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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE, CONDUSĂ 
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
In republica populară bulgaria
Călduroasă 

primire 
la Botevgrad

După întîlnirile prietenești cu 
populația Sofiei, încheierea con
vorbirilor oficiale și semnarea 
Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală româno-bul- 
gar, delegația de partid și guver
namentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, a 
plecat împreună cu tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri, într-o 
scurtă călătorie prin Bulgaria.

Delegația română, formată din 
tovarășii Ilie Verdeț, Leonte Răutu, 
Vasile Patilineț, Corneliu Mănescu. 
Vasile Vlad, Nicolae! Blejan, e'ste 
însoțită de Lîcezar Avramov, Dan- 
cio Dimitrov, Kiril Nesterov, Spas 
Gospodov.

După ce coloana oficială a stră
bătut Munții Balcani, oaspeții s-au 
oprit în frumosul oraș Botevgrad, 
unde mii de locuitori le-au făcui 
o primire plină de căldură. La in
trarea în oraș, o urare încadrată 
de drapelele românești și bulgare, 
înscrisă pe o mare pancartă, ex
primă sentimentele locuitorilor: 
„Bine ați venit tovarăși români". 
Pe alte pancarte sînt înscrise ură
rile „Bulgaria—România, prietenie 
în veci", „Trăiască și înflorească 
prietenia dintre Botevgrad și Plo
iești", orașe înfrățite ale celor două 
țări.

în sunetele fanfarei, pionieri 
oferă oaspeților buchete de flori 
și cravate roșii. Din mulțime se 
scandează : „Vecina drujba" (Prie
tenie veșnică).

Primul secretar al comitetului 
orășenesc al P.C. Bulgar, Vasil 
Tanov, adresează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, celorlalți oas
peți, calde urări de bun venit, ex
primă bucuria cetățenilor orașului 
pentru prilejul de a avea în mij
locul lor pe solii poporului român. 
Sîntem bucuroși — a spus el — 
că legăturile între Botevgrad și 
Ploiești — orașe înfrățite — între 
comuna Pravaț și comuna dum
neavoastră natală, Scornicești, pe 
care le întreținem de mai mulți 
ani, contribuie la adîncirea priete
niei tradiționale între popoarele 
noastre.

Președintele sfatului popular 
orășenesc, Ivan Nikolciovski, a în- 
mînat tovarășului Ceaușescu Me
dalia de Aur de onoare a Botev- 
gradului, conferită potrivit hotă-

Tradiționala primire cu piine și sare in orașul Vraja

Io marele combinat chimici din Vraja

rîriî comitetului orășenesc al 
Partidului Comunist Bulgar și a 
sfatului popular orășenesc. „Așa 
cum aurul nu ruginește — a spus 
vorbitorul — tot astfel dorim ca

Cuvîntul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși,
Aș dori, în primul rînd, să mul

țumesc primului secretar al muni
cipiului Botevgrad, dumneavoastră, 
tuturor locuitorilor acestui frumos 
oraș, pentru primirea călduroasă 
pe care ne-ați făcut-o, pentru cu
vintele exprimate la adresa priete
niei dintre România și Bulgaria. 
Doresc, totodată, să vă adresez un 
salut frățesc din partea delegației 

prietenia româno-bulgară să stră
lucească veșnic".

Primit cu vii aplauze, cu ova
țiile mulțimii, a răspuns tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

noastre, a populației orașului Plo
iești cu care sînteți înfrățiți, din 
partea locuitorilor comunei mele 
natale.

Ne bucură mult faptul că vizita 
pe care o facem în Bulgaria și sem
narea Tratatului de prietenie și co
laborare intre România și Bulgaria 
s-au transformat într-o adevărată 
sărbătoare a prieteniei dintre țările 
noastre. (Aplauze).

In discuțiile pe care le-am avut 
cu tovarășul Jivkov și cu ceilalți 
membri ai delegației bulgare am 
convenit să acționăm continuu pen
tru întărirea prieteniei și colaboră
rii între partidele și popoarele 
noastre, considerînd că aceasta co
respunde atît voinței tuturor locui
torilor țărilor noastre, intereselor 
făuririi noii orînduiri în România 
și Bulgaria, cît și cauzei socialis
mului și păcii în întreaga lume. 
(Aplauze).

Recepție oferită 

de tovarășul
Nicolae Ceausescu

Vineri seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
oferit o recepție cu prilejul vizitei 
in Republica Populară Bulgaria a 
delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socialiste 
Rcmâhia.

Dm partea bulgară au partici
pat : Todor Jivkov, Gheorghi Trai- 
kov, Jivko, Jivkov, Ivan Popov, 
Stanko Todorov, Boris Velcev, Lî
cezar Avramov, Anghel Ța.nev, 
Venelin Koțev. Gheorghi Bokov, 
Sava Ganovski, Dancio Dimitrov, 
Gheorghi Kulisev, Mincio Mincev, 
Ivan Bașev. Konstantin Tellalov, 
Spas Gospodov, Gheorghi Stoilov, 
membri ai C.C. a! P.C. Bulgar, ai

Cunoaștem că poporul bulgar este 
in preajma Congresului al X-lea și 
știm, de asemenea, că orașul dum
neavoastră lucrează pentru a în- 
tîmpina cu rezultate cît mai bune 
acest eveniment. De aceea, doresc, 
în încheiere, să urez organizației 
de partid, tuturor oamenilor mun
cii din Botevgrad succese tot mai 
mari în întâmpinarea Congresului 
al X-lea al Partidului Comunist 

(Continuare în pag. a III-a)

Prezidiului Adunării Populare și 
ai guvernului, conducători de insti
tuții centrale și organizații obștești, 
generali, oameni de știință, artă 
și cultură, ziariști bulgari și 
străini.

Au participat tovarășii Ilie Ver
deț, Leonte Răutu. Vasile Patili
neț, Corneliu Mănescu, Vasile 
Vlad. Nicolae Blejan, membrii de
legației române, precum și per
soanele oficiale române care înso
țesc delegația.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
ai misiunilor diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de cordială și 
prietenească.

Vizita în Republica Socialistă
România a delegației de partid 

și de stat a Republicii
Democrate

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Socialis
te România, o delegație de partid 
și de stat a Republicii Democrate 
Germane, condusă de Walter 
Ulbricht, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat ai Republicii 
Democrate Germane, și Willi 
Stoph, membru al Biroului Politic

PRODUCTIVITATEA 
MUNCII

economice a întreprinderii
Acum, cînd mal 

etnt puține zhe 
din acest art, fie
care întreprinde
re. fiecare șantier 
resimte tot mai 
acut necesitatea de a folosi cit mal 
eficient toate resursele umane și teh
nice pentru a recupera eventuale res
tanțe survenite în lunile din urmă, cît 
mai ales pentru a obține substanțiale 
depășiri la toți indicatorii principali 
ai planului. Este un fapt dovedit de 
viață că, în ultimă instanță, izbîndu 
finală în realizarea planului este ho- 
tărîtă de modul în care sînt fructifi
cate, în ansamblul lor. resursele de 
creștere a productivității muncii. Ori
ce succes obținut in acest domeniu se 
răsfrînge pozitiv, în egală măsură, a- 
supra volumului fizic al producției, 
cit și asupra economicității ei. Desi
gur, aceeași corespondentă poate fi 
remarcată și în cazul unei eventuale 
minimalizări a factorilor care deter
mină ascensiunea productivității 
muncii. In acest cîmp interactional am 
plasat investigația de față.

Cazurile asupra cărora ne-am oprit 
constituie cîteva nedorite excepții. în 
vreme ce în intervalul ianuarie — 

ancheta economică

Tovarășului L I. BREJNEV
Secretar general al C.C. al P.C.U.S,

Tovarășului N. V. PODGORNll
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al V.R.S.S.

Tovarășului A. N. KOSIGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

MOSCOVA
Dragi tovarăși.
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 

Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al nostru personal vă transmitem dum
neavoastră, savanților, inginerilor, tehnicienilor și muncitorilor, tuturor 
oamenilor sovietici, calde felicitări cu prilejul noii realizări a științei și 
tehnicii sovietice — depunerea cu succes pe suprafața Lunii, pentru pri
ma oară în istoria cosmonauticii, a unui aparat selenar autopropulsat — 
„Lunohod-1".

Poporul român a luat cunoștință cu viu interes și se bucură din 
toată inima de acest strălucit succes al cosmonauticii sovietice, care mar
chează un nou pas important în cercetarea spațiului cosmic.

Folosim acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, poporului 
frate sovietic urări de noi succese în opera de construire a comunismu
lui, în dezvoltarea continuă a științei și tehnicii, în explorarea Cosmo
sului, în interesul progresului omenirii, al colaborării pașnice între po
poare.

NICOLAE CEAUȘESCU ION GHEORGHE MAURER
Secretar general Președintele Consiliului de Miniștri

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

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Am apreciat amabilul mesaj prin care ați exprimat sincere condoleanțe 

și sentimente de compasiune din partea dumneavoastră, a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat, a Consi
liului de Miniștri și a poporului român prieten, cu ocazia încetării din 
viață a marelui nostru conducător, fostul președinte Gamal Abdel Nasser, 
ale cărui sacrificii pentru cauza libertății și progresului tuturor po
poarelor și a cărui contribuție la stabilirea unei păci bazate pe justiție 
vor rămîne de neșters în istorie.

în numele familiei conducătorului nostru dispărut, al poporului Repu
blicii Arabe Unite și al meu personal vă transmit dumneavoastră, Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat, 
Consiliului de Miniștri și poporului român prieten, mulțumiri cordiale șl 
cele mai bune urări.

ANWAR EL SADAT

al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane, 
va face la începutul lunii decem
brie a.c. o vizită oficială de priete
nie în Republica Socialistă Româ
nia.

Cu prilejul vizitei va fi semnat 
Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală între Republica 
Socialistă România și Republica 
Democrată Germană.

octombrie, pe an
samblul indus
triei Capitalei, bu
năoară, indicato
rul productivită
ții muncii a fost 

îndeplinit in proporție de 101,4 la sută, 
noua Fabrică de articole de sticlărie 
înregistra in acest domeniu o rămî- 
nere sub plan cu mai bine de 26 pro
cente. Cu 2 531 lei pe fiecare salariat 
fusese depășit, în același răstimp, ni
velul planificat al productivității 
muncii și în industria județului Hu
nedoara ; Combinatul de exploatare 
și industrializare a lemnului din Deva 
se afla însă cu mult sub prevederile 
planului pe 10 luni la acest indicator. 
O ascendență evidentă a înregistrat 
in acest domeniu și industria județu
lui Timiș și, cu deosebire, în luna oc
tombrie, cînd planul productivității 
muncii a fost depășit cu 1,1 la sută; 
în aceeași lună, uzina de utilaje, scu-

loan ERHAN 
Cezar IOANA 
Sabin IONESCU

(Continuare in pag. a V-a)
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AZI, LA POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE
Astăzi, în jurul orei 8,30, posturile noastre de radio 

și televiziune vor transmite direct, de la Sofia, ce
remonia plecării delegației de partid și guvernamentale 
a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar genera] al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, care a făcut o vizită oficială de 
prietenie in Republica Populară Bulgaria.
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O „plombă" 
peste
veacuri

în apropierea Minăstirii din- 
tr-un lemn din județul Vilcea, 
există 5 stejari monumentali. 
Avînd un diametru între 1,5 și 
2 metri, o înălțime de aproxi
mativ 26 metri și o virstă de 
peste 450 de ani, ei au fost de
clarați monumente ale naturii. 
Bătrânețea începuse însă să-și 
spună și în cazul lor cuvîntul. 
„Consultați" de cîțiva specia
liști în silvicultură, aceștia au 
aplicat „plombe" tuturor scorbu
rilor, iar tulpinile arborilor le-au 
întărit cu cercuri metalice. A- 
cum, la citva timp după apli
carea „tratamentului", stejarii se 
arată din nou gata să înfrunte 
alte veacuri.

Raliurile
de noapte 
ale I.T.B.

S-a intimplat pe linia autobu
zului 32 barat. Miercuri seara, 
in jurul orei 19,30, in stația 
„Ciceu" un grup numeros de 
călători aștepta de 20 de mi
nute (media zilnică de aștep
tat !) ca unul din cele 5 auto
buze aflate la capătul traseului 
să pornească la drum. A apă
rut. in sfirșit. autobuzul 31—B— 
7334. a luat cîțiva călători și 
apoi a trecut ca o nălucă prin 
celelalte stații. N-a mai oprit 
decît după ce a prins din urmă 
și a întrecut autobuzul 31—B— 
7009. Dar nici acesta nu voia să 
se dea bătut. A început o cursă 
„care pe care". Cînd unul o- 
prca in stație, celălalt venea din 
spate șl i-o lua înainte. In cele 
din urmă, șoferul de pe auto
buzul 7334 a reușit să se des
prindă de „concurentul" său. 
dar acum ti apăruse în față 
avtoouzul 31 -B- •’1’113. A început 
ia-0'i manevrele pentru a-l 
depăși s’ pe acesta. Și... a reu
șit ! Din păcate, asemenea 
„concursuii" pe liniile de tran
sport in comun din Capitală nu 
sint deloc rare. Conducerea 
I.T.B. acordă cumva „premii" 
pentru asemenea „raliuri" ?

Focul
și amarul

Aurel Ciobanu din comuna 
Căpălău (Botoșani) ținea nea
părat să-și înece amarul în 
paharele cărora le pierduse 
numărul. N-a reușit însă să-și 
ducă această intenție pină la 
capăt și, ajuns acasă, s-a apu
cat să-l verse în familie. Cînd 
„temperatura" discuțiilor a de
pășit punctul de fierbere, a dat 
foc unui smoc de fîn. In cîteva 
minute, întreaga gospodărie era 
în flăcări. Au sărit imediat ve
cinii și pompierii voluntari, dar 
n-au reușit decît să împiedice 
extinderea incendiului. Acum 
Aurel Ciobanu își contemplă la 
rece scrumul care s-a ales din 
propria-i casă. Cit despre amar, 
s-a convins oare că acesta se 
stinge altfel ?

Mi te-ai lipit
de
ca marca

Se împlinesc aproape șase ani 
de zile de cînd pasionații fi- 
lateliei — vreo 35 000 la_ nu
măr — așteaptă cu nerăbdare 
apariția catalogului filatelic al 
timbrelor românești. Lucrarea, 
deși absolut necesară, intir- 
zie însă să apară. în schimb, 
la numeroasele sesizări și re- 
clamații, întreprinderea „Fila
telie" răspunde prompt și con
știincios prin noi promisiuni. 
Iar filateliștii cintă vechiul șla
găr... „Mi te-ai lipit de suflet, ca 
marca de scrisoare" — căci pe 
altceva tot n-au cum să lipească 
mărcile. Ultimul termen pro
mis... ferm — luna noiembrie a 
acestui an — a fost aminat și el 
sine die. Trebuie să recunoaș
tem că nu este un procedeu prea 
de... marcă pentru întreprinde
rea care și-a asumat obligația 
de a scoate catalogul. De aceea, 
sesizăm forurile de resort. Poa
te cataloghează ele cum se cu
vine această tergiversare.

Joc periculos
Nu de mult, a avut loc o re

vizie la Depozitul de jucării din 
Deva. Curioși și ei din fire, 
revizorii au vrut să vadă cîteva 
jucării mai interesante. Nu 
mică le-a fost însă mirarea 
cînd, în locul lor, n-au găsit 
altceva decît ...nisip I De la 
joacă s-a trecut la o verificare 
serioasă. în final s-a stabilit 
că paguba se ridică la aproape 
25 000 lei. Gestionara Dorina 
Brădet „valorificase" jucăriile 
respective și. pentru a nu șe 
observa lipsa lor. introducea în 
ambalaje săculețe de nisip, 
și-o fi spus : copiilor doar le 
place să se joace în nisip. Ori- 
cit de drăguț a fost acest „joc", 
el a adus-o acum în fața orga
nelor de anchetă penală. O aș
teaptă 
rios.

aici un joc mult mai se-

de :Rubrică redactată
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondenților 
- -

cu 
„Scînteii'

Invățămîntul de partid 
cu profil economic

Sondaje de opinii efectuate în a- 
ceastă vară de mai multe comitete 
de partid din diferite părți ale țării 
printre lectorii, propagandiștii și 
cursanții învățământului de partid, cu 
privire la formele de învățămînt 
preferate, indicau o pronunțată în
clinare pentru acele forme care rea
lizează o legătură strînsă cu activi
tatea lor practică, conoretă, în speță 
cercurile și cursurile de studiere a 
problemelor economice. în deplin 
acord cu aceste cerințe, noul an de 
învățămînt înregistrează o simțitoare 
creștere a ponderii cercurilor și cursu
rilor cu profil economic în ansamblul 
formelor de studiu. în județul 
Bacău studiază în astfel de forme 
circa 50 la sută din totalul cursanților. 
A crescut, de asemenea, numărul 
cercurilor și cursurilor de studiere a 
problemelor economice in județul 
Iași. Obiectul investigațiilor noastre, 
desfășurate in județele amintite și in 
municipiul București, l-a constituit 
modul concret în care a fost organi
zat studiul problemelor economice ; 
răspunde el necesităților celor mai 
stringente ale oamenilor muncii și in 
ce măsură constituie un sprijin pen
tru cadrele din economie în ridicarea 
pregătirii lor la nivelul actualelor ce
rințe ?

Potrivit recomandărilor Secretaria
tului C.C. al P.C.R., organele de 
partid au luat măsuri menite să per
fecționeze învățămintul economic prin 
crearea de noi forme de studiu, prin 
îmbogățirea registrului tematic. Ast
fel, pe lingă formele existente in a- 
nul trecut, funcționează în acest 
an cercuri de studiere a proble
melor economice ale activității de in
vestiții și construcții și un curs nou 
de știința conducerii economiei na
ționale. înființate în unități fi
nanciare sau pe șantiere, cercu
rile de studiere a. problemelor 
economice ale activității de in
vestiții și construcții și-au axat 
tematica pe problemele teoretice și 
practice ale activității financiare, 
de investiții, ale salarizării și co
interesării materială a oamenilor 
muncii. Bunăoară, la Trustul de con
strucții Bacău sau pe platforma in
dustrială din orașul Gh. Gheorghiu- 
Dcj, unde funcționează 6 și, respectiv, 
10 asemenea forme, cursanții și-au 
propus să dezbată teme cum ar fi : 
căile de sporire a eficienței investi
țiilor, de folosire intensivă a utilaje
lor, de ridicare a calității lucrărilor 
etc.

Ni se pare, de asemenea, notabilă 
preocuparea a numeroase organe de 
partid de a orienta invățămîntul 
economic — in primul rînd al cadre
lor — spre problematica nouă și do 
mare actualitate a perfecționării con
ducerii economiei. a organizării 
științifice a producției și a muncii.

La București — ne spunea dr. Ilie 
Neacșu, directorul cabinetului muni
cipal de partid — funcționează in 
acest an un curs de știința condu
cerii economiei naționale, în trei 
Serii, fiecare cu o durată d<? trei 
luni, cuprinzînd aproape 600 de . 
membri ai consiliilor de administra
ție ale centralelor și combinatelor 
industriale. Un cerc cu o problema
tică asemănătoare s-a creat și pen
tru cadrele de bază din ministere și 
instituții centrale. Alte cadre de 
conducere din marile unități econo
mice. din ministere și instituții re
publicane sint cuprinse intr-un cerc 
de studiu individual cu durată de doi 
ani, avînd în program problematica 
legată de modelare, planificare și 
prognoză în socialism. Mai trebuie 
adăugat că pe lingă cabinetele de 
sector își desfășoară activitatea nu
meroase cercuri și cursuri de stu
diere a științei conducerii întreprin
derii industriale.

La Bacău, după cum ne informa 
tovarășul Biîiuță Eugen, secretar al 
comitetului municipal de partid, stu
diul cadrelor de conducere din uni
tățile economice este adaptat speci
ficului ramurii în care acestea acti
vează. S-au creat astfel cercuri cu 
durată de doi ani pentru cadrele de

conducere din consiliile de adminis
trație și principalele instituții jude
țene cu profil economico-financiar, 
pentru cele din conducerea întreprin
derilor industriale, din comerț etc,

Problematica tuturor acestor forme 
de studiu are ca numitor comun abor
darea acelor teme în măsură să 
contribuie la însușirea principalelor 
noțiuni și elemente ale științei con
ducerii activității economice. Spi
cuim din tematici : teoria deciziei ; 
cercetarea operațională și ciberneti
ca economică ; planificarea optimă ; 
programarea liniară (București) ; 
planificarea curentă și de perspec
tivă ; fluxul informațional ; meto
de moderne de organizare și 
control a realizării sarcinilor de plan 
(Bacău) ; marketingul și orientarea 
producției industriale (Iași).

Un element pozitiv, demn de re
levat, în organizarea studiului pro
blemelor economice este, de aseme
nea, grija diferitelor organe și or
ganizații de partid pentru diferenție
rea tematicilor in funcție de pregă-
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tirca cursanților și de problemele 
specifice locului de muucă. Astfel 
Ia Uzina mecanică din Iași, șe
fii de secții și sectoare stu
diază într-un cerc special, la nive
lul uzinei, probleme legate de fo
losirea mijloacelor moderne' de pro
gramare și urmărire a realizărilor 
in producție, informarea și documen
tarea in întreprindere. Alte cadre cu 
pregătire superioară din uzină stu
diază teme legate de organizarea 
științifică a producției, metode de 
raționalizare a transporturilor interne 
etc., iar cadrele cu pregătire medie 
teme privind căile de perfecționare a 
normării muncii, de reducere a prețu
lui de cost, calitatea producției etc.

Am întâlnit Insă șl destule situa
ții in care nu s-a realizat o ase
menea diferențiere sau în care a- 
ceasta are un caracter pur formal. 
Astfel, in întreprinderi ca I.R.E.- 
Iași nu există aproape nici o deo
sebire între programele de studiu 
ale cadrelor cu pregătire superioară 
șl ale celor cu pregătire medie. La 
Trustul de construcții Iași sau Uzina 
de radiatoare din Capifală, cercurile 
de studiere a problemelor economice 
ale intreprinderilor.induatrjale .au te
matica uniformă. Este evident, că, în 
condițiile in care ignorează specificul 
fiecărui loc de muncă, învățămintul 
de partid își reduce din eficiență.

Primele expuneri șt dezbateri care 
au avut loc in cercuri și cursuri 
ne-au dat prilejul să facem și unele 
constatări asupra conținutului invăță- 
mîntului economic. Este astfel îm
bucurător să remarcăm priceperea, 
capacitatea multor lectori și propa
gandiști de a prezenta temele de 
mare actua’itate de care aminteam, 
intr-o manieră clară, atrăgătoare, 
de a pune accentul pe ceea ce este 
esențial, de a lega strins învătă- 
mîntul de nevoile și preocupările 
oamenilor. Astfel lecția despre utili
zarea eficientă a capacităților de 
producție in uzină, prezentată în sec
ția echipament a Uzinei de radia
toare — observa tovarășul Oliv’u 
Huluban. membru al comitetului de 
partid de aici — ocupindu-se de 
căile unei asemenea utilizări, ' s-a 
oprit pe larg asupra lacunelor care

ne manifestă în acest domeniu în 
activitatea secției, a analizat cau
zele persistenței lor. a atras aten
ția cursanților asupra rezervelor 
existente de sporire a gradului de 
utilizare a mașinilor și utilajelor și 
asupra modalităților prin care aces
tea pot fi puse în valoare. Această 
manieră de tratare a problemei a 
trezit un viu interes.

Insistăm asupra acestui exemplu 
pozitiv pentru că tocmai sub acest 
aspect, al legăturii strinse a teoriei 
cu practica, se manifestă încă ne
ajunsuri în învățămintul economic. 
Astfel, o lecție despre productivita
tea muncii, ținută intr-un cerc de 
studiu de la fabrica „Proletarul" din 
Bacău — ne relata tovarășul Vasile 
Ungureanu, șef de sector la Comi
tetul municipal Bacău al P.C.R., n-a 
fost altceva decît o înșiruire de <je* 
finiții, de noțiuni, garnisite cu cifre 
care vorbesc — spre lauda colecti
vului de aici — de frumoase reali
zări pe care le-a obținut in acest 
domeniu. Ceea ce a lipsit însă ex
punerii a fost analiza atentă și te
meinică — raportată la situația con
cretă din întreprindere — a factori
lor ce influențează dinamica pro
ductivității — analiză ce ar fi permis 
depistarea unor noi rezerve, prin a 
căror utilizare productivitatea mun
cii ar putea spori.

Ancheta noastră a mai reliefat, ca 
Un aspect pozitiv, grija unor comi
tete de partid din întreprinderi pen
tru informarea propagandiștilor asu
pra principalelor probleme ale pro
ducției, asupra stadiului îndeplinirii 
diferiților indicatori de plan. La fa
brica „Letea" din Bacău, la Uzina 
mecanică din Iași, ca și Ia Uzina 
de radiatoare din București, aseme
nea informări au loc sistematic. Este 
o cale sigură de a întări legătura 
învățămintului de partid cu prac
tica. în alte locuri insă — la Uzina 
de fibre sintetice din Iași, de pildă — 
Informarea propagandiștilor asupra 
problemelor producției are un carac
ter sporadic sau este lăsată numai pe 
seama acestora.

Concluziile desprinse din primele 
lecții și dezbateri în învățămintul 
economic de partid, evidențiind nu
meroase aspecte pozitive, invită în 
același timp comitetele de partid, 
organizațiile de partid din întreprin
deri, la o mai atentă preocupare 
pentru axarea învățămintului pe 
problemele de cea mai mare actua
litate în economie, aceasta fiind ca
lea sigură a sporirii eficienței sale.

Silviu ACHIM

în acest sezon

Locuri de odihnă 
și tratament 

la preț redus
Agențiile și filialele O.N.T. 

din întreaga țară asigură pî- 
nâ la 20 decembrie a.c. locuri 
pentru odihnă și tratament, cu 
tarif redus, la cazare și masă 
în următoarele stațiuni : Buș
teni, Borsec, Buziaș, Călimă- 
nești, Căciulata, Herculane, 
Sinaia, Sovata, Predeal, Ocna 
Sibiului, Slănic Moldova și 
Tușnad.

Posesorii de bilete O.N.T. 
beneficiază de o reducere de 
50 la sută din costul transpor
tului pe C.F.R. Pentru copiii 
pînă la 7 ani, daca nu se so
licită pat separat, cazarea 
este gratuită. Informații supli
mentare și înscrieri în vederea 
obținerii de locuri în stațiu
nile amintite, precum și pen
tru excursii în țară și peste 
hotare, se pot solicita de la 
agențiile șl filialele O.N.T.

LIBRETE 
DE ECONOMII 
CU CÎȘIIGURI 
ÎN MATERIALE 

DE CONSTRUCȚII•
Filialele C.E.C., precum și a- 

gențiile autorizate emit, la ce
rere, librete de economii cu cîș- 
tiguri în materiale de construc
ție, care dau dreptul titularilor 
să participe la tragerea la sorți 
pentru trimestrul I/197L ,,

La tragerile la sorți ale aces
tor librete, Casa de Economii și 
Consemnațiuni acordă depunăto
rilor importante cîștiguri în bani, 
cu care aceștia își pot procura 
cu prioritate principalele mate
riale necesare construirii de lo
cuințe : cherestea, ciment, tablă, 
carton asfaltat etc.

In comuna Odoreu s-au ridicat case noi în locul celor avariate de inun 
dajiile din primăvară. în fotografie : aspect de pe strada Berindon 
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Sint îndeobște cunoscute 

eforturile materiale făcute 
de stat, sumele mari de 
bani ce se cheltuiesc anual 
pentru construcția de lo
cuințe. In multe scrisori 
primite la redacție se e- 
vidențiază strădania, con
structorilor de a folosi 
cu maximum de efi
ciență aceste fonduri, de 
a construi și pune la dis
poziția locatarilor aparta
mente bune, confortabile, 
în alte corespondențe sint 
reliefate însă o seamă de 
neglijențe, de defecțiuni de 
execuție și finisaj lăsate 
in urma lor de constructori. 
„In luna aprilie a.c. mi 
s-a repartizat un aparta
ment în blocul C4 din mi- 
croraionul 19 — ne scrie 
Gheorghe Munteanu din 
Galați. La mutare am con
statat însă o droaie de de
fecțiuni, care mi-au întu
necat bucuria instalării în 
casă nouă : nici o ușă nu 
se închidea ca lumea, trei 
dintre ele fiind pleznite, 
ferestrele de asemenea nu 
se închideau, parchetul din 
sufragerie era dislocat pe 
o mare porțiune ș.a.m.d. 
Am sesizat imediat con
structorul și I.G.L. — în a 
cărei administrare se află 
blocul — pentru a lua mă
suri de remediere. în za
dar. Nu după mult timp, 
in cursul unei ploi toren
țiale. apa a pătruns în voie 
in încăperi prin încheietu
rile, pline de goluri, ale 
ferestrelor. Urmările : de
gradarea parchetului, care 
s-a umflat peste tot, infil
trații de apă în pereți etc. 
Alte sesizări, alte promi
siuni : „N-aveți nici o 
grijă, blocul e în perioada 
de garanție și constructo
rul e obligat să execute 
remedierile" — mi s-a răs
puns de la I.G.L. Bine, 
bine, dar dacă mai vine o 
ploaie mare, ce mai ră- 
mine de remediat ? N-o să 
mai fie vorba de reme
dieri, ci de înlocuit tot 
ceea ce s-a stricat. Scumpul 
mai mult păgubește !“

Intr-adevăr. în multe ca
zuri, în loc să se execute, 
de la bun început, unele 
lucrări mici și puțin costi
sitoare, se amină la nesfîr- 
șit efectuarea lor, ceea ce

face ca stricăciunile să ia 
proporții, iar sumele de 
bani necesare înlăturării 
lor să se înzecească. Așa 
stau lucrurile, de pildă, la 
apartamentul deținut de 
Nicolae Rădulescu din car
tierul Trivale — Pitești 
(blocul 24, scara A, ap. 5). 
Blocul a fost dat în folo
sință la 15 martie 1969. Dar, 
la toate sesizările — nenu-

noi, locatarii, am constatat 
că instalațiile de canalizare 
și încălzire nu funcționea
ză normal. In subsolul blo
cului apa băltește în voie 
de cîteva luni, infiltrindu-se 
în încăperile de la parter, 
care s-au degradat. Am 
sesizat I.G.O., dar ni s-a 
spus să avem răbdare, de
oarece blocul se află in 
anul de garanție., A trecut

defecțiuni uneori grave, pe 
care promit că le vor re
media în perioada de ga
ranție. Dar, din cite se 
constată, aceste promisiuni 
sint de cele mai multe ori 
pur formale. Multe blocuri
— așa după cum am văzut 
că s-a intimplat cu cel din 
cartierul Trivale — Pitești
— ies din anul de garan
ție fără să li se fi efectuat

— La ora actuală nu sint 
recepționate definitiv, din 
motivele cunoscute, un nu
măr de 115 blocuri cu 8 672 
de apartamente, unele din
tre ele date in folosință cu 
4—5 ani în urmă — ne spu
ne ing. Angelo Niculescu, 
șeful serviciului coordonare 
din cadrul Direcției gene
rale de gospodărie locativă 
a municipiului București.

CINE REPARA ÎN URMA 
CONSTRUCTORILOR ?

Scrisori de la locatarii unor noi blocuri

mărate — făcute de loca
tar, privind infiltrațiile 
mari de apă în apartament, 
constructorul a rămas im
pasibil. „A așteptat proba
bil — după cum ne scrie 
cel în cauză — să treacă 
anul de garanție și apoi să 
se spele pe mîini. Ceea ce 
s-a și intimplat. Acum, 
după mai bine de un an și 
jumătate de la predarea 
apartamentului, acesta — 
și nu numai acesta — a de
venit nelocuibil, din cauza 
igrasiei care a cuprins 
pereții. Blocul a ieșit din 
perioada de garanție. Cîți 
bani vor trebui cheltuiți, 
din fondurile destinate re
parării construcțiilor vechi, 
pentru aducerea în bună 
stare de folosință a acestui 
apartament construit abia 
de un an și ceva?".

„La mutare (in luna fe
bruarie a.c.) — ne scrie 
Gheorghe Dobre din Bocșa, 
blocul 12, strada 1 Mai —

însă mai bine de o jumă
tate de an, dar constructo
rul n-a mai dat pe aici. 
Nu-i păcat de banii chel
tuiți de stat cu acest bloc, 
care se strică văzînd cu 
ochii ?“ La fel stau lucru
rile — după cum ne scrie 
Emil Budeci din Iași — și 
cu blocul A3 din Aleea Ro
zelor 31 A., ca și cu nu
meroase alte blocuri din 
diferite localități. De fapt, 
anul de garanție este acor
dat prin lege constructo
rului nu pentru înlăturarea 
neglijențelor de execuție și 
finisaj, ci pentru remedie
rea defecțiunilor ce apar 
după darea in folosință a 
blocurilor, din cauza așa- 
ziselor „vicii ascunse". Ceea 
ce, evident, nu este tot 
una.

După cum se vede, în 
multe locuri constructorii, 
încălcîndu-și obligațiile, nu 
predau locuințele în stare 
bună, lăsând ia urma lor

remedierile necesare de 
către constructor. In a- 
ceastă situație, întreprin
derile de administrație lo
cativă sint nevoite ori să 
suporte din fondurile lor 
costul remedierilor (in Ca
pitală, bunăoară, s-au chel
tuit în acest scop numai 
anul trecut circa 24 mili
oane de Iei), ori să recurgă 
la următorul compromis : 
nu acceptă recepția defini
tivă a blocurilor — menți- 
nind recepția provizorie — 
pînă ce constructorul nu 
se achită de aceste obliga
ții. Și pentru că, de regu
lă, constructorii nu se mai 
întorc să remedieze defec
țiunile nici după ani de 
zile, („Nu e rentabil" — se 
motivează adesea), recepția 
definitivă este aminată și 
ea sine die. Iată cum stau 
lucrurile în această privin
ță in București, de unde 
am primit cele mai multe 
sesizări pe această temă :

Cu ocazia recepțiilor pro
vizorii, I.A.L.-uriie întoc
mesc liste cu defecțiuni ce 
trebuie să fie remediate de 
constructor, dar acesta, deși 
acceptă in principiu să 
execute remedierile, nu se 
ține decît rareori de cu- 
vint. Iar noi nu putem lua 
in primire blocuri cu de
fecte de construcție, pentru 
că ar însemna să suportăm 
noi, din fondurile de re
parații, costul acestor re
medieri, ceea ce nu e nor
mal. Evident, toate aceste 
remedieri necesită consum 
de materiale în plus, forță 
de muncă, care grevează 
asupra prețului de cost al 
întreprinderii constructoa
re. Dar dacă nu se lucrea
ză cum trebuie de la în
ceput, dacă nu există un 
control al calității pe fazele 
de lucrări, cine e de vină ? 
Pe de altă parte, cu cît se 
amină mai mult executa
rea remedierilor, cu atât

NOI CENTRE
DE SĂNĂ TA TE 
fpE HARTA

REȚELEI SANITARE
Recent, am participat la Sebeș- 

Alba, la un simpozion organizat de 
Direcția sanitară a județului Alba pe 
tema perfecționării asistenței medi
cale de medicină generală. Nimic 
spectacular la prima vedere : o obiș
nuită manifestare de genul celor pro
movate periodic de către Uniunea 
societăților de științe medioale. Și 
totuși, elementul surpriză l-au con
stituit dezbaterile cu privire la sta
tutul centrelor comunale de sănă
tate. Spunem surpriză, deoarece pen
tru prima oară am putut distinge 
proporțiile ecoului declanșat în rân
dul medicilor de faptul că forurile 
sanitare pot lua inițiative de aseme
nea amploare pe plan local. In ca
drul acestor inițiative se înscriu și 
cele ale organizatorilor de sănătate 
din diferite județe cu pțivire la 
transformarea treptată a instituțiilor 
sanitare rurale in puternice centre 
medicale, in spiritul Directivelor C.C. 
al P.C.R. din 1969, cu privire la îm
bunătățirea asistenței medicale a 
populației.

In cadrul simpozionului au fost 
evocate cele mai îndrăznețe expe
riențe pe care le prezentăm aici, cu 
intenția de a sublinia elementele or
ganizatorice incă nelămurite în răs
timpul celor zece luni de experi
ment. Medicii din Maramureș. de 
pildă, militează pentru deschiderea 
unor astfel de unități in zonele de 
munte, acolo unde satele sint gru
pate. In județul Dîmbovița, medicii 
au ales drept sediu pentru unitățile 
de acest gen o serie de sate in care 
problemele de obstetrică-ginecoloeie 
sint rămase în urmă. In județul Te
leorman, organizatorii de sănătate au 
optat pentru înființarea unui număr 
de 22 centre de sănătate in comunele 
cu o populație pînă la 15 000 locui
tori. In Buzău, aceste unități vor fi 
amplasate în acele sate și comune 
care oferă condiții pentru instituirea 
unui program de activitate dirijat 
cu participarea modicilor din spita
lele teritoriale. In județul Neamț, 
cele șase centre au fost amplasate 
în localități situate la răspintii de 
drumuri, greu accesibile.

După cum se vede, formulele di
feră de la un județ la altul, dar 
toate au în vedere o mai bună de
servire a populației. Și corpul me
dical din județul Alba este preocu
pat de crearea unor asemenea uni
tăți, iar organizarea unor dezbateri 
pe această temă, la Sebeș-Alba, s-a 
dovedit mai mult decît utilă. Opor
tunitatea unor centre medicale am
bulatorii cu o concentrare a bazei 
tehnico-materiale, cu compartimente 
dq. medicină generală, pediatrie, sto
matologie, farmacie, laborator,* stații 
de salvare etc., se evidențiază mai 
ales în zona Munților Apuseni, unde 
intilnim așezări situate la mari dis
tanțe de centrele urbane Bistra, de 
pildă, numără peste 6 000 locuitori, 
dar centrul comunei nu cuprinde 
mai mult de 1 000, restul populației 
fiind dispersată în 40 de cătune a- 
flate la distanțe de 15—20 km. în 
aceste condiții, se înțelege că perso
nalul unor circumscripții sanitare, al 
unor puncte sanitare izolate nu 
poate interveni în mod eficient în 
caz de urgențe chirurgicale, de acci
dente de muncă, rutiere. Pînă la 
sfirșitul acestui an, se vor deschide 
patru asemenea unități, dintre care 
trei în zona Cîmpeni : la Scărișoara, 
Albac și Baia de Arieș. In concepția 
organelor sanitare locale, centrele de 
sănătate sînt expresia unei forme 
organizatorice menite să răspundă 
unui număr tot mai mare de solici
tări, care să pună stavilă afluxului 
de pacienți de la sate spre policlinici

defecțiunile iau amploare, 
iar costul reparațiilor se 
mărește proporțional.

Discutăm și cu ing. 
Vlad Tăslăuanu, adjunct al 
șefului serviciului produc
ție din cadrul Direcției ge
nerale de construcții și 
montaj a municipiului 
București.

— într-adevăr, așa stau 
lucrurile — ne spune a- 
cesta. Unele întreprinderi 
de construcții din subordi- 
nea D.G.C.M. dau în folo
sință blocuri cu defecțiuni 
și amină la nesfirșit reme
dierea lor. Noi am făcut un 
plan de executare a reme
dierilor și nădăjduim ca 
anul viitor — cind vom 
avea disponibilități de forțe 
de muncă — să-l putem 
realiza în bună parte.

în final, aspectul cel mai 
alarmant al problemei în 
discuție 51 constituie iro
sirea masivă a unor fon
duri bănești și a unor ma
teriale de construcție -- 
fenomen semnalat nu o 
dată in ziarul nostru. Pen
tru că, indiferent de cine 
suportă costul acestor re
medieri și degradări la 
blocurile noi — întreprin
derea constructoare sau 
cea de administrație loca
tivă — este păgubit, în ul
timă instanță, statul, socie
tatea. Atrăgind atenția or
ganelor răspunzătoare de 
atari stări de lucruri pro
fund dăunătoare — între
prinderile și trusturile de 
construcții, comitetele exe
cutive ale consiliilor popu
lare care le tutelează — 
nu facem altceva decît să 
repetăm acele semnale care 
au fost deseori trase în ul
timul timp, privind risipa 
de materiale și de forță de 
muncă ce se produce pe 
unele șantiere de construc
ții. Un calcul cit de cit su
mar al acestor pierderi 
duce la concluzia că, prin 
eliminarea lor, s-ar putea 
construi în plus numeroase 
alte apartamente. Iată de 
ce socotim necesar să re
venim asupra acestor lip
suri. îndelung criticate dar 
neinlăturate incă, din acti
vitatea întreprinderilor de 
construcții de locuințe.

Alexandru STROE

și spitale. Numărul pacienților care 
ocolesc medicul de țară se menține 
incă ridicat in numeroase județe și 
variază între 30 la sută in anumite 
zone din județul Arad, pînă la 70 la 
sută în unele comune din județul Il
fov ; se pierde timp, se cheltuiește 
energie, se aglomerează în mod inutil 
celelalte eșaloane ale asistenței sani
tare.

Reprezentanții Ministerului Sănă
tății (dr. Sergiu ȘtefănesCu, directo
rul Direcției Asistenței Medicale, dr. 
Aurel Gheorghiu, inspector central) 
ne-au precizat că noile unități sa
nitare nu sânt destinate să ia locul 
policlinicilor sau al spitalelor teri
toriale, ci ele trebuie să fie niște 
„avanposturi" alo asistenței de me
dicină generală la sate, oferind con
diții mai bune utilizării cadrelor 
medico-sanitare, mijloacelor mate
riale existente. Multiplicarea lor va 
rezolva, implicit, și situația unor case 
de naștere rurale cu funcționalitate 
redusă : instituții de aoest profil 
stau mai mult goale in unele județe, 
viitoarele mame preferind să nască 
acasă sau in spitalele teritoriale.

Pe lingă elementele expuse mal 
sus, noile unități sanitare sânt con
fruntate în momentul de față cu o 
serie de probleme organizatorice 
incă nerezolvate : în centrele de să
nătate apărute in județul Maramureș, 
(la Ocna Șugatag și la Poienile de 
Sub Munte), medicii din circumscrip
țiile sanitare afiliate își desfășoară 
activitatea in noul sediu timp de 
cinci zile, prin rotație. Se pune însă 
întrebarea ce se întâmplă cu paclenții 
circumscripțiilor sanitare rămase 
fără medic în zilele respective ? 
Pentru cel mai mic neajuns, pa- 
cienții iau drumul centrului de să
nătate. Cum toate drumurile duc 
spre aceste centre — distanțele fiind 
neînsemnate — forța de atracție a 
acestor unități asupra pacienților o- 
perează intens. După o perioadă de 
citeva luni de eficiență redusă, situa
ția noilor unități sanitare s-a schim
bat radical : centrele comunale de 
sănătate prevăzute cu staționar de 
pediatrie, laborator, aparat Roentgen, 
cu una sau două ambulanțe, deser
vesc tot mal mulți pacienți, degre
vând unitățile sanitare din subordine, 
în județul Dîmbovița, avem de-a 
face cu altă situație : specialiștii din 
centrele metodologice activează o zi 
pe săptămână în noile unități în 
vederea ridicării calității consulta
țiilor și tratamentelor. Astfel, cen
trul echivalează in momentul de față 
cu un nucleu sanitar de etapă, des
tinat unei permanente perfecționări 
organizatorice. In județul Neamț, a- 
ceste unități vor avea caracterul u- 
nor micropoltclinici rurale, prin am
plasarea lor pe lingă o serie de spi
tale teritoriale. Este o posibilitate 
certă ce se oferă medicilor de țară, 
de a deveni specialiști la locul de 
muncă, după 3—4 ani de activitate. 
Aceste specializări vor avea in ve
dere specialitățile de bază ale asis
tenței medicale, precum chirurgia, 
boli interne, O.R.L., oftalmologie etc. 
și nu vor avea ca efect reducerea 
numărului de medici de medicină 
generală de la sate al căror contin
gent va spori cu fiecare nouă pro
moție de absolvenți.

Opinia medicilor cu care am stat 
de vorbă este că în etapa actuală o 
rețetă șablon ar fi dăunătoare în a- 
cest sens. Mai pretutindeni, noile 
oentre de sănătate vor îngloba micile 
case de nașteri din comune ; acestea 
se cer menținute totuși în zonele Izo
late, de-a lungul Dunării, în Deltă, 
Munții Apuseni, în Maramureș. Ori
cum, noile instituții trebuie să ofere 
medicului de țară posibilitatea de a 
face medicină de grup, in colabo
rare cu medicii specialiști din cen
trele urbane ; un asemenea centru 
nu trebuie să reprezinte numai suma 
a 2—3 circumscripții sanitare coma
sate, ci să fie o unitate de sine stă
tătoare cu mai multe cabinete de 
consultații, cu un număr sporit de 
medici de înaltă calificare, cu apa
ratură adecvată. Aoesta este și spi
ritul recomandărilor Ministerului Să
nătății cu privire la îmbunătățirea 
asistenței medicale în teritoriu, iar 
experiențele de pînă acum, fie că 
este vorba de Maramureș, Neamț, 
Teleorman sau Constanța dovedesc 
că noile instituții constituie un punct 
de atracție deosebit pentru medicii 
de țară cit și pentru pacienți.

George CUIBUȘ

| Numeroase 
j și importante
I premii 
ț la concursul 
< excepțional
j „Pronoexpres" 
J Astăzi este ultima zi cînd 
ț se mai pot procura bilete 
i pentru concursul excepțional 
/ „Pronoexpres". Se vor atribui, 
1 în număr nelimitat, autoturis- 
l me „Dacia 1 300“ și „Fiat 850'. 
, De asemenea, în afară de 
1 premii în bani de valoare 
ț iixă și variabilă, se vor atri- 
i bui excursii cu autocarul în ) 
’ Turcia (circa 8 zile) și în Ita- i 
ț lia (circa 14 zile), ultima pe 1 
i ruta : Belgrad, Zagreb, Vene- 1 
/ ția, Parma, Milano, Verona, i 
) Padova, Triest, Budapesta. i 
i La actualul concurs excep- 1 
J țional „Pronoexpres" se vor ț 
1 efectua 5 extrageri de cite 8 l 
ț numere. Deci, din 45 de nu- ’ 

.< mere, 40 vor fi cîștigătoare 1 ț 
I Cu o variantă de 15 lei se l 
ț poate participa la toate ex- !
4 tragerile. Tragerea are loc I 

miine, 22 noiembrie, 1970. ț
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Bulgar. Vă doresc multă fericire ți 
multă sănătate. (Aplauze).

Cuvintele conducătorului parti
dului și statului nostru au fost 
primite cu un deosebit entuziasm 
de miile de cetățeni care aclamă 
îndelung pentru prietenia româno- 
bulgară.

Tinere fete oferă oaspeților pîi- 
ne și sare, frumoase obiecte de 
artă populară.

Străbătînd orașul într-o ma
șină deschisă, tovarășii Nicolae

La Vrața, înfloritor centru 
industrial

La Intrarea tn orașul Vrața, în 
întîmpinare au venit reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, în frunte cu Ivan Abadjiev, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Bulgar, prim- 
secretar al comitetului județean 
al P.C.B.

în față ne apare silueta noului 
oraș modern, în plină dezvoltare. 
Este ora 10,30. Mii de cetățeni, flu- 
turînd stegulețe românești și bul
gare, au ieșit în întîmpinarea oas
peților. Cuvintele de bun venit pe 
care le citim pe un mare panou 
la intrarea în oraș sînt reluate în 
valuri, multiplicîndu-se în ovațiile 
și uralele mulțimii. Pe întreg tra
seul flutură drapelele de stat ale 
României și Bulgariei. în acest 
frumos oraș, asistăm la o vibran
tă manifestare a sentimentelor de 
stimă și prețuire față de condu
cătorul partidului și statului nos
tru, expresie a prieteniei trainice, 
care unește popoarele român și 
bulgar.

în aplauzele și uralele mulțimii, 
oaspeții români se îndreaptă spre 
piața centrală a orașului care poar
tă numele cunoscutului revoluțio
nar bulgar Hristo Botev. Coloana 
de mașini străbate principalele 
străzi ale acestei citadele de la 
poalele Munților Stara Pianina. 
Orășelul de provincie de odinioară, 
numărînd doar 16 000 de locuitori,

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși.
Doresc să vă mulțumesc pentru 

primirea făcută, pentru cuvintele 
rostite aici la adresa prieteniei din
tre popoarele .și partidele noastre. 
Vreau, totodată, să vă adresez in 
numele delegației de partid și gu
vernamentale din România un 
salut cordial dumneavoastră, tutu
ror locuitorilor orașului Vrața.

într-adevăr, județul dumnea
voastră este vecin cu unul din ju
dețele noastre care, ca și Vrața. 
se află în plină dezvoltare. Ne 
bucură faptul că între conducătorii 
județelor și orașelor noastre există 
relații bune, că se vizitează re
ciproc. Aceasta contribuie la întă
rirea prieteniei dintre popoarele 
și partidele noastre și, totodată, 
prilejuiește un schimb util de ex
periență în edificarea societății 
socialiste.

După cum știți, ieri s-a semnat 
Tratatul de prietenie și colaborare 
dintre România și Bulgaria. El nu 
face, de fapt, decit să consfințeas
că realitatea prieteniei de veacuri 
dintre popoarele noastre. Și dacă 
Botev a putut să-și organizeze for
țele de luptă împotriva stăpinlrii 
otomane pe teritoriul românesc, 
aceasta se datorește faptului că în
totdeauna popoarele noastre s-au 

Moment solemn : delegația de portid și guvernamentala a Republicii Socialiste România depune o co
roană de flori la monumentul lui Hristo Botev

Ceaușescu și Todor Jivkov răspund 
aclamațiilor îndelungi ale locuito
rilor.

în localitățile de pe întregul 
traseu pînă la Vrața — Skravena, 
Novacene, Mezdra — sute și sute 
de locuitori întîmpină cu deose
bită căldură pe oaspeți.

Peisajul este dominat de stînci 
semețe, pavăze naturale în atîtea 
momente grele din frămîntata is
torie a poporului bulgar, locuri de 
adăpost pentru numeroasele gru
puri de partizani în timpul războ
iului de eliberare antifascist.

cu cele cîteva ateliere meșteșugă
rești, desfășoară astăzi panorama 
unui oraș industrial, în continuă 
expansiune : blocuri moderne,' in
tegrate armonios în peisajul mon
tan, vile cochete înconjurate de 
grădini, parcuri, turle de fabrici și 
uzine, edificii moderne de cultură. 
Vrața are astăzi 55 000 de locuitori, 
fiind unul din cele mai înflori
toare centre ale industriei bulgare.

în piața centrală a orașului, do
minată de monumentala statuie a 
lui Hristo Botev, o mare mulțime 
așteaptă pe oaspeții dragi. Pe mari 
pancarte sînt scrise în limbile ro
mână și bulgară cuvinte de bun 
venit.

Președintele sfatului popular al 
orașului, inginer Gancio Racev, 
salută cordial pe distinșii oaspeți, 
subliniind că populația orașului se 
simte onorată să primească pe 
solii poporului român, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Evocînd tradițiile prieteniei ro- 
mâno-bulgare, faptul că Hristo 
Botev a primit ospitalitate și spri
jin din partea poporului român, el 
a arătat că astăzi, în condițiile so
cialismului, prietenia celor două 
popoare de pe malurile Dunării do- 
bîndește noi semnificații, noi pers
pective, spre binele lor, al cauzei 
socialismului și păcii.

întîmpinat cu urale și ovații ia 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

întrajutorat și au înțeles că nu
mai unite pot să-și asigure inde
pendența, bunăstarea și fericirea. 
(Aplauze). Botev se bucură și în 
România de o adîncă cinstire, de
oarece el a militat pentru priete
nia dintre români și bulgari, și-a 
dat viața pentru eliberarea patriei 
sale, pentru fericirea poporului.

Noi sîntem convinși că prietenia 
dintre România și Bulgaria, priete
nia cu toate țările socialiste con
tribuie la bunăstarea popoarelor 
noastre, la cauza socialismului și 
păcii in lume.

Aș dori să exprim încă o dată 
mulțumirea noastră Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar și tovarășului Jivkov, pen
tru că ne-au organizat această vizi
tă plăcută în județul și orașul 
Vrața. Ne bucură faptul că orașul 
dumneavoastră cunoaște o rapidă 
dezvoltare și înflorire, aceasta fiind 
o expresie vie a rolului conducă
tor al partidului comunist.

Vă urez multe succese în activi
tatea dumneavoastră de îndeplini
re a hotărîrilor Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist Bul
gar, care va avea loc în curînd.

Vă doresc multă sănătate și mul
tă fericire. (Aplauze):

Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 

România depune o coroană de flori 
la monumentul lui Hristo Botev, 
în semn de omagiu adus marelui 
revoluționar bulgar.

După depunerea coroanei, cei 
prezenți au păstrat un moment de 
reculegere.

Din Piața Hristo Botev, oaspeții 
români și persoanele care-i înso
țesc s-au îndreptat spre sediul co
mitetului județean al P.C. Bulgar, 
unde a avut loc o întîlnire cu re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat. Cu acest prilej, 
Ivan Abadjiev, prim-secretar al 
comitetului județean al P.C. Bul
gar, a prezentat o largă informare 
cu privire la dezvoltarea economică 
și social-culturală a județului 
Vrața. Vorbitorul a arătat că acest 
județ a cunoscut în ultimii ani, ca 
de altfel toate regiunile țării, o pu
ternică dezvoltare. Pe harta județu
lui Vrața, în care producția agri
colă era preponderentă, cu ani în 
urmă, au apărut o serie de între
prinderi industriale, printre care, 
la loc de frunte, se află marele 
combinat chimic, considerat, pe 
bună dreptate, cetate a chimiei bul
gare, întreprinderi textile, o fabri
că de ciment, un combinat de hîr- 
tie și celuloză, o uzină de electro
care. La începutul acestui an, în 
localitatea Kozlodui s-a deschis 
șantierul unei centrale atomoelec- 
trice, care va intra în funcțiune în 
1974.

Județul Vrața continuă să ră- 
mînă principala zonă agricolă a ță
rii. Activitatea în acest domeniu 
se desfășoară însă pe baze noi, 
preocuparea de bază fiind organi
zarea științifică a producției și do
tarea tehnică superioară a u- 
nităților agricole. Județul Vrața, 
a arătat primul seoretar, urmează 
să fie împărțit în șase zone agri
cole în care vor funcționa mari 
complexe agro-industriale; două 
din aceste complexe sînt în stadiul 
de experimentare. în continuare, 
el s-a referit la pregătirile pe care 
le fac oamenii muncii din județul 
Vrața în întîmpinarea Congresu
lui al X-lea al P.C. Bulgar, la at
mosfera însuflețitoare care dom
nește în preajma acestui important 
eveniment din viața partidului și 
statului bulgar.

Primul secretar al Comitetului 
județean Vrața al P.C. Bulgar a 
subliniat, în încheiere, raporturile 
de prietenie și colaborare cu ju
dețul vecin, (jin paptga^de nord a 
Dunării, Dolj, dintre ' orașele în
frățite Vrața și Craiova. Cele 
două județe dezvoltă strînse legă
turi de bună vecinătate, fac schim
buri utile de experiență.

A urmat apoi o discuție 
prietenească. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat îndeaproa
pe de realizările județului, de pro
blemele privind rentabilitatea 
complexelor agro-industriale, in
vestițiile alocate pentru moderni
zarea agriculturii județului, mo
dul de organizare a procesului de 
creștere industrială a animalelor, 
în încheiere, secretarul general al 
Partidului Comunist Român a fe
licitat oamenii muncii din județul 
Vrața pentru realizările obținute 
și le-a urat noi succese în înde
plinirea programului de dezvoltare 
viitoare a județului.

în cinstea delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, vi
neri la amiază, primul secretar al 
Comitetului județean Vrața al 
P.C.B., Ivan Abadjiev, și prim- 
vicepreședintele sfatului popular 
județean, Kiril Pencev, au oferit o 
masă.

Au luat parte membrii delegații
lor română și bulgară, precum și 
conducători ai organelor locale de 
partid și de stat.

în timpul prînzului, desfășurat 
într-o atmosferă deosebit de caldă, 
prietenească, tovarășii Ivan Abad
jiev, Ilie Verdeț, Todor Jivkov și 
Nicolae Ceaușescu, au rostit toas
turi.

Doresc și cu acest prilej, a spus 
tovarășul Ivan Abadjiev, să ex-

Pretutindeni, solii poporului român sînt întîmpinați cu deosebită căldură

prim marea noastră satisfacție 
pentru faptul că o delegație de par
tid și guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, frățești, condu
să de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
face o vizită în țara noastră și în 
județul și orașul nostru. Exprim, 
în același timp, bucuria pentru 
.faptul ci ieri a -fost semnat Trata
tul româno-bulgar de prietenie, co
laborare și asistență mutuală me
nit să contribuie la dezvoltarea în 
continuare a legăturilor frățești 
dintre cele două popoare. Este evi
dent că acest lucru se datorează 
politicii juste a Partidului Comu
nist Român și a Partidului Comu
nist Bulgar, conducerii celor două 
partide și statelor noastre.

Fie ca această prietenie să fie 
tot atît de trainică și de veșnică 
cum este etern și solid acest mun
te, Ia ale cărui poale ne aflăm !

Urez poporului frate român noi 
și mari succese pe calea construirii 
socialismului și comunismului!

în încheiere primul-secretar al 
Comitetului județean de partid 
Vrața a toastat în sănătatea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a mem
brilor delegației, pentru poporul 
român, pentru întărirea colaborării 
și prieteniei dintre toate partidele 
și țările comunității socialiste, 
pentru întărirea mișcării comuniste 
internaționale.

îmi revine deosebita cinste și 
plăcere, a spus în toastul său tova
rășul Ilie Verdeț, ca, în numele de
legației de partid și guvernamenta
le a Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să vă mulțumesc pentru 
primirea tovărășească pe care 
ne-ați făcut-o in orașul dumnea
voastră, pentru cuvintele calde care 
s-au rostit aici la adresa țării și a 
poporului nostru. în Vrața, ca și in 
tot cursul vizitei noastre în fru
moasa dumneavoastră țară, am 
fost întîmpinați cu sentimente sin
cere de prietenie. Aceste sentimen
te, pe care noi le Împărtășim în- 
trutotul, reflectă legăturile traini
ce de prietenie și colaborare care 
există între conducătorii de partid 
și de stat români și bulgari, intre 
partidele, statele și popoarele noas
tre.

Noi am avut posibilitatea să cu
noaștem in timpul vizitei, ca și as
tăzi, la intilnlrea de la comitetul 
județean de partid, unele dintre 
preocupările dumneavoastră, din e- 
forturile și succesele dumneavoas
tră, pentru făurirea unei economii 
moderne, a unei agriculturii moder
ne.

Aș dori ca, în numele delegației 
noastre, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, să transmit comitetu
lui județean de partid, consiliului 
popular județean, activiștilor de 
partid și de stat din județ, tuturor 
oamenilor muncii, o dată cu salu
tul nostru tovărășesc, sincere feli
citări pentru succesele obținute, 
precum și urările de noi succese în 
realizarea programului stabilit de 
partid, pentru dezvoltarea econo
mică și socială a Bulgariei frățești.

Prietenia româno-bulgară are ră
dăcini adinei in trecut. Popoarele 
noastre s-au unit adeseori pentru 
apărarea ființei naționale, pentru 
cucerirea independenței, iar în lup
ta pentru edificarea noii societății 
socialiste, împotriva imperialismu
lui și pentru pace, aceste legături 
sint mai strînse, mai trainice ca 
orieînd.

In cadrul convorbirilor, care au 
avut loc intre delegațiile de partid 
și guvernamentale ale celor două 
țări, s-a constatat cu satisfacție 
evoluția ascendentă a relațiilor ro- 
mâno-bulgare pe multiple planuri 

și s-a stabilit, totodată, dezvoltarea 
în continuare, in cincinalul viitor, 
a relațiilor și colaborării politice, e- 
conomice, tehnico-științifice și cul
turale.

Noi considerăm că acestui țel ii 
slujește Tratatul de prietenie, co
laborare și asistență mutuală care 
a. fost semnat ieri, tratat bazat pe 
principiile marxism-leninismului și 
ale internaționalismului socialist, 
ale respectului și stimei reciproce, 
deplinei egalități, întrajutorării și 
colaborării multilaterale între ță
rile noastre.

Vizita delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socialis
te România și semnarea noului tra
tat contribuie nu numai Ia cauza 
prieteniei româno-bulgare, ci și la 
cauza prieteniei și unității țărilor 
socialiste, a partidelor comuniste și 
muncitorești, la triumful ideilor 
socialismului și păcii în lumea în
treagă.

în încheiere, tovarășul Ilie Ver
deț a toastat în sănătatea tovară
șului Jivkov, pentru harnicul po
por bulgar, pentru prietenia trai
nică româno-bulgară, în sănătatea 
tuturor celor prezenți.

In cuvîntul său, rostit la sfîrșitul 
dejunului, tovarășul Todor Jivkov 
a relevat că întilnirea cu tovarășul 
Ceaușescu, cu ceilalți tovarăși ro
mâni, s-a desfășurat in spiritul 
prieteniei, al dorinței ambelor părți 
de a lărgi colaborarea dintre țările 
și popoarele noastre, dintre parti
dele noastre. Această întîlnire, ca 
și cea din septembrie de la Ruse 
și Giurgiu, reprezintă o nouă etapă 
și mai fructuoasă. în dezvoltarea 
prieteniei româno-bulgare.

Vorbitorul a arătat apoi că a fost 
semnat un nou tratat, s-a convenit 
să se adîncească colaborarea eco
nomică. Am hotărît să colaborăm 
mai strins în problemele interna
ționale, îndeosebi in Balcani. Am 
luat hotărîri in ceea ce privește 
folosirea mai complexă a apelor 
Dunării. Prin urmare, se deschid 
posibilități și mai bune pentru coo
perarea pe mai departe, fructuoasă, 
dintre Republica Populară Bulga
ria și Republica Socialistă Româ
nia.

Prin aceasta, a subliniat tova
rășul Todor Jivkov, răspundem do
rințelor popoarelor noastre de a 
trăi in prietenie și a colabora ală
turi, umăr la umăr, pentru fău
rirea noii societăți, a societății so
cialiste. Mi se pare că am reușit 
să ne ridicăm la nivelul răspunde
rilor pe care le purtăm. Sînt 
profund convins că ziua de miine 
va fi și mai bună, va înflori și mai 
mult prietenia sinceră dintre po
poarele noastre, dintre țările noas
tre.

Propun un toast — a spus vorbi
torul — pentru prietenia noastră, 
pentru tot ceea ce ne inspiră să o 
dezvoltăm, să o facem tot mai 
fructuoasă,

pentru tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,

pentru scumpii noștri oaspeți, 
pentru gazdele noastre din con

ducerea organelor de partid și de 
stat a județului Vrața,

pentru tovarășii din partea Par
tidului Uniunea Populară Agrară 
Bulgară, cu care sîntem împreună, 
cu care construim împreună socie
tatea socialistă,

in sănătatea dumneavoastră!
în toastul de răspuns, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a spus: îm
părtășesc pe deplin cele arătate de 
tovarășul Jivkov, în ceea ce pri
vește rezultatele întîlnirilor noas
tre. Nu doresc să mai repet hotă- 
rîrile pe care le-am luat de comun 
acord. Desigur, urmează ca acum 

să Ie traducem în viață. Eu sînt 
convins, și pot să vă asigur, că 
partidul nostru, poporul român 
vor acționa cu toată fermitatea 
pentru ca cele stabilite să fie 
realizate. Șl sint convins că același 
lucru va face și Partidul Comunist 
Bulgar și poporul bulgar, pentru 
că aceasta corespunde intereselor 
popoarelor noastre, intereselor tu
turor țărilor socialiste. Fiind ve
cini, avem ca țel colaborarea, 
unirea eforturilor pentru a realiza 
în condiții cît mai bune edificarea

In semn de profundă stimă, tovarășului Nicolae Ceausescu î se confer 
Medalia de Aur de onoare a Botevgradului

Ovații pentru prietenia 
româno-bulgară

După-amiază, oaspeții au făcut o 
vizită la marele combinat chimic, 
mîndrie a locuitorilor din Vrața. 
De departe se profilează pe cerul 
albastru turlele și cupolele argintii 
ale combinatului. O suprafață de 
circa 80 de hectare este străbătută 
în lung și în lat de uriașe conducte 
suspendate, un adevărat păienje
niș de metal.

La intrarea în combinat, oaspe
ții sînt întîmpinați cu aplauze și 
ovații de muncitorii și tehnicienii 
uzinei, care scandează pentru prie
tenia dintre popoarele român și 
bulgar. Tinere muncitoare, în pi
torești costume naționale, oferă 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, membrilor delega
ției române, buchete de flori.

Oaspeții sînt invitați în sala de 
consiliu, unde directorul acestui 
important complex industrial, ing. 
Țvetan Danov, dă ample explica
ții despre activitatea și realizările 
combinatului. Construcția acestui 
gigant al chimiei bulgare a fost 
terminată în 1967, în prezent ca
pacitatea sa anuală fiind de 400 000 
tone amoniac, 600 000 tone carba- 
mid, precum și 200 000 tone ape 
amoniacale, care furnizează jumă
tate din îngrășămintele chimice 
produse de industria bulgară. Uti
lat cu cea mai modernă tehnică, 
combinatul de la Vrața este con
siderat una din cele mai rentabile 

socialismului și comunismului. I 
aceea, doresc și eu să toastez pei 
tru înfăptuirea cu succes a cel< 
ce am stabilit, în toate domenii 
de activitate.

Pentru dezvoltarea continuă 
relațiilor dintre partidele și p< 
poarele noastre,

in sănătatea tovarășului Jivko 
în sănătatea primului secret: 

al comitetului județean și a ti 
turor tovarășilor din acest judt 

în sănătatea dumneavoastră, 
tuturor 1 

întreprinderi din Bulgaria, întri 
cît materia primă de bază — gâzi 
natural — se găsește în imediat 
apropiere, lingă comuna Ciren.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s- 
interesat de unele aspecte legal 
de eficiența economică a comb 
natului, de organizarea producție

După explicațiile date de dire< 
torul combinatului, tovarășul II 
Verdeț a mulțumit în numele dt 
legației de partid și guvernamer 
tale a Republicii Socialiste Rom; 
nia.

Este vizitat apoi combinatu 
Pretutindeni, muncitorii, tehnici; 
nii și inginerii au făcut 
caldă primire tovarășului Nicols 
Ceaușescu, celorlalți oaspeți re 
mâni, manifestîndu-și satisfacți 
pentru cinstea de a avea în mijlc 
cui lor pe solii poporului nostr 
de care se simt legați prin sent: 
mente de trainică prietenie.

Seara, delegația de partid și gu 
vernamentală a României s-a îna 
poiat la Sofia.

Reportajele vizitei au fo 
realizate de :
Ion MĂRGINEANU 
Sorin STRUJAN 
Dumitru ȚINU 
Gheorghe IEVA

Fotografii : Anghel PASAT și Rad 
CRISTESCU
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MUNCA
obiect de studiu

LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE

în liceul teoretic
La Inspectoratul școlar județean 
rașov, cercetam recent o intere- 
.ntă și edificatoare situație statis- 
:ă privind absolvenții din acest an 

liceelor de cultură generală, dru- 
ul pe care au pășit in viață după 
cheierea studiilor liceale. Din cei 
'5 de absolvenți ai celor 4 licee din 
așul Brașov, 306 au intrat în învă- 
mintul superior, 107 s-au înscris la 
oii de specializare postliceală, 189 
au încadrat în producție, iar 172 
lintre care 36 au o situație încă 
^clarificată) au rămas acasă, aștep- 
ndu-și încă „norocul". Sau, în ora
li Victoria : din cei 76 de absol- 
enți, 19 au devenit studenți, 14 ur
ează școli de specializare positli- 
lală, 8 lucrează în producție. 35 nu 
ic încă nimic concret.
— Aim soootit că alcătuirea unei 
semenea situații este un lucru deo- 
>bit de util, că este de datoria fie- 
irei școli să se intereseze îndea- 
roape de modul în care reușesc ab- 
ilvenții săi să-și ocupe locul potri- 
iit în societate — subliniază prof. 
'lena Georgescu, inspector general al 
ispectoratuluj școlar din județul 
Irașov. Dacă privim mai atent si- 
îația statistică prezentată mai îna
lte, sîntern îndreptățiți să tragem cel 
uțin două concluzii importante. Mai 
ații, numai o parte, mai puțin de 
umătate, dintre absolvenții liceelor 
e cultură generală își continuă stu- 
iile în învățămintul superior — con- 
ecință firească a faptului că numă- 
ul locurilor în anul I la facultăți 
ste de 2—3 ori mai mic decît al ba- 
alaureaților. Apoi, că pentru o bună 
>arte din absolvenți — cei care nu 
eușese la facultăți sau școli de spe- 
ializare postliceală — pregătirea 
ferită de liceu nu este întru 
atisfăcătoare, de vreme ce la absol- 
ire — dacă nu-și continuă 
ătura — nu știu să facă nimic 
oncret pentru a se putea integra 
odnic in viața socială și a-și valo- 
ifica cunoștințele dobîndite în 
ei 12 ani dd școală. Toate acestea 
onfinmă încă o dată importanța mă
gurilor preconizate de forurile noas- 
,re de invățămint, la recomandarea 
lirectă a tovarășului Nicolae 
3eaușescu personal, pentru introdu- 
;crea muncii ca obiect de studiu în 
iccul teoretic, pentru pregătirea teh- 
tiică-practică a elevilor și legarea 
«trinsă. organică a studiului de viață 
— pe întreaga filieră școlară și uni
versitară.

Cu unele mici diferențe, situația 
ntegrării sociale a promoției din 
mest an a liceelor de cultură gene- 
•ală este identică și în celelalte ju- 
iețe ale țării. în medie, numai circa 
10 la sută dintre absolvenți își conti- 
îuă studiile în învățămintul superior, 
a diferite școli și cursuri de specia- 
izare, mulți absolvenți s-au încadrat

direct în producție. Această înca
drare le-ar fi fost mult ușurată 
dacă, pe lingă cunoștințele știin- 
țifice-teoretice, acumulate în anii 
de școală, ar fi dobindit și pri
ceperea de a-și utiliza cu folos min
tea și brațele în realizarea unor bu
nuri materiale utile lor și societății. 
Iar după cum releva prof. Marius 
Grcppoșilă, cercetător la Institutul 
de științe pedagogioe, conturarea unei 
pregătiri practice în anii de lioeu, 
însușirea unor deprinderi concrete de 
muncă, a elementelor de bază ale 
unei meserii îi dau tânărului încre
dere în forțele sale, certitudinea că 
după obținerea diplomei de bacalau
reat se poate încadra într-o muncă 
utilă, deoareoe știe să facă ceva anu
me, și-a conturat sau verificat anu
mite preferințe către o meserie. 
De pe această bază și concursul 
de admitere în facultăți sau șooli 
postlioeale va fi privit cu mai mult 
calm, confruntarea forțelor fiind în

ÎNSEMNĂRI

PE MARGINEA UNEI

IMPORTANTE SARCINI 
A iNVĂȚĂMlNTULUI

totul
invă-

bună parte eliberată de teama, ten
siunea și emoțiile cu efecte atît de 
dăunătoare pentru candidați.

Așadar, lucrurile par limpezi, în- 
tr-atît de limpezi incit orice ple
doarie pentru pregătirea absolventu
lui de liceu și intr-un anume dome
niu practic ar putea fi considerată 
inutilă. Și totuși lucrurile nu stau 
chiar așa. Pentru că mentalitatea po
trivit căreia unica menire a lioeului 
este să le formeze elevilor o... cultu
ră generală, să-i pregătească pentru 
facultate, să-i învețe de toate, pri- 
vindu-i însă de deprinderea elemen
tară — aceea de a-și utiliza cunoș
tințele într-o îndeletnicire practică, 
folositoare, pentru ei și pentru so
cietate — este destul de frecvent în- 
tilnită la noi. Or, nu poate fi uitat 
că tocmai o asemenea mentalitate 
a condus la „pregătirea" unor fete 
care nu știu să țină acul în mină, 
să îngrijească copiii, să-și îndepli
nească obligațiile de gospodine, sau 
a unor băieți lipsiți de elementare 
deprinderi de muncă, de activitate 
productivă.

Orientarea mai fermă a studiului 
liceal spre cerințele societății noas
tre socialiste, ale vieții — principiu

CARNET

Expoziția de la Dalles a graficianului sovietic 
Vitali Nikolaevici Goriaev

O activitate artistică 
desfășurată neîntrerupt 
de aproape 40 de ani, 
o activitate începută 
prin abordarea dese
nului satiric, dar mul
tiplu continuată ulte
rior în cele mai diver
se domenii ale grafi
cii, o activitate distin
să în 1967 cu Premiul 
de stat al U.R.S.S. și 
eu multe medalii la 
expoziții internațio
nale... Iată pe scurt 
biografia artistică a 
graficianului sovietic 
Vitali Nikolaevici Go
riaev, prezent în aces
te zile cu lucrări defi
nitorii în expoziția or
ganizată în sălile Dal
les. Deși expoziția de 
acum este orientată cu 
precădere spre ulti
mii 5—6 ani de activi
tate ai artistului, cîte
va lucrări, caricaturi 
pentru revista „Kro- 
kodil" (al cărei colabo
rator permanent a ră
mas din 1937) ilustrea
ză etape mai vechi ale 
creației sale. Anunțat 
de la primele carica
turi, darul de a sur
prinde și fixa cu acui
tate personajele, de a 
le caracteriza sintetic, 
darul de observator al 
artistului poate fi re
marcat în seria de de
sene după natură rea
lizate între 1958-1963. 
După cum menționea
ză catalogul expoziției, 
multe din lucrări 
constituie un veritabil 
jurnal de călătorie. 
Faptul Însuși de a sur
prinde aspecte cum 
sînt cele intitulate „La 
aeroport", „La gară", 
„Mama și fiul", „Spor
tivele" le conferă va
loare de document, 
menit să ne transporte 
dincolo de imagine. 
Impresia imediată e 
comunicată direct, 
spontan, prin notații 
rapide. Linia formelor 
în mișcare ce animă 
aceste desene le trans
formă în sugestive 
compoziții de echilibru 
și ritm compozițional.

Trecerea de la acest 
sector, oarecum sepa
rat al expoziției, spre 
creațiile ultimilor ani 
marchează parcă o e- 
voluție, o înnoire nu 
numai a mijloacelor, 
dar și a motivelor de 
inspirație, deși tonali
tatea interioară, tim
brul fundamental nu 
s-au modificat. Ilustra
țiile la „Povestiri din 
Petersburg" de N. V. 
Gogol sau la „Idiotul" 
de F. N. Dostoievski,

ciclul de desene create 
la Abramtzevo lingă 
Moscova (unde, în ulti
mii ani, artistul și-a 
petrecut cea mai mare 
parte a timpului) sînt 
reunite parcă pcin- 
tr-un același regim su
fletesc, sînt menținute 
într-o aceeași zonă de 
sensibilitate. Pătrun- 
zînd cu perspicacitate 
în tainele unor creații 
ale literaturii clasice 
ruse, Vitali Nikolaevici 
Goriaev realizează i- 
lustrații de atmosferă, 
dar și sondări psiholo
gice, ilustrații care ex
primă un talent sigur 
pe mijloacele sale, e- 
chilibrat și sobru. In 
elaborarea lor. cultura

PLASTIC
inspirației, 

afinități, 
spirituale 

ilustrat.

s-a asociat 
dezvăluind 
consonanțe 
cu autorul

Vibrația de umanita
te e o constantă a 
creației sale. Fără a fi 
exprimată discursiv, 
ea generează accente 
plastice vrednice de 
reținut. Create în 1965 
și considerate drept 
un eveniment de sea
mă al graficii sovie
tice din ultimii ani, i- 
lustrațiile la „Poves
tiri din Petersburg" 
sau cele realizate în 
1969 la „Idiotul" rein- 
terpretează, reimagi- 
nează, într-un limbaj 
propriu, personal, cli
pe de tensiune sau de 
reculeasă destindere 
ale lucrărilor lui Go
gol și Dostoievski, tre
cute printr-o sensibi
litate de visător. Por- 
tretizînd-o pe Nasta- 
sia Filipovna sau pe 
Mîșkin, imaginînd sce
ne din „Mantaua" sau 
„Nasul" de Gogol, din 
„Febra" de Dostoievski 
— condeiul exersat al 
artistului surprinde cu 
familiaritate prototipu
rile pe care le reincar
nează, reface în notele 
ei adinei, particulari
zante, o întreagă at
mosferă. Deși nu exis
tă o declarată conti
nuitate de acțiune și 
destul de puține sînt 
personajele care să 
circule de la o secven
ță la alta — este con
tinuu prezentă impre
sia că artistul se reîn
toarce de flecare dată 
către același cerc de

imagini, specific, ca
racteristic universului 
pe care-1 evocă. Figu
rile omenești sînt rea
lizate în trăsături la
conice, accentul uman 
rămlne de multe ori 
suspendat pe planul 
sugestiei evazive. Per
sistă o notă de umor, 
ușor desuet uneori, 
alteori cu inedite posi
bilități expresive. Ori
ginale pentru tipar, 
variantele prezentate 
în această expoziție 
sînt executate fototeh- 
nic. Aceasta a per
mis intervenția activă 
a artistului în procesul 
de fotografiere și re
producere, în obținerea 
intensității trăsături
lor, a accentuării de
taliilor. Este o tehnică 
care i-a permis în ace
lași . timp să readucă 
linia pe același traseu 
în fluența ei neistovi
tă, fără a marca prin 
aceasta o anumită in
decizie a gestului, dim
potrivă, accentuind po
sibilitățile de invenție, 
de fabulație. Un ace
lași mod de realizare, 
mai estompat însă, am 
întiinit în ciclul „Dia
loguri" — creația cea 
mai recentă a lui Vi
tali Nikolaevici Go- 
riaev — desene rea
lizate tot pe motive 
din romanul lui F. N. 
Dostoievski — „Idio
tul".

Prilejuri de confe
siune și reflecție, de
senele de șevalet e- 
xecutate la Abramt
zevo sînt, in marea lor 
majoritate, peisaje. 
Ele marchează clipe 
de reverie sau contem
plație, ipostaze autum
nale sau neașteptate 
explozii vegetale. Deși 
păstrate în linii mari, 
aspectele peisajului 
sînt continuu modifi
cate, fixate parcă in 
cadențe severe, in 
funcție de ritmul ar
monios al ansamblului.

Prin lucrările de 
la Dalles, graficianul 
Vitali Nikolaevici Go
riaev impune profilul 
unui artist preocupat 
de destinul operei sale, 
mereu urmărit de gin- 
dul de a comunica 
impresiile sale despre 
o umanitate cu dis
ponibilități sentimen
tale, despre o natură 
generoasă. înainte de 
toate, pictorul sovietic 
Goriaev se mărturiseș
te ca un artist al o- 
mului.

Marina PREUTU

A ACADEMIEI REPUBLICII• Fantasme : PATRIA — 9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30, CAPITOL — 
19; 21,15.
• Răzbunarea Sfîntului : BUCU
REȘTI — 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15, CAPITOL — 8; 10; 12,15, 
14,30; 16,45.
• King Kong evadează : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 
21, FAVORIT — 9.15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, VICTORIA — 8,45; 
11; 13,30- 16; 18.30; 20,45.
• Călugărița din Monza : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Mayerling (ambele serii) : CEN
TRAL — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Dragoste la Las Vegas : LUMI
NA — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16.
• O părere deosebită : LUMINA
— 18,15; 20,30
• Program pentru copii : DOINA
— io.
• Hlbernatus : DOINA — 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, PROGRESUL — 20.
• Tarzan, omul maimuță : TIM
PURI NOI — 9—17,30 în conti
nuare.
• Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 19,30—21 în 
continuare.
a Ciclul de filme „Aventura*: 
FEROVIAR — 9; 13,30; 16; 19,30.
• Medalion Charlie Chaplin — 9; 
Nevastă-mea etntă — 10,30; 12,30; 
14,30; Un cîntec străbate lumea — 
16,30; 18,45; Dictatorul — 21 : CI
NEMATECA.
• Departe de lumea dezlănțuită : 
GRIVIȚA — 9,30—12,30 în conti
nuare; 16,15; 19,30, TOMIS — 8,30— 
14 în continuare; 16,45; 19,45.
• Valea păpușilor : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 17,30; 20.
• Flacăra olimpică : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15.
• 100 de carabine : DACIA — 
8,45—20,30 în continuare, MIORIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• în arșița nopții : BUCEGI — 
15,30; 18: 20,30.
• A trăi pentru a trăi : UNIREA
— 15,30: 18; 20,30.
• Sentința : LIRA — 15,30; 18; 
20,15.
a Ultimul mohican : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20, GIU-
LEȘTI — 15.30; 18; 20.30. FLO-
REASCA — 15,30; 18; 20,30.
• Patricia și muzica : COTRO-
CENI — 15,30; 17,45; 20.
« întîlnlrea :
18; 20.
• Străinii : <
18; 20.
• Sechestru 
CELSIOR — 9; xx.jb* 
18,15; 20.30. MELODIA — 9: 11,15: 
13.30; 16; 18,30; 20,45. MODERN — 
9; 11,15: 13.30; 16; 18,15: 20,30.
• Cadavrul viu : VOLGA — 19,15.
• Afurisitul de bunic : VOLGA — 
15; 17.
• Omul ras în cap : VIITORUL
— 16.
• Intr-o seară, an tren ! VIITO
RUL — 18; 20.
• Ciclul de filme din „Istoria 
Westernului* : GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20,30.
• Medicul de la asigurări : AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Măsura riscului : MOȘILOR — i 
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PACEA
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semnat de
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Florica DINULESCU

a patriei 
Socialistă

București, la Bra- 
alte județe, or- 

partid și de stat au 
intilniri și discuții 
forurile școlare și

15,30.
• Degetul de fier : MOȘILOR — 1
11; 18; 20,15. 1
• Agonie și extaz : POPULAR — >
15,30; 19. i

CRINGAȘI ■

de persoană : EX- 
>; 11,15; 13,30; 16:

15,45;

%

PROGRAMUL I

MIHAI UNGHEANU

PROGRAMUL II

loan ADAM

note de lectură • note de lectură

Iorga. Pa- 
aparent! 

în lectura

20.00 Virtuoși ai instrumentelor 
populare. 20,20 Reflector. 20,35 
„Luceafărul". Versuri de Drago? 
Vrlnceanu în selecția autorului. 
Recită actorii : Irlna Răchlțeanu- 
Șlrianu șl Nicolae Brancomlr. 20,50 
Buletin de știri. 20,55 Seara melo
manului. 22,00 Reportaj TV. „Prea 
devreme ? Prea tlrzlu 2". Realiza
tori : Aristide Buhoiu șl George 
Brătianu. 22,30 Film serial : „Vi- 
docq- (VI). 23,00 Studio dans. 23,30 
închiderea emisiunii programu
lui II.

„CAMPANII"

la care subscriu aproape toți profe
sorii și directorii de licee cu care am 
stat de vorbă în a-oeste zile — impli
că, evident, rezolvarea unor probleme 
complexe privind organizarea proce
sului de învâțămînt, conturarea mo
dalităților de lucru practic, îmbogă
țirea activității educative prin culti
varea respectului și interesului pen
tru muncă. „Măsura de a se intro
duce în planurile de învățămînt ale 
șoolii generale de 10 ani și ale li
ceului de cultură generală, ca disci
plină obligatorie, «Pregătirea tehni
că-productivă» a fost primită cu 
multă satisfacție de toți oamenii șco
lii — apreciază prof. Irina Danko, 
directoare adjunctă la liceul „Unirea" 
3In Brașov. Este foarte bine că in
strucțiunile trimise de Ministerul In- 
vățămintului cu privire la desfășu
rarea aoestei pregătiri sînt elastice, 
lasă la latitudinea colectivelor de 
practică din școli posibilitatea stabi
lirii concrete a locurilor și formelor 
de muncă pentru elevi, în urma 
prospectării atente a condițiilor și 
cerințelor locale. După părerea mea, 
aceste activități vor trebui insă mai 
strîns corelate — în planurile viitoa
re ale lioeului de cultură generală — 
cu predarea unor discipline de profil 
(matematică, fizică, chimie, sau cu 
alte discipline moderne care eventual 
vor fi propuse spre studiu elevilor — 
cibernetică, electronică, mașini de 
calcul), cu activitatea cercurilor știin
țifice și practice ale elevilor".

După cum va fi nevoie și de o 
chibzuită alcătuire a programului săp- 
tăminal de lucru al elevilor pentru 
a nu se ajunge la supraîncărcarea lor. 
în această ordine de idei, unele cadre 
didactice semnalau faptul că sosirea 
cu întîrziere la șooli a instrucțiunilor 
respective — în mijlocul trimestru
lui I — a produs unele greutăți în 
alcătuirea orarelor, iar eliberarea 
unei zile (la trei săptămînii pentru 
pregătirea tehnică-productivă a ele
vilor din lioee face ca în celelalte 
zile ale săptăminii respective progra
mul să cuprindă 6—7 ore de clasă. 
Pentru prevenirea unor asemenea di
ficultăți, după cum am fost infor
mați. inspectoratul școlar al județu
lui Brașov, de exemplu, a lpat mă
sura ca, de la caz la caz, în funcție 
de posibilitățile și condițiile concrete 
de lucru, în acest trimestru, pregăti
rea tehnică-productivă a elevilor din 
licee să se facă săpt&mînal (cite 2 
ore), o astfel de planificare fiind a- 
decvată și conținutului acestei pre
gătiri, pentru care se prevede într-o 
primă etapă inițierea în mînuirea 
sculelor și aparatelor. Vacanța de 
iarnă va oferi răgazul ca, pe baza 
unei prime experiențe conturate, să 
se alcătuiască pentru trimestrele șco
lare următoare un orar echilibrat, 
care să nu-i suprasolicite pe elevi.

Discutînd cu unii directori de licee 
problemele modalităților concrete de 
pregătire tehnică-productivă a elevi
lor se poate face constatarea îmbu
curătoare că, încă de la început, s-a 
conturat convingerea că este utilă o 
diversificare a formelor de lucru 
pentru fete și pentru băieți, că se im
pune o valorificare cit mai rodnieă 
a unor condiții și posibilități locale, 
în municipiu! 
șov, ca și în 
ganele locale de 
inițiat operativ 
de lucru intre 
unitățile economice pentru a sta
bili coordonatele unei colaborări 
cit mai fructuoase în această acti
vitate cu profunde implicații educa
tive pentru tineretul școlar. S-au 
semnalat, în aceste discuții, și 
unele aspecte încă insuficient pre
cizate privind dotarea atelierelor 
școlilor, procurarea materialelor ne
cesare producției elevilor, valorifica
rea produselor realizate de ei etc., 
etc., cărora forurile de resort trebuie 
să le dea operativ cuvenita rezolvare, 
pentru a asigura demararea rodnică 
a programului de muncă productivă 
al elevilor de liceu.

I
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• SESIUNE DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE CU TEMA „EFECTUL COANDĂ 

Șl APLICAȚIILE LUI" • SAVANTUL HENRI COANDĂ A FOST ALES 

MEMBRU TITULAR AL ACADEMIEI

în Capitală s-au desfășurat vineri 
lucrările Adunării Generale a Aca
demiei Republicii Socialiste România. 
Alături de membrii Academiei au 
luat parte cercetători din institutele 
academice și departamentale, profe
sori universitari, specialiști din do
meniul științelor tehnice.

Au participat prof. unlv. Manea 
Mănescu, membru al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
precum și Gheorghe Cioară, președin
tele Consiliului Național al Cercetă
rii Științifice.

In prima parte a lucrărilor adună
rii a avut loc o sesiune de comunicări 
științifice cu tema „Efectul Coandă 
și aplicațiile lui", desfășurată în pre
zenta savantului Henri Coandă.

Deschizînd sesiunea, acad. Miron 
Nicolescu, președintele Academiei, a 
spus, printre altele : La 16 decembrie 
1970 se împlinesc 60 de ani de când 
s-a construit și s-a efectuat primul 
zbor cu un avion cu reacție pe care 
l-a conceput și pilotat inginerul ro
mân Henri Coandă. Evenimentul va 
fi sărbătorit anul acesta printr-o se
rie de festivități în țară și in străină
tate. Cu acest prilej, Academia Repu
blicii Socialiste România a convocat 
Adunarea Generală pentru a dezbate 
într-o sesiune științifică aplicațiile 
efectului Coandă în tehnică și eco
nomie.

în continuare au fost prezentate 
comunicările : „Activitatea științifică 
și tehnică a lui Henri Coandă", 
de ■ acad. Elie Carafoli, președin
tele Secției de științe tehnice a 
/academiei ; „Considerații teoreti
ce asupra ajutajelor cu rețele de
presive", de col. dr. ing. C. Teo- 
dorescu-Țintea, directorul Institu
tului de mecanica fluidelor și con
strucții aerospațiale ; „Asupra efec
tului Coandă tridimensional", de ing. 
Nicolae Patraulea, membru corespon
dent al Academiei ; „Aplicațiile efec
tului Coandă la forajul sondelor și la 
extracția țițeiului", de dr. ing. Gheor
ghe Aldea, directorul Institutului de 
cercetări și proiectări în industria ex
tractivă, țiței și gaze-Cîmpina ; „Con
siderații asupra formulării matemati
ce a efectului Coandă în fluidul real. 
Aplicații" de dr. ing. Ștefan Săvules- 
cu, șef de sector la Institutul de me-

canica fluidelor și construcții aero- 
spațiale.

După-amiază, Adunarea Generală 
a Academiei Republicii Socialiste 
România, întrunită în ședință plena
ră, a ales pe savantul Henri Coandă 
ca membru titular al Academiei.

Luînd cuvîntul la solemnitatea de 
recepție a savantului Henri Coandă 
ca membru al Academiei Republicii 
Socialiste România, acad. Miron Ni- 
coiescu a felicitat călduros pe emi
nentul om de știință, relevind pe 
larg importanța științifică și tehnică 
a descoperirilor sale in aerodinamica 
aplicată. „Votul de astăzi al Adună
rii Generale a Academiei — a subli
niat, printre altele, vorbitorul — în 
urma căruia deveniți membru titular 
al celui mai înalt for științific al 
țării, nu constituie numai un act de 
adincă prețuire a remarcabilelor 
dumneavoastră realizări în domeniul 
științei șl tehnicii, ci și o cinstire a 
geniului inventiv al poporului nostru, 
care de secole se manifestă cu stră
lucire în istoria culturii omenirii".

După ce a mulțumit pentru cinstea 
ce i s-a acordat de a fi ales mem
bru titular al celui mai înalt for 
științific al țării — Academia Repu
blicii Socialiste România — savantul 
Henri Coandă a expus unele rezul
tate ale cercetărilor sale științifice.

în încheierea solemnității, partlci- 
panții au adoptat, prin vii și pu
ternice aplauze, următoarea telegra
mă adresată tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, preșe- 
diritele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România :

Membrii Academiei Republicii So
cialiste România, întruniți în Adu
nare Generală consacrată dezbaterii 
în sesiune științifică a „Efectului 
Coandă și aplicațiile lui", precum și 
alegerii savantului Henri Coandă ca 
membru titular al Academiei, își în
dreaptă gîndul lor plin de recunoș
tință către Partidul Comunist Român, 
către dumneavoastră personal, con
ducător încercat al partidului și sta
tului, pentru grija ce o purtați dez
voltării științei în patria noastră so
cialistă.

Sub îndrumarea partidului, știin
țele tehnice iau astăzi o amploare

deosebită, devenind în mod nemijlo
cit o importantă forță în slujba pro
gresului economiei naționale. Consi
derăm că multiplele aplicații pe care 
„Efectul Coandă" le are in diferite 
ramuri ale științei și tehnicii conferă 
acestei descoperiri o importanță deo
sebită. contribuind, împreună cu alte 
realizări ale oamenilor noștri de ști
ință, la sporirea prestigiului științei 
românești pe plan internațional.

Vâ asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, alături de în
tregul nostru popor, oamenii de 
știință din Academia Republicii So
cialiste România își consacră întrea
ga lor capacitate îndeplinirii și de
pășirii sarcinilor planului cincinal, 
pregătirii în cele mai bune condiții 
a noii etape de dezvoltare multila
terală a economiei naționale — cin
cinalul 1971—1975 — înfăptuirii
înaltelor principii ale politicii inter
ne și externe a partidului și statului 
nostru.

Folosim acest prilej festiv pentru a 
exprima adeziunea noastră la aceste 
principii, afirmate cu atita fermitate și 
strălucire de dumneavoastră, de la 
înalta tribună a Organizației Națiuni
lor Unite și cu prilejul lntîlnirilor 
pe care le-ați avut cu conducători de 
state șl de guverne.

Prezentăm președintelui statului și 
conducător ai poporului — eminentă 
personalitate a vieții internaționale 
contemporane — vibrantul omagiu al 
tuturor membrilor Academiei Româ
ne pentru tot ceea ce înfăptuițl spre 
binele și fericirea României libere fi 
independente.

Ne angajăm să muncim și pe mai 
departe, cu tot entuziasmul și price
perea noastră, pentru transpunerea In 
viață a mărețelor idei ale socialismu
lui și comunismului, pentru făurirea 
unei vieți mereu mai bune a poporu
lui și înflorirea continuă 
noastre dragi, Republica 
România.

*
Textul telegramei a fost 

toți membrii Academiei prezenți la 
lucrările Adunării Generale.

(Agerpree)

Titlul volumului lui Mi
hai Ungheanu (carte prin 
care profilul unui critic cu o 
prezență activă în presa 
noastră literară dobîndește 
contururi mai exacte) 
închide în sine un avertis
ment inițial adresat citito
rului care pășește hotarele 
unui tărim analitic franc, 
ale unui teritoriu al exege
zei executate fără fulgura
ții de filigran și fiorituri 
caligrafice. Studiile înmă
nuncheate în această suc
cintă panoramă a criticii 
noastre configurează, într-o 
carte cu structură proce
suală, o viziune sintetică a 
criticii românești. Autorul 
„Campaniilor" este un par
tizan al criticii de atitudine, 
orientative, pledînd pentru 
spiritul doctrinar și con
strucția programatică, reali
zate pe temelia unor presti
gioase tradiții și — deziderat 
imperativ ! — puse în
slujba idealurilor noastre li
terare, a necesităților cul
turale ale momentului lite
rar și istoric.

Criticul care ni se revelă 
din paginile „Campaniilor" 
are cultul tradițiilor, pe 
care nu le fetișizează însă, 
căutînd în activitatea per
sonalităților exemplare un 
numitor comun, o trăsătu- 
nă unificatoare, descoperi
tă In planul ideatic, doc
trinar. Maiorescu, Lovines
cu, Iorga, Ibrăileanu, Că
linescu (mentorul cronica
rului) au fost ipostazele di
ferite ale unui spirit u- 
nic și ale unei acțiuni i- 
dentice cu dublu obiectiv : 
subordonarea la ideile mo
mentului și lichidarea com
plexului de inferioritate a 
literaturii românești în fa
ța celor străine prin de
monstrarea valorii estetice

și a perenității capodope
relor ei (de altfel, M. Un
gheanu a publicat, cu a- 
celași scop, prin reviste, 
articole de bună ținută de
dicate lui Camil Petrescu, 
Mihail Sadoveanu, Liviu 
Rebreanu, altor mari pro
zatori și poeți români). 
Maiorescu în viziunea cri
ticului este „un confor
mist, subordonat unor 
principii superioare", a că
rui „întreagă personalita
te... vine tocmai din capa-

inițial surprinzătoare, 
susținută pas cu pas, me
todic, cu argumente de o 
logică stringentă, în cuprin
sul mai multor articole. 
Chiar George Călinescu, pe 
care prejudecăți și teoreti
zări închistate ni-1 repre
zentau pasibil pentru culpa 
de „orgie estetizantă'', era 
— cum dovedește autorul — 
un doctrinar ce ambiționa 
să demonstreze că „literatu
ra română e de mulți invi- 
diabilă", demonstrație pe

spirituală cu N. 
radoxul e numai 
Opera lui Iorga 
autorului „Campaniilor" își 
vădește fațete inedite. M. 
Ungheanu ambiționează 
gestul reabilitării lui N. Ior
ga în planul sensibilității 
estetice la nou. In „Nicolae 
Iorga sau filiațiile uitate", 
efigia criticului e curățată 
minuțios, se citează cîteva 
diagnostice corecte, sînt in
dicate sugestiile posibile 
preluate de Călinescu. To-

citatea ieșită din comun de 
a se subordona unei idei 
sau unui mănunchi de idei 
pînă la a-și face din asi
milarea sau supunerea la 
ele o a doua natură".

Lovinescu, un alt „reper" 
al criticului, este scos „de 
sub o definiție incompletă" 
pentru a fi deconspirat ca 
„un critic de direcție", un 
„ideolog ce nu s-a mărginit 
la rigiditatea tezelor, ci a 
avut și elasticitatea aplicării 
lor la viul fenomen literar". 
Privind din perspectiva 
timpului, afirmă M. Un
gheanu, este lesne de 
descoperit că „n-am a- 
vut critici esteți, ci mai 
ales ideologi". Aserțiunea,

care o făcea nu atît pe te
renul impresionismului și 
estetismului, cit pe acela al 
sublinierii specificului na
țional. Că „Istoria literatu
rii române" a Iui Călinescu 
este o carte „normativă", 
„mult mai restrictivă și 
mai dogmatică decît s-a 
putut crede", M. Ungheanu 
o susține convingător, utilî- 
zînd asociațiile și disocia
țiile între criticul său tute
lar și Maiorescu, Lovines- 
cu, Iorga, Ibrăileanu, des- 
cifrînd textul printr-o teh
nică â rebours, cum e ca

zul studiului „«Ulysse», sau 
înțelepciunea vocației".

Călinescu ar face parte 
chiar din aceeași familie

tuși, în acest caz, ni se pare 
că i se sacrifică demonstra
ției unele date obiective ale 
atitudinii lui Iorga; dar 
pentru necesarul act critic 
justițiar intenționat, de
monstrația merita să fie 
făcută.

Programul critic vizat de 
M. Ungheanu și configurat 
în volumul său de debut 
este însă 
constituit 
pere", cît 
polemice, 
monioase. 
fuzia criteriilor' 
soarele istoriei literare" pot 
servi mai eficient efectuă
rii unei radiografii a con
cepției sale critice. „Deca-

mai ușor de re- 
nu atît din „Re- 
din articolele lui 
precise și necere- 
Capitolele „Con- 

■“ și „Balan-

logul" său este unul impli
cit, conturat îndeosebi prin 
opoziții. Criticul, un pole
mist de o ținută superioară, 
se refuză infuziei extraeste- 
ticului în judecata de va
loare, dovedindu-se un de
votat al coerenței și „ca
denței logice", un lector 
lipsit de prejudecăți. M. 
Ungheanu pledează pentru 
claritate și limpezime, fiind 
un intransigent și rigorist, 
căruia îi displac atît facto- 
logia excesivă, cît și „ar- 
pegiul" fals creator.

Alături de. construcțiile 
zvelte sînt, firește, în volum 
și aprecieri controversa bile, 
opinii discutabile. Mai poate 
fi reproșată autorului „Cam
paniilor" tenta, pe alocuri 
rebarbativă, a expresiei cri
tice. Ele nu alterează însă 
contururile volumului. „Cam
paniile" sînt, pe deasupra 
acestor obiecții, o profesiu
ne de credință și un punct 
sigur de plecare pentru 
viitor. Mihai Ungheanu ne 
datorează, după această ex
punere de principii, con
strucții mai ample. Capaci
tatea sa de a se apleca asu
pra literaturii în desfășura
re, de a comenta cărțile de 
critică și teorie literară, crea
țiile în proză și poezie în
dreptățește anticipații opti
miste. Este de așteptat ca, 
în continuare, M. Unghea
nu să se aplece cu rigoare 
analitică asupra creației li
terare clasice și, mai ales, 
contemporane, să-și confir
me — printr-o lucrare cri
tică atent și ferm orientată 
către susținerea a ceea ce 
este mai valoros în cultura 
noastră, către sprijinirea li
teraturii de majoră semnifi
cație — vocația certă pe 
care o impune cartea sa de 
debut.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : Mu
zică de orgă în interpretarea Iul 
Horst Gehann — 20.
• Teatrul de operetă : Rosemarie 
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Qara- 
giale" (sala Comedia) : Fanny — 
20; (sala Studio) : Travesti — 20.
• Teatrul de comedie : Mandra
gora — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra'l (sala din. bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Un tramvai numit do
rință — 20; (sala din str. Alex. 
Sahla) : Transplantarea inimii 
necunoscute — 20.
• Teatrul Mic : Iertarea — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara- (sala 
Magheru) : Crimă șl pedeapsă — 
19,30; (sala Studio) ; Duhul pămln- 
tului — 16,30; Cînd Luna e albas
tră — 20.
• Teatrul Glulești : Nunta iul Fi
garo — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă* : Matelaș 
Gîscarul — 9,30.
• Teatrul „Țăndărică" : (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cîntec — 17,30; Nocturn III ■ 
21,30; (sala din str. Academiei) : 
Căluțul cocoșat — 15.
• Teatrul evreiesc de stat : Vrăji
toarea — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" : Divertisment ’70 — 20.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Sonatul Lunii — 
19.30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Se caută un 
mincinos — 19,30; (la Sala Palatu
lui) : Revista la volan — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia" 
(str. Lipscani) : Pe aripile rapso
diei — 20.
• Circul „Globus" : Star circus 
’70 — 19.30.

***

**I*j*
*

B
{***
***
<*
î
l

în jurul orei 8,30 — Transmi
siune de la Sofia a plecării spre 
patrie a delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România, condusă de to- f 
varășul Nicolae Ceaușescu, secre- ț 
tar general al Partidului Comu- ' 
nist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, care a făcut o vizită 
oficială de prietenie in Republica 
Populară Bulgaria.

17,00 Deschiderea emisiunii. Emi
siune In limba germană. 18,15 
Bună seara, fete ! Bună seara, 
băieți 1 Emisiune de Maria Moscu 
și Eugen Todoran. 19,20 1001 de 
seri — emisiune pentru cel mici. 
19,30 Telejurnalul de seară. 20,00 
Handbal : România — Iugoslavia 
(masculin) — repriza a 2-a. 20,30 
Teleenclclopedla. 21,30 Film serial : 
„Incoruptibilii" — „Coniacul de 
Bouverais". 22,30 Comici vestiți ai 
ecranului : Chariot. 22,50 Telejur
nalul de noapte. 23,00 Cîntec de 
dor. Transmisiune de la restau
rantul „Bucur".

***
****j

*
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pagina economică
Dacă toate prevederile legii

ar fi bine aplicate, 
mari ar fi foloasele

cooperativei și ale cooperatorilor
Sintetizînd experiența cooperative

lor agricole care, în mod constant, 
obțin producții mari, se ajunge la un 
numitor comun ai cărui termeni sînt 
ordinea și dis plina, respectarea stric
tă a tehnologiilor de lucru, executa
rea la timp și in bune condiții a tutu
ror lucrărilor agricole și zootehnice, 
în unitățile respective se folosește 
foarte rar argumentul condițiilor na
turale nefavorabile pentru explicarea 
unor rezultate mai puțin bune. Iată 
de ce, Legea organizării producției și 
a muncii în agricultură stabilește o 
serie de reglementări cu privire la 
apărarea, conservarea și folosirea ra
țională a pămintului, executarea la 
timp și în bune condiții a tuturor 
lucrărilor agricole, respectarea rigu
roasă a tehnologiilor de creștere și 
îngrășare a animalelor etc. Dată 
fiind importanța acestei legi, am ur
mărit cum sînt respectate prevederi
le ei în mai multe cooperative agri
cole din județul Dîmbovița.

Este demn de relevat faptul că, în 
urma aplicării noilor reglementări, 
in majoritatea cooperativelor agrico
le s-au întărit mult ordinea și disci
plina, se urmărește mai atent respec
tarea tehnologiilor de lucru. „Față de 
anii anteriori, în această toamnă ca
litatea lucrărilor este mult mai bună, 
ne spune tov. Laurențiu Stroe, direc
torul direcției agricole. în fiecare an 
am insistat asupra necesității execu
tării unor lucrări de calitate superioa
ră, respectării tehnologiilor. Anul aces
ta se remarcă însă faptul că indicațiile 
sînt respectate mult mai riguros. în 
toate cooperativele agricole s-a făcut 
o amplasare mai bună a culturilor, 
în ceilalți ani se semăna grîu după 
grîu pe 80—90 la sută din suprafață. 
Anul acesta, 47 la sută din suprafața 
cultivată cu grîu urmează după legu
minoase, porumb, sfeclă, floarea- 
eoarelui. Totodată, potrivit prevederi
lor legii, căutăm soluții pentru folo
sirea rațională a pămintului. în ju
dețul nostru s-au construit în ulti
mii trei ani numeroase obiective in
dustriale oare au scos din circuitul 
agricol 260 ha teren, dar nu s-au. re
cuperat decît 64 ha. De aceea urmă
rim ca în fiecare cooperativă agri
colă să fie luate măsuri pentru atra
gerea in circuitul agricol a unor noi, 
suprafețe de teren".

Numeroase fapte demonstrează că 
sînt evidente eforturile făcute pentru 
organizarea producției și a muncii la 
un nivel superior. Totuși, sînt coope
rative agricole, printre care cele din 
comunele Cornățelu, Adînca, Bucșani, 
Jugureni, Corbii Mari, Petrești-Titu, 
Sălcuța și atlele, unde se încalcă 
frecvent prevederile Legii organiză
rii producției și a muncii fără să ee 
ia măsuri pentru curmarea acestei 
situații. In toate aceste unități, fără 
nici un fel de excepție, apar ace
leași fenomene : nu se execută la 
timp lucrările agricole, nu sint res
pectate tehnologiile de lucru etc. In 
consecință, rezultatele economice sint 
nesatisfăcătoare. Un exemplu tipic în 
acest sens am intîlnit la cooperativa 
agricolă din Corbii Mari. Producția 
de porumb oscilează pe diferitele 
parcele de la 320 kg la 2 200 kg în 
medie la hectar. Cum se explică a- 
ceastă diferență ? „Tarlalele pe care 
producțiile sînt foarte mici s-au se
mănat tirziu, după 10—15 iunie — ne 
spune tov. Marin Pestriții, președin
tele cooperativei. Ploile din luna mai 
ne-au împiedicat să semănăm po
rumbul la timp".

Oare numai condițiile naturale să 
fie de vină ? Să vedem. Semănatul 
porumbului pe cele 480 ha a început 
la 15 aprilie și s-a lucrat cu două 
mașini SPC-6. O mașină SPC-6 poate 
semăna în medie pe zi 20—30 ha cu 
porumb. Deci semănatul porumbului 
se putea termina în 10—12 zile, dacă 
mașinile ar fi lucrat la întreaga ca
pacitate, iar problema ploilor din 
luna mai nu s-ar fi pus. Era de aș-

(Urmare din pag. I)

le șl dispozitive pentru construcții „6 
Martie" din Timișoara nu ajunsese să 
atingă decit 86 la sută din prevederi.

O întrebare iși justifică totuși răs
punsul : rezultatele, ca atare, înre
gistrate de cele trei unități, reflectă 
limita maximă a potențialului lor de 
creștere a productivității muncii î

In primul moment, directorul uzi
nei „6 Martie" din Timișoara a răs
puns printr-un da categoric, argu
mentând că sarcina de creștere a pro
ductivității muncii pentru acest an a 
fost stabilită arbitrar, fără a se ține 
seama de structura planului de pro
ducție, în sensul că a sporit ponderea 
anumitor produse care necesitau o 
manoperă mai mare decât cea luată în 
calcul. Pentru a salva planul de pro
ducție, uzina a recuns la angajarea 
unui număr suplimentar de munci
tori.

Ascultîndu-i explicațiile, pășim pra
gul unei hale noi, moderne, care im
presionează prin vastitatea spațiului... 
inutil deocamdată.

— Aceasta este hala unde urmează 
să producem noua schelă autoridică- 
toare (produsul nou incriminat n.n.) 
— ne informează directorul uzinei.

La Întrebarea noastră, de ce nu șe 
lucrează încă în ea, ni se răspunde 
că nu a fost pusă în funcțiune insta
lația de încălzire.

— Dacă exista această instalație, ce 
avantaje ar fi avut pînă acum uzina?

— Organizarea în flux a fabricației 
schelelor ne-ar fi permis obținerea, in 
condițiile folosirii aceluiași număr 
de muncitori, a unui spor de produc
ție de circa 10 utilaje pe lună.

Este lesne de dedus care ar fi fost 
la ora actuală situația acestei uzine 
în ce privește nivelul realizării pro
ductivității muncii. Și aceasta nu este 
singura posibilitate de creștere a 
randamentului muncii productive care 
m irosește aici. O dinamică ascen
dentă înregistrează curba reparațiilor

UNIIĂȚILE MINISTERULUI ENERGIEI ELECTRICE 
AU ÎNDEPLINIT sarcinile planului cincinal

LA PRODUCȚIA GLOBALA INDUSTRIALA
Telegramă adresată Comitetului Central al P. C. R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Colectivele de muncă din unitățile Intr-o telegramă adresată, cu pri-

CONTRASTE

• Șantierul lacto

vegetarienilor

teptat ca oel puțin lucrările de între
ținere să fie executate cit mai bine. 
Dar nu s-au luat măsuri în acest 
sens, La ooaperativa agricolă din 
Corbii Mari există, probabil, cel mai 
original sistem de urmărire a modu
lui in care se execută lucrările de 
întreținere a culturilor. întreaga su
prafață cu porumb este repartizată 
pe familii și, cu aceasta, consiliul de 
conducere, inginerul cooperativei se 
consideră absolviți de orice răspun
dere. Pe fiecare cooperator îl inte
resează ce face pe parcela reparti
zată. Original și comod sistem, ni
mic de zis, dar foarte păgubitor pen
tru producție !

Se pot da numeroase exemple de 
unități unde nu sînt respectate cele

CUM ESTE CUNOSCUTA Șl 
APLICATA, TN COOPERATI
VE DIN JUDEȚUL DÎMBO
VIȚA, LEGEA ORGANIZĂRII 
PRODUCȚIEI Șl A MUNCII ÎN 

AGRICULTURĂ

mai elementare reguli agrotehnice. 
Dar nu atât numărul exemple
lor are importanță, ci cauzele care 
generează atari situații. Ca explica
ție generală. în diferite cooperative, 
ni s-a adus lipsa brațelor de 
muncă. Cum poate fi insă mai bună 
participarea la muncă a cooperato
rilor din moment ce nu se faoe a- 
proape nimic pentru mobilizarea 
lor ? La cooperativa agricolă din 
Bucșani, brigada nr. 1 de cimp 
este formată din 151 de cooperatori. 
Un 
muncă 
să fie 
lizînd 
pontaj, rezultă că din brigada res-, 
pectivă numai 10 cooperatori au efec
tuai numărul minim de norme con
venționale stabilit de adunarea ge
nerală.

Varietatea reliefului din județul 
Dîmbovița impune o atenție mai ma
re pentru gospodărirea fondului fun-

număr suficient de brațe 
pentru ca 
executate 

însă fișele

de 
toate lucrările 

la timp. Ana- 
individuale de

ciar. Cooperativele agricole dispun 
de 11 600 hectare de pășuni și finețe 
naturale, aproximativ 10 la sută din 
suprafața agricolă. îngrijite cores
punzător, ele constituie o rezervă 
bogată de furaje. Anul acesta s-au 
cosit 200 ha de pășuni în zonele Gă- 
ești, Mogoșani, 
Cîndești și s-a 
medie de peste 
tar. Suprafața 
este însă mică.
tare, față de rezervele existente. Le
gea organizării producției și a mun
cii in agricultură prevede în mod 
special obligativitatea de a se aplica 
toate măsurile necesare pentru îm
bunătățirea și întreținerea pășunilor 
și finețelor naturale, supraînsămîn- 
țarea 
minte 
zarea 
multe 
bligații sînt neglijate.
agricolă din Gura Ocniței figurează 
cu o suprafață de 155 hectare de pă
șuni și finețe naturale. Spunem fi
gurează, deoarece peste 100 hectare 
sînt acoperite cu butucii unei vii 
vechi de peste 80 de ani. Via nu a 
fost, defrișată și nu s-au făcut lu
crări pentru amenajarea așa-zisei 
pășuni. Efectiv această suprafață stă 
nelucrată și nu produce nimic din 
anul 1962. Alte 5 hectare figurează 
în planul de producție al cooperati
vei ca fiind plantate cu vie. Dar nici 
această suprafață nu mai este lu
crată de cițiva ani. De alt
fel, in județul Dîmbovița sint zeci 
și zeci de hectare plantate cu viță de 
vie care, nefiind lucrate, s-au înțe- 
lenit. Este o mare pagubă pentru a- 
gricultura județului, pentru econo
mia țării.

Disciplina muncii și a producției 
este o lege de la care nu pot fi ad
mise nici un fel de abateri. Legea 
organizării producției și a muncii în 
agricultură prevede răspunderi și 
sancțiuni precise pentru cei care nu 
se achită de sarcinile ce le. revin. 
Trebuie înțeles cu toată claritatea că 
sensul practic al prevederilor legii 
constă în a îndrepta eforturile coo
peratorilor asupra creșterii produc
ției agricole, ceea ce în final în- 
seainnă ridicarea bunăstării lor, sa
tisfacerea în tot mai bune condiții a 
cerințelor de produse agroallmentare 
ale economiei naționale șl populației.

Teodor ION

Ungureni-Tlrgoviște, 
obținut o producție 
3 000 kg. fin la hec- 
pășunilor amenajate 
de numai 3 500 hec-

și fertilizarea lor cu îngrășă- 
naturale și chimice, organi- 
pășunatului rațional. Or, în 
cooperative agricole aceste o- 

Cooperativa

Ministerului Energiei Electrice au 
îndeplinit sarcinile planului cincinal 
privind producția globală industria
lă. Au fost create astfel posibilități 
pentru a se realiza, peste prevede- 
j-ile planului cincinal, o producție 
globală de circa 1,4 miliarde lei și o 
producție de energie electrică de pes
te 3,8 miliarde kWh. La sfirșitul aces
tui an, puterea nou instalată va 
fi de 4 250 MW, adică cu 250 MW 
peste prevederile planului cinci
nal, lungimea liniilor noi de trans
port de 110, 220 și 400 KV va 
depăși 4 150 km, iar numărul satelor 
electrificate va ajunge la circa 80 la 
sută din totalul localităților rurale. 
Ca urmare a noilor dotări, creșterii 
productivității muncii peste preve
deri și reducerii consumurilor speci
fice, se va obține suplimentar un be
neficiu de circa 800 milioane lei.

lejul realizării sarcinilor prevăzute 
in planul cincinal, Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
conducerea ministerului subliniază 
printre altele :

Realizările obținute in actualul 
cincinal constituie o garanție că sar
cinile ce revin sectorului energiei e- 
lectrice in următorul plan cincinal 
vor fi îndeplinite. Asigurăm condu
cerea partidului, pe dumneavoastră 
personal, tovarășe secretar general, 
că lucrătorii din sectorul energiei e- 
lectrice își vor concentra eforturile 
și în viitor pentru punerea în func
țiune a noilor obiective energetice 
și pentru funcționarea normală a 
instalațiilor din centrale și rețele, în 
vederea alimentării cu energie elec
trică și termică a tuturor consuma
torilor. (Agerpres)

Avantajele noii forme
de organizare sînt confirmate

de rezultatele noastre

Nu\ le-a fost greu 
specialiștilor din Mi
nisterul Industriei A- 
liimentare să descope
re că execuția noii Fa
brici de preparate de 
carne din București 
mai mult a stat decit 
a progresat. Le-a fost 
greu, in schimb, să 
descopere care sînt 
motivele. Așa că au 
pornit împreună cu 
constructorul — Trus
tul nr. 1 de construcții 
și montaje din Bucu
rești — la o adîncă 
investigare a faptelor, 
chiar pe șantier. Iar 
acolo ce-au văzut ? 
Mai întîi, că lipseau 
materiale, apoi că lip
seau oameni și la ur
mă că lipseau și ceva 
utilaje. După ce au 
privit la toate acestea 
bine și îndelung — să 
zicem că le-au privit 
timp cam de zece 
în care interval

luni 
din

planul anual de inves
tiții se realizase doar 
57 la sută — s-a ajuns 
la concluzia că cineva 
trebuie să și răspundă 
de aceste lipsuri. Dar 
cine ? „Eu cred că la 
mijloc e mina fatali
tății : conducerea șan
tierului o fi lacto-ve- 
getarlană și are proba
bil alergie față de pre
paratele de carne" — 
a sunat o părere. „Ei, 
aș, n-ai observat cum 
se prăjeau jumări in 
instalația de fierbere 
și afumare ? Aia de 5 
milioane lei ; săraca 
de ea, care trebuia 
montată de 10 luni !“

Desigur, așa rcum 
ne-a învățat vechiul 
adagiu latin, de gus
turi nu se discută, fie
care cu preferințele 
lui. Dar avem și noi 
o preferință : să se ia 
ceva 
dată

măsuri, de astă- 
cu sare și piper.

• Doar vreo 30 de

milioane

de termose...

electric de trei tone Foto : M. Andreesru
Întreprinderea metalurgica de piese de schimb Suceava. Se ia probă de oțel 

de la cuptorul

accidentale. In ultimele două luni, 
exact în perioada cind uzina a avut 
cele mai accentuate rămîneri in 
urmă la indicatorul productivității 
muncii, timpul de stagnare a atins 
6.52, respectiv, 5,22 la sută din totalul 
timpului de lucru planificat, cu mult 
peste nivelul înregistrat în celelalte 
luni ale anului. Deocamdată nu s-a 
întreprins nici o acțiune care să sto
peze această evoluție necorespunză
toare.

Defectuoasa utilizare 
de muncă se identifică 
lacună comună în toate 
unități analizate. Aceasta 
altfel, principala breșă în 
mul complex care 
creșterea productivității muncii. Ing.

a forței 
a fi o 

cele trei 
este, de 
mecanis- 

condiționează

lui auxiliar pînă la 11 la sută, cit a 
fost în luna octombrie, crescind co
respunzător ponderea- muncitorilor 
de bază.

Un excedent mare de forță de 
muncă deține și Fabrica de articole 
de sticlărie din București : circa 
400 de muncitori. Conducerea com
binatului apreciază că este normală 
această situație, intrucît însuși pro
cesul de selecție și formare a colec
tivului acestui nou obiectiv o im
pune. Nu ne este în intenție să con
trazicem acest punct de vedere, deși 
argumente am avea chiar și numai 
dacă ne referim la încetineala cu 
care s-a acționat în direcția pregăti
rii cadrelor. Oricum, insă, nu putem 
trece cu vederea randamentul ex-

PRODUCTIVITATEA MUNCII
Romulus Goțiu, directorul tehnic al 
Combinatului de exploatare și indus
trializare a lemnului din Deva, a re
cunoscut fără ocol că organizarea ne
corespunzătoare a muncii la multe 
dintre parchete, repartizarea defec
tuoasă a forței de muncă pe diferite 
lucrări au generat fenomene de iro
sire accentuată a potențialului pro
ductiv. în plus, o influență negativă 
a exercitat în acest sens și menține
rea unui mare număr de salariați 
auxiliari — ca urmare a deficiențe
lor existente in organizarea produc
ției — care reprezintă circa 19 la sută 
din personalul combinatului. Că 
proporția era exagerată o dovedește 
ușurința cu care s-a putut opera, 
atunci cînd situația productivității 
muncii a devenit extrem de critică, 
o reducere a efectivului personalu-

trem de scăzut cu care este folosit 
acest efectiv umflat de personal. In 
trimestrul III, bunăoară, indicele de 
folosire a timpului de lucru a atins 
abia 92,8 la sută, înregistrindu-se a- 
proape 33 600 om-ore absente ne
motivate. La acestea s-au adăugat 
alte 11 500 om-ore absentate în luna 
octombrie. în spatele acestor cifre 
se află volume de producție nereali
zată valorind multe milioane de lei. 
în momentul de față, se remarcă o 
activitate susținută din partea con
ducerii combinatului pentru redre
sarea situației. S-au aplicat o seamă 
de măsuri, au fost chemați specia
liști care au proiectat fabrica să dea 
asistență tehnică pentru îmbunătă
țirea unor detalii tehnologice. Totul 
se dovedește util. Ne întrebăm insă : 
de ce așa de tirziu î

Constituirea Grupului 
industrial de petrochimie 
din Borzești s-a bazat pe 
apropierea teritorială a 
celor trei întreprinderi din 
această zonă — combina
tul de cauciuc sintetic, 
combinatul chimic și rafi
năria — pe existența unor 
adinei și multiple legături 
de oooperare între ele, a- 
tit pe plan tehnologic, cît 
și sub aspect tehnic și or
ganizatoric. Noua formai 
de organizare adoptată, 
contopind întregul poten
țial tehnic, material și li
man de pe platforma pe
trochimică a Borzeștiulni, 
prezintă caracteristici cali
tative superioare față 
de vechea organizare, 
cînd cele trei întreprinderi 
acționau independent. Ea 
satisface cerințele mereu 
crescânde ale producției, 
permițînd rezolvarea cu o 
mai mare eficiență a pro
blemelor legate de aprovi
zionarea tehnico-materia- 
lă, de activitatea de între
ținere și reparații, de pro
iectare, cercetare, investi
ții, de planificarea curen
tă și de perspectivă, ceea 
ce duce în final la folosi
rea în condiții mult mai 
economice a resurselor 
materiale și umane de oara 
dispun unitățile compo
nente.

Din experiența acumu
lată timp de peste un an 
și jumătate de la înființa
rea grupului nostru se 
desprinde că procesul de 
concentrare și centraliza
re a producției, deci de u- 
nificare a unor întreprin
deri de pe aoeeași plat
formă industrială — Ini
țiat pe baza hotărîrilor 
Conferinței Naționale a

partidului din decembrie 
1967 — prezintă mari a- 
Vantaje. Citeva exemple 
sînt edificatoare. Consti
tuirea grupului a dat po
sibilitatea ca, pe întreaga 
platformă, conceptul de 
organizare să fie gîndit 
intr-un mod unitar, ceea 
ce a avut un efect deose
bit asupra utilizării per
sonalului. Și aceasta pen
tru că s-a creat un cadru 
organizatoric care a per
mis centralizarea unor ac
tivități și desființarea u- 
nor compartimente para
lele, orientarea unui nu
măr mare de cadre tehni
ce spre activitatea de con
cepție, intr-un cuvint s-au 
pus bazele ca fiecare sala
riat să poată fi folosii 
după capacitatea sa.

Ca urmare a înființării 
grupului și apoi a luării

DIN EXPERIENȚA 
GRUPULUI INDUS
TRIAL DE PETRO
CHIMIE DIN BOR

ZEȘTI

Rezerve importante de creștere a 
productivității muncii pe seama folo
sirii raționale a timpului de lucru 
deține și uzina .,6 Martie" din Timi
șoara. Și aici volumul absențelor și 
învoirilor se menține foarte ridicat. 
In luna octombrie, bunăoară, timpul 
neutilizat a reprezentat 5,1 la sută 
din fondul de timp disponibil, mar- 
cind cel mai scăzut nivel de folosire 
din toată perioada celor zece luni 
care au trecut din acest an.

Se menține o atare stare de fapte 
intrucît conducerile respectivelor 
unități evită să acționeze hotărît în 
spiritul actualelor reglementări pri
vind organizarea și disciplina muncii 
în unitățile socialiste. Sub diverse 
pretexte este tolerată indisciplina în 
muncă, se tergiversează aplicarea 
unor măsuri de natură să creeze ca
drul organizatoric apt să permită o 
folosire rațională a întregului potențial ■ ■ ■
la 
că 
ar fi sporit mult dacă se făcea uz pe 
scară largă de aplicarea acordului 
global — formă de salarizare ce s-a 
dovedit extrem de avantajoasă. La 
fel, la Fabrica de articole de sticlărie 
din Capitală, după mai bine de opt 
luni de activitate, ponderea muncii in 
acord cuprinde numai 25 la sută din 
efectivul muncitorilor.

Încheiem aid investigațiile an
chetei noastre, deși s-ar fi putut 
spune multe lucruri și despre finali
zarea tardivă a unor studii de orga
nizare științifică a producției și a 
muncii, despre promovarea inceată a 
unor procedee și tehnologii noi de 
lucru, din care cauză au rămas neva
lorificate însemnate rezerve de spo
rire a productivității muncii. Certă 
rămîne concluzia că, în fiecare din 
cazurile discutate, nerealizarea sarci
nii planificate de creștere a producti
vității muncii a fost influențată, în 
ultima instanță, de persistența unor 
neajunsuri organizatorice nu dintre 
cele rnai greu de înlăturat.

tehuic 
C.E.I.L. 
nivelul

și uman. Bunăoară, 
Deva ni s-a spus 

productivității muncii

unor măsuri organizatori
ce, cum ar fi comasarea 
diferitelor secții și servi
cii funcționale, întocmirea 
și aplicarea unui regula
ment de organizare și 
funcționare, efectuarea 
unor studii de normare a 
personalului, redistribui
rea de salariați, s-a ajuns 
ca azi rezolvarea proble- 
meloi' de aprovizionare cu 
materii prime, de desface
re a producției, financia
re etc. să poată fi făcută 
în condiții mult mai bune 
și cu un număr mai mic 
de salariați. în compara
ție cu situația existentă 
înainte de crearea grupu
lui, pină in prezent numă
rul personalului tehnico- 
administrativ s-a redus 
cu 184, adică cu aproa
pe o zecime, numărul 
compartimentelor func
ționale de la 75 la 32 
și al secțiilor de produc
ție cu trei, în acest mod 
a fost posibil ca întregul 
număr de salariați nece
sar obiectivelor intrate in 
funcțiune în ultimul timp 
să se asigure prin redistri
buiri de personal. Consi
liul de administrație nu 
consideră insă rezolvată 
pe deplin problema or
ganizării grupului. Ne 
gindim ca în viitor să 
luăm noi măsuri în aceas
tă direcție, astfel ca prin 
îmbunătățiri continue să 
creăm un cadru propice 
activității noastre econo
mice, care în următorii ani 
va cunoaște o mare dez
voltare.

în pofida perioadei rela
tiv scurte ce a trecut de 
la înființare, grupul a 
reușit să-și dovedească e- 
ficacitatea prin rezultate
le ce s-au obținut pînă în 
prezent în îndeplinirea 
planului, prin posibilitățile 
de care dispune în privin
ța creșterii producției și 
îmbunătățirii continue a 
activității economice. Ta
bloul realizărilor obținu
te de grupul nostru pînă 
în momentul de față este 
elocvent în acest sens. 
Astfel. în zece luni ale 
anului în curs am realizat 
o producție suplimentară 
de aproape 49 milioane 
lei. Au fost realizate, pes
te prevederile planului.

943 tone 
tic, 1822 
de vinii, 
caustică, 
nă și alte produse petro
chimice. De remarcat este 
faptul că întregul spor 
de producție s-a realizat 
pe scama creșterii produc
tivității muncii, care a în
registrat o creștere față 
de plan de 2,4 la sută, 
îndeplinirea și depășirea 
planului de producție, ri
dicarea continuă a cali
tății produselor ne-au per
mis să satisfacem în Între
gime obligațiile contrac
tuale față de beneficiarii 
interni și să livrăm peste 
plan la export produse în 
valoare de 5,3 milioane lei 
valută.

De altfel, potrivit esti
mărilor noastre, planul 
la producția globală pe 
întregul cincinal se va 
realiza cu o lună îna
inte de sfirșitul anu
lui ; pe .sortimente, pla
nul a fost realizat încă de 
la 25 iulie a.c. la polisti- 
ren. de la 1 august la ma
joritatea produselor petro
liere, iar din luna octom
brie la sodă caustică.

In momentul ■ de față, 
paralel cu eforturile depu
se pentru realizarea inte
grală a prevederilor pla
nului pe acest an și pe 
întregul cincinal, colecti
vul nostru de petrochi- 
miști, consiliul de admi
nistrație al grupului in
tensifică pregătirile pen
tru producția anului viitor 
si din următorii cinci ani. 
In 1975, valoarea produc
ției fabricate va crește cu 
62 la sută față de 1976, A- 
cest spor de producție se 
va realiza at.it prin extin
derea capacităților actuale 
și construirea unor obiec
tive noi. cît și prin utili
zarea superioară a insta
lațiilor existente. Aceas
ta dovedește că, în viitor, 
va trebui să punem un 
mare accent nu numai a- 
supra laturii extensive a 
dezvoltării unităților noas
tre, ci și asupra creșterii 
randamentelor de funcțio
nare a instalațiilor prin 
modernizarea și perfec
ționarea proceselor tehno
logice, adică asupra laturii 
intensive.

Realizarea unei produc
ții valorice crescinde va 
fi posibilă, în primul rînd. 
prin dezvoltarea produc
ției fabricate în prezent 
și, în al doilea rînd, prin
tr-un proces de continuă 
diversificare a producției 
și de asimilare a unor pro
duse noi. In acest fel, în 
anul 1975 față de 1970, pro
ducția de cauciuc Sintetic, 
va crește de 1,5 ori, cea de 
policlorură de vinii cu 
75 la sută, de fenol cu 70 
la sută, de antidăunători 
de 3,6 ori, lărgindu-se în 
același timp și gama pro
duselor.

întregul nostru colectiv 
de muncitori, ingineri și 
tehnicieni este hotărît să 
muncească și de acum 
înainte fără preget, să 
sporească neîncetat pres
tigiul pe care și l-a 
dobîndit în țară și pes
te hotare Grupul in
dustrial de petrochimie 
din Borzești, realizările 
sale constituind un valorcs 
certificat de atestare a e- 
ficienței noii forme de or
ganizare care sită la baza 
existenței sale.

de cauciuc sinte- 
tone policlorură
1 102 tone soda
2 168 tone benzi -

Ing. Petru BUNEA 
director general 
al Grupului industrial 
de petrochimie 
din Borzești

Este bitumul un 
proaus perisabil ? Ori
cine ar răspunde : nu. 
Totuși, nu vă grăbiți, 
întreprinderea de ma
teriale izolatoare și 
de finisaj din Turda 
utilizează anual in 
procesul său de pro
ducție peste 30 000 
tone de bitum. De 
la furnizor — rafină
ria „Crișana" din Su- 
placul de Barcău — 
bitumul se transportă 
la Turda fierbinte, in 
cisterne C.F.R. prevă
zute cu izolație ter
mică, — spre a se eli
mina. folosirea amba
lajelor, extrem de cos
tisitoare. După cum 
ne-a scris la 
ție cititorul 
Potra Dionisie. 
sporturile se desfășoa
ră insă defectuos, ca 
urmare a unor nor
mative învechite. Prin 
tariful local de măr
furi, termenul con
tractual de transport 
al bitumului este 1 de 
6 zile, dar intr-un 
timp atît de lung pro
dusul se răcește trep-

redac- 
nostru 

tran-

tal, devine viscos și 
nu mai poate fi des
cărcat la destinație 
fără o încălzire supli
mentară, care necesi
tă mart cheltuieli. 
Conducerea între
prinderii din Turda a 
demonstrat Direcției
regionale C.F.R. din 
Cluj că dacă s-ar u- 
tiliza și la bitum, re
gimul de transport a- 
plicat produselor pe
risabile — durata ma
ximă de călătorie 
acestuia 
la 28 de

d 
reducindu-se 

ore — s-ar 
putea obține mari 
conomii bănești, 
recția amintită 
nu vrea să audă. , 
cețl-vă. tovarăși, 
vagoane-termos 
care să țineți bitumul 
fierbinte cit vreți 
dumneavoastră, nu nu
mai șase zile !“ E o so
luție foarte înțeleaptă 
— cu vreo 30—40 de 
milioane de termose 
desigur, din cele mari, 
tip ceainic, s-ar putea 
rezolva problema, iar 
regionala C.F.R.-Cluj 
n-ar mai fi deranjată.

e- 
Di- 
nici 

,.Fă- 
niște 

in

• Misterul mărarului
De cițiva ani nu se 

mai obțin cantități su
ficiente de sămînță de 
ceapă ; pentru obține
rea arpagicului se re
curge la import. Si
tuația s-a repetat și în 
acest an, cînd deficitul 
de sămînță de ceapă 
este de ordinul zecilor 
de tone. Se motivează 
că de vină ar fi ata
cul manei, grindina 
sau excesul de umidi
tate — deși astfel de 
motivări trebuie pri
vite eu destule rezer
ve. Dar iată că. în a- 
cest an a apărut și 
problema seminței de 
mărar. Cine sint vino
vății ? Trei întreprin
deri agricole de stat, 
cunoscute ca producă
toare de semințe. 
l.A.S. Traian, județul 
Bacău, din cantitatea 
planificată de 2 500

kg... n-a produs nimic, 
l.A.S. Băilești-Dolj — 
din 5 500 kg a produs 
numai 150 kg, iar l.A.S. 
Scinteia-Arad a ră
mas datoare cu circa 
2 000 kg. în loc de se
mințe, oferă... acte de 
calamitate în care sînt 
invocate condițiile me
teorologice nefavorabi
lii la înflorit și fructi
ficat. Totuși, atrage a- 
tenția o ciudățenie : la 
grădinarii simpli de 
prin Împrejurimi. in 
exact aceleași condiții 
meteorologice, măra
rul a fructificat. Tot 
anul gospodinele l-au 
găsit la piață în stare 
verde, cît și sub for
mă de tulpini, cu se
mințe pe care le-au 
folosit in borcanele cu 
murături. Cine va dez
lega misterul măra
rului ?

• Cine... descurcă

ploile ?
Exeesul de apă pro

venită din ploi, tar in 
unii ani, din revărsa
rea Șiretului, se acu
mulează sistematic pe 
o porțiune cu cotă mai 
joasă a terenului coo
perativei agricole din 
Suraia, județul Vran- 
cea. Apele și-ar găsi 
un alt făgaș, înapoi 
spre Șiret, dacă în ca
lea lor n-ar sta, ca un 
adevărat dig, linia fe
rată Tecuci — Făurei. 
Anul trecut, ca și în 
acest an, aproape 400 
hectare au fost acope
rite cu apă, pînă tir
ziu în mijlocul verii, 
fiind practic scoase 
din cultură. Pe de altă 
parte, punîndu-se in 
pericol soliditatea te- 
rasamentului liniei fe
rate, circulația trenu
rilor se face cu re
stricție de viteză, cu 
toate consecințele ne-

gative în respectarea 
orarului. Sint necesare, 
de asemenea, cheltuieli 
suplimentare 
întreținerea 
Bientului.

Există vreo 
care să prevină 
nea pierderi 7 Da, sim
plă și foarte ieftină : 
sub linia ferată să se 
facă o subtraversare. 
Direcția regională 
C.F.R. Galați s-a an
gajat încă de anul tre
cut să execute aoeastă 
lucrare. Și-a reînnoit 
angajamentul în aceas
tă primăvară. Dar nici 
Ia această dată nu și 
l-a respectat. Se apro
pie o altă primăvară 
cînd... apele vor 
de(veni) iarăși tulburi. 
Cineva trebuie totuși 
să le... limpezească ! 
Cine a încurcat ploile 
— se știe ; acum, să 
le descurce !

pentru 
terasa-
soluție 
aseme-

-<
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Răsfoind însemnările scrise în 

fuga mașinii sau pe cele făcute în 
scurtul popas din piața orașului, vi- 

v. zit.înd manufactura și expoziția, 
ajung la concluzia că ar trebui să 
înoep cu... „a fost o dată ca nicioda
tă, e mult de atunci, un rege...".

Da, a fost o dată un rege care era 
numit August cel puternic și care, 
ca toți regii, rîvnea să aibă tot mai 
multe bogății. Și acest rege nu dorea 
bogățiile numai de dragul de a le 
poseda, zăvorite sub zeci de lacăte, 
ci, după cum zice istoria, el și iubea 
lucrurile frumoase. Sub stăpînirea sa 
au fost înălțate la Dresda primele 
oonstrucții în stil baroc. Atunci a 
fost creat Zwingerul, admirat și a- 
cum de mii și mii de turiști, și mul
te minunate construcții, parcuri și 
grădini. Tot din această perioadă da
tează primele colecții de artă pe 
care și azi le admiră vizitatorii la ga
leriile de pictură din Dresda.

Poate nu numai admirația pentru 
frumos era ceea ce biciuia dorințele 
amintitului rege, poate îl stăpînea 
și ambiția de a se lua la întrecere cu 
alți regi și împărați... Intr-o zi. Au
gust cel puternic, principe elector al 
Saxoniei, și-a pus în minte să obțină 
aur. Cit mai mult aur. Să devină cel 
mai bogat stăpînitor ; și atunci, a dat 
sfoară în țară și a pus pe oamenii 
săi să caute în lung și în lat pe cel 
care i-ar putea face din ce-o ști el 
(„fie și cu ajutorul satanei") prețiosul 
metal.

Pe acele vremuri trăia, retras de 
lume, preocupat cu cercetările lui, 
un farmacist și alchimist pe nume 
Johann Friedrich Bbttger. Lui i-a re
venit, în cele din urmă, misiunea 
de... a face aur. Bineînțeles, cu toate 
că Bottger era literalmente pose
dat de dorința de a descoperi ceva 
nou — zile și nopți trudea din 
greu încercând tot soiul de com
binații — nu a reușit să obțină pre
țiosul metal galben. După ani de 
încercări care s-au soldat cu eșecuri, 
după nenumărate nopți de nesomn, 
după potopul de amenințări care se 
abătuse asupra lui, Bottger, ținut de 
suveran aproape ca un prizonier, 
după ce începuse să lucreze împreu
nă cu celebrul matematician, fizician 
și mineralog Walter Ehrenfried von 
Tschirnhausen, a reușit, după moar
tea acestuia — în 1708 — să obțină 
o ceramică cu proprietăți deosebite 
și, un an mai tîrziu, dacă nu direct 
aur, mult rîvnitul porțelan alb : aurul 
alb, secret care secole de-a rîndul 
fusese deținut numai de popoarele 
asiatice, curțile europene procurîn- 
du-și din China produse din porțelan 
pentru care dădeau în schimb aur 
greu.

Cu litere de neșters a fost înscrisă 
în calendarul vremii data de 28 mar
tie 1709, cînd Bottger a prezentat can
celariei curții memoriul său privind 
această descoperire. La un an de la a- 
ceastă realizare epocală a fost înteme
iată la Meissen manufactura de por
țelan, sus, la Cetatea Albrechtsburg. 
clădită în vîrful înălțimilor care co
boară în pantă abruptă spre malurile 
Elbei, loc ales cum nu se poate mai 
bine pentru tăinuirea secretului de 
obținere a porțelanului alb. Măsurile 
luate de curte pentru păstrarea aces
tui secret erau de multe ori inumane. 
Cu toate acestea, după un timp, 
curtea de la Viena a reușit să orga
nizeze evadarea a doi meșteri pen
tru a afla de la ei taina. De atunci, 
mica localitate în care s-a născut ma
nufactura de porțelan, Meissen — în 
prezent un oraș în plină înflorire al 
Republicii Democrate Germane — n-a 
încetat să-și sporească faima.

La „Tîrgul de la Lipsea" în anul 
1713 au fost oferite pentru prima 
oară obiecte făcute din noul porțe
lan. Prețurile erau astronomice și, 
ca atare, la început nu au prea dat 
năvală cumpărătorii. Friedrich Bott
ger a fost numit administratorul 
manufacturii regale, dar după numai 
cițiva ani, în 1719, a murit.

A fost considerată drept o inspira
ție deosebită numirea ca adminis
trator, în 1720, a pictorului și neo
bositului cercetător în domeniul vop
selelor pentru ceramică, vienezul 
Johann Gregorius Horoldt care, în 
scurt timp, a ajuns maestru în com
binarea culorilor pentru ceramică și 
în execuție. El este primul creator 
al desenelor decorative care s-au 
păstrat pină în zilele noastre ca tra
diționale pentru porțelanul Meissen.

Bogăția paletei sale, ca și inspira
ția sa după pictura pe porțelan chi
nezească și mai tîrziu olandeză și 
franceză, în special atenția acordată 
detaliilor, desenele executate după 
tablourile lui Watteau, au făcut să 
crească enorm valoarea porțelanului 
de Meissen. Ceea ce trebuie apreciat 
în mod deosebit la acest artist al 
porțelanului este preocuparea sa de 
a forma noi cadre bine pregătite 
pentru manufactură. Horoldt a pre
văzut perspectiva manufacturii că
reia i-a închinat toată viața și pu
terea sa de creație și a înființat — 
în urmă cu mai bine de 200 ani — o 
șooală specială de pictură care func
ționează și azi, dezvoltată la cerin
țele secolului XX. După absolvirea a 
10 clase, tinerii cei mai talentați la 
desen sînt selecționați pentru școala 
manufacturii, cei mai .dotați conti- 
nuînd apoi studiile la Academia de 
arte plastice.

In decursul anilor, emblema manu
facturii a suferit mai multe modifi
cări. Dacă în 1710 ea era reprezen
tată de inițialele principelui elector 
din Saxonia, incepînd din 1723 își 
fac apariția cele două spade albastre 
încrucișate care sînt prezentate în 
diverse feluri și cu diferite combi
nații, pînă cînd în 1934 au fost sta
bilite așa cum se aplică și azi, re- 
prezentînd pentru cunoscător o ga
ranție a calității.

Zilele acestea am vizitat Meissenul. 
Mă atrăgea orașul milenar despre a 
cărui frumusețe a mers vestea, mă 
atrăgea manufactura care este în 
plină activitate și acum, voiam să 
văd expoziția de porțelanuri. 5 000 de 
ani de istorie cunoaște ținutul din 
jurul Meissenului și peste 1 000 ani 
de istorie germană. Istoricul Lam- 
precht a numit Meissenul ,,un micro
cosmos al istoriei Germaniei".

Văzut de sus, de la cetate, orașul 
arată în parte și azi ca în urmă cu 
secole. El pare a răsări din apele 
Elbei — cu acoperișurile sale țugu
iate, înghesuite intre dealuri, cu 
străzile strimte și întortocheate. în 
piața primăriei nu știi încotro să-ți 
arunci întîi privirea. Te lași cucerit 
de atmosfera romantică, admiri pri
măria construită în urmă cu 500 de 
ani, admiri portalurile cu nișe în 
care este bogat Meissenul. Lingă 
Frauenkirche iți atrage atenția o 
casă in stilul Renașterii: este „Brâu-

haus" și ea a supraviețuit patru se
cole de istorie. Fațada farmaciei pare 
o imagine dintr-o carte cu basme.

Dar Meissenul are și el construc
țiile sale noi : teatrul, școala de in
gineri, școala superioară pentru 
cooperativele agricole de producție,

recare avint ; atunci au luat ființă 
o serie de întreprinderi, cele mai 
importante fiind de ceramică. Azi 
funcționează aci întreprinderi con
structoare de mașini și aparataj, fa
brici de bere, o filatură și țesătorie 
— meserie cu tradiție aici —, o fa-

POVESTEA
MEISSENULUI, 

„ORAȘUL
SPADELOR 
ALBASTRE"

• Alchimiștii medievali caută aur... și 

descoperă porțelanul • O taină ascunsă 
in virf de munte • Expoziția unui 

mileniu de artă

Reportaj de Greta GRAUR-DEJU

Prin măiestria lor deosebită, creatorii din Meissen fac din fiecare 
piesă un obiect de artă

cartierele noi de locuințe. Orașul nu 
este doar un muzeu, este un muzeu 
in care se resimte la tot pasul ritmul 
înnoitor al construcției socialiste care 
păstrează cu sfințenie comorile tre
cutului și construiește temeinic vii
torul. se resimt atenția și grija pri
mului stat german al muncitorilor și 
țăranilor — R.D.G. — pentru dezvol
tarea continuă a acestei vestite și im
portante așezări.

Industria a cunoscut la Meissen 
în anii 30 ai secolului trecut un oa-

brică de încălțăminte, alta de cabluri, 
precum și o întreprindere de utilaj 
pentru mijloace de transport. între
prinderi noi. case de cultură, grădi
nițe de copii și creșe. cămine pen
tru ucenici, numeroase școli au fă
cut să pătrundă între zidurile orașu
lui milenar pulsul vremii noi.

Dar cea mai importantă unitate 
economică a rămas manufactura de 
porțelan ; de aceea vom face un po
pas la expoziția manufacturii, care 
este vizitată anual de aproximativ

200 000 persoane, printre care nu
meroși turiști de peste hotare. Ex
poziția oferă o privire asupra tutu
ror stilurilor de epocă ale porțela
nului de Meissen, realizate în de
curs de un sfert de mileniu. Vizita
torul de azi al expoziției de porțela
nuri face cunoștință întîi cu meto
dele de creație, și are impresia că 
se află în atelierele unor sculptori și 
pictori.

Am urmărit măiestria cu care e- 
xecută o tînără pictoriță motive sub 
glazură. Ea folosea piese de porțe
lan care fuseseră in prealabil arse la 
o mie de grade. Pictura sub glazură 
este foarte pretențioasă, corecturile 
nefiind posibile.

Cu pensule fine, cu atenție deose
bită. aș putea spune cu măiestria 
unui as al paletei, lucrează pictorii 
la realizarea desenelor sau a figu
rinelor. păsărilor, animalelor, fiecare 
piesă fiind un unicat.

Umblînd prin expoziție, vizitatorii 
scot exclamații de admirație, de ui
mire. de pildă în fața diverselor 
chipuri de oameni din diferite părți 
ale lumii create în secolul XVIII de 
Kaendler, sau a grupului „Apollo și 
cele 9 muze", creat de marele ar
tist In 1761 în porțelan alb, grup ce 
depășește un metru lungime. O vază 
depășind 1,20 metri, din porțelan 
Meissen în cobalt, aur și platină, re
prezentînd „Ziua și noaptea" este o 
adevărată bijuterie.

Și, fiindcă la început am pornit-o 
în lumea basmelor, trebuie să amin
tesc despre cea mai nouă și aprecia
tă pictură, folosită la decorarea ser
viciilor de masă, ceai, cafea, la gar
nituri de birou, vaze etc. : scene din 
„O mie și una de nopți" în care se 
regăsește farmecul lumii din basme 
— lucrare pentru care la Tîrgul de 
la Leipzig manufactura din Meissen 
a primit medalia de aur. Ea constă 
din aproximativ 200 motive diferite 
executate manual, la realizarea că
rora și-au dat concursul pictorul 
Werner, creatorul modelului Zepner, 
și sculptorul Strang.

Meissenului zilelor noastre îi este 
caracteristic avintul în munca con
structivă — trăsătură definitorie a tu
turor așezărilor R. D. Germane în 
anii socialismului ; orașul se mân
drește cu manufactura sa, din a că
rei producție trei sferturi ia drumul 
exportului. Manufactura de porțelan 
din Meissen numără o mie de an
gajați. dintre care 350 sînt pictori, 
oameni ai muncii al căror talent și a 
căror iscusință stîrnesc uimire și ad
mirație.

O atenție deosebită se acordă în 
continuare alegerii 'și pregătirii ca
drelor. în fabrică, muncitorii, în ha
late albe, lucrează cu mare concen
trare, într-o adevărată atmosferă de 
creație. Și azi, deși nu sînt zăvoriți 
in cetate, creatorii păstrează cu sfin
țenie secretul obținerii norțelanului 
de Meissen și al coloranților.

La Meissen se fac cercetări asidue 
pentru folosirea prețiosului porțelan 
în diverse domenii. Cu pictura pe 
plăci de Meissen se tinde acum să 
se pătrundă și in arhitectonică. în 
ornamentarea pereților unor clădiri. 
La centrul științifico-tehnic de pe 
lîngă manufactură se fac tot felul de 
experiențe, la care participă chi- 
miști. specialiști In vopsele, construc
tori de mașini, tehnologi, proiectanțl 
din întreprinderi și, bineînțeles, ar
tiști plastici, pentru a găsi cea mai 
economică modalitate de producere 
a porțelanului. De asemenea, tradiția 
execuției manuale este continuată și 
a fost păstrată și acum, în perioada 
introducerii pe scară largă a meca
nizării și automatizării în industria 
R.D. Germane.

Caracteristic manufacturii din 
Meissen este că fiecare membru al 
acestui colectiv — de la ucenic și 
pînă la șeful întreprinderii — este 
pătruns de simțul răspunderii pen
tru calitatea produselor, pe care le 
putem numi fără ezitare opere de 
artă.

ABU DHABI: LA CONFLUENȚA

INTERESELOR PETROLIERE

DE PE COASTA PIRAȚILOR
Abu Dhabi, Dubai, Rais el Khai- 

mă, Ummal Quawain, Chardja... Nu
me plămădite din legendă, care evo
că de secole peripețiile temerarilor 
navigatori atrași de parfumul mirode
niilor din Indiile Orientale. Drumul 
spre aceste ținuturi îndepărtate și e- 
nigmatice nu putea ocoli faimoasa 
Coastă a Piraților, situată în căușul 
Golfului Pensie. Vasele comerciale 
britanice erau deseori atacate în 
strîmtoarea Ormuz ; unele făceau 
cale întoarsă, altele erau jefuite. In 
prima jumătate a secolului trecut, a- 
larmat de atacurile dese și tot mai 
primejdioase ale piraților, guvernul 
britanic a trimis trupe în Golful Per
sic, care urmau să asigure securita
tea transportului prin această regi
une. Acel „General Treaty", semnat 
în 1820, avea să însemne începutul 
dominației coloniale asupra emira
telor și șeicatelor de pe Coasta Pi
raților.

Viața locuitorilor de pe aceste pă- 
mlnturi părea 6ă fi încremenit în 
istorie. De cîțiva ani. însă, pe Coas
ta Piraților se desfășoară o intensă 
activitate. Pe întinderile de nisip și-au 
făcut apariția turlele sondelor de fo
raj. Seicatele și emiratele sînt din 
nou în atenție, fiind terenul de în
crucișare a intereselor marilor mo
nopoluri occidentale. O atestă și inte
resul ce se manifestă pentru realiza
rea unor legături cît mai bune si mai 
moderne cu restul lumii. Călătorul 
în această parte a lumii are din pri
ma clipă revelația neconcordanțel 
dintre datele acumulate din lectura 
unor studii și reportaje din urmă cu 
cîțiva ani și realitatea actuală. Pentru 
a aiunge în acest emirat nu există nici 
o dificultate. Mai multe societăți ae
riene au grijă să asigure curse perma
nente în această regiune. După o călă
torie de o noapte la bordul unui 
..Boeing" elegant al companiei ..Midie 
Fost Airline", am aterizat în zorii z!- 
let ne im aeroport modern, așezat în 
ntin desert, nu departe de capitală. 
O autostradă modernă face legătura 
cu orașul Abu Dhabi.

Cînd soarele s-a ridicat deasupra 
orizontului, ceea ce părea feeric 
noaptea a devenit dintr-o dată a- 
proape dezolant : o suprafață nes- 
fîrșltă de nisip încins. întretăiată de 
o rețea de drumuri asfaltate, rami
ficate în toate direcțiile. Ici, colo, 
prins parcă de ochiurile acestei rețe
le, cîte un grup de case, la distanțe 
mari unele de altele, reprezentînd 
birourile companiilor petroliere, în
conjurate de locuințele funcționari
lor. Clădirile sînt mici, cu 3-4 came
re, cu o mică prispă înălțată deasu
pra nisipului înconjurător, unde lo
calnicii se străduiesc să întrețină 
ghivece cu flori. Centrul orașului este 
un adevărat șantier : se clădesc în 
grabă hoteluri, locuințe.

Orașul Abu Dhabi nu are o popu
lație prea numeroasă. Se află aici 
în principal funcționarii legați de ac

tivitatea administrativă a capitalei și 
lucrătorii din construcții. Lumea de 
pe stradă este variată și pitorească. 
In afară de beduinii băștinași, în vest
mintele lor albe și lungi, cu o pînză 
albă pe cap fixată cu un colac ne
gru în jurul capului, o treime din 
populație este alcătuită din străini : 
pachistanezi, libanezi, englezi, fran
cezi, italieni, greci etc., veniți în a- 
ceste locuri atrași de activitatea de 
extracție a petrolului. N-am întâl
nit însă pe stradă nici o femeie băș
tinașă. Femeile stau în haremuri, 
toate purtînd voaluri pe cap și mas
că neagră, care nu lasă să fie văzuți 
decît ochii.

Ceea ce se Impune în permanență 
atenției în acest colț de lume este 
contrastul puternic dintre nou și 
vechi. Noul se detașează cu ostenta
ție și apariția lui este în exclusivi
tate legată de febra petrolului. El se 
integrează organic intr-un peisaj 
social-economic specific, în care per
sistă rînduieli și practici de Ev Mediu.

Cu 10 ani în urmă, șeicul Shackbut 
Ben Sultan, stăpîn absolut al unui 
ținut nisipos și arid, se plimba prin 
satele sale călare pe o cămilă slabă. 
Era nomad și el ca și majoritatea 
populației din Abu Dhabi. Sub nisip 
s-a descoperit însă un lichid negri
cios care s-a dovedit apoi a fi o mină 
de aur. în Abu Dhabi își făcuse apa
riția compania anglo-franceză „Abu- 
Dhabi Marine Areas", care plătea șe- 
icului cîte o liră pentru fiecare tonă 
de petrol extras. Era puțin, dar puse 
una peste alta ele îi aduceau acestuia 
un venit anual de un milion de lire.

Analfabet și necunoscător al pro
cedeelor bancare, fostul șeic din Abu 
Dhabi își ascundea monezile și hîr- 
tiile în lăzi ferecate. Se povestește 
că la un moment dat el a trebuit 
să-și părăsească încăperea din cauza 
grămezilor de bani pe care li adu
nase. Abia în 1962 el a acceptat pen
tru prima oară un cec și creează pen
tru prima oară funcția de vistiernic, 
pe care o încredințează fratelui său 
mai mic, Zayed.

Ce s-a întâmplat cu banii reali
zați ? Majoritatea s-au dus la ban
că și au rămas acolo ; șeicul Shack
but Ben Sultan era hotărît să rămînă 
bogat și de aceea nu numai că nu 
prea și-a achitat conturile la pră
văliile din oraș, dar a rămas în urmă 
și cu plata salariilor funcționarilor 
săi. Afluxul milioanelor în lăzile șe- 
icului n-a adus nici un fel de schim
bare în viața populației din Abu 
Dhabi. Poate una singură : șeicul și-a 
schimbat cămila cu un somptuos 
„Cadillac" galben.

In august 1966 în Abu Dhabi a avut 
Ioc o lovitură de stat. Șeicul Shack
but, în vîrstă de 61 ani. a fost de
tronat de consiliul de familie și în
locuit cu fratele său, Zayed Ben Sul
tan. Deși prezentată la vremea res
pectivă ca o dispută de familie, în 
realitate această detronare nu era

decît rezultatul luptei de concurență 
dintre marile companii petroliere.

Ceea ce nu a fost prevăzut însă 
în calculele cercurilor bancare occi
dentale este apariția unei stări de 
spirit ostile planurilor de exploata
re a bogățiilor din această regiune 
în interesul exclusiv al monopoluri
lor 6trăine. Nici declarațiile publice 
ale noului șeic nu le-au produs sa
tisfacție. „Banii nu au nici o valoare 
dacă nu sînt întrebuințați spre bi
nele poporului — a declarat nu de 
mult Zayed Ben Sultan. Conducăto
rul care este însărcinat să apere in
teresele poporului va fi socotit nefo
lositor acestuia dacă el trăiește pen
tru sine și exploatează veniturile ță
rii în interes personal".

Este vizibilă preocuparea autorită
ților de a aduce unele înnoiri în 
viața emiratului. în cadrul planului 
de dezvoltare pe perioada 1968-1972 
s-a prevăzut realizarea unei serii de 
obiective de mare însemnătate. Pro
blema cea mai dificilă în Abu Dhabi, 
ca și în alte șeicate. este apa. De 
curînd a fost terminată construcția 
unei instalații de desalinizare a apei 
de mare, care produce 25 000 litri apă 
pe zi. S-au construit conducte care 
transportă apa potabilă pe o distanță 
de 162 km., de la oaza Al-Ain în ca
pitală. Se muncește intens pentru fer
tilizarea solului, pentru realizarea 
unor producții de legume și fructe.

între preocupările de prim ordin 
ale emiratului este alfabetizarea 
populației. în prezent, numărul adul- 
ților cu școală reprezintă numai 2 la 
sută din totalul populației. S-au ame
najat mai multe școli primare. Elevii 
vor primi nu numai cărți, îmbrăcă
minte și masă gratuite, ci și o bursă 
progresivă eu vîrsta, toate acestea ur
mărind să-i convingă pe părinți să-și 
trimită copiii la școală. Prima gene-' 
rație care se instruiește pășește as
tăzi într-o școală secundară, înfiin
țată cu 2 ani în urmă.

în ultimii ani, Abu Dhabi a fost 
înzestrat cu un spital, a cărui primă 
misiune este lichidarea afecțiunilor 
endemice. Se prevede înființarea a 
încă 6 spitale, 11 infirmerii, 3 spi
tale de izolare, precum și a unui spi
tal ambulatoriu în deșert, la 200 mi
le depărtare de capitală.

Se află în proiect construirea a 
peste o mie de kilometri de șosele. 
Deocamdată este deja terminată o 
șosea dublă de 160 km, care leagă 
orașul Abu Dhabi de singurul cen
tru principal populat, oaza Al-Ain.

Impresia dominantă pe care ți-o 
lasă o vizită pe acest pămînt învă
luit de legendă este aceea că popu
lația de aici, ținută în întuneric se
cole de-a rîndul, capătă tot mai mult 
conștiința potențelor sale, a posibili
tății de a-și ameliora traiul prin va
lorificarea în interesul propriu a bo
gățiilor de care dispune.

A. CONSTANTINESCU

„O tragedie înspăimîn- 
tătoare. o catastrofă fără 
precedent în Istoria timpu
rilor moderne" — acestea 
sînt cuvintele cu care ziare 
și agenții de presă, mar
tori oculari și oameni de 
știință din întreaga lume 
caracterizează cele petre
cute in zilele din urmă în 
Pakistanul de est. Bătînd 
cu o viteză de peste 200 km 
pe oră. ciclonul care s-a 
abătut la 12 noiembrie asu
pra regiunilor de coastă 
est-pakistaneze. a trans
format unul dintre cele mai 
pitorești și atrăgătoare col
țuri ale globului intr-un a- 
devărat infern. Pe o lungi
me de 400 de kilometri — de 
la Khulna, nu departe de 
frontiera indiană, pînă la 
Chittagong, lîngă frontiera 
birmană, totul a fost dis
trus. spulberat de ape, a- 
mestecat cu pămîntul.

Ziarul „Evening Post* 
din Dacca, capitala Pakis
tanului de est, anunța in 
ediția sa specială de luni o 
cifră incredibilă a victime
lor : „mai mult de 400 000 
de morți și dispăruți". Ea 
depășea cu 100 000 pe cea 
anunțată cu o zi înainte, 
fără a reprezenta însă — 
din nefericire — un plafon 
al pierderilor umane cau
zate de înfricoșătoarea ca
tastrofă. De atunci bilanțul 
distrugerilor crește mereu. 
La o săptămînă de la de
clanșarea sinistrului, unele 
relatări vorbesc de aproxi
mativ 1 milion de morți și 
dispăruți, de 3 milioane de 
sinistrați, de mii și mii 
de case distruse. Martorii 
oculari înfățișează un ta
blou zguduitor al regiunilor 
atinse de calamități. ..Deși 
avertizat că nu va desco
peri decît cadavre și dis
trugeri — scrie trimisul 
special al agenției „France 
Presse". Jean Vincent — 
călătorul rămîne stupefiat 
în fața spectacolului pe 
care îl oferă zona sinistra
tă. La liziera acestei zone, 
panorama tropicală, în ge
neral foarte verde și sedu
cătoare a gurilor Gangelui, 
prezintă anomalii stranii. 
La 20 de kilometri de 
mare, cocotieri dezrădăci
nați se înclină în toate di
recțiile, casele nu mai au 
acoperișuri. Zece kilometri 
mai departe verdele ce
dează iocul cenușiului, 
pentru ca treptat să devină 
dificil, dacă nu imposibil

de a distinge între ele apa, 
noroiul și uscatul. La in
tervale din ce în ce mai 
mici, din noroi se văd ie
șind brațe, iar pe supra
fața apei se multiplică for
me umane, împreună cu 
trunchiuri de arbori dez
rădăcinați și cu turme în
tregi de vaci, bivoli și ca
pre. Un miros insuportabil 
învăluie întreaga regiune".

Distrugerile nemaipomeni
te cauzate de ciclon, care au

curent, din cauza ploilor to
rențiale au avut de suferit 
peste 10 milioane de locui
tori.

Scăpate dirt albia largă cu 
maluri joase a apelor de 
șes, puhoaiele se revarsă re
pede, inundă suprafețe uria
șe, distrug tot ce întîlnesc 
în cale. Efectele lor nimi
citoare se explică și prin 
aceea că majoritatea lo
cuințelor sînt extrem de 
șubrede. Construite din

gice, toate catastrofele de 
acest gen de pînă acum. 
Viteza fără precedent a 
vîntului a ridicat mase u- 
riașe de apă, valuri de pînă 
la 20 metri pe care le-a 
prăbușit asupra unor țăr
muri plate, cu o înălțime 
medie de numai 2 metri 
deasupra nivelului mării. 
Această deplasare în pro
porții nemaiîntîlnite a ape
lor Golfului Bengal a fost 
posibilă datorită faptului

Barisal, Noakhali, Khulna, 
Moakhila și Chittagong — 
casele au fost pur și sim
plu măturate de furia ape
lor, oamenii smulși din că
minele lor și duși de pu
hoaie împreună cu tot avu
tul. Pe locul fostelor așe
zări, femei, bătrini și co
pii răscolesc cu deznădejde 
în stratul gros de mîl in în
cercarea vană de a regăsi 
vreun vas sau vreun obieot, 
în timp ce bărbații adună

Mărturii zguduitoare 
despre catastrofa 

naturală din Pakistan
provocat o puternică emo
ție in întreaga lume, își au 
fără îndoială explicația în 
forța neobișnuită a acestuia, 
în condițiile specifice ale 
regiunii asupra căreia s-a 
abătut. Pakistanul oriental 
este situat, după cum se 
știe, într-o zonă bîntuită în 
mod constant de cicloane. 
Acestea revin cu regularita
te in fiecare an în perioada 
musonilor, distrugînd recol
te, înecînd așezări, punind 
in primejdie viețile oame
nilor. Cea mai mare catas
trofă de pînă acum a avut 
loc in 1866 ; un ciclon care a 
bîntuit atunci a omorit 
300 000 de oameni și a de
vastat întinse regiuni. In ul
timii ani acest ținut a fost 
bintuit de nu mai puțin de 9 
cicloane și de nenumărate 
inundații care s-au soldat cu 
zeci de mii de victime. în 
primăvara și in vara anului

bambus și bucăți de seîn- 
duri, peste care sint așe
zate frunze de cocotieri, 
ele nu rezistă la suflarea 
mai puternică a vintului, 
sau la invazia apelor. Tot
odată. Pakistanul de est se 
numără printre cele mai 
populate regiuni ale lumii. 
Pe o suprafață relativ re
dusă, el Înglobează nu mai 
puțin de 75 milioane de oa
meni — avind o densitate 
medie de 400 locuitori pe 
km*. In unele regiuni, ca 
de exemplu la Dacca, indi
cele densității este mult 
mai ridicat, ajungind la 
2 000. Acestor împrejurări 
li s-a adăugat în ultimele 
zile faptul că zona respec
tivă, aflindu-se in perioa
da recoltei, a fost și mai 
aglomerată ca de obioei.

Ravagiile actualului ci
clon întrec, prin amploarea 
și prin consecințele lor tra

că ciclonul a survenit In 
timp ce mareea era deja 
excepțional de înaltă. Așa 
cum relatează supraviețui
torii, ceea ce a scăpat vîn
tului și ploilor diluviene, a 
căzut sub tăvălugul mării 
dezlănțuite care a lovit de
parte în interiorul țării, 
fluxul uriaș pătrunzînd pe 
o adîncime de 150 de kilo
metri. Ciclonul s-a abătut 
asupra unui teritoriu cu o 
populație de 5 milioane de 
locuitori ; dintre aceștia 
mai bine de jumătate sînt 
acum total sinistrați. Ba- 
zîndu-se pe mărturii vizua
le, agenția de presă a Pa
kistanului de est arată că 
cei rămași în viață, sufe
rind din cauza frigului, 
sint nevoiți să dezbrace 
morții pentru a le folosi 
hainele, că mulți oameni 
mor de foame și de sote.

In regiunile de coastă —

cadavrele. Deasupra lor, pe 
cer roiesc sute de vulturi 
care se împrăștie la apro
pierea vreunuia din rarele 
elicoptere.

O situație și mai îngrozi
toare s-a creat in arhipela
gul din apropierea țărmu
lui. Parte din cele 2 000 de 
insule lasă impresia că au 
dispărut cu desăvirșire, în 
timp ce pe altele abia de se 
mai zăresc semne ale vieții. 
Pe marea insulă Hatia. cea 
mai greu încercată, numă
rul morților se ridică la 
peste 100 000. adică la mai 
mult de jumătate din tota
lul populației. Insula Bhola 
este intr-o situație simi
lară. Corespondentul unui 
ziar din Dacca, întors 
dintr-o călătorie la Bhola, 
relatează : „Nu poți să 
faci un pas fără a călca 
pe cadavre ; nenumărați 
morți atirnă de pomi. în

chisoarea din Bhola a fost 
lovită de un mare val, dar 
deținuții au fost evacuați 
cu puțin timp înainte. Pi- 
loții din elicopterele de 
salvare care trebuiau să 
dea ajutoare împreună cu 
cei de la marină au de
clarat că hidroavioanele 
nu pot să aterizeze în a- 
propierea insulelor din 
cauza apei înalte și a dă- 
rimăturilor caselor de bam
bus care plutesc împrejur. 
Multe diguri au fost rupte 
sau avariate.

Valuri uriașe au aruncat 
în interiorul insulei la zeci 
de metri un cargou de 
cinci sute de tone".

Un zguduitor tablou al 
situației din insulele lovite 
de ciclon este înfățișat și 
de trimisul agenției „France 
Presse". „Transportați de 
un mic avion amfibiu 
pus la dispoziție de auto
ritățile Pakistanului de est 
— arată acesta — ne de
plasăm împreună cu un 
grup de ziariști spre insu
la Dermantura. In ju
rul aparatului care a ame- 
rizat la vreo zece metri de 
mal se precipită un grup 
de supraviețuitori mergind 
prin apa care le ajunge 
pinâ la umeri ; apoi ei se 
agață de aripile hidroavio- 
nului, cu riscul de a-1 răs
turna. De îndată ce s-a 
deschis oblonul aparatului, 
din piepturile lor răsună un 
imens strigăt, glasuri ce- 
rînd în limba bengali, a- 
mestecată cu cîteva cuvin
te engleze — alimente, apă 
potabilă, foc. medicamente.

Potrivit explicațiilor cu
lese de pilot, mareea a 
lovit insula către orele trei 
ale dimineții. în mai puțin 
de o oră, apa a atins vîr- 
furile cocotierilor. Peste 
tot ruinele satelor sint pli
ne de cadavre de oameni 
și animale. Peste tot casele 
au fost zdrobite, făcute 
una cu pămlntul.

în timp ce părăseam una 
din insulele arhipelagului, 
pilotul a fost acostat de 
către un tinăr mecanic al 
serviciilor de ajutorare a 
sinistraților. Acesta l-a 
implorat să transmită la 
Dacca alarma declanșării 
holerei. Potrivit spuselor 
sale, de două zile s-au de
clarat mai multe cazuri și 
o intervenție masivă și ra
pidă este absolut necesară 
pentru a preveni o nouă 
catastrofă*.

Pe chipul acestei supraviețuitoare se poate citi întreaga 
dramă a celor care au trăit cumplitul dezastru

Pentru a veni pe cît este 
cu putință în ajutorul si
nistraților. autoritățile pa
kistaneze au inițiat de ur
gență un șir de acțiuni. 
La ordinul președintelui 
Yahia Khan, care a survolat 
regiunile sinistrate, armata 
și marina dau tot concursul 
autorităților civile pentru 
a-i ajuta pe cei lipsiți de a- 
dăpost și hrană. 14 000 de 
ambarcațiuni cu motor au 
fost rechiziționate pentru 
transportul hranei și medi
camentelor. Totodată, pen
tru a preveni o epi
demie de holeră, ca ur
mare a infectării apei și 
a aerului, au fost luate 
măsuri de vaccinare în 
masă a populației. Această 
operațiune salutară întâm
pină însă greutăți din cau
za stocurilor reduse de 
vaccin, precum și a Insu
ficienței mijloacelor de 
transport. în același scop 
multe din cadavrele găsite 
pe cîmpuri sau în casele 
distruse sînt aruncate in 
mare și n.u inmormîntate.

Legate unele de altele, ele 
sint duse pină în mijlocul 
unor brațe ale Gangelui, de 
unde curenții le poartă 
spre imensitatea Golfului 
Bengal.

Drama populației din re
giunile lovite de ciclon a 
afectat profund întreaga 
viață a Pakistanului. Gu
vernul pakistanez a decla
rat ziua de 20 noiembrie 
zi de doliu național în me
moria victimelor ciclonu
lui. Campania electorală 
în vederea scrutinului de 
la 7 decembrie a fost 
întreruptă, iar camioanele 
afectate acestei campanii 
circulă acum pe străzile 
orașului Dacca chemînd 
populația să vină, pe toate 
căile pasibile, în ajutorul 
sinistraților. Pretutindeni 
se pot vedea scrise cu 
litere mari, negre, cuvin
tele : „Plingi. o, plîngî, 
Pakistanule de est" și în
demnul : „Salvați supra
viețuitorii !“.

Nicolas N. LUPU



SCiNTEIA — sîmbâtd 21 noiembrie 1970 PAGINA 1

Plecarea delegației 
Partidului Congelez al Muncii viața internațională

Vineri dimineața a părăsit Capi
tala delegația Partidului Congolez al 
Muncii (Brazzaville), condusă de to
varășul Justin Lekoundzou, membru 
al Biroului Politic al Partidului Con
golez al Muncii, împuternicit pentru 
întreprinderile industriale de stat, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., a fă
cut o vizită în țara noastră. Din 
delegație a făcut parte tovarășul

Plecarea secretarului general al F.S.M.
Vineri dimineața a părăsit Capi

tala tovarășul Pierre Gensous, secre
tar general al Federației Sindicale 
Mondiale, care a făcut o vizită în 
țara noastră la invitația Consiliului 
Central al U.G.S.R.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

Suplimentarea cu 150 milioane lei a bugetelor județelor 
care au avut de suferit de pe urma inundațiilor

Consiliul de Miniștri a aprobat 
suplimentarea cu 150 milioane lei a 
bugetelor județelor care au avut de 
suferit de pe urma inundațiilor. Din 
această suplimentare, fonduri mai 
mari au fost acordate județelor Satu- 
Mare, Bistrița-Năsăud, Iași. Galați, 
Mureș și Sălaj. Ele sint destinate 
acoperirii cheltuielilor pe care orga
nele locale le-au făcut și le vor mai 
face plnă la finele anului în vederea 
refacerii drumurilor, podurilor, a fon
dului de locuit proprietate de stat, 
a construcțiilor eocial-culturale —

Manifestări consacrate aniversării 
semicentenarului partidului

în cadrul Lunii culturii gălățene 
„Danubius-Galați ’70“, manifestare 
consacrată semicentenarului Parti
dului Comunist Român, la Muzeul 
de artă modernă și contemporană 
românească din localitate s-a des
chis „Salonul de toamnă". Sint 
expuse - circa 100 de lucrări — 
pictură, grafică și sculptură — reali
zate de membrii filialei din Galați 
a Uniunii artiștilor plastici. De ase
menea, la sala „Ateneu" a Casei de 
cultură a sindicatelor a fost organi
zată o masă rotundă pe terna „Ga
lați — poarta spre lume“, la care au 
participat studenți, specialiști de la 
șantierul naval și Institutul de cerce
tări și proiectări navale.

★
în județul Mureș au loc numeroase 

manifestări științifice. cultural-ar- 
tistice, consacrate aceluiași eveni
ment. în programul comitetului ju-

Cronica zi lei
Ministrul comerțului exterior, 

Cornel Burtică, s-a înapoiat vineri 
dimineața în Capitală din vizita fă
cută în R.P. Chineză, unde a purtat 
convorbiri în legătură cu dezvoltarea 
Schimburilor comerciale dintre țara 
noastră și această țară.

Totodată, ministrul român a făcut 
o vizită în Uniunea Sovietică, cu pri
lejul căreia a semnat acordul comer
cial pe termen lung între România 
și U.R.S.S. pe perioada 1971—1975.

Cinstirea 
memoriei unor 

ostași eroi
Vineri, In municipiul Tg. Mureș, 

au avut loc solemnități organizate 
ir. memoria ostașilor căzuți la dato
rie în timpul inundațiilor din luna 
mai. Au participat militari în ter
men, ofițeri și ofițeri superiori, nu
meroși cetățeni din întreprinderile și 
instituțiile municipiului. La adunare 
a-a dat citire Decretului Consiliului 
de Stat cu privire la decorarea post
mortem a militarilor eroi cu înalta 
distincție ostășească „Virtutea ostă
șească" cl. I și Decretului Consiliului 
de Stat privind eternizarea și cin
stirea memoriei ostașilor căzuți. în 
baza acestui decret se atribuie unor 
străzi din municipiul Tg. Mureș nu
mele plutonierului adjutant David 
Rusu, sergenților majori Lazăr Blej- 
nari, Ionel Giurchi, Mircea Robu și 
loan Roman. S-a dat citire apoi or
dinului ministrului forțelor armate, 
privind ridicarea în grad a ostașilor 
dispăruți. într-o atmosferă de adîn- 
că compasiune, pe una din clădirile 
aflate pe malul Mureșului, nu de
parte de locul unde cei 5 bravi ostași 
și-au pierdut viața, a fost dezvelită 
o placă de cinstire și eternizare a 
memoriei lor. (Agerpres)
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HANDBAL (masculin)

„TROFEUL
• ASTAZ1, MECI DE MARE 
MIZA : ROMANIA—IUGOSLA 
VIA (REPRIZA A DOUA VA El 
TRANSMISA LA RADIO $1 LA 

TELEVIZIUNE)
Ieri, Sala Sporturilor din Cluj a 

stat cu geamurile larg deschise ; echi
pele participante la tradiționalul, și 
de această dată parcă mai interesant 
ca aricind, „Trofeu Carpați" au avut 
zi de odihnă. întrecerile se reiau 
astăzi după-amiază, principalul meci 
al zilei opunind formațiile României 
și Iugoslaviei, ocupantele primelor 
două locuri în clasamentul actual. 
Va fi, fără discuție, un meci nu numai 
de mare miză, ci și de mare interes 
pentru public și pentru specialiști — 
iși vor măsura forțele „medaliații 
cu aur" și „medaliații cu bronz" la 
campionatele mondiale din primă
vara acestui an.

Partidele din deschiderea progra
mului sint : ora 16,45 : Ungaria — 
România (tineret) : ora 18 : R.D. 
Germană — U.R.S.S. Meciul vedetă 
este prevăzut pentru ora 19,15, re
priza secundă urmînd a fi transmisă 
în întregime la radio și la televiziune, 
cu începere din jurul orei 20.

Ekamba Elombe Nicodeme, membru 
al C.C. al Partidului Congolez al 
Muncii.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Ion Pățan, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, și Constantin Vasiliu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

oaspetele a fost salutat de tovarășul 
Florian Dănălache, președintele Con
siliului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, de Larisa 
Munteanu, secretar al Consiliului 
Central, de activiști ai U.G.S.R.

(Agerpres)

Școli, grădinițe, cămine culturale și 
altele — cit și a rețelei edilitare. 
Concomitent, organele locale sint 
sprijinite în realizarea acestor lu
crări și cu diverse materiale și uti
laje.

Aceste noi măsuri se adaugă celor 
luate anterior pentru construirea din 
fonduri de stat, peste prevederile de 
plan, a 5 000 de apartamente, precum 
și sprijinului în bani și materiale 
acordat populației sinistrate.

(Agerpres)

dețean U.T.C. figurează excursii prin 
țară, pentru cunoașterea trecutului 
de luptă a partidului, vizitarea u- 
nor locuri istorice, precum și a unor 
uzine și fabrici ridicate in anii pu
terii populare. La aceste acțiuni vor 
lua parte peste 5 000 de tineri din 
orașele și comunele județului.

★
La căminul cultural din comuna 

Breznița-Ocol, județul Mehedinți, s-a 
desfășurat seara literară „Poeții 
cintă partidul". După ce profesorii 
Viorel Mărgineanu, Victor Udrescu 
și Victor Drăghia din Tr. Severin au 
subliniat marile realizări obținute de 
țara noastră în domeniul culturii și 
artei, precum și modul cum sint o- 
glindite de scriitori contemporani fi
gurile comuniștilor, elevi ai școlii 
generale din localitate au recitat 
versuri dedicate evenimentului.

(Agerpres)

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți membri ai conducerii 
Ministerului Comerțului Exterior.

Au'fost de față țliah Hai-fun, am
basadorul R.P. Chineze, și A. V. Ba
sov, ambasadorul Uniunii Sovietice, 
la București, membri ai celor două 
ambasade.

★
Secretarul general al Organizației 

Meteorologice Mondiale, Arthur David 
Davies, care, la invitația ministrului 
agriculturii și silviculturii, a făcut o 
vizită in țara noastră, a părăsit vineri 
dimineața Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspetele a fost salutat de Barbu Po
pescu, adjunct al ministrului agricul
turii și silviculturii, de funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, de reprezentanți ai conducerii 
Institutului de meteorologie și hidro
logie

★
Ministrul sănătății, Dan Enă- 

chescu, a primit în cursul zilei de 
vineri delegația Ministerului Sănă
tății Publice din Maroc, condusă ’ de. 
Driss Zaari, secretarul general al a- 
cestui minister, care ne vizitează 
țara.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
Jntr-o atmosferă de cordialitate, au 
participat dr. Alexandru Calomfi- 
rescu, adjunct al ministrului sănătă
ții, Russ Virginia, secretar general, 
funcționari superiori din cadrul mi
nisterului.

Cu acest prilej, au fost discutate 
probleme privind organizarea ocro
tirii sănătății publice din cele do Șl 
țări, precum și probleme de cola 
borare. între ministerele sănătății din 
cele două țări.

în aceeași zi. ministrul sănătății 
s oferit un cocteil in cinstea oaspe
ților marocani.

★
Fiirma sovietică „Aviaexport" a 

prezentat vineri dimineața, pe aero
portul București-Otopeni, noul avion 
TU-154. care are o capacitate de 164 
de locuri și o viteză de croazieră de 
850 km pe oră. (Agerpres)

Actualitatea
CARPAȚI" la hochei pe gheață

Marinescu, pătruns pe semicerc, 
șutează din „plin zbor" (fază din 
meciul de joi seara România — Un
garia, încheiat cu victoria noastră). 

Foto Călin CREȚU

Sosirea în Capitală a delegației 
Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole
Vineri dimineața a sosit in Capi

tală. delegația Marelui Hural Popu
lar al Republicii Populare Mongole, 
condusă de Dondogiin Tevegmid, 
președintele Marelui Hural Popular, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar Mon
gol, rectorul Universității de Stat 
din Ulan-Bator, care va face o vi
zită în țara noastră, la invitația Marii 
Adunări Naționale.

Din delegație fac parte M. Dam- 
dinpurev. membru al Comisiei pen
tru plan și buget a Marelui Hural 
Popular, președintele Comitetului 
Executiv al Huralului popular al ai- 
macului Gobi-sud, S. Hansuren, de
putată, membră a Comisiei pentru 
cultură, invățămint și sănătate a 
Marelui Hural Popular, șefa unei 
brigăzi de muncă de la Combinatul 
de piele dm Ulan-Bator, M. Altange- 
rel, deputat al Marelui Hural Popu
lar, tractorist, A. Codnambaljur, func
ționar al Marelui Hural Popular, și 
B. Cimidors, referent la Ministerul 
de Externe.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
Marii Adunări Naționale. Mihai Da- 
lea, membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Comisiei de politică externă a 
M.A.N., Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, Ilie Mur- 
gulescu și Gheorghe Necula vicepre
ședinți ai M.A.N., Mihai Marin, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, președinți de comisii perma
nente ale M.A.N., deputați.

Primire la Marea
Vineri la amiază, delegația Marelui 

Hural Popular al R. P. Mongole, in 
frunte cu Dondogiin Tevegmid, pre
ședintele Marelui Hural Popular, a 
făcut o vizită la Marea Adunare Na
țională, unde a avut o întrevedere 
cu Ștefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
!ntr-o atmosferă prietenească, au 
luat parte Ilie Murgulescu și Gheor
ghe Necula, vicepreședinți ai M.A.N., 
Dumitru Balalia, Dumitru Coliu, 
Traian Ionașcu, Alexandru Sencovici 
și Aurel Vijoli. președinți de comisii 
permanente ate M.A.N., precum și 
Damdinnerenghiin Bataa, ambasado
rul R. P. Mongole la București.

Cu acest prilej, oaspeții au fost in
formați asupra structurii Marii Adu
nări Naționale și activității parla
mentarilor români pentru traducerea 
in viață a hotăririlor celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R. Totodată, au 
fost abordate probleme privind dez
voltarea în continuare a relațiilor 
dintre parlamentele celor două țări, 
contribuția pe care o pot aduce par- 

25 de ani de la înființarea 
Institutului de medicină din Timișoara

Vineri seara a avut loc la Timi- fică din țară, cadre didactice, medici
șoara o adunare festivă prilejuită de 
împlinirea a 25 de ani de la înfiin
țarea Institutului de medicină din lo
calitate. Au participat conducători ai 
organelor județene și municipale de 
partid și de stat, reprezentanți ai 
Ministerului învățămintului și ai Mi
nisterului Sănătății, ai unor institute 
de medicină și de cercetare științi-

Cu prilejul împlinirii 
a 150 de ani de la nașterea I 

lui Friedrich Engels
în cadrul manifestărilor prilejuite 

de împlinirea a 150 de ani de la naș
terea lui Friedrich Engels, vineri 
seara a avut loc la Muzeul de istorie 
a partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din Româ
nia o expunere cu tema „Friedrich 
Engels despre năzuința poporului ro
mân către libertate și independență 
politică", organizată de Universitatea 
populară București.

A vorbit prof. univ. dr. Augustin 
Deac, director adjunct științific al 
Institutului de studii istorice și so- 
cial-politioe de pe lingă C.C. al 
P.C.R.

★
O manifestare similară a avut loc 

în sala Universității populare din 
Craiova, în cadrul căreia, asistentul 
universitar V. Joița a prezentat ex
punerea „Presa muncitorească din 
România despre Friedrich Engels". 
Cu același prilej, la liceul „Nicolae 
Bălcescu" dih localitate, profesorul 
Petre Popescu a expus conferința „F. 
Engels — fondator al marxism-leni- 
nismului". (Agerpres)

• DUBLA 1HT1LHIBE ROM»- 
NIA - POLONIA la București

Astăzi și mîine (ora 18), primele 
partide internaționale de hochei pe 
gheață la patinoarul acoperit „23 
August" : o dublă întîlnire (tur-re- 
tur). cu caracter amical, intre repre
zentativele Poloniei și României. în 
fața unei formații posedind o mare 
experiență internațională, echipa 
noastră are o misiune deosebit de 
dificilă. Este de reținut faptul că 
polonezii au candidat cu foarte pu
țin timp in urmă la un baraj de ca
lificare pentru grupa A a campiona
telor mondiale (se știu condițiile 
dramatice in care au ratat califica
rea cu formația R.F.G. — pe scurt, 
în meciul decisiv au condus cu 4—0 
pină in min. 55... și apoi au fost e- 
galați). Desigur este posibilă o vic
torie românească în aceste două 
partide, dar nu rezultatul contează 
pentru jucătorii și antrenorii noștri. 
Intenția lor este de a se pregăti pen
tru revenirea în grupa B a campio-

Au fost de față Damdinnerenghiin 
Bataa, ambasadorul R. P. Mongole la 
București, și membri ai ambasadei.

Erau arborate drapelele de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Mongole. Un 
grup de pionieri a oferit membrilor 
delegației buchete de flori.

Urind oaspeților bun sosit, tova
rășul Ștefan Voitec a subliniat că 
această vizită va constitui încă un 
prilej de întărire a relațiilor de prie
tenie dintre parlamentele celor două 
țări, dintre popoarele român și mon
gol.

Tovarășul Dondogiin Tevegmid. 
mulțumind pentru călduroasa pri
mire făcută, a arătat că, deși Româ
nia și R. P. Mongolă sint despărțite 
de mii de kilometri, cele două po
poare sint apropiate printr-o prie
tenie de nezdruncinat. El și-a expri
mat satisfacția că are posibilitatea 
de a cunoaște activitatea parlamen
tarilor României socialiste și reali
zările poporului român.

★
Delegația Marelui Hural Popular 

al R.P. Mongole a depus vineri o 
ooroană de flori la Monumentul e- 
roilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism.

La solemnitate, au luat parte re
prezentanți ai Biroului Marii Adu
nări Naționale, ai Consiliului popular 
al municipiului București și ai Mi
nisterului Forțelor Armate.

Au fost de față ambasadorul R.P. 
Mongole la București și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

Adunare Națională
lamentării la întărirea relațiilor de 
prietenie dintre popoare, la întărirea 
păcii in lume.

★
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voitec, a oferit vineri un de
jun cu prilejul vizitei in țara noastră 
a delegației Marelui Hural Popular 
al Republicii Populare Mongole, con
dusă de Dondogiin Tevegmid, pre
ședintele Marelui Hural Popular.

în timpul dejunului, care-s-a des
fășurat într-o atmosferă prieteneas
că, președintele Marii Adunări Na
ționale și președintele Marelui Hu
ral Popular au toastat pentru adânci
rea colaborării între partidele, gu
vernele și parlamentele celor două 
țări, pentru continua dezvoltare a 
prieteniei dintre popoarele român și 
mongol.

★
în aceeași zi, membrii delegației 

Marelui Hural Popular al R. P. Mon
gole au plecat într-o călătorie prin 
țară. (Agerpres) 

și situdenți.
Cu acest prilej, tovarășul Mihai 

Telescu, prim-secretar al Comitetu
lui județean Timiș al P.C.R., preșe
dintele Consiliului popular județean, 
a adresat calde felicitări cadrelor di
dactice și studenților institutului săr
bătorit. De asemenea, au rostit cu
vinte de salut Alexe Popescu, ad
junct al ministrului învățămintului, 
prof. dr. dooent Ion Curea, rectorul 
universității timișorene, prof. dr. Oc
tavian Fodor, rectorul Institutului de 
medicină din Cluj, precum și foști 
profesori, absolvenți și studenți.

Prof. dr. docent Pius Brinzeu, rec
torul institutului, a prezentat un 
larg expozeu consacrat împlinirii 
unui sfert de veac de existență a 
școlii medicale superioare din Ti
mișoara.

S-a dat apoi citire mesajelor oma
giale primite din partea unor insti
tute de învățămînt superior și de 
cercetare științifică din întreaga țară.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire, participanții la adunarea 
festivă au adresat COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă 
prin care corpul didactic și studenții 
Institutului de medicină din Timișoa
ra iși exprimă întreaga lor recunoș
tință și dragoste față de conducerea 
partidului și statului nostru pentru 
condițiile bune de învățătură și de 
viață create în anii orînduirii socia
liste, hotărirea de a munci neobosit 
pentru progresul științei medicale ro
mânești puse in slujba sănătății în
tregului popor.

★
în aceeași zi, la Institutul de me

dicină din Timișoara a avut loc o se
siune jubiliară a cadrelor didactice, 
cercetătorilor și oamenilor de știință, 
consacrată dezvoltării învățămintului 
medical superior din centrul univer
sitar Timișoara. (Agerpres) 

natelor mondiale, grupă de care s-au 
despărțit, din păcate, aici la Bucu
rești, la începutul anului...

®„CUPA PRIETENIEI" Ia 
Galați și București

în a doua jumătate a săptămînii 
viitoare (de miercuri pină duminică 
inclusiv), pe patinoarele artificiale de 
la Galați și București se dispută o 
interesantă competiție internațională 
de juniori. Este vorba de „CUPA 
PRIETENIEI", reunind reprezentati
vele de juniori ale Uniunii Sovietice 
(campioană europeană), Cehoslova
ciei, Bulgariei, R.P.D. Coreene, R.D. 
Germane, Poloniei, Ungariei și Ro
mâniei. Partidele din grupele pre
liminarii se dispută la Galați (în 
grupa respectivă : Cehoslovacia. Bul
garia, R.P.D. Coreeană, România) și 
la București (U.R.S.S., R.D. Germa
nă. Ungaria, Polonia). Pentru defini
tivarea clasamentului general al 
competiției, duminică 29 noiembrie, 
la București, se vor disputa finalele.

Răsfoind presa străină
AGENȚIA CHINA NOUĂ DESPRE 

RESTAURAREA 10CUEUI LEGITIM AL CHINEI 
LA 0. N. U.

PEKIN 20 (Agerpres). — Intr-un 
comentariu al Agenției China Nouă 
despre restaurarea locului legitim al 
Chinei la O.N.U. se sarie, printre al
tele :

„Cea de-a 25-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. a inoeput să dez
bată la 12 noiembrie problema restau
rării locului legitim al Chinei la 

N O.N.U. Desfășurarea dezbaterii ac
tuale dovedește că prestigiul inter
național al R. P. Chineze crește zi 
de zi, iar China are prieteni pretu
tindeni in lume, în timp oe politica 
imperialismului american și a compli
cilor și clinilor săi de pază, de men
ținere cu incăpăținare a unei atitu
dini ostile față de China, a devenit 
din ce in ce mai nepopulară și se 
îndreaptă către un faliment total.

în timpul sesiunii, delegați din 18 
țări, printre care România, au pre
zentat o rezoluție în care cer ca 
Adunarea Generală «să restaureze 
toate drepturile R. P. Chineze in 
O.N.U. și să recunoască reprezentan
ții guvernului său drept singurii re
prezentanți legali ai Chinei la Na-

„INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE";

„I SOSII TIMPUL CI S.UA si ADOPTE 
o muici noua. asii, mi ni china-

NEW YORK 20 (Agerpres). — Fă- 
cindu-se ecoul criticilor opiniei pu
blice americane exprimate la adresa 
poziției nerealiste a Departamentului 
de Stat în problema restabilirii drep
turilor legitime ale R. P. Chineze la 
O.N.U., cunoscutul comentator de po
litică externă C. L. Sulzberger se pro
nunță, intr-un articol publicat in zia
rul „INTERNATIONAL HERALD 
TRIBUNE", în favoarea recunoașterii 
necesității ca aoest mare stat să-și 
ocupe locul ce i se cuvine la Națiu
nile Unite. „A sosit de mult timpul, 
scrie comentatorul, ca S.U.A. să a- 
dopte o politică nouă, realistă, față 
de China, pentru ca guvernul de la 
Pekin să-ți ocupe locul in O.N.U. 
Această chestiune nu mai constituie 
o problemă politică controversată, ci. 
de fapt, tot mai mulți americani 
proeminenți s-au pronunțat in favoa
rea unei asemenea acțiuni, și tot mai 
multe sondaje au indicat că ea va fi 
acceptabilă pentru opinia publică 
americană". Subliniind că politica ob
strucționistă a S.U.A. în această im
portantă problemă internațională im
pietează asupra diplomației america
ne, Sulzberger scrie că „unul cile 
unul, aliații S.U.A. iși dau seama de 

. acest lucru și renunță la calea noas- 
' ttă fără ieșire — Marea Britanle. 

Franța, Canadp, Italia. A sosit tim- 
lj)>ul 'sa "ne schimbăm și noi1' — opl-

„LIMITA'' ; Politica economică 
a noului guvern chilian se bucură 

de sprijinul maselor populare
ROMA 20 (Agerpres). — într-un 

amplu articol consacrat situației din 
Chile. ziarul „TUnitâ" analizează 
situația economică din această țară, 
prezentind, totodată, perspectivele 
dezvoltării acesteia în urma victoriei 
forțelor progresiste, concretizată prin 
desemnarea ca președinte a lui Sal
vador Allende.

în acest sens, ziarull subliniază în
semnătatea măsurilor guvernului chi
lian de a naționaliza industria cu
prului și efectele pozitive pe care 
le va avea această acțiune asupra 
economiei în general. Astfel, se re- 

I marcă, între altele, că este vorba de
100 milioane dolari pe an, care vor

PERU Cadența 
transformărilor progresiste

Palatul prezidențial din Lima oferă 
una din imaginile elocvente ale at
mosferei existente azi in Peru. La 
intrare stau nemișcați, ca niște statui, 
militari de gardă, in aceleași multi
colore uniforme, cu coifuri argintii, 
tunici pline de fireturi, săbii și, evi
dent, cizme înalte cu pinteni, în cel 
mai fidel stil adus cîndva din Pe
ninsula Iberică. Dar peste mozaicurile 
de marmură din palat pășesc acum și 
vizitatori care altădată nu ar fi În
drăznit să se apropie de clădirea ce 
purta numele conquistadorului Pi
zarro, iar dacă, ar fi îndrăznit cum
va, ar fi scandalizat „gulerele albe" 
dinăuntru. Palatul poartă acum nu
mele lui Tupac Amaru — erou in
dian al luptei pentru libertate și 
dreptate, ucis de spanioli in urmă 
cu trei secole — iar între vizitatori 
pot fi văzuți și țărani indieni veniți 
din diverse departamente să-și spună 
păsul, de preferință șefului statului.

Dinamica activității de soluționare 
a problemelor naționale curente și de 
perspectivă se menține la același 
nivel înalt, caracteristic politicii pe
ruane în ultimii doi ani. O ilustrea
ză frecvența actelor normative me
nite să reorganizeze activitatea dife
ritelor sectoare sau să asigure apli
carea unor măsuri adoptate anterior. 
Așa, de exemplu, în ultimele zile, 
printr-un decret promulgat în baza 
legii de reformă agrară, încă zece 
mari latifundii au fost expropriate 
in patru departamente ale țării. în 
același timp, cinci mine de cupru 
(Tintaya, Ferrobamba, Chalcobamba, 
Antamina și Nueva Antamina) au 
fost trecute In patrimoniul național, 
anulindu-se concesiunile acordate 
anterior firmei nord-americane „Cer- 
ro de Pasco Corporation", care, sub 
motivul nerentabilității, refuza să facă 
investițiile necesare. Preluind aceste 
mine, guvernul va aloca mijloace 
pentru exploatarea lor corespunză
toare.

Pe masa de lucru a Consiliului de 
Miniștri se află spre definitivare și 
o „lege privind dezvoltarea zooteh
niei", prin care se preconizează 
schimbarea totală atît a sistemului 

țiunile Unite, expulzînd fără întîrzie- 
re pe „reprezentanții" clicii lui Cian 
Kai-și de pe locul pe care-1 ocupă 
în mod ilegal la Națiunile Unite și 
în toate organizațiile dependente de 
acestea-,

în cursul dezbaterilor, delegații 
Pakistanului, Tanzaniei și României, 
precum și ai altor țări, au condam
nat imperialismul american pentru 
că se folosește de Națiunile Unite in 
scopul de a priva in mod ilegal Chi
na de locul său legitim și au demas
cat complotul «celor două Chine», pus 
la cale de imperialismul american. 
Ei au afirmat că această situație nu 
mai poate fi tolerată multă vreme.

în cuvîntările lor, delegații Româ
niei, Ungariei, Iugoslaviei și Irakului 
au denunțat hotărit consecințele gra
ve ale excluderii îndelungate a Chi
nei din Națiunile Unite. Ei au expri
mat sprijinul lor ferm pentru restau
rarea locului legitim al Chinei și au 
cerut expulzarea imediată a grupu
lui de bandiți ciankaișiști de la Na
țiunile Unite".

nează publicistul american, subliniind 
că un asemenea curs este cu atît mai 
necesar cu cit înseși Statele Unite 
„au devenit treptat conștiente că în
cercările lor de a împiedica China 
să-și ocupe locul in O.N.U., intii 
raliindu-și voturi, apoi insistind pen
tru reglementarea problemei printr-o 
majoritate de două-treimi,' se află in 
declin". Pentru Washington, relevă 
Sulzberger, ar fi mai înțelept să 
renunțe pur și simplu la manevrele 
de procedură, la angajarea aliaților 
săi de a urma linia americană în 
problema votului și să schimbe pro
pria noastră atitudine, de la opozi
ție la abținere sau la aprobare des
chisă. Menționînd curentul larg de 
opinie pentru restabilirea drepturi
lor legitime ale R.P. Chineze la 
O.N.U., comentatorul subliniază : 
„Este cert că nu avem nimic de clș- 
tigat infundîndu-ne in același impas 
încă un an". Oricum, continuă Sulz
berger, „vechea formulă a celor două 
Chine a murit ; ea a fost totdeauna 
sterilă. De aceea, Washingtonul va 
trebui să accepte excluderea repre
zentantului ciankaișist pentru ca Pe
kinul să-și ocupe locul in O.N.U". 
Această acceptare, conchide comenta
torul, „va elibera politica noastră din 
vechile ei cătușe ruginite..., iar unul 
dintre principalii beneficiari ar fi 
înseși Statele Unite".

reveni statului, in afară de venitu
rile. realizate din prelucrarea cupru
lui brut.

în încheiere, „l’Unitâ", eviden
țiind sprijinul de care se bucură ac
tuala politică economică a guvernu
lui în rindul maselor, reproduce un 
mesaj adresat guvernului de mine
rii din nordul țării, în care, printre 
altele, se arată : „Noi, oamenii mun
cii din ramura cuprului, știm că sîn- 
tem capabili. împreună cu inginerii 
și tehnicienii chilieni, nu numai să 
menținem în activitate, dar și să 
conducem munca în minele de cu
pru din țară".

de organizare a producției, cit și de 
comercializare a produselor alimen
tare de origine animală, pentru a re
duce sau chiar elimina importul aces
tor produse și pentru a pune capăt 
speculei la desfacerea lor. Zilele tre
cute, guvernul a numit o comisie 
specială însărcinată să studieze alcă
tuirea unui cod al muncii, conform 
cu modificările intervenite pe plan 
economic și social. Sint așteptate de 
asemenea noi reglementări în ce pri
vește regimul închirierii de locuințe, 
învățămîntul, sănătatea publică și al
tele. Se remarcă faptul că se acordă 
o atenție mai mare pentru proble-

DE LA CORESPONDENTUL 
NOSTRU PENTRU 

AMERICA LATINA, V. OROS

mele sociale, rămase deocamdată 
sensibil in urmă față de cele econo
mice.

în rezumat, regimul peruan a- 
vansează pe calea inițiată acum doi 
ani, preocupîndu-se concomitent de 
oonsolidarea pașilor anteriori și de 
pregătirea altora, prin măsuri cu 
sfera de cuprindere mal mare sau 
mai mică — în funcție de raportul 
dintre necesități și posibilități, dar 
care in ansamblu ilustrează consec
vența politicii de renovare națională, 
„în Peru înnoirile au devenit lucru 
obișnuit și aceasta este una din con
dițiile ireversibilității lor" — nota, în 
această privință, săptămînalul „Oiga".

Procesul transformărilor din Peru 
intimpină din partea unor cercuri 
reacționare, afectate de măsurile «- 
conomice și sociale ale guvernului, o 
rezistență mai mult sau mai puțin 
declarată. Coeziunea militarilor din 
înaltele sfere guvernante peruane și 
aprobarea de care se bucură politica 
lor în rîridurile poporului au făcut 
însă ca rezistențele fățișe să fie mi
nime. împotrivirea îmbracă forme 
mai insidioase, oculte, ca cea a sa
botajului economic. Concret, ele

Acord de cooperar 
româno-sovietic 

in domeniul industrie 
construcțiilor 

de mașini 
MOSCOVA 20. — Corespondent 

Agerpres, Laurențiu Duță, transmite 
în urma tratativelor care au avut 1< 
la Moscova, a fast semnat la 20 noien 
brie acordul intre guvernele Rept 
blicii Socialiste România și Uniun 
Republicilor Sovietice Socialiste pr 
vind livrarea de către Uniunea S< 
vieticâ de utilaje și acordarea de i 
sistență tehnică României în cor 
struirea unor obiective ale industrl 
construcțiilor de mașini pe perioai 
1971—1975.

Acordul a fost semnat din parte 
română de loan Avram, miniștri 
industriei construcțiilor de mașin 
iar din partea sovietică de I. V. Ai 
hipov, prim-vicepreședinte al Com 
tetului de Stat al Consiliului d 
Miniștri al U.R.S.S. pentru relații < 
conomice externe.

La semnare au participat Teodc 
Marinescu, ambasadorul extraord 
nar și plenipotențiar al Românii 
în Uniunea Sovietică, S.A. Skacikoi 
președintele Comitetului de Stat < 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S 
pentru relații economice externi 
membrii celor două delega-ții și mem 
bri ai ambasadei.

★
în timpul vizitei In U.R.S.S.. de 

legația română condusă de tovarăși 
loan Avram a avut, de asemene; 
convorbiri cu A. I. Șokin, miniștri 
industriei electronice, și A. M. Ta 
rasov. ministrul industriei de au 
tomobile, precum și cu condu 
cerile ministerelor pentru con 
strucții navale și de tractoar 
și mașini agricole ale U.R.S.S

Ședința Comisiei 
permanente a C.A.E.R 

pentru comerțul 
exterior

MOSCOVA 20 (Agerpres). — în 
tre 17 și 18 noiembrie, la Moscov. 
a avut loc ședința Comisiei perma 
nente a C.A.E.R. pentru comerțu 
exterior. Au luat parte delegați 
conduse de miniștri ai comerțulu 
exterior ai țărilor participante 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germa 
nă, Mongolia, Polonia, România, Un 
garia și U.R.S.S. în conformitate ci 
aoordul dintre C.A.E.R. și guvernu 
R.S.F. Iugoslavia, la ședință a par 
ticipat o delegație din R.S.F.I.

Ca observatori au participat re 
prezentanți ai R. D. Vietnam ș: 
Cubei. Au asistat reprezentanți a 
Băncii Internaționale de Colaborar« 
Economică (C.A.E.R,).

Comisia a dezbătut o aerie d« 
probleme importante legate de înde 
plinirea hotăririlor sesiunilor 23 (spe
cială) și 24 ale C.A.E.R. pentru dez
voltarea colaborării în domeniul co
merțului exterior.

în legătură cu convorbirile bilate
rale care au loc în prezent pentru 
încheierea unor acorduri comercial* 
pe termen lung între țările membre 
ale C.A.E.R., precum si cu R.S.F.I. 
pe perioada 1971—1975, la ședința 
oomisiei s-a efectuat un schimb de 
informații cu privire la desfășurarea 
acestei activități și s-au adoptat re
comandări corespunzătoare.

S-au analizat și aprobat recoman
dări pentru dezvoltarea continuă a 
comerțului reciproc al țărilor mem
bre ale C.A.E.R. cu mașini șl insta
lații și pentru îmbunătățirea deser
virii lor tehnice.

Comisia a analizat probleme me
todologice și organizatorice privi
toare la elaborarea prognozelor eco- 
nomico-comerciale pe termen lung 
ale dezvoltării pieței mondiale so
cialiste.

în ședința comisiei a fost discutat 
și adoptat planul de lucru pe anul 
1971.

mentele ostile sau interpușii lor au 
grijă ca o dispoziție sau alta să nu 
fie aplicată sau să fie deformată 
pină devine contrariul a ceea ca 
voia să fie. Pot fi citate o serie în
treagă de asemenea exemple. Cel 
mai recent dintre ele a dobîndit 
proporții de scandal public. Este vor
ba de maniera în care s-a instituit 
controlul statului asupra băncii 
„Continental", aparținînd Înainte 
grupului Rockefeller. Conform legii 
care reglementează pe baze noi ac
tivitatea băncilor („peruanizarea 
băncilor"), o comisie de experți ai 
Băncii naționale a purtat negocieri 
privind cumpărarea acțiunilor de la 
„Continental". Ca rezultat al unor 
incîlcite calcule și argumente, s-a 
fixat în cele din urmă un preț 
de cumpărare de 587,75 soli (moneda 
peruană) pentru fiecare din cele 
peste 450 000 de acțiuni ale băncii, 
in timp ce valoarea nominală a unei 
acțiuni este de numai 100 soli. Cu 
alte cuvinte, a fost autorizat un preț 
de cumpărare de aproape șase ori 
mai mare decît cel nominal. în a- 
ceste condiții, proprietarul străin nu 
poate decît să aplaude naționalizarea 
ca pe o binefacere. Deși considera
bilă, nu numai paguba financiară 
contează In acest caz. ci în primul 
rind faptul că s-a stabilit un prece
dent periculos : proprietarii afectați 
de reforma agrară și de celelalte 
legi adoptate de regimul peruan, sau 
de legile ce vor veni, vor aștepta 
să li se aplice și lor criteriile ge
neroase de evaluare a bunurilor ex
propriate. Luînd cunoștință de a- 
facerea cu banca „Continental", pre
ședintele Juan Velasco Alvarado a 
ordonat de îndată deschiderea unei 
anchete, declarind categoric că „vino- 

‘ vațti vor merge la închisoare".
Cazul băncii „Continental" este nu

mai ultimul dintr-o suită de exemple 
care atestă activitatea forțelor ostile 
înnoirilor. La tentativele de submi
nare, guvernul răspunde printr-o a- 
titudine fermă, singura capabilă să 
asigure continuitatea liniei de apă
rare a intereselor naționale.

S.UA


viața internațională
PENTRU PRIMA OARĂ, IM DECURS Dt 20 Dt ANI, IU ADUNAREA 6ENERALA Ă IUII.

Vot majoritar pentru restabilirea 
drepturilor legitime ale R. P. Chineze

NEW YORK 20. — Trimisul special Agerpres C. Alexandroaie transmite: Vineri, după înche
ierea dezbaterilor asupra problemei restabilirii drepturilor legitime ale Republicii Populare 
Chineze la O.N.U., înscrisă pe ordinea de zi a actualei sesiuni din inițiativa unui grup de state, 
printre care și România, Adunarea Generală a trecut la votarea proiectelor de rezoluție. Proiec
tul de rezoluție prezentat de 18 state, printre care și România, care cere restabilirea imediată a 
drepturilor R. P. Chineze și expulzarea ciankai șiștilor din O.N.U., a întrunit 51 de voturi pentru 
și 49 contra; 25 de delegații s-au abținut.

VIZITA DELEGAȚIEI
GUVERNAMENTALE ROMANE

LA HANOI
Primire la tovarășii Le Duan 

și Fam Van Dong

Este pentru prima oară, In de
cursul celor 20 de ani, perioadă in 
care această problemă s-a aflat cu 
regularitate pe ordinea de zi a Adu
nării Generale, că o rezoluție ce se 
pronunță pentru lichidarea discrimi
nării împotriva Chinei și recunoaște 
dreptul legitim al poporului chinez 
de a fi reprezentat în organizație de 
cei pe care i-a investit cu preroga
tivele autorității și puterii de stat 
obține majoritatea simplă a voturilor 
exprimate. Prin acest vot, Adunarea 
Generală a recunoscut de fapt că 
marea Chină este una și indivizibilă: 
China — membru fondator al orga
nizației, China — membru perma
nent în Consiliul de Securitate.

Rezultatul votului ar impune, în 
condiții normale, ca emisarii lui Cian 
Kai-și să părăsească imediat locul 
Chinei pe care l-au ocupat în mod 
abuziv și ilegal la O.N.U. Totuși, 
datorită unei manevre de ordin pro
cedural, unei ficțiuni juridice care 
denotă lipsă de realism politic și 
prejudiciază autoritatea O.N.U., pro
iectul celor 18 state nu capătă pu
tere executorie. Este vorba de fap
tul că Statele Unite au inițiat un 
proiect de rezoluție, cărora li s-au 
mai adăugat 18 state, prin care 
6impla chestiune de ordin procedu
ral a recunoașterii drepturilor legi
time ale Chinei la O.N.U. și expulză
rii ciankaișiștilor este calificată drept 
„o problemă importantă", pentru so
luționarea căreia ar fi necesară ma
joritatea de două treimi. Dat fiind

faptul că acest proiect a întrunit 66 
de voturi pentru, 52 contra și 7 abți
neri, problema restabilirii drepturi
lor Chinei continuă să râmînă neso
luționată, în ciuda faptului că rezolu
ția celor 18 state a Întrunit majori
tatea simplă de voturi.

Observatorii diplomatici de la 
O.N.U. evidențiază faptul că în timp 
ce rezoluția precizind restabilirea 
dreptului R. P. Chineze a întrunit, 
față de anul trecut, cu 3 voturi mai 
mult, iar cei care i s-au opus au fost, 
față de 1969, cu 7 mai puțini, numă
rul statelor care au sprijinit rezo
luția americană a scăzut cu cinci, iar 
al celor care i s-au opus a sporit cu 
patru. Sint cifre cu o deosebită sem
nificație politică, care atestă în mod 
incontestabil faptul că an de an tot 
mal multe state se pronunță pentru 
lichidarea discriminării intolerabile 
împotriva Chinei, pentru sporirea 
rolului și prestigiului O.N.U. in viața 
internațională. Totodată, aceasta do
vedește fără putință de tăgadă că tot 
mai multe state se asociază convin
gerii că nu există problemă majoră 
contemporană care să poată fi solu
ționată in mod eficient și durabil 
fără participarea directă a reprezen
tanților celui mai mare popor din 
lume, a marii puteri nucleare și spa
țiale Republica Fopulară Chineză.

Vorbind în susținerea votului 
României, reprezentantul țării noas
tre, Constantin Ene, a spus : „Pro
blema care se pune este aceea ca 
Adunarea Generală să accepte pe lo

cul unui stat membru, potrivit Car
tei și realității, reprezentarea acelui 
guvern care exercită efectiv autori
tatea și care poate asigura drepturile 
și obligațiile pe care calitatea de 
membru al Națiunilor Unite le gene
rează pentru statele membre. în ca
zul Chinei. voința suverană a po
porului chinez este exprimată, fără 
nici o îndoială, de către guvernul 
R. P. Chineze. Afirmația că restabi
lirea drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze la O.N.U. ar echivala cu 
expulzarea unui stat din O.N.U. este 
falsă din punct de vedere juridic, cel 
puțin din două motive. Intîi, pentru 
că statele, și nu guvernele sint 
membri ai O.N.U. In al doilea rind, 
pentru că presupusul stat care ar 
urma să fie exclus nu există ; există 
însă persoane, emisari ai lui Cian 
Kai-și, care vor trebui expulzate. 
Teoria majorității de două treimi 
este deci lipsită de susținere juri
dică și constituie o manevră tactică 
care urmărește frustrarea voinței 
majorității statelor membre de a 
pune capăt unei grave injustiții. Is
toricul proiectelor rezoluțiilor simi
lare, impuse Adunării Generale ince- 
pînd din 1961, demonstrează că acest 
artificiu nu a fost introdus decit în 
fața perspectivei iminente de resta
bilire a drepturilor R. P. Chineze la 
O.N.U., ca urmare a creșterii cu fie
care an a numărului de state care au 
adoptat față de China o poziție rea
listă și conformă cu interesele păcii 
și înțelegerii internaționale".

Președintele Sadat despre politica 
internă și externă a R. A. U.

IN COMITETUL 
PENTRU PROBLEMELE 

POLITICE ȘI DE SECURITATE

CAIRO 20 (Agerpres). — Președin
tele R.A.U., Anwar Sadat, a definit, 
în cadrul unui discurs pronunțat la 
deschiderea celei de-a treia sesiuni 
a Adunării Naționale egiptene, liniile 
esențiale ale politicii interne și ex
terne a țării. Subliniind că R.A.U. 
se pronunță pentru o pace fondată 
pe justiție. Anwar Sadat a precizat 
că în regiunea Orientului Apropiat 
stabilirea păcii trece obligatoriu .prin 
evacuarea totală a tuturor terito
riilor arabe ocupate, orice altă îjrțh- 
legere semnificînd acceptarea' faptu
lui împlinit și fiind în conseclhță res
pinsă de întreaga lume arabă. în a- 
cest context, președintele a apreciat 
că „bătălia constituie pentru noi 
prioritatea priorităților" ; prin aceas
ta, a menționat el, nu se înțelege 
numai lupta propriu-zisă, ci ..elibera
rea totală a tuturor teritoriilor arabe 
ocupate, fără nici o excepție".

în același timp, Anwar Sadat a 
menționat că „obiectivul fundamental 
al țării îl constituie construirea unei 
Vieți libere pentru poporul egiptean".

în această ordine de idei, el a sub
liniat necesitatea dezvoltării unor 
ramuri industriale de bază, ca side
rurgia, petrochimia, îngrășămintele 
chimice, importanța mecanizării agri
culturii și electrificării țării, a îm
bunătățirii procesului educativ etc.

Referindu-se la organizarea poli
tică a R.A.U., președintele Sadat a 
arătat că aceasta „trebuie să fie ba
zată pe alianța forțelor muncitoare 
populare, fiecare avind posibilitatea 
să acționeze pe o bază democratică", 
în același timp, el a subliniat că, pe 
plan administrativ, se preconizează o 
serie de reforme menite să reducă 
unele excese birocratice, „care fac ca 
25 la sută din capacitatea țării să fie 
pierdută în urma confuziilor de atri
buții și responsabilități". Cu acest 
prilej. Anwar Sadat a anunțat că 
primul ministru urmează să explice 
deputaților, în cadrul actualei sesiuni 
a Adunării Naționale, reformele gu
vernamentale preconizate pentru a- 
paratul de stat.

INCIDENTE LA AMMAN
AMMAN 20 (Agerpres). — La Am

man s-au înregistrat, în cursul nopții 
de miercuri spre joi, incidente între 
armata iordaniană și unitățile de re
zistență palestinene, apreciate de a- 
gențiile de presă ca cele mai grave 
de la evenimentele din luna septem
brie a.c. Un purtător de cuvînt al gu
vernului a făcut cunoscut că oficia
litățile de la Amman au informat Co
mitetul superior arab, însărcinat cu 
supravegherea normalizării situației 
din Iordania, despre „violarea fla-

grantă" 
tre cele 
tător de cuvînt palestinean, Conțite- 
tul Central al Organizației pentru eli
berarea Palestinei a cerut, de aseme
nea, Comitetului superior arab să an
cheteze cauzele incidentelor. Joi a a- 
vut loc la Amman o întîlnire intre 
premierul iordanian, Wasfi Tall, și li
deri ai organizațiilor de rezistență pa
lestinene, în cadrul căreia a fost dis
cutată necesitatea aplicării acorduri
lor iordaniano-palestinene.

a acordurilor intervenite în- 
două părți. Potrivit unui pur-

LONDRA SEMNIFICAȚIA
UNOR ALEGERI PARȚIALE

N. PLOPEANU

neîncrederea alegăto- 
de intențiile guver-

Comitetul pentru problemele poli
tice și de securitate al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a adoptat, cu majo
ritate de voturi, proiecte de rezoluție 
aflate in dezbatere la punctele de pe 
ordinea de zi privitoare la problema 
dezarmării.

Unul dintre documente, adoptat cu 
71 voturi pentru și 11 abțineri, reco
mandă semnarea și ratificarea pro
tocolului anexă la Tratatul de la 
Tlatelolco privind denuclearizarea 
America Latine. Expunind conside
rațiile pe care le-a avut în vedere 
delegația română votînd această re
zoluție, reprezentantul permanent al 
țării noastre la O.N.U., ambasadorul 
Gheorghe Diaconescu, a declarat că 
documentul este în concordanță cu 
poziția României favorabilă creării 
de zone denuclearizate ca mijloace 
eficace pe calea eliminării pericolu
lui nuclear. România, a spus vorbi
torul, a propus în trecut denucleari
zarea regiunii Balcanilor, propunere 
pe care și-o menține și în prezent.

Un al doilea proiect de rezoluție, 
în sprijinul căruia au votat 88 de 
state, între care și România, face a- 
pel către toate puterile nucleare de 
a adera la tratatul privitor la sus
pendarea exploziilor nucleare in trei 
medii — atmosferă, spațiu cosmic și 
sub apă — și de a suspenda explozi
ile nucleare și în mediul subteran. 
Cel de-al treilea proiect de rezoluție 
adoptat se referă la schimbul de date 
și aparate pentru detectarea mișcări
lor seismice. La acest proiect de re
zoluție, țările socialiste, precum și 
alte state s-au abținut de la vot.

De asemenea, comitetul a adoptat 
un proiect de rezoluție prin care se 
cere atît Adunării Generale, cit și 
Comitetului de la Geneva să acorde 
în continuare prioritate problemei 
urgente a interzicerii fabricării, per
fecționării și stocării armelor chimi
ce și bacteriologice, în vederea elimi
nării lor definitive din arsenalele 
statelor.

HANOI 20 — Corespondentul A- 
gerpres Corneliu Vlad transmite : 
Tovarășul Gheorghe Rădulescu a fost 
primit de tovarășii Le Duan, prim- 
secretar al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, și Fam 
Van Dong, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. Viet
nam.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
au participat membrii delegației ro
mâne.

Tovarășul Gheorghe Rădulescu a 
transmis conducătorilor de partid și 
de stat, întregului popor vietnamez, 
din nartea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a celorlalți conducători 
de partid și de stat, a poporului ro
mân, un salut călduros de prietenie 
frățească.

Cu același prilej, tovarășii Le Duan 
și Fam Van Dong au exprimat cu
vinte de caldă mulțumire poporului 
român, conducerii sale de partid și 
de stat, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, pentru ajutorul prețios ma
terial și politic acordat cauzei drepte 
a poporului vietnamez.

★
Tovarășul Gheorghe Rădulescu a 

făcut apoi o vizită la Reprezentanța 
specială a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamu-

Semnarea unor
România și R

între 15 și 20 noiembrie au avut loc 
la Hanoi convorbiri intre delegația 
guvernamentală a Republicii Socia
liste România, condusă de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, și 
delegația guvernamentală a R.D. Viet
nam, condusă de tovarășul Le Thanb 
Nghi, membru al Biroului Politic a' 
C.C. al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, vicepremier al guvernu
lui R. D. Vietnam.

In urma convorbirilor, care s-au 
desfășurat intr-un spirit de caldă 
prietenie și deplină înțelegere, la 19 
noiembrie, șefii celor două delegații 
au semnat acordul economic, acordul 
cu privire la ajutorul militar neram
bursabil pe anul 1971 acordat R. D 
Vietnam de către țara noastră, precum 
și acordul privind schimburile de 
mărfuri și plăți pe anul 1971 între 
cele două țări.

Au participat membrii delegațiilor 
română și vietnameză, precum și Tru
ong Cong Dong, șeful ad-interim al 
Reprezentanței speciale a Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud in R. D. Viet
nam.

In cursul aceleiași zile, Le Thanh 
Nghi a oferit în cinstea conducăto
rului delegației guvernamentale ro
mâne o masă, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie.

In toastul rostit cu acest prilej, 
vicepremierul Le Thanh Nghi a dat 
o înaltă apreciere rezultatelor vizitei 
prietenești a delegației române și tra
tativelor purtate. Acordurile înche
iate azi, a spus el, constituie o nouă 
manifestare a solidarității militante

lui de Sud de la Hanoi. întilnirea s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

★
Ambasadorul Constantin Băbeanu 

a oferit un cocteil. Au luat parte to
varășul Gheorghe Rădulescu și cei
lalți membri ai delegației române. 
Au participat Nguyen Duy Trinh, Le 
Thanh Nghi, Do Muoi, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri al R. D. 
Vietnam, miniștrii Tran Huu Duc, 
Nguyen Huu Mai, Kha Vang Tinh 
și alte persoane oficiale vietnameze.

Ambasadorul Constantin Băbeaau 
și vicepremierul Le Thanh Nghi au 
rostit toasturi. *

Vineri, delegația guvernamentală 
condusă de tovarășul Gheorghe Rădu
lescu a părăsit Hanoiul.

La plecare, pe aeroportul Gia Lam, 
oaspeții români au fost conduși de 
tovarășul Le Thanh Nghi, de mem
bri ai delegației guvernamentale a 
R. D. Vietnam participante la con
vorbiri și de alte personalități viet
nameze. Au fost de față Truong Cong 
Dong. șef ad-interim al Reprezentan
ței speciale din Hanoi a Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud, Van lu
pin, ambasadorul R. P. Chineze la 
Hanoi, și Constantin Băbeanu, amba
sadorul României la Hanoi.

acorduri între
, D. Vietnam
și a prieteniei frățești care leagă po
poarele țărilor noastre.

în opera de construire a socialis
mului și în lupta împotriva agresiunii 
americane și pentru salvarea națio
nală, poporul vietnamez s-a bucurat 
întotdeauna de ajutorul și sprijinul 
prețios acordat de partidul, guvernul 
și poporul frate român. Pentru acest 
ajutor economic și militar acordat de 
Republica Socialistă România, care 
constituie un prețios îndemn pentru 
poporul vietnamez, vă rog să trans
miteți partidului, guvernului și po
porului frate român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, celorlalți conducă
tori de partid și de stat români, mul
țumirile guvernului și poporului viet
namez.

In răspunsul său. tovarășul Gheor
ghe Rădulescu a exprimat din par
tea C.C. al P.C.R., a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general 
al partidului, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, din partea guvernului și a 
întregului popor român un călduros 
salut frățesc, precum și sentimente de 
solidaritate militantă Comitetului 
Central al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, guvernului și în
tregului popor vietnamez. Ajutorul pe 
care România îl va acorda R. D. Viet
nam și în anul 1971 constituie una din 
numeroasele dovezi ale solidarității 
pe care poporul nostru o manifestă 
consecvent față de lupta eroică a po
porului frate vietnamez. Apreciem 
că rezultatele pozitive cu care s-au 
încheiat tratativele purtate între de
legațiile noastre constituie o nouă șî 
grăitoare expresie a relațiilor frățești 
internaționaliste dintre partidele, gu
vernele și popoarele celor două țări.

Sosirea tovarășului 

Gheorghe Rădulescu la Pekin

In circumscripția electorală 
Enfield West din Londra au 
avut loc joi alegeri pentru de
semnarea unui deputat în Ca
mera Comunelor. Deși minor ca 
amploare, observatorii au acor
dat importanță acestui eveni
ment, deoarece cetățenii a- 
veau ocazia să-și exprime op
țiunile pentru prima dată după 
aprobarea programului econo
mic guvernamental, care a dus 
la creșterea prețurilor, lovind in 
special in cei cu venituri mici. 
Testul de la Enfield West era 
interesant și prin faptul că avea 
loc într-o circumscripție care de 
20 de ani este o feudă a con
servatorilor. In ultimele alegeri, 
din luna iunie a.c., de exemplu, 
numărul voturilor înregistrate 
de candidatul conservator a de
pășit cu 11 962 pe cel al candi
datului imediat următor.

Rezultatul alegerilor de joi, 
din nou favorabil conservatori
lor, a reliefat insă un fenomen 
caracteristic etapei actuale, și a- 
nume indiferența alegătorilor, 
manifestată printr-o slabă par
ticipare la vot — respectiv doar 
jumătate din numărul celor în
scriși in listele electorale. Tota
litatea voturilor exprimate abia 
depășește pe cele obținute de 
conservatori în alegerile trecute. 
De amintit, de asemenea, că la 
alegerile de acum o lună din 
circumscripția Marylebone se 
prezentaseră la urne abia 35,3 la 
sută din alegători.

Ziarul „Financial Times'" tra
ge concluzia că mesajul alege
rilor „este puțin încurajator 
pentru guvern și oarecum de
primant pentru laburiști", atit 
unii cit și alții inregistrind pier
deri de voturi : 6 652 și respec
tiv 2 970. Singurul candidat care 
a marcat un spor de voturi față 
de precedentele alegeri a fost 
cel al Frontului Național, care 
și-a axat campania pe opoziția 
față de intrarea Angliei in Piața 
comună.

Presa londoneză pune aceste 
rezultate in primul rind pe sea
ma problemelor economice. Du
pă cum scriu ziarele de aci, în 
ultima vreme se fac auzite ne
mulțumiri nu numai din partea 
opoziției laburiste și liberale, 
dar chiar și in rîndurile unor 
deputați conservatori, pentru 
„indiferența" cu care guvernul 
tratează problema inflației. In 
unele cercuri guvernamentale se 
propune ca „soluție" nici mai 
mult nici mai puțin decit creș
terea șomajului cu circa un mi
lion (in noiembrie, numărul șo
merilor a depășit 600 000, fiind 
cea mai mare cifră din această 
lună din ultimii 30 de ani), ceea 
ce, desigur, nu poate decit să 
sporească 
rilor față 
nulul.

*
NEW YORK 20 (Agerpres). — Co

misia juridică a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite a a- 
doptat, cu 99 de voturi pentru și zece 
abțineri, o rezoluție în care sint con
damnate actele de piraterie aeriană, 
precum și deținerea ca ostatici a pa
sagerilor și membrilor echipajelor a- 
vioanelor.

PEKIN 20. — Corespondentul Ager
pres Ion Gălățeanu transmite : In 
după-amiaza zilei de 20 noiembrie, 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, și delegația guvernamentală ro
mână care a făcut o vizită în R. D. 
Vietnam au sosit la Pekin. Tovară
șul Gheorghe Rădulescu și persoane
le care îl însoțesc vor face o vizită 
de prietenie la invitația guvernului 
chinez.

Pe aeroport erau arborate drapelele 
de stat ale celor două țări. Mii de 
locuitori al capitalei, veniți in întîm- 
pinarea oaspeților români, purtau 
pancarte cu urări de bun venit in 
limbile română și chineză.

Tovarășul Gheorghe Rădulescu și 
persoanele care îl însoțesc au fost sa
lutați cu căldură de Li Sien-nien, 
membru al Biroului Politic al C.C. al

P.C. Chinez, vicepremier al Consiliu
lui de Stat, Ciu Hui-tzo, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
adjunct al șefului Marelui Stat Major 
al Armatei Populare Chineze de Eli
berare. Li Cian, membru al C.C. al 
P.C. Chinez, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Ciao Kuan-hua, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Sie Huai-da, vicepreședinte al 
Comitetului pentru relații economice 
cu străinătatea, și alte persoane ofi
ciale chineze.

A fost prezent ambasadorul R. D. 
Vietnam la Pekin, Ngo Thuyen.

Au fost de față ambasadorul Româ
niei, Aurel Duma, și membri ai amba
sadei române.

Mulțimea, care flutura stegulețe ro
mânești și chineze, a scandat necon
tenit pentru prietenia dintre cele 
două popoare și țări, exprimind sen
timentele de profundă stimă pe care 
poporul chinez le nutrește față de 
poporul român.
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//LUNOHOD-1 ✓/
iși tontinuă drumul pe Selena

• CU A DOUA VITEZA... LUNARĂ I
MOSCOVA 20 (A-

gerpres). — După 
cum relatează agenția 
T.A.S.S., stația auto
mată „Luna-17“ conti
nuă să îndeplinească 
cu suoces programul 
de cercetări și expe
riențe în regiunea 
„Mării Ploilor".

La 20 noiembrie, 
ora 00,00 (ora Mosco
vei), a fost restabilită 
legătura prin radio cu 
„Lunohod-1“. Timp 
de 4 ore și 25 de mi
nute au fost efectuate 
experiențe 
științifice, 
interval,
a parcurs o distanță 
de 82 de metri. Astfel, 
in urma tuturor ma
nevrelor efectuate, 
„Lunohod-l" se află 
în prezent la distanța 
de 125 metri de stația 
„Luna-17‘*.

Pentru prima dată, 
„Lunohod-1“ s-a de
plasat pe suprafața 
„Mării Ploilor" cu vi
teza a doua selenară, 
care este de circa 
2 ori mai mare decit

tehnico- 
în acest 

lunamobilul

cea de deplasare a 
lunamobilului in pri
mele ore de după ase
lenizare, a transmis 
vineri seara, de la 
Centrul pentru legă
turi cosmice la mare 
distanță, corespon
dentul special al a- 
genției T.A.S.S. „Eve
nimentul", care a du
rat mai puțin de un 
minut, s-a petrecut la 
20 noiembrie, ora 1 
și 15 minute (ora 
Bucureștiului). Agen
ția T.A.S.S. precizează 
că noua viteză a luna
mobilului constituie 
una din problemele- 
cheie ale experimen
tului 
pentru 
știință 
vietici
minuțios.

Cu ajutorul spectro- 
metrului Roentgen se 
fac determinări ale 
compoziției chimice a 
stratului superficial al 
scoarței selenare. Au 
fost continuate expe-

„Lunohod-1“, 
care oamenii de 
și inginerii so- 
s-au pregătit

In favoarea normalizării 
relațiilor S.U.A. cu Cuba. 
Președintele subcomisiei senatoriale 
a S.U.A. pentru problemele Ameri- 
cii Latine. Frank Church, a declarat 
la Ciudad de Mexico, unde se află in 
vizită, că a venit categoric timpul 
ca Statele Unite să-și revizuiască 
politica față de Republica Cuba. 
Ultimele evoluții și îndeosebi stabili
rea relațiilor diplomatice între Chile 
și Cuba, a arătat Church, demon
strează că politica de izolare a Cubei 
promovată de Organizația Statelor A- 
mericane la inspirația S.U.A. s-a do
vedit desuetă.

Mareșalul Andrei Ere
menko 3 încetat din viață în 
virstă de 79 de ani, au anunțat C.C. al 
P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Su
prem și Consiliul de Miniștri ale 
U.R.S.S. Necrologul lui Andrei Ere
menko. eminent conducător militar,

este semnat de Leonid Brejnev, Ale
xei Kosighin, Nikolai Podgornii și 
alți conducători sovietici.

Protocolul româno-fran- 
C6Z Priv‘nd schimburile de produ
se pe anul 1971 a fost semnat la 19 
noiembrie la Paris.

Autorul atentatului sâv!r- 
șit la 7 noiembrie a.c. împotriva unui 
soldat sovietic care făcea de gardă 
la Monumentul ostașilor sovietici 
din sectorul britanic al Berlinului 
occidental, Ekkehart Weil, care a 
evadat joi, a fost capturat după 28 
de ore. Referindu-se la evadarea lui 
W’eil. primarul Berlinului occidental, 
Klaus Schiitz, a declarat reprezen
tanților presei că acest incident este 
atît de scandalos, îneît dacă s-ar pu
tea găsi, eventual, o explicație, „nu 
poate fi găsită nici o scuză". El a 
anunțat că vor fi luate măsuri disci
plinare împotriva persoanelor răs
punzătoare.

agențiile 
de presă 
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transmit:
Vernisajul expoziției „Ar

ta grafică contemporană 
românească", organizată în ca
drul programului de schimburi cul
turale româno-marocane, a avut loc 
la Galeriile naționale din Rabat. Au

riențele pentru deter
minarea proprietăților 
fizice ale rocilor lu
nare.

Camerele de televi
ziune de pe lunamo- 
bil au transmis ima
gini pentru aprecierea 
traseului de urmat și 
au furnizat datele ne
cesare pentru mișca
rea aparatului. In u- 
nele sectoare, terenul 
prezenta o înclinație 
de 14 grade. In 
lunamobilului a 
rut și un crater 
tiv mare, pe
,Lunohod-l“

calea 
apă- 
rela- 
care 

„x.uuwiivu-1 a reușit 
să-l ocolească cu suc
ces.

Observatorul brita
nic de la Jodreil Bank 
a captat joi prima se
rie de fotografii trans
mise de pe suprafața 
Selenei de către sta
ția „Luna-17". Două 
din cele șase fotogra
fii recepționate pre
zintă foarte clar ur
mele lăsate pe solul 
lunar de vehiculul 
cosmic „Lunohod-1“.

COMUNICAT COMUN 
POLONO-IUGOSLAV

VARȘOVIA 20. — Corespondentul 
Agerpres I. Dumitrașcu transmite : 
La încheierea vizitei în R. P. Po
lonă a secretarului de stat pentru afa
cerile externe al R.S.F. Iugoslavia, 
Mirko Tepavaț, la Varșovia a fost dat 
publicității un comunicat comun, în 
care cele două țări iși exprimă do
rința de a extinde relațiile de cola
borare pe baza respectării principii
lor integrității, egalității în drepturi, 
înțelegerii reciproce și neamestecului 
in treburile interne.
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Cele două părți consideră că o oon- 
ferință europeană de securitate, la 
care trebuie să participe toate țările 
europene și alte state interesate, ar 
putea să joace un rol important în 
construirea unui sistem de securitate 
și colaborare în Europa și apreciază 
că a sosit momentul de a se trece de 
la convorbirile bilaterale la consul
tări multilaterale pe probleme con
crete, care să asigure succesul con
ferinței.

LA SFIRȘITUL LUNII NOIEMBRIE

Reluarea dialogului dintre 
cele două state germane

BERLIN 20 (Agerpres). — Agen
ția A.D.N. informează că guvernul 
R.D. Germane și guvernul R.F. a 
Germaniei au căzut de acord să reia, 
la sfirșitul lunii noiembrie 1970, 
schimbul de păreri prevăzut în me 
sajul trimis de președintele Consi
liului de Miniștri al R.D.G., la 29 oc
tombrie, cancelarului R.F. a Germa
niei. Premierul Willi Stoph l-a îm
puternicit pe Michael Kohl, secretar 
de stat pe lingă Consiliul de Mi
niștri, să ducă convorbirile. împu
ternicitul guvernului R.F.G. este 
Egon Bahr, secretar de stat la Can
celaria Federală. Data exactă a în-

tilnirii urmează să fie stabilită in 
viitorul apropiat.

Anunțînd reluarea dialogului între 
R.F.G. și R.D.G., purtătorul de cu
vînt vest-german, Conrad Ahlers, a 
menționat că guvernele celor două 
țări au convenit ca primele întreve
deri să se desfășoare în capitala 
R.D.G.

Agenția A.D.N. precizează ci la 29 
octombrie guvernele R.D.G. și R.F.G. 
au căzut de acord să facă un schimb 
de păreri in probleme a căror regle
mentare ar duce la destindere in cen
trul Europei și care prezintă interes 
pentru cele două state suverane și 
independente.

S- u- a. Adoptarea in Camera 
Reprezentanților a proiectului 

de lege protecționist
WASHINGTON 20 (Agerpres). — 

Camera Reprezentanților a S.U.A. a 
adoptat joi proiectul de lege privind 
impunerea de restricții la importul 
pe piața americană de textile, încăl
țăminte și alte produse. Legea, con
siderată a fi una din cele mai pro- 
tecționiste legislații de după cel de-al 
doilea război mondial, fixează cote 
obligatorii la importurile produselor 
amintite.

Textul urmează să fie trimis Se
natului pentru a fi dezbătut. Se sub
liniază că discuțiile din Senat vor 
fi extrem de aprinse. Adversarii pro
iectului vor încerca să demonstreze 
că adoptarea sa va risca să provoa
ce măsuri de represalii din partea 
partenerilor comerciali ai S.U.A.

„Majoritatea redusă de care dispun 
in Congres adepții măsurilor protec- 
ționiste dă temei speranței că această 
periculoasă tendință va putea încă fi 
zădărnicită, dacă președintele Nixon 
se ridică ferm împotriva ei" — no
tează ziarul ..NEW YORK TIMES"

într-un editorial consacrat proiectu
lui de lege respectiv. „Un număr im
portant de membri ai Camerei Repre
zentanților și Senatului, continuă 
ziarul, manifestă o îngrijorare atit 
de mare in legătură cu urmările 
grave ale legii asupra consumatori
lor, fermierilor, industriilor de ex
port și intereselor naționale in ge
neral. incit o poziție prezidențială 
lipsită de echivoc ar duce fără în
doială la respingerea acestei legis
lații".

*
WASHINGTON 20 (Agerpres). — 

Intr-un mesaj adresat Congresului 
S.U.A., președintele Richard Nixon 
solicită suplimentarea ajutorului mi
litar și economic pentru străinătate. 
El cere alocarea unor fonduri supli
mentare de 1,035 miliarde dolari.

Cererea adresată de președintele 
Nixon Congresului a provocat o vie 
reacție din partea a numeroși con- 
gresmani, care văd în aceasta o im
plicare și mai mare a S.U.A. în di
verse regiuni ale lumii.

participat ministrul culturii și învă- 
țămintului din Maroc, Mohammed El 
Fasi, membri ai corpului diplomatic, 
personalități ale vieții politice, cultu
rale și artistice marocane, ziariști. A 
fost de față ambasadorul României la 
Rabat, Vasile Mircea.

Curtea cu jurați din Nico
sia 3 Pronunțat verdictul împotriva 
celor patru ciprioți greci vinovați de 
a fi participat, împreună cu fostul 
ministru de interne, Polycarpos 
Gheorghadjis, la complotul din 8 
martie 1970 împotriva președintelui 
Republicii Cipru, arhiepiscopul Ma
karios. Acuzații — doi polițiști și doi 
civili — au fost condamnați la cite 
22 ani de închisoare.

Vicepremierul israelian 
Yigal Alton a respins joi, în cadrul 
unui interviu televizat, sugestia mi
nistrului apărării, Moshe Dayan, pri
vind „o retragere parțială a trupelor 
israeliene de pe malul oriental al 
Canalului de Suez", anunță agenția

France Presse. „Această sugestie, a 
spus Allon, nu a fost prezentată și 
nu a fost examinată în cadrul gu
vernului".

Partidul Comunist Ger
man 8 dat Publicității o de
clarație în legătură cu poziția 
adoptată de conducerea Parti
dului social-democrat împotriva co
laborării dintre comuniștii și social- 
democrații din R. F. a Germaniei. 
După ce apreciază ca nefastă hotă- 
rîrea conducerii social-democrate, de
clarația subliniază că P.C. German 
nu se va lăsa abătut „de la calea 
întăririi P.C.G. și a lărgirii influen
ței sale, de la calea acțiunii comune 
între comuniști și social-democrați, 
împreună cu toate forțele democra
tice". Se adresează un apel comuniș
tilor și social-democraților din R.F. 
a Germaniei în vederea organizării 
de acțiuni comune pentru o politică 
a păcii și destinderii, pentru drepturi 
democratice.
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