
legație de ziariști români, căreia i-a acordat un interviu.

ȘAHINȘAHUL IRANULUI. MO
HAMMAD REZA PAHLAVI A- 
RYAMEHR : Sînt foarte mulțumit 
să primesc această delegație re- 
prezentind presa română. Voi re
vedea cu multă bucurie țara 
dv. și. firește, voi avea în
delungate convorbiri cu pre
ședintele Ceaușescu asupra pro
blemelor de interes bilateral, ca 
și asupra altor probleme ale lu
mii noastre.

ÎNTREBARE : Este cunos
cută in România contribuția 
importantă pe care Maiestatea 
Voastră Imperială a adus-o la 
consolidarea afirmării de sine 
stătătoare a Iranului, in direc

economic, tehnico-științific și cul
tural. In această ordine de idei s-a 
exprimat dorința reciprocă de a se 
acționa și în viitor pentru extinde
rea și diversificarea acestor rapor
turi multilaterale în folosul ambe
lor țări și popoare.

Conducătorul delegației parla
mentare indiene a evidențiat 
marea importanță a vizitei efectu
ate de președintele Consiliului de 
Stat, în octombrie 1969, în India, 
pentru promovarea relațiilor cu o 
veche tradiție dintre cele două 
țări. Căldura cu care ați fost pri
mit — a subliniat oaspetele, 
adresîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — reflectă stima și a- 
precierea de care vă bucurați din 
partea guvernului și poporului 
indian.

Președintele Camerei Reprezen
tanților a arătat că îi revine cin
stea de a fi mesagerul urărilor de 
sănătate și viață lungă adresate 
șefului statului nostru de pre
ședintele Indiei, Varahagiri Ven
kata Giri, de primul ministru, 
Indira Gandhi, și parlamentul in
dian. al sentimentelor de prietenie 
nutrite de poporul indian față de 
poporul român.

Evocînd cu plăcere vizita între
prinsă în India, președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat delegația 
parlamentară să transmită pre
ședintelui Indiei și primului mi
nistru un cordial salut din partea 
sa, iar poporului indian urarea de 
a obține noi succese pe calea dez

varășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, oaspeții au în-v 
mînat președintelui Consiliului de 
Stat. în semn de omagiu, primul 
exemplar al cărții „Nicolae 
Ceaușescu — știința conducerii 
pentru o Românie modernă1'. Vo
lumul — semnat de Heinz Siegert 
și apărut în editura „Bertels
mann" — prezintă o amplă bio

ția valorificării resurselor na
turale, a dezvoltării, la progre
sul său economic și social. în 
luna februarie a.c., Majlisul 
iranian a adoptat cel de-al cin
cilea plan cincinal de dezvol
tare a Iranului. Am ruga pe 
Maiestatea Voastră Imperială 
să prezinte prioritățile acestui 
nou plan și perspectivele de 
dezvoltare ale țării dumnea
voastră.

RĂSPUNS : Cînd am început al 
patrulea plan cincinal, se spunea 
că este un plan ambițios. Noi l-am 
încheiat cu aproape zece procente 
în plus, ceea ce ne-a permis să 
realizăm în această perioadă o rată 

voltării economice și sociale, a 
bunăstării.

în cadrul schimbului de vederi 
asupra unor aspecte ale actuali
tății internaționale s-a apreciat 
cursul pozitiv spre destindere și 
cooperare. S-a relevat însemnăta
tea deosebită pe care o au pentru 
consolidarea acestui climat conlu
crarea activă a țărilor în curs de 
dezvoltare, participarea tuturor 
statelor — mici, mijlocii și mari — 
la soluționarea problemelor majo
re ale contemporaneității. în acest 
context s-a subliniat rolul parla
mentelor — ca expresie a voinței 
popoarelor — la instaurarea în 
lume a unei noi politici, la edifi
carea unui climat de pace, secu
ritate și înțelegere.

S-a remarcat de ambele părți că 
vizita parlamentarilor indieni în 
România reprezintă un aport la 
mai buna cunoaștere reciprocă, la 
întărirea și promovarea raportu
rilor de colaborare prietenească 
româno-indiană.

Oaspeții au exprimat vii mulțu
miri pentru onoarea ce 11 s-a făcut 
de a fi primiți de președintele 
Nicolae Ceaușescu, precum și pen
tru ospitalitatea și prietenia de 
care s-au bucurat pretutindeni în 
țara noastră, au împărtășit impre
siile deosebit de pozitive cu pri
vire la realizările poporului ro
mân, de care au luat cunoștință, 
în mod nemijlocit, în timpul vizi
tei.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

grafie a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în contextul istoriei 
contemporane a României, activi
tatea revoluționară desfășurată 
de-a lungul a 40 de ani în slujba 
propășirii patriei, contribuția im
portantă adusă la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și ex
terne românești.

în continuare a avut Ioc o con
vorbire cordială.

de creștere mai mare de 10 la sută, 
la prețuri fixe, permițînd țării 
noastre să ajungă — vorbesc acum 
făcînd abstracție de devalorizarea 
dolarului — la aproape 500 dolari 
și, poate, chiar mai mult pe lo
cuitor.

Cel de-al cincilea plan cincinal, 
care a fost și el apreciat ca mai 
mult decît ambițios, ne va permite 
să dublăm produsul național brut 
și cred, de asemenea, că și venitul 
pe locuitor. Dar, vedeți, lucrurile 
evoluează atît de repede îneît, deși 
au trecut numai patru luni de cînd 
am adoptat acest plan, el este deja 
depășit.

Trebuie să ne gîndim la pro
iecte mult mai mari, de anver
gură internațională. mondială. 
După felul în care se desfășoară

(Continuare in pag. a Vil-a)
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FAPTUL Da, se poate spune:

DIVERS MARAMUREȘUL E FRUNTEA
Histria
inedită

Obiectiv rtirișfi'c de prim-reng 
cl litoralului. Histria anunță, 
în sezonul estival, o sene de 
routăti deosebit de interesante 
prniru vizitatori. Printre aces
tea. in prunul rind. un templu 
K<h'.nat zeiței Afrodita, recent 
descoperit, și care datează din 
epoca de strălucire a Histriei 
(secolele V-7V t.e.n.), apoi re- 
ț.'cja stradală din cartierul re- 
z dcnțwil al epocii precești a ce- 
tâții. Tot printre obiectivele a- 
jlate in curs de consolidare și 
restaurare se numără și băile 
romane, situate in afara incintei 
nrz’i a Histriei. In sfirșit, in 
acest cadru se inscrie șt inccpe- 
rca construcției noului local al 
Muzeului Histriei — clădire 
complexă dispunind de o supra
față ac expunere de 1600 
tri pâtrațL

mc-

Cu auto

Propuncm cititorilor să începem 
rlndurile de față cu lectura unei 
părți dintr-un bilanț. Un bilanț din 
care reproducem așa cum am făcut 
cunoștință cu cl intr-o informare 
statistică obișnuită : „sarcinile de 
plan la producțla-marfă șl la prestă
rile de servicii către populație au 
fost depășite in anul trecut cu 234 
milioane lei : planul de investiții din 
fondurile centralizate, cu 19 milioane 
lei ; datorită rezultatelor bune în
registrate in toate sectoarele — pro
ducția industrială, investiții, acțiunile 
edilitar-gospodărești, circulația măr
furilor — planul dezvoltării economi- 
co-socialc a județului pe anul 1972 a 
fost realizat cu 15 zile mai devreme ; 
unitățile subordonate consiliului 
popular au dat peste plan o produc
ție suplimentară in valoare de 50 mi
lioane lei — ceea ce reprezintă 23,6 
la sută volumul realizat pc întregul 
Județ ; în agricultură, la porumb și 
griu, s-au obținut cele mai mari pro
ducții din Istoria județului...".

Am putea continua și cu alte re
zultate din bilanțul cu care județul 
Maramureș a încheiat anul 1972 și 
care i-au adus, după cum se știe, lo
cul întii in Întrecerea dintre consi
liile populare.

Cum a reușit Consiliul popular al 
județului Maramureș să se situeze 
in frunte ? Cine ar putea explica cel 
mai bine această reușită dacă nu 
înșiși autorii ei, ciștigâtori ai între
cerii.

„Noi considerăm că cel mai pozi
tiv lucru in activitatea noastră pe 
anul trecut — ne spune tov. 
Gll. BLAJ, prlmul-sccrct.tr al comi
tetului județean do partid, președin
tele comitetului executiv al consi
liului popular — constă in faptul că 
am reușit să imprimăm tuturor uni
tăților economice, fiecărui consiliu 
popular răspunderea pentru îndepli
nirea. punct cu punct, a sarcinilor și 
angajamentelor asumate in întrecere.

mări care să justifice cauzele, ci am 
deplasat la fața locului, in unitatea 
respectivă, fie biroul comitetului ju
dețean de partid, fie comitetul exe
cutiv al consiliului popular județean. 
Am considerat că este modul cel mal 
bun de a Interveni, pentru că nu poți 
conduce, nu poți lua decizii numai 
după ce auzi, după informările pc 
care le primești".

...Pe la începutul anului trecut, 
cind li s-a cerut să acorde mai mare

Argumentul afirmației: locul I în 
întrecerea socialistă dintre consiliile 

populare județene

Această orientare — ca fiecare uni
tate, mare sau mică, sâ-și aducă con
tribuția la îndeplinirea angajamente
lor asumate in întrecere — a stat la 
baza întregii munci politice desfășu
rate de noi, a tuturor acțiunilor și 
analizelor întreprinse in anul trecut.

Cind intr-o unitate de interes re
publican sau local au apărut fluctua
ții in îndeplinirea planului — și am 
avut cazuri de acest fel — n-am aș
teptat să primim rapoarte sau infor-

atenție valorificării resurselor do 
materii prime existente in județe, 
unii conducători ai unitațilbr de in
dustrie locală au luat in brațe pe „nu 
mai avem ce*'.  Ba, mai mult, unele 
unități incepuseră să rămină in urmă 
și cu planul. în locul convocării unor 
ședințe la județ, in care să se asculte 
rapoarte și informări, și apoi să se 
traseze sarcina „să se facă planul", 
comitetul executiv s-a deplasat in 
fiecare unitate de industrie locală șl

camionul
în turmă

lntr-una din serile trecute, 
un autocamion gonea pe șoseaua 
ce trece prin comuna Tiha 
Birgâului, Zorit din urmă de 
irtunencul nopții, care abia se 
lăsase, șoferul Mihai Muranda 
v ;j si ajungă la Bistrița cu 
citeva minute mai devreme. 
Dar. iuindu-se cu graba, s-a in- 
1iln.it cu... o turmă de oi. Și, pi
nă să se dumirească cum e cu 
pnontatca in astfel de situații, 
s-a trezit in mijlocul lor. Cind 
a oprit mașina, era prea tir- 
ziu. Omorise 53 de oi fi rănise 
alte 14.

Cu ce bani? Fără 
bani! Cu inițiativă

Haltă
cu suspens

Călătorind cu trenul 5052 spre 
Ivești (Vran cea), împreună cu 
cej doi copii ai săi, cetățeanul 
N. N. a coborit citeva minute 
in stația Adjud. Neatent, n-a 
observat că impiegatul dăduse 
semnalul de plecare. Cind și-a ■ 
dat scama ce s-a intimplat, nu 
mai avea ce face. Trenul por
nise, împreună cu toate baga
jele și cei doi copii. Despărți
rea n-a durat Insă mult. La 
Ivești, in stație. 11 asteotau și 
bagajele șl copiii. O impruden
ță și o lecție de... a ten ți e.

Denunță-»

torul ucigaș
In ziua de 23 mai a.c., loan 

Pop, in virstă de 27 ani, dorni
ci :at :n Arad. Calea Romanilor, 
bloc B 2/1, apartamentul 91, 
s-a prezentat la miliție cu o se
sizare : intorcindu-se acasă din- 
tr-o vizită la părinții săi din 
comuna Aleuș (Sălaj) și-a găsit 
soția asasinată și ascunsă sub 
niște haine intr-un șifonier din 
locuință. Lucrătorii de mili
ție au întreprins imediat cerce
tările necesare. In urma acesto
ra s-a stabilit insă că autorul 
crimei nu era altul decit însuși 
denunțătorul, care, in cursul 
unei discuții violente cu soția, 
a păsiț de cuviință să rezolve 
conflictul cu cuțitul. După defi
nitivarea dosarului penal. loan 
Pop va fi deferit instanței 
judecată.

La 100

întilnirea din cartier era 
pe sfirșite. Reprezentantul 
consiliului popular iși ținu
se raportul, iar directorii 
întreprinderilor pentru ser
vire publică răspunsesoră 
cu toții la intrebările cetă
țenilor.

— Propuneri, sugestii, ce
reri ? — intrebă, un 
grăbit, cineva de la o tri
bună improvizată.

Nimeni nu s-ar fi aștep
tat ca această simplă între
bare să declanșeze atitea 
discuții, să prelungească 
întilnirea pină seara tirziu...

Pe scurt, cetățenii au ce
rut cu insistență extinde
rea rețelei comerciale, re
profilarea unor magazine, 
modernizarea altora. S-au 
propus și unele soluții, s-au 
analizat forța de lucru 
disponibilă, posibilitățile 
locale.

...A trecut un an. Ce a 
urmat după intilnlre ? Pro
iectele consiliului popular 
și chiar așteptările cetățe
nilor au fost cu mult de
pășite. Iată, succint, ceea 
ce s-a realizat : in afară de 
unitățile comerciale prevă
zute in planul de investi
ții, au fost puse la dispozi
ția brăilenilor Încă 35 de 
magazine, cu tot atitea pro
filuri: magazine de galan
terie, de încălțăminte, con
fecții, pentru prezentarea și 
vinzarea produselor ali
mentare. Cu ce bani ? Fără 
bani ! Imediat după intilni- 
re. luind exemplul primă
riilor din București, comi
tetul executiv al consiliu
lui popular a inițiat o vas
tă acțiune pentru depista
rea spațiilor comerciale, 
care de-a lungul anilor 
căpătaseră o altă destina
ție. Un depozit de chimi
cale a fost transformat in 
magazin pentru încălțămin
te, un dcpozjt de clntare — 
in magazin pentru cravate 
ș.a.m.d. Cele 35 de maga
zine au contribuit cu cite
va milioane de lei la mi
lioanele încasate intre timp 
de comerțul brăilean ; au 
contribuit, in general, la 
descongestionarea spațiilor

de vinzare. Iată rezultatul 
unei simple intilniri intre 
reprezentanții primăriei și 
cetățeni. Zilele acestea co
mitetul executiv va amena
ja o nouă tribună pentru 
dialogul cu cetățenii. Ce 
va urma la capitolul su
gestii, propuneri, cereri ?

Omul sfințește locul

pic în sala cantinei, mare cil 
o hală de strungărie, erau 
pe puțin 200 de oameni, 
împreună cu 6 dintre ei — 
un sudor, trei lăcătuși și

de ani
Duminică, fiii satului Bătrini 

(Prahova) — copii, tineri și... 
bătrini — s-au îndreptat spre 
școala din localitate ; aceasta 
împlinea virstă de 100 ani. O 
sută de trepte de lumină evo
cate cu emoție de întregul sat, 
in cadrul festivităților organi
zare cu acest prilej. în anul 
1392, după cum menționează 
Marele dicționar geografic al 
României, in satul Bătrini știau 
carte 87 de bărbați și 8 femei, 
în prezent, aici învață 310 elevi, 
iar numeroși absolvenți ai săi 
din ultimii ani sint acum mun
citori cu înaltă calificare, teh
nicieni, profesori sau 
La o asemenea virstă 
bilă, școala din Bătrini 
mereu ti nară.

An Ă PT A TA
.... <*• --- . ... ■ ........

cit să frece toată ziua va
sele, tacimurile, mesele șl 
dușumelele. La puține can
tine din țară am intilnit 
un meniu atit de variat și 
de ieftin ca la „Progresul": 
6 lei costă 3—4 feluri de 
mincare, E o performanță, 
nu ? Omul sfințește locul ! 
Nimic mai adevărat. Cu doi 
ani in urmă, la cantina 
despre care vorbim erau 
abonați 300 de muncitori, 
iar acum sint 1 600, De ce, 
cum ? Pentru că e minca- 
rea bună și ieftină.

...Răsfoim din nou lista 
de meniuri : ostropel cu 
carne, mușchi tocat cu piu-

La Brăila

Aerogara Tulcea : o poartă aeriană la paradisul Deltei...
Foto : S. Cristian

a analizat, la fața locului, posibilită
țile de creștere a producției. In urma 
acestor analize (s-a constatat, do pil
dă, că In unele locuri spațiile desti
nate producției erau ocupate cu... bi
rouri, magazii și depozite), a consul
tării cu specialiștii și cu colectivele 
de oameni ai muncii s-au conturat, 
pc loc, o serie de măsuri pentru dez
voltarea capacităților de producție, 
pentru mai buna lor folosire, pentru 
creșterea aportului industriei locale 
la realizarea de mărfuri destinate 
fondului pieței. Rezultatul ? Astăzi, 
unitățile de industrie locală ale jude
țului sint prezente pc piață cu 50 de 
tipuri de mobilă — de la garnituri 
complexe pină la piese separate și 
mobilier mic pentru copii, cu peste 
20 de produse metalice de uz casnic, 
cu produse de carieră și balastieră 
ce valorifică resursele de andezit, 
marmură, gresii și nisipuri ouarloa.se, 
cu prefabricate pcnlru garduri, po
dețe, tuburi de canalizare, confecțio
nate din resursele de balastieră etc. 
Nu putem încheia această sumară 
trecere in revistă a prezenței indus
triei locale pe piață fără a arăta 
epilogul final al analizelor amintite : 
50 la sută din producția realizată as
tăzi in industria locală a județului — 
adică peste 260 milioane Iei — este 
destinată fondului de marfă necesar 
pieței.

Rezultatele de ansamblu obținute 
de Consiliul popular Maramureș in 
anul trecut sint, fără indoială, rodul 
hărniciei oamenilor muncii din județ 
și al unei conduceri pricepute, cu 
spirit gospodăresc și inițiativă, a în
tregii activități economico-sociale a 
județului. Dar sint in egală măsură 
și rodul consultării permanente cu 
masele, ascultării opiniei cetățenilor 
și informării lor — in cel mai deplin 
consens democratic — cu toate hotă- 
rlrile care se iau. Pe această linie so 
înscriu atit supunerea dezbaterii pu
blice a principalelor proiecte de hotă- 
riri (așa s-a procedat in cazul proiec
telor referitoare la : dezvoltarea ac
tivităților industriale și a prestațiilor 
de servicii, la dezvoltarea patrimo
niului pomicol și la aprobarea schi
țelor de sistematizare a satelor etc.), 
cit și organizarea unor intilniri perio
dice, fără „ordine de zi", între mem
bri ai comitetului executiv și obștea 
satelor. Nu o dată, in cadrul acestor 
intilniri, dialogul pornește de la ast
fel de întrebări : Ce probleme aveți 
de rezolvat in comuna dv. ? Ce greu
tăți există in soluționarea lor ? Cu ce 
vă putem ajuta ? în cadrul unul ast
fel de dialog s-a realizat — cum 
mărturisea primul secretar — „plat
forma" de participare a tuturor lo
cuitorilor la întrecerea dintre județe. 
O platformă care a adus in balanța 
întrecerii entuziasmul și spiritul gos
podăresc a mii de locuitori. Iar re
zultatele au fost pe măsura acestei 
participări masive : in anul 1972, ce
tățenii județului Maramureș au exe
cutat, prin muncă patriotică, lucrări 
in valoare de 101 milioane lei ! O 
simplă trecere in revistă a principa
lelor obiective executate pe această 
cale — construcția a 186 000 mp 
străzi, 89 000 mp trotuare, 82,6 km 
drumuri, repararea și Întreținerea a 
peste 2 milioane mp străzi și tro
tuare, construirea a 35 km di
guri etc. etc. — arată că nu Intlm- 
plător Maramureșul s-a situat pe pri
mul loc.

Pentru copiii noștri,
de ziua lorLume. 

Băutură. Semințe. Bufet ? 
Vintul... Responsabilul ? 
Doarme. (La propriu vor
bim. Era ora 12. 22.V.1973).

...„Calul bălan". Lume și 
nu prea. In rest, mai nimic, 
afară, bineînțeles, de băutu- 
rică.

....Filipoiu". Lume. Bere. 
Semințe. Responsabilul ? 
Plecat pe teren cu „pro
bleme", Desfacere : 5 000 lei 
— băutură și țigări ; 300 
lei — mincare. Auzi pe cite 
unul văicărindu-se : „De 
un leu piine, de douăzeci 
țuică... Ce mult m-a costat 
piinea !“.

....Băiatul vesel" (după 
cum se vede inspirația 
T.A.P.L. in materie de fir
me e... inegalabilă. Cum 
iese pe stradă, omul dă ba 
de un pahar do aur, ba de 
un băiat vesel, ba de un 
cal bălan, ba de... zori de 
zi). Deci. „Băiatul vesel". 
Lume și nu prea. In rest ? 
Băutură. Bufet asortat cu...

. indolență.
Teama de a repeta lucruri' 

cunoscute ne îndeamnă să■ 
nu comentăm prea mult 
importanța alimentației pu
blice, necesitatea ca aceas
tă intreprindere, organiza
tă in T.A.P.L.-uri, să ofere 
cu preponderență produse 
alimentare, preparate culi
nare proprii. La drept vor
bind. nu există oraș in țară 
in care trusturile să nu fi 
adaptat localurile publice 
nevoilor largi (ale publicu
lui. Trustul din Brăila nu 
face nici el excepție. Dar, 
mai ales prin cartierele 
mărginașe, au fost menți
nute o puzderie de localuri 
cu Iz de „circiumă de 
colț". Au fost menținuți și 
prea mulți oameni fără vo
cație pentru alimentația 
publică.

E drept, pe pereții exte
riori ai unor astfel de lo
caluri sint zugrăvite fel de 
fel de reclame : „Serviți 
cu încredere preparatele 
noastre..." Dar, cum am 
văzut, ce scrie pe dinafară, 
pe dinăuntru nu-I „viu și 
natural".

1 Iunie — Ziua internațională a 
copilului — este marcată si in acest 
an in școli prin acțiuni cultural- 
artistice și educative care fac cu
noscute elevilor semnificația eveni
mentului.

Personalități ale vieții politice șl 
culturale, profesori, dlriginți se 
intilnesc, în zilele premergătoare 
acestui eveniment, cu purtători ai 
cravatelor roșii și uteciști, cărora 
le vor vorbi despre grija partidu
lui și statului nostru pentru creș
terea viitoarei generații in spiritul 
patriotismului socialist, al păcii, 
prieteniei și colaborării între po
poare, al solidarității internațio
nale.

De asemenea, la cluburi, cămine 
culturale și case de cultură ale ti
neretului vor avea loc matinee de 
poezie și literatură, convorbiri cu 
poeți, scriitori și creatori de artă 
— manifestări ce sint însoțite de 
audiții de cintece pentru copii in 
interpretarea unor artiști consa- 
crați, de proiecții de dțafîlnțe și 
diapozitive. Tot aici vor aveatyloe 

"program^ culiural-educattve orga
nizate și'interpretate de cel mici, 
precum și expoziții cuprinzind 
obiecte de artă, cusături, broderii, 
traforaje executate de elevi în 
cercurile de îndeletniciri practice.

Au fost, de asemenea, programa
te filme pentru copii la numeroase

cinematografe din Capitală șl din 
țară. In cursul acestei săptămini, de 
pildă, ei vor viziona pelicule ca 
„Aventurile lui Babușcă", „Amin
tiri din copilărie", „Veronica", se
rialul „Năică" și filme de desene 
animate realizate de studioul „Anl- 
mafilm". Teatrele pentru copii și 
tineret au prevăzut prezentarea, in 
aceeași perioadă, a celor mai în
drăcite piese din repertoriul adec
vat virstel lor, iar parcurile și gră
dinile publice din întreaga țară 
găzduiesc competiții de biciclete, 
trotinete și triciclete, care întru
nesc zeci de mii de concurenți.

Intrată în cdlendarul celor maî 
îndrăgite sărbători școlare, Ziua 
internațională a copilului prileju
iește Comitetului național român 
pentru U.N.I.C.E.F. realizarea fil
mului „Pentru ca toți copiii din 
lume să clnte" — inspirat din via- 
fa copiilor preșcolari din țară și 
străinătate — iar Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor selecțio
nează lucrări pe care le va trimite 
juriului concursului internațional 
de desene ale copiilor cu tema 
„Pacea" — organizat in Cehoslova
cia — în timp ce palatul din Dealul 
Cotrocenilor amenajează expoziția 
pionierească de artă plastică „Me
ridianele prieteniei".

(Agerpres)

Lase

doi ucenici — ne-am așe
zat la o masă. S-a adus 
piinea. Un ucenic a luat 
nerăbdător un dumicat de 
miez și a întins cu el in 
solnița de sare. I-a zis to
varășului de lingă el. lm- 
pingindu-1 ușor cu cotul :

— Să vedem ce ne dă pe 
ziua de astăzi nea Bur- 
cuță.

Printre mesele din celă
lalt capăt al sălii se tot in- 
vîrtea un om. Se oprea 
printre meseni și făcea sem
ne scurte și repezi. Omul 
nostru vorbea — dacă
poate spune așa — cu mina ! 
Spunea prin gesturi : .da. 
nu. fii pe pace, o să mai 
vedem ș.a.m.d.

S-a servit masa : borș de 
came, limbă cu măsline, 
budincă. Omul, care se tot 
învirtca printre mese ges- 
ticulind. a ajuns la noi. 
Era administratorul canti
nei, „nea Burcuță". despre 
care vorbise ucenicul. Can
tina uzinelor ..Progresul" 
pe care o administrează 
poate concura la capitolul 
curățenie cu orice farmacie 
din oraș. Ai impresia că 
oamenii care lucrează aco
lo nu fac nimic altceva de-

ingineri, 
venera- 
e totuși

Balamale
De „bani albi pentru 

gre“ am auzit cu tc 
balamale. cuie și panel de fag, 
strinse in scop identic — Încă 
nu. Și totuși, cooperativa meș
teșugărească ..Lemnul" din O- 
radea s-a hotărit să încerce să 
adune cit mai multe materiale 
de acest fel tocmai pentru a-a 
ceva. Și, cu timpul, in depozi
tele sale s-au strîns 15 000 ba
lamale șarniere (deși aveau ne
voie numai de 5 700). 8 400 kg 
cu:e (consumul: 4 800 kg) și 
6 600 mp panel de f3g (in loc 
de 600 mp). Se vede treaba că 

cooperativă lupta 
; ’ din 
venit orga- 

________ ... ......I Ii 
ține balamalele la plată ?

la amintita -----
Împotriva risipei... scirțîie 
balamale. Dar au vcr.'.t z 
nele financiare in control, 
vor

Rubricâ redactaiâ de 
Dumitru TÎRCOB
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scinieii"J

re. tocăniță națională, frip
tură la tavă...

Să spună drept — căruia 
dintre administratorii de 
cantine din țară nu-i lasă 
gura apă ?

De un leu pîine, 
e douăzeci țuică... 
e mult m-a costat 

piinea 1"

...Cartierul Brăillța.
„Paharul de aur" lume de 
toată mina. Oamenii beau 
bere și, drept gustare, ron
țăiau semințe „de bostan 
de floare" sau, cum li se 
mai spune, „bomboane agri
cole". Normal. Prin bufe
tul „Paharului de aur" bă- 
tea vintul. Dar responsabi
lul ce făcea ? Trăgea un 
pui de somn într-o came
ră din spatele barului ! Dar 
alți responsabili ? Directo
rul T.A.P.L., specialiștii din 
subordine, inspectorul co
mercial — toți erau, fireș
te, ca intotdeauna. pe teren, 
plecați să „rezolve proble
me urgente"

nrr m
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Contrast brăileon — bâtrinul ceas din p.ala centrală și ambițioasa slaiuru a noului 
hotel „Troian" Foto : ML Andreescu

Diverse

Nu se mai bea salep la 
Brăila. Sucurile l-au asfi
xiat. In schimb, au rezistat 
braga și alte preparate a- 
limentare cu tradiție : co
vrigii calzi și plăcinta. 
Consumul e in creștere. în- 
tr-o singură zi. brăilemi 
dau gata 
cu bragă, 
plăcintă 
vrigi !

40 000 de pahare
20 000 bucăți de 
și 12 000 de co-

★
lucrări de extin-Se fac _____ ... ___

dere la gara orașului. Că
lătorii sint strimtorați. 
Locurile de acces sint blo
cate, peroanele au fost 
transformate in depozite 
de materiale. N-ar fi ni
mic grav. In viitor vor găsi 
la Brăila o gară mai fru
moasă. Dar tot călătorii se 
întreabă: cit de mult se 
va întinde gara dacă lu
crările s-au întins pe doi 
ani ?!

★
Notariatul de stat, li . 

nem tovarășului I. Teodor, 
notar șef, următoarea în
trebare :

— Cite cereri ați înre
gistrat de la începutul anu
lui ?

— 11 860.
— Și cite au fost rezol

vate ?
— Tot atitea.

★
La 6 martie a.c.. M. Ba- 

ranga, P. Pirlitenu și 
alții au depus la spațiul 
locativ actele pentru schimb 
de locuință. Pină la 24 mai. 
actele n-au fost mișcate din 
sertarele funcționarilor de 
la spațiu.

— Se face formularistică 
de prisos. Cetățeanul tre
buie să alerge după o su
medenie de semnături și 
adrese. Pierde uneori cite 
două săptămini pentru pro
curarea actelor. (Georgeta 
Petrescu, salariată la insti
tuția pomenită).

Așa e. Se mai întocmesc 
acte inutile. Dar să jude
căm drept : de la 6 martie 
oină la 24 mai sin'... două 
săptămini ?

pu-

Gh. GRAURE
N. Gr. MARAȘANU

Constantin PRIESCU

alcofihMti
forurile vizate

• Consiliul popular al 
municipiului Pitești : „ca 
urmare a deficiențelor 
semnalate, responsabilul 
unității „Rapid" a fost 
schimbat din funcție, iar 
salariatului Tuță Petre 1 
s-a desfăcut contractul 
de muncă. Lucrătorii O- 
proiu Marin, Voincilă Ion 
și Niță Elena, de la uni
tatea „Oltul", au fost a- 
mendați. Șefului unității 
„Nucul" i s-a desfăcut 
contractul de muncă, iar 
unitatea a fost închisă 
întrucit nu întrunea con
dițiile igienico-sanitare".

nu au acordat sprijinul 
necesar echipei de control 
obștesc aflată în verifi
care la —*■ -------
„Grădinița" 
tală".

• Direcția 
mercialâ a 
București : 
Cristina (șefă 
la „Lacto-Bulevard") a 
fost retrogradată, iar șe
fii unității. Rădulescu A- 
lexandru șl Iosif Flori- 
ca. au fost sancționați cu 
«mustrare»".

restaurantul 
din Capi-

generală co- 
municipiului 

„Grigore 
bucătar

o Direcția economică 
din Inspectoratul General 
al
„s-a 
gerii _ . __r--------
celor doi subofițeri care

Miliției Capitalei : 
luat măsura tra- 
la răspundere a

• Oficiul județean de 
turism Dolj : „șeful uni
tății „Minerva" din Cra
iova a fost retrogradat pe 
timp de 3 luni. Sesizarea 
primită a fost prelucrată 
cu întreg personalul uni
tății".

Intrarea în vigoare a Le
gii nr. 6 și plnă In pre
zent, doar 55 de medici 
din cei 339 — care aveau 
obligația să însoțească e- 
chipele cetățenești în ca
litate de specialiști — 
și-au făcut datoria, par- 
ticipînd la fiecare con
trol" (O. HALAGIAN, 
membru al comisiei).

• Noi forme de servire. 
„Recent, Uniunea muni
cipală a cooperației meș
teșugărești din București 
a inventariat toate pro
punerile primite din par
tea echipelor de control 
obștesc de la începutul 
activității lor și pină a- 
cum. Din miile de sugestii 
consemnate în procesele

verbale din unități am 
reținut propunerile cele 
mai valoroase, urmind ca, 
treptat, in funcție de po
sibilități, să le aplicăm. 
Intre altele, ni s-a propus 
să înființăm in Capitală o 
unitate specială de repa
rat și călcat piese de îm
brăcăminte, precum șl o 
unitate specializată In 
confecționarea de panta
loni pentru bărbați și fe
mei. Ambele propuneri au 
fost însușite de uniunea 
noastră, trecindu-se ime
diat la amenajarea atelie
relor respective. Ele vor 
fi deschise, in curind, 
pentru publicul larg" (GR. 
MOSOR, vicepreședinte al 
U.C.M.M.B.).

este /

Semnale din Rimnicu-Vîlcea

• I.A.P.L. „Bistrița" 
— București : „Din cer
cetările efectuate rezul
tă că cele semnalate de 
echipa de control obștesc 
(atitudinea necuviincioa
să a responsabilului bu
fetului „Obor" ș.a. — 
n.n.) nu corespund rea
lității... Totuși, tovarășul 
Zervo Nicolae (responsa
bilul bufetului) a fost 
sancționat cu penalizare 
de 5 la sută din salariu 
pentru (vă rugăm să ci
tiți cu atenție în conti
nuare — n.n.) atitudinea

necuviincioasă pe care a 
avut-o față de organul de 
control".

Care-i adevărul ? 
fost sau nu vinovat 
ponsabilul unității ?

A 
res-

mu-• O.C.L. Mixt din ... 
nicipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej : „Sesizarea adre
sată „Scînteii" este justă 
și vă informăm că au 
fost dispuse măsuri de 
remediere a deficiențe
lor". Care măsuri, care 
remedieri ? Informați-ne 
complet 1

poșta rubricii

• Caz grav la C.A.P. 
Popești — județul VIL- 
CEA : „Vă informăm a- 
supra unor fapte grave 
cuprinse In procesul ver
bal trimis in anexă și 
întocmit de echipa noas
tră de control obștesc la 
secția „MAT" a C.A.P.- 
ului“. (GH. SCHTOPU, NI- 
COLAE GINGIOIU, NI
COLA E NEGRESCU —

V

comuna Popești — 
cea). Scrisoarea și 
cesul verbal au fost 
mise spre cercetare 
ganelor în drept.

Vil- 
pro- 
tri- 
or-

• Pe adresa Direcției 
sanitare a municipiului 
București : „Dintr-o ana
liză efectuată de comisia 
de control obștesc a Ca
pitalei rezultă că, de la

• „Să nu vă prind pe aici !“. MARIA SANDU, 
președinta comitetului municipal al femeilor din 
Călimânești-Vilcea. ne-a relatat : „Echipa noastră 
de control obștesc a mers să verifice complexul 
sanatorial din localitate. Șeful complexului insă a 
refuzat să ne permită exercitarea mandatului de 
reprezentanți ai obștii. «Atita vreme cit sint sub
ordonat U.G.S.R.-ului nu admit controale de la 
alte niveluri inferioare» — ne-a replicat dînsul. 
Consider atitudinea șefului de complex contrară 
prevederilor Legii nr. 6, care nu dă dreptul nimă
nui să se sustragă de la controlul echipelor cetă
țenești".
• Două „nu“-uri și un semn de întrebare. Dis

cutăm cu responsabila centrului de piine din car
tierul „Nord" al municipiului Rm. Vilcea.

— Aveți registru unic de control ?
— Nu.
— V-a vizitat vreo echipă de control obștesc ?
— Nu.
Oare consjliul municipal F.U.S. cunoaște această 

situație ?
• Echipele cetățenești sesizează, forurile vizate 

se fac că nu aud. Maî multe echipe de control 
obștesc din Rm. Vilcea au sesizat următoarea ano
malie in funcționarea policlinicii locale : pentru ca 
pacienții să intre în posesia bonurilor de progra
mare de după-amlază, trebuie să se lnvoiască de 
la serviciu, ora de distribuire a bonurilor fiind fi
xată la... 13. Deși direcția sanitară județeană a 
fost sesizată de această situație, ea continuă... să 
tacă chitic.

• Pentru a fi remediate repetatele lipsuri consta
tate de echipa de control obștesc care verifică uni
tatea de alimentație publică de la căminul de nefa- 
mlliști „Traian" din Rm. Vilcea, a trebuit să inter
vină comitetul executiv al consiliului popular ju
dețean. T.A.P.L.-ul local, direcția comercială, in
specția comercială se făceau că... nu aud (sesizările).

Rubricâ realizată de 
Mihai IONESCU 
Ion STANC1U

sccrct.tr
1iln.it
ouarloa.se
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UN SFeVdE VEAC 25 Cl B flȘB ClB
DE LA NAȚIONALIZAREA ~ 0

PRINCIPALELOR MIJLOACE * _ B _ _ B „ „ _B " jL "
DE PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ , //> O BIB11 CI B T UI IStOTIBI

ACTUL ISTORIC AL NAȚIONALIZĂRII A INAUGURAT OPERA DE INDUSTRIALIZARE SOCIALISTĂ ÎNFĂPTUITĂ SUB CONDUCEREA PARTIDULUI

Imagini din uzina de azi (stingă) și de ieri (dreapta)

UN MOMENT AL „MARII PRELUĂRI"

în ziua de 11 iunie 1948, 
vremea in București va fi 
fost tot ca acum: o dimineață 
obișnuită, după o noapte 
calmă cu răcori aduse de vint 
din cimpia Bărăganului. Și 
totuși, in dimineața aceea, 
ziua a început altfel (de fapt 
zilele și anii aveau să incea- 
pă altfel) pentru milioane da 
muncitori din România.

— De cu seară incă, citeva 
■ute de muncitori au fost 
convoca ți la comitetul de 
partid al uzinei — iși amin- 
t~ște bătrinul maistru Du
mitru Udrea de la uzinele 
..23 August" din Capitală. 
Oamenii lui Malaxa, di
rectorii delegați au dor
mit liniștiți in noaptea a- 
ceea. Noi nu. A doua zi. in 
zori, am ocupat toate poștu- 
rile-cheie ale domeniilor 
Malaxa. Eu am nimerit in
tr-o grupă care o-a postat 
in birourile patronului. Asta 
era undeva prin centrul ora
șului. I-am întâmpinat pe la 
fostele lor uși pe funcționa
rii ..mai inalți" ai patronului. 
Veneau zimbitori, cu cheile 
pregătite. gata pentru o 
nouă zi de jafuri — pentru 
că mari jafuri săvârșiseră 
cin creditele pentru produc
ție. delegații patronului — 
și făceau ochii mari, apoi 
p-otestau vehement cind le 
spuneam că incepind de as
tăzi uzina este a muncitori
lor și că trebuie să ne pre
dea nouă cheile pe care toc
mai le scoteau din buzunare. 
Unul dintre ei mi-a aruncat, 
privindu-mă de sus : „Hm ! 
Ce-o să mai iasă și din 
asta ? O să știți voi să con
duceți o uzină atit de mare?**  
,.O să știm — i-am răs
puns — multe am știut noi 
să facem, o k-o facem șl 
p-asta și chiar mai bine de
ci t ați făcut-o voi 1“

In dimineața aceea nu nu
mai soarele a răsărit altfel 
deasupra uzinelor ..Malaxa", 
dar și istoria a început să se 
scrie altfel. 7 000 de munci
tori. la mașinile lor, la pos
turile lor de muncă, in spa
țiul uriaș al uzinei, au căpă
tat asemeni altor milioane 
de oameni al muncii, pe 
lingă însușirea de producă
tori. calitatea fundamentală 
de proprietari ai mijloacelor 
de producție. Iar faptul a-

cesta a îndemnai atunci, și 
mereu de atunci, neînchipuit 
de mult.

— In uzină, in zilele ace
lea — povestește bătrinul 
tehnician Ion Stoica — nu 
se discuta altceva ; întreaga 
suflare a halelor și atelie
relor trăia cu emoție eveni
mentul. Cel mai des auzeam 
spunîndu-se : ..ACUM TRE
BUIE SA MUNCIM MAI 
MULT ȘI MAI BINE. PEN
TRU CA MUNCIM PENTRU

«ei muncitoare, s-a dovedit 
cu prisosință o profeție re
alistă. Au trecut de atunci 
25 de ani. iar faptele ulte
rioare s-au clădit intr-un e- 
dificiu istoric vizibil. ma
terializare a succeselor poli
ticii de industrializare so
cialistă, Înfăptuită sub con
ducerea partidului.

..O să știți să conduceți o 
uzină atit de mare ?“ suna 
întrebarea sarcastică din 
1948.

goane cisternă, vagoane sim
ple de marfă, alte utilaje și 
confecții metalice simple. 
Iată acum o listă cuprinzind 
doar citeva din produsele de 
înaltă tehnicitate (spicuite 
dintr-o listă pentru export) 
ale uzinei : locomotive Die- 
sel-hidraulice de 1 250. da 
700. de 450—250 cai putere (li
vrate in Bulgaria. China. Ce
hoslovacia. Polonia. Elveția, 
Grecia, Egipt, Nigeria, Tu
nisia, Ungaria. Coreea. Cos-

ACTUALITATEA CHEMĂRII MUNCITOREȘTI DIN ZIUA DE 

11 IUNIE 1948: „SĂ MUNCIM MAI MULT Șl MAI BINE, 

PENTRU CĂ ACUM MUNCIM PENTRU NOI!" 

In uzina cu 13 000 
de proprietari

N'OL Surplusul e al nostru, 
ai poporului muncitor".

Aceasta este o declarație 
verbală, o simplă declarație. 
Iată și fapte : ziarul de u- 
zină („Viața uzinei") din 15 
iunie 1949 aducea la cunoș
tința cititorilor săi, exact la 
un an de la naționalizare, 
că. în primele cinci luni ale 
anului 1949, uzina a produa 
< u 64 la sută mai mult de- 
cit in aceeași perioadă a fi
nului 194-8 (pinâ la naționa
lizare). Sporise efortul pro
ductiv cu mai mult de ju
mătate. Al acelorași mașini, 
al aceleiași uzine. De fapt, 
al acelorași oameni.

....O să știm s-o facem și 
p-asta și chiar mai bine de
cit ați făcut-o voi", replica 
dată oamenilor patronului 
la repezeală, dar bizuită pe 
o fermă conștiință a capa
cității de organizare a cla-

„E cu mult mai mare as
tăzi uzina" sună răspunsul 
istoriei. Fondurile fixe ale 
uzinei sini de aproximativ 
patru ori mai mari in 1973 
decit in momentul naționa
lizării, ceea ce înseamnă că 
practic, prin eforturile mun
citorilor ei, prin capacitatea 
lor de a conduce destinul 
proprietății lor, uzina s-a 
multiplicat de patru ori in 
25 de ani. Numai in acest 
cincinal fondurile fixe vor 
crește cu 70 la sută față de 
1970. Numărul salariaților 
este și el acum aproape du
blu decit cel din iunie 1948.

Nu numai înfățișarea, ci 
și întreaga structură a uzi
nei este astăzi cu totul alta. 
Halele, utilajele, tehnologii
le, produsele reprezintă aici, 
la „23 August", un salt cali
tativ cu totul spectaculos. 
Se produceau, în 1948, va

ta Rica și în alte țări), mo
toare Diesel de la 350 la 
1 000 de cai putere (pentru 
R.D.G., Ungaria. U.R.S.S., 
China, Brazilia, India ș.a.), 
fabrici de ciment (Ceho
slovacia, Iugoslavia, Cuba, 
Coreea, Egipt ș.a.), prese 
mari cu 6 și 15 etaje pentru 
industria lemnului (in 
U.R.S.S., Cehoslovacia. Un
garia, Turcia, Iran ș.a.).

Celor ce știu ce înseamnă 
să pătrunzi astăzi pe piața 
mondială cu un produs din 
domeniul construcțiilor de 
mașini, lista aceasta — de
parte de a fi completă — le 
spune mult. Despre tehnici
tate. despre concepție, des
pre calitate, despre conștiin
ciozitate, despre efort, des
pre pricepere, despre organi
zarea științifică, despre tot...

Proprietarii de astăzi (în
tregul popor, firește, dar vom

vorbi acum numai despre cei 
care lucrează chiar în uzină) 
sint, in parte, aceiași de a- 
tunci (mulți au ieșit la pen
sie). și totuși alții ; chiar cei 
rămași sint alții prin evoluția 
pe care le-a imprimat-o mer
sul nostru general înainte.

Ștafeta actului revoluțio
nar înfăptuit atunci s-a aflat 
mereu in miini puternice, ea 
este purtată cu cinste, in 
continuare, ți astăzi. Primul 
lucru pe care-1 afiă un tinăr 
angajat cind intră pe poarta 
uzinei este că aici el devine 
proprietar și producător și 
că-l revine, in această dublă 
calitate, o marc răspundere.

Mi-a furnizat acest amă
nunt tinârul frezor Dan Dra- 
gomirescu de la secția mo
toare.

— Vă amintește ceva, din 
uzină, despre actul de la 11 
iunie 1948 ? l-am întrebat.

— Asta era acum 25 de ani. 
Eu n-am decit 24. Dar am 
auzit Am auzit din prima zi 
cind am intrat aici acum pa
tru ani. La cercul „Prietenii 
noului angajat" ni s-a vorbit 
despre Naționalizare, cum a 
fost, cine și cum a Infăp- 
tuit-o. Știu câ atunci munci
torii au luat uzina de la pa
tron. devenind ei și intregul 
popor stâpini aici. Trebuie 
să știți că noi tinerii gindim 
acum despre uzina asia la 
fel : că e a noastră. Să vă 
dau un exemplu recent. Tre
buia să plece un lot de mo
toare, dar piesele pentru ele 
au sosit tirziu. A fost nevoie 
6â venim și noaptea, să lu
crăm multe ore în șir. Și am 
venit. Toți. Toți tinerii și toți 
virstnicii din secție. Ca unul. 
Cine ar face asta in timpul 
Iui de odihnă ? Nimeni alții 
decit cei care știu că o iac 
pentru ei, pentru ceea ce le 
aparține.

In uzina In care lucrează 
13 000 dintre cel 20 de mili
oane de proprietari ai mij
loacelor de producție din Ro
mânia, sentimentul, spiritul 
revoluționar al actului națio
nalizării este mereu înnoit 
prin fapte, prin hotărirea u- 
nanimă de a înfăptui cinci
nalul înainte de termen, de a 
contribui la întărirea econo
miei socialiste, la progresul 
multilateral al țării.

Mlha! CARANFIL

Cum a fost atunci ? La ce temperatură 
revoluționară se împlinea una din aspira
țiile de veacuri ale creatorilor de bunuri 
materiale — munca eliberată de exploatare ?

Ne-o spune și această imagine fotografică 
devenită istorie. Secvență fierbinte a mo
mentului azi jubiliar, atunci prezent indis
pensabil. trăit vibrant de întregul popor, do
rit și împlinit sub conducerea partidului de 
toți cei care munceau cu brațele și cu 
mintea.

Aceste chipuri pe care citești bucuria, en- 
, tuziasmul, emoția, aceste chipuri d? mun

citori de la fastele „Ateliere C.F.R." deve
ni ți din acel 11 iunie 1948 și proprietari, nu 
numai producători, se confundă cu însuși 
chipul României muncitoare de atunci. Pen
tru că mitingurile „Marii preluări"'au avut

V________ _ _________

loc peste tot. în aceeași atmosferă de vi
brantă «ărbătoare generată de actul naționa
lizării.

Oamenii din fotografia datată 11 iunie 1948 
trăiau o bucurie imensă. Era anul cind la 
fostele „Ateliere C.F.R." se reparau locomo
tive cu aburi. Pe aceleași porți, „Grivița 
roșie" de azi scoate utilaje de înaltă tehni
citate pentru industria chimică, vagoane cis
ternă etc. In halele în care altădată fumul 
de cărbune al cazanelor in probă ciuruia 
plăminij muncitorilor, urmașii acestora mi- 
nuiesc mașini de înaltă productivitate, con
fecționează coloane de 30—40 metri pentru 
chimie, rezervoare de mare capacitate etc. 
54 la sută din producția uzinei se afirmă cu 
succes, in condițiile competitivității, pe pie
țele externe.

DIRECTOR - CLASA MUNCITOARE

CE AD ÎNSEMNAT 25 DE ANI 
DE INDUSTRIE SOCIALISTA PENTAD 
Industria chimică 

Dinamica producției 
globale

Dacă luăm ca bază anul 1938, ea a reprezentat in 

1948 = 101 la sută
1971 = 10 600 la sută
1972 = 11 9001a sută

Locuri de muncă
La doi ani de la naționalizare, in

1950 = 21 200

In primii doi ani ai actualului cincinal
1971 = 144 300
1972 = 149 900

In anul 1973, comparați» cu realizările anului 1972, 
producția industriei chimice »a marca o creștere de 
24,8 la sută.

DOUĂ EPOCI In două imagini 
DE ARHIVĂ

Ce nota reporterul poposit aici in urmă cu 
un sfert de veac ? Câ fabrica de pe dealul 
Cotrocenilor va produce 400 000 de costume 
pe an. puțind îmbrăca întreaga populație a 
orașelor Constanța, Timișoara. Arad și Cluj 
la un ioc. Din informația comunicată simplu, 
direct, răzbate și acum o anume vibrație op
timistă, temperatura satisfacției declarate.

Era anul unu al Republicii.
Era anul unu al înfăptuirii unuia din ac

tele fundamentale de după insurecția națio
nală antifascistă armată de la 23 August 
1944 : naționalizarea principalelor mijloace de 
producție industrială din țara noastră.

Era anul in care imaginea fotografică din 
stingă — cu barăci, cu nelipsitul cuptor cu 
mangal, cu muncitori profitind de evenimen
tul „pozei" pentru a ieși un pic la. aer —

începea să fie ștearsă pentru totdeauna la 
fosta APACA din București. Ce ținea să con
sacre realitatea nouă care se năștea la Fa
brica de confecții și tricotaje București ? (o 
secvență in clișeul din dreapta). „Croitorul" 
oare a pornit in 1948 de la hîrleț și fierul 
de călcat cu mangal produce azi aproajie un 
milion de costume, căutate în 24 de țări ale 
lumii. Naționalizarea a deschis și in această 
ramură porțile unui ritm fără precedent : 
față de 1938, anul de vlrf al Industriei Româ
niei burghezo-moșierești, nivelul atins astăzi 
de industria noastră de confecții este de 
aproape 30 de ori mai mare.

...Imagini dlntr-o singură fabrică.
Ca peste tot însă, la noi, asemenea docu

mente de arhivă evocă două epoci.

Două explicații posibile la două fotografii : 
Mai intii, la cea de sus : înfățișează o 

! secvență de la una din cele mai vechi În
treprinderi metalurgice din România. Cu cea 
mai veche turnătorie industrială pentru pie
se mari din București. Construită in 1864, 
uzina se chema „Lemaitrc". Profilul inițial : 
plite pentru sobe și reparații de vagoane.

Acum, a doua explicație. La fotografia de 
jos : Identitatea imaginii ? Același „Le- 
maître", azi „Timpuri noi". Distanța in timp 
între cele două imagini ? Numai 25 de ani. 
In aceste hale noi. cu oameni noi — stăpini 
pe munca și produsele muncii lor. cu direc
tori noi, aleși dintre fiii poporului, ai clasei 
muncitoare — cu utilaje noi, de înaltă tehni- <_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

citate. In timpul nou al societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe care o edifică, se 
produc motoare și motocompresoare pentru 
industria petrolieră, construcții navale, in
dustria construcțiilor, pentru agricultură, sil
vicultură etc. In aceste hale, din numărul to
tal al produselor in fabricație peste 40 la sută 
sint noi și modernizate. Angajamentul mun
citorilor — producători și proprietari : realiza
rea cincinalului in patru ani și jumătate 
prin punerea in mai mare măsură „în ope
ră" a inteligenței umane, sub semnul res
ponsabilității muncitorești, devenită regulă 
in uzinele intrate in stăpinirea producăto
rilor. stăpinii de drept și de fapt ai bogă
țiilor noastre.
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URGENȚE PE AGENDA AGRARĂ
a comitetelor județene de partid
• ÎNCHEIEREA ÎNSÂMiNȚÂRII TUTUROR SUPRAFEȚELOR CU PORUMB Șl PLANTE FURAJERE • REALIZAREA 

INTEGRALĂ A PLANULUI DE PLANTARE A LEGUMELOR
Valoarea muncii politice desfășurate ACUM de organizațiile de partid 

se va măsura în roadele culese la toamnă
de la sate

Tn aceste zile oamenii muncii din 
agricultură desfășoară larg întrece
rea pentru punerea in valoare a tu
turor resurselor de creștere a pro
ducției agricole, pentru obținerea 
unei recolte bogate și in acest an. 
Mobilizarea tuturor energiilor satu
lui, folosirea chibzuită a forțelor ma
nuale si mecanice se impun cu atit 
mai mult cu cit in această perioadă 
s-au aglomerat multe lucrări urgen
te. Acum. preocuparea de că
petenie a comitetelor județene de 
partid, a comitetelor comunale, a 
organizațiilor de partid din coope
rativele agricole, din unitățile agrico
le de stat trebuie să fie munca po
litică și organizatorică pentru ca fie
care conducător de unitate, mecani
zator și cooperator, fiecare specialist 
la locul său de muncă să-și facă cu 
prisosință datoria, să asigure executa
rea la timp a tuturor lucrărilor agri
cole.

Pe primul plan al urgențelor se si
tuează insămințarca tuturor suprafe
țelor prevăzute cu porumb, fasole, soia, 
orez, furaje, plantarea neintîrziatâ a 
legumelor și tutunului. Datele cen
tralizate la ministerul de resort a

rată că mai sint de semănat 180 000 
hectare, in general, pe terenurile cu 
exces de umiditate. Este o suprafață 
mare, care trebuie redată circuitului 
agricol prin intensificarea eforturilor 
pentru executarea lucrărilor de dese
care. Paralel cu insămințarca aces
tor suprafețe să fie continuată și mai 
energic. în toate comunele, acțiunea 
de depistare a terenurilor necultivate 
pină acum și insămințarca lor cu 
porumb, plante furajere, plantarea cu 
legume. întreaga suprafață de teren 
trebuie cultivata, pină la ultimul pe
tic. oricil de mic ar fi, combătindu-se 
tendințele existente in unele comune 
de minimalizare a acestei acțiuni. 
Pentru că micile porțiuni redate cir
cuitului agricol, la scara întregii țări, 
pot produce zeci de mii de tone de 
produse alimentare și furaje.

Nivelul recoltei acestui an depinde 
intr-o măsură hotărî toare de execu
tarea la timp a lucrărilor de întreți
nere a culturilor — lucrări care so
licită mai mult ca oricind aportul 
cadrelor de conducere, al specialiști
lor aerienii. Acțiunile întreprinse in 
scopul generalizării acordului global, 
interesul larg al țărănimii pentru 

participarea activă la lucru, reparti
zarea din timp a culturilor pe for
mații mici de muncă au creat con
diții favorabile executării unor lu
crări de calitate și la timp. Pentru a 
sprijini și mai eficient eforturile ță
rănimii in vederea creșterii recolte
lor este necesar ca organele agricole 
județene să-și îndrepte cu precădere 
atenția spi e cooperativele agricole 
slabe, să ajute conducerile acestor 
unități in eforturile de Îmbunătățire 
a activității desfășurate penlru rea
lizarea producției și veniturilor pre
văzute.

O mare atenție trebuie acordată 
realizării planurilor și programelor 
de măsuri penlru creșterea produc
ției de legume, la fiecare sortiment, 
in vederea satisfacerii cit mai de
pline a consumului populației în tot 
cursul anului.

în multe județe — Teleorman, 
Ilfov, Vaslui, Mehedinți și altele 
— plantarea legumelor este întir- 
ziată. Iată de ce se cere conduceri
lor unităților agricole să ia măsuri 
pentru încheierea grabnică a plantă
rii legumelor in cimp, să verifice cu 
minuțiozitate situația grădinilor, să 

nu admită sub nici un motiv prac
tica păgubitoare de a nu planta in
tegral suprafețele destinate legume
lor. Cunoașterea cil mai exactă a 
situației, măsurarea cu metrul a 
suprafețelor plantate. organizarea 
gospodărească a recoltatului și pre
luării legumelor de sezon, pregaii- 
rea din timp a răsadului pentru 
culturile succesive sint măsuri me
nite să contribuie la asigurarea le
gumelor necesare din resursele pro
prii ale fiecărui județ.

O deosebită însemnătate are exe
cutarea lucrărilor in vederea spori
rii producției de cartofi, îndeosebi in 
județele mari cultivatoare — Har
ghita. Suceava. Brașov, Covasna. Ți- 
nind scama că, intr-o serie de uni
tăți agricole, nu s-au plantat toate 
suprafețele prevăzute din cauza lip
sei cartofilor de sămință. este cu 
atit mai necesară executarea e- 
xemplară a prașilelor ori de cite 
ori este nevoie pentru menținerea 
culturilor curate de buruieni, com
baterea dăunătorilor și prevenirea 
pierderilor de recoltă.

Concomitent cu rezolvarea multi
plelor probleme legate de creșterea 

recoltelor acestui an, organele șl orga
nizațiile de partid trebuie să acțio
neze cu toată hotărlrea pentru îmbu
nătățirea activității in zootehnie. în 
mod deosebit pentru asigurarea ba
zei furajere. în acest an vegetația 
abundentă permite crearea unor re
zerve mal mari de nutrețuri pentru 
iarnă. Unele comitete județene de 
partid, printre care Galați. Ilfov, Ti
miș și Mureș, au inițiat acțiuni pen
lru urgentarea recoltării furajelor și 
înlăturarea pierderilor de substanțe 
nutritive, acțiuni care se cer conti
nuate cu și mai multă perseverența 
pentru a asigura creșterea producției 
de carne și lapte în toate fermele 
zootehnice.

Desfășurarea cu rezultate bune a 
tuturor lucrărilor din această pe
rioadă reclamă prezența activă a 
cadrelor organelor județene de partid 
și agricole la fața locului, acolo unde 
se realizează producția, alături de 
organizațiile de partid și conduce
rile unităților pentru rezolvarea 
promptă a problemelor ce se ivesc, 
pentru valorificarea eficientă a tutu
ror resurselor de creștere a produc
ției.

Prășilul mecanic, repede și bine, la cooperativa agricolă din co
muna Afumați, județul Ilfov
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0 anchetă pe cîteva șantiere de investiții a generat întrebarea:
w

i 150 AUTOTURISME

Pentru îndeplinirea 
cincinalului 

înainte de termen 
RAPORTEAZĂ ÎNDEPLINIREA 
PLANULUI PE CINCI LUNI

RDINE?

Municipiul București. Industria bucureșteană și-a 
îndeplinit sarcinile de Dlan la producția marfă oe crimele cinci luni 
ale anului. Se apreciază că. pină la sfirșitul lunii, se va putea ob- 
ține o producție suplimentară in valoare de aproape 550 milioane Iei. 
între produsele la care s-au realizat importante cantități peste pre
vederi oot fi amintite : laminate finite din oțel, transformatoare și 
au’otransformatoare de putere, motoare electrice, radioreceptoare, te
levizoare. coloranti sintetici, anvelope, țesături, confecții. încălțăminte, 
ulei comestibil. In fruntea întrecerii socialiste se află marile în
treprinderi ..Autobuzul". „Republica14. ..23 August". ..Vulcan". ..Danu
biana". Uzina de mașini electrice București. „Electronica". Fabrica de 
cabluri și materiale electroizolante, I.P.R.S. Bănoasa. întreprinderea 
de mecanică fină. Filatura românească de bumbac. Filatura de lină 
pieptănată. întreprinderea de încălțăminte „Progresul11.

Județul Suceava. Avansul de 4 zile cu care oa- 
menii muncii din întreprinderile și celelalte unități economice su
cevene încheie bilanțul activității de producție in primele 5 iuni 
ale anului face posibil ca. incă de pe acum, in întrecere să fie în
registrată o producție industrială globală, peste prevederile la zi. de 
72 milioane lei și o pxoducție marfă suplimentară in valoare de 94 
milioane lei. La obținerea acestor remarcabile succese, care deschid 
seria realizărilor in intimpinarea zilei de 23 August, o contribuție 
deosebita aduc colectivele de muncă din cadrul Combinatului minier 
Suceava. Minerii suceveni, care și-au fixat ca obiectiv fundamental 
al întrecerii realizarea cincinalului in 4 ani și 3 luni, au pină acum, 
de la începutul cincinalului, un avans de 160 de zile lucrătoare, reali
zed peste prevederi mari cantități de metale feroase și neferoase. 
La succesele obținute in acest an. in industria județului remarcabilă 
este și contribuția colectivelor de la I.F.E.T. Succefva. care au obținut 
peste plan 8 500 metri cubi lemn pentru celuloză și 6 500 metri cubi 
cherestea de rășinoase.

Județul Hunedoara. județului Hunedoara »
îndeplinit sarcinile de producție pe primele 5 luni din acest an. De re
marcat că planul la export a fost onorat in avans cu 10 zile.

Calculele estimative arată că pină la sfirșitul acestei luni industria 
județului Hunedoara va realiza suplimentar 97 milioane kWh energie 
decTrică. pest*  12 000 tone fontă. 19 000 tone cocs metalurgic. 20 000 
tone oțel, aproape 13 000 tone laminate finite pline. 1 500 mc cherestea 

' si alte produse.
Județul IlfOV Oam€nii muncii din județul Ilfov au ra

portat realizarea sarcinilor de plan pe luna mai la principalii indi
catori. cu 6 zile mai devreme. La acest succes și-au adus o contri
buție însemnată colectivele de muncitori, tehnicieni si ingineri de 
la Șantierele navale Giurgiu, fabrica de conserve Valea R-osie, Fa
bricii de nutrețuri combinate de la Crevedia. Oltenița și Periș. în
treprinderile de industrie locală din Giurgiu, Oltenița. Urziceni. Brâ- 
r.esti. Pină la sfirșitul acestei luni. întreprinderile ilfovene vor livra 
suplimentar 500 tone țiței. 4 000 metri cubi caze de sondă, mobilă in 
valoare de 1.2 milioane lei. 560 tone nutrețuri combinate. 50 _tone 
pește. 20 tone preparate de carne. 17 tone fire tip bumbac. 625 mc 
prefabricate din beton armat. 127 tone brinzeturi și multe altele, 
insumind o valoare totală de peste 70 milioane lei.

Județul Vnslui. An,renate în marea întrecere so- 
•pentru realizarea cincinalului în patru ani și jumătate, 

vuuwitivck: dc ~ muncii din unitățile industriale ale ju
dețului Vaslui intime mă cea de-a 29-a aniversare a insurecției na
ționale armate cu noi și remarcabile succese in îndepli
nirea'angajamentelor asumate la începutul acestui an. Sub conduce
rea organelor si organizațiilor de partid, in unele întreprinderi — ca 
fabricile de rulmenți și de confecții din municipiul Birlad. de confecții 
și filatură din Vaslui — au fost obținute importante sporuri de produc
ție care, cumulate pe județ, au dus la realizarea producției globale pla
nificate in profil județean incă din ziua de 22 mai. iar a producției 
marfă la data de 28 mai. Potrivit calculelor, se estimează ca, pină li 
sfirșitul lunii, se vor produce suplimentar mărfuri in valoare de 63 mi
lioane lei. La export se va obține, de asemenea, o depășire a pla
nului cu 4.2 milioane lei valută.

întreprinderi din județul Brașov. * ir>-
tr^prinderi industriale din județul Erasov au raportat îndeplinirea 
cu patru zile înainte de termen a planului pe primele cinci luni ale

Potrivit calculelor estimative, pină la sfirșitul lunii, coleolivele 
aees-nr uni’ăți vor realiza, peste prevederi, motoare electrice, cu o 
putere totală de 11 000 kW. 23 000 rulmenți. 120 tone utilaj chimic. 112 
tone cărămizi refractare. 1417 tone prafuri penlru turnătoriile ma
rilor uzine. 205 tone coloranti organici. 2 067 tone ciment. 09 000 mp 
țesături de lină și bumbac și alte produse.

V_____________ _________________

La mijlocul lunii aprilie a.c. o 
plenară a Comitetului județean Co
vasna al P.C.R. a supus unei ana
lize minuțioase activitatea între
prinderii județene de construcții- 
montaj Sf. Gheorghe. Referatul — 
întocmit pe baza constatărilor unei 
brigăzi a comitetului județean — 
prevede măsuri politice, organizato
rice și tehnico-economice pentru îm
bunătățirea radicală a activității în
treprinderii și, in primul rind, creș
terea răspunderii organelor și orga
nizațiilor de partid de pe șantiere 
pentru realizarea exemplară a sar
cinilor de producție din acest an. 
Privitor la munca din anul trecut, 
în referat se apreciază că neefec- 
tuarea unui volum de lucrări in va
loare de 29 600 000 lei Și depășirea 
cheltuielilor planificate cu 7 459 000 
lei. in principal, sint urmare a ma
nifestărilor de indisciplină ifi mun
că. slabei organizări și conduceri a 
producției, neaorovizionării ritmice 
a punctelor de lucru cu mate
riale, insuficientei utilizări a teh
nicii din dotare. lipsei unor do
cumentații ș.a. Totodată, se con
semnează : ..Comitetul executiv al 
consiliului popular județean, co
mitetul oamenilor muncii din între
prindere nu au respectat indicațiile 
date de conducerea partidului in le
gătură cu defalcarea planului pe 
trimestre și luni, in așa fel incit pon
derea din plan să fie executată in 
prima parte a anului, pentru a evi
ta greutățile și eforturile spre sfir
șitul anului. Din această cauză. în
treprinderea nu a reușit, in nici un 
an. să asigure front de lucru pen
tru iarnă, cu repercusiunile negati
ve ce decurg de aici". în legătură 
cu gospodărirea materialelor pe șan
tierele întreprinderii, indeosebi a ci
mentului și cărămizii, concluziile 
brigăzii subliniază lipsa de exigență 
Si simț de răspundere din partea u- 
nor factori din conducerea șantiere
lor și a loturilor, a unor maiștri și 
șefi de echipă „care au tolerat 
dezordinea11. în acest context, vizînd 
disciplina Și organizarea muncii — 
aspecte esențiale pentru producție, și 
asupra cărora vom mai reveni — se 
exprimă ideea că prejudicii mari au

rezultat de pe seama absentelor ne
motivate și a concediilor fără pla
tă (echivalind cu valoarea producției 
pe timp de o lună), a fluctuației ri
dicate. aplicării intr-o proporție sub 
nivelul posibilităților (abia 20 la 
sută) a acordului global.

Acestea — anul trecut ; să vedem 
dacă, in anul în curs, in activitatea 
întreprinderii s-a înregistrat vreo 
schimbare. Djn capul locului, ana
liza principalilor indicatori sintetici 
din plan ne dă un răspuns

locuri, mai există incă situații care 
periclitează îndeplinirea sarcinilor de 
producție, contravin disciplinei mun
cii. se opun folosirii judicioase a 
forței de muncă, bunei gospodăriri 
a materialelor.

...îl întrebăm pe ing. Faluyegi 
Imre, șeful șantierului nr. 1 ;

— Șantierul condus de dv. iși va 
realiza anul acesta sarcinile de pro
ducție integral ?

— Nu pot să vă răspund încă de pe 
acum la această întrebare.

LA ÎNTREPRINDEREA JUDEȚEANĂ
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ DIN SF. GHEORGHE

pozitiv. Pentru prima dată — 
cum observa, de altfel, si tova
rășul Ferdinand Nagy, primul se
cretar al comitetului județean de 
partid — I.J.C.M. a realizat ritmic și 
a depășit 4 luni Ia rind sarcinile de 
producție, la toți indicatorii, înregis
trând la producția dc construcții-mon- 
taj o depășire de 4,6 la sută, o creștere 
a productivității muncii pe salariat 
cu 5,5 la sută, iar la sfirșitul trimes
trului trecut a obținut aproape 
150 000 lei economii, față de cheltuie
lile planificate.

Vicepreședintele consiliului popu
lar județean cu probleme de in- 
vestiții-construcțil, ing. Torok Aron, 
ne asigură și el că planul de 
producție, din acest an, al în
treprinderii, cuprlnzînd obiective 
industriale și social-culturale, prin
tre care peste 1 200 apartamente, o 
bază de tratamente in stațiunea Co
vasna ș.a., va fi îndeplinit cu riguro
zitate. in termenele stabilite.

Fără indoialâ. realizările pc an
samblu sint bune. Dar o cercetare 
mai atentă a realității permite consta
tarea că mai sint unele „mici detalii" 
care nu concordă întru totul cu unele 
afirmații citate mai sus, că, pe a-

— Sinteți mulțumit cum se folo
sește timpul de lucru al muncitori
lor, cum se gospodăresc materialele 
la punctele de lucru ?

— Nu. dar e greu să fie altfel.
— După un inceput promițător, 

cind in trimestrul I a.c. ați realizat 
și depășit sarcina de creștere a pro
ductivității muncii, cum explicați re
zultatul din luna aprilie — abia 95 
la sută ?

— Ne-a picat pe cap lotul Covasna, 
ceea ce ne-a tras înapoi...

Ciudată viziune... Acest Iot, cu- 
prinzind pentru 1973 o investiție de 
peste 25 milioane lei, parc să fie pri
vit ca un „copil vitreg" aj șantieru
lui. Oficial, șclul lotului Covasna a 
fost numit ing. Luca Laszlo, dar el 
iși desfășoară activitatea în altă par
te. undeva pe lingă Tg. Secuiesc — 
ne-a relatat tovarășul Iuliu Vizi, se
cretarul Comitetului orășenesc de 
partid Covasna. Iar in lipsa lui, din
coace, fiecare formație se descurcă 
cum poate, ceea ce explică și faptul 
că, in primele 4 luni, aici s-au mate
rializat abia 4 milioane lei din tota
lul investiției anuale.

...Sintem pe șantierul bazei de tra
tament a hotelului nr. 2 din ora-

cialistâ -------
colectivele de oameni ai

Combinolul de celuloză și hîrfie din Drobeta Turnu-Severin. Acest nou obiectiv industrial intrat parțial în 
producție este menit să contribuie la valorificarea superioară a resurselor de masă lemnoasă din județ. Re
cent a inceput să producă și secția de agenți de albire-regenerare, dotată cu utilaje și instalații moderne, 

de mare randament (în fotografie)

șui Covasna. Maistrul Nania Deme
ter recunoaște :

— înregistrăm pină acum o intir- 
zicre de cel puțin 60 de zile față de 
grafice. O singură brigadă, cea de 
dulgheri, lucrează in acord global.

— Ceilalți de ce nu ?
— Pentru că și-au dat seama că 

n-o să ne putem încadra in terme
nul prevăzut.

— De ce se descarcă prin bascu
lare cărămizile — motiv pentru care 
sint atitea sparte? (aspect sesizat și 
pe șantierul fabricii de lapte-praf 
și unt, din orașul Sf. Gheorghe, de 
față eu maistrul Kovecs Păi).

— N-avem nici timp și nici oa
meni pentru ca să facem ordine.

— în casa dv.. ați admite să fie 
gospodărite astfel materialele ?

— Nu.
...La un alt punct de lucru : blocu

rile nr. 7 și 11. La cel de-al doilea, 
zidăria a ajuns la etajul II. Nicolae 
Șera, șeful echipei de zidari, spune:

— I-Iabar n-avem cind se va ter
mina blocul. Socotind după cum lu
crăm, nici de Anul Nou ! Aici, exe
cuția fundațiilor a inceput in de
cembrie trecut. în luna aprilie a-c. 
n-am avut de lucru vreo două săp- 
tâmlni, din lipsă de cărămizi. var, 
ciment..,

— O parte din oameni au plecat la 
Miercurea Ciuc, remarcă loan Antal, 
pentru că acolo au de lucru și ciști- 
gă mai bine. Azi, automacaraua care 
ridică fișiile prefabricate pentru 
planșee. in loc să fi venit de dimi
neață, a sosit la 11, iar pină atunci 
noi am stat...

Observațiile noastre le-am adus la 
cunoștința șefului de șantier. La 
care, dinsul ne-a replicat, indispus ;

— Dar dv. nu trebuie să vă luați 
după ceea ce spun muncitorii, ei ju
decă cum le convine lor.

Exact. Iar ceea ce le convine lor 
— adică să muncească tot mai bine 
și cu tot mai mult spor — nu intim- 
plător, credem, convine întregii so
cietăți.

...In cartierul Ciuc din orașul Sf. 
Gheorghe se construiesc, anul a- 
cesta. de către șantierul nr. 2 al 
I.J.C.M., peste 300 apartamente — 
am aflat de la maistrul Răpolti Mi- 
haly. Pentru grăbirea lucrărilor de 
execuție, o parte importantă din apar
tamente se realizează aici din panou
rile mari prefabricate pe care le li
vrează poligonul întreprinderii. Mais
trul ne oonduce la blocul nr. 13. 
cu 40 de apartamente, avind termen 
dc dare in folosință la... 30 mai a.c. 
Dintr-o privire iți dai seama că mai 
e mult de lucru.

— E normal. Nu putem face mi
nuni. Termenul nu va putea fi res
pectat — spune abătut maistrul, 
înaintăm încet, consumăm vreo 10 
zile pentru un etaj. Cauza ? Deși 
panourile sint prevăzute cu buloane 
filetate — ceea ce ar fi de natură să 
ne ajute la montarea lor rapidă — 
întreprinderea n-a găsit nicăieri oțel 
din care să se strunjească și piuli
țele necesare.

— Dacă aveam și piulițe, comple
tează ing. Tullit Attila, șeful șantie
rului nr. 2. am fi ciștigat pe puțin 
două zile la montajul fiecărui etaj, 
iar dacă poligonul ne-ar livra pre
fabricate in ordinea graficului, cu 
incă 2 zile am scurta termenul de 
execuție pe etaj. Iată rezerve de 
creștere a randamentului muncii 
noastre pe care insă nu le putem 
folosi.

Și e păcat. Pentru că. în toate ce
lelalte privințe, pc acest șantier sc 
muncește bine, disciplinat, în per
fectă ordine.

Desigur, ar putea fi semnalate și 
alte minusuri constatate pe șantie
rele I.J.C.M. Sf. Gheorghe. De altfel, 
le-aie adus la cunoștința conducerii 
întreprinderii, din dorința ca, prin 
înlăturarea lor, unitatea să-și poată 
încheia activitatea pe acest an cu re
zultate pozitive. Atit pe ansamblul 
sarcinilor de plan, cit și... in deta
lii !

Sever UTAN 
TOMORI Geza 
corespondentul „Scînteii"

! „DACIA 1300“
i Uzina de autoturisme din Pi- 
' tești a luat măsuri ca, in cursul 

acestui an, să înceapă producția
< unor diferite piese de schimb 
i mult solicitate pentru ma- 
( șinile de tipul „Dacia 1100“ a- 

flate in circulație. De asemenea.
\ U.A.P. va livra comerțului, in 
i perioada următoare, o gamă mai 
’ largă de piese de schimb, din 
1 producția internă, pentru auto- 
. turisme „Dacia 1300“. Aceste 
\ masuri, care țin seama de indi- 
i cațiile conducerii de partid fă- 
' cute uzinei piteștene, sint me- 
ț nite să asigure necesarul de 
■ piese de schimb cerute în țară 
‘ și pe piețele noastre externe.
I Concomitent cu organizarea și 
' dezvoltarea treptată a produc- 
\ ției de piese de schimb, uzina 
i iși intensifică ritmul de fabrica- 
’ ție a autoturismelor de tipul 
l „Dacia 1300“, colectivul acestei 
' moderne unități industriale ur- 
) mărind îndeplinirea cincinalului 
/ înainte de termen. în prezent, 
' după aproape cinci ani de la in- 
( trarea sa în funcțiune, uzina pi- 
. teșteană scoate zilnic de pe ben- 
ț zile sale rulante circa 150 de 
i mașini. Automobilele românești, 
• bine cunoscute pe șoselele pa- 
l triei, sint solicitate acum in nu- 
. meroase țări străine : Algeria, 
) Cehoslovacia. Finlanda, Grecia, 
i R.D. Germană, Ungaria și altele.
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Ia fabrica „Partizanul" 
din Bacău

Deși aproape centenară, fa
brica de pielărie și incălțăminte 
„Partizanul1* din Bacău se nu
mără printre cele mai moderne' 
din țară Și aceasta, pentru că 
in ultimii ani aici au fost con
struite și puse in funcțiune noi 
și moderne capacități de pro
ducție. Numai in secția incălță
minte au fost montate 7 noi 
linii tehnologice. La acestea se 
adaugă noile hale de la secto
rul de confecții, o tăbăcărie mi
nerală și alta vegetală. De cu- 
rind a inceput să producă și 
secția de fibrotex. Inginerul 
Dan Pricop, directorul fabricii, 
ne spunea că. prin punerea in 
funcțiune a noilor capacități, 
producția de încălțăminte a 
crescut in ultimele două dece
nii de 45 de ori ! De la numai 
două modele de bocanci, care 
se produceau la inceput. s-a 
ajuns astăzi la peste 200 de 
modele de pantofi. bocanci si 
sandale. Numai in acest an au 
fost introduse în fabricație 50 
de modele noi. Este vorba. în
tre altele, de pantofi bărbătești 
cu fețe din box. pantofi reali
zați din materiale durabile pen
tru copii, noi modele de sandale, 
ghete și cizme. Tehnologiile 
moderne și materialele folosite 
conferă noilor modele de încăl
țăminte, cu marca de fabricație 
„Cotidian11 a întreprinderii bă
căuane, eleganță și durabilitate. 
In prezent, specialiștii fabricii 
sint preocupați de pregătirea 
colecției de modele pe care, o 
vor prezenta la contractările 
viitoare. Au fost definitivate 
peste 70 de noi modele, intre 
care ghetele din piele și înlo
cuitori de piele, pantofii cu fețe 
din șpalt velurat pentru bărbați 
și copii și altele.

Prin mobilitatea cu care reu
șește să se adapteze Ia cerințele 
modei și la gusturile cumpără
torilor, ca și prin calitatea, re
zistența și durabilitatea ei. în
călțămintea cu marca „Coti
dian" a devenit tot mai solici
tată atit in țară, cit și peste 
hotare.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii"
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Să ne organizăm viața in deplină concordanță cu

ETICA $1 ECHITATEA ȘOCIAUȘȚĂ!
r

Relatam, intr-o anchetă 
publicată recent in ziarul 
nostru, discuția purtRtă cu 
Aristița Pint ca. profesoară 
«tagiară afla’â in cumpănă 
intre a se prezenta la pos
tul ei. intr-o comună din 
județul Botoșani, și sfaturi
le unor prieieni. care o în
demnau să-și caute un ser
viciu oarecare in Capitală ; 
In final, ea mi-a cerut pă
rerea și. bineînțeles, i-am 
spus-o. Simt, totuși, că 
i-am rămas dator in măgu
ra in care, din răspunsul 
meu, s-ar fi putut înțelege 
că va fi scutită — in cazul 
unei decizii bine chibzuite
— de orice frămîntări ulte
rioare. dc orice greșeli, că 
momentul este nu numai 
hotăritor, ci și irepetabil. 
In realitate, opțiunea in
tre pasiunea pentru pro
fesiune și tentația unei e- 
xistențe comode, de mini
mă rezistență, constituie o 
formă a permanentei lupt? 
cu inerția și. nu numai o 
dată in viața unui om. ea 
atinge acuitatea și profun
zimea confruntărilor de
cisive.

Mi-am amintit ezitările 
Aristitci intr-una din zilele 
trecute, cind. aflindu-mâ 
la întreprinderea de arti
cole de sticlărie din Bucu
rești. am făcut cunoștință 
cu inginerul Ștefan Lungu. 
In urma aplicării Decretu
lui privind normele uni
tare de organizare in eco
nomie. el urma să fie șeful 
biroului de organizare a 
producției și a muncii și 
de protecție a muncii din 
întreprindere. Ar fi putut, 
desigur, să se declare mul
țumit : răminea cu același 
salariu și, dacă își vedea de 
treabă, nimeni nu i-ar li 
făcut nici cel 
reproș. Dar el 
altă părere :

— înainte de 
zare, in cadrul __
termotehnic. unic pe 
trală și întreprindere, 
răspundeam de partea, 
automatizări. In noua mea 
muncă, mă simțeam, in 
continuare, răspunzător — 
din. punct de vedere moral
— pentru funcționarea e- 
chipamentului de automati
zare. Mi-am dat seama cu- 
rind că aveam multă trea
bă de făcut., dar destul de 
puțin legată de meseria

mai mic 
a fost de

reorgani- 
serviciului 

cen- 
eu 
de

pentru care eram pregătit, 
ci nu voi putea fi dc mare 
ajutor In exploatarea insta
lațiilor automate. Am făcut 
cerere să fiu reîncadrat ea 
inginer intr-o secție a în
treprinderii ; acum mă o- 
cup direct de buna funcțio
nare a echipamentului de 
automatizare. îmi practic 
meseria și nu mai am nici 
un fel de obligații funcțio
nărești.

îmi spune asta cu vădi
ta satisfacție a împlinirii

in ultimul timp. măsuri 
menite să asigure un ran
dament inalt al eforturi
lor dirijate spre formarea 
cadrelor cu pregătire su
perioară și. in același timp, 
să le permită acestora o e- 
voluție profesională ascen
dentă, spre o compe
tență tot mai ridicată, in 
vie confruntare cu prac
tica. Merită atenție, din 
acest punct de vedere, și 
cuvintele inginerei stagiare 
Rodica Ionescu, de la in

nează prin maturitatea lor. 
Eram pregătit să primesc 
chiar și replica unor men
talități înguste, a celor 
preocupați exclusiv de in
teresele lor individuale, 
lipsiți de orice înțelegere 
a cerințelor majore ale so
cietății ; 
bucuros 
mărturiile 
ponsabile 
obștei, ale gindirii 
în rezonanță cu 
damentele timpului.

cu at it mai 
am înregistrat 
participării roș
ia frămintările 

intrate 
coman-

La

PĂRĂSIND BIROUL,
ȘI-AII REGĂSIT VOCAȚIA
Post-scriptum la ancheta ..... Șl VINE ZIUA CIND TREBUIE SA DĂM

SOCIETĂȚII CEEA CE ESTE AL SOCIETĂȚII"

unei hotăriri luate din 
proprie inițiativă ; pentru 
el. adaugă, este preferabil 
chiar să piardă la salariu 
decit să se depărteze de 
activitatea pentru care s-a 
calificat, dccit să abdice de 
la o obligație morală pe 
care el singur și-o asumase. 
Rețin această - declarație 
nu numai ca răspuns su
plimentar la întrebările pe 
care și le punea o profe
soară la început de drum, 
ci și ca modalitate semni
ficativă de reflectare a 
unor imperative sociale 
majore.

Se pot da multe exem
ple de specialiștii care 
au dovedit prin faptele lor 
că sint pătrunși de însem
nătatea legării nemijlocite 
a activității pe care o des
fășoară de locurile unde se 
decide soarta producției ; 
acesta și este elementul e- 
sențial al măsurilor luăte

treprinderea „Postăvăria 
română" din Capitală.

— Abia fusesem angajată 
și. intr-o bună zi, am 
primit dispoziție să trec la 
serviciul plan. Acolo în
tocmeam evidențe, comple
tam formulare, umblam cu 
hirtii — nu toate foarte 
utile și pentru care. în ori
ce caz. nu era nevoie să fii 
specialist cu pregătire su
perioară. Acum am revenit 
in secție, unde îmi văd de 
meserie. Sint mulțumită, 
iar singurul lucru care mă 
sperie oarecum este per
spectiva extinderii schim
bului al treilea. Cred insă 
că. dacă va fi cazul, mă voi 
obișnui și cu munca de 
noapte.

Uneori. în asemenea dis
cuții, descoperi adevăruri 
adinei, autentice, cizelate 
intr-o meditație îndelun
gată și care, aduse brusc 
la lumină, te impresio-

I.A.S.B., de pildă, l-am in- 
tilnit pe Nicolae Mănică, 
un inginer care, in urma 
recentei reorganizări, a 
trecut de la conducerea 
compartimentului C.T.C. la 
aceea a secției menaj-fiole.

— înainte de a face fa
cultatea — mi-a 
d insul 
sticlar, 
spune, 
dar la 
atunci. ____________ _
bilitatea perfecționării 
străinătate, 
cialist in fabricarea ar
ticolelor de sticlărie cu u- 
tilaje automatizate. In
cazul meu, munca ține de 
domeniul pasiunii. Desigur.

e 
dar 
cei

spus 
— eram muncitor 
lucram, cum s-ar 
in aceeași branșă, 

nivelul tehnicii de 
Beneficiind de posi- 

'/ '1 in
am ajuns spe- 

fabricarea

și la controlul tehnic 
nevoie de specialiști, 
mi-am dat seama, in 
doi ani cit am condus 
acest sector, că randamen
tul cu care putea fi fructi
ficată calificarea mea era

PREVEDERILE PROIECTULUI DE NORME

Comandamentele morale
Autocritica celor lăudați

— Era o ședință de analiză a 
muncii d? anul trecut si tocmai vo
iam să lăudăm pe dțiva — ne spu
ne inginerul Boleslaw Muller, di
rectorul întreprinderii metalurgi
ce de metale neferoase — Cop sa 
Mică. Cind colo, cei care și-au fă
cut primii autocritica au fost... toc
mai ei.

— Care el ?
‘ ' — Păi. inginerul Nicolae Rus de 
la fumai, inginerul Wilhelm Zult- 
ner de la mecano-energetic, mai
strul Ioan Gabor de la aglomerare 
și alții. Știind că obținuseră rezul
tate bune, că aveau și o serie de 
inovații de valoare, unii se aștep
tau 6ă-i vadă mulțumiți, bucuroși 
să primească laudele noastre. Nu
mai că ei ne-au luat-o înainte 
cu critica și autocritica. „Trebuie 
să facem cutare lucru", „in cutare 
loc trebuie să găsim rapid o so
luție". „cum mai putem tolera si
tuația cutare ș.a.m.d. Stăm și-i 
ascultam cum își manifestă nemul
țumirea. cu cită răspundere ridică 
problema datoriei pe care o avem 
fiecare pentru bunul mers al lu
crurilor, fată de colectivitate. Si 
parcă înțelegeam mai bine o idee 
din proiectul de norme care sună 
8$a : respingind automuițumirea. 
fiecare este chemat să depună e- 
forturi pentru perfecționarea conti
nuă a muncii, a relațiilor sociale, 
pentru progresul neîncetat al so
cietății. Căutarea continuă, strada- 
nia de zi cu zi de a munci mai 
bine, de a inova, lupta cu propriii**  
lipsuri și neajunsuri constituie o 
trăsătură esențială a spiritului re
voluționar. care smulge orice ten
dință de inerție, rutină și conserva
torism din activitatea noastră.

ii acordăm încredere ?“. Ceilalți 
insă, care hotăriserăm așa. știam 
noi ce Ș’iam. Sarcina nu era prea 
imDortantâ. dar imDlica o anumi
tă răspundere, il Dunea pe el in si
tuația de a-i controla De alții și de 
a le cere să-și îndeplinească înda
toririle de muncă. De fapt asta și 
urmăream. Să dea Diept cu exi
gente cărora tocmai el nu se con
forma.

— Care a fost rezultatul ?
Tovarășul G. Apostol, Erou 

Muncii Socialiste din cadrul uzinei 
„1 Mai" — Ploiești, zimbește :

— Ei. Ia citva timp după aceea 
mă întrebau niște muncitori din 
altă secție : „Cine este tinărul a- 
cela care muncește cu atita sirg ?". 
Aflaseră despre el. Nu știau insă 
că o vreme băiatul cel harnic fu
sese pentru noi... o problemă.

„Pocăința" fiilor risipitori

L-a educat... răspunderea
— Intr-o zi i-am făcut observa

ția că nu sint mulțumit de felul 
cum muncește. Știți ce mi-a răs
puns ? ..Ce-i mesiere. crezi că nu 
pot mai mult ? Po*.  dar nu vreau 
„De ce nu vrei ?“. ..Păi. zice, sint 
băiat tinăr. o să am timp destul 
Si pentru muncă. De ce sâ mă gră
besc ?“

Cunoșteam genul acesta de răs
puns • tipic pentru cei leneși sau 
care 6int pe cale de a se lenevi. 
Cind sint tineri spun că vor avea 
timp de muncă mai tirziu. iar cind 
se maturizează pretind că au mun
cit destul... in tinerețe. Trebuia, 
prin urmare, să-1 vindecăm de 
mentalitatea asta păgubitoare atit 
pentru el. cit si pentru colectiv. Sa 
priceapă că a munci pe măsură 
puterilor tale este o chestiune de 
cinste, de echitate.

— $i cum l-ați „vindecat?"
— Mi-am zis : haide să-1 punem 

față-n față cu opinia colecUvului. 
a oamenilor cu care lucrează Dar 
in ce fel?... Si i-am Încredințat 
o sarcină obștească. ..Cum. au să
rit iinii- in loc să-1 sancționam, not

— Dacă veneați cu citeva luni in 
urmă, n-ati fi putut trece prin a- 
cest sector, ne-a spus maistrul 
timplar Vasile Ta-tomir. din secția 
de mobilă a Combinatului pentru 
prelucrarea lemnului „Pipera" din 
București.

— Cum așa ?
— Uite-așa... Trebuia să te stre

cori. să-ți faci loc printre grămezi 
enorme de materiale care se adu
naseră de vreo doi ani încoace.

— Și ce-ați făcut cu ele ? Le-ați 
expediat ?

— Să le expediem ? Da. n-ar fi 
fost de mirare, doar erau unii de 
părere că sint bune numai de dus 
pe foc. Dar marea majoritate am fost 
de părere că numai proștii gos
podari s-ar lăsa păgubiți astfel. 
Intr-o ședință s-a amintit că in 
proiectul de norme se spune clar : 
comuniștii trebuie să manifeste 
cea mai mare grijă și răspundere 
pentru gospodărirea eficientă a bu
nurilor, să lupte împotriva negli
jenței șl risipei.

— Nu cumva erau materialele 
neoorespunzătoare ?...

— Asta-i bună 1 E ușor sâ spui 
despre o scindurâ care-i puțin 
zgiriatâ că e proastă și s-o arunci, 
fără să-ți mai bați capul cum s-o 
folosești. Tocmai de aceea ajunse
serăm noi ca in luna ianuarie să 
lucrăm cu comenzi de materiale 
pe... aprilie. Un ..avans" de citeva 
luni, inacceptabil, care ne împingea 
in urmă cu planul de producție.

— Cum i-ați oprit pe risipitori ?
— Simplu : am hotărît ca. in 

fiecare zi. jumătate din cantitatea 
de materiale necesară lucrului să 
fie luată din ..stocul risipei". Re
zultatul ? în trei luni am epuizat 
întregul stoc, in valoare,de citeva 
milioane de lei. Totodată, am pus 
capăt și prejudecății privind caii; 
ta’.ea unor materiale. Mai vedeți 
acum vreo sandură aruncată pe 
ia colturi ca... neoorespunzătoare ? 
Spuneți și dv. !

nesatisfâcfitor. Am cerut, 
așadar, să fiu trecut intr-o 
activitate legată direct de 
producție, căci una e să ie 
ocupi de o treabă mai-de- 
birou și cu totul alta să vezi 
<â din mnnile tale ies mili
oanele producției. La fiole, 
de pildă, unii oameni nu 
prea făceau t reabă, deoarece 
nu erau mulțumiți cu cit 
ciștigau și nu cîștlgau mai 
mult fiindcă nu se price
peau. Trebuia pornit deci 
de la calificarea oamenilor, 
cineva trebuia să le spună 
cum să facă mai bine ceea 
ce au de făcut. Am în
tocmit apoi un program de 
asimilare de piese de 
schimb. Avem in vedere 
ca. prin autoutilare, să a- 
dăugăm încă 6 mașini de 
confecționat fiole, la cele 
24 existente... Bineînțe
les, toate acestea nu se pot 
face din birou, iar 
intr-o
ființau birouri noi. 
multe 
goale. Actuala deplasare a 
specialiștilor către produc
ție este logică, eficientă, 
rațională, menită să pună 
deplin in valoare resursele 
de competență. Numai pe 
o asemenea cale putem a- 
vansa spre nivelul țărilor 
industriale
totodată, pe plan personal, 
spre satisfacția realizării.

In loc de orice alt co
mentariu. voi mărturisi 
aici că, pentru un gazetar, 
o întilnire cu asemenea 
oameni capătă valoare de 
descoperire. Știm cu toții 
— și nu e nimic extraordi
nar in asta — că asemenea 
oameni există ; dar de la 
a Ști, la modul abstract, și 
pină la a-i surprinde in 
existența concretă, e o dis
tanță tot atit. de mare — 
ca putere de convingere, 
ca forță de exemplu, de 
model — ca intre a stabili 
prin calcule o prezență 
astronomică și a o desco
peri in cimpul telescopu
lui, exact acolo unde o 
preziceau calculele.

vreme. se

POȘTA

Poți să
Cil un

aveți

pornești la drum 
asemenea om?

PAGINII
• DIN BRĂILA. Ne este solicitat 

ajutorul pentru clarificarea atitudini
lor etice ale membrilor unei familii 
din Brăila. Găsim de cuviință să păs
trăm discreție asupra numelor prota
goniștilor. O mamă mai in virstă, 
taxatoare sau fostă taxatoare de 
tramvai, și-a crescut cu multe greu
tăți fiica, asigurindu-i un rost in 
viață. Am precizat profesia mamei 
pentru un amănunt care ilustrează 
măsura sacrificiilor părintești : une
ori. ne scrie mama in cauză, „o ți
neam sub brațul meu in timp ce 
taxam călătorii". Fata s-a făcut mare 
și trăiește cu un tinăr care are o ca
lificare incertă și care se dovedește 
foarte fără chef cind i se propune 
să-și croiască o cale mai trainică a 
existenței lui. Tinărul se ocupă cu 
ceva, zugrăvește anunțuri la o orga
nizație comercială, dar coresponden
ta noastră consideră că o asemenea 
ocupație nu e sigură și nu o satis
face nici răspunsul lui (că lși com
pletează salariul cu... ciubucuri !). In 
sfirșit. mama ni se plinge că fiica 
ei n-a vizitat-o din septembrie anul 
trecut. Iată părerile noastre : dedu
cem că cei doi tineri trăiesc în con
cubinaj : dacă e așa, sfatul cel mai 
binevoitor este să se căsătorească 
grabnic. Mamei — corespondenta 
noastră — ii sugerăm să intervină 
mai puțin direct în Ireburile tineri
lor. recomandările dinsei. valoroase 
și de bună credință, să fie date de 
pe poziții mai elastice ; astfel, vizi
tele fiicei sperăm că se vor indesi. 
Se pare că a sosit momentul ca tină
rul, care are 25 de ani, să-și verifice 
mai atent vocația de pictor, să ana
lizeze dacă poate deveni, cum speră, 
profesor de desen (dar numai prin 
studiu), iar dacă aceste năzuințe sint 
încă îndepărtate, să aleagă o califi
care ce sa-i asigure, lui și viitoarei 
familii, o existență demnă.

om ? Poți să Ie bi
zui pe el ? Șeful său 
direct a tras conclu
zia că nu. și i-a infor
mat și pe ceilalți de 
deasupra lui — că 
nu...

Mulți însă dintre 
cei care il știu bine 
pe Gheorghe D. au ră
mas cu ideea fixă că 
el ar fi cel mai potri
vit pentru a conduce 
un sector important. 
Au făcui propunerea 
o dată, de două, de 
zece ori — pină cind, 
mai zilele trecute, 
propunerea a fost ac
ceptată. „Iți urăm 
succes !“ Iar Gheorghe 
D. : „Ihi ! Mulțu
mesc !“ Toți se aș
teptau la un frumos 
și emoționant dis
curs, ca la o numire 
in funcție.

După citeva minu
te de tăcere îngindu- 
rată, Gheorghe D. a 
mai spus : „Acum sâ 
vedem care ce știm 
și ce lucrăm".

Eu aș porni la drum 
cu un asemenea om. 
oricît de lung și de 
greu ar fi drumul. 
Cu asemenea oameni 
drumurile noastre sint 
mai ușoare.

Nicolae TIC

ba chiar foarte limi
tat... 11 preocupă mun
ca lui...". „Am înțe
les ! Este un egoi«t. 
s-a desprins de 
lectiv". „Nu. nici chiar 
a.șa ! Doar v-am spus 
că este un bun tova
răș. atent la cei din 
jur. săritor la nevoie". 
Dacă ar fi fost ceva 
mai „dezghețat", mai 
abil, mai descurcăreț, 
mai... inai... lui Gheor
ghe D. i s-ar fi în
credințat încă de anul 
trecut răspunderea u- 
nui sector, poate chiar 
a celui mai important.

Dar nu, nu se pune 
problema. Gheorghe 
D. este un „practi
cian", atita tot, el 
nu știe să fie 
să trăncănească, 
iasă dintr-o încurcă
tură cu numai două 
vorbe bine plasate ; 
el știe numai... sâ lu
creze, să caute și să 
găsească cele mai po
trivite soluții pentru 
el și pentru alții. Cind 
o incurcă. recunoaște 
că a încurcat-o. De 
aici — faima de prac
tician cu orizont li
mitat, ba chiar ex
trem de limitat. Poți 
să pornești la drum 
lung cu un asemenea

„Ce părere
despre omul acesta ?*'  
„Ca meseriaș, e prin
tre! cei mai buni, 
dacă nu chiar cel mai 
bun... Ca tovarăș, iar 
nu prea ai ce să-i re
proșezi..."

Aș 
alte .....
n-aș fi simțit, in 
cea 
meu, 
ne re, 
nința .......
tuși, sub semnul în
trebării pe Gheorghe jn_ 

Nu. 
in

co-

fi renunțat la 
întrebări dacă

2. ......... ... vo- 
interlocutorului 

o anume reți- 
ceva ce ame- 
să-1 pună, to-la noi, 

tot in- 
Acum. 
rămasbirouri au

dezvoltate. Și,

D. O fi un bețiv 
răit, mi-am 
nu era. nu intra 
crișmă cu lunile. Afe
meiat. Nu. nici asta, 
are o soție drăguță, 
la care ține mult, are 
doi copii... Bătăuș, 
palavragiu, o fi di
vulgat cine știe ce 
secrete. Nu, Gheorghe 
D. este un om corect, 
cu mult bun simț, 
poți să-i acorzi încre
dere deplină.

In sfirșit, interlo
cutorul meu a ținut 
să facă precizările de 
rigoare : „Din păca
te, a spus el, Gheor
ghe D. este un prac
tician. și atita tot. 
Un simplu practician, 
cu un orizont limitat.

zis.

„Grădina Grozavu"

Gh. SÂSARMAN

la cite unul din ei. fie 
la noi, in casa bătri- 
nească. Cind vii de 
la șosea, pe ulița 
noastră, toate casele 
pe dreapta sint ale 
Grozavilor. La ridi
carea fiecăreia au lu
crat toți, ca o echipa. 
Grădina la care a 
rivnit dintotdeauna 
soțul meu, eu i-am 
făcut-o ; o grădină de 
copii...

Aceasta este poves
tea Mandei Grozavu, 
din comuna 23 Au
gust, județul Constan
ța, care a primit in 
această . ’ 
inaltul titlu de l 
Eroină. Este o 
meie obișnuită, 
te, mai obosită 
soțul ei, om de 
in cooperativa 
colă de producție. 
Dar, ori de cite 
ori vorbește despre 
cei 10 copii ai ei. pri
virea -i se luminează 
de o bucurie lăuntrică 
ce o întinerește. E ca 
o viță rodnică și pu
ternică. înfiptă adine 
in pămintul acesta 
al Dobrogei. din care 
s-au ivit, in grădina 
familiei Grozavu, al
te zece vlăstare de 
toată frumusețea, ca
re, la rindul lor. în
muguresc și înflo
resc în marea grădi
nă a țării.

Georqe 
MIHĂESCU

...Lucra ca zilieră 
la sortatul lemnului 
— asta era cu peste 
treizeci de ani in ur
mă — cind au 
put să vină pe 
copiii : mai intii 
pe urmă Ion, 
Anica, Stanei u, 
mian... In 1.939. 
Ion, soțul ei. a 
luat la concentrare și, 
pină in 1945, cind s-a 
terminat războiul. a 
venit o singură dată 
acasă. Pe Ion l-a gă
sit argat la nașu-său ; 
pe Anica la un popă, 
pe ceilalți pe unde 
apucau, „cu ziua". Pe 
urmă, s-au ivit cei
lalți copii : Nicolae, 
Costea, Gelu. Gheor
ghe și fata cea mică, 
Maria, singura ■ 
este mai departe 
casă. măritată 
București. Soțul 
este mecanic. 
Muncitoare la o 
brică de confecții.

— Copiii s-au . . 
mulțit. ne spune Man- 
da Grozavu. dar n-a
veam a mâ | 
înconjurată de 
parcă îmi era 
ușor. Cei dinții 
„zburaseră" și 1 _
peau să-1 ajute pe ta
tăl lor in ale tîmplă- 
riei. Că așa 
ciștigat noi 
Muncind.

In 1951, cind s-a în
ființat cooperativa a- 
gricolă de producție, 
soțul ei a devenit șe-

ince- 
lume 
Sora.

Radu 
fost

ful echipei de con
structori. In echipa 
lui au fost întotdeau
na și cite 2-3 copii 
dc-ai săi. Toți cei 7 
băieți i-au moștenit 
meseria de timplar. 
Mai tirziu. unii au 
fost îndemnați să mai 
învețe cite una : Stan
ciu și Nicolae sint 
șoferi, Costea, este 
tractorist, Gelu — me
canic, Gheorghe — zi
dar. Numai Ion și Da
mian au rămas tim
plar i : primul lucrea
ză la Mangalia, al doi
lea in sat, la S.M.A.

— Cum i-a învă
țat meșteșugul ?

— Cu blindețe 
răbdare. Chiar cu min- 
drie că lasă la atiția 
această „brățară de 
aur". Eu am fost un 
pic mai aspră. Tre
buia să-i învăț pe cei 
mai mari să aibă gri
jă de cei mici. Cu 
toții să fie cuviincioși, 
economi și chibzuiți. 
Să fie cinstiți și 
drepți. Fetele să fie 
neveste harnice și iu
bitoare. să învețe me
seria de mamă.

Am avut copii buni, 
își încheie Manda 
Grozavu povestea. In 
afara de Gelu, toți 
sint la casele lor. Toți 
sint oameni vrednici 
in sat. la treburi. Ți-e 
mai mare dragul să-i 
privești cind se adu
nă. la sărbători.

in-

ne-am 
pi i nea.

pli nge. 
toți, 
mai 

i se 
ince-

și

Ion POPA

Frumusețea debutului is
toriei de mai jos este că, 
mai inainte de a-1 cerceta, 
cazul Niculescu era gata- 
gata să ne stoarcă lacrimi. 
Un om ceva mai In virstă 
s-a prezentat in audiență 
la conducerea Ministerului 
Justiției. S-a plins că, in 
baza unei hotăriri judecă
torești rămase definitive, 
fiica lui e pregătită să-1 e- 
vacueze din casă și să-1 lase 
pe drumuri, fără nici un 
adăpost. Reclamația a stir- 
nit emoții. Mai rar atita 
cruzime din partea unei 
fiice, mai greu de închipuit 
o hotărire judecătorească 
atit de vitregă. Amăritul 
tată a fost rugat să revină 
peste o săptămină. termen 
pină la care să fie studiat 
dosarul de izgonire și să fie 
invitat copilul-șarpe. Im
presionat oricum, de însăși 
existența problemei, care 
se contura ca o gravă aba
tere de la normele elemen
tare de conduită, adjunctul 
ministrului ne-a invitat să 
asistăm la noua audiență fi
xată.

Normele eticii fuseseră 
într-adevăr încălcate, sen
timentele nobile de recu
noștință filială s-au do
vedit mineralizate In I- 
nima titularei d« spa
țiu, dar dram? drama 
cind colo, avea o ne 
bănuită origine. Era de fapt 
o încurcătură. Final logic

al unui șir de incălcări ale 
legii. Rezultat al soluțiilor 
mai mult sau mai puțin ar
bitrare adoptate de un ins 
decis să-și rezolve proble
mele de viață așa cum vrea 
el și nu așa cumrfi permite 
legea. O încurcătură a... 
descurcărețului.

In anul 1958, capul fami
liei Niculescu a luat hotă- 
rirea radicală de a deveni 
orășean. Procesul de creș
tere a populației urbane e 
atit de amplu și notoriu 
incit decizia lui M.N. nu 
conținea nimic surprinzător 
in ea. Numai că Marin Ni
culescu n-a vrut să observe 
cum procesul, tocmai pen
tru că este foarte cuprin
zător, se cere să aibă și un 
minim de reglementări. Ele 
sint puse chiar in folosul 
celor cuprinși in el, menite 
să le asigure inseși drep
turile și condițiile lor ma
teriale. Subit, fără prea 
multă chibzuință, fără vre
un drept sau interes anu
me, familia N. și-a părăsit 
satul subcarpatic pentru a 
se așeza in București. Cri
teriul alegerii orașului de 
reședință era pur arbitrar. 
Aici găsise M.N. să cum
pere un loc de casă in con
diții de chilipir. „Ocazia11 

■a că locul nu putea fi 
vindut cu acte autentice și 
se cerea un om gata să se 
declare descurcăreț, ca Ma
rin Niculescu, spre exem

piu, și să riște să dea banii 
fără nici o garanție.

Faptul cumpărării nu s-a 
consumat ca o simplă in
vestiție, ci ca o amara și 
periculoasă dezrădăcinare. 
Familia N. a vindut peste 
noapte toată gospodăria din

căre 
de 
la 
ei 

Ea ? 
fa-

primăvară
Mamă 

> fe-
Poa- 
decit 

» bază 
agri-

• LA BLAJ. După cum se știe. în 
cadrul festivităților prilejuite de 
împlinirea a 125 de ani de,la revolu
ția din 1848 in țările române, de 
curind a avut loc vibranta adunare 
populară de pe Cimpia Libertății de 
la Blaj. Presa a informat pe larg 
despre desfășurarea grandioasei ma
nifestări. Ceea ce ne furnizează in 
plus corespondența primită de la ci
titori sint crîmpeiele de emoție ano
nimă trăită in marea coloanelor dc 
oameni, inainte și'in timpul adună
rii. Tovarășul Ion Suciu,. locțiitorul 
secretarului comitetului de partid din 
Uzina de produse sodice Ocna Mu
reș, ne scrie :

„Secretarul comitetului de partid 
pe uzină a comunicat într-o adunare 
că sintem chemați sâ omagiem acest 
act istoric prin prezența noastră 
Cimpia Libertății.

— Mergem ! au răspuns toți 
unul.

Maistrul Ioan V. Popa a scris 
aceeași zi fiului său aflat la un 
ceu industrial din altă localitate :

-Să fii simbătâ seara acasă, că du
minică in zori plecăm. Vino, să fim 
împreună așa cum au fast și tătinii 
noștri...-.

Cei trei feciori ai lui Ion Popuța 
— operator chimist, cu puține zile 
pină la pensionare — s-au hotărlt să 
plece împreună, in frunte cu bătri- 
nul.

— Să luăm drumul Blajului peste 
dealuri, așa cum ne spunea bunicul 
că au mers ei — au zis flăcăii.

Secretarul comitetului de partid 
din secția „sodă caustică" — sudorul 
Bazil Popa — a întocmit o listă cu 
numele celor ce, nefiind in tura de 
zi. pot să plece. A stabilit vreo 60 dc 
persoane. Cind a fost la înscriere, au 
apărut 120.

— Ii vom înlocui pe cei plecați 
de-ar fi să lucrăm 24 de ore fără 
răgaz, au zis ceilalți.

Așa sint oamenii la noi".

pe

ca

in 
li

Desen de Adrian ANDRONIC

• DESPRE CĂRBUNI. Autorul 
scrisorii despre lemne, cărbuni și 
poluare este rugat de redactorul că
ruia i s-a adresat să-i comunice nu
mele și adresa in vederea unui răs
puns personal, mai detaliat. De alt
fel, în ziar nici nu răspundem scri
sorilor anonime. Dacă redactarea 
prezentei rubrici omite uneori nu
mele corespondentului, această dis
creție e asigurată cu bună știință.

obsesii legate de corectitu
dine.

Cumpărînd fără forme, 
mutindu-se fără mutație, 
întreprinzătorii din Mirșa 
s-au trezit in fața momen
tului ridicării operei lor fi
nale : o casă. Pentru o eon

A înălțat pur și simplu 
casa pe care o dorea, cu o 
nobilă sfidare a tot ceea ce 
se putea numi aprobare, 
autorizație, drept sau per
misiune. Ignorînd prevede
rile legale, și-a asumat o 
dată in plus riscul de a

Strîmtă-i orbita
învîrtelii

Ore prețioase răpite unui ministru ca să explice 
unui cetățean ceea ce acesta știa prea bine

comuna Mirșa și s-a trans
mutat pe precara proprie
tate din perimetrul metro
polei. O clipă și-au zis că 
le-ar trebui ceva... o muta
ție... ' Dar prea mult n-au 
zăbovit cu gindul asupra 
condițiilor legale pentru că 
erau deciși să devină „des
curcăreți", ori „descurcă
rețului" nu i se potrivesc 
prea multe scrupule »au

strucție, mai ales in mediu 
urban și mai ales in capi
tala țării, trebuie o apro
bare legată de interesele 
sistematizării localității. 
Dar cine și cum s-o ceară 
din vreme ce familia N. — 
cum zic juriștii — n-avea 
nici un titlu ? Credeți insă 
că. in competiție cu norme
le legale. M.N. era să se 
poticnească tocmai acum ?

veni un moment în care și 
prevederile legale il vor 
ignora pe el.

Momentul a venit pe li
nia a ceea- ce era firesc să 
se intimple față de faptul 
că statul — adică toți oa
menii, nu numai clanul N. 
— nu dăduse nici o incu- 
viințare, tocmai pentru a 
nu așeza interesele unei fa
milii in calea intereselor

celorlalți. A venit sub for
ma inevitabilei demolări. 
Valul blocurilor ajunsese și 
asupra a ceea ce li gura ca 
terenul viran din str. Ti
monierului nr. 42 A.

Municipalitatea nu avea 
nici un fel de obligație in 
legătură cu acești intruși 
cu sila in vatra orașului. 
Dar. M.N., antrenat in es
caladarea legii ca la săritu
ra cu prăjina, trebuia să 
găsească o ieșire. Fiica lui
— Stelica Niculescu — toc
mai se măritase cu un 
bucureștean, dar, păstrind 
tradiția familiei, nu-și avea 
făcută mutația la domiciliul 
soțului. Minunate condiții 
de simbioză juridică : tatăl 
cu casă — dar fără buletin, 
fiica avind buletin de 
București, dar fără casă. In 
concluzie. Stelica a cerut să 
i se repartizeze un aparta
ment pdntru soț. pentru ea 
și pentru părinții ei, moti- 
vind cu... demolarea casei 
părintești. Cererea le-a fost 
satisfăcută, cu rară promp
titudine. dar pentru că 
scoaterea din încurcătură
— cu loată puterea de în
țelegere a gospodarilor spa
țiului locativ — era prea 
trasă de păr. nu li s-a putut 
da decit un apartament cu 
două camere, una fiind de 
trecere.

Un alt lanț de combina
ții vizau ca, primindu-i in 
.spațiu, fata să le „facă" —

in sfirșit 1— buletin de Ca
pitală, pentru ca, pină la 
urmă. M.N. să cumpere și 
un apartament cu acte le
gale. Viața n-a avut insă 
răbdare. Conviețuirea in 
comun s-a dovedit insupor
tabilă. Prin aducerea gine
relui — posesor de buletin, 
dar nu de casă demolată — 
a unui alt copil al bătrini- 
lor NicUlescu — posesor de 
casă, dar nu de buletin — 
și prin nașterea unui prunc, 
familia Niculescu a ajuns 
la un număr de 6 persoane 
sub același acoperiș. După 
toate combinațiile, fiecare 
bazată pe cite o jumătate , 
de drept, pe cite o jumă
tate de adevăr, părțile scin
date ale familiei au inceput 
să-și revendice întregul.

înverșunate, cu cite o fe
lie de justețe în mină, egală 
cu a celeilalte. nici una 
dintre ele nu poate pricepe 
de ce nu are ca dreptate. 
Umblă prin procese și pe 
la demnitari, cu pretenția 
de a li se descurca ce-au 
încurcat singuri, dar fără 
să înțeleagă că dreptatea e 
un inireg ce nu poate fi 
însăilat din cioburi. Și nici 
că eludarea legii. chiar 
cind e făcută „curat", fără 
„urme", tot in strimtoarea 
propriei orbite se înfundă.

Sergiu ANDON
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La ancheta noastră participăt prof. Zaharla Popetca, 
dirijorul corului de femei al Ministerului Transporturi
lor șl Telecomunicațiilor, dr. M/rcea Dlaconescu, diri
jorul corului de cameră al medicilor din Bucureytl, Va- 
si/e Dogarii, dirijorul corului mixt al uzinelor „23 Au
gust”, Ănatol Goreaev-Soroceanu, dirijorul corului băr
bătesc „Gheorqhe Danga” al Casei de cultură a secto
rului 5.

îndemnul pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
partidului, îl rostea la recenta Con
ferință a • U.A.S.C.R.: ..Studenții tre
buie si-ș| sporească exigența față dc 
ei înșiși, muncind cu sircuiniă pen
tru însușirea a tot ce ertc mai va
loros. mai înaintat in tehnica 
știința contemporană, pentru a 
pregăti temeinic și n putea astfel 
aduce miine o contribuție tot mai 
activă. In toate domeniile de activi
tate. ]a procrcsuj României socia
liste" are valoarea unui înalt co
mandament moral și politic formu
lat la adresa viitorilor specialiști. 
Acela de a exprima munca intelec
tuală in roade ale științei și tehnicii, 
in viitoare contribuții Li progresul 
societății noastre, oca care, deopo
trivă, ne Învestește cu dreptul de a 
învăța și ne cere să-i dăruim pasiu
nea și priceperea noastră.

Ce înseamnă așadar a spori exi
genta fn‘â de sine însuși pentru un 
f’. perspectiva unui invăță-
n.;: ! iu finalitate productivă așa 
cum este cel din societatea noas- 
iră ? înseamnă a integra procesul de 
invâțămint in procesele existenței 
noastre proprii, 
atit ca indivizi. 
cit și ca membri 
ai societății 
Kcamnâ. 
trăi ne 
procesul 
tiv-educaiiv.

Din acest punct 
de vedere 
gența fată 
sine însuși ______ ______ ____

aminte. anumite concentrări de 
eforturi asupra domeniilor 
au o valoare prioritară in 
cesul de învățare. Pregătirea 
fesională de nivel universitar, 
răspunzătoare exigențelor actuale, 
trebuie să țină seama de unitatea 
științei cu practica, de interdepen
dența diverselor discipline și de ea
rn -ierul interdisciplinar al unor noi 
domenii. Ea trebuie să fie, pe de o 
parte, specializată in sectorul de stu
dii ales, pe de altă parte, multiva- 
lentă. Pentru că. intr-adevăr, explo
zia științei. care caracterizează 
schimbările structurale și revolu
ționare survenite rind pe rind in 
toate ramurile cunoașterii, a a- 
dus furtunos în frontul progre
sului ramuri cum este matematica, 
a cărei valoare de investigație a de
venit prioritară chiar și in discipline 
unde pină nu de mult nu pătrunsese 
și nici nu lăsa ■vreo bănuială că ar 
încerca să pătrundă. De asemenea, 
fizica s-a revărsat, prin scrutarea 
îndrăzneață a structurii materiei, in 
chimie, in biologie, in geologie și in 
științele tehnice unde au luat naș
tere electronica și automatica, 
insele cu caracter prioritar.

Dar caracterul cu adevărat priori
tar a] unui domeniu al științei poale 
fi definit și impus numai de nevoi
le economiei naționale. Procura
rea de materii prime noi, des
coperirea de noi surse de ener
gie. dezvoltarea unor noi ramuri 
industriale. organizarea, planifica
rea, conducerea și valorificarea 
producției desemnează domeniile 
respective ca prioritare și im
pun orientarea tineretului studios 
spre dezvoltarea lor. De asemenea, 
informatica, ramură a științei născu
tă in ultimii douăzeci de ani prin 
apariția și apoi extinderea vertigi
noasă a calculatoarelor electronice 
ia cele mai variate sectoare ale eco
nomiei. constituie un domeniu pri
oritar de studiu pentru tineretul uni
versitar.

Una dintre formele cele mai fruc
tuoase ale exigenței față de sine în
suși, „însușirea a tot ce este mai va
loros, mai înaintat in tehnica și ști
ința contemporană", este un riguros 
studiu individual. Această formă de 
explorare atit a conținutului unor 
cunoștințe care se cer asimilate cit 
și a posibilităților proprii de a face 
o asemenea explorare, este cea 
mai eficientă. Ea asigură o înțele
gere mai profundă a cunoștințelor 
și o independență funcțională cer
cetătorului care se pregătește pen
tru a aplica ceea ce a învățat in pro
fesiunea pe care și-a ales-o. Stu
diul individual pătrunde in dificul-

In- 
deci. a 

deal in 
instruc-

ți 
se

însemnări de acad. 
Nicolae TEODORESCU

exl-
de

impune anumite dis-

tățile problemelor, le analizează, sti
mulează mintea și dă încredere in 
forțele proprii. Cultivarea acestei 
forme de invățămint maturizează 
gindtrea și o îndreaptă spre cerce
tare, spre inițiative personale. Nu 
este insâ suficient să scoatem In ex 1- 
dențâ calitățile formative ale studiu
lui individual, să-l recomandăm cu 
convingere tineretului, in calitate de 
pedagogi și sfătuitori; trebuie- in 
primul rind să asigurăm, prin regin- 
direa structurii planurilor și progra
melor de invâțămint, condiții propice 
acestei forme de studiu, condiții de 
timp și de loc; trebuie, de aseme
nea. ca modul de predare, de orien
tare și îndrumare a studenților noș
tri să conducă la însușirea cunoștin
țelor prin eforturi proprii și, în sfir
șit, după cum subliniam mai înain
te, trebuie ca prin exemplul nostru 
persona] să facem ca studenții să 
iubească învățătura pentru a ajunge 
singuri să integreze procesul dc în- 
vățămint in ființa lor, pentru a-1 
păstra și dezvolta de-a lungul carie
relor spre care se îndreaptă.

O astfel de integrare, in care stu
diul individual este chemat să joace 

un rol esențial, 
are menirea să 
realizeze sinteza 
cunoștințelor teo
retice cu deprin
derile practice, 
exprimată in in
tegrarea invăță
mint - cercetare - 
producție, pe care 
construcția so- 

multilateral dezvol-

D 00 Curs de limba englezii. Lec
ția a 55-a.

Micii meșteri 
gătesc daruri 
copilului.

10.00 Telex.
10,05 Publicitate.
10,10 Reportaj TV ; „Ecourile 

durii".
io,so Desene animate.
10.40 Film serial : ..Umbrele 

par în plină zi". Ultimul .... 
sod. Scenariul : A. Ivanov și 
A. Vitei. Regla : V. Krasno- 
polskl, V. Iskov.

11,45 La ordinea zilei. Azi, județul 
Ialomița.

12,00 Revista literară TV. Nevoia 
de a rîde sănătos.

13.00 Telejurnal.
17,30 Curs de limba germană. Lec

ția a 55-a.
18.00 Telex.
18.05 Tragerea Pronocxpres.
18.13 Dialog • Tema progresului 

In ideologia pașoptistă.
18.40 Muzica — emisiune dc actua

litate muzicală. ..Timișoara 
muzicală" — reportaj la a 
treia ediție a festivalului.

19,00 Timp șl anotimp In agricul
tură.

19.20 1CO1 de seri.
19,*30  Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotfirltor.

20,00 Clntecul săptămînii : „Primul 
loc de pe pămint" de Al. 
Mandy. Interpretează Dorin 
Anastaslu.

20,05 Teleobiectiv.
20.20 Teleclnemateca : 

— producție a 
sovietice. Regia : _ 
Cu : R. Bikov. L.

2L.30 Finala „Cupei 
europeni" la i 
Amsterdam — 
rino. Transmisiune 
do la Belgrad. In 
Telejurnal.

9,W mari"... 
pentru

pfi-

dls- 
epl-

„Mantaua* 1 
studiourilor 
A. Batalov. 

Tolubaev.
1 campionilor 
fotbal : Ajax 
Juventus To- 

dlrectă 
pauză ;

PROGRAMUL II

care 
pro- 
DIX>-

CO-

ele

cietâții socialiste
tate o face indispensabilă. Căile de 
realizare a acestei sinteze trebuie să 
înceapă, după părerea mea, încă din 
școala generală și să se continue in 
invățămintul mediu prin stimularea 
înclinațiilor personale ale elevilor, 
în acest sens, o formă eficientă ni 
se pare laboratorul, extins de 
disciplinele experimentale, la 
teoretice prin excelență, cum 
prin tradiție și reputație discipline
le matematice, de exemplu. Labora
torul de matematică in care s-ar 
pune in lumină și caracterul expe
rimental, inductiv al unor lucrări 
practice aplicative și in care studiul 
individual ar îmbrăca forme agrea
bile, competiționale, stimulatoare, 
intr-o atmosferă de autentic trava
liu intelectual, orientat spre rezul
tate concrete, cu caracter practic, ni 
se pare a fi una din formele noi de 
învățământ adecvată sintezei cunoș
tințelor teoretice cu deprinderile 
practice. Completat cu ateljerele- 
școală. cu vizite de lucru in între
prinderi și instituții productive, la
boratorul ar răspunde astfel cerin
ței unei pregătiri serioase, realiste 
și, in același timp, plăcute. Acest la
borator ar trebui dezvoltat și mai 
mult la nivelul învățămintului su
perior, pentru toate disciplinele teo
retice, pus în colaborare cu labora
toarele disciplinelor experimentale, 
cu centrele de calcul și cu practica 
productivă a studenților, spre a că
păta astfel o bază de plecare in 
însuși invățămintul de specialitate

Prin integrarea deliberată și rod
nică a vieții noastre cotidiene de 
lucru, de studiu, de cercetare In 
viața social-economică și cultural- 
științifică a țării, acea exigență față 
de sine cerută de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, va deveni in mod natural 
condiția însăși a apartenenței — fie 
ca student, fie ca profesor — la 
uriașa concentrare de energii care 
definește atit de pregnant societa
tea noastră socialistă cu care sintem 
chemați să ne identificăm prin fiece 
gind, prin fiece act al nostru co
tidian.

la 
cele 
sini

60.00 O viață pentru o Idee : Iuri 
Gagarin (II).

20.30 Program de circ.
20,40 Agenda. ,
20.50 Tineri- interprețl • Oboistul 

Gheorghe Angelescu, acom
paniat de pianista Martha 
Joja a Trio-ul de coarde al 
Filarmonicii din Arad format 
din ștefan Cimpan-Fatyol — 
vioară. Ladislau Darida — 
violă șl Ervin Czuczu — vio
loncel.

21.30 Ghișeul.
21.50 Muzee șl expoziții • Retro

spectiva Henri Catargi • Ex
poziția Lucas Cranach.

22,10 Roman foileton : „Femeia în 
alb" — ecranizare a televi
ziunii franceze după romanul 
lui Wilkie Collins. Regia : 
Plerre Gautherin. Episodul

Festivalul folcloric
și tradiționalul lîrg

de la Vama Sării
După tradiția dăltuită in timp, 

In fiecare an, in prima dumini
că din iunie, in apropiere de 
localitatea Vadu Crișului din 
județul Bihor, pe malurile Cri- 
fu'ui Repede, se organizează 
,.Festivalul folcloric bihorean" și 
„Tirgul de la Vama Sării", la 
care participă mii de locuitori 
din Bihor și județele învecinate. 
Anul acesta, festivalul și tirgul 
vor avea loc in ziua de dumi
nică 3 iunie.

Organizatorii — Comitetul. de 
cultură și educație socialistă al 
județului Bihor, comitetul jude
țean U.T.C.. Consiliul popular al 
comunei Vadu Crișului și coo
perativa de consum din locali
tate — au pregătit din timp 
toate condițiile pentru ca tradi
ționala manifestare culturală să 
satisfacă preferințele participan- 
ților. Vor lua parte cele mai cu
noscute formații artistice de a- 
matori, printre care cele din 
Aștileu. Copăcel, Măgești, Săcă- 
dat, Virciorog, Tileagd și altele, 
care vor prezenta tradiții și obi
ceiuri folclorice de pe valea 
Crișului Repede, cîntece și dan
suri populare. Cooperația de 
consum pune la dispoziția parti- 
cipanților obiecte de uz casnic, 
produse de ceramică albă, pre
parate de bucătărie țărănească. 
Vizitatorii vor putea vizita cu
noscuta peșteră de la Vadu Cri- 
șului și defileul Crișului Repede.

Dumitru GĂȚĂ 
corespondentul „Scinteii1

Este in firea poporului nostru de 
a cinta, dc a-șl manifesta cele mal 
puternice stări de spirit, sentimente, 
nlăturindu-șl ciotul de-al altora, ar- 
monizindu-se, simțind astfel pulsul 
aproapelui său, sentimentul de În
credere, de for
ță. Ciotul șl ver- 
sul fac graiul de /K
toate zilele. Și 
nu esfe nevoie £ > ■ Dl
să ne a di ne im io B I H
istoria muzicii ■ 1 H I
pentru a înțelege 11 M 1

corală
i tradi-

“S PȚI
numărul ■ ■ J

că arta 
are vechi 
ții. Dar. 
tuația i 
datorită 
complex 
lori, l 
formațiilor cora
le s-a micșorat. 
Cu două decenii 
in urmă, de pil
dă. in București 
activau peste 30 
de formații 
rale de 
tori. Acum, 
tem număra doar 
12 ! Dirijori cu 
pregătire, entuziaști. îndrăgostiți de 

făceau din orele de re- 
propu- 
tocmai 

ușor, de la prelucrări folclorice pină 
la coruri din opere, fragmente corale 
din oratorii, dar care atrăgea, inte
resa coriștii, ii îndemna să se per
fecționeze in arta cîntului. A 
urmat apoi o perioadă mai puțin 
spectaculoasă. S-au desființat vreo 
25 de coruri de amatori (unele 
destul de slabe, care nu fă
ceau nici un serviciu artei corale, al
tele însă cu rezultate bune, finaliste 
in concursurile raionale, regionale). 
Și este, credem, cazul să ne între
băm : care sint cauzele care au dus 
la o asemenea situație ?

co
ama- 

pu-

muzică,
petiție ore de sărbătoare, 
noau un repertoriu nu

PERSONALITATEA DIRIJORULUI 
DETERMINA CALITATEA 

ANSAMBLULUI !

..București", corul mixt al Direcției 
regionale C.F.R. București...

,.A fost Insă o perioadă — spunea 
prof. Zaharla Popescu — în care di
rijorii au fost socotiți „neimportanți" 
pentru corurile de amatori. Dirijorii

venților secție! de „dirijat cor" de la 
conservatoare și la corurile artiști
lor amatori. Este problema cadrelor 
.tinere de dirijori, viitoare personali
tăți ale mișcării corale".

Prin pregătirea sa de muzician, 
dirijorul poate forma gustul coriști
lor. al artiștilor amatori, in cele din 
urmă al ascultătorilor care vor au
dia concertele. Tot de personalitatea 
dirijorului se leagă finalizarea orelor 
de repetiție, a lunilor de studiu. O 
pregătire judicioasă trebuie să fie 
încununată de un concert coral pu
blic de ținuta, de evoluția formației 
respective in fața publicului. Ore

CORALE DE AMATORI

locul" 
artei 

înaltă
Se știe că „omul sfințește 

și exemplele cu fruntași ai 
amatoare, dirijori de cor cu o 
pregătire profesională confirmă de
plin ințelepciunea acestor vorbe. 
Mulți dirijori entuziaști au acceptat 
să conducă cite o formație corală de 
amatori, începătoare, s-au impus cu 
timpul, au luat legătura cu condu
cerea instituției respective, cu sindi
catul și cu biroul organizației de 
bază, au selecționat elementele cele 
mai bune, au atras prin personalita
tea lor cit mai mulți coriști, au ajuns 
la rezultate deosebite. Așa cum s-a 
întimplat cu ani in urmă cu corul 
fabricii de confecții ți tricotaje

profesioniști au Intrat în învăță- 
mint și activitatea corală au lăsat-o 
pe planul al doilea. Desigur, nu este 
de lăudat o asemenea situație. Au 
devenit „colaboratori", și acest titlu 
parcă avea darul să nu mai genereze 
prea mult entuziasm. Mai mult : 
dacă generația virstnică de dirijori 
și-a continuat această activitate din 
dragoste pentru arta corală, cadrele 
tinere ale Conservatorului dovedesc, 
după opinia mea, nejustificate reți
neri față de atașarea de formațiile 
corale de amatori. Au trecut ani și 
s-a creat un gol de care azi ne dăm 
seama. Or, nu se poate concepe so
luționarea acestei probleme numai 
prin «stimulente materiale»». Este in 
primul rind necesar ca profesorul de 
muzică, dirijorul de cor să se con
sidere dator față de sine, față de 
destinele acestei arte, să conducă o 
formație corală de amatori, să-i ur
mărească îndeaproape evoluția. A- 
ceasta presupune pasiune, răspun
dere, conștiință".

„Rolul instructorului de cor, după 
părerea mea — declară Vasile Do- 
garu — este determinant în forma
rea, în evoluția ansamblurilor corale 
de amatori. Dirijorul, cu gustul, cu 
priceperea lui trebuie să propună un 
repertoriu bun, cintece frumoase, cu 
armonii, cu melodii înaripatei Tre
buie să știe, să aibă dorința să in
sufle dragoste pentru muzică oame
nilor de cele mai diferite profesii, 
care iși dedică timpul liber ore
lor de repetiție ale formației corale, 
respective. Și eu cred că ar trebui 
avută in vedere repartizarea absol-

nesfîrșite de repetiție șl apariții 
rare, numai la zile festive, nu au 
darul să mobilizeze, să trezească in
teresul artiștilor amatori. „Fără în
doială — adaugă Anatol Goreaev- 
Soroceanu — personalitatea instruc
torului de cor este o condiție de 
primă importanță pentru „dirijarea" 
artei amatoare. Dacă dirijorul nu 
reușește să insufle coriștilor dragoste 
de muzică, muzică cu „convocator" 
nu se poate face ! Nu poți să răpești 
din timpul oamenilor ore in care să 
domnească plictiseala".

DAR RESPONSABILUL CULTURAL 
IUBEȘTE 1NTR-ADEVAR MUZICA ?

ROMÂNIA-FILM prezintă în

PORTOFELULHOMOLKA SI
curînd pe ecranele Capitalei

Producție a studiourilor cehoslovace, 1972. Cu : Josef Sebânek (bunicul Homolka), 
Marie Motlovâ (bunica), Frantisek Husâk, Helena Ruzickovâ. Al treilea episod din 

excelentul serial satiric realizat de laroslav Papousek

EXPOZIȚIA DE PICTURA, 
ACUARELĂ ȘI DESEN Henri H. Catargi

Un eveniment artistic remarcabil
Am regăsit în pictu

ra lui Henri H. Ca
targi. expusă in fl
ees te zile in sălile 
Dalles, ca de altfel 

lucrările expozi-» 
sale de pină a- 
aceeasi 
in jurul unei vi- 
centrale, care 
să circumscrie 

spe-

și in 
t iilor 
cum. 
trare 
zi uni 
tinde 
o lume a cărei 
cificitate. cunoscută și 
investigată demult, se 
revarsă si acum in lu
crări de o mare lim
pezime a culorii.

Numeroase mani
festări anterioare, nu
meroase expoziții, rea
lizate atit in țară, cit 
Si Dește hotare, au im
pus. încă din prime
le decenii ale secolu
lui nostru, persona
litatea pictorului ca 
pe o prezentă de sine 
stătătoare in ansam
blul artei contempora
ne românești. „Am 
încercat, la rindul 
meu, să aduc o cără
midă (nu am mai 
multe pretenții) edi
ficiului artei noastre, 
alături de alții, mult 
mai mari, care au știut 
să ne lase o moșteni
re demnă de ce a fău
rit țăranul român in 
timpul secolelor". Scri
se acum, după aproa
pe 53 de ani de acti
vitate artistică, aceste 
cuvinte, tipărite in ca
talogul ce-i însoțește 
expoziția, aruncă o lu
mină nouă asupra a- 
cestei individualități 
creatoare, care, cu mo
destie, dar și cu tena
citate. cu o conștiin
ță veșnic genuină, si-a 
urmat drumul inițial 
ales. Și poate că o 
dovadă in plus a u- 
nei incontestabile ti-

concen-

nereti spirituale este 
si faptul că actuala 
expoziție de pictură, 
acuarelă si desen nu 
are caracterul unei re
trospective. Dimpotri
vă. Organizată la nu
mai citiva ani după o 
altă expoziție 
nală (București 
sala Dalles). t 
manifestare îsi propu
ne, in intenția reali
zatorului ei. să facă 
cunoscute rezultate ar
tistice dintre cele mai 
recente.

Rod al unor înde
lungi peregrinări ar
tistice. de-a lungul tă
rii sau in străinătate, 
lucrările de acum 
s-ar du tea aduna in
tr-un adevărat jur
nal. un jurnal de că
lătorie. am spune fo
losind un termen co
mun. dar. in același 
timp, intr-o modali
tate de confesiu
ne. Ceea ce unifi
că elementele aces
tei opere, fiecare ne- 
fiind altceva decit mo
delul unor secțiuni 
ale vieții naturale si 
nu doar descrierea u- 
nei simple experien
țe de viată a pictoru
lui. este atmosfera 
care emană din aceas
tă alăturare a imagi
nilor. O atmosferă im
pregnată de sensibili
tatea pictorului : o at
mosferă în care regă
sim. vibrind încă, e- 
motia in fata unei 
străzi din Palermo 
sau a drumului 6Dre 
Vara tec. a unor stinci 
la Caceres sau a por
tului Constanta. a u- 
nei vederi din Cicla- 
de sau a lacului He
răstrău. a unul port la 
Mediterana sau a ca-

perso- 
i 1969. 
actuala

sclor bătrinesti la 
Virte$coiu. Realizate in 
notații spontane — 
in desen sau acuare
lă. sau dimpotrivă, cu 
calmul și siguranța 
meșteșugului care l-au 
impus atenției una
nime — in pictură, 
lucrările captează deo
potrivă înfiorarea in 
fata aspectelor diur
ne ale peisajului a- 
grest. freamătul in
tens al peisajului ci
tadin. largi deschi
deri de apă. pitores
cul unei străzi, senti
mentul corosiv al 
crepusculului etc. Pre
ocuparea de a surprin
de și exprima peisajul 
românesc este, pentru 
Henri Catargi, nu nu
mai o preocupare a- 
fectivă dar și una de 
limbaj. Dragostea pen
tru pămintul româ
nesc, pentru imaginile 
sale cele mai caracte
ristice, irepetabile se 
imbinâ, în lucrări, cu 
limbajul stenic, rafinat 
pe care artistul il stă- 
pinește cu atâta sigu
ranță.

Și totuși, deși locu
rile care au consti
tuit punctul de ple
care al investigației 
artistice pot fi lesne 
recunoscute. nu a- 
ceastă recunoaștere, 
subliniată de altfel 
prin titluri, intere
sează în primul rind. 
cit vibrația de sensi
bilitate a artistului in 
fata motivului pe care 
și l-a propus. De aici 
decurge, credem, uni
tatea de ton. de fac
tură. de atmosfera a 
lucrărilor — toate e- 
manind parcă din- 
tr-un același principiu 
poetic.

A desghioca rea
lul si a porni de la 
el pentru a atinge o 
altă realitate, de or
din artistic, nare unul 
dintre primele impe
rative ale acestei pic
turi. Henri H. Catargi 
vrea parcă să ia lu
tul lucrurilor 
și. prin magia 
jului artistic, 
transforme in 
tate artistică, 
tură el află elemente
le prime, materia de 
care spiritul său are 
nevoie. Semnalele u- 
nui mesaj captat de-a 
lungul tuturor pere
grinărilor la care ne 
refeream, uneori pre-

terestre 
limba - 

să le 
reali- 

în na-

simțit numai, vor do- 
bindi. în pictura rea
lizată. un sens al e- 
chilibrului, o plenitu
dine interioară.

Simplitatea unei na
turi moarte înseamnă 
pentru Henri H. Ca
targi, așa 
monstrează 
expoziției. __  ___
unitate, armonie. Fără 
efecte surprinzătoa
re. echilibrul armonios 
al compoziției pare 
să redea echili
brul natural al obiec
telor. al coloritului, 
armonia caldă a natu
rii. Catargi posedă 
intr-un grad suoerior 
facultatea de a eur-

cum de- 
lucrările 

mai ales

Drumul

noi 
între 

are 
orga- 

unei 
afir-

nrinde raporturi 
și necunoscute 
lucruri pe care 
puterea de a le 
niza conform 
voințe de artă.__ ,
mindu-și. .implicit, e- 
sența dinamică de 
creator. El știe să im
prime acestor obiecte, 
prin intermediul cu
lorii, o secretă vibrație 
capabilă să provoace 
emoția artistică.

Expoziția de la Dal
les a lui Henri H. Ca
targi este, neîndoios, 
un eveniment artis
tic remarcabil.

Marina PREUTU

Un drum tăiat în 
culorile toamnei, in 
taina unor după-a- 
miezi sau asfințituri 
cind formele se topesc 
în aburul tremurător 
al zării și umbrele se 
furișează treptat lîngă 
tulpinile lucrurilor, un 
drum pe care • din 
forme firești se plăs
muiește o scenografie 
rar intilnită a lucruri
lor din jurul nostru. 
O pictură ce poate fi 
asemuită unui 
care nu vrei să 
termine niciodată, 
care liniștea cerului 
albastru te cotropește 
pe încetul și magma 
culorilor bete de lu
mină se pietrifică, 
strat după strat, ca o 
coajă milenară de 
munte, unică și pre
țioasă.

Peisagist și călător 
prin tainițele pămin- 
tului și ale culorilor. 
Catargi nu se înde
părtează niciodată de 
ceea ce vede și simte 
pentru noi, de realul 
înconjurător prin care 
ne conduce desfere
când porțile închipui

basm
se 
în

rii și visului, ștergind 
cu pensula, dînd la 
o parte păienjenișul 
uscat al lucrurilor 
prea știute și prea 
purtate de toți.

Asmuțite, culorile 
pictorul le domolește 
cu răbdare și migală ; 
și in miinile lui sca
pără la sfirșit flacăra 
înaripată a închipuiri
lor pe care doar 
le-a știut supune 
aduna.

Cizelată, forma 
întoarce la viață, .. 
truchipată in peisaje 
reale sau Închipuite, 
de ceruri și păminturi 
prin care vintul a- 
leargă ca un zmeu și 
topește in amurguri 
de ceară spuma side
fie a norilor hoinari. 
O patimă te încinge și 
parcă un dor de ducă 
iți poartă gindul de
parte și te închipui a 
fi acolo unde el, pic
torul, a furat acea cli
pă de pămint luminat 
de soare și a pus-o 
în neuitare pe o pînză.

Peisajele lui Catargi' 
au ecouri. Totul răs
punde undeva in tre-

el 
Și
se 

in

cut, dar și în prezent, 
cu urme de case și 
ziduri, de pomi și de 
nori, de lucruri știute 
de noi toți, dintotdea- 
una, însă „văzute" de 
el altfel, așa cum 
poate doar pictorul să 
vadă și să dăruie, a- 
poi, nepieritor. Ecouri 
pline de lumină stă
ruie în adlncurile pic
turilor, acolo lingă 
albastrurile topite și 
prăfuite de depărtări. 
Și timpul se oprește 
și-ți arată fața lui, 
doar o clipă, cît zba
terea unei aripi călă
toare de vis.

Privești viața aces
tui mare artist ca pe 
un ogor de griu pir- 
guit și udat cu rouă 
tainicelor clipe de 
trudă și reverie. Simți 
frunza tremurătoare a 
pomilor și lumina 
știrbită de crengi, lu
mina ce se așterne pe 
față in jocurj repezi 
și fugare.

Mihu 
VULCANESCU

succes ar trebui să existe și con
cursurile, festivalurile zonale, care 
s.i promoveze corurile fruntașe. Și, 
în general, să știți că nu se poate 
face cor, chiar dacă ansamblul are 
coriști și Instructori pasionați, fără 
interes din partea conducerilor 
instituțiilor. Nici nu știți ce în
seamnă răsplata morală, atenția față 
de o muncă entuziastă, o activitate 
artistică. Conducerile întreprinderi
lor, ale Instituțiilor nu trebuie să se 
gindească la formațiile artistice doar 
la ocazii festive ! Trebuie să urmă
rească activitatea lor, să Ie dea po
sibilitatea afirmării, și acest lucru 

merită a fi subli
niat. Pentru acti
vitatea corului de 
cameră al „Sindi
catelor sanitare 
București", de e- 
xemplu, cor în 
care activează 30 
—35 dc persoane, 
nm fost sprijiniți 
sporadic; de mul
te ori am stat in 
cumpănă dacă va 
rezista sau nu ■- 
cest ansamblu. 
In schimb, muzi
cieni de la Filar
monică, de la 
Casa centrală de 
creație au păstrat 
mereu legătura cu 
noi, ne-au stimu
lat, și acest lucru 
a fost deosebit de 
Important. Deci, 
aș adăuga, că 

datoria conduceri-

„După părerea mea — afirmă Za- 
haria Popcscu — cu mici excepții, 
responsabilii culturali sint aleși din
tre cel cu dragoste pentru cultură, 
pentru artă, pentru arta sunetelor. 
Un responsabil cultural trebuie să fie 
muncitorul, inginerul cu simț organi
zatoric care, alături de dirijor, să mo
bilizeze oamenii, sâ-i facă să meargă 
cu plăcere la orele de cor". Tot res
ponsabilul cultural este acela cara 
trebuie să asigure — împreună cu 
conducerea instituției, a întreprinde
rii respective, a sindicatului, a birou
lui organizației de partid — posibi
litatea evoluției publice a formației 
corale. Mai mult, trebuie să se asi
gure legătura dintre formația artis
tică și U.T.C. ; există întreprinderi 
care au grupuri școlare profesio
nale proprii, fără îndoială locuri 
de unde se pot alege cei mai înzes
trați, cei mai dotați. „Eu am fost 
două săptămini, in cadrul sectorului 
3 — completează Zaharla Popescu — 
și am selecționat 150 de tineri cu 
voci bune și auz muzical. Nici pină 
astăzi insă nu s-a închegat vreun 
cor, tinerii nu au putut fi adunați. 
Trebuie să fie cineva care să se 
ocupe serios de partea organizatori
că, să acționeze cu toată convinge
rea. Și cred că responsabilii cul
turali, pe linia sindicatului, ai 
U.T.C.-ului șint cei mai indicați". 
Există și cluburi ale tineretului în 
fiecare sector — „Universal club", 
„Tehnic club" etc. — direct legate 
de comitetele U.T.C. de sector ; exis
tă și case de cultură care au meto- 
diști... Dacă s-ar alege numai cite 
doi coriști de la fiecare comitet 
U.T.C. de întreprindere și se pot or
ganiza — după cum spuneau și par
ticipant la discuție — opt corale de 
tineret, pe cele opt sectoare ale Ca
pitalei ! Și, încă o dată, instructorii 
culturali sint primii care ar trebui 
să acționeze în acest sens.

SA NU NE ADUCEM AMINTE 
DE COR DOAR LA ZILELE 

FESTIVE !

îndoialâ. „Cintare patriei" 
și-a spus un cuvint important in 
mișcarea corală de amatori. ..După 
părerea mea — spune dr. Mircea 
Dlaconescu — alături de acest mare

dacă este de 
lor întreprinderilor să sprijine ac
tivitatea artiștilor amatori, de ase
menea instituțiile muzicale pot să-și 
aducă o importantă contribuție". 
„Eu aș sublinia — continuă Va- 
silo Dogaru — necesitatea schim
bului de experiență, de programe, 
între coruri. A existat o ascmei 
nea practică, dar s-a renunțat 1Â 
ea. De ce ? Nu trebuie minimalizat 
nici rolul festivalurilor interjudețene 
— anul acesta, nu știu din ce pricini, 
complet neglijate. Fără obiective 
precise, nici melomanii cei mai pa
sionați, iubitori ai artei corale, nu-și 
vor irosi timpul la repetiție. Oameni 
dc cele mal diferite profesii vin să 
invețe cintece, ca apoi să le cinte, să 
le facă cunoscute ! Este greșită opti
ca celor care-și amintesc de arta 
amatoare doar... la zile mari".

Sint cazuri în care un cor dezor
ganizat se adună repede, cu două 
săptămini înaintea unei sărbători, și 
încearcă să improvizeze două-trei 
cîntece. Rezultatul este previzibil. 
„Eu conduc corul bărbătesc «Gheor- 
ghe Danga*  al Casei de cultură a sec
torului 5 — spune Anatol Goreaev- 
Soroceanu. Sint aici 67 de coriști de 
cele mai diferite profesii : strungari, 
profesori universitari, ingineri etc. 
Știu ce înseamnă pasiunea acestora 
pentru muzică. Cu cită conștiinciozi
tate știu să invețe cele mai dificile 
partituri ! Este firesc să nu fiu de 
acord cu corurile «fantomă». Există 
un public de muzică corală și acesta 
nu poate fi neglijat. Aș adăuga că 
și compozitorii ar putea să fie mai 
legați de coruri, să vină să cunoască 
activitatea formațiilor bune, să scrie 
pentru ele, pentru posibilitățile lor. 
Avem nevoie de cintece bune, inspi
rate. Și publicul le așteaptă. Pledez 
pentru cîntecele patriotice, de largă 
rezonanță, cintece cu mesaj. Credeți 
că este foarte greu ca un compozi
tor bun să ia in grijă o formație de 
amatori și o dată pe lună s-o as
culte, să-i dea unele îndrumări ? 
Știți cit de mult ar insemna acest 
lucru pentru coriști ?“

Din pledoariile pentru arta coraiă. 
din sugestiile făcute de oamenii cu 
experiență in acest domeniu se des
prinde cu limpezime dorința ca arta 
promovată de formațiile corale de 
amatori să se ridice la înălțimea tra
diției noastre corale.

Pentru aceasta este necesar ca fo
rurile culturale ale județelor și loca
lităților să analizeze cu temeinicie 
activitatea formațiilor corale existen
te. să impulsioneze crearea de noi 
formații și să asigure „stagiuni" 
permanente în fața publicului !

Artei corale, artă cu vechi și bo
gate tradiții, trebuie să-i fie create 
condiții optime de afirmare. In acest 
sens, sugestiile formulate în ancheta 
noastră pot constitui un util punct de 
pornire. Pe cind împlinirile ?

Smaranda OȚEANIJ 
C. MADRU

cinema
• Ultimul cartuș ; PATRIA —
10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15,
MODERN — 9; 11,15: 13.30; 16;
18,15; 20,30, la grădină — 20.
• Ciprian Porumbescu : CAPI
TOL — 9,30; 12,30; 16,15; 19,15, la 
grădină — 20.
• Eliberarea (seriile IV șl V) : 
GRADINA SELECT — 19,45.
• Omul nu e singtsr : LUMINA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Rond de noapte : SALA PA
LATULUI — 17,15 (seria de bilete
— 4572); 20,15 (seria de bilete —
4573), SCALA — 9; 11,15; 13,30;
16,15; 18,45; 21,15, BUCUREȘTI — 
9: 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, la 
grădină — 20,15, GRADINA DINA
MO — 20,15.
• Balada pentru Mărluca : TIM
PURI NOI — 9—20,15 In conti
nuare.
• Copiii căpitanului ____ .
FESTIVAL — 9; 11,15; 13.30; 16; 
13,30; 21. la grădină — 20. FAVO
RIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, la gră
dină — 20,15.
a Amintiri din copilărie : DOINA
— 9,30; 11,30.
• Domnului profesor, cu dragos
te : DOINA — 13,30; 15,30; 18;
20.30,
• Pe aripile vîntulul : LUCEA
FĂRUL — 10; 14,30; 19, la grădină
— 20, la ARENELE ROMANE
— 20.
• Clasa muncitoare merge In pa
radis ; CENTRAL — 10; 12,30; 15; 
17,30; 20,15.
• Cind legendele mor : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, GLORIA — 8,30; 11; 13,30;
16; 18,30; 20,45.
• Duelul lung — 10; 12; 14, Stan 
și Bran in țara jucăriilor — 16,30; 
18,30; 20,30 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Ceața : BUCEGI — 15,45; 13;
20,30, la grădină — 20, MIORIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Grăbiți apusul soarelui : GRI- 
VIȚA — 9; 12,30; 16; 19,30, LIRA
— 15.30; 19, la grădină — 20.
• Hallo, Dolly J : DRUMUL SĂ
RII — 10; 15.
• Drumurile bărbaților ; DRU
MUL SĂRII — 18; 20,15.
• Țara sălbatică : ÎNFRĂȚIREA
INTRE POPOARE — 15,30; 18;
20.15, MOȘILOR — 15.30; 18; 20,15, 
la grădină — 20.
• Cu miinile curate : VIITORUL
— 16; 18; 20,15.
• Ce se Intlmplă, doctore 7: VOL
GA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20.15, ARTA — 15,30; 18; 20,15, la 
grădină — 20,30.
• Veronica : COTROCENI — 16; 
18; 20, PROGRESUL — 9; 16; 18; 
20.
• Acea pisică blestemată : AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,30, la grădină — 20, TOMIS —

9: 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, 
la grădină — 20.
• Tecumseh : DACIA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30, VITAN — 
15,30; 18; 20,30, la grădină — 20..
• Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : FERENTARI — 15,30; 
17,45; 20.
• Raportul agentului 36 : PACEA
— 16; 18; 20.
• Nici un moment de plictisea
lă : GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Bâtrinli bandiți : FLOREASCA
— 15,30; 18; 20,15.
• Cowboy : MUNCA — 15.30; 18;
20,15.
• Fată bătrînă ; POPULAR — 
15.30; 18; 20.15.
• Eliberarea (seria a III-a) : RA
HOVA — 15,30; 18; 20.15.
• Misterul din Insula Balfe : 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30.
• Explozia : CRINGAȘI — 15,30; 
13; 20,15.
• Organizația : COSMOS — 15.30: 
18; 20,15.
• Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
UNIREA — 16; 19,30, la grădină
— 20.

1

Grant

t a t r
• Filarmonica de stat „Georga 
Enescu**  (la Ateneul Român) ; in 
cadrul ciclului „12 concerte ex
traordinare* 1 — Festival Brahms. 
Ișl dau concursul : Valentin 
Gheorghiu, Martha Kessler, Ște
fan Gheorghiu și Cătălin Ilea — 
20.
• Opera Română : TravlaU — 
19,30.
• Teatrul de operetă : Suzana — 
19,30.
• Teatrul Național „I. l. Cara- 
giale1* (sala Comedia) : Dulcea 
pasăre a tinereții — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra* 1 (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) :
• Teatrul
— 19,30.
• Teatrul 
Magheru) :
• Teatrul 
19,30.
• Teatrul ------ . x,UUi
zero la purtare — 9, Harapnicul 
fermecat — premieră — 18.
• Teatrul satlrlc-inuzical ,,C. Tă- 
nase- (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Jos pălăria I — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„ion Vasllescu" : Intr-un ceas 
bun ! — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La porțile dorului — 
19,30.
• Comitetul de Cultură șl . Edu
cație Socialistă al Municipiului 
București prezintă la ..Expoflora11 
din parcul Herăstrău : Spectacol 
de sunet și lumină „Poezia flo
rilor1* — 20,30: 21,15.
• Circul „București11 ; Arena *73
— spectacol internațional — 19,30.

Joc de pisici — 20. 
Mic : Stilpii societății

„C. I. Nottara1* (sala 
Adio, Charlie — 19,30.
Giuleștl : ...Eseu —

„Ion Creangă1* : Nota

„c.
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Am onoarea de a vă mulțumi în mod sincer pentru mesajul de 

felicitare și urări pe care ați binevoit să mi-1 adresați cu ocazia sărbă
torii naționale a Republicii Unite Camerun.

Vâ rog sâ acceptați cele mal bune urări pe care le adresez pentru 
fericirea dv. personală și pentru prosperitatea poporului român.

Cu înaltă considerație.

AHMADOU AHIDJO
Președintele Republicii Unite Camerun

Excelenței Sale Domnului JOOP DEN UYL 
Prim-ministru al Olandei

Cu ocazia învestirii Excelenței Voastre în funcția de prim-ministru 
«1 Olandei. în numele guvernului român și al meu personal, vă adresez 
felicitări cordiale și urări de succes în activitatea dumneavoastră 
viitoare.

Exprim speranța că relațiile prietenești stabilite între țările noastre 
■e vor dezvolta și in viitor, in interesul păcii și colaborării între popoare.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului dc Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Cu prilejul vizitei delegației
parlamentare indiene

iNTlLNIRE LA C. C. AL P. C. R

Ambasadorul Indici la București, 
V.K. Ahuja. a oferit marți o recepție 
in cinstea delegației parlamentare 
indiene, condusă de dr. G.S. Dhillon, 
președintele Camerei Reprezentanți
lor a nari a men tul ui acestei țări, care 
se află intr-o vizită de prietenie in 
România.

Au participat Ștefan Voitec, pre
ședintele Mani Adunări Naționale, 
Ilie Murgulescu. vicepreședinte al 
M.A.N.. Constantin Stătcscu. secre
tarul Consiliului de Stat, Aurel Vi- 
joli. Alexandru Sencovici, Gheorghe 
Vasilichi, Dumitru Balalia, președinți 
ai unor comisii permanente ale 
M.A.N., Suzana Gâdca, președinta 
Consiliului Național al Femeilor, 
Vasile Gliga. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, deputați, oameni 
de știință, artă și cultură, ziariști.

Au lyat parte șefi de misiuni di-

ADUNARE DE SOLIDARITATE CONSACRATA
ZILEI ELIBERĂRII AFRICII

în cadrul manifestărilor organizate 
cu prilejul Zilei eliberării Africii și 
celei de-a 10-a aniversări a Organi
zației unității africane. marți a 
avut loc la Casa de cultură a sin
dicatelor din Galați o adunare la 
care au participat salariați din în
treprinderi și instituții, elevi, stu
denți. precum și un grup de tineri 
africani ce se pregătesc in institu
tele de invățămint superior din a- 
oeastă localitate.

Despre semnificația evenimentu
lui a vorbit Vasile Cojocaru, vice
președinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular municipal 
Galați, care s-a referit Ia aspectele 
luptei popoarelor din Africa pentru 
independență și progres social, ex
primi nd satisfacția profundă a po
porului român pentru prefacerile in-

Vizitele unor oaspeți de peste hotare
• Delegația parlamentara din R. F. Germania
Delegația parlamentară din Repu

blica Federală Germania, condusă 
de Anncmarie Renger, președinta 
Bundestagului. a efectuat, in cursul 
zilei de marți, o călătorie in Delta 
Dunării.

Parlamentarii vest-germani au. fost 
Însoțiți de Teodor Coman, președin
tele Comitetului executiv al Consi
liului popular al județului Tulcea.

In aceeași zi. cu un avion special.

• Secretarul general al partidului 
The True Whig Party din Liberia

în continuarea vizitei oe care o 
'efectuează in tara noastră, la invi

tația C.C. al P.C.R.. Mc Kinley A. 
Deshield. secretar general al parti
dului The True Whig Party din Li
beria. a vizitat, in zilele de 28 și 29 
mai ax.. stațiunile de do litoralul 
Mării Negre 6i obiective economice și

CONCURS DE CREAȚIE 
pentru realizarea Imnului tineretului

ți Imnului studenților din Republica Socialistă România

Comitetul Central al Uniunii Tine
retului Comunist, Comitetul execu
tiv al Uniunii asociațiilor studenți
lor comuniști din România, Comi
tetul de stat al Radioteleviziunii 
române și Uniunea compozitorilor 
din Republica Socialistă România 
organizează. in perioada mai — de
cembrie 1973. un concurs de creație 
pentru realizarea unui imn al tine
retului și a unui imn al studenților

• SPORT ••SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

TENIS Pe terenurile de la Roland GarrosFOTBAL : ftzî

Astăzi, in ..Cupa României" 
la fotbal se vor desfășura op
timile de finală. Programul 
jocurilor este următorul: Buzău: 
F.C. Galati—Petrolul Ploiești ; 
Ploiești : Constructorul Galați— 
Dinamo București ; Sibiu : Ști
ința Petroșani—Steaua ; Hune
doara : Chimia Rm. Vilcea— 
C.F.R. Cluj l Drobeta Tr. Seve
rin : Metalul București—U.T.A. ; 
București (stadionul Dinamo) : 
F.C. Constanța—F.C. Argeș ;
Brașov : Sportul studențesc— 
Universitatea Cluj : Galați : S.C. 
Bacău—Rapid București. Intil- 
nirile încep la ora 17. cu excep
ția jocului Metalul București 
U.T.A. (ora 16.30). 

plomatice acreditați in România, alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a primit marți delegația 
parlamentară indiană, condusă de dr. 
G. S. Dhillon, președintele Camerei 
Reprezentanților a Parlamentului Re
publicii India, care se află in țara 
noastră la invitația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de vederi cu privire la evolu
ția relațiilor bilaterale româno-in- 
diene și unele probleme internațio
nale de interes comun.

La intilnire, care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, prietenească, 
a participat ambasadorul Indiei la 
București. (Agerpres) 

noitoare petrecute pe continentul 
african. Vizita președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. in unele țări africane, a 
spus vorbitorul, care se încadrează 
in sfera largă a acțiunilor între
prinse do partidul și guvernul țării 
noastre in direcția promovării înțe
legerii și cooperării internaționale, a 
întăririi forței și coeziunii tuturor 
forțelor revoluționare și progresiste 
a contribuit, totodată, la amplificarea 
prieteniei poporului român cu toate 
popoarele africane.

Manifestarea a fost urmată de un 
film documentar in care au . tost 
prezentate aspecte din vizita pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fă
cut-o in cele 8 țări ale Africii.

(Agerpres) 

delegația parlamentară a sosit la 
Suceava.

Aici, oaspeții au vizionat un spec
tacol folcloric susținut de ansam
blul artistic ..Ciprian Porumbescu".

Seara, Miu Dobrescu, președintele 
comitetului executiv al consiliului 
popular județean, a oferit un dineu 
in onoarea doamnei Annemarie 
Renger, președinta Bundestagului.

(Agerpres) 

social-culturale din județul Con
stanța.

Cu acest orilej. secretarul general 
al partidului The True Whig Party 
a fost primit dc tovarășul Vasile Vil- 
cu. membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. prim-secretar 
Comitetului județean Constanta 
P.C.R.

al 
al

din Republica Socialistă România. 
La concurs pot să participe compozi
tori și scriitori, tineri muncitori, ță
rani, elevi, studenți, intelectuali.

Cele mai bune lucrări vor fi edi
tate și difuzate ; se vor acorda pre
mii și mențiuni in valoare totală de 
aproape 100 000 lei.

Ziarul „Scinteia tineretului" pu
blică textul integral al regulamen
tului acestui concurs de creație.

Timpul ploios a produs unele 
perturbări in programul campio
natelor internaționale de tenis ale 
Franței, competiție care se desfășoa
ră in aceste zile pe terenurile de 
la Roland Garros din Paris. în 
scurtele intervale de timp in care 
soarele Și-a făcut apariția, s-au 
disputat câteva dintre partidele res
tantă ale turului III. La simplu băr
bați. favoritul nr. 1 al concursului, 
americanul Stan Smith, a obținut o 
dificilă victorie (6—2. 6—4. 6—7. 4—6. 
6—1) in fața tinărului si ambițiosu
lui 6ău compatriot. Erik van Dillen. 
Un meci echilibrat a fost 5i cel din
tre Paulo Bertolucci (Italia) și An
drew Pattison (Rhodesia). A ciștigat 
Bertolucci cu 3—6. 6—4, 6—7. 6—4, 
6—4. Olandezul Tom Okker l-a în
vins clar cu 6—2. 6—1, 6—2 pe aus
tralianul Phillips Moor* *.

Marți, a fost semnat la București 
Proiectul de cooperare (faza a doua) 
intre guvernul român, Programul Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.) și Biroul Internațional al 
Muncii cu privire la Centrul de per
fecționare a cadrelor de conducere 
din Întreprinderi (CEPECA). Proiec
tul de cooperare se înscrie în. vasta 
acțiune inițiată In țara noastră in 
vederea perfecționării pregătirii ca
drelor din economie și administrația 
de stat. Documentul a fost semnat 
de Jan Beiu, prorector al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", directorul Insti
tutului central de pregătire a cadre
lor de conducere din economie și 
administrația de stat, Alexander H. 
Rotival, reprezentantul P.N.U.D. In 
România, și Kyril Tidmarsh, directo
rul Departamentului pentru Europa 
și Orientul Mijlociu al Biroului In
ternațional al Muncii. Au fost pre- 
zenți funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, precum 
și Sayed A. Chedid, directorul Cen
trului de informare al O.N.U. la 
București.

★
O delegație a Procuraturii Repu

blicii Populare Bulgaria, condusă de 
Gregor Gregorov, adjunctul procuro
rului principal, a sosit marți în Ca
pitală. la invitația conducerii Procu
raturii Republicii Socialiste România. 
La sosire, pe aeroportul Otopeni, de
legația a fost intimpinată de Sever 
Georgescu, primul adjunct al procu
rorului general, precum și de 
cadre cu funcții de conducere.

★

A intrat In tradiția Comisiei 
acustică a Academiei Republicii 
cialiste România organizarea, 
patru în patru ani, a unei confe
rințe naționale care 6ă dezbată pro
blemele specifice acestui domeniu 
modem al științei contemporane. In 
acest cadru s-a deschis 
București cea de-a IV-a 
națională de acustică.

tineri flacăra nestinsă a pasiunii 
pentru studiu, pentru cercetare.

Numele lui, a spus profesorul 
Ștefan Pascu, evocă in mintea celor 
care l-au cunoscut pe profesorul și 
magistrul Constantin Daicoviciu. în 
persoana acad. Constantin Daicoviciu 
s-au împletit strins și armonios cali
tățile de dascăl cu cele de organiza
tor și conducător. Spiritul său de 
neobosită căutare, înnoire și moder
nizare și-a imprimat amprenta cu 
putere nu numai asupra universității, 
ci deopotrivă și asupra altor insti
tuții de invățămint superior din 
Cluj. Și-a imprimat-o și prin activi
tatea sa politică și obștească, in ca
litate de membru al comitetului și 
biroului județean de partid, de ne
obosit propagandist al culturii.

A luat apoi cuvintul Horațiu I. 
Crișan, cercetător la Institutul de is
torie și arheologie din Cluj, care, ex- 
primînd sentimentele de copleșitoare 
tristețe oe care le Încearcă in aceste 
clipe colectivul unității in care lu
crează, a spus : Dispariția profeso
rului Constantin Daicoviciu lasă un 
gol dureros nu numai in rîndurile 
istoricilor și arheologilor români, ci 
și in cercetarea științifică internațio
nală, pentru că savantul Daicoviciu 
a fost membru a numeroase institu
ții științifice de mare prestigiu din 
afara granițelor țării.

După încheierea adunării de doliu, 
cortegiul funerar străbate centrul 
Clujului, oraș căruia, prin întreaga 
sa activitate științifică, didactică, po
litică și socială, desfășurată aici timp 
de mai multe decenii, Constantin 
Daicoviciu i-a sporit prestigiul in 
țară și peste hotare. Mii de clujeni 
au ținut să conducă pe ultimul său 
drum pe concetățeanul lor pe care 
l-au cunoscut, prețuit și stimat cu 
toții.

La cimitirul central al orașului. în 
fața mormintului, au adus un ultim 
omagiu eminentului om de știință 
și pedagog Constantin Daicoviciu 
studenta Marla Dingă de la Facul
tatea de istorie și filozofie a Univer
sității „Babeș-Bolyai" și cercetătorul 
Nicolae Vlassa de la Muzeul de is
torie a Transilvaniei. Aici, o compa
nie militară cu drapelul îndoliat pre
zintă onorul. Fanfara militară into
nează Imnul de stat. Răsună salve 
de arme. Asistența a păstrat un mo
ment de reculegere in memoria ce
lui care a fost Constantin Daicoviciu.

Marți dimineață, tovarășul Gheo-- 
ghe Pană. membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R . Împreună 
cu tovarășii Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului " 
secretar al C.C. al P.C.R . 
Andrei, secretar al C.C. al ___ .
s-au intilnlt cu delegația Frontului 
Patriotic Laoțian (Neo Lao Haksnt), 
condusă de tovarășul Nouhak Pho- 
umsavfin, membru al Comitetului 
Permanent al F.P.L., care, la lnvl-

Executiv, 
Ștefan 
P.C.R .

s-a înapoiat din R.D. Sudan
Marți scara s-a Înapoiat în Ca

pitală delegația Partidului Comu
nist Român care, la invitația C.C. 
al Uniunii Socialiste Sudaneze, a 
făcut o vizită in Rooublica Democra
tică Sudan. Din delegația condusă de 
tovarășul Mihai Gerc, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., au făcut 
parte tovarășii Mircea Malița, mem
bru al C.C. al P.C.R.. Francisc Kro- 
navetter, vicepreședinte al Consiliu
lui Central al U.G.S.R., și Constan

ÎNTOARCEREA DIN R. P. UNGARĂ
A DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI Al P.C.R,

Marți seara s-a Înapoiat in Capi
tală delegația de activiști ai Parti
dului Comunist Român, condusă do 
Trandafir Cocirlâ. membru supleant 
al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al 
Comitetului iudețean Caraș-Severin 
al P.C.R., care, la invitația C.C. al 
P.M.S.U., a făcut o vizită in schimb 
de experiență in R. P. Ungară.

Sosirea secretarului general al Partidului
Re-

Marți după-amiază au sosit In Ca
pitală. la Invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
Holger Borner, secretar general al 
Partidului Social Democrat (P.S.D.) 
din R. F. Germania, și Hans-Eberhard

M?/ reglementări referitoare 
la funcționarea instituțiilor de

> > 

invățămint superior și postuniversitar
Recent au fost aprobate noi re

glementări privind funcționarea in
stituțiilor de invățămint superior șla 
invățămintului postuniversitar. In con
formitate cu aceste reglementări, fa
cultatea se constituie dacă in toți 
anii de studii are cel puțin 500 de 
studenți. inființindu-se prin ordinal 
ministrului educației și invătămintu- 
lui. In invățămintul de artă se pot 
constitui facultăți cu minimum 200 
de studenți. iar in invățămintul su
perior. cu durata de școlarizare de 
trei ani. cu cel puțin 300 de studenți. 
Criteriile care stau la baza înfiin
țării — prin lege — a universității, 
institutului, academiei de studii și 
conservatorului sint : universitatea și 
academia dc studii să fie alcătuită, 
fiecare, din cel puțin patru facul
tăți. precum și secții independente, 
centre, laboratoare de cercetare ști
ințifică, reunind minimum 4 000 de 
studenți ; institutul, din cel puțin 
două facultăți, ca și din secții inde
pendente, centre. laboratoare de 
cercetare științifică. Întrunind cel 
puțin 1 000 de studenți. De reținut 
că institutul poate funcționa, inde
pendent. avind personalitate juridi
că. sau în cadrul altei instituții de 
lnvățămint superior ; conservatorul 
și institutul de artă trebuie să aibă 
cel puțin o facultate sau secții in
dependente. cu un număr de mini
mum 200 studenți. În mod excepțio
nal. Ministerul Educației și Invăță- 
mintului poate aproba ca instituțiile 
de lnvățămint superior și facultăți
le să funcționeze cu un număr mai 
mic de studenți atunci cind profi
lul invățămintului sau amplasarea 
teritorială o impun. Numărul stu
denților se referă la cursuri de zi. 
serale și fără frecventă, la care se 
adaugă cei înscriși la doctorantura și 
la invățămintul postuniversitar.

Aceleași reglementări subliniază 
că formația de bază pentru activita
tea didactică de predare este anul 
de studiu și secția de specializare. In 
cazuri excepționale — lipsă de spațiu 
sau atunci cind specializarea o cere 
— Ministerul Educației și Invățămin- 
tului poate aproba ca predarea dis
ciplinelor să se țină cu formații mal 
mici decit anul de studiu, dar nu 
mai puțin de 75 studenți. În cadrul 
anului de studiu, potrivit profilului, 
se pot organiza secții de specializare, 
care sint constituite din cel puțin 50 
de studenți in primul an de specia
lizare. Secția se înființează prin or-

în proba de dublu masculin, luni, 
perechea IIie Năstase—Jimmy Con
nors a ciștigat cu 7—5. 7—6 partida 
cu perechea P. Bertram—B. Lloyd, 
apoi, ieri după-amiază, în optimile 
de finală, Năstase—Connors au 
Învins cu 7—6, 6—2 pe Kramer— 
Moore. în proba de simplu au fost 
înregistrate următoarele rezultate : 
Kodes (Cehoslovacia) — Jovanovlci 
(Iugoslavia) 6—3. 4—6. 6—0. 7—5 ; 
Pilici (Iugoslavia) — Dent (Austra
lia) 3—6. 7—5. 7—6. 6—3. O formă 
bună demonstrează Tom Gorman, 
care l-a eliminat în trei seturi : 6—3, 
6—3, 6—4 pe Holeoek. Ti nărui sue
dez Borg, care nu a Împlinit încă 
17 ani. a obținut un nou rezultat de 
prestigiu : 6—7, 7—5. 6—2. 7—6 cu 
americanul Stockton. Ilie Năstase va 
evolua astăzi, in compania france
zului Jauffret 

un

ta ția C.C. al P.C.R., face o vizită de 
prietenie in țara noastră. A partici
pat Dumitru Turcuș, adjunct do șef 
dc secție In C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, a avut loc 
schimb dc informații privind activi
tatea și preocupările actuale ale 
Partidului Comunist Român și Fron
tului Patriotic Laoțian.

întilnirca s-a desfășurat Intr-o at
mosferă de caldă prietenie și înțe
legere reciprocă.

lin Vasiliu. adjunct do șef de sccțiQ 
la C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost intimpinată do to
varășii Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., Vasile Pungan, mem
bru al C.C. al P.C.R., Oliviu Rusu, 
vicepreședinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R., Dumitru Turcuș. ad
junct dc șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

A fost de față Tag Elsir Abbas, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Sudanului la București. (Agerpres)

La sosire, ne aeroportul Otopeni, 
au fosț prezenti Iosif Szasz, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., și Du
mitru Turcuș. adjuncți de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R. P. Ungare la Bucu
rești.

(Agerpres)

Dingels, șeful Secției relații externe 
a P.S.D.

La aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost intimpinați de tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al C.C, al P.C.R.. de 
activiști de partid. (Agerpres) 

din al ministrului educației și in
vățămintului.

Se va urmări, de asemenea, 
secțiile de specializare in caro 
pregătesc un număr restrins de stu
denți să fie grupate in cit mai pu
ține centre universitare. Pentru 
unele secții de specializare cu do
meniu restrins, care nu pot fi gru
pate, Ministerul Educației și tnvăță- 
mintului poate aproba constituirea 
de secții cu mai puțin de 50 de stu
denți in primul an de specializare.

Formația de bază pentru semi- 
narii, lucrări aplicative, proiecte de 
an și alte activități didactice asemă
nătoare este grupa, care se constituie 
din 25—30 de studenți. In funcție de 
specificul unor discipline și specia
lități, același minister poate aproba 
grupe cu un număr mai mic de stu
denți dar nu mai puțin de 7 (me
dicină, discipline cu atelier la arhi
tectură, discipline din invățămintul 
de artă, lucrări practice și proiecte, 
seminarii de limbi străine la secții 
de specializare și altele similare).

(Agerpres)

ca 
se

Populația Clujului și-a luat marți 
rămas bun de la eminentul om de 
știință și pedagog, academicianul 
Constantin Daicoviciu, savant patriot 
care, prin multilaterala sa activitate 
desfășurată de-a lungul a peste cinci 
decenii, a servit cu devotament și 
pasiune știința și cultura românească.

Din primele ore ale dimineții, mii 
de clujeni, oameni de știință, cadre 
didactice, cercetători, studenți, elevi, 
numeroși cetățeni din localitățile a- 
propiate, de pe meleagurile natale, 
oameni de cultură din principalele 
centre universitare ale țării au venit 
la catafalcul așezat in holul, drapat 
în negru, al Casei universitarilor, 
spre a aduce omagiul lor defunctului, 
în jurul catafalcului se aflau coroa
ne de flori depuse din partea Comi
tetului Central al P.C.R., Consiliului 
de Stat și Consiliului de Miniștri, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu per
sonal, prezidiilor Academiei Republi
cii Socialiste România, Academiei de 
științe sociale și politice, Ministerului 
Educației și Invățămintului, comite
tului județean de partid și a consi
liului popular județean, Universită
ții Babeș-Bolyai, a unor instituții de 
artă și cultură din Cluj și din țară, 
precum și a unor foști colegi, cola
boratori, studenți.

La catafalc se schimbă ultimele 
gărzi. Lingă corpul neînsuflețit al lui 
Constantin Daicoviciu au făcut de 
gardă tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul educației și in
vățămintului, Ștefan Peterfi, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Ștefan Mocuța, prim-secretar al co
mitetului județean de partid. Mihnea 
Gheorghiu, președintele Academiei 
de științe sociale și politice, Radu 
Voinea, secretar general al Acade
miei Republicii Socialiste România, 
Ștefan Pascu, rectorul Universității 
Babeș-Bolvai.

Sint prezentate condoleanțe fami
liei academicianului Constantin Dai
coviciu.

La mitingul de doliu au luat parte 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători ai organelor locale de par
tid și de stat, reprezentanți de seamă 
ai științei și culturii, ai unor insti
tuții și organizații de masă și ob
ștești, oameni ai muncii.

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
luind cuvlntul, a spus :

Interviul acordat de sahinsahul Iranului
(Urmare din pag. I)

pla- 
im- 

toate 
scop,

lucrurile, cred că planul nostru cin
cinal va atinge cote mult mai înal
te decit cele pe care ni le-am pro
pus inițial. >

Principalele direcții politice pe 
care le-am imprimat acestui plan 
cincinal privesc în continuare in
frastructura, acordînd, de aseme
nea, o și mai mare atenție agricul
turii și serviciilor sociale. Dar nu 
poți face întotdeauna ceea ce vrei. 
De exemplu, chiar dacă am avea 
sumele necesare pentru a construi, 
să zicem. IO 000 școli in plus și 
încă 200—300 spitale, ne-ar lipsi 
profesorii, medicii și alte cadre. De 
aceea, acordăm în programul 
nului cincinal o toarte mare 
portanțâ formării cadrelor în 
domeniile tehnice. In acest 
am prevăzut ca numărul studenți
lor noștri să crească de la 100 000 
la 200 000 la Încheierea planului 
cincinal. Cred însă că și această ci
fră este întrucîtva depășită. Deja, 
în acest an, acum, avem peste 
115 000 de tineri in universități. Sint 
informat că în acest an s-au înscris 
75 000 de persoane la concursul de 
admitere. Aceasta ne dă speranța 
că vom putea realiza efectiv și 
chiar depăși toate obiectivele pe 
care ni le-am propus In cel de-al 
cincilea cincinal.

ÎNTREBARE : Am ruga pe 
Maiestatea Voastră Imperială 
să definească obiectivele poli
ticii promovate de Iran pe 
plan internațional.

RĂSPUNS : Cu plăcere. Princi
palul obiectiv al politicii noastre

Un grup de turiști Cronica zilei

ne vizitează țara
Un grup de turiști din R.P. Chi

neză, format din activiști de partid, 
de stat și alte cadre din provincia 
Dziangsu, a sosit la București pentru 
a face o vizită de prietenie in țara 
noastră.

Grupul este condus de tovarășul 
Cien Iun-cin, membru supleant al 
Comitetului provincial Dziangsu al 
P.C. Chinez, membru al Comisiei 
permanente a Comitetului revoluțio
nar al provinciei Dziangsu, șef al 
cancelariei Comitetului revoluționar 
provincial.

In cursul călătoriei în țara noas
tră. oaspeții vor vizita obiective in
dustriale, agricole, social-culturale și 
turistice.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de loan 
Florescu, adjunct al ministrului tu
rismului. de activiști de partid.

Au fost de față Lu Ți-sin, Însărci
nat cu afaceri a.i. al R.P. Chineze la 
București, și alți membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele dc 

31 mai, 1 și 2 iunie. în (ară : Vreme 
ușor instabilă. Cerul va fi variabil. 
Se vor semnala ploi de scurtă du
rată, mai ales in cursul după-amie- 
zilor, Vint in general slab. Tempe
ratura va crește ușor. Minimele vor 
fi cuprinse intre 5 și 15 grade, iar 
maximele intre 17 și 27 de grade, 
mai ridicate in a doua parte a in
tervalului. în București : Cerul va 
fi temporar noros, favorabil ploii de 
scurtă durată in cursul după-amiezii. 
Vint in general slab. Temperatura va 
crește ușor.

Prin încetarea din viață a acade
micianului Constantin Daicoviclu pier
dem un om de știință eminent, un 
educator remarcabil, un militant de
votat pentru cauza socialismului și 
propășirii patriei, o personalitate 
proeminentă a științei, invățămintu- 
lui și culturii din România. Dăruin- 
du-se din tinerețe cercetărilor meni
te să lumineze adevărul asupra isto
riei zămislirii poporului 
migală și stăruință, cu ___
pasiunea științifică ce-1 caracteri
zau, el a creat o valoroasă operă is
torică, aducind o contribuție de sea
mă la istoria făuririi poporului nos
tru. Înzestrat cu o bogată cultură, 
pătruns de spiritul novator, neobo
sit in căutarea permanentă a adevă
rului, Constantin Daicoviciu s-a că
lăuzit in activitatea sa științifică 
după concepția materialist-dialectică 
și istorică despre lume, a aprofundat 
și aplicat in mod creator ideologia 
marxist-leninistă atit in cercetarea 
fenomenelor și proceselor istorice, cit 
și in interpretarea lor. Opera savan
tului Constantin Daicoviciu a intrat 
pentru totdeauna in patrimoniul 
științei românești, căpătind, in ace
lași timp, înaltă și largă recunoaște
re și prețuire internațională.

Constantin Daicoviciu s-a distins 
înainte de toate ca dascăl, ca peda
gog, viața lui fiind strins legată de 
activitatea și istoria Universității clu
jene, de dezvoltarea școlii și invăță- 
mintului din patria noastră. Pentru 
aceasta școala și slujitorii ei li sint 
și ii rămin profund recunoscători.

Viața acestui prețuit savant a fost 
caracterizată de devotamentul fier
binte fată de poporul său. căruia a 
Înțeles să-i închine întreaga sa ac
tivitate științifică, pedagogică și so
cială. Ca membru al Partidului Co
munist Român, in înalta funcție de 
membru al Consiliului de Stat, ca 
deputat in M.A.N.. Constantin Dai
coviciu a Darticipat activ la lupta 
pentru dezvoltarea economică și so
cială a patriei, pentru înfăptuirea 
programului construcției socialiste in 
România, a militat cu înflăcărare 
centru realizarea politicii interne și 
externe a partidului, pentru Întări
rea prieteniei dintre oamenii mun
cii. indiferent de naționalitate, pen
tru înflorirea națiunii noastre socia
liste. El ne lasă, deopotrivă, moște
nire dragostea pentru trecut, dărui
rea totală pentru prezent, credința 
neclintită în viitorul luminos al pa- 

român, cu 
energia și

externe este bazat pe ceea ce noi 
numim politica de independență 
națională. O parte integrantă 
a acestei politici rezidă, în 
primul rînd, în a respecta — 
deși nu avem, pînă acum, mul
te motive de satisfacție — 
reușitele Națiunilor Unite ; con
siderăm totuși că trebuie să rămî- 
nem in orice caz întotdeauna fideli 
principiilor O.N.U, și Cartei Națiu
nilor Unite și să încercăm să fie 
întărit rolul O.N.U. Apoi, avem 
voința fermă de a continua politica 
pe care o numim nu numai de 
coexistență între țări cu regimuri 
diferite, dar chiar de cooperare 
între toate statele, între toate po
poarele, Și toate acestea, nu-i așa, 
pentru un scop pe deplin nobil : 
asigurarea» păcii internaționale, o 
pace care să fie, în fond, rezulta
tul contribuției tuturor țărilor care 
promovează o politică de respect 
mutual, de independență «1 de ne
amestec în treburile altor state.

ÎNTREBARE : în curind, 
Maiestatea Voastră Imperială 
va fi oaspetele României. Opi
nia publică din țara noastră 
așteaptă acest eveniment cu 
multă plăcere și cu un viu in
teres. Cu acest prilej, vă 
veți reintilni cu președintele 
Nicolae Ceaușescu. V-am ruga, 
Maiestate, să ne împărtășiți ce 
importanță acordați apropiate
lor convorbiri pe care le veți 
avea la București cu președin
tele Consiliului de Stat al 
României.

RĂSPUNS : Da, din fericire, slnt 
deja cițiva ani de cînd am avut

Marți după-amiază a sosit la 
București Jean Firmin Ngondet, 
ambasadorul extraordinar șl plenipo
tențiar al Republicii Gabon in F 
publica Socialistă România.

Mr
Ministrul afacerilor externe al 1 

publicii Democratice Populare 
men, Mohammed Saleh Muteea,

Re- 
Ye-

......... .................. ............ ..........., a 
trimis ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, o telegramă prin 
care mulțumește pentru felicitările 
adresate cu prilejul numirii sale in 
funcția de ministru al afacerilor ex
terne.

al

★

Ministrul afacerilor ex teme al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a primit o telegramă din 
partea ministrului relațiilor externe 
al Republicii Chilo, Orlando Letolier, 
prin care acesta mulțumește pentru 
felicitările adresate cu ocazia numi
rii sale in această funcție.

★
Ministrul afacerilor externe 

Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a adresat o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
extern© al Olandei, Max Van Der 
Stoel, cu prilejul numirii sale în a- 
ceastă funcție.

★
Marți dimineața s-a înapoiat in 

Capitală, venind din Iugoslavia, Oc
tavian Groza, ministru secretar de 
stat și prlm-vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință și 
Tehnologie, care a participat, in ca
litate de președinte al Conferinței 
mondiale a energiei, la lucrările co
mitetului de conducere al acestei or
ganizații, care s-au desfășurat la 
Dubrovnik. La sosire, in Gara de 
Nord, erau prezenți Mihai Drăgă- 
nescu, vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, precum și Iso Njegovan. amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia 1*  Bucu
rești.

triel și poporului. Partidul nostru, 
întregul popor dau o Înaltă prețuire 
vastei sale opere științifice, pildui
toarei aotivități instructiv-educatlve. 
multilateralei activități politice și 
sociale.

în numele și din însărcinarea Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Con
siliului de Miniștri, in numele și din 
Însărcinarea secretarului general al 
partidului și președintelui Consiliu
lui de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in numele școlii româ
nești și al meu personal aduc un 
înalt și binemeritat omagiu memo
riei profesorului și savantului Con
stantin Daicoviciu.

Luind cuvintul In numele Consi
liului de Stat, tovarășul Stefan Pe
terfi a spus, între altele : Ne aple
căm astăzi cu pietate in fața celui 
care zeci de ani a militat neobosit 
cu cugetul și fapta pentru propăși
rea României modeme, pentru înăl
țarea patriei pe cele mai înalte pis
curi ale progresului și civilizației. 
El s-a încadrat organic In marea 
bătălie purtată de poporul român, 
condus de partidul comuniștilor, pen
tru construcția noii societăți. Cărtu
rarii școlii socialiste au proaspătă in 
memorie prestigioasa activitate des
fășurată de această fire cutezătoare 
pentru Înfăptuirea politicii P.C.R. in 
domeniul invățămintului, pentru le
garea școlii de imperativele vieții.

Constantin Daicoviciu a Înțeles 
ideile marxiste după care școala 
poate realiza unitatea frățească șl 
pacea intre popoare, acționind ne
obosit pentru realizarea In fapt a 
prieteniei și colaborării frățești dintre 
poporul român și naționalitățile con
locuitoare.

Pentru Academia Republicii Socia
liste România, pentru știința și cul
tura românească, pierderea pe care 
au suferit-o prin incetarea din viată 
a ilustrului profesor și a savantului 
de renume mondial acad. Constantin 
Daicoviciu este nespus de grea — 
a arătat in cuvlntul său tovarășul 
Radu Voinea.

Constantin Daicoviciu a purtat eu 
cinste făclia științei in Transilvania, 
in această bogată vatră a bogatei 
civilizații dacice și romane, în acest 
leagăn al poporului nostru și a Îm
bogățit patrimoniul științific na
țional cu valori inestimabile, aprin- 
zind in inimile a mii și mii de 

plăcerea să cunosc pe președintele 
Consiliului de Stat al României, 
domnul Nicolae Ceaușescu, și nu vă 
dezvălui un secret spunîndu-vă că 
ne-am înțeles foarte bine chiar de 
la început, deoarece, cred, urmăm 
amîndoi aceeași politică de inde
pendență națională și, de aseme
nea, pentru că avem același scop : 
a servi pacea si, mai cu seamă, 
pentru că România și țara mea 
sint state care au, în afara marilor 
puteri, o politică activă. Cred că 
dacă țări ca ale noastre se înțeleg 
și se consultă mai mult, pot juca 
un rol incontestabil pe scena mon- 
oialâ, cu atit mai mult cu cit de
zideratele noastre sint pe deplin 
legitime, legale, ele fiind în con
cordanță cu interesele tuturor po
poarelor de independență 
nală. Avem, deci, un teren 
țelege foarte vast, asupra 
am mai avut și pînă acum 
buri de vederi, pe care le . 
continua. Din punct de vedere bi
lateral, există Întotdeauna lucruri 
noi de spus, se pot găsi noi for
mule pentru o și mai amplă coope
rare între cele două țări ale noas
tre.

națio- 
de în- 
căruia 
schim- 
putem

ÎNTREBARE : Ce ginduri ați 
dori să transmitem, din partea 
Maiestății Voastre Imperiale, 
poporului român ?

RĂSPUNS : Ei bine, înainte de a 
veni cu plăcere să revăd frumoasa 
dv. țară și poporul român, trans
mit acestuia cele mai bune și mai 
amicale salutări, urări de continuă 
prosperitate, de realizare, sper, a 
tuturor țelurilor sale nobile, în 
prezent, ca și în viitor.

alte

de 
So- 
din

marți la 
Conferință

(Agerpres)
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0 preocupare majoră fa scară continentală:

SECURITATEA EUROPEI
■ stadiu ■ obiective ■ probleme actuale

Progrese in definitivarea 
documentelor reuniunii 

pregătitoare de la Helsinki
• Preambulul unuia din documente proclamă : „Fiecare po

por sd aibă asigurat dreptul de a trai în pace, la adăpost 
de orice amenințare sau lezare a securității sale"

• Principiul nerecurgerii la forță sau la amenințarea cu forța
— înscris distinct printre principiile fundamentale de re
lații Intereuropene

• Cîștiqă teren Ideea rotației în ce privește locul de desfășu
rare a diferitelor faze de lucru ale conferinței

Activitatea de redactare a docu
mentelor pentru Conferința general- 
europeană progresează, in ultimele 
zile, intr-un ritm rapid. in aceasta 
concret:zindu-se roadele îndelungate
lor negocieri purtate în cadrul re
uniunii pregătitoare de Ia Helsinki.

Printre ideile de frontispiciu, care 
definesc înseși țelurile fundamentale 
ale conferinței, a fost relevată, in 
propunerile pentru preambulul la 
problemele politice ale securității 
europene, ideea că viitoarea confe
rință. pornind de la premisa întăririi 
securității in Europa, va trebui să 
ducă la crearea condițiilor ca fiecare 
popor să aibă asigurat dreptul de * 
trăi in pace, la adăpost de orice ame
nințare sau lezare a securității sale. 
In acest fel. asigurarea unei reale 
securități in Europa va constitui o 
contribuție importantă la consolida
rea păcii *i  securității in întreaga 
lume.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA s București, Piața 6dnteli. Tel 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfu2Ortl din tntreprinderl șl Instituții Din străinătate, abonamentele ie fac prin f,ROMPRESFILATELIA’ București — 
Calea Grlvlțel nr. 84-6e P.O.B. — 2001. Tiparul : Combinatul Poligrafia CASA SCINTEH 40 36«

Un pac important s-a realizat in 
aceste zile $i in ce privește formu
larea principiilor relațiilor dintre 
state. Astfel, s-a ajuns la un acord 
privind înscrierea in mod distinct a 
principiului nerecurgerii la forță sau 
la amenințarea cu forța in relațiile 
interstatale. Formularea clară si pre
cisă a acestui principiu, care trebuie 
sâ stea la baza unor relații noi intre 
statele europene, a constituit cerința 
și obiectul eforturilor consecvente ale 
delegației române, alături de dele
gațiile altor state participante. Legat 
de aceste clarificări s-a soluționat și 
înscrierea separată a principiului In
violabilității frontierelor. In cercurile 
politico-diplomatice de aici se acor
dă o mare importantă acestui fapt, 
dat fiind ca astfel se înlătură încă 
un obstacol serios, care timp de mai 
multe luni de zile a îngreunat des
fășurarea negocierilor. In prezent se 
poate aprecia că s-a apropiat mo
mentul definitivării problematicii 
primului capitol al ordinii de zi.

Este în curs de finalizare și docu
mentul privitor la cooperarea cultu
rală și contactele umane. în grupul 
de lucru s-a ajuns la un acord asu
pra textului de bază in unele din 
aceste probleme. Se are în vedere ca. 
in cadrul conferinței europene, să fie 
elaborate măsuri concrete privind

„Zilele păcii țărilor nordice"
OSLO 29 (Agerpres). — In capi

tala Norvegiei au luat sfirșit „Zilele 
păcii țărilor nordice" — reuniune la 
care au participat reprezentanți ai 
organizațiilor pentru apărarea păcii 
din Danemarca. Finlanda. Norvegia, 
Polonia. R. D. Germană, R. F. Ger
mania, Suedia și U.R.S.S.

■ ■■■■■SQHQ Q ■ D

agențiile de presă transmit:
După convorbirile avute 

la Rabat c“ reBelc Hajsan 
Il-lea aJ Marocului, prințul Norodom 
Sianuk, șeful statului cambodgian, a 
anuntat că guvernul marocan a re
cunoscut oficia] Guvernul Regal de 
Uniune Națională al Cambodgiei. 
dreot unicul guvern legitim al aces
tei țări.

Biblioteca română din 
New York a organizat, recent, in 
colaborare cu Departamentul de is- 
torie al Universității din New York, 
o conferință consacrată comemorării 
a 100 de ani de la moartea lui Al. I. 
Cuza. în cadrul conferinței — la care 
au asistat profesori, studenti si 
membri ai coloniei române — figura 
domnitorului român a fost evocată 
de Dan Grieorescu. directorul Bi
bliotecii române, și Ralph Smith, pro
fesor la Universitatea din New York.

Aproape 5 000 de țărani 
guatemalezi “ mos“" 
latifundiarilor din localitatea Mon- 
tepeque. aflată la 50 km de capitală, 
în urma ciocnirilor cu poliția. 17 
persoane și-au pierdut viata. Gu
vernul a hotărit să trimită trupe 
pentru a restabili ordinea.

Consiliul N.fi.T.0., reunit 
pentru a examina cererea Islandei 
de a se interveni pe lingă guvernul 
Marii Britanii in scopul retragerii 
navelor militare aflate in interiorul 
limitei de 50 m;le a apelor teritoriale 
islandeze, a adoptat o hotărîre care 
cheamă ambele părți să manifeste „o 
maximă reținere" și să ia toate mă
surile care pot contribui la o solu
ționare pașnică a disputei dintre ele. 

extinderea și intensificarea cooperă
rii și schimburilor in diverse domenii 
ale culturii, promovarea cunoașterii 
reciproce a realizărilor în literatură 
și artă, dezvoltarea contactelor intre 
oameni de cultură Și de artă, elabo
rarea de programe de cooperare pe 
termen lung, precum și stabilirea de 
măsuri in scopul facilitării contac
telor umane, a schimburilor turis
tice și sportive etc.

Pe măsură ce se definitivează do
cumentele consultărilor pregătitoare, 
atenția participanților la reuniunea 
de la Helsinki este reținută. în aceste 
ultime zile, și de problema fixării, în 
timp și spațiu, a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa. 
Firește, hotâririle de ordin organiza
toric au o importantă deosebita in 
ce privește crearea cadrului adecvat 
pentru reușita viitoarei intilniri Ia 
nivel guvernamental. Dezbaterile în
cepute în această sâptămînă. in gru
pul pentru procedură, asupra locului 
de desfășurare a celor trei faze ale 
conferinței, au pus de altfel preg
nant in evidentă semnificația politică 
a criteriilor care trebuie sâ ghideze 
adoptarea unei hotărîri in acest sens. 
Punctul de plecare în abordarea a- 
cestei probleme a fost și de această 
dată principiul deplinei egalități a 
participanților. principiu înscris pe 
prim plan între regulile de proce
dură ale conferinței. în conformitate 
cu acest principiu, e-a relevat, in 
cursul dezbaterilor, ca o idee larg 
împărtășită, necesitatea aplicării ro
tației și în ce privește locul de des
fășurare a conferinței. După cum se 
știe, țara noastră a prezentat propu
nerea ca prima fază, aceea la nivelul 
miniștrilor de externe, să se desfă
șoare la Helsinki, iar celelalte două 
— in alte țări. Ideea aplicării princi
piului de rotație în ce privește locul 
conferinței s-a bucurat de un larg 
sprijin, numeroși reprezentanți sus- 
tinind propunerea delegației româ
ne, considerind-o ca o expresie a spi
ritului înnoitor, democratic, pe care 
conferința este chemată să-l promo
veze in ansamblul relațiilor inter
statale.

Dumitru ȚINU 

în declarația publicată, particl- 
panțil salută procesul de destindere 
dintre țările continentului european 
și apreciază că organizarea confe
rinței pentru securitate și cooperare 
va constitui un factor important in 
adincirea schimbărilor pozitive ce au 
loc in Europa.

a încetat din viață acade- 
mlcianul sovietic Mihail Millionscl- 
kov. in vîrstă de 61 de ani, proemi
nentă figură a științei sovietice in 
domeniul nuclear. Necrologul — 
semnat de Leonid Brejnev, Alexei 
Kosighin. Nikolai Podgornii. de alți 
conducători de partid și de stat so
vietici și de oameni de știință — re
levă meritele pe tărim științific și al 
vieții de stat și obștești ale Iui Mi
hail Millionscikov.

în cadrul manifestării cultu
rale internaționale ..Serile de 
muzică de operă", organizată la 
Skoplie, un colectiv de prlm- 
xoliști al Operei Române din 
București, format din Nicolae 
Herlea. Magda lanculescu. Ni
colae Florei. Valentin Teodo- 
rian și Constantin Gabor, a 
prezentat spectacolul cu opera 
„Bărbierul din Sevilla". de 
Rossini. Spectacolul s-a bucurat 
de un deosebit succes.

a 16-a reuniune a Co
mitetului pentru cercetări 
spațiale <COSPAR) {1'’ ,nce_ 

put lucrările în orașul vest-german 
Constance. Participă 700 de delegați 
din diverse țări ale lumii.

Comandantul șef al for
țelor armate boliviene, «ene- 
ralul J. Zenteno Anaya, a fost elibe
rat din funcție la cererea sa. Co
manda armatei boliviene a fost pre
luată de președintele Hugo Banzer.

Lucrările Comitetului 
special al O.N.U. 

pentru definirea agresiunii
Intervenția reprezentantului român

GENEVA 29 (Agorprcs). — La Ge
neva continuă lucrările Comitetului 
special al O N.U. pentru definirea 
agresiunii.

Luind cuvîntul in plenul Comite
tului special, șeful delegației române, 
ambasadorul Constantin Ene, a rele
vat că România a luat parte la lu
crările comitetului, convinsă de im
portanța deosebită pe care ar avea-o, 
pentru consolidarea păcii și întărirea 
securității internaționale, o definiție 
completă și unanim acceptată a agre
siunii șl. totodată, ferm decisă să-și 
aducă o contribuție activă și con
structivă la o asemenea operă.

..împărtășim părerea majorității 
delegați lor — a arătat reprezentantul 
țării noastre — potrivit căreia prin
cipiul suveranității trebuie Inclus în 
definiția generală a agresiunii ca 
principiu distinct, alături de princi
piile respectării integrității teritoriale 
și independentei politice a statelor".

Referindu-se la problema interzi
cerii folosirii sau a amenințării cu 
folosirea armelor de distrugere în 
masă, reprezentantul român a apre
ciat că. in dispozitivul definiției a- 
gresiunii. trebuie să existe o preve
dere soecială care să consfințească 
obligația statelor de a nu folosi sau 
amenința cu folosirea unor asemenea 
arme in nici o împrejurare, împotriva 
nici unui stat.

ȘAHINȘAHUL IRANULUI A SOSIT IA BELGRAD
BELGRAD 29 (Agerpres). — Șa- 

hinșahul Iranului. Mohammad Reza 
Pahlavi Arvamehr. si îmoărâteasa 
Farah au sorit, mart' la Belgrad, in
tr-o vizită of'cialâ la invitația pre
ședintelui R.S.F. Iugoslavia. Iosip 
Broz Tito.

La sosire, oaspeții iranieni au fost 
întimpinati de președintele Tito. cu 
soția, de oficialități iugoslave.

MOSCOVA

Adunare festivă 
cu prilejul celei de-a 

15-a aniversări 
a Asociației de prietenie 

sovieto-română
MOSCOVA 29. — Corespondentul 

Agerpres Nicolae Cretu. transmite : 
Tn cadru] manifestărilor consacrate 
aniversării a 15 ani de la crearea 
Asociației de Drietenie sovieto-româ
nă. la Uzina de rulmenți nr. 1 din 
Moscova a avut loc. marți, o a- 
dunare festivă, la care au Darticipat 
reDrezentanti ai conducerii centra
le a asociației și ai conducerii u- 
zlnei.

Au fost prezent! reprezentanți ai 
Ambasadei române la Moscova.

Directorul uzinei. A. A. Gromov. 
Erou a] muncii socialiste, a relevat 
realizările dobindite de poporul ro
mân. sub conducerea Dartidului co
munist. De calea edificării societății 
socialiste, a evidențiat relațiile de 
Drietenie dintre Doooarele român 51 
sovietic.

Cu același Drilei. o adunare simi
lară a fast organizată si de filiala 
Asociației de Drietenie sovieto-româ
nă din raionul Domodedovo, regiu
nea Moscova.

La Geneva a avut loc 0 nou& 
întilnire a delegațiilor sovietică șl 
americană care participă la tratati
vele privitoare la limitarea înarmă
rilor strategice.

Taxa de scont a Japoniei 
a fost ridicată, marți, de la 5 la 5.5 
la sută — s-a anunțat oficial la 
Tokio.

Firma „Europlane”, rare 
grupează companii din Marea Bri- 
țanie. R.F. Germania. Spania și Sue
dia, a anunțat că va construi un a- 
vion de pasageri cu 200 de locuri, 
silențios la decolare și aterizare și 
dotat cu motoare ..Rolls-Royce". A- 
paratul va avea o rază de acțiune 
de 3 700 km și urmează să intre în 
producția de serie in 1979.

in capitala Algeriei s au 
deschis lucrările unei conferințe In
ternaționale pe tema „Aportul știin-

Teleconferință de 
misiunii

HOUSTON 29 (Agerpres). - Cei 
trei astronauți americani de la bor
dul stației spațiale ..Skylab" au par
ticipat. luni seara, la o teleconferință 
de presă, cu care prilej și-au expri
mat optimismul In ce privește suc
cesul misiunii lor. In pofida dificul
tăților lntimpinate pină in prezent.

Comandantul Charles Conrad a ți
nut să remarce că experiențele de 
pină acum atestă că ..omul poate sâ 
lucreze In spațiu". Pe de altă parte. 
Conrad a exprimat opinia că cel 
de-al doilea echipai ar putea repara 
si debloca panoul principal al navei

Definiția agresiunii — a arătat vor
bitorul — trebuie, de asemenea, să 
cuprindă prevederi in legătură cu fo
losirea licită a forței, reglementare 
concepută și interpretală în litera și 
spiritul articolului 51 din Carta^ Na
țiunilor Unite. După cum se știe, 
dreptul international contemporan 
conferă fiecărui stat dreptul la legi
timă apărare, in cazul in care teri
toriul său face obiectul unul act de 
agresiune.

Arătind că o definiție completă a 
agresiunii va trebui să consfințească 
dreptul popoarelor la autodetermi
nare. reprezentantul țării noastre a 
menționat că România a propus, ca 
și la sesiunea trecută, includerea unei 
prevederi al cărei conținut are drept 
scop reafirmarea dreptului popoare
lor de a se opune oricăror forme de 
dominație străină, drept recunoscut 
și confirmat In repetate rînduri de 
Națiunile Unite.

Apreciind că agresiunea este crima 
internațională cea mai gravă, șeful 
delegației române a arătat : „Este cu 
totul normal să existe dispoziții In 
definiția agresiunii în care să se spu
nă. In termeni clari, fermi și proci și, 
cum vor fl calificate actele de agre
siune și ce responsabilități incumbă 
comiterea lor autorului sau autorilor 
unor astfel de acte".

După vizitarea capitalei și a unor 
orașe din R. S. Slovenia, șahinșahul 
Iranului va avea, la Brioni, timp de 
două zile, convorbiri cu președintele 
Tito. Printre persoanele oficiale 
care-1 însoțesc pe șahinșah se află 
și ministrul afacerilor externe. Abbas 
Aii Khalatbari.

Solemnitatea de la 

Palatul Quirinale
NOI ABSOLVENȚI

Al INSTITUTULUI DE STUDII 
PENTRU DEZVOLTARE 

DE LA NAPOLI
ROMA 29 — (Corespondentă de la 

R. Bogdan). Președintele Republicii 
Italiene. Giovanni Leone, a primit. 
mar{i dimineața, la Palatul Quiri
nale. un grup de absolvenți ai celui 
de-al 11-lea curs organizat de Insti
tutul de studii pentru dezvoltare de 
la Napoli. Este vorba de 74 de stu- 
dentl și profesori din 24 de țări în 
curs de dezvoltare, printre care și 
România. După cuvîntul introductiv 
al președintelui institutului. Antigo- 
no Donnati. în numele participanților 
la curs a vorbit Constantin Ficiu. 
cercetător științific la Institutul pen
tru studierea conjuncturii economice 

.internaționale din București. EI a 
mulțumit guvernului Italian pen
tru posibilitatea de a lua parte la a- 
ceastă importantă inițiativă de natu
ră să stimuleze colaborarea și apro
pierea dintre state.

Răspunzind. președintele Giovanni 
Leone a evidențiat însemnătatea unor 
astfel de acțiuni menite să permită 
dezvoltarea colaborării tehnico-știin- 
țifice dintre state și. în același timp, 
să stimuleze cunoașterea și apropie
rea dintre popoarele lumii.

tei și tehnicii moderne la progresul 
mai rapid al țărilor în curs de dez
voltare".

Ministrul apărării al Ja- 
ponîoi, Keiklchi Masuhara, a de
misionat ca urmare a acuzațiilor că 
ar fi divulgat detalii ale convorbi
rilor sale cu împăratul Hirohito asu
pra problemelor de apărare ale Ja
poniei.

în orașul cehoslovac Kolin a 
fost inaugurată expoziția inter
națională de mașini agricole si 
de prelucrare a lemnului. Par
ticipă întreprinderi de comerț 
exterior din Bulgaria, Ceho
slovacia, ' R. D. Germană, Polo
nia și România. Cinci întreprin
deri românești — Mecanoex- 
port, Masinerport, Forexim, 
Dam și Faur — prezintă o 
gama largă de mașini și insta
lații folosite la semănatul, în
treținerea si culesul culturilor 
agricole, la irigații și desecări, 
la construcția și întreținerea 
drumurilor și șoselelor, precum 
și pentru prelucrarea superi
oară a lemnului.

presă a echipajului
„Skylab“

întrucit cauzele Incidentului slnt a- 
cum cunoscute. Teleconferință de 
presă a durat aproximativ 8 minute, 
in timpul căreia ziariștii acreditați la 
Centrul de la Houston au pus astro- 
nauților o serie de întrebări.

Azi. astronauțli vor intra In pose
sia primelor date științifice culese 
ieri prin folosirea telescopului ..A- 
pollo". date susceptibile să sprijine 
savantil șl experții din lumea în
treagă in acțiunile de detectare a 
resurselor terestre și de studiere a 
diverselor aspecte. încă necunoscute, 
ale mediului Înconjurător.

Ambasadorul României 
in Australia și-a prezentat 

scrisorile de acreditare
CANBERRA 29 (Agerpres). — La 

29 mal 1973. Nicolae Finantu. am
basador extraordinar ?l nleninofen- 
tiar al Republicii Socialiste Româ
nia în Australia, a prezentat scri
sorile de acreditare guvernatorului 
general al Australiei. Paul Hasluck. 
Cu această ocazie a avut loc o con
vorbire cordială privind dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări.

Premierul Belgiei a primit
pe ambasadorul României

BRUXELLES 29 (Corespondență de 
la N. Popescu-Bogdănești). Primul 
ministru al Belgiei. Edmond Lebur- 
ton. l-a primit în audiență, la 
palatul Consiliului de Miniștri, pe 
ambasadorul României la Bruxelles. 
Alexandru Lăzăreanu.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea rela
țiilor dintre România Si Belgia. în 
soecial în domeniul cooperării eco
nomice. întilnirea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

PHENIAN

Vizita delegației grupului 
român în Uniunea 

interparlamentară
PHENIAN 29 (Agerpres). — Dele

gația grupului român in Uniunea in
terparlamentară. condusă de tova
rășul Corneliu Mănescu. președintele 
grupului, vicepreședinte al Consiliu
lui National al Frontului Unității So
cialiste. care face o vizită oficială 
in R.P.D. Coreeană, a fost primită 
de Hă Dam, vicepremier al Consiliu
lui Administrativ și ministrul afa
cerilor externe al R.P.D. Coreene. A 
avut loc o convorbire desfășurată 
într-o atmosferă cordială, priete
nească.

La primire a fost prezent Dumitru 
Popa, ambasadorul Republicii Socia
liste România la Phenian.

Grupul interparlamentar al R.P.D. 
Coreene a oferit o recepție în cinstea 
delegației române.

Se adîncește impasul 
regimului de la Pnom Penh
• Noi poziții ocupate de forțele patriotice • Deruta căpete

niilor regimului antipopular • Dezertări în masă 
din unitățile lonnoliste

corespondenta din hanoi

Surse ale ambasadei regale a 
Cambodgiei in R. D. Vietnam — 
misiune diplomatică sub egida 
Frontului Unit Național al Cam
bodgiei (F.U.N.C.) — ca și re
latările corespondenților de presă 
din zonă atestă noi succese în lupta 
patrioților khmeri, care dețin de a- 
cum controlul asupra a mal mult de 
90 la sută din teritoriul tării. în 
prima jumătate a lunii curente, for
jele armate populare au distrus și 
ocupat 15 din cele 20 de posturi și 
poziții întărite ale trupelor lonno
liste pe șoseaua nr. 5. Cele nouă ba
talioane trimise spre a redeschide 
șoseaua zilele trecute, de către gene
ralul Yang York Hang, comandan
tul uneia din foarte puținele grupări 
de forte ale așa-numitei „Republici 
Khmere", care mai acționează din
colo de limitele Pnom Penhului. 
au căzut în ambuscadele patrioților, 
fiind capturate cu intregul lor mate
rial de război. Totodată, unitățile 
populare au reușit să elibereze a- 
proape întreg teritoriul provinciei 
Kampot. a cărei reședință au încer
cuit-o. In cadrul operațiunilor din a- 
ceastă zonă, forțele patriotice au scos 
de sub controlul lonnoliștilor baza de 
la Kampont Luong. Știri de ultimă 
oră anunță că patrloții au tăiat și 
drumul 15, dinspre provincia Prey 
Veng. Acțiuni de amploare desfă
șoară unitățile de eliberare și for
mațiunile de partizani de-a lungul 
fluviului Mekong, principala rută 
logistică a capitalei. în prima săp- 
tămină a lunii curente, 38 de nave 
de război, care veneau spre Pnom 
Penh in intenția de a susține tru
pele lonnoliste, au fost distruse, iar 
in cea de-a doua. 11 mari cargouri 
încărcate cu benzină, orez, arme ș! 
muniții. Datorită unor puternice ac
țiuni de partizani și ca urmare a 
demontării de către țărani a căii fe
rate, noi porțiuni ale drumului stra
tegic Lo au devenit impracticabile. 
O serie de alte șosele, deși sint bom
bardate intens de superfortărețele 
B-52, continuă să se afle sub contro
lul forțelor patriotice.

Așadar, capitala Pnom Penh con
tinuă să fie izolată. Martori oculari 
relatează că cercul de foc este atit 
de strins in jurul orașului incit dis
tanta fată de periferie nu depășește 
in unele zone 5 km. ceea ce ar per
mite patrioților sâ atace oricind cu 
artileria toate obiectivele lonnoliste. 
La indicația șefului statului cambod
gian. Norodom Sianuk, comandamen
tul forțelor armate populare prefe-, 
ră însă să aștepte, pentru a evita 
distrugerea edificiilor publice și a 
valoroaselor opere de artă din capi
tală.

Pe fondul situației militare dezas
truoase se accentuează și impasul 
politic al regimului de la Pnom 
Penh. Practic, fiecare zl adaugă noi 
elemente care adincesc criza politică.

Reuniunea jubiliară la nivel înalt 
a 0. U. A. și-a încheiat lucrările

ADDIS ABEBA 29 (Agerpres). — 
în capitala etioplană a luat sfirșit, 
marți, cea de-a zecea reuniune la 
nivel înalt a Organizației Unității 
Africane, convocată cu ocazia împli
nirii unui deceniu de activitate a 
organizației. Particlpantii au apro
bat in unanimitate declarația po
litică prezentată cu acest prilej, 
precum și declarația privind coope
rarea, dezvoltarea și independența 
economică a Africii.

Declarația politică evidențiază a- 
tașamentul statelor africane inde
pendente fată de principiile unității, 
solidarității si cooperării lor, hotă- 
rîrea acestora de a lupta cu consec
ventă pentru eliberarea deplină a 
Africii de orice formă a colonialis
mului șl rasismului. Participanții Ja 
reuniunea de la Addis Abeba au con
damnat cu fermitate colonialismul 
portughez și politica de discriminare 
rasială practicată de regimurile mi
noritare din Republica Sud-Africană 
și din Rhodesia. Ei au denunțat, în 
același timp, sprijinul acordat de 
unele țări membre ale N.A.T.O. a- 
cestor regimuri rasiste.

In legătură cu situația din Orien
tul Apropiat, membrii O.U.A. și-au 
relevat solidaritatea deplină cu țările

Legalizarea Partidului 
Comunist din Argentina

BUENOS AIRES 29 (Agerpres). — 
Președintele Argentinei. Hector 
Campora, a hotărit abrogarea legii 
cu privire la interzicerea activității 
legale a partidului comunist, și anu
larea altor măsuri represive — a- 
nunță agențiile T.A.S.S. si Associa
ted Press. Un comunicat oficial al 
Partidului Comunist din Argentina 
(P.C.A.) relevă că instalarea Comi
tetului Central al P.C.A. se va face 
in cursul acestei sâptâmini.

Referindu-se la semnificația a- 
cestui eveniment, Ariei Mariani, 
membru ni Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.A., secretarul organiza
ției din capitală a P.C.A.. a spus că 
hotărirea privind legalizarea activi
tății partidului comunist $i deschi
derea sediilor acestuia reprezintă un 
triumf al maselor populare în lupta 
lor neîntreruptă pentru libertăți de
mocratice. în prezent, a spus el, in 
rindurile P.C.A. și ale Federației Ti
neretului Comunist se află peste 
150 000 de membri.

Ariei Mariani a arătat că primii 
pași ai guvernului Campora cores
pund năzuințelor poporului. „Noi, 
comuniștii, a subliniat el în lnche- 

haosul și marasmul economic al me
canismului politic și statal instaurat 
prin forță și uzurpare cu mai bine 
de trei ani in urmă.

Ultimele evoluții din Cambodgia, 
diversele formule încercate, de genul 
creării „înaltului consiliu politic", au 
accentuat și mai mult confuzia și 
deruta ce au cuprins cercurile lonno
liste.

în armată nu e vorba numai de 
scăderea spiritului combativ al sol- 
daților, ci și de o largă mișcare de 
dezertare și de raliere la cauza justâ 
a poporului khmer. Bunăoară, solda- 
ții brigăzilor 72, 73 și cei ai batalio
nului 138 și-au părăsit în masă u- 
nitățile și s-au îndreptat spre zonele 
eliberate, în?adrindu-se in muncă 
sau in lupta contra trupelor lonno
liste.

Capitala este ultimul bastion al 
lonnoliștilor. Lipsită de aproviziona
re și nevoita să țină piept creșterii 
vertiginoase a prețurilor, populația 
se ridică deschis împotriva autorită
ților vinovate de distrugerile la care 
este supusă țara. Greva Începută a- 
cum trei luni de profesori, studenți, 
elevi și personalul de serviciu din 
instituțiile de invățămint din capi
tală continuă cu aceeași amploare. 
Surse din Pnom Penh fac cunoscut că 
peste 300 de invalizi de război au 
manifestat in fața palatului „prezi
dențial" in timpul unei recente re
uniuni a celor patru membri al 
„înaltului consiliu", denunțind fap
tul că au fost „abandonați soartei", 
in vreme ce Lon Non, fost ministru 
de interne, fratele căpeteniei regimu
lui, a depus intr-o bancă din străi
nătate suma de 92 milioane dolari.

Pe de altă parte, zonele eliberate, 
unde trăiește 80 la sută din populația 
țării, iși sporesc neîncetat puterea de 
atracție. Pe întinse teritorii, munci
torii, țăranii și combatanții ișj or
ganizează viața pe baze noi. întrea
ga activitate este condusă de corni
țele F.U.N.C., organe ale puterii 
populare constituite prin vot Se 
reorganizează pe baze noi, coopera
tiste, agricultura, producția artiza
nală, serviciile publice și industria 
de larg consum. Se acordă o atenție 
deosebită activității culturale, invăță- 
mintului și asistenței sanitare. Re
colta este din ce in ce mai abunden
tă, deoarece acum se practică siste
mul a două culturi: una in sezonul 
ploios, alta in cel uscat. Pretutin
deni. in Cambodgia liberă domnește 
o ambianță de însuflețire militantă. 
Adesea, după o zi de muncă, din 
satele acestor meleaguri se înalță, 
în liniștea nopții, un cîntec indră- 
git : „Revoluția ne învață să ne 
unim, să muncim și să Învingem. 
Vom avea orez și ținem armele 
pregătite, urmăm Frontul național, 
pe calea independenței și Libertății".

Emil GEORGESCU 

arabe care luptă pentru eliberarea 
teritoriilor lor ocupate, exprimin- 
du-și sprijinul față de rezoluția 
Consiliului de Securitate din noiem
brie 1967 privind reglementarea si
tuației din această zonă.

Declarația cu privire la coopera
rea, dezvoltarea șl independența eco
nomică a Africii — aprobată la Addis 
Abeba — subliniază hotărirea țârilor 
africane de a depune eforturi pentru 
dezvoltarea lor economică de sine 
stătătoare, pentru progresul rapid al 
întregului continent prin mobilizarea 
resurselor umane și valorificarea 
imenselor bogății naturale ale a- 
cestuia. Documentul releva, în con
text, principiile de bază ale politicii 
promovate de țările africane pentru 
dezvoltarea agriculturii, industriei, 
comerțului, transporturilor, pentru 
intensificarea cooperării reciproc a- 
vantajoase cu alte state ale lumii.
/ Viitoarea conferință a șefilor de 
stat și guvern ai tarilor membre ale 
Organizației Unității Africane — a 
anunțat șeful statului nigerian, ge
neralul Yakubu Gowon, președin
tele celei de-a zecea sesiuni la ni
vel înalt a O.U.A. — va avea loc in 
capitala somaleză, Mogadiscio, in iu- 
nie 1974.

lere, vom acorda guvernului un spri
jin hotărit".

•fc
Partidul Comunist din Argentina 

a fost trecut in ilegalitate in 1966, 
printr-o lege semnată de fostul pre
ședinte Juan Carlos Ongania. Legea 
prevedea pedepse cu închisoarea 
pentru orice act de propagandă sau 
activitate comunistă. Legea priva, de 
asemenea, pe membrii partidului 
comunist de drepturile de a ocupa 
o funcție in instituții guvernamen
tale sau in invățămint, ca și in con
ducerea sindicatelor și altor organi
zații.

ARGENTINA STABILEȘTE 
RELAȚII DIPLOMATICE CU 

R.D.G. Șl R.P.D. COREEANĂ
BERLIN 29 (Agerpres). — Repu

blica Democrată Germană Si Argen
tina .au stabilit relații diplomatice, a 
anuntat. luni seara, agenția A.D.N. 
Agenția-menționată precizează că a- 
cordul a Tost semnat în capitala Ar
gentinei de către Juan Carlos Puig, 
ministrul afacerilor externe al Ar
gentinei, și de Gerhard Weiss, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane.

★
BUENOS AIRES 29 (Agerpres). — 

Argentina si R.P.D. Coreeană au 
hotărit să stabilească relații diplo
matice. a declarat, luni seara, la Bue
nos Aires, noul președinte ar genți- 
nean. Hector Campora. El a făcut 
această declarație la sfîrsitul unei 
întrevederi avute cu șeful delegației 
R.P.D. Coreene prezente la ceremo
nia de învestitură a noului pre
ședinte argentmean.

PLENARA C.C. AL P.C.
DIN NORVEGIA

OSLO 29 (Agerpres). — La Trond
heim a avut loc plenara Comitetu
lui Central al Partidului Comunist V 
din Norvegia. Participanții au discu- r 
tat probleme legate de alegerile 
parlamentare din septembrie, precum 
și stadiul pregătirilor pentru con
gresul Dartidului, care urmează 6ă 
aibă loc cu prilelul celei de-a 50-a 
aniversări de la constituirea P.C. din 
Norvegia.

Alegeri locale < 
în Irlanda de Nord

Astăzi, in Irlanda de Nord (Ulster), 
cei peste 1 milion de cetățeni cu 
drept de vot se vor prezenta la urne 
in cadrul alegerilor locale, in vede
rea desemnării a 526 de consilieri 
municipali, din rindurile celor 1222 
de candidați protestanți și catolici. 
Noutatea acestor alegeri, orga
nizate după o întrerupere de 
peste cinci ani, constă in fap
tul că, in virtutea reformei e- •’
lectorale inițiate de guvernul brita
nic, ele se vor desfășura, pentru pri
ma oară, conform reprezentării pro
porționale, minoritatea catolică be
neficiind de condiții egale de parti
cipare cu majoritatea protestantă.

Referindu-se la această consultare, 
agenția „France Presse" subliniază că 
„importanța ei depășește cu mult 
cadrul strict local", date fiind unele 
schimbări intervenite in situația din 
Ulster după publicarea Cărții Albe 
a guvernului britanic asupra viitoru
lui constituțional al provinciei. Așa 
cum se știe, Cartea Albă prevede, ca 
punct esențial, înființarea unui nou 
parlament la Belfast cu 80 de depu- 
tați, aleși pe baza principiului repre
zentării proporționale, fapt de na
tură să asigure catolicilor o partici
pare sporită, alături de protestanți, 
la conducerea provinciei. Respinsă 
categoric de părțile extremiste ale 
celor două comunități, care au de
clanșat un nou val de violențe. Car- v
tea Albă a stirnit un ecou fa- Ji
vorabil in rindurile moderaților, 
fiind de notat semne tot mai evi
dente ale dorinței crescînde de 
curmare a crizei. Pe de altă parte, 
un recent sondaj de opinie ilustrea
ză creșterea popularității liderilor 
moderați al ambelor comunități.

D. O.


