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CINCINALUL 1971—1975 la uzinele „Nlcollna" lași

a primit pe profesorul
american de origine română

George Pallade

ORIZONTUL LARG Realizări prin 
autoutilare

AL CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE

Prln amploarea și proporțiile rea
lizărilor obținute, cincinalul pe care 
l-am încheiat s-a afirmat drept cea 
mai fecundă etapă de pină acum, pe 
drumul progresului multilateral al 
României socialiste. în această pe
rioadă, cercetarea științifică a par
ticipat activ la rezolvarea unor sar
cini majore ale construcției socia
liste, aducînd o importantă contri
buție la dezvoltarea economică și 
socială a țării. Deceniul în care am 
pășit semnifică pentru noi toți în
ceputul unei etape calitative noi, 
care va asigura continuarea în ritm 
rapid a proceselor de edificare a 
unei economii moderne, de ridicare 
a nivelului de civilizație și cultură 
al poporului român.

Planul cincinal de dezvoltare eco- 
nomico-socială pe perioada 1971— 
1975 acordă o deosebită greutate cer
cetării științifice, a cărei contribuție 
a devenit esențială pentru progresul 
țării noastre. în condițiile revoluției 
tehnico-științifice contemporane, ac
centuarea întrepătrunderii științei cu 
producția se afirmă tot mai preg
nant ca factor motor al progresului 
material al societății, orientarea dată 
de partid științe} românești pornește 
de la premisa că cercetarea tehnico- 
științifică se integrează în procesul

de ansamblu al reproducției sociale, 
ca una din cele mai importante faze 
ale acesteia, încorporîndu-se tot mai 
mult în însăși producția materială. 
Această necesitate obiectivă, legică 
a unei 
a unei 
tuate a 
ducției 
nanță în ansamblul de măsuri 
planului de dezvoltare 
socială pe perioada 1971—1975, 
strînsă relație cu cerința imprimării 
unei mai mari eficiențe întregii ac
tivități științifice.

Sarcinile științei trebuie -conside
rate în lumina caracteristicilor ge
nerale ale procesului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, proces în care actualul cin
cinal constituie o importantă etapă. 
O societate socialistă avansată ar fi 
de neconceput fără încorporarea ce
lor mai înaintate cuceriri ale gîn- 
dirii tehnico-științifice, ca o cerință 
ineluctabilă a maturizării noii orîn- 
duiri. în același timp, întrepătrun
derea tot mai strînsă, organică, a 
științei cu producția este o necesi
tate obiectivă în vederea realizării 
unei înalte dezvoltări a forțelor de 
producție, a obținerii unei producti
vități superioare a muncii, factor

pătrunderi tot mai adinei și 
utilizări mereu mai accen- 
științei în toate sferele pro- 
apare cu o deosebită preg- 

al 
economico- 

în

OKdeîntrebări 
xOU și răspunsuri

4

DESPRE CINCINAL
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 în ce direcții se va orienta

• procesul de modernizare și spo-

• rire a eficacității industriei?

decisiv al trecerii spre comunism. 
Așa cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Raportul la cel de-al 
X-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, „In concordanță cu pro
gramul de dezvoltare social econo
mică a țării, cercetarea trebuie să 
contribuie direct la lărgirea bazei de 
materii prime și substanțe utile, a 
bazei energetice, la conceperea de 
noi tehnologii, mașini, utilaje, insta
lații cu performanțe superioare, noi 
soiuri de plante și animale produc
tive, noi bunuri de consum, la satis
facerea multiplelor nevoi ale socie
tății". Acest imperativ găsește con
diții propice de realizare, prin mă
surile ’adoptate în noul cincihâl spre 
a asigura dezvoltarea potențialului 
de cercetare al țării, ponderi optime 
cercetărilor pure și aplicative, o- 
rientarea cu prioritate 
ticii cercetărilor 
majore ale economiei, 
plicării lor în producție. Corespun
zător Directivelor Congresului al 
X-lea al P.C.R., programul cercetării 
științifice pe perioada 1971—1980 
face parte integrantă din planul cin
cinal și schița de dezvoltare a eco
nomiei pină in 1980.

Un rol important în punerea pe 
baze economice a acestei activități, 
în orientarea cercetării spre proble
mele care stau în centrul preocupă
rilor de dezvoltare a economiei na
ționale se dovedește a avea organi
zarea unităților de cercetare in regim 
economic și aplicarea sistemului con
tractual în cercetarea științifică..

Realizarea sarcinilor economice 
prevăzute în noul cincinal’ este con
diționată în mare măsură de solu
țiile pe care le va da cercetarea 
științifică in satisfacerea unor nevoi 
ale producției materiale și ale altor 
sectoare ale vieții sociale, de modul 
în care se va asigura intensificarea 
acestei activități și valorificarea cit 
mai rapidă a rezultatelor obținute. 
Din programul de perspectivă elabo
rat pe o perioadă de 10 ani, care 
leagă mai strîns cercetarea de ne
voile dezvoltării viitoare a țării, au 
fost nominalizate în actualul plan 
circa 900 de teme. Criteriul de bază 
în stabilirea conținutului lor tematic 
l-a constituit subordonarea obiective
lor cercetării științifice unor necesi
tăți economice ale țării, devansarea 
prin cercetare a unor cerințe în pers-

a tema- 
spre problemele 

grăbirea a-

Ca un element distinctiv al dezvoltării și modernizării economiei ro
mânești in cincinalul 1971—1975 se remarcă ACCENTUAREA POZIȚIEI 
CONDUCĂTOARE A INDUSTRIEI IN ANSAMBLUL ECONOMIEI 
NAȚIONALE, astfel, incit, la sfîrșitul cincinalului actual, in
dustria să participe cu 68,6 la sută Ia crearea produsului social și cu 66,9 
la sută la crearea venitului național. In cadrul acestui proces are loc 
STRUCTURAREA MODERNA A INDUSTRIEI ÎNSĂȘI, DEZVOLTAREA 
CU PRIORITATE A ACELOR RAMURI CARE SINT STRINS LEGATE 
DE PROGRESUL ȘTIINȚIFIC-TEHNIC și acoperă mai deplin necesită
țile interne de consum productiv și individual, contribuie Ia extinderea 
relațiilor externe în condiții mai avantajoase din punct de vedere eco
nomic. Ritmurile anuale cele mai rapide de dezvoltare le vor înregistra 
industria chimică (17,5 la sută) și industria constructoare de mașini și 
a prelucrării metalelor (15,6 la sută).

PROCESUL ÎMBUNĂTĂȚIRII STRUCTURII Șl MODERNIZĂRII 
INDUSTRIEI NU SE OPREȘTE LA NIVELUL RAMURILOR, CI VI
ZEAZĂ INTR-O MARE MĂSURĂ SUBRAMURILE ȘI PRODUSELE 
ACESTORA, tendința fiind în favoarea dezvoltării in ritmuri deosebit 
de rapide a subramurilor care realizează produse de cea mai înaltă teh
nicitate, capabile să asigure încorporarea unei cantități cit mai mari de 
muncă de complexitate superioară. Astfel, dacă pină în 1975, producția 
intregii ramuri a construcțiilor de mașini se va dubla, producțiile indus
triei electronice, industriei electrotehnice, mecanicii fine și optice, ma- 
șinilor-unelte, construcțiilor navale, rulmenților vor spori mai repede, iar 
ponderea lor in totalul ramurii va crește de la 22 Ia sută in 1970, Ia 
circa 27 la sută in 1975, realizindu-se un pas important in apropierea 
structurii industriei noastre constructoare de mașini de cea existentă 
în țări cu economie avansată. In domeniul metalurgiei, in ritmuri su
perioare va crește producția de oțeluri aliate, iar in industria chimică 
se va dezvolta prioritar petrochimia, punîndu-se accent pc creșterea 
producției de fire și fibre sintetice, a maselor plastice și rășinilor sin
tetice, a cauciucului sintetic, a îngrășămintelor chimice, producției chi
mice de sinteză fină de mic tonaj și altele. Potrivit prevederilor cinci
nalului, peste 46 la sută din producția industrială a anului 1975 va fi 
constituită din produse noi și modernizate ; într-o serie de ramuri de 
importanță deosebită pentru progresul economiei și satisfacerea tre
buințelor de consum ale populației, proporția reînnoirii produselor va 
fi mult mai ridicată.

îmbunătățirea structurii pe ramuri și subramuri a industriei nu esto 
un scop in sine, ci reprezintă PRINCIPALUL FACTOR, CADRUL 
OBIECTIV AL CREȘTERII EFICIENȚEI ACTIVITĂȚII PRODUCTIVE. 
In acest sens, trebuie subliniată, înainte de toate, INFLUENȚA MODI
FICĂRILOR STRUCTURALE ASUPRA EFICIENȚEI FONDURILOR 
FIXE PRODUCTIVE. In anii actualului cincinal, pe întreaga sferă a 
producției materiale, inclusiv în industrie, venitul național va crește în
tr-o proporție mai mare decit totalul fondurilor fixe productive ; cit 
privește sporirea fondurilor fixe productive in industrie, aceasta va 
aduce o contribuție net superioară la creșterea venitului național, con- 
firmînd o dată în plus eficiența economică ridicată a acestei ramuri.

Nu se pot omite, de asemenea, INFLUENȚELE MODERNIZĂRII 
INDUSTRIEI ASUPRA EFICIENȚEI UTILIZĂRII RESURSELOR DE 
MATERII PRIME ȘI MATERIALE. Dezvoltarea cu prioritate a ramu
rilor și subramurilor prelucrătoare oferă posibilitatea utilizării multila
terale și complexe a resurselor materiale, creșterea gradului de com
plexitate a muncii utile încorporate în unitatea de produs finit, prin 
adincirea prelucrării materiilor prime, paralel cu reducerea substanțială 
a normelor de consuni și extinderea înlocuitorilor. Pe această bază are loc 
SPORIREA VALORII CREATE DIN UNITATEA DE MATERIE PRIMA 
SUPUSA PRELUCRĂRII. în anul 1975, de pildă, comparativ cu 1970, 
valoarea producției nete ce se va obține în industria construcțiilor de 
mașini, prin prelucrarea unei tone de metal, va crește cu circa 68 la 
sută, iar cea a venitului net rezultat din prelucrarea unui m.c. de masă 
Iemnotvsă cu circa 51 Ia sută. Se va asigura DEVANSAREA CREȘTERII 
PRODUCȚIEI RAMURILOR EXTRACTIVE ȘI DE EXPLOATARE DE 
CĂTRE CEA A RAMURILOR PRELUCRĂTOARE. In cincinalul actual, 
producția industriei constructoare de mașini va întrece pe cea a indus
triei metalurgice cu un indice de 1.6 ; de asemenea, deși volumul acti
vității de exploatări forestiere va fi cu circa 5 la sută mai mic, pro
ducția industriei de prelucrare a lemnului va crește cu 26 la sută.

Perfecționările structurale ale industriei, asociate cu ritmurile supe
rioare de dezvoltare, vor impulsiona prefacerile calitative în întregul 
mecanism ai economiei naționale, printre care DEVANSAREA CREȘ
TERII PRODUSULUI SOCIAL ȘI VENITULUI NAȚIONAL DE CĂTRE 
CREȘTEREA PRODUSULUI GLOBAL ȘI A PRODUCȚIEI NETE 
CREATE IN INDUSTRIE, deci, accelerarea ritmului de creștere a va
lorii nou create de societate. Dr. Vasile M. POPESCU

lescu, președintele Academiei Re» 
publicii Socialiste România. A fost, 
de asemenea, de față Ion Românu, 
consilier la C.C. al P.C.R. /

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost abordat» 
probleme ale cooperării dintre sa* 
vanții din România și Statele Unit» 
ale Americii în diferite comparti
mente de cercetare, ale schimbului 
de experiență pe planul învățămîn- 
tului universitar în interesul acti
vității științifice din cele două țări, 
al progresului general.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

Luni, 1 noiembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, a 
primit pe profesorul 
origine română de la 
Rockefeller, membru 
Naționale de Științe 
ton, George Pallade, 
tația Academiei Republicii Socia
liste România, face o vizită în țara 
noastră.

La primire au participat tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., și acad. Miron Nico-

gea 
rea, 
trolul calității semințe
lor și materialului sâdi- 
tor pentru producția 
agricolă vegetală — 
UN PUTERNIC ÎNDEMN 
LA EXIGENȚĂ PENTRU 

ASIGURAREA FONDULUI 
SEMINCER AL AGRICUL
TURII ® „CUMPĂRĂTO
RUL DECIDE !" • CÎN- 
TECUL PATRIOTIC — 
creație militantă, instru
ment educativ ® Un 
dialog fecund între 
creatori și destinatarii 
creației plastice ® Fap

tul divers • Sport

american de 
Universitatea 
al Academiei 
din Washing
care, la invi-

îndeplinit PRIMUL MINISTRU AL REPUBLICIIangajamentele anuale

Siderurgiștii hunedoreni

IAȘI (Corespondentul „Scînteii*, 
M. Corcaci). — Colectivele de mun
că din unitățile industriale ale jude
țului Iași acordă o atenție deosebită 
problemei autoutilării. La uzina me
canică „Nicolina" s-au realizat în a- 
cest an mai multe mașini de găurit, o 
macara pivotantă cu braț articulat, o 
instalație pentru producerea garnitu
rilor de cauciuc și altele, în valoare de 
peste 1,5 milioane lei. Totodată, aici 
s-au proiectat și realizat linii întregi 
de cromare, nichelare, zincare și bru- 
mare pentru un atelier de acoperiri 
metalice, precum și utilaje pentru 
un atelier de tratamente termice. In
stalațiile și utilajele realizate in u- 
zină pentru aceste ateliere sînt cu 
peste 600 000 lei mai ieftine decit 
cele similare din import.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, luni după-amiază, pe cu
noscuta ziaristă și publicistă fran
ceză Genevieve Tabouis, care face 
o vizită în țara noastră.

La primire, desfășurată tntr-o 
atmosferă de cordialitate, au parti
cipat George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor ex
terne, precum și Pierre Pelen, am
basadorul Franței la București.

(Agerpres)

într-una din secțiile modernei Fabrici de afâ din Odorheiul Secuiesc, județul Harghita

Sl■>

DEVA (coresponden
tul „Scînteii", Sabin 
Ionescu). Pină în pre
zent, siderurgiștii hu- 
nedoreni au realizat 
beneficii suplimentare 
în valoare de ,. 
milioane lei, depășin- 
du-și astfel 
mentul anual, 
tă, economiile înregis
trate la prețul de cost 
se ridică la peste 20.4 
milioane lei, față de 15

milioane cit prevede 
angajamentul anual. 
Aceste rezultate au la 
bază utilizarea chib
zuită, cu înaltă efi
ciență, a capacităților 
de producție din prin
cipalele sectoare de 
activitate, tn sectorul 
furnale, de pildă, indi
cii de utilizare a ma
rilor agregate au fost 
depășiți cu 15 kg fon
tă pe fiecare mc de

volum util al furnale
lor, în timp ce la oțe- 
lăriile Martin s-au 
produs, în medie, cu 
290 kg mai mult oțel 
pe mp vatră de cuptor. 
La oțelăria electrică a 
combinatului s-a pro
dus in medie cu 60 kg 
oțel mai mult de pe 
fiecare mp vatră de 
cuptor față de indicele 
planificat.Elena MANTU

(Continuare în pag. a III-a)
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ACȚIUNEA DE FIECARE ZI
ÎN MUNCA

POLITICO - EDUCATIVA
Ampla dezbatere în cadrul orga

nizațiilor de partid din județul nos
tru a sarcinilor ce ne revin în lu
mina programului de educație comu
nistă adoptat de conducerea parti
dului, la propunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ne-a dat posibi
litatea unei analize aprofundate, in
tr-un ascuțit spirit critic, a activi
tății desfășurate in acest domeniu. 
Cunoaștem acum bine neajunsurile 
și, ceea ce este încă și mai impor
tant, cunoaștem ceea ce avem de fă
cut de aci înainte, 
întreprins pentru 
a spori puterea 
de înrîurire a 
muncii politico- 
educative, capa
citatea ei de a 
contribui la edu
carea omului nou. 
cu o înaltă con
știință revoluțio
nară, cu o con
cepție avansată 
despre lume, cu 
un spirit de pro
fundă responsabilitate socială. Din 
bogăția de concluzii și multitudinea 
de învățăminte puse in lumină de 
dezbaterea abia încheiată, ne vom 
opri în cele ce urmează doar la 
teva.

Una din principalele idei care 
fost exprimate este cerința ca in 
tivitatea de educare a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii, să nu 
existe pauze, intermitențe. După cum 
sublinia secretarul general al parti
dului în cuvîntarea sa la plenara lăr
gită a Comitetului municipal de par
tid București, „activitatea politico- 
ideologică nu poate fi tratată in nici 
un fel ca o activitate de campanie". 
Viața, propria experiență au arătat 
că nu pot fi obținute rezultate bune, 
eficiente, decit in măsura în care

ceea ce trebuie

acțiunile tuturor factorilor care au 
răspunderi în acest domeniu — or
ganele și organizațiile de partid, or
ganizațiile de masă și obștești, orga
nismele de stat, instituțiile de pro
pagandă, ideologice și cultural-artis- 
tice — se desfășoară permanent, cu 
continuitate. Continuitatea in munca 
ideologică este cerută de însăși natura 
acestei munci, de sfera ei de aplicare 
— conștiința, condiționată istoricește 
și continuu supusă influențelor lumii 
exterioare. Modelarea ci, sădirea idei
lor noi și a principiilor moralei cotau-

tribuție la cunoașterea de către ma
sele largi a trecutului de luptă al 
partidului, ca și a realizărilor obți
nute sub conducerea sa, a politicii sale 
actuale, la educarea lor in spiritul 
atașamentului față de partid, față de 
cauza construcției socialiste. Expe
riența valoroasă acumulată în acea 
perioadă n-a fost însă continuată și 
valorificată ; a urmat un timp de 
slăbire, de scădere sensibilă a inten
sității acțiunilor 
gic-educativ.

Același stil de
cil caracter ideolo-

Din experiența organizațiilor județene 
de partid în înfăptuirea programului 
de educație socialistă a maselor

cî-

au 
ac-

niște sînt posibile numai printr-o 
stăruitoare și neîncetată acțiune de 
convingere, de combatere a ideilor și 
mentalităților înapoiate, străine, ceea 
ce exclude cu desăvîrșire stilul de 
campanie, in salturi.

Tocmai un asemenea stil a fost 
insă practicat în județul nostru în 
trecut. Spre a exemplifica, aș aminti 
că aniversarea semicentenarului par
tidului a fost marcată printr-o intensă 
activitate ideologică, cu un bogat con
ținut educativ. Acțiunile multiple și 
variate, care au fost organizate cu 
acel prilej — întîlnirile oamenilor 
muncii cu activiști de partid, ilega
liști, oameni de știință și cultură, 
expunerile pe teme politice majore, 
expozițiile, manifestările cultural-ar
tistice — au adus o prețioasă con-

munca în campanie 
și-a pus ampren
ta și asupra ac
tivității de infor
mare politică a 
oamenilor mun
cii. Este cunoscut 
că o hotărîre spe
cială adoptată, de 
o plenară a, C.C. 
de la sfîrșitul a- 
nului 1969 a sta
bilit sarcini pre
cise în acest sens. 
Potrivit preve- 

hotărîri, comite- 
a con

stituit un puternic corp de lectori, 
din cadre bine pregătite atît politic, 
cit și profesional, care au ținut ex
puneri și consultații în numeroase 
întreprinderi, unități agricole, școli 
etc. Cu toate acestea, operativitatea, 
continuitatea informării — elemente 
importante în sporirea eficienței sale 
— nu au stat totdeauna în atenția 
organelor și organizațiilor de partid.

La invitația 
președintelui Con
siliului de Mi
niștri al Republi
cii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheor
ghe Maurer, 
tăzi sosește 
București, i 
vizită 
Dominic Mintoff. 
primul 
al Maltei, minis
tru pentru Com
monwealth și al 
afacerilor externe.

Născut la Cas- 
picua, la 6 august 
1916, Dominic 
Mintoff și-a făcut 
studiile în 
absolvind 
tățile de 
de litere 
construcții 
In 1941 și-a luat 
doctoratul in ști
ințe tehnice la 
Oxford. întors în 
Malta in 1944, el 
a lucrat ca ar
hitect, jucînd 
un rol de frun
te în activitatea 
de reconstruire a 
localităților insu
lei grav afec
tate de război.

Personali
tate marcantă a 
Partidului Laburist 
minic Mintoff a activat ca secretar 
general al partidului. In urma vic
toriei în alegeri a laburiștilor, în 
1947, devine vicepremier și minis
tru al lucrărilor publice și recon
strucției, funcții din care demisionea
ză în 1949. In martie 1955 a preluat 
funcția de prim-ministru, pe care a 
deținut-o pină în 1958. Apoi, în pe
rioada 1962—1970 s-a aflat in frun
tea opoziției.

Succesul Partidului Laburist în a- 
legerile din iunie 1971 l-a readus pe 
Dominic Mintoff în fruntea guver
nului maltez. Printre primele măsuri 
ale noului guvern s-a numărat nu-

as- 
la 

într-o 
oficială,
ministru

Malta, 
facul- 

științe, 
și de 
civile.

din Malta, Do mirea unui maltez in funcția de gu
vernator general, deținută pină 
atunci de un britanic. Din inițiativa 
guvernului a fost evacuat sediul sta
tului major al forțelor navale ale 
N.A.T.O din insulă. Premierul Mal
tei a denunțat tratatul cu Marea Bri- 
tanie și a calificat drept indezirabile 
vizitele flotei a șasea americane în 
porturile malteze.

Opinia publică din țara noastră 
urează un călduros bun-venit primu
lui ministru Dominic Mintoff și își 
exprimă convingerea că vizita sa în 
România va contribui la întărirea 
prieteniei și la dezvoltarea colabo
rării dintre cele două țări.

Maiestății Sale Imperiale HAILE SELASSIE I
Împăratul Etiopiei

Cu prilejul celei de-a 41-a aniversări a încoronării Maiestății Voastre 
Imperiale — Ziua națională a Etiopiei — vă adresez călduroase felicitări, iar 
poporului etiopian cele mai bune urări de pace și progres.

derilor acestei 
tul județean de partid

Ion CETĂȚEANU
secretar al Comitetului i"detean 
Dolj al P.C.R.

(Continuare in pag. a U-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit din partea premierului Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chineze, Ciu En-lai, o telegramă prin care, în numele gu
vernului și poporului chinez, sînt exprimate profunde condoleanțe familiilor 
celor decedați in accidentul de la exploatarea minieră Certej-Săcărimb, pre
cum și urări de însănătoșire grabnică a rănițiloi.

Președintele Consiliului de Miniștri ai Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit o telegramă din partea președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Democrate Germane, Willi Stoph, care, în numele 
guvernului și a! poporului R. D. Germane, exprimă condoleanțe în legătură cu 
accidentul de la exploatarea minieră Certej-Săcărimb și transmite compasitoiă 
familiilor îndoliate.
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„CUMPĂRĂTORUL DECIDE!"

Cum
se aprinde 
focul

Dar cum, dacă marfa 
este „păstrată" cu lunile

Intr-una din diminețile tre
cute, Gheorghe Crețu din co
muna Măeruș (Brașov) a intrat 
în lăptari-a aflată in incinta 
grajdului nr. 5 de la ferma zoo
tehnică a cooperativei agricole 
de producție și a scăpărat un 
chibrit, să aprindă focul. Și peste 
chibrit a aruncat o cană cu ben
zină. A urmat o ex-plozie puter
nică. Gheorghe Crețu a intrat în 
panică și a fugit spre ușă. Din 

- grabă a răsturnat canistra .în care 
se aflau 15 litri de benzină și 
grajdul a fost cuprins imediat de 
flăcări. Au sosit la fața locului 
formațiile de pompieri civili din 
Măeruș și Rupea, pompierii mi
litari din Brașov, dar incendiul 
n-a putut fi stins decît după 
8 ore de luptă. Au ars 1 700 mp 
acoperiș, 1 270 mp plafon din 
scîndură și 30 tone furaje aflate 
în podul grajdului. Gheorghe 
Crețu s-a „ars" și el I

și anii în depozite?

La C.E.I.L.

Mobilă

grad de

Palas - Constanța

cu un inalt

IN ZECE CENTRE DIN ȚARĂ

S-AU DESCHIS CURSURILE 
ȘCOLILOR INTERJUDEȚENE

OE PARTID

Din
umbră la...
lumină

Intr-una din seri, tn Jurul 
magaziei de cereale a coopera
tivei agricole din Plopana (Ba
cău), două umbre se furișau cind 
intr-o parte, cind în cealaltă. 
Aflați in apropiere, cițiva coope
ratori au intrat la bănuială. Stind 
la pindă, au reușit să identifice 
pe Ion Burghelea și Ștefan Sion. 
La început nu și-au dat seama 
despre ce este vorba. Cînd au 
văzut insă că cei doi aveau saci 
în spinare, au sesizat miliția. 
Cercetările întreprinse au stabilit 
că ,.umbrele" sustrăseseră din 
magazia unității 320 kg grîu pe 
care l-au împărțit după „rang și 
după trudă". Pentru că, trebuie 
spus, Ion Burghelea nu era 
altul decît magazionerul coope
rativei, iar Ștefan Sion paznic. 
Tocmai oamenii cărora coopera
torii le încredințaseră paza avu
tului obștesc. Iată-i acum ieșiți 
din umbră, într-o „lumină" de
loc favorabilă.

La 102 ani
Nlcu Apostol, șofer pe auto

basculanta 31-BR-466, proprieta
tea întreprinderii de mecanizare 
și transport Brăila, mergea în- 
tr-una din zilele trecute pe dru
mul Țepeș Vodă — Movila Mire- 
sii-Brăila. în comuna Movila 
Miresii i-a ieșit în cale Anica 
Rolea din localitate, în vîrstă de 
102 ani, care traversa șoseaua. 
Nicu Apostol a încercat să fri- 
neze, dar sistemul de frînare era 
defect. Anioa Rolea, despre care 
se spune că era cel mai vîrstnic 
locuitor al județului, și-a găsit 
sfîrșitul în acest accident. Vino
vat este nu numai șoferul, ci și 
conducătorii garajului, care i-au 
permis plecarea în cursă cu o a- 
semenea defecțiune. Ancheta a- 
flată în curs va reține, sperăm, și 
acest aspect.

Un vitei 
la poarta... 
veche!

Intr-una din după-amlezile 
trecute, in timp ce se întorceau 
de la școală, elevele Trașcă 
Aurelia și Mica Emilia din Tătă- 
răștii de Sus (Teleorman) s-au 
întilnit cu un vițel. Stătea pe 
uliță ca... la poarta nouă. Văzin- 
du-l fără stăpin, una dintre fete 
l-a luat la ea acasă. A doua zi, 
s-a dus să-l anunțe la postul de 
miliție pentru a-i găsi și... stă- 
pinul. De aici, a fost trimisă la 
consiliul popular, unde i s-a dat 
sfatul să ducă vițelul -la coope
rativa agricolă de producție. L-a 
dus acolo, vițelul a fost intro
dus în cireada de vaci și, după 
ce a căutat el ce a căutat, a reve
nit la poartă. In această si
tuație, îngrijitorii i-au dat dru
mul să-și caute singur proprieta
rul. Vițelul, din considerente nu
mai de el cunoscute, Sra întors 
însă tot la cele două fete. După 
care, ele au pornit iarăși în 
tarea stăpînului lui. 11 vor 
oare ?

Recent, am vizitat, rlnd pe rînd, 
magazinele de produse nealimentare 
din Focșani. Am solicitat, prin son
daj, mai multe articole de sezon : 
modele de încălțăminte, de paltoane, 
costume sau tricotaje. Răspunsul 
vînzătorilor fiind adeseori negativ, 
am întocmit o listă a absențelor și 
am cerut explicații directorului 
O.C.L. Produse industriale, M. Stă- 
nescu.

— Doriți situația exactă a aprovi
zionării ? — ne-a răspuns acesta, 
întinzîndu-ne un dosar voluminos cu 
listele de mărfuri solicitate între
prinderii comerciale cu ridicata pen
tru textile-încălțăminte Galați, cara 
aprovizionează unitățile din Focșani. 
Valoarea totală a comenzilor neono
rate — 1 650 000 de lei.

Să fie cumva vorba de mărfuri 
greu' de procurat ? Pentru edificare, 
am prezentat lista întocmită în ma
gazine șefului serviciului comercial 
al I.C.R.T.I. Galați. „Bine, dar avem 
din abundență, în depozite, oricare 
dintre mărfurile acestea. Nu-mi ex
plic cum de lipsesc din magazine" — 
ne declară el mirat. Și, poate pentru 
a înlătura orice urmă de îndoială, ne 
oferă, spre consultare, rezultatele ul
timului inventar. Depozitul dispune 
de : 46 613 paltoane, costume, ragla
ne, sacouri, pardesie, căciulițe ; 9 959 
perechi de pantofi ; 69 800 perechi de 
șosete : 15 832 pălării ; 2 174 m stofă ; 
tricotaje in valoare de 320 000 de lei 
etc. în total — mărfuri, „cu stagiu" 
în depozit, de peste 16 milioane 
de lei !

Șeful de serviciu n-a știut să ne 
explice de ce mii de articole de se
zon, comandate și așteptate de maga
zine, zac în depozite. Ne-a furnizat 
însă o explicație cu totul anapoda : 
„asemenea mărfuri nu prea au cum
părători". Cum să aibă cumpărători 
marfa, dacă magazinele — atît cele 
din Focșani, cit și cele din Galați
— nu o oferă ? Reprezentanții filialei 
județene a Băncii Naționale ne exem
plifică, cu zeci de cazuri concrete, 
depistate de inspectori, că numeroa
se articole n-au fost oferite nici mă
car o singură dată spre vinzare, n-au 
părăsit nici pentru o clipă depozi
tele.

— Atribuția esențială a comerțului 
este expunerea și vînzarea mărfuri
lor ; de ce n-ați livrat, conform co
menzilor, mărfurile existente in de
pozite '!

— Păi, știu eu ? ! — ridică din u- 
meri șeful serviciului comercial — să 
vedem ce spun subalternii.

Rezultatul „anchetei" : funcționa
rele de la calculație sînt găsite vino- 

... vate, pentru că au „omis" să întoc
mească formele necesare. Oare nu 
merceologii, economiștii, șefii de ser
vicii, directorii acestei mari între
prinderi au obligația — pentru cara 
primesc salariu — de a asigura apro
vizionarea magazinelor ? Superficia
litatea manifestată de aparatul co
mercial al I.C.R.T.I.-Galați, într-o 
asemenea problemă, de maximă im
portanță, ne este dovedită și de mo
dul în care s-a acționat, pentru pu
nerea în circulație a mărfurilor care 
zac în depozite în mod nejustificat, 
identificate de inspectorii Băncii Na
ționale. „Deși această întreprindere 
a plătit dobînzi penalizatoare de 
peste 250 mii de lei, numai în pri
mele nouă
tru 
spus 
sucursalei Galați a Băncii Naționale
— nu se manifestă încă interes pen
tru a trimite mărfurile respeotive în 
magazine. A trebuit să inițiem noi un 
program de măsuri pentru valorifi
carea mai rapidă a produselor din 
stoc, dar cu regret trebuie să spunem 
că tocmai reprezentanții I.C.R.T.I. — 
direct interesați — sînt cei care nu 
l-au aplicat. Graficele de livrare a 
mărfurilor au fost întocmite formal, 
cu date fictive ; magazinele proprii — 
o soluție potrivită în asemenea ocazii
— nici n-au fost încă deschise. Ori- 
cite planuri se vor întocmi, fără apli
carea lor operativă de către comer- 
cianți, situația nu se schimbă".

Din păcate, problema tn discuție are 
un caracter mai general, ea se referă 
și la baze comerciale din alte județe.

Care sint cauzele stocării prelun
gite ? In primul rînd, aprovizionarea

luni ale anului, pen- 
stocare prelungită- — ne-a 

Stan Zîrloianu, directorul

FĂRĂ EXPLICAȚIE...
cău- 
găsi

Unde se 
ascunde 
asasinul ?

fărăSurprinși tăind lemne 
autorizație în pădurea Dobra, 
cinci indivizi dintr-un cartier 
al comunei Terebești (Satu- 
Mare) l-au atacat pe pădurarul 
Vasile Lăpuște, care îi somase 
să se legitimeze, dezarmîndu-1 
și provocindu-i puternice le
ziuni corporale. Auzind strigă
tele de ajutor ale pădurarului, 
profesorul Artemie Mihu, di
rectorul școlii profesionale 
C.F.R. Satu-Mare, aflat prin a- 
propiere, a venit în goană la 
V. L. care zăcea la pămînt, s-a 
urcat pe calul acestuia și a por- 

, nit în căutarea celor fugiți de 
la locul faptei. In timp ce tre
cea prin dreptul unui tufiș, a 
fost rănit mortal de un foc de 
armă. După cum s-a stabilit 
ulterior, autorul acestei fapte 
este Antal Alexandru (brunet 
în vîrstă de 24 de ani), care, 
împreună cu frații Mihai și 
Alexandru Cardoș, a fugit în- 
tr-o direcție necunoscută. Dacă 
îi întîlniți, semnalați-le pre
zența la cel mai apropiat organ 

miliție.
Rubrică redactată de :
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 
sprijinul corespondenților 

„Scînteii".

nerațională cu unele mărfuri, fără cu
noașterea aprofundată a cererii popu
lației. în scopul accelerării desfacerii 
produselor de calitate, care, din di
verse motive au vînzare lentă, 
s-au elaborat instrucțiuni precise da 
soldare, de reducere a prețurilor — 
procedeu normal, aplicat curent în 
toate țările. Numai că, deși ar fi 
putut beneficia de aceste pîrghii sti
mulatorii, unii comercianți le-au a- 
plicat... pe jumătate : mărfurile că
rora li s-a redus prețul — în loc să 
fie prezentate, expuse spre vînzare, 
în cit mai multe magazine — n-au 
fost expediate din depozite de peste 
12 luni. La I.C.R.T.I. București, 
pildă, valoarea " " " 
această situație 
8,8 milioane de 
2,3 milioane de 
de 1,8 milioane 
solicitate de cumpărători' 
pling, în stingă și în dreapta, 
mercianții. Dar cum poate fi socotit 
un produs neagreat de cumpărători, 
cind aceștia nici nu l-au văzut ! Lu
crătorii I.C.R.T.I. dau dovadă, în 
continuare, de o inexplicabilă iner
ție ; ei se mulțumesc să burdușească 
rafturile depozitelor cu produse pe 
care le uită apoi cu anii.

Ținînd seama de situația existen
tă, potrivit planului de casă pe tri
mestrul III, aprobat prin H.C.M. 
753/1971, Ministerul Comerțului In
terior și CENTROCOOP, împreună 
cu organele bancare, au elaborat in
strucțiuni și măsuri pentru identifi
carea și valorificarea stocurilor cu 
vechime (nejustificată) de peste 
12 luni. Intre altele, trebuia să se 
organizeze brigăzi care să acționeze 
în acest sens ; în ciuda intervențiilor 
repetate ale reprezentanților băn
cii, organele comerciale n-au prea 
dovedit interes... Cităm din rapoar
tele băncii : „în numeroase locuri, 
brigăzile nu s-au organizat, în altele 
s-au înființat, dar activitatea lor a 
fost formală. Efectuînd un con
trol superficial, unele brigăzi au iden
tificat ca mărfuri cu vechime... exact 
ceea ce depistaseră mai demult, prin 
sondaj, inspectorii băncii. In ceea ce 
privește valorificarea produselor, s-au 
întocmit grafice, dar ele nu asigurau 
garanții depline că marfa va ajunge 
în magazine". Discuțiile avute cu spe
cialiștii din Banca Națională ne-au re
levat că unii comercianți sint în- 
tr-atît de lipsiți de preocupare pentru 
asigurarea unei circulații rapide, nor
male a mărfurilor, pentru valorifica
rea lor cu maximum de eficiență, in
cit nici măcar nu se interesează de si
tuația reală a stocurilor, iar — atunci 
cînd o cunosc — prezintă date ero
nate. La un sondaj recent, efectuat de 

Gorganele bancare la I.C.R.T.I.-Bucu- 
rești care declarase, drept mărfuri 
cu vechime, produse de vreo 960 000 
lei — s-au identificat sortimente sto
cate din 1969, în valoare de peste 10 
milioane lei.

— Explicația fenomenelor negative 
manifestate constă, după părerea 
noastră, în faptul că inseși conduce
rile — 
greșită 
dovedesc lipsă de preocupare față 
de identificarea și valorificarea 
prin magazine a mărfurilor aflate în 
depozite — ne-a declarat V. Cean, di
rectorul direcției creditării și circula
ției mărfurilor din Banca Națională. 
Deși întreprinderile comerciale cu ri
dicata sînt cele mai interesate de 
modul cum se valorifică stocurile, am 
constatat adeseori că nu se cunoaște 
nici capacitatea rețelei de desfacere cu 
amănuntul din județele deservite, nici 
volumul real al mărfurilor cu vechime 
în stoc. Cum s-ar putea,. în acest caz, 
trage semnalul de alarmă penti-u 
accelerarea livrărilor ? De ce nu 
manifestă interes comercianțil pen
tru accelerarea desfacerii și îmbu
nătățirea aprovizionării ? Răspunsul 
este unul singur : în locul mobilității, 
care ar trebui să caracterizeze în
treaga activitate comercială, se dă 
dovadă încă dc imobilism, de închis
tare ; lipsă de efort propriu, tendin
ță de a face un comerț facil, comod, 
cu mărfuri care au desfacere ultra
rapidă, fără vreun efort suplimen
tar. De aici și preocuparea redusă 
pentru accelerarea vinzăril altor 
mărfuri. Demarajul întîrziat, stoca
rea prelungită au — după cum se

mărfurilor aflate 
era, la 31 august, 
lei ; la Galați — 
lei ; la Craiova 
de lei etc. „Nu !«

de 
în 
de 
da

sînt 
sa 

co-

vede — efecte negative atît pentru 
cumpărători, care nu găsesc produse 
în sortiment complet, cit și pentru 
economia națională, care trebuie să 
suporte cheltuieli de depozitare, 
păstrare, manipulare sau pentru 
creditarea' suplimentară.

Nu trebuie să fii specialist în pro
bleme de comerț pentru a înțelege 
că efecte de genul celor enunțate 
de reprezentantul Băncii Naționale 
au consecințe dintre cele mai ne
dorite. Faptul că în numeroase uni
tăți. nu este asigurat , un sortiment 
cit mai complet afectează interesele 
cumpărătorului. Numeroși specialiști 
au apreciat că asemenea fenomene 
negative nu pot fi evitate decît dacă 
frecvența și structura aprovizionării 
se determină finind seama de crite
rii economice bine fundamentate, de 
condițiile concrete ale unităților (ce
rerea de consum, deverul unității, 
capacitatea de expunere și de des
facere, vadul comercial etc.), o ana
liză, chiar și succintă, a stocurilor de 
mărfuri cu vînzare lentă din mai 
multe magazine arată limpede .că 
—în ciuda volumului mare de măr
furi aflate in depozite — se practică 
o dispersare exagerată a produselor, 
în detrimentul asigurării unui 
ment complet. Consecința : în 
rafturilor pline, cumpărătorul 
sește articolul căutat numai 
vizitarea mai multor unități.

Expunîndu-ne aceste considerente, 
specialiștii cu care am discutat au 
evidențiat și faptul că — asemenea- 
oricăror deficiențe organizatorice — 
și această „maladie" a stocării ex
cesive poate fi evitată sau cel pu
țin atenuată. în acest scop, sînt ne
cesare măsurj pentru corelarea fon
dului de marfă existent cu numărul 
și capacitatea magazinelor ; reprofi
larea unor unități în funcție, de vo
lumul și strilctura produselor exis
tente în depozite ; folosirea de noi 
metode de optimizare a stocurilor și 
de stimulare a preocupării lucrători
lor pentru normalizarea acestora ; în 
sfîrșit, exercitarea unui control ri
guros și eficient asupra volumului și 
vechimii stocurilor, a vitezei cu 
care mărfurile sînt vehiculate spre 
rafturile magazinelor.

George POPESCU 
Mihai IONESCU

sorti- 
ciuda 

gă- 
după

Cu trei ani In urmă, Combi
natul de exploatare și industria
lizare a lemnului Palas din Con
stanța și-a Înscris prezența în 
producția de mobilă a țării. O 
perioadă scurtă de timp, dar deo
sebit de bogată în creșterea și 
diversificarea producției, în tiș- 
tigarea unui binemeritat presti
giu. 1970 a fost anul unui puter
nic debușeu pe piața externă. 
Marca fabricii se definește prin 
înaltul simț artistic și practic al 
fiecărei piese de mobilă realizată 
aici — intr-un cuvînt, printr-o 
calitate superioară.

Unul dintre cele mai izbutite 
produse este garnitura „Pelican", 
cotată de specialiști ca un mo
del de ingeniozitate, de combina
ții variate și soluții îndrăznețe. 
Dar la fel de apreciate sînt și 
garniturile „Afrodlta", „Tamls", 
paturile tip „Mamaia" realizate 
în patru variante.

O caracteristică esențială a tu
turor produselor realizate la 
C.E.I.L. Constanța este gradul 
ridicat de funcționalitate, fiind 
adaptabile la apartamentele cu 
grad diferențiat de confort. Gi
rul producției de serie este dat 
cu maximum de exigență. Prin 
studierea permanentă a cerințe
lor consumatorilor, creatorii con- 
stănțeni de mobilă au adus nu
meroase îmbunătățiri construc
tive produselor, utilizînd într-o 
măsură mai mare furnirurile 
exotice de calitate superioară, 
tapițeriile fine, metalul, masele 
plastice.

întregul colectiv al combinatu
lui este ferm angajat acum în 
pregătirea exemplară a produc
ției anului viitor, pentru a onora 
volumul mare de contracte în
cheiate cu furnizorii interni și 
externi Ia timp și la cel mai 
înalt nivel calitativ, pe măsura 
prestigiului cîștigat.

* 
I 
!
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I
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Organizate pe baza hotăririi 
Comitetului Executiv al C.C al 
P.C.R. privind perfecționarea 
pregătirii activiștilor de partid, 
de stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești, în mai multe 
centre din țară — Bacău, Bra
șov, Cluj, Constanța, Craiova, 
Galați, Iași, Oradea. Timișoa
ra, București — s-au deschis, 
sub conducerea și Îndru
marea comitetelor județene, 
școlile interjudețene de partid. 
Luni a avut loc inaugurarea 
cursurilor școlii interjudețene 
de partid București. Cuprin- 
zînd activiști de partid, de 
sindicat și ai U.T.C. din ju
dețele Argeș, Brașov, Brăila, 
Dîmbovița, Ilfov, Prahova, 
Teleorman, Vîlcea și munici
piul București, lucrători din 
presa centrală, radio-televi- 
ziune și edituri, școala inter
județeană de partid își va 
desfășura activitatea în trei 
secții cu profil distinct. Un 
curs, de un an, se adresează 
activiștilor comitetelor de par
tid județene, municipale, oră
șenești, secretarilor comitete
lor comunale de partid, acti
viștilor organizațiilor sindi
cale, U.T.C. și ai uniunilor ju
dețene ale cooperativelor a- 
gricole de producție. Un altul, 
de șase luni, este destinat 
pregătirii secretarilor comite
telor de partid din întreprin
deri, instituții, stațiuni pen
tru mecanizarea agriculturii, 
locțiitorilor acestora și respon
sabililor cu propaganda din 
comitetele de partid, precum 
și președinților comitetelor 
sindicale și secretarilor comi
tetelor U.T.C. din marile în
treprinderi. In cadrul școlii

funcționează, de asemenea, 
un curs de șase luni pentru 
perfecționarea pregătirii lu
crătorilor din presă, radio- 
televiziune și edituri.

Cuprinzător și variat, pro
gramul de studiu al școlii are 
ca obiectiv principal aprofun
darea de către cursanți a pro
blemelor fundamentale ale 
politicii interne și externe a 
partidului nostru, în lumina 
documentelor celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R., a progra
mului de educație comunistă 
elaborat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a hotărîrilor Comi
tetului Central, a altor docu
mente de partid și de stat. 
Participanții la cursuri vor 
avea prilejul să dobîndească 
bogate cunoștințe privind pro
blemele actuale ale dezvol
tării economiei, învățămîntu- 
lui, științei și culturii, perfec
ționarea activității organelor 
de partid, de stat și obștești. 
Un loc important îl vor ocu
pa în desfășurarea cursurilor 
schimburile de experiență, a- 
plicațiile practice și vizitele 
documentare, în scopul cu
noașterii de către participant 
a stilului și metodelor de 
muncă, a experienței dobîn- 
dite de unele organe și orga
nizații de partid în creșterea 
continuă a rolului conducător 
în toate domeniile de activi
tate.

La festivitate au luat parte 
Ilie Rădulescu, secretar al Co
mitetului municipal București 
al P.C.R., activiști de partid 
și de stat, redactori-șefi ai pre
sei centrale.

I.C.R.T.I. 
despre

au o concepție 
rolul stocurilor,

Radu APOSTOL 
corespondentul „Sctnteli

Acțiunea de fiecare zi 
in munca politico - educativă

Sînt muncitor forestier, cu o ve
chime de 32 de ani în timpul mun
cii. împlinind vîrsta de 62 de ani, 
la Complexul de prelucrare a lem
nului Cîmpeni mi s-a întocmit do
sarul de pensionare la 15 iunie 1971. 
De atunci lucrurile se tărăgănează 
și eu n-am primit încă pensia. Mă 
întreb de ce? N-am căpătat răspuns, 
deși am făcut mai multe drumuri 
la Oficiul de asigurări sociale și 
pensii Sebeș și la fabrică la Cîm
peni.

Teolil PÎRTILA
comuna Poșaga, județul Alba

CU BICICLETA 
PE URMELE NEGLIJENȚEI

Cu cîtva timp în urmă am fost 
chemat urgent in satul Cornu, din 
comuna Orodel, județul Dolj, de
oarece a încetat din viață o rudă 
de a mea. Dintr-un elementar simț 
de omenie ar fi trebuit ca salaria- 
ții care eliberează actele necesare 
în asemenea împrejurări să nu ne 
sporească necazurile. Dar n-a fost 
așa ; o adeverință incompletă, ne
glijent întocmită la dispensarul din 
comună m-a făcut să alerg pe bi
cicletă, intr-o singură zi, vreo 60 
de km. M-am dus la spitalul din 
Plenița — la vreo 15 km distanță 
— ca să obțin un act privind cau
zele decesului. Aici s-a constatat 
că hirtia pe care o primisem de la 
dispensarul Orodel și în baza că
reia urma ca spitalul să întocmeas
că actul era incompletă. Am fost 
trimis din nou la Orodel, să aduc 
alta. De aici înapoi la Plenița și 
apoi Ia Orodel.

Iată cit a trebuit să alerg din

Din arhitectura orașului Piatra Neamț Foto: S. Cristian

• RECLAMAGII

• SESIZĂRI

1935 în orașul Adjud, județul Vran- 
cea. Cu' tot ajutorul pe care 1-arn 
primit din partea organelor de mi
liție locale n-a fost chip să dăm de 
urma lor sau să le aflăm locul de 
muncă. De aceea, apelăm pe aceas
tă cale la sprijinul opiniei publice, 
așteptînd relații despre cei trei da
tornici.

Comitetul asociației 
de locatari nr. 3, 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej

(Urmare din pag. I)

• RĂSPUNSURI PROFILAXIA INDISCIPLINEI

eauza neglijenței unei salariate de 
la dispensar, care n-a întocmit co
rect, cu răspundere, o adeverință.

Vasile CORUȚ
electrician, Schela petrolieră 
Țicleni

magazin să fie mai des controlat 
de conducerea cooperativei și de 
reprezentanți ai U.J.C.C. Buzău.

Ionica PATULEA 
învâfâtoare, comuna Zârnești, 
județul Buzău

DUPĂ CUM VREA 
GESTIONARUL?

TREI FUGARI...

nu

La magazinul alimentar din co
muna noastră, mărfurile mult soli
citate de cetățeni se vînd pe sprin
ceană și sînt drămuite după cum 
vrea gestionarul. Cînd vinde droj
die de bere, de exemplu, o fărîmi- 
țează și-i dă cumpărătorului cit 
crede el ; copiilor nu le cintărește 
bomboanele, ci le numără cite 4—5 
la un leu. Peștele proaspăt îl vin
de cînd sătenii se află la munca 
timpului; de fapt, distribuie cîteva 
kilograme „de ochii lumii", iar res
tul îl oprește pentru prieteni și cu
noștințe. Consider necesar ca acest

Asociația noastră de locatari 
poate recupera de mai multă vre
me 4 600 lei pe care îi datorează 
3 foști chiriași, care s-au mutat 
din imobilele cu nr. 28/33, 28/24 si 
26/22 de pe bulevardul Oituz îna
inte de a-și achita datoriile. Iată 
cine sint ei (pentru a ti identificați 
dăm și unele date personale pe 
care le deținem): Aurel Comirlă, 
fiul lui Constantin și Profira, năs
cut la data de 20 aprilie 1931 în co
muna Racova, județul Bacău, Au
rel Covaci, fiul lui Ștefan și Elena, 
născut la data de 18 mai 1948 în 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, și 
Emil Matei, fiul lui Gheorghe și 
Maria, născut la data de 15 august

Sesizări din Runcu, Căpreni și 
Tg. Cărbunești, județul Gorj, sem
nalau redacției diferite abateri și 
nereguli din unele unități 
din aceste localități.

Răspunsul primit de la 
sanitară a județului Gorj, 
s-au trimis spre cercetare _____
le respective, ne informează că ma
joritatea faptelor semnalate cores
pund cu realitatea, arătind și mă
surile luate în consecință. Astfel, 
sora de ocrotire Ana Iacobescu, de 
la circumscripția sanitară Runcu, 
a fost penalizată cu 20 la sută din 
salariu pe timp de 3 luni pentru 
că nu a efectuat tratamentul medi
cal prescris unui copil ; medicul 
stomatolog Elena Andreescu de la 
spitalul din Căpreni, care a refuzat 
să acorde asistență unei persoane 
venite pe jos de la 10 km depăr
tare, a fost sancționată cu mustra
re, conform legii nr. 1/1970. S-a 
confirmat, de asemenea, că Ia bucă
tăria spitalului din Tg. Cărbunești 
serveau masa și persoane care nu 
aveau acest drept și diminuau în 
consecință rațiile de hrană ale bol
navilor. Elena Budrigă, bucătă
reasă, care se face vinovată de 
această abatere, a fost retrogradată 
și mutată disciplinar.

sanitare

Direcția 
căreia i 

sesizări-

Unele dintre acestea nu manifestă 
suficientă inițiativă, așteaptă indicații 
de la comitetul, județean, nu atrag în 
mod sistematic la informarea oame
nilor muncii un număr suficient de 
cadre cu o bună pregătire politico- 
ideoiogică, de care nu s-ar putea spu
ne că nu dispunem. Acest fapt s-a 
răsfrînt negativ asupra pregătirii po
litice a oamenilor și, desigur, și asu
pra activității lor. Este deosebit de 
concludent faptul că acolo unde orga
nele și organizațiile de partid s-au 
străduit să facă temeinic cunoscut 
noul sistem de retribuire a țăranilor 
cooperatori pe baza acordului global, 
oamenii i-au înțeles avantajele, au 
sporit participarea lor la muncă. ‘în 
schimb, acolo unde nu s-a desfășu
rat o susținută muncă politică de in
formare și, deci, de popularizare a 
acestui sistem de retribuție, există 
inadmisibile lacune și neînțelegeri, 
care se resimt in munca și compor
tamentul oamenilor.

In cadrul programului de măsuri 
pentru îmbunătățirea activității edu
cative, adoptat la recenta plenară a 
comitetului județean de partid, se 
pune un accent deosebit pe asigura
rea unei permanențe, a unei susți
nute continuități a acestei activități, 
în ce privește informarea politică, de 
pildă, s-a stabilit ca centrul de greu
tate al acesteia să se deplaseze din 
ce în ce mai mult la comitetele de 
partid, la organizațiile de bază, să se 
folosească mai intens, în acest sens, 
adunările generale de partid, adună
rile salariaților, ale cooperatorilor, în- 
tîlnirile de Ia căminele culturale. Par- 
ticipînd la asemenea adunări și întîl— 
nindu-se sistematic cu oamenii mun
cii, membri ai comitetului județean 
și alte cadre de conducere, activiștii, 
lectorii dau consultații operative asu
pra principalelor probleme ale poli
ticii interne și externe a partidului 
și statului, explică conținutul diferi
telor hotărîri și legi, răspund la în
trebările puse de ei.

In asigurarea unei activități edu
cative continue, eficiente, cu putere 
de influențare a conștiinței fiecărui 
om, și-a dovedit de mult utilitatea 
munca de la om Ia om. Comitetul 
județean urmărește ca în această 
muncă să fie atrași absolut toți co
muniștii, ca fiecare să se manifeste 
acolo unde lucrează — în fabrică, în 
cooperativă, in școală etc ca un mi
litant hotărît pentru înfăptuirea li
niei partidului, a principiilor comu
niste de viață. Nu se pot admite pa
sivitatea, spiritul de toleranță față de 
manifestările negative, antisociale, 
care vădesc persistența unor menta
lități înapoiate. Este necesar să elimi
năm din concepția unor cadre din e- 
conomie ideea greșită că sarcina lor 
este de a asigura numai realizarea 
planului, că munca de educație pri
vește pe „altcineva" și să acționăm 
ferm pentru generalizarea principiu
lui conform căruia nu se poate con
cepe un conducător, oricare ar fi el, 
care să nu se intereseze îndeaproape 
și să nu contribuie la educația poli- 
tico-ideologică a celor pe care-i con
duce.

Cu deosebită pregnanță s-a ridicat 
în recentele dezbateri din adunările 
de partid cerința ca, în activitatea 
ideologică-educativă, organele și or
ganizațiile de partid să se preocupe 
nu numai de cantitatea, de aspectul 
statistic al manifestărilor, ci mai 
ales de calitatea lor, de eficiența 
înregistrată in plan educativ. Sîn- 
tem pe deplin conștienți de necesi
tatea eliminării formalismului și fes- 
tivismului din munca noastră, cu a- 
tît mai mult cu cit am observat că 
multe acțiuni care la prima vedere 
păreau bine pregătite, la o investi
gație mai profundă s-au dovedit ne
corespunzătoare sub raportul conți
nutului lor educativ, al aportului lor 
real la dezvoltarea conștiinței socia
liste. Ca un exemplu, aș aminti ac
tivitatea brigăzilor de agitație din 
județul nostru. îmbogățirea pe care

a cunoscut-o această activitate tn 
comparație cu anii trecuți, tematica 
mai largă abordată și realizarea ar
tistică erau, la prima vedere, sufici
ente elemente pentru a concluziona 
că mișcarea brigăzilor de agitație 
prezintă o situație bună. O analiză 
mai atentă, însă, ne-a dezvăluit o a- 
numită tendință festivistă, de pre
gătire pentru concursuri și mai puțin 
pentru spectacole în uzină, în comu
nă. Insuficient ancorate în realită
țile locului de muncă, aceste spec-1 
tacole nu au reușit să aibă un ca
racter de combativitate, de critică 
deschisă a lipsurilor, elemente atît 
de necesare în sporirea influenței pe 
care ele trebuie s-o exercite asupra 
formării profilului spiritual al omu
lui societății noastre. Tocmai spre 
eliminarea unor asemenea minusuri 
ne îndreptăm in prezent atenția, ur
mărind să facem din brigăzile de a- 
gitație un mijloc eficient de luptă 
împotriva atitudinilor înapoiate. Am 
luat, de asemenea, măsuri ca progra
mele brigăzilor să fie transmise și 
prin stațiile de radioficare acolo un
de există. Aceasta ușurează activita
tea brigăzilor din punct de vedere 
al prezentării și, în același timp, le 
dă posibilitatea să se adreseze „din 
mers" unui mult mai mare număr de 
ascultători.

In aceeași ordine de idei poate fi 
amintită activitatea cinecluburilor, 
pentru care la noi în județ există un 
evident interes. Foarte multe unități 
își procură aparate de filmat, peli
culă, unele au în intenție acest lu
cru. Activitatea desfășurată a fost 
însă în genere sporadică și dominată 
de același festivism de care am mai 
amintit. Pentru a-i imprima un plus 
de consistență și combativitate, ne-am 
gindit să asigurăm coordonarea ei de 
la nivelul secției de propagandă. O- 
rientăm cinecluburile către abordarea 
unor tematici și subiecte inspirate 
din viața și munca colectivelor res
pective, din preocupările lor majore, 
către surprinderea pe peliculă și cri
tica unor atitudini necorespunzătoa
re, a unor manifestări ce trădează 
mentalități și concepții străine spi
ritului nostru socialist. Din punct de 
vedere organizatoric am luat măsuri 
să creăm două cinecluburi-laborator 
la nivelul județului — unul pentru 
rețeaua sindicatelor, altul pentru re
țeaua rurală care, pe lingă prestă
rile de servicii (developări, montări) 
asigură și o îndrumare metodică. O 
secție anume înființată la școala 
populară de artă asigură pregătirea 
cinefililor amatori. Credem că prin 
aceste măsuri vom izbuti să valori
ficăm în munca educativă posibili
tățile largi pe care le oferă pelicula 
cinematografică.

Ridicarea activității politico-ideo- 
logice la nivelul înaltelor exigențe 
ale partidului, sporirea nivelului ei 
de combativitate și a spiritului mili
tant depind în mod hotărît.or de cî
teva condiții cărora le vom acorda 
toată atenția pe viitor. Ne gindim în 
acest sens la intensificarea rolului de 
coordonare, dc îndrumare permanen
tă și coptrol pe care trebuie să-I e- 
xercitc comitetul județean, celelalte 
organe și organizații de partid, la 
sporirea exigenței și a responsabili
tății lor pentru munca politico-edu- 
cativă, incit aceasta să însoțească 
orice acțiune desfășurată pe plan e- 
conomic sau social. Ne-am propus, 
de asemenea, să analizăm și să ur
mărim activitatea tuturor organiza
țiilor de masă și obștești, a institu
țiilor care au sarcini exprese în pri
vința educației comuniste a oameni
lor muncii. Cum este șl firesc, toate 
acestea cer o muncă asiduă a tuturor 
activiștilor, concomitent cu atragerea 
unui larg activ de partid, a tuturor 
cadrelor cu o bună pregătire și cu 
experiență în activitatea politico- 
ideologică.

Sîntem hotărîți să ne eonsacrSm 
toate forțele pentru a transpune in
tegral în viață programul de educa
ție comunistă, a ne aduce și pe a- 
ceastă cale contribuția la progresul 
multilateral al societății românești,
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în industria construcțiilor de mașini
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INVESTIȚIILE ANULUI 1972
mai bine pregătite

decît în
probleme

trecut, dar multe
A ■ A vsint mea deschise

LA EXIGENTĂ PENTRU
ASIGURAREA FONDULUI

SEMINCER AL AGRICULTURII
LEGEA PRIVIND PRODUCEREA, FOLOSIREA Șl CONTROLUL CALITĂ
ȚII SEMINȚELOR Șl MATERIALU LUI SĂDITOR PENTRU PRODUCȚIA 

AGRICOLĂ VEGETALĂ

Pentru îndeplinirea importante
lor sarcini ce revin Industriei con
strucțiilor de mașini în cinci
nalul actual, concomitent cu folo
sirea mai rațională a capacităților 
existente, se vor dezvolta o serie 
din actualele unități și vor fi con
struite noi uzine și fabrici moder
ne, dotate cu utilaje de înalt ran
dament. Acestei ramuri de bază a 
economiei i s-au alocat fonduri de 
investiții, de la un an la altul mai 
mari.

Cum este și firesc, realizarea exem
plară, sub raport cantitativ și cali
tativ, a investițiilor prevăzute pen
tru anul 1972 presupune pregătirea a- 
tentă, din timp, a tuturor condițiilor 
necesare — cu precădere asigurarea 
documentațiilor tehnice și contracta
rea utilajelor (cu termene de livrare 
corelate cu cele de montaj). Sint 
create aceste condiții ? Și, mai ales, 
ce se întreprinde pentru soluționa
rea grabnică, în răstimpul scurt ră
mas pină la sfîrșitul anului, a tutu
ror problemelor care privesc pregă
tirea temeinică a lucrărilor de in
vestiții din 1972 ? Acestea au con
stituit tema convorbirii pe care am 
avut-o recent cu tovarășul ing. Miliai 
Martinescu, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de mașini.

— De la bun început aș vrea să 
precizez că, în prezent, stadiul pregă
tirii investițiilor planificate pentru 
1972 este mult mai avansat decît era 
anul trecut, cînd ne străduiam să asi
gurăm condițiile pentru realizarea 
planului pe anul 1971 — ne-a spus 
interlocutorul. Pentru ilustrarea a- 
cestei afirmații amintesc că din 
cele 39 noi obiective industriale, ale 
căror lucrări vor începe anul viitor, 
29 aveau la începutul lunii octom- 
rie a.c. studiile tehnico-economice a- 
probate. De menționat că studiile 
tehnico-economice aprobate pînă în 
prezent (privitoare la anii 1971 și 
1972) asigură peste 77 Ia sută din to
talul lucrărilor planificate a fi puse 
In funcțiune în cursul actualului cinci
nal., Acest' rezultat promițător'‘este 
urmarea directă a eforturilor -de
puse de proiectanți, ca și de specia
liștii din minister și din uriitățile be
neficiare de investiții, a atenției mult 
mai mari ca în alți ani ce s-a acor
dat elaborării din vreme a documen
tațiilor tehnice.

— Nu se poate trece cu vede
rea, totuși, peste faptul că un 
număr de studii tehnico-econo
mice, pentru lucrări de primă 
importanță prevăzute în 1972, nu 
sint încă aprobate. Aceasta, 
cu atît mai mult, cu cit 
s-a prevăzut ca toate studiile 
tehnico-economice pentru obiec
tivele noi de investiții din anul 
viitor să fie terminate pînă la 
jumătatea lunii iulie a.c, exls- 
tînd astfel posibilitatea creării u- 
nui decalaj suficient pentru în
tocmirea proiectelor de execuție.

— Este adevărat că studiile tehnico- 
economice pentru o serie de obiective 
prevăzute în anul viitor nu au fost 
definitivate la data stabilită. Cauzele 
•ceste! situații sînt numeroase. Bu
năoară, unele lucrări au fost intro
duse în plan relativ tîrziu, ceea ce a 
determinat, inerent, decalarea terme
nelor de elaborare a lor peste data 
de 15 iulie a.c. — fixată inițial. Alte 
studii tehnico-economice au necesi
tat, în faza de avizare’ și aprobare a 
lor, o serie de completări, reconside
rări ale nivelurilor unor parametri etc. 
Așa a fost cazul lucrărilor „dezvolta
rea uzinei „Semănătoarea" din Bucu
rești" și „turnătoria de piese pentru 
mașini-unelte de la Alba-Iulia". în 
plus, trebuie să ținem seama că insti
tutele de proiectare din industria con
strucțiilor de mașini au o capacitate 
insuficientă de producție — față de 
necesitățile reale — ceea ce a deter
minat, printre altele, ca elaborarea 
studiului tehnico-economic al viitoa
rei fabrici de piese de schimb auto 
și tractoare de la Miercurea Ciuc să 
nu fie terminată nici azi ; am adus în 
discuție aceste chestiuni pentru a a- 
vea o imagine aproape completă a 
factorilor care au determinat neînca- 
drarea în termenul prevăzut pentru 
definitivarea studiilor tehnico-econo
mice ale unor lucrări cuprinse in 
planul de investiții din anul viitor 
al industriei construcțiilor de ma
șini.

Există, însă, toate premisele ca ela
borarea, avizarea și aprobarea tutu
ror studiilor tehnico-economice ale lu
crărilor prevăzute să înceapă anul vii
tor să fie terminate în cel mai scurt 
timp. Măsurile luate în ultima vre
me de conducerea ministerului — o- 
rientate, în special, spre organizarea 
mai bună a muncii în institutele de 
proiectări, cu efect favorabil în creș
terea productivității muncii proiec- 
tanților — constituie o garanție certă 
in acest sens.

— Reținînd această afirmație, 
vă rugăm să ne spuneți ce conse
cințe ar avea nerealizarea la da
tele prevăzute a tuturor studiilor 
tehnico-economice pentru obiec
tivele de investiții din 1972 ? Ri
dicăm această problemă, deoare
ce, în anul curent, la o seamă de 
obiective importante, lucrările 
au început cu întlrziere tocmai 
din cauză că nu s-au asigurat 
în timp util documentațiile teh
nice. La alte obiective lu
crările nici nu au început 
încă, deși finanțarea a fost 
deschisă din luna iunie a.c. 
Considerați că date fiind in- 
tirzierile in elaborarea unor 
studii tehnico-economice pen
tru obiective de investiții 
planificate să înceapă în anul 
1972, asemenea aspecte nefavora
bile vop putea fi evitate 7

— Categoric, da. Îmi bazez afirma-

Convorbire cu 
ing. Mihai MARTINESCU, 

adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini

ția pe mai multe elemente. Mai întîi, 
am în vedere faptul că, în acest an, 
situația asigurării documentațiilor teh
nice este incomparabil mai bună de
cît cea de anul trecut. Apoi, uzînd de 
prevederile legale, la o serie de o- 
biective noi de investiții am trecut 
la elaborarea unor părți ale proiecte
lor de execuție în paralel cu apro
barea studiilor tehnico-economice. A- 
ceasta a permis, evident, ciștigarea 
unui timp prețios în asigurarea docu
mentațiilor tehnice de execuție pentru 
investițiile de anul viitor. De altfel, 
la începutul lunii octombrie a.c. pla
nul de construcții-montaj pentru 1972 
era acoperit cu proiecte de execuție 
în proporție de aproape 73 la sută. 
Pentru unele lucrări noi — „turnăto
ria de piese pentru mașini-unelte de 
la Alba Iulia", „Fabrica de produse 
radio-tehnice de la Iași" — sau pen
tru unele din cele aflate în conti
nuare — „dezvoltarea Fabricii de 
rulmenți din Bîrlad”, „dezvolta
rea Șantierelor navale de la Con
stanța, Galați și Oltenița" — ter
minarea proiectelor de execuție 
este însă condiționată de primi
rea unor date de Ia furnizorii externi 
de utilaje. Dar această situație nu va 
influența realizarea ritmică a planu
lui de investiții de anul viitor, deoa
rece cînd am stabilit volumul de 
construcții-montaj pe fiecare lucrare, 
am ținut seama în primul rînd de 
stadiul asigurării lor cu proiecte de 
execuție. De asemenea, așa cum se 
prevede în programul de măsuri re
cent aprobat de secretariatul C.C. al 
P.C.R., s-a stabilit ca. în vederea des
congestionării- institutelor de proiec
tări, un volum icît mai mare de de
talii de execuție și documentații da 
investiții să fie elaborat de organi
zațiile de construcții, centralele și în
treprinderile industriale.

— In afară de asigurarea cu 
documentație tehnică, pregătirea 
corespunzătoare a investițiilor 
implică încheierea contractelor 
de achiziționare a utilajelor teh
nologice — cu termene de li
vrare armonizate' cu cele de 
montaj. Legat de această ches
tiune, care este situația con
tractării utilajelor tehnologice 
pentru investițiile din 1972 7

— La sfîrșitul lunii septembrie a.c. 
erau contractate 53 ia sută din volu
mul — de cîteva miliarde lei — da 
utilaje tehnologice pentru planul de 
investiții din anul viitor. O pondere 
care, desigur, ar fi putut să fie 
mult mai ridicată dacă nu întîmpi- 
nam unele dificultăți — cu precădere 
legate de contractarea mașinilor și 
utilajelor din import. Pentru 29 ca
pacități de producție planificate în 
1972 nu sînt contractate toate utila
jele necesare punerii în funcțiune.

— După informațiile noastre, 
nici la utilajele din țară sta
diul contractării nu este prea 
înaintat. întirzierea este cu atît 
mai inexplicabilă cu cit marea 
majoritate a utilajelor tehnolo
gice din țară sînt produse și 
furnizate chiar de unități din in
dustria construcțiilor de mașini.

— Pot fi aduse multe argumente 
penti-u a justifica neacoperirea inte
grală cu contracte a utilajelor tehno
logice din țară. Nu aceasta este e- 
sențial, întirzierea rămine întîrziere. 
Acum, recuperarea ei, respectiv, în
cheierea contractelor pentru toate 
Utilajele necesare îndeplinirii pla
nului de investiții din anul viitor ne 
preocupă în cel mai înalt grad. Ast
fel, un ordin recent al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini pre
vede ca fiecare centrală industrială 
sau uzină coordonatoare’ de balanță 
să asigure cu prioritate utilajele ne
cesare capacităților de producție cu 
termene de punere în funcțiune pla
nificate pentru anul viitor.

De asemenea, pentru utilajele teh
nologice nestandardizate, s-a căutat 
și se caută să se realizeze cooperarea 
dintre beneficiarii de investiții și alte 
uzine pentru producerea de suban- 
samble în cadrul acțiunii de auto- 
utilare.

Aș vrea să se rețină că noi, cei din 
conducerea ministerului, ca și fiecare 
specialist angrenat în activitatea de 
investiții, sîntem conștienți de marile 
răspunderi care ne revin și sîntem 
hotărîți să acționăm pentru ca să ca
nalizăm cu maximă operativitate 
toate eforturile în direcția unui scop 
unic : lansarea, cît mai bine pregătit, 
a planului de investiții pe 1972.

★
Credem că din întreaga convorbire 

se desprinde necesitatea intensifică
rii eforturilor pentru ca lucrările de 
investiții din 1972 ale industriei con
strucțiilor de mașini, să demareze 
viguros încă dm prima zi a anului 
viitor. Fără a omite' progresul marcat' 
față de anii anteriori, trebuie totuși 
reținut că, în această ramură de bază 
• economiei naționale, pregătirea in
vestițiilor planificate în 1972 nu a 
atins încă stadiul necesar. Așa cum 
a precizat adjunctul ministrului, a- 
ceastă situație se datorează și unor 
cauze independente de activitatea ti
tularului și beneficiarilor de investi
ții. a proiectanților.

Dar pentru a respecta realitatea, 
nu putem trece cu vederea că, în 
parte, răspunderea pentru rămînerile 
în urmă în pregătirea investițiilor 
din 1972 revine și ministerului, ca 
titular de investiții. Nu mai este 
timp de explicații, de argumente, de 
justificări. Nici un efort nu trebuie 
precupețit pentru ca Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini, ca 
titular de investiții, în virtutea răs
punderilor și obligațiilor ce-i revin 
în această calitate, să se evidențieze 
ca un autentic factor de coordonare 
și impulsionare a lucrărilor de pre
gătire a investițiilor din anul 1972.

Convorbire consemnata de
Dan MATEESCU

Recent s-a publicat în presă textul Legii 
privind producerea, folosirea și controlul ca
lității semințelor' și materialului săditor pen
tru producția agricolă vegetală, adoptată de 
către Marea Adunare Națională.

Asigurarea unităților agricole cu semințe 
și material săditor de calitate din soiuri va
loroase constituie unul din elementele ■'’deter
minante ale producției agricole. Prevederile 
legii amintite prezintă o deosebită însemnă
tate practică, avînd menirea de a situa pe 
baze noi, superioare, activitatea din acest 
sector, corespunzător cerințelor actuale pri
vind creșterea producției agricole vegetale.

Organizarea producerii și folosirii semințe
lor și a materialului săditor în cadrul unui 
sistem național unitar este de natură să asi
gure menținerea potențialului biologic și pro
ductiv al soiurilor și hibrizilor la nivelul ce 
l-au avut la introducerea în cultură.

In acest sens sînt stabilite sarcini și răs
punderi precise pentru organele centrale cît 
și pentru unitățile agricole, care trebuie să 
treacă imediat la aplicarea prevederilor Le
gii privind organizarea producerii semințelor 
și a materialului săditor, astfel îneît anul 
viitor să se asigure din producție proprie în-’ 
tregul necesar de semințe pentru producție 
și fondul de rezervă, corespunzător soiurilor 
și hibrizilor aflați în producție și înscriși în 
registrul de stat de evidență. Pentru a se 
asigura puritatea biologică și menținerea în
sușirilor de bază ale soiurilor și hibrizilor 
aflați in cultură se vor organiza ferme specia- , 
lizate și loturi semincere în întreprinderi 
agricole de stat și cooperative agricole. Pro
ducerea semințelor hibride, a celor de plante 
tehnice, de legume, plante furajere, medici
nale, aromatice, care necesită o tehnologie 
aparte, se va face în stațiuni experimentale 
și ferme specializate organizate în unități 
agricole de stat și cooperatiste, cu asistență 
tehnică din partea specialiștilor de la stațiu
nile experimentale în a căror rază se află.

Producerea semințelor și a materialului 
săditor este o activitate ce implică o mare 
răspundere, pentru a se asigura puritatea bio
logică, o stare fitosanitară normală și o valoare 
culturală ridicată. Legea prevede instituirea

unui riguros control al calității semințelor 
și materialului săditor în toate fazele : de 
producere, condiționare, depozitare, păstrare, 
comercializare, transport, precum și de fo
losire a lor in procesul de producție.

în mod deosebit, legea accentuează rolul 
esențial al creării de soiuri și hibrizi de plan
te agricole, cu însușiri superioare, in stare să 
valorifice la maximum potențialul productiv 
al solului, baza tehnică-materială a agri
culturii. în acest sens se precizează însușirile 
productive și tehnologice pe care trebuie să 
le întrunească noile soiuri și hibrizi, care 
trebuie să asigure un spor de producție de 
cel puțin 10 la sută față de solurile aflate în 
cultură. Această precizare nu este lntîmplă- 
toare. Agricultura dispune de o vastă rețea 
de cercetare și de specialiști de înaltă cali
ficare. Dar în multe cazuri forțele au fost 
irosite pe obiective minore, față de necesi
tățile producției.

De la primul șl pînă la ultimul capitol al 
actualei legi se relevă necesitatea întăririi 
răspunderii și disciplinei în acest sector de 
activitate. Prevederile care precizează răspun
derile de natură disciplinară, contra
vențională, materială, civilă sau penală vin 
să întărească ideea că în producerea și folo
sirea semințelor și a materialului săditor nu 
se pot admite nici un fel de abateri de Ia 
normativele stabilite.

Acționînd cu hotărîre și fermitate, ocupîn- 
du-se cu exigență și cu toată răspunderea de 
înfăptuirea întocmai și tn cel mai scurt timp 
a importantelor obiective ce revin din legea 
producerii, folosirii și controlului calității se
mințelor și materialului săditor, organismele 
agricole centrale, unitățile agricole de stat și 
cooperatiste vor crea condițiile necesare asi
gurării fondului de semințe atît cantitativ cît 
și calitativ. Aprovizionarea cu semințe și 
material săditor din soiuri și hibrizi de înal
tă productivitate, cu valoare biologică și cul
turală ridicate, este un factor determinant 
pentru creșterea producției agricole vegetale, 
la nivelul stabilit de cel de-al X-lea Con
gres al partidului.

Aurel PAPADIUC

CONTRASTE
Așteaptă iarna

cîteva dru- 
alei pietruite,

capacitatea a- 
de a furniza

ca să afle că n-are
sanie

în această perioadă 
majoritatea întreprin
derilor industriale și 
de construcții își în
cheie pregătirile de 
iarnă. La Întreprinde
rile de construcții din 
județul Buzău (între
prinderea județeană 
de construcții-montaj, 
grupul de șantiere 104 
și șantierul „Moldova") 
există însă nenumărate 
restanțe în această pri
vință. Stocurile de a- 
gregate pentru perioa
da de iarnă nu au fost 
asigurate la aproape 
nici unul din punctele 
de lucru, iar acțiunile 
de acoperire, închidere 
și încălzire a punctelor 
de lucru este mult ră
masă în urmă. Pe șan
tierele de locuințe din 
Buzău și Rîmnicu Să
rat, I.J.C.M. a prevă- 
sut să execute în pe
rioada de iarnă lucrări 
Interioare la un mare 
număr de blocuri ale 
căror stadii fizice sînt 
mult rămase în urmă 
față de termenele pre
văzute în grafic. In 
microraionul 14 s-au

(Urmare din pag. I)

pectivă ale economiei naționale. în 
acest context, trebuie subliniat în 
mod deosebit faptul că două treimi 
din teme au ca scop soluționarea 
unor probleme privind științele teh
nice și cuprinzind probleme majore, 
menite să contribuie la dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a societății.

Coordonatele generale și obiectivele 
fundamentale ale cercetării științi
fice în actualul cincinal sînt determi
nate de sarcinile care stau în fața 
întregii țări : industrializarea susți
nută^ accelerarea proceselor de dez
voltare intensivă a agriculturii, per
fecționarea bazei tehnico-materiale, 
promovarea largă a progresului teh
nic, ridicarea productivității muncii 
sociale, creșterea permanentă a efi
cienței economice, obiective ce an
gajează în cel mai înalt grad știința și 
tehnologia, ca factori hotărîtori ai 
progresului societății. Această anga
jare este atît de profundă, îneît se 
poate afirma că realizarea sarcinilor 

i economice prevăzute in noul cincinal 
este în bună măsură nemijlocit le
gată de contribuția științei Ia pro
gresul rapid al unor ramuri din Cele 
mai noi și mai moderne ale econo
miei. Este vorba de acele ramuri și 
domenii care au un caracter prioritar 
pentru economia națională, ca infor
matica, electronica, automatica și te
lecomunicațiile, construcția de ma
șini, metalurgia, fizica și energetica 
nucleară, chimia, minele și geologia 
etc. Este o tematică de cercetare ce 
evidențiază clar rolul preponderent 
pe care începe să ii aibă industria 
în ansamblul potențialului de cerce
tare, ca urmare a orientării date de 
partid de a acorda prioritate cercetă
rilor industriale. Se are în vedere 
evoluția rapidă a utilizării calcula
toarelor, dezvoltarea construcțiilor 
aeronautice, previziuni în tehnologia 
elastomerilor și maselor plastice etc.

Programul cercetării științifice pe 
perioada 1971—1975 pentru dezvolta
rea industrială are în vedere in
tensificarea procesului de mecanizare 
și automatizare, elaborarea de tehno
logii moderne, realizarea de noi pro
duse materiale și înlocuitori, descope
rirea de materii prime, dezvoltarea 
producției de bunuri de consum etc..

In domeniul transporturilor și te
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Preocupare susținută 
pentru perfecționarea 
proceselor tehnologice

Colectivul întreprinderii de 
industrializare a laptelui din 
Bistrița se preocupă perma
nent de utilizarea eficientă a 
mașinilor și instalațiilor, de 
perfecționarea tehnologiei de 
fabricație a produselor pe ca
re le realizează. în acest an, 
muncitori, maiștri, tehnicieni 
ca loan Drăgan, Constantin 
Urs, Blum Martin, Simion 
Catană, Iosif Hîlmu, Canon 
Iulius și alții au adus îmbu- 
nătățiri utilajelor fabricii de 
lapte, stației de compresoa- 
re, mecanismelor de trans
port etc., contribuind la rea

lizarea de economii și creș
terea randamentului mașini
lor. Printre cele mai valo
roase inovații aplicate în ul
timul timp se numără : zidă
ria refractară la camera de 
întoarcere a gazelor la caza- 
nele cu aburi, care a avut 
ca rezultat mărirea volumu
lui interior al camerei res
pective, sporirea siguranței 
în exploatare și prelungirea 
duratei de funcționare a ca- 
zanelor de 8 ori mai mult 
decît înainte. De asemenea, 
sterilizatorul cu abur, adap
tat la mașina de spălat bi

doane asigură o productivi
tate sporită. Aplicarea unui 
dispozitiv special cu palete 
la unelte electro-stivuitoare 
a mărit viteza de lucru de 
cinci ori.

Inițiativele valoroase ale 
Inovatorilor și raționalizato- 
rilor de la întreprinderea de 
industrializare a laptelui din 
Bistrița au un cîmp fertil de 
aplicare. Anul acesta, între
prinderea s-a situat pe locul 
al doilea la concursul jude
țean de inovații.

Mihai BAZU 
corespondentul „Scînteii*

lecomunicațiilor, în perioada 1971—• 
1975 cercetătorii au în vedere opti
mizarea proceselor și sporirea capa
cității de transporturi fluviale și ma
ritime, dezvoltări și perfecționări în 
domeniul telefoniei, al radiotelevi- 
ziunii ș.a.

O largă reprezentare au și cerce
tările legate de construcții, agricul
tură, silvicultură, transport, precum 
și cele destinate sănătății. în toată 
complexitatea sa, programul cercetă
rii științifice urmărește menținerea 
unui raport corespunzător între di
feritele ramuri ale științei, asigu- 
rîndu-se predominarea cercetărilor 
din domeniul științelor tehnice, caro 
au o pondere de circa 70 la sută.

riale a cercetării este prevăzut un 
volum de investiții de 4,5 miliarde de 
lei, față de 1,7 miliarde de lei cît a 
fost prevăzut în cincinalul anterior.

Este clar că realizarea obiectivelor 
cercetării științifice în anii cincinalu
lui cere o mobilizare a întregului po
tențial de creație științifică și teh
nică. La elaborarea măsurilor de in
troducere a tehnicii noi în economie 
va trebui să apelăm tot mai mult la 
forțele proprii, organizînd folosirea 
lor în condiții cît mai bune, în ca
drul unor colective complexe formate 
din cercetători, proiectanți, econo
miști, cadre din producție din cele 
mai calificate. Aplicarea cît mai ra
pidă a rezultatelor cercetării, ca și

Cercetarea științifică
Ca urmare a unor asemenea cer

cetări științifice și tehnologice pu
ternic ancorate în dezvoltarea social- 
economică, planul cincinal estimează 
că, în această perioadă, contribuția 
cercetării se va concretiza în valori 
de producție de aproape 66 miliardo 
Iei și reducerea cheltuielilor de pro
ducție cu aproximativ 16 miliarde 
Ici.

Elaborarea de prognoze științifice 
și tehnologice, vizînd o perspectivă 
de 10—15 ani, a avut în vedere pro
bleme complexe multidisciplinare 
sau de ramură, care prezintă impor
tanță deosebită pentru dezvoltarea 
unor sectoare ale economiei într-o 
perspectivă îndelungată, cum sînt 
cele referitoare la lărgirea bazei de 
materii prime, la noi procedee teh
nologice de elaborare a fontei, de 
obținere a noi sortimente de oțeluri 
de calitate și înlocuitori ai metale
lor etc.

Tocmai pentru atingerea unor ast
fel de obiective, planul de dezvoltare 
economico-socială pe perioada 1971— 
1975 are în vedere crearea unor con
diții de cercetare corespunzătoare. 
Astfel, pentru extinderea bazei mate

utilizarea mai atentă a resurselor de 
care dispune cercetarea uzinală, ar 
putea contribui în mai mare măsură 
la sarcina de modernizare și perfec
ționare a producției.

Experiența demonstrează că multe 
probleme cu care sînt confruntate 
știința și tehnica apar încă din sta
diul de elaborare a proiectelor și 
continuă pe tot ciclul lucrărilor de 
realizare a utilajelor, a execuției pe 
șantiere, a punerii in funcțiune și pînă 
la atingerea parametrilor proiectați. 
Soluționarea unor asemenea proble
me presupune atragerea de specia
liști de înaltă calificare. „Ramura 
științifică" incluzînd institutele de 
cercetare departamentale, secțiile de 
cercetare din institutele de proiectare 
tehnologică, centrele de cercetări și 
unele compartimente de cercetare din 
cadrul centralelor industriale, unită
ților productive etc. — învățămînt 
superior, serviciile de concepție din 
unitățile de producție, unele labora
toare uzinale ș.a. constituie un im
portant potențial științific național, 
care trebuie să-și găsească o utilizare 
superioară. Pe lîngă aceasta, planul 
cincinal de dezvoltare economico-so

cială pe perioada 1971—1975 prevede 
o creștere a numărului specialiștilor 
din unitățile de cercetare.

In vederea perfecționării și mo
dernizării producției, industria va 
trebuii la rîndul ei, să manifeste o 
mai mare receptivitate față de in
troducerea noului. Conducerile de 
centrale și întreprinderi au aici un 
cîmp larg de inițiativă pentru intro
ducerea neintîrziată în producție a 
rezultatelor cercetării. Numeroase 
cercetări valoroase pot fi aplicate 
neîntirziat, cu eforturi relativ mici 
și rezultate bune, în diferite unități 
economice. Lipsa de receptivitate 
nu poate fi scuzată de preocupările 
intense pentru rezolvarea probleme
lor curente pe care le ridică pro
ducția și realizarea planului de pro
ducție ; aceasta ar însemna a rămîne 
tributari unor cerințe de moment, 
unor interese limitate și a neglija 
perspectiva, a îngreuna progresul 
tehnico-științific în industrie.

In vederea înfăptuirii sarcinilor 
mobilizatoare ale cincinalului, va 
trebui să se acționeze mai hotărît în 
spiritul indicațiilor date de condu
cerea partidului, pentru a se asigura 
creșterea aportului științei și concep
ției proprii la rezolvarea unor pro
bleme complexe de. însemnătate na
țională, cum sint lărgirea bazei de 
materii prime, crearea de noi teh
nologii și produse, îmbunătățirea 
parametrilor tehnico-cconomici ai 
producției, perfecționarea organiză
rii producției și a muncii. Interesul 
și răspunderea trebuie să crească a- 
tit la nivelul unităților de cercetare, 
cît și al întreprinderilor, pentru a- 
plicarea și generalizarea rezultatelor 
obținute prin cercetare privind mo
dernizarea proceselor tehnologice, 
îmbunătățirea calității și diversifi
cării produselor. Aceasta este cu a- 
tît mai necesar cu cit cercetarea 
științifică românească este caracte
rizată printr-o largă cuprindere a 
diferitelor domenii și ramuri ale ști
inței, printr-o concordanță deplină 
a orientării tematicii cu obiectivele 
generale ale dezvoltării societății 
noastre socialiste. Conștienți de ro
lul pe care îl au în realizarea sar
cinilor noului plan cincinal, oamenii 
de știință sînt in măsură să răs
pundă exigențelor dezvoltării eco
nomice și sociale contemporane.

agricole, 
hărnicia 

coope- 
soldat

construit 
muri și 
care insă nu oferă po
sibilități de acces pe 
timp nefavorabil. Chiar 
și acum cînd e timpul 
frumos, circulația pe 
șantierele complexului 
avicol Lipia, blocu
rilor de la Rîmnicu 
Sărat și altele se des
fășoară anevoios. O 
situație total necores
punzătoare se află și la 
centralele termice ale 
căror stadii de execu
ție pun sub semnul în
trebării 
cestora_ __ , _____
căldura pînă la 15 no
iembrie. La toate aces
tea conducerile între
prinderilor amintite o- 
feră explicații, de 
multe ori contradicto
rii. Oricum, cu ele nu 
se va putea încălzi ni
meni pe timpul iernii.. 
Și ca la iarnă, totuși, 
să nu fie frig, n-a-f fi 
rău ca organele tu
telare să-i „ia în 
focuri", de pe acum, 
pe cei răspunzători că 
prea le-a înghețat spi
ritul gospodăresc.

Ce legătură poate fi 
intre un cărucior

olog și guma 
de mestecat

O mare suprafață a- 
menajată pentru iri
gații este prevăzută a 
se iriga prin aspersiu- 
ne, folosindu-se în a- 
cest scop aripi mobile 
de udare. Transportul 
în cîmp a conductelor 
care formează aripile 
de udare a constituit 
întotdeauna o proble
mă greu de rezolvat. , 
pentruunitățile .agrir. 
cole, fie din lipsa' for
ței de muncă, fie din 
cauză culturilor care 
crescînd îngreunează 
această operație. Pen
tru a ușura transpor
tul aripilor de udare, 
Centrala pentru ex
ploatarea și întreține
rea lucrărilor de îm
bunătățiri funciare și 
gospodărirea apelor 
a inițiat n>. acțiune 
pentru confecționarea 
unor cărucioare adec
vate acestui scop. Zis

ți făcut. Institutul de 
studii și cercetări pen
tru îmbunătățiri fun
ciare a elaborat o re
țetă de materiale plas
tice care să fie folosi
te în acest scop. Au 
urmat contractările cu . 
întreprinderea de in
dustrie locală Odorhe- 
iul Secuiesc, urmînd 
să se producă 51000 
cărucioare pentru cam
pania de irigații din 
1972. Primele 8 000 de 
cărucioare în valoare 
de cîteva sute de mii 
de lei au ajuns la be
neficiari, 
stînd în depozite, 
cestea s-au deformat, 
devenind inutilizabile. 
Se spune că materia
lul plastic din rețetă 
este tot atît 
tent ca și- 
mestecat. Rî. 
văzut cine-și 
dinții cu atîtâ

Dar, numai
a-

Pe grătare...
pentru grătar

Cooperativa agri
colă din Olarii Vechi, 
județul Prahova, are 
de mai mulți ani o 
îngrășătorie de tauri
ne. Aici, din inițiativa 
direcției generale a- 
gricole județene s-a 
experimentat un sis
tem mai avantajos de 
întreținere a taurine
lor în grajdurile o- 
bișnuite, urmărindu-se 
dublarea capacității 
de adăpostire pe ace
lași spațiu construit. 
Soluția aleasă, înlo
cuirea sistemului de 
întreținere a animale
lor legate la iesle, 
prin adoptarea teh
nologie; moderne de 
creștere pe grătare. 
De-a lungul grajduri
lor au fost amenajate 
canale acoperite cu 
grătare din beton, în 
care se adună dejec
țiile, înlăturindu-se 
astfel complet lucră
rile zilnice de cură
țenie. Dar mai înain
te de orice, coopera
torii au luat măsuri 
pentru organizarea 
producerii și prepa
rări, furajelor In cân

tități Îndestulătoare și 
de calitate. Aces' 
măsuri și altele 
permis să se înch< 
următorul bilanț : 
1 ianuarie a.c. erau 
270 viței în greutate 
totală de 68 tone. în 
octombrie a.c. s-a 
ajuns la peste 1 000 
taurine cu o greutate 
totală de 260 tone. 
Pînă in prezent, în- 
grășătoria a realizat 
un venit de peste 1,8 
milioane lej 
scontează că 
mai realiza o 
te de milion 
finele anului, 
cum se vede 
va și sprijinul tehnic 
al direcției 
îmbinate cu 
și priceperea 
ratorilor s-au 
cu un experiment reu
șit. Dacă adăugăm șl 
avantajele creșterii de 
3—4 ori a productivi
tății muncii îngrijito- - 
rilor, în comparație cu 
vechiul sistem, rezul
tă că îngrășarea tau
rinelor pe grătare este 
foarte rentabilă.

a.c.

și se 
se va 

jumăta- 
pînă la 

După 
iniția ti-

Cine se va hrăni cu

de justificări"?
Cooperativele agri

cole din județul Vas
lui au prevăzut să în- 
sămînțeze in această 
toamnă 74 ha cu legu- 
me-verdețuri. Nu este 
o suprafață prea mare 
dar, oricum, ar fi fost 
create premise pentru 
ca. în primăvara anu
lui viitor, gospodinele 
să găsească spanac, 
ceapă și usturoi verde 
și alte legume extra- 
timpurii. Numai că din 
suprafața planificată 

vpină acum nu s-a în- 
sămințat nimic. Și 
cum din nimic este si
gur că nu va răsări 
nimic, ar fi cit se poa
te de normal ca di
recția generală agri

colă județeană, car», 
între altele, răspunde 
de realizarea planului 
de însămințare și la 
legume, să intervină 
măcar acum, cînd sem
nele iernii devin 
mai persistente ; 
planurile au fost 
tocmite doar așa 
să fie", ori poate 
gîndește să apeleze la 
vechiul obicei de a se 
solicita legume din 
alte județe ? O soluție 
trebuie grabnic găsită 
pentru că, sub nici un 
motiv, gospodinelor 
nu li se va putea oferi 
la primăvară „salată 
de justificări" tn locul 
verdețurilor.

tot 
ori 
ln- 
„ca 

se

.1
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ROMAN

a unor

județean 
portului 

folclorice,

amatori, 
program

1971"
IULIA (corespondentul

„Comorile Albei

cinema

pro-

PROGRAMUL I

Ansamblul de balet
a părăsit Capitala

ției Socialiste,

ansamblului artistic

Și

I. GALĂTEANU

opri 
pe

I

LUCEA- 
16; 18,30,

semicentenaru- 
făcut simțită 
a creației de

La Roman a fost inaugurată noua 
casă de cultură a sindicatelor — 
edificiu monumental, menit să con
tribuie la impulsionarea vieții spiri
tuale din această străveche așezare.

spaniole : FAVORIT — 
13,45; 16; 18,15; 20,30,
— 8,45; 11; 13,15; 15,30; 
MELODIA — 9; 11,15;

„C. I. Nottara" (sala 
Adio Charlie — 19,30. 

evreiesc de stat: Vră-

CINTECUL PATRIOTIC
creație militantă5

instrument educativ

ARAD (corespondentul „Scînteii". 
Gabriel Goia). Școala generală 
comuna Șeitin, județul Arad, a 
plinit 200 de ani de existență, 
prilejul acestui jubileu, actuali 
foști elevi ai școlii, cadre didactice, 
activiști de partid și de stat, nu
meroși cetățeni au participat la o 
adunare festivă. Participanții la a- 
dunare au adresat o telegramă C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Un dialog fecund
intre creatori

Recent, am luat parte la dezbaterea 
documentelor de partid privind in
tensificarea activității ideologice și 
politico-educative, in cadrul adunării 
deschise de partid a organizației de 
bază de la Uniunea compozitorilor. 
Exprimîndu-ne adeziunea fermă la 
programul formulat de secretarul ge
neral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, compozitori și 
muzicologi, de toate vîrstele, avind 
■preocupări stilistice și. de gen din cele 
mai diverse, am fost unanimi în a 
aprecia marea semnificație a docu
mentelor dezbătute, angajîndu-ne să 
trecem neîntirziat la fapte, să com
punem noi lucrări demne de a fi 
oglindă și îndemn totodată muncii 
creatoare și înfăptuirilor constructo
rilor României socialiste contempo
rane.

Succesele incontestabile înregistrate 
în ultimii ani de compozitorii noș
tri au făcut să se vorbească, pe bună 
dreptate, despre școala noastră muzi
cală ca despre o autoritate în cîmpul 
artei mondiale. Dar aceste succese 
nu au fost deținute în mod egal pe ■ 
întregul front al creației. Am rămas 
în urmă cu unele genuri muzicale și 
muzical-literare și, ceea ce este mai 
grav, deficiențele cele mai mari pot 
fi observate tocmai la genurile de 
largă audiență și majoră semnificație 
educativă : opera, baletul, oratoriul, 
cantata, muzica simfonică cu 
gram.

In cele țe urmează mă voi 
asupra unei singure probleme, 
care o consider de o imensă respon
sabilitate politică și socială : educația 
patriotică prin cintec. Cintecul patrio
tic de mase este, prin definiție, ge
nul înzestrat cu cele mai mari va
lențe educative, chemat să joace un 
rol primordial în opera de formare 
cetățenească, patriotică, socialistă a 
maselor și, în primul rînd, a tinere
tului.

Avem obligația de cea mai mare 
însemnătate de a educa prin cintec 
fiecare nouă generație ; nu ne poate 
fi indiferent ce cintă copiii noștri in 
școli, tinerii în universități, pe ogoare 

, sau pe șantiere.
Marile virtuți educative ale cînte

cului, cunoscute și puse în valoare 
încă din antichitate, s-au manifes
tat de-a lungul veacurilor cu stră
lucire în momentele cruciale ale dez
voltării umanității, astfel incit, cu 
siguranță, s-ar putea scrie o istorie a 
cîntecului revoluționar care, într-un 
fel, va fi nu numai istoria cîntecului, 
dar și cintecul istoriei, cintecul lup
tei popoarelor pentru progres și li
bertate. Și in' țara noastră cintecul 
revoluționar, patriotic are o frumoasă 
și bogată tradiție — izvorîtă din 
lupta pentru triumful celor mai 
înalte idealuri ale clasei muncitoare, 
ale întregului popor român. Mai ales 

’ dacă ne raportăm la această gene
roasă tradiție, cred că noi, compozi
torii de astăzi, trebuie să recunoaș
tem că in ultimii ani nu am fost tot 
timpul pătrunși de răspunderea ar
tistică și socială ce decurge din acest 
covîrșitor rol educativ pe care este 
chemat să-1 joace cintecul patriotic.

Nu ne putem declara satisfăcuți de 
rezultatele obținute, chiar dacă in ul
timul timp s-au înregistrat, fără în
doială, progrese în acest domeniu. 
Dacă din punct de vedere numeric 
creația de cîntece ne apare bogată, 
trebuie să observăm că încă nu am 
reușit să înlăturăm acel balast al 

‘ecelor nici bune nici rele, care 
multe ori ingreunează pătrunderea 
mase și evidențierea a ceea ce 
e cu adevărat valoros. Este de re
creat faptul că în perioada premer- 
t<®re sărbătoririi 
i partidului, s-a 

certă înviorare
.intece patriotice. în acest an, au fost 
create peste 40 de noi cîntece închi
nate partidului, patriei socialiste, ero- 
smului oamenilor muncii. Desigur că 
'est fapt este îmbucurător. Dar va 

hui să adăugăm că cele 40 de cin
au fost scrise cam de aceiași 20 
unpozitori, membri ai secției de 
:ă corală, care, de fapt, de peste 

„a .decenii susțin prin strădania lor 
permanentă creația de cîntece patrio
tice. Mulți dintre aceștia sînt adevă- 
rați veterani ai genului. Tabloul ar 
putea fi schițat în felul următor : in 
frunte se află, exemplar prin măies
trie și ținută moral-patriotică, loan 
Chirescu și, alături de el, compozi
tori ca Radu Paladi, Teodor Bratu, 
Mircea Neagu, Emil Lerescu, Vasile 
Timiș, Zoltan Aladar, Constantin Pa- 
lade, Gheorghe Bazavan, Dumitru Bo
tez, Florin Comișel ; lista ar putea fi 
continuată cu aproximativ încă 10 
compozitori.

Se poate însă lesne observa că toți 
acești muzicieni aparțin generațiilor 
vîrstnice și mijlocii. Prezența tineri
lor compozitori în acest sector de 
creație este foarte departe de ceea ce 
putem aștepta de la noile generații 
atît de bogată în talente viguroase. 
Este, poate, vorba și de o subapreciere 
a posibilităților pe care acest gen 
— destinat celei mai largi audiențe— 
o oferă afirmării personalității, mă
iestriei componistice. Este, poate, vor
ba și despre o subapreciere a însăși 
însemnătății genului, în contextul 
vieții noastre muzicale. După părerea 
mea, răspunzînd comenzii sociale, ar 
trebui stimulată cu mai multă consec
vență creația de valoare în domeniul 
cîntecului patriotic, în baza unor cri
terii menite să asigure răspîndirea, 
finalitatea educativă a fiecărei lu
crări.

în ceea ce privește conținutul de 
idei, trebuie să spunem că majorita
tea cîntecelor scrise în ultimul timp 
au un caracter festiv, de imn, tratînd 
teme generale ; au apărut prea puțin 
cîntece care abordează aspecte concre
te, individualizate, din lupta partidu
lui, din viața oamenilor muncii. Te
matica prea generală a multor cîntece 
trădează și o anumită superficialitate 
în cunoașterea marelui șantier de 
construcții -care este România socia
listă de astăzi. Ne-a.m angajat să orga
nizăm. cu sprijinul Uniunii scriito-

rilor, grupuri de poeți și compozitori 
care, mergînd la locul de muncă, să 
cunoască direct aspectele concrete 
din viața muncitorilor, a tineretului 
sau ostașilor. In felul acesta ar pu
tea lua naștere noi cîntece despre 
mineri, metalurgiști, constructori, 
marinari, mecanizatori, noi cîntece 
inspirate de viața studențească, de 
marile șantiere ale tineretului, de 
frumusețile și bogățiile orașelor și 
satelor patriei. Ne-am propus să 
scriem special pentru uzine și școli 
imnuri și cîntece dedicate acestor co
lective ; imnul uzinei ca și imnul 
școlii sau al șantierului, intonate de 
cor la zile de sărbătoare, în cinstea

Este îndeajuns sprijinit 

și răspîndit acest gen 

al muzicii noastre?

celor mai harnici, iată încă una din 
formele de legare concretă a cinte- 
cului de viață, prin care vom putea 
să evităm caracterul prea general, 
declarativ și exterior, care în ulti
mii ani a diminuat forța de pătrun
dere a unora dintre cîntecele noas
tre.

Evident, va trebui să fim exigenți, 
deopotrivă, față de calitățile muzi
cale ale acestor lucrări — față de 
frumusețea, relieful, conținutul emo- 

. țional al muzicii, răspunzînd solicită
rilor unor mari ansambluri, ca și ale 
corurilor mai mici. Forța de pătrun
dere a mesajului de idei, eficiența 
educativă depind nu numai de bogă
ția trecutului, dar și de vibrația și 
accesibilitatea partiturii muzicale, de 
omogenitatea acestor componente ale 
cîntecului — condiții bine cunoscute 
dar nu întotdeauna respectate în 
creația de gen. Prevenind, așadar, 
apariția unor lucrări fie prea gene
rale, sau insuficient de emoționante, 
fie prea simpliste — adică formale și 
sortite să rămină fără ecoul scontat 
— va trebui să perfecționăm și mo
dul în care sint promovate valorile 
autentice.

Deoarece, conștienți de neîmplini- 
rile existente, nu putem trece cu ve
derea faptul că în ultimul timp au 
apărut multe cîntece valoroase, in
spirate, care așteaptă încă să fie pre
luate. In repetate rînduri, în organi
zația de bază a Uniunii compozito
rilor a fost criticată difuzarea defec
tuoasă a cîntecului, lipsa unui plan 
central care să coordoneze munca di
feritelor instituții interesate. Credem 
că este, în primul rînd, de datoria 
membrilor de partid care lucrează în

Uniunea compozitorilor, în Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, la 
Radioteleviziune, ansambluri de cîn
tece etc. să determine stabilirea unor 
măsuri de colaborare și coordonare a 
activității acestor instituții în vederea 
răspîndirii organizate în mase a cîn
tecului patriotic. Nu credem că mai 
poate fi admisă situația în care tot 
greul înregistrărilor de cîntece este 
dus de corul Radioteleviziunii, în 
timp ce unele ansambluri profesio
niste se limitează la un repertoriu 
extrem de restrîns.

Ar fi bine să fie reluate întîlnirile 
de lucru între reprezentanții Radio
televiziunii și biroul de muzică co
rală al Uniunii compozitorilor. Uniu
nea compozitorilor ar trebui să fie 
consultată atunci cînd se întocmesc 
repertoriile formațiilor corale pro
fesioniste și de amatori, ca și atunci 
cînd se stabilesc repertoriile de cîn
tece din manualele școlare, care, de 
fapt, stau la baza educației patriotice 
prin cintec a copiilor noștri. Credem 
că este momentul ca, în locul izo
lării sectare de pînă acum, să fie 
instaurat un climat de colaborare 
între toate organizațiile și instituți
ile ce au rolul de a difuza cit mai 
adine in mase creația muzicală.

Concursul interjudețean „Cîntare 
patriei", organizat în spiritul sti
mulativelor confruntări artistice pe 
scară națională prilejuite de televi
ziunea noastră, răspunde, incon
testabil, unor cerințe actuale și de
monstrează interesul larg și forțele 
artistice importante existente in 
acest domeniu, pasiunea unor ani
matori ai formațiilor corale din o- 
rașele și satele patriei. In conti
nuarea acestei preocupări, propun 
organizarea unor emisiuni de radio
televiziune, urmărite în mod orga
nizat în școli, cluburi, cămine cul
turale, în cadrul cărora să fie pre
zentat un bogat repertoriu de cîn
tece, stabilit de comun acord de că
tre toate forurile interesate. Am 
convingerea că un astfel de concurs 

' televizat va aduce un enorm sprijin 
educației muzicale și patriotice a șco
larilor și că va fi primit cu entu
ziasm.

Sarcinile ce stau în fața noastră 
în domeniul creației de cîntece sint 
din cele mai importante și de ma
ximă răspundere. Ele sint definito
rii pentru caracterul militant și re
voluționar al creației noastre. Sint 
convins că avem toate forțele și 
toate condițiile pentru a răspunde 
așa cum se cuvine chemării secreta
rului general al partidului, creînd 
cîntecele istoriei noastre contempo
rane care, intonate vibrant, de mili
oane de glasuri, să exprime 
noastră, unitatea noastră.

„AL DAV1LA“ DIN PITEȘTI
In cadrul acțiunilor menite să con

tribuie la dezvoltarea activității po
litice și culturale de educare a oa
menilor muncii și în special a tinere
tului din țara noastră, TEATRUL 
„AL. DAVILA" DIN PITEȘTI — spri
jinit de către Consiliul Culturii și E- 
ducației Socialiste, întreprinde între 
2—21 noiembrie 1971 un turneu ofi
cial într-o serie de localități din 
țară, cu spectacolul „Ecaterina Teo- 
doroiu" de Nicolae Tăutu. Spectaco
lul, realizat în regia lui Const. Dinis- 
chiotu și avînd ca protagonistă pe 
actrița Ileana Zărnescu, va putea fi 
urmărit în următoarele localități : 
Rimnicu-Sărat, Ploiești, Sinaia, Cîm- 
pina, Brașov, Sf. Gheorghe, Alba Iu
lia, Tîrgu-Mureș, Cluj, Bistrița, Dej, 
Satu-Mare, Baia Mare, Arad, Timi
șoara, Reșița, Caransebeș, Tumu-Se- 
verin, Tg. Jiu, Craiova.

ALBA 
„Scînteii", Ștefan Dinică). La Alba 
Iulia a început ediția din acest an a 
Festivalului cultural-artistic „Como
rile Albei", manifestare amplă care 
se va desfășura în localitățile jude
țului vreme de două săptămîni. Cu- 
vîntul de deschidere a fost rostit de 
tovarășul George Homoștean, prim- 
secretar al Comitetului 
Alba al P.C.R. Parada 
popular și a obiceiurilor 
desfășurată pe străzile municipiului 
Alba Iulia, a reunit într-un pitoresc 
tablou peste 1 000 de artiști 
A avut Ioc apoi un bogat 
artistic.

Simpozioane, conferințe, 
cu oameni de cultură și artă, inau
gurarea unor expoziții, recitaluri de 
poezie patriotică etc. vor completa 
programul acțiunilor cultural-educa
tive înscrise pe agenda festivalului.

Ieri, la Muzeul de istorie din Alba 
Iulia a avut loc simpozionul cu tema 
„Realizarea unității naționale, idea
lul de veacuri al poporului român". 
Tot aici s-a deschis expoziția docu
mentară „Mihai Viteazul — domn al 
Țărilor Române".

Laureuțiu PROFETA
Institutul 

iectări
de cercetări și pro- 
navale din Galați 

Foto : S. Cristian

creației plastice

Semnificația unor
5

de creație artistică 
expoziții pe șantiere și la sate

Menite să descope
re ceea ce este temei
nic ca afirmare origi
nală, ce este nou ca 
valență socială, să 
descopere și să fixeze 
noi dimensiuni ale 
personalității și pro
gresului uman — do
cumentările organizate 
de Uniunea Artiștilor 
Plastici în cele mai 
diferite colțuri de țară 
au devenit realități 
stabile ale vieții noas
tre artistice. Prezența. 
plasticienilor în mij
locul țăranilor coope
ratori, cunoașterea 
preocupărilor și nă
zuințelor care-i animă 
stabilește direct una 
din modalitățile dia
logului cu publicul. 
Este un dialog com
plex în care — deplin 
conștient de rolul său 
— artistul înregistrea
ză indicele de umani
tate, incidența Iui cu 
dialectica dezvoltării 
sociale. Pe de altă par
te, contactul direct al 
lucrărilor, realizate 
astfel, cu publicul care 
le-a inspirat devine 
prilej de comentarii, 
observații și lămuriri 
„la obiect”, prilej de 
bucurie estetică tot
odată.

Taberele 
organizate 
cesta pe 
prinsul țării au 
monstrat elocvent, 
neros, că opera 
artă se poate 
pregnant în 
și conștiința colectivă. 
Pretutindeni taberele 
de sculptură (la Mă
gura — Buzău sau la 
Căprioara — Arad), de 
ceramică (Medgidia), 
de sculptură în lemn 
(Bran), de pictură 
(Babadag) au reunit 
efortul creator al unor 
grupuri mari de artiști, 
în dorința de a dărui 
orașelor țării noi lu
crări de artă monu
mentală, de a decora 
ample spații exterioa
re. Inițiative ale fo
rurilor locale și ale 
Uniunii Artiștilor Plas
tici au contribuit, pe 
această cale, o. dată 
mai mult la inserarea 
artiștilor în ansamblul 
activității sociale, au 
accentuat asupra con
tribuției esențiale pe 
care plasticienii o pot 
avea la dezvoltarea 
conștiinței etice și 
artistice. Iar rezulta
tele propriu-zise ale 
creației, impulsionate 
de acest elan generos, 
au demonstrat, în con
tactul cu publicul, că 
se pot identifica ple
nar cu aspirațiile co
lectivității pentru care 
au fost create.

De mici dimensiuni, 
raportată la amploa
rea acestor tabere de

de creație 
anul 

întreg
a- 

cu- 
de- 
ge- 
de 

înscrie 
memoria

interes național, expo
ziția „Despre și pentru 
hidrocentrala Porțile 
de Fier" realizată în 
urma unei astfel de 
documentări, expoziție 
deschisă inițial la Tur- 
nu-Severin și prezen
tată apoi și publicu
lui bucureștean, a ară
tat, de asemenea, că 
plastica noastră poate 
contribui, cu mijloace 
specifice, la contura
rea climatului nostru 
ideatic și afectiv. Ini
țiativa Uniunii Artiști
lor Plastici, concreti
zată astfel, dobindeș- 
te o semnificație care 
o depășește pe cea 
pur artistică, în în
cercarea de a stabili 
un dialog mai viu, mai 
activ, mai antrenant 
cu publicul.

Multiplu, și divers 
interferent, domeniul 
artei poartă, în aceste 
condiții ale observa
ției directe a oameni
lor și locurilor, fie și 
involuntar, reflexul u- 
nei perpetue deveniri, 
al unor transformări 
care nu pot fi sesizate 
decît . prin contactul 
fertilizant cu realită
țile, cu natura însăși 
a omului, ca ființă in
dividuală, și, cu atît 
mai mult, socială. își 
fac loc în perimetrul 
artei plastice o serie 
de aspecte in și pe mă
sura afirmării perso
nalității umane, pe 
care noile condiții so
ciale sint menite și tre
buie să o potențeze. 
Senzația de căutare, 
de freamăt. , interior _ T.._  . ...
pentru descoperirea a apare'' preg'nant 
noi și noi unghitiri de zată într-o altă 
perspectivă în notarea 
unor aspecte peisagis
tice, stimulată de con
tinua „descoperire" a 
altor, mereu altor 
realizări interesante, 
se desprinde din ma
joritatea lucrărilor pre
zentate în aceste zile 
în holul Căminului 
cultural din Scorni
cești. Pictorii Eugenia 
Ștefănescu și Teodor 
Răducan au organi
zat aici o expoziție cu 
lucrări realizate în 
cursul acestei veri la 
cooperativa agricolă 
de producție din loca
litate. Eugenia Ștefă
nescu a fixat în ima
gini • clipe de reculeasă 
destindere petrecute la 
„Cabana, camping-ul 
și lacul de acumulare 
din Scornicești", la 
„Căsuțele turistice", 
„Pe terasă, la cabana 
din Scornicești” etc. 
Prezența ei în această 
expoziție aduce ac
cente lirice vrednice 
de reținut.

Recurgînd la nota
ția rapidă, la tehnica 
temperei și acuarelei, 
pictorul Teodor Rădu-

can desfășoară o mul
titudine de aspecte le
gate de viața și mun
ca cotidiană desfășu
rată la Scornicești. în. 
adevărate imagini-do- 
cument, pictorul sur
prinde figuri, bine
cunoscute localnicilor 
pentru munca și reali
zările lor, înregistrate 
în procesul activității 
și al peisajului fami
liar („Portretul mun
citorului fruntaș de la 
S.M.A., Isachie Gheor
ghe", „Pindarul de 
vie Alexandru Sebe", 
„Paznicul de porumb 
Daie Gheorghe”, „Por
tretul muncitoarei Ma
rinescu Lucreția" etc.). 
Artistul observă cîte- 
va din calitățile esen
țiale ale peisajului din 
Scornicești, armonia, 
capacitatea lui de a fi 
divers prin nuanță, lu
mina specifică. In linii 
și culori exprimînd 
sensibilitate și căl
dură, artistul înfăți
șează „Casa 
s-a născut 
copilărit 
Nicolae 
„Răsărit de soare 
Scornicești", 
pe malul rîului", 
murg la margine 
sat”, — iată citeva ti
tluri de lucrări în care 
peisajul este surprins 
in datele lui particu
larizante.

Modificarea peisa
jului tradițional, pro
dusă în ultimii ani, cu 
rezultate spectacu
loase, care țin de in
tervenția industriei și 
a civilizației moderne, sesi- 

serie 
de lucrări. Menționăm 
dintre acestea : „
rele, sonda S.M.A. 
Turnul de apă 
Scornicești", „Crama 
și Turnul de apă", 
„Peisaj cu Turnul de 
apă și Moara nouă", 
„Fabrica de cărămidă 
și serele", 
nou la 
„Uzina 
Slatina" 
nostru 
mult cu 
ordin economic al în
tregii țări este ajutat 
prin aceste imagini să 
sesizeze nuanțele, — 
deosebirile specifice 
care dau tonul și vi
brația aparte a pei
sajului din Scornicești.

Iar aprecierile privi
torilor — asupra aces
tor imagini inspirate 
din viața lor — sint o 
răsplată și un stimu
lent pentru artiștii 
expozanți, învederînd 
totodată caracterul fe
cund al dialogului ne
mijlocit 
tori și 
creației.

în care 
și a 

tovarășul 
Ceaușescu". 

în 
„Amurg 
■" „A- 

de

„Vechi și 
Scornicești”, 

de aluminiu 
etc. Ochiul 

obișnuit de 
prefacerile de

intre crea- 
destinatarii

Marina PREUTU

PRESA DIN R. P. CHINEZA DESPRE vremea
Ansamblul de balet „China", care 

a întreprins un turneu în țara noas
tră, a părăsit luni dimineață Capi
tala.

în Gara de Nord artiștii chinezi au 
fost salutați de Ion Brad, vicepreșe
dinte al Consiliului Culturii și Educa-

ției Socialiste, de funcționari supe
riori din consiliu, de numeroși artiști 
bucureșteni.

Au fost de față ambasadorul Repu
blicii Populare Chineze la București, 
Cian Hai-fun, și membri ai ambasa
dei. (Agerpres)

Succesul turneului

A fost inaugurată 
nona casă de cultură 

a sindicatelor

r
ț

ț

ț ț
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In pregătire la Fabrica de confecții din Craiova
MODA ANULUI VIITOR
In timp ce serviciul de des

facere de la Fabrica de con
fecții din Craiova mai livra ma
gazinelor de specialitate ulti
mele uniforme școlare, pe liniile 
de producție din ateliere și sec
ții se lansau în lucru paltoa
nele din blană sintetică „Rex- 
tex", pentru copii (imitație de 
blană), paltonașe din stofă, cu 
gulerașe din blană și garnituri 
metalice, costume pentru copii, 
rochițe din stofă și diftină și 
altele. La ora aceasta, desigur, 
produsele amintite au și ajuns 
la beneficiari. De altfel, uni
tățile comerciale din întreaga 
țară primesc de la Craiova, zil
nic, mii de confecții destinate 
copiilor, pentru sezonul rece. O 
altă preocupare curentă a crea
torilor de la această întreprin
dere este definitivarea colec
ției de modele care urmează să 
fie prezentată, în curînd, co
merțului, pentru contractări. 
Noile mădele — în special des-

tinate copiilor — vin să com
pleteze gama de confecții ce se 
execută în trimestrele 4/1971 și 
1/1972. Pînă acum, au și fost ex
pediate pentru vizionare 94 de 
astfel de modele noi, specifice 
mai ales sezonului rece.

Concomitent cu definitivarea 
colecției ce va intra în produc
ție în primul trimestru al anului 
1972, specialiștii fabricii au mai 
început lucrul și la colecțiile ce 
vor fi prezentate pentru con
tractările din trimestrele 3 și 4 
ale anului viitor. Se execută 
tot pentru copii costume, par- 
desie, fuste, rochițe de vară și 
altele. Țesăturile folosite la a- 
ceste noi modele au desene in
spirate din arta populară. Se re
marcă preocuparea creatorilor 
de a realiza confecții cu garni
turi metalice, nasturi, fermoare, 
pasmanterie.

Nistor ȚUICU
corespondentul „Scînteii*

Turneul în R. P. Chi- 
zză al ansamblului 

artistic „Doina" s-a 
bucurat de un deosebit ■ 
succes. Timp de 24 de 
zile, ansamblul a evo
luat, după cum se știe, 
pe scenele din Pekin, 
Nankin, Șanhai și Han- 
ciou, fiind urmărit de 
zeci de mii de specta
tori, care au răsplătit 
prin aplauze entuzias
te măiestria artiștilor 
români. Fiecare întîl- 
rure cu publicul s-a 
transformat intr-o ade
vărată manifestare a 
prieteniei care leagă 
cete două popoare.

„Jenminjibao", „Gu- 
snminjibao" și alte zia
re centrale au publicat 
numeroase cronici, ar
ticole în care elogiază 
inalta ținută artistică, 
conținutul mobilizator 
al spectacolelor prezen
tate de ansamblu, in
spirate din tradițiile re
voluționare, din munca 
și viața poporului ro
mân.

col publicat în „Jen- 
mmjibao" — este unul 
din cele mai cunoscu
te din România. Reper
toriul său ilustrează 
activitatea harnică a 
poporului român care 
construiește socialis
mul, dragostea și fide
litatea nemărginite ale 
poporului și armatei 
sale față de partid șl 
de patrie. Articolul se 
oprește in mod deose
bit asupra poemului 
muzical-coregrafic „La 
datorie" care — scrie 
ziarul — redă în mod 
sugestiv imaginile lup
tei militarilor români 
împotriva stihiilor na
turii abătute asupia 
țării în timpul marilor 
inundații de anul tre
cut.

Articolul menționea
ză ca o trăsătură a 

înalta 
artei 

Jo- 
Jo-

spectacolelor 
măiestrie a 
populare. „In 
cui călușarilor, 
cui din Transilvania. 
Jocul muntenesc și al- 

Ansamblul armatei — tele am admirat mișcă- 
se relevă într-un arti- rlle rapide, coloritul

frumos al costumelor și 
talentul deosebit al ar
tiștilor. Aceste bâcăți 
denotă optimism, mîn- 
drie. entuziasm. Jocul 
dansatorilor este plin 
de viață, iar mișcările 
perfect sincronizate, in
tr-o deplină armonie".

„Cîntecele și dansu
rile — se arată intr-un 
alt articol publicat in 
,Jenminjibao" — ne fac 
să simțim că în Româ
nia socialistă inimile 
oamenilor sint strins 
unite cu inima partidu
lui, că patria și poporul 
sint unul și același lu
cru".

Turneul ansamblului 
artistic „Doina", care a 
înfățișat spectatorilor 
din R. P. Chineză cin
tecele și dansurile pli
ne de vioiciune ale ță
rii de pe țărmurile 
Mării Negre, a adus cu 
el profundele senti
mente de prietenie ale 
poporului frate român 
— subliniază la rindul 
său „Guanminjibao".

Ieri în țară : Vremea s-a men
ținut rece în toate regiunile. Ce
rul a fost mai mult acoperit, au 
căzut precipitații slabe locale, 
mai ales sub formă de ninsoare, 
în Oltenia, sudul Transilvaniei și 
estul Banatului ; în vestul Bana
tului și în zona centrală a Moldo
vei precipitațiile au fost sub for
mă de burniță și ploaie. Ploi izo
late s-au mal semnalat în nordul 
Crisanei, Maramureșului, nordul 
Moldovei șl sud-estul țării. Vîn- 
tul a suflat slab, pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 os
cila între zero grade la Oravlța și 
8 grade la Tulcea. Pe alocuri. în 
zona de munte s-a semnalat cea
tă. In București : Vremea a fost 
rece, cu cerul mal mult acoperit. 
Vîntul a suflat slab pînă Ia potri
vit. Temperatura maximă a fost 
de 5 grade.

Tlmpul probabil pentru zilele 
de 3, 4 șl 5 noiembrie a.c. In 
țară : Vremea va continua să se 
amelioreze treptat în toate regiu
nile țării. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros la începutul in
tervalului, cînd vor cădea preci
pitații locale, mai frecvente în 
Moldova, Dobrogea și Bărăgan. 
Vînt potrivit. Temperatura in 
creștere ușoară. Minimele vor fl 
cuprinse între 
6 grade, Izolat 
depresiuni, iar 
clla între 5 și 
slabă dimineața șl seara. în Bucu
rești : Vreme în curs de amelio
rare. Cerul va deveni variabil. 
Vînt slab. Temperatura în creș
tere ușoară.

minus 4 șl plus 
mai coborîte în 
maximele vor os- 
15 grade. Ceață

• Eliberarea (seria a IlI-a) : PA
TRIA — 10; 13; 16,30; 20.
• Eliberarea (seria I și a Il-a) ; 
CAPITOL — 10,15; 14,30; 19.
• Vinovatul este în casă : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16;----- "
EXCELSIOR — 9; 11,15;
18,30; 20,45.
• Castanele sînt bune : 
FARUL — 9; 11,15; 13,30;
21, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
16,30; 18,45: 21.
• Lampa lui Aladin : TIMPURI 
NOI — 9,15—16,15 în continuare.
• Monumentul lui Lenin ; Căsuța 
de pe Oka ; Salut, Rusia ! ; Buha- 
ra ; Pe cer sînt numai fete î TIM
PURI NOI — 18,30—20,15 în conti
nuare.
• Pe Donul liniștit (seria I și a 
II-a): LUMINA — 9—21 în conti
nuare.
©Voi sări din nou peste băltoace : 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
• Motodrama : FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA 
— 10.
• Cromwell : DOINA — 11,30; 16; 
19,30, BUCEGI — 16; 19,15.
• Asediul : FERENTARI — 15,30: 
17,45; 20.
• Ritmuri
9,15; 11,30; 
VICTORIA 
18; 20,30,
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Așteptarea : FLACĂRA — 15,30; 
17.45; 20.
• N-am cîntat niciodată pentru
tata : GLORIA — 9* 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20.30, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Frații : MUNCA — 16; 18; 20.
• Othello — 10; 12; 14,15; 16,30;
18.45, Am fost tineri — 21 : CINE
MATECA (sala Union).
• Floarea de cactus : SCALA — 
9: 11,15* 13,30; 16,15; 18,45; 21,15, FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Romanticii : DRUMUL SĂRII - 
15.30; 17,45; 20.
• Steaua de tinichea : GRIVIȚA 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Timpul berzelor : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• Aeroportul : CENTRAL — 9,15; 
12,30; 15,45; 19,15, VOLGA — 9; 
12,15; 15,45, 19,15.
• Serata : GIULEȘTI — 15,30;
17,45; 20.
• Floarea-soarelul : PROGRESUL 
— 15,30; 18; 20,15.
• Povestirile lui Hoffmann : RA
HOVA — 15,30; 18; 20,30.
• Tick, Tick, Tick : MIORIȚA — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Cermen : LAROMET — 15,30; 
17,30; 19,30.
• Omul orchestră : MOȘILOR — 
15,30; 17,45; 20.
• Brigada Diverse în alertă : 
CRlNGAȘI — 15,30; 18; 20,15.
• Start la moștenire : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15.
• Saptămîna nebunilor : VIITO
RUL — 16; 18; 20.
• După vulpe : VITAN — 13,30; 
17,45; 20.
• Cortul roșu : PACEA — 16; 19.
• Articolul 420 ; BUZEȘTI — 9,15; 
12,30; 15,45; 19,15.
• Secretul planetei maimuțelor : 
FLOREASCA — 15,45; 18; 20,15^
• Hello, Dolly î î LIRA — 15,30; 
19. ARTA — 16; 19,30.
• O floare șl doi grădinari : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
9,30; 15,45; 19.
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• Filarmonica Stat „George
Enescu" (Sala mică a Palatului) : 
Recital de lieduri Dan Mușetescu 
(bas), laureat al Concursului in
ternațional de la Barcelona — 20.
• Teatrul de Operetă : My fair 
lady — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din str. Alex. Sahia) : 
Iubire pentru iubire — 20, (la Tea- 
ttul Mic) : Domnișoara de Belle- 
Isle — 20.
• Teatrul de Comedie : Cher An
toine — 20.
• Teatrul 
Magheru) :
• Teatiul _______ ____ _ ___
jitoarea — 19,30.
• Teatrul Ciulești : Geamandura 
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : N-a 
lost in zadar — 9,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Siciliana — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Elefănțelul cu
rios — 15, (sala din str. Acade
miei) : Cartea cu Apolodor — 17.

18,00 Deschiderea emisiunii. Revis
ta literară TV • Cronică li
terară : „Intîlnlrea" de Con
stantin Chiriță. Prezintă S. 
Damian.

18,10 „In satul Iul Ion". Film do 
cumentar, realizat la Năsăud 
șl Prislop, în căutarea locu
rilor și a eroilor care i-au 
slujit de modele scriitorului 
Livlu Rebreanu pentru roma
nul „Ion". Scenariul și regia : 
Petre Sava Băleanu.

18,30 Toate pînzele sus ! — emisiu
ne pentru pionieri.

19,00 In atenția opiniei publice. 
Noile reglementări privind 
* J ’ i înîncadrarea și promovarea 
muncă a personalului. 
Publicitate.
1001 de seri.
Telejurnalul de seară _ 
Cincinalul în acțiune — ju
dețul Covasna.

20,00 Reportaj T.V.
20,20 Un virtuoz al naiului : 

Gheorghe Zamfir. •
20,35 Seară de teatru : „Puterea" 

de Aurel Mihale. în distribu
ție : Silviu Stănculescu, Er
nest Mattel, Amza Pelea, Mi
hai Mereuță, Marga Anghe- 
lescu. Matei Alexandru, Au
rei Cioranu și alții. Sceno
grafia : Gheorghe Constantin. 
Operator șef : George Grigo- 
rescu. Regia : Cornel Popa. 

22,00 Spectacol de varietăți cu su
rorile Kessler, Domenico 
Modugno, Lara Saint Paul, 
Betty Curtis, Peppino di Ca
pri.

22,30 Inițiative de aur. Micii coo
peratori din Vîlcea. Reportaj 
realizat de Ion Marina 
Sergiu Stejar.

32.50 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

Tineri interprețl : soprana 
Marla SIStinaru, solistă a O- 
perei Române din București. 
Desene animate.
Unlversl tarla.
Blocnotes de Eugen Mândrie. 

21,05 Buletin de știri.
21,10 Cărți șl idei.
21,35 Șlagăre și interprețl de pre

tutindeni.
21,50 Film serial „Oameni în luptă* 

(VII).

* 
V 
) 
I 
) 
I l

I 
) 
I
1 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\

\ 
\ 
\



marți 2 noiembrie 1971 PAGINA 5

(Agerpres)

Colocviu româno-sovietic pe tema
f

dintre țări cu sisteme social-politice diferite

REPORT categoria 1 : 323 887

Laosului

Colaborarea economică și tehnico-științifică

Fam Van Dong:

EXTRAGEREA a Il-a : Cat. 
variantă 50% a 69 760 Iei și 4

SClNTEIA

Cronica zilei
Superioare Politice

a Armatei Sovietice/

(Agerpres)

Sovietică și din

Extinderea

de brutării

(Agerpres)

modernă de valorificare
fotbal Criterii de calificare <00 000

a nisipurilor
3 400 000

3 471 400
S. PODINA

Un apel pentru

• SPORT « SPORT « SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

centrale 
sau în

Astfel, din deșeu- 
rezultate la spălare, 

prepară în prezent cel

fier 
au .

tehnologică

Centralei mine- 
și nemetalife- 
pus la. punct, 

modernă

în func- 
în anul 

Capacita- 
de 5 000 

azi

ÎN JUDEȚUL BRĂILA

de la Aghireș

CORESPONDENTA 
DIN MOSCOVA

. I

Luni, a părăsit Capitala, Indreptîn- 
ău-se spre patrie, delegația Direcției 
Superioare Politice a Armatei Sovie
tic». condusă de general colonel N. A. 
Nacinkin, locțiitor al șefului D.S.P.A., 
care a făcut o vizită de prietenie în 
țara noastră.

La plecare, delegația a fost salutată 
do general colonel Ion Coman, adjunct 
al ministrului forțelor armate și se
cretar al Consiliului Politic Superior, 
de generali și ofițeri superiori români.

Au fost de față V. S. Tikunov, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al Uni
unii Sovietice în România, și colonel 
A F. Musatov, atașat militar, aero și 
«aval al U.R.S.S. la București.

Ia timpul vizitei în țara noastră,

Luni după-amiază, la Palatul Căi
lor Ferate a avut loc semnarea înțe
legerii privind cooperarea în dome
niul cercetărilor între Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
din. Republica Socialistă România și 
Departamentul Transporturilor din 
Statele Unite ale Americli.

înțelegerea a fost semnată din par
tea română de Florian Dănălache, 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor, iar din partea ameri
cană de John Volpe, secretarul De
partamentului Transporturilor.

Documentul s-a încheiat în baza 
programului de schimburi în dome
niul învățământului, științei, culturii 
fi alte domenii între Republica So-

După itudii și proiecte întoc
mite de U.J.C.A.P., unitățile a- 
gricole cooperatiste brăilene au 
construit pînă în prezent, cu fon
duri proprii, un număr de 43 
brutării cu o capacitate de 55 
tone pîine în 24 de. ore. Despre 
stadiul lucrărilor de construcție. 
a noilor, brutării planificate 
pentru acest an, ne-a vorbit to
varășul loan ApostolescUj pre
ședintele U.J.C.AP. :

— Din cele 15 brutării plani
ficate, 12 au început să producă 
în comunele Mărașu, Pitulați, 
Cuza Vodă; Bărăganul, însurăței 
etc. Alte trei brutării urmează 
să fie date în folosință în 
curînd. JEentcu. Anul_..yiLtarJzftta.. 
mai construi brutării în Insula

membrii delegației au purtat convor
biri la Consiliul Politic Superior al 
Forțelor Armate, au fost primiți la 
Comitetul județean Argeș al P.C.R., 
s-au întîlnit cu cadre didactice și ofi
țeri ai Academiei Militare și ai șco
lii militare de ofițeri activi „Mihai 
Viteazul", precum și cu militari din- 
tr-o unitate mecanizată.

Oaspeții au vizitat Muzeul de isto
rie a partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România, Muzeul militar central, o- 
biective economice și culturale, car
tiere noi de locuințe din București.

Luni, a sosit în Capitală o delegație 
de specialiști din agricultura Republi
cii Populare Bulgaria, condusă de 
N. Nesterov, adjunct al ministrului a- 
griculturii și industriei alimentare, 
care va face o vizită în țara noastră.

în cursul zilei, membrii delegației 
au avut o Întrevedere cu Ion Moldo
van, șeful Departamentului industriei 
alimentare, și Gheorghe Moldovan, 
adjunct al ministrului agriculturii, in
dustriei alimentare, silviculturii și 
apelor.

★
La 1 noiembrie, a sosit la Bucu

rești dl. Kristian Albertsen, membru 
în parlamentul danez, președintele 
Asociației de prietenie Danemarca- 
România, care, la invitația Institu
tului român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, va face o vizită de 
prietenie în țara noastră, împreună 
cu soția.

Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
în cadrul tradiționalelor manifes

tări culturale româno-sovietice, pri
lejuite de aniversarea Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie, luni 
seara, la cinematograful „Dacia" din 
Arad s-a deschis’ Festivalul filmului 
sovietic. Spectacolul inaugural a 
programat filmul „Piața roșie", pe
liculă dedicată semicentenarului Ar
matei Roșii. Cu acest prilej, specta
torii s-au intîlnit. cu regizorul Va
sili Ordinski și cu protagoniștii fil
mului.

Pe agenda Festivalului filmului so
vietic mai sînt înscrise filmele 
„Fuga", „Unchiul Vania", „Un ama
net ciudat" și „Gara Bielorusă", de 
asemenea, recente creații ale cinema
tografiei sovietice.

La Casa de cultură a municipiului 
Oradea s-a deschis luni expoziția 
„Lenin și revoluția". Sint expuse fo
tografii și fotomontaje care reliefea
ză personalitatea marelui Lenin, 
precum și momente semnificative 
din timpul Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie. Expoziția, orga
nizată sub auspiciile comitetului ju
dețean de cultură și educație socia
listă, face parte din manifestările 
consacrate apropiatei aniversări 
Marii Revoluții Socialiste din 
tombrie.

în aceeași zi, la biblioteca muni
cipală Oradea, a fost deschisă o ex
poziție a cărții sovietice, cuprinzi.nd 
volume de literatură politică și bele
tristică.

U;RSS- Atomul

cialistă România și Statele Unite ale 
Americli pe anii 1971—1972, semnat 
la 27 noiembrie 1970, la București.

înțelegerea prevede realizarea unei 
cooperări reciproc avantajoase în do
meniul cercetărilor în transporturi, 
schimburi de specialiști și documen
tații.

La semnarea documentului au par
ticipat șefi de departamente și ad- 
juncți ai ministrului transporturilor 
și telecomunicațiilor, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, membri ai celor două delegații.

Erau prezenți ambasadorul S.U.A. 
la București, Leonard Meeker, și 
mambri ai ambasadei.

(Agerpres)

sătești
a Brăilei, Văderii și TudorMare , ____ T______

Vladimirescu. Cu acestea, fie
care comună și o parte din sa
tele județului Brăila vor avea 
brutării proprii.

Pentru buna funcționare a bru
tăriilor, U.J.C.A.P. Brăila a luat 
măsuri ca ele să fie dotate cu. 
diferite mijloace mecanice și în
cadrate cu personal calificat.’ 
Mergînd pe linia ridicării activi-, 
tății acestor unități la nivelul 
nevoilor reale de . consum ale 
populației din mediul rural, se 
prevede lărgirea gamei sortimen
telor de panificație.

* £ N. Gr. MABAȘANV i
corespondentul „Scînteii*

★
La 1 noiembrie, a părăsit Capitala 

delegația Ligii iugoslave pentru pace, 
independență și egalitate în drepturi 
a popoarelor, alcătuită din dr. Smilja 
Avramov, vicepreședinte al Ligii, pro
fesor la facultatea de drept din Bel
grad, și Erih Kos, membru al Ligii, 
scriitor, care ne-a vizitat țara, la in
vitația Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii.

Oaspeții au fost primiți la Comi
tetul Național pentru Apărarea Pă
cii, au. avut convorbiri la A.D.I.R.I., 
la Asociația internațională de studii 
sud-esț europene, la Facultatea de 
drept din București și la Uniunea 
scriitorilor. De asemenea, oaspeții 
s-au întîlnit cu reprezentanți ai Co
mitetului județean de luptă pentru 
pace — Brașov și au vizitat obiec
tive social-culturale din Capitală și 
din județele Prahova și Brașov.

★
Cu prilejul Zilei presei R. P. D. Co

reene, Ambasada R.P.D. Coreene la 
București a organizat, luni, o gală de 
filme, urmată de un cocteil.

Au luat parte funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
ziariști români și străini.

★
La invitația Universității Bucu

rești, luni după-amiază a sosit in 
Capitală savantul Jean Piaget, pro
fesor la Universitatea din Geneva, 
directorul Institutului .„Jean Jacques 
Rousseau" și al Centrului internațio
nal de epistemologie genetică, psi
holog și filozof de renume mondial.

în timpul șederii în țana noastră, 
omul de. știință elvețian va vizita in
stitute de cercetări și de învățămînt 
superior din București, va conferen
ția in fața cadrelor didactice univer
sitare și a studenților din Capitală 
și va avea întrevederi cu specialiști 
români în domeniul psihologiei, filo
zofiei.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost întîmpinat de prof, 
dr. docent Jean Livescu, rectorul Uni
versității București, de alte cadre di
dactice.

Au fost de față Alfred William Rap- 
pard, ambasadorul Elveției la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
La filiala din Timișoara a asocia

ției artiștilor fotografi din țara noas-: 
tră a fost deschisă expoziția fotogra
fului polonez Edward Hartwig, artist 
de renume, distins cu numeroase pre
mii naționale și internaționale. Sînt 
expuse, peste 100 de fotografii artis
tice — .imagini de ansamblu, instan
ței^;' .ppr.trete, studa!'șificțîmpbalțiiți- 
realizate, in diferite . tehnici ale genu

Luni, au început la București lucră
rile Colocviului româno-sovietic cu 
tema „Colaborarea econimică și teh- 
nico-științifică dintre țări cu sisteme 
social-politice diferite", organizat de 
Asociația de Drept Internațional și 
Relații Internaționale (A.D.I.R.I.), în 
colaborare cu Institutul de economie 
mondială și relații internaționale din 
Moscova.

Delegația de cercetători români este 
condusă de prof. dr. docent Ion Rach- 
mut, membru corespondent al Acade
miei Republicii Socialiste România, 
iar delegația de cercetători sovietici 
este condusă de dr. docent Iuri Iu- 
danov, șef de sector la Institutul de 
economie mondială și relații inter
naționale din Moscova.

Reînnoifi-vă abonamentul 
pentru anul 1972 la ziarul

Abonamentele se primesc la toate oficiile și agențiile P.T.T.R. de 
la orașe și sate, factorii poștali, difuzorii de presă din întreprinderi 
si instituții.

PRONOEXPRES

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Cîștigurile tragerii Nr. 43 
din 27 octombrie 1971

EXTRAGEREA I : Cat. 1 : 
rian.tă 10%, a 100 000 lei ; cat. 2 . 
a 58 922' lei ; cat. 3 : 10,50 a 7 856 lei ; 
cat. 4 : 64,50 a 1 279 lei ; cat. 5 : 
a 456 lei ; cat. 6 : 4 859,50 a 40 lei.

1
, riante 10% a 13 952 lei ; cat. B : 19,45 
a 3 652 lei ; cat. C : 94,50 a 752 lei’; 
oat. D: 2 965,20 a 60 lei-; cat. E 
167,35 a 200 lei ; cat. F : 3 521,85 a 
40 lei.

depunerile pe obligațiunile C.E.C 
eu ciștiguri

TRAGEREA LA SORȚI 
din 31 octombrie 1971

Valoarea 
cîștigurllor

țială . ._ totală

30905
36507
41321
19316
68572

100 000
75 000
50 000
25 000
10 000

100 000
75 000
50 000
25 000
10 000
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i 
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Termi
nația 
seriei

Specialiștii , 
lor de 
re Cluj 

, o linie 
care permite valorificarea inte
grală a nisipurilor cuarțoase și 
oaolinoase. 
rile 
se . .
mai valoros și rentabil pro
dus : nisipul-filtru pentru u- 
zinele de apă industrială și po
tabilă. Totodată, se produc ni
sipuri pentru cartoane asfaltate, 1 
pentru turnătorii, pentru sticlă ’ 
de ambalaj și geamuri. Valoa- ț 
rea producției suplimentare, ob- t 
ținute ca urmare a asimilării 1 
noilor sortimente de nisipuri, se l 
va ridica, pînă la sfîrșitul anu- 
Iui, la peste 15 milioane lei.

mai susțin încă 7 meciuriv

Odată încheiat, „Trofeul Car- 
pați”, de la Cluj — unde, după 
cum se știe, a ocupat locul al 
treilea, în urma reprezentative
lor R.D. Germane și Ungariei, 
campioană mondială — selecțio
nata feminină de handbal a 
României are în vedere imediată 
cîteva . meciuri de verificare 
deosebit de importante, ulti
mele dinaintea campionatelor 
mondiale din Olanda. Mai întâi, 
între 5 și 7 noiembrie, un turneu 
în R.F.G., unde va intilni pe 
rînd echipele Danemarcei, Iugo
slaviei și țării gazdă. Apoi, re
venite în țară, handbalistele 
noastre vor susține două duble 
întîlniri : la 12 noiembrie (Ga
lați) și 13 noiembrie (București) 
cu Japonia ; Ia 16 noiembrie 
(București) și 18 noiembrie 
(Cluj) cu Cehoslovacia.

in aceste zile, suporterii fotbalului 
discută mult și pe mai multe pla
nuri : se fac supoziții privind tre- 
cererea echipelor noastre de club 
prin „proba de foc" a cupelor euro
pene, se discută evenimentele din 
campionatul diviziei A și sînt „dez
bătute", cu tot atîta ardoare, șansele 
„unsprezecelui" reprezentativ în 
campionatul european, unde, după 
scorul minim înregistrat în recenta 
întîlnire Cehoslovacia — Țara Gali
lor, speranțele noastre de calificare 
în sferturi au crescut.

De fapt, cele mai multe „subiec
te" sînt în legătură cu campionatul 
european. Iată pentru ce și oferim 
aceste date în legătură cu regulamen
tul competiției.

Campionatul european de fotbal 
—sau „Cupa Henri Delaunay", cum 
mai este denumită competiția — se 
organizează o dată la patru ani și 
este dotat cd un trofeu challenge, 
care va rămîne în posesia echipei 
care-1 va cîștiga de trei ori con
secutiv sau de cinci ori alternativ. 
Primelor trei clasate, la fiecare edi
ție, li se decern medalii de aur, de 
argint și de bronz (cel mult 13 me
dalii pentru fiecare echipă).

Competiția are următoarea struc
tură : tur eliminatoriu, pe grupe, 
sferturi de finală și turneu final cu

- Luni, a avut loc ședința comună a 
Biroului Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R. și a Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular al muni
cipiului București, care a luat în 
discuție abaterile săvîrșite de tov. 
Pop Simion, vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar al municipiului, precum și de alte 
cadre care 1 
strucțiilor de locuințe, proprietate 
personală.

Pe baza

lucrează în domeniul con-

re oaza cercetărilor întreprinse, 
Biroul Comitetului municipal de par
tid și Comitetul executiv al Consiliu
lui popular municipal București au 
hotărît destituirea tov. Pop Simion 
din funcția de vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular municipal pentru abuzurile 
săvîrșite și încălcarea reglementări
lor în vigoare cu ocazia construirii 
locuinței sale, proprietate personală.

De asemenea, pentru gravele aba-., 
teri și ilegalități comise în muncă, s-a 
hotărît destituirea lui Gheorghe Me- 
linte din funcția de director al Ofi
ciului pentru construirea locuințelor 
proprietate personală și deferirea lui 
pentru cercetare organelor de stat co
respunzătoare.

Biroul Comitetului municipal Bucu
rești al PIC.R. și Comitetul executiv 
al Consiliului popular municipal au 
stabilit, de asemenea, măsuri menite 
să asigure îmbunătățirea activității 
ți stricta respectare a legalității în 
domeniul construirii și repartizării lo
cuințelor, al întreținerii spațiului lo
cativ, precum și în alte sectoare cave 
prestează servicii pentru populație.

HANDBAL. — La Barcelona s-a 
disputat meciul retur dintre echipa 
locală Granollers și formația Oppsal 
Oslo, cont'ind pentru primul tur aii 
„Cupei campionilor europeni" Ia 
handbal masculin. Scor : 16—16 (9— 
9). învingători în primul joc (20—10), 
norvegienii s-au calificat .pentru tu
rul următor.

FOTBAL. — Adversarele de mîine 
ale echipelor românești în „Cupa 
campionilor europeni" șl „Cupa 
U.E.F.A." — Feijenoord Rotterdam 
și, respectiv, C. F. Barcelona — au 
obținut în recenta etapă a campio
natelor naționale următoarele rezul
tate : Feijenoord 5—0 pe teren pro
priu cu F.C. den Bosch, iar Barce
lona 0—0 în deplasare, cu Sabădell.

TENIS DE MASĂ. — Selecționa
tele de tenis 
neze, care întreprind un turneu în 
Iugoslavia, au terminat învingătoare 
în dubla întîlnire cu reprezentati
vele Iugoslaviei. La masculin oas
peții au obținut victoria cu scorul 
de 5—3, iar în meciul dintre echi
pele feminine jucătoarele din R.P. 
Chineză au cîștigat cu 5—1.

de masă ale R.P. Chi-

BOX. — Japonezul Koichi Wajima 
este noul campion mondial la cat. 
„mijlocie-mică". în gala desfășurată 
la Tokio, în prezența a peste 15 000 
de spectatori, el l-a învins la puncte,

după 15 reprize, pe italianul Carmelo 
Bossi, fostul deținător al centurii. 
Decizia a fost pronunțată cu 2—1.

ȘAH.ȘAH. — Turneul internațional fe
minin de șah Ide la Halle (R.D. Ger
mană) s-a încheiat cu victoria maes- 
trei sovietice Liubov Kristol, care a 
totalizat 8 puncte din 11 posibile. O 
comportare bună a avut la acest 
turneu maestra româncă Gertrude 
Baumstark, care a ocupat locul doi 
cu 7,5 puncte. în ultimele două 
runde, Gertrude Baumstark a remi
zat cu Nowarra și, respectiv, cu 
Kristol.

POLO PE APA. — S-au disputat 
meciurile contînd pentru primul tur 
al „Cupei campionilor europeni" la 
polo pe apă. în turneul de la Kosice 
s-au calificat pentru grupele semi
finale formațiile Pro Recco (Italia) 
și Ruda Hvezda Kosice. îri ultima 
partidă. Pro Recco a întrecut cu 
10—5 pe Ruda Hvezda. La Sofia și-au 
disputat calificarea echipele Mladost 
Zagreb, Hilversum (Olanda) și Aka- 
demik Sofia, primele două formații 
obținînd dreptul de a juca în semi
finale. Rezultate : Mladost-Hilver- 
sum 1—0 ; Mladost—Akademik 9—0 ; 
Hilversum—Akademik 6—5. în grupa 
de la Londra, echipa Marinei din 
Moscova a obținut două noi victorii: 
9—1 cu Polytehnic Londra și 15—6 
cu Anvers (Belgia).

patru echipe. în sferturi de finală se 
dispută cite două meciuri, iar pere
chile de echipe se -trag la sorți. Pri
ma trasă din urnă, la fiecare .pere
che, este gazda primului meci din 
sferturi.

Pentru calificarea în faza urmă
toare, cel mai. mare număr de go
luri este decisiv. înaintea celui de-al 
doilea joc, se stabilesc data și te
renul pentru cel de-al treilea meci, 
în cazul în care numărul de goluri 
va fi egal sau ambele meciuri s-au 
încheiat la egalitate. Dacă și după 
cel de-al treilea joc (care nu este 
obligatoriu să se dispute pe un te
ren neutru) situația se menține în. 
continuare egală, se desfășoară 
încă două reprize a cite 15 minute, 
în prelungiri. Și, dacă și după a- 
ceste două reprize nu intervin nici o 
modificare în golaveraj, atunci cali
ficarea se decide prin tragere la 
sorți de către arbitru, în prezența 
delegatului oficial al U.E.F.A.

Pentru departajarea echipelor în 
faza turului eliminatoriu (în grupele 
preliminare), fază în care ne aflăm la 
ora actuală, contează, în primul rînd, 
bineînțeles, numărul de puncte acu
mulate. Dacă se înregistrează egali
tate, după desfășurarea tuturor me
ciurilor din grupă (cum sperăm că 
va ti în grupa noastră, scontînd vic
torii în ambele întîlniri pe care re
prezentativa țării noastre le mai are 
de susținut — cu Cehoslovacia la 14 
noiembrie și cu Țara Galilor la 22 
noiembrie), atunci diferența între go
lurile marcate și cele primite va fi 
decisivă pentru desemnarea cîștigă- 
toarei grupei. Așa cum stau lucrurile, 
în prezent, în clasamentul grupei 
întâi, selecționata țării noastre cîști- 
gînd ambele partide, îndeplinește 
totodată și norma de goluri (chiar 
dacă va învinge la un singur gol în 
fiecare dintre cele două întîlniri, indi
ferent de scor), care să-i asigure lo
cul. întîi și calificarea în sferturi. Nu 
mai există nici o altă variantă, pen
tru că orice egalitate de scor într-o 
întîlnire sau alta ar aduce implicit și 
eliminarea din competiție, fotbaliștii 
cehoslovaci avînd asigurate, în pre
zent, patru puncte diferență.

Cum mîine au loc retururile parti
delor pentru cupele europene, sînt de 
reținut și criteriile suplimentare de 
calificare a echipelor dacă, după cele 
două meciuri, numărul de goluri este 
egal (golurile în deplasare fiind con
siderate duble). In acest caz, meciul 
retur va fi. prelungit cu două reprize 
a cite 15 minute fiecare (în aceste 
prelungiri golurile echipei în depla
sare contează, de asemenea, dublu). 
Dacă și după prelungiri rezultatul ge
neral este egal, fiecare echipă are 
dreptul la executarea a cite 5 lovi
turi de la 11 m de unul sau de mai 
mulți dintre jucătorii aflați pe teren 
la încheierea prelungirilor. Dacă din 
cele 5 penaltiuri, echipele vor marca 
același număr de goluri, făcînd deci 
imposibilă departajarea, vor fi execu
tate în continuare, alternativ, cîte un 
penalti, pînă cînd una dintre echipe 
va marca un gol în plus.

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. Obligațiunile de 100 
lei, 50 lei și 25 lei primesc 1/2, 1/4 
respectiv 1/8 din cîștigurile de mai 
sus. în valoarea cîștigurllor este cu
prinsă și valoarea nominală a obliga
țiunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se face prin filia
lele C.E.C.

Nici o ramura economică a Uniu
nii Sovietice nu cunoaște o dezvol
tare atit de rapidă ca energetica 
atomică și faptul nu este, desigur, 
întîmplător. Marile avantaje ale 
centralelor atomo-electrice sint, in 
primul rind, posibilitatea de a ob
ține energie electrică în cele mai 
inaccesibile locuri, unde ar fi im
posibil transportul cărbunelui sau 
al petrolului, iar în al doilea rînd, 
impresionanta concentrare de ener
gie a combustibilului nuclear. Un 
kilogram din acest combustibil e- 
chivalează cu peste 2 000 tone 
de cărbune. într-un an de funcțio
nare neîntreruptă, o centrală ato
mică are nevoie de cel mult 30 de 
tone de uraniu slab imbogățit, in 
timp ce o centrală termică de a- 
ceeași putere arde două milioane 
și jumătate de tone de cărbune 
pe an.

Se știe că prima centrală atomi
că din Uniunea 
lume — cea de 
la Obninsk — a 
intrat 
țiune 
1954. 
tea ei 
kW apare 
deosebit de mo- ___
destă în compa- 1
rație cu marile

atomo-electrice existent» 
curs de construcție in 

U.R.S.S. După ce în prima eta
pă a cercetărilor au fost create 
și experimentate reactoare de mai 
multe tipuri, ulterior, specialiștii 
s-au oprit, în vederea aplicării în 
practică pe scară largă, asupra a 
numai trei tipuri : reactoarele de 
tipul apă-apă sub presiune, cele cu 
uraniu-grafit și cele cu neutroni 
rapizi. Limitarea aceasta face po
sibilă tipizarea și standardizarea 
utilajelor și a aparaturii de măsu
rători și de dirijare și, implicit, 
reducerea prețului de cost al cen
tralelor atomo-electrice.

In 1958 a fost construită în Si
beria o centrală atomică cu o pu
tere de 100 000 kW. Ulterior, pu
terea ei a fost sporită, ajungind în 
prezent la 600 000 kW. în 1964 a 
intrat în funcțiune primul bloc al 
centralei de la Beloiarsk, de tipul 
uraniu-grafit care, o dată cu darea 
în exploatare a celui de-al doilea 
bloc, a ajuns la o putere instalată 
de 300 000 kW. In prezent, se con
struiește lingă Leningrad o centra
lă de același tip, cu două blocuri 
de cîte un milion de kW fiecare. 
Este interesant de notat că numai 
această centrală va avea o putere 
mai mare decît totalul capacităților 
tuturor centralelor care au fost pre
văzute în planul „GOELRO" — 
primul plan de electrificare a Ru
siei Sovietice.

Centralele de tipul apă-apă (în 
care apa joacă un rol dublu de 

- Jneetinlr.e. a..neutronilor și de agent- 
termic), jsînt. reprezentate de . cea de 
la Novovoronej. Primul ei bloc, cu 
o putere de 210 000 kW, a fost pus 
in funcțiune în septembrie 1964, iar 
cel de-al doilea, cu o putere de 
365 000 kW, în decembrie 1969. In 
prezent, se lucrează la Instalarea 
blocurilor trei și patru. Blocul trei, 
cu o putere de 440 000 kW, va fi. 
dat în funcțiune încă în iarna; ar> 
ceasta, puterea totală instalată aici' 
ajungind astfel la 1 015 000 kW. De 
menționat că prețul de cost al unui 
kilowat „atomic" produs la Novo
voronej este de 0,9 kopeici. în jurul 
puternicei centrale se fac în per
manență observații asupra regimu
lui radiațiilor în sol, în plante, în 
atmosferă. în apa rîurilor și lacu
rilor. Analizele dozimetrice arată 
că centrala nu are nici o influență 
negativă asupra mediului înconju
rător. <

O altă mare centrală cu două

reactoare, de același tip cu cele de 
la Novovoronej, se află în plin pro
ces de construcție în Peninsula 
Kola, dincolo de Cercul polar. Pu
terea fiecărui bloc al ei va fi de 
cîte 440 000 kW. Deși construcția 
centralei este îngreunată de condi
țiile aspre ale climei polare, pre
zența ei aici este reclamată de 
existența și dezvoltarea continuă în 
regiunea Murmansk a metalurgiei 
neferoase (nichel,' aluminiu) mare 
consumatoare de energie electrică.

O centrală atomo-electrică mică, 
(două blocuri de cîte 12 000 kW), se 
înalță într-o altă regiune polară a 
U.R.S.S. și anume în Peninsula Ciu- 
kotka, la Bilibino, centru al unor 
importante exploatări aurifere. De 
pe acum, localnicii acelor îndepăr
tate ținuturi unde soarele este atît 
de zgircit cu oamenii, numesc cen
trala „al doilea soare al Ciukotkăi".

Programul adoptat de Congresul 
al XXIV-lea al P.C.U.S. prevede pu

nerea în func
țiune, pină in 
1975, a unei serii 
de centrale ato- 
mo-electrice cu 
o putere totală 
de 6—8 milioa
ne kW, iar în 
următorii 10—12 
ani centralele 

ajunge la o pu-de acest gen vor 
tere de 30 milioane kW. In actualul 
cincinal va începe construcția cen
tralelor atomo-electrice din regiu
nea Kursk, din Armenia, din 
Ucraina apuseană, din regiunea 
Smolensk și din alte regiuni ale 
U.R.S.S.

Dacă în bătălia pentru energie, 
construcția centralelor amintite pînă 
acum poate fi considerată o ches
tiune de tactică, crearea centralelor 
cu neutroni rapizi este o problemă 
de strategie și una din cele mai 
promițătoare căi ale progresului în 
domeniul energiei nucleare. Se știe 
că reactoarele nucleare au uimitoa
rea proprietate de a-și regenera 
combustibilul. în timp ce in reac
toarele de tipurile apă-apă, gaz- 
grafit, uraniu-grafit și altele, coefi
cientul de regenerare este foarte 
mic, în reactoarele cu neutroni ra
pizi el este de 1,4. Cu alte cuvinte, 
în urma combustiunii, cantitatea de 
combustibil nuclear crește. Astfel, 
în mai puțin de zece ani de func
ționare, un astfel de reactoT iși du
blează cantitatea inițială de com
bustibil disponibil.

Reactoarele cu neutroni rapizi 
rezolvă problema ieftinirii energiei 
atomo-electrice. Ele reprezintă ziua 
de mîine a energeticii atomice. Dar 
zorii acestui „mîine" se ivesc încă 
de pe acum. Mai multe reactoare 
experimentale de acest tip se află 
în funcțiune. Ele servesc ca proto
tip primelor centrale atomice in
dustriale .de acest gen. Este vorba 
de atomp.-cejijj-ajg; djn orașul Șșv£-, 
cenkopdin’P&ninș.ulâ Mangîșlak, cu’- 

’’ o putere instalată de 350 000 kW, 
menită să ofere energie electrică 
complexului industrial ce se naște 
pe malul estic al Caspicii și să de- 
salinizeze totodată o importantă 
cantitate de apă de mare, necesară 
satisfacerii nevoilor de apă pota
bilă și industrială a acestei regiuni 
ileșertice, și de-al treilea bloc al 
centralei Beloiarsk din Ural, aflat 
în prezent în curs de construcție, 
cu o putere de 600 000 kW.

Savanții atomiști sovietici desfe
recă cu tot mai multă îndrăzneală 
forțele uriașe ascunse în nucleul 
atomic, transformîndu-le în noi și 
puternice izvoare de energie elec
trică, atît de necesară construcției 
comuniste.

Cu prilejul aniversării

declarării independenței
eliberarea comuniștilor«

LISTA DE CÎȘTIGURI
SUPLIMENTARE

acordate la tragerea 
la sorți a obligațiunilor C.E.C. 

diri 31 octombrie 1971

Cîștigurile revin, Întregi, obligațiuni
lor de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 
50 lei șl 25 lei primesc 1/2, 1/4 respec
tiv 1/8 din cîștigurile de mai sus. In 
valoarea cîștigurllor este cuprinsă și 
valoarea nominală a obligațiunilor cîș- 
tigătoare. i

Plata cîștigurllor se face prin filia
lele C.E.C.
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par
țială totală

1 96528 42 10 000
1 84265 19 10 000
1 44971 15 10 000
1 73898 45 10 000
1 75413 14 10 000

• 1 37336 30 10 000
1 04818 49 10 000
1 38486 26 10 000
1 93953 50 10 000
1 77363 34 10 000 100 000
1 26532 29 5 000
1 14(599 48 5 000
1 08935 41 5 000
1 98491 43 5 000
1 51030 44 5 000
1 19541 47 5 000
1 94026 23 5 000
1 76530 04 5 000
1 50330 04 5 000
1 666G2 22 5 000
1 22012 38 5 000
1 02670 40 5 000
1 69073 08 5 000
1 15236 21 5 000
1 78546 02 5 000
1 28302 38 5 000
1 29022 45 5 000
1 68513 27 5 000
1 21373 19 5 000
1 01353 18 5 000 100 000

Termi-
nația 
seriei

100 250 17 2 000 200 000

130 TOTAL: 400 000

arestați in Grecia»

poporului laoțian
HANOI 1 (Agerpres). — Fam Van 

Dong, primul ministru al R.D. Viet
nam, a primit pe Khamphay Boupha, 
membru al Comitetului Central al 
Frontului Patriotic Laoțian, care i-a 
înmînat textul apelului 
Sufanuvong, președintele 
Frontului Patriotic Laoțian, adresat 
poporului și forțelor patriotice din 
țară, cu ocazia celei de-a 26-a ani
versări a declarării independenței 
Laosului.

în numele poporului vietnamez și 
al guvernului R.D. Vietnam — re
latează agenția V.N.A. — Fam Van 
.Dong a exprimat sprijin deplin față 
de apelul prințului Sufanuvong. 
Totodată, el a dat o înaltă apreciere 
marilor succese obținute de către 
poporul laoțian în cunsul celor 26 de 
ani și, în special, în lupta pe care 
o duce în prezent împotriva agre
siunii S.U.A., pentru .salvare națio
nală, sub conducerea Frontului Pa
triotic Laoțian. Aceste victorii, a 
subliniat Fam Van Dong, constituie 
o importantă contribuție la înfrîn- 
gerea agresiunii S.U.A. în Indochina, 
în continuare, Fam Van Dong a ară
tat că poporul vietnamez sprijină pe 
deplin hotărîrea poporului laoțian de 
a continua lupta pentru zdrobirea 
oricăror noi aventuri militare sau 
manevre politice ale imperialiștilor 
americani și aliaților lor.

în încheiere, primul ministru Fam 
Van Dong a afirmat că, în confor
mitate cu declarația comună adop
tată de Conferința la nivel înalt a 
popoarelor indochineze, poporul 
vietnamez este hotărît să ducă mai 
departe lupta împotriva agresiunii 
americane, pentru salvarea națio
nală și, în același timp, să-și înde
plinească obligațiile internaționale 
față de popoarele laoțian și cambod
gian în lupta lor pentru victoria 
finală.

prințului 
C.C. al

ROMA 1 (Agerpres).— Ziarul 
„L’Unita" publică un apel al tovară
șei Tuia Dracopoulos, soția lui Ha- 
ralambios Dracopoulos, secretar al 
C.C. al P.C. din Grecia (din interior), 
arestat la 18 ootombrle, la Atena, îm
preună cu alți 31 de militanți ai 
partidului. Aceste arestări — arată 
autoarea apelului — constituie o lo
vitură grea pentru poporul grec, 
fiind vorba de vechi combatanți îm
potriva nazismului, de oameni care 
au luptat timp de decenii pentru de
mocrație și socialism în Grecia. 
Partsalides a fost ales de două ori 
deputat, a fost închis de naziști 
intr-un lagăr din care a evadat, de
venind secretar general al Organiza
ției de eliberare de sub ocupația 
hitleristă. El este membru, de la eli
berare, al Biroului Politic al parti
dului, a fost prim-ministru al guver
nului Greciei libere în timpul răz
boiului civil și a devenit membru al 
conducerii P.C.G. (din interior). în 
ce privește activitatea lui Draco
poulos, el a evadat dintr-un lagăr de 
concentrare pentru a se încadra in 
lupta de eliberare. A fost apoi a- 
restat și în 1949 condamnat la moarte 
de către un tribunal militar. După 
comutarea sentinței, este în 1960 
berat din închisoare. Și-a reluat ac
tivitatea politică ca secretar 
Comitetului Executiv al E.D.A., 
după lovitura de stat din aprilie 1967 
a fost ales secretar al P.C.G. (din in
terior) .

în încheiere, Tuia Dracopoulos cere 
eliberarea comuniștilor arestați, a 
tuturor militanților democrați dtn 
Grecia.

eli-

al 
iar
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viața internațională
o- n. u. în Comitetul

pentru problemele coloniale
Intervenția reprezentantului român

NAȚIUNILE UNITE 1. — Cores
pondentul nostru, C. Alexandroaie, 
transmite : Comitetul pentru proble
mele coloniale al Adunării Generale 
a O.N.U. și-a concentrat atenția asu
pra situației din Namibia, Rhodesia 
și din teritoriile aflate sub dominația 
colonialiștilor portughezi.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbateri
lor, reprezentantul țării noastre, Con
stantin Ene, a subliniat că poporul 
român nutrește o vie simpatie față de 
toate popoarele care luptă pentru eli
berarea lor de sub dominația impe
rialistă, pentru afirmarea indepen
denței, împotriva colonialismului și 
neocolonialismului, a oricărei forme 
de rasism și discriminare rasială. El 
a denunțat faptul că peste 30 de mi
lioane de oameni din sudul Africii 
trăiesc sub jugul dublu al colonialis
mului și apartheidului.

tn cazul Namibiei, a spus vorbito
rul, ne aflăm în fața unei situații de 
anexare ilegală și arbitrară a acestui 
teritoriu de către guvernul sud-afri- 
can, în ciuda rezoluțiilor Adunării 
Generale și ale Consiliului de Secu
ritate.

Referindu-se la faptul că regimu
rile colonialiste s-au dovedit a fi pe
ricole permanente pentru statele 
africane independente, pentru pace și 
securitate, reprezentantul țării noas
tre a arătat că O.N.U. trebuie să ac
ționeze cu mai multă hotărîre pentru 
lichidarea definitivă a colonialismu
lui, pentru abolirea neocolonialismu
lui, sub toate formele sale, pentru a 
nu se mai admite, sub nici o formă, 
dominarea unui stat de către alt stat.

Reprezentantul român a subliniat

importanța hotărîtoare a unității tu
turor forțelor antiimperialiste pentru 
succesul luptei de eliberare națională, 

în încheiere, el a arătat că țara 
noastră înțelege să contribuie activ 
la triumful dreptului popoarelor de 
a-și hotărî singure soarta, să spri
jine popoarele care luptă pentru no
bilele scopuri ale eliberării naționale 
și sociale.

★
DAR ES SALAAM 1 (Agerpres). — 

într-o declarație a guvernului Repu
blicii Unite Tanzania cu privire Ia 
restabilirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze la O.N.U., se arată că 
„poporul și guvernul tanzanian sa
lută acest eveniment, întrucît între 
cele două țări a existat întotdeauna 
o prietenie militantă, ele ajutîndu-se 
reciproc în problemele vitale".

Importanța participării R. P. Chi
neze, ca membru fondator al O.N.U. 
și membru permanent al Consiliului 
de Securitate, la viața internațională 
prin intermediul acestui organism 
mondial a fost evidentă pentru toate 
națiunile, subliniază declarația, a- 
dăugînd că există un singur guvern 
care reprezintă poporul chinez și a- 
cesta este guvernul Republicii Popu
lare Chineze. Adoptarea de către 
Adunarea Generală a Rezoluției 
privind restabilirea drepturilor legi
time ale R. P. Chineze la O.N.U. 
„reprezintă o victorie a poporului 
chinez, a tuturor popoarelor lumii".

_îri declarație se exprimă speranța 
că relațiile de colaborare dintre cele 
două țări și popoare se vor mani
festa și în cadrul Organizației Na
țiunilor Unite.

COMUNICAT LA ÎNCHEIEREA VIZITEI

LUI A. KOSÎGHIN ÎN CUBA
HAVANA 1 (Agerpres). —La în

cheierea vizitei în Cuba a lui Alexei 
Kosighin, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
fost dat publicității un comunicat 
care consemnează concluziile convor
birilor avute cu Fidel Castro, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
primul ministru al Guvernului Re
voluționar, și alți conducători cu
banezi.

Părțile, arată comunicatul, și-au

MOSCOVA

întilnire 
internațională 
consacrată 
dezarmării

exprimat satisfacția față de colabo
rarea multilaterală dintre Republica 
Cuba și Uniunea Sovietică și au exa
minat în detaliu problemele concrete 
ale dezvoltării în continuare a co
laborării cubanezo-sovietice în dife
rite domenii.

Părțile cubaneză și sovietică nu 
subliniat că mișcarea de eliberare 
națională a popoarelor din America 
Latină, Asia și Africa s-a transfor
mat într-o puternică forță. Analizînd 
situația din America Latină, ele au 
menționat că pe acest continent te 

« > înregistrează un avînt crescînd al 
mișcării revoluționare, care se opune 
cu o forță tot mal mare dominației 
imperialismului și oligarhiilor legate 
de acesta. în această ordine de idei, 
ele și-au exprimat solidaritatea cu 
guvernul Unității Populare din Chile, 
în frunte cu președintele Salvador 
Allende, și cu prefacerile structurale 
înfăptuite de guvernul din Peru. 
Totodată, comunicatul subliniază 
sprijinul hotărît față de măsurile 
social-economice pe care aceste țări 
le iau în scopul recuperării bogățiilor 
lor naționale și întăririi independen
ței economice și politice.

Ședința conducerii 
P. C. German 
în vederea 
celui de-al 

doilea congres 
al partidului

BONN 1 (Agerpres). — După cum 
informează agenția A.D.N., la Diis- 
seldorf a avut loc o ședință a con
ducerii Partidului Comunist Ger
man, tn vederea pregătirii celui 
de-al doilea congres al partidului, 
care urmează să se desfășoare între 
25 și 28 noiembrie 1971.

La ședință au fost adoptate tezele 
congresului — „P.C.G. Împotriva
marelui capital, pentru pace, progres 
democratic și socialism". Conducerea 
partidului a hotărît să propună con
gresului realegerea lui Kurt Bach
mann ca președinte și a lui Herbert 
Mies ca vicepreședinte al P.C.G. 
Totodată, s-a propus alegerea lui 
Max Reimann ca președinte de 
onoare al partidului.

b b b b b b

Deschiderea Congresului al Vl-lea 
al Partidului Muncii din Albania

TIRANA 1 (Agerpres). — Luni, la 
Tirana s-au deschis lucrările Congre
sului al Vl-lea al Partidului Muncii 
din Albania.

Raportul cu privire la activitatea 
Comitetului Central al P.M.A. a fost 
prezentat de Enver Hodja, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.A.

Pe ordinea de zi mai figurează : 
raportul Comisiei Centrale de Con
trol și revizie, raportor Ibrahim Șina,

președintele comisiei ; raportul eu 
privire, la Directivele Congresului al 
Vl-lea al P.M.A. pentru cel de-al 
V-lea plan cincinal (1971—1975) de 
dezvoltare economică și culturală e 
R. P. Albania, raportor Mehmet 
Shehu, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.A., președintele Con
ciliului de Miniștri ; alegerea organe
lor centrale ale partidului.

URUGUAY

Manifestul electoral al coaliției forțelor 
de stingă - „Frente Amplio"

MONTEVIDEO 1 (Agerpres). — 
Biroul executiv al frontului coa
liției forțelor de stînga din Uru
guay — „Frente Amplio", . din care 
fac parte partidul comunist și alte 
grupări politice — a dat publicității 
un manifest în care cheamă alegă
torii să voteze pentru candidați! 
frontului la alegerile generale ce 
vor avea loc la 28 noiembrie. „Ale
gerile din această lună pot fi deci
sive pentru viitorul țării, se spune 
în manifest. Victoria frontului de

stînga depinde de efortul nostru fi
nal și de sprijinul întregii națiuni". 
Documentul se pronunță pentru 
unirea tuturor forțelor progresist» 
ale țării „împotriva forțelor antina
ționale ale bancherilor și latifundia
rilor, al căror succes ar însemn, 
menținerea, în continuare, a țării,
intr-un stadiu de înapoiere. A sosit ' 
timpul pentru ca poporul să triumfe, 
sprijinind candidații din „Frente 
Amplio".

După votul Camerei Comunelor 
de aprobare a intrării 

Angliei în Piața Comună 
„Marea bătălie" 

a aderării 
abia incepe...

Acum, cînd se cunosc toate deta
liile „celei mai îndelungate și mai 
furtunoase dezbateri din cite a cu
noscut parlamentul englez după cel 
de-al doilea război mondial", atenția 
comentatorilor politici de aici este 
reținută de implicațiile și ’ semnific 
cația votului de săptămîna trecută 
privind aderarea Marii Britanii la 
Piața comună.

în primul rînd, se subliniază fap
tul că hotărîrea Camerei Comune
lor este doar o hotărîre de „prin
cipiu", care nu atrage după sine, în 
mod automat, intrarea Angliei în 
Piața comună, fiind doar o primă 
etapă în acest sens. „Bătălia abia 
incepe" — a declarat liderul opo
ziției laburiste, Harold Wilson. Este 
vorba de perioada de aproape un an 
în care guvernul va trebui să obțină 
aprobarea parlamentului pentru o în
treagă legislație necesară „acomo
dării” la Piața comună. Și,, după 
cum sublinia ziarul „GUARDIAN", 
„guvernul va mai avea încă nume
roase coșmaruri pînă ce va trece 
prin parlament legislația adecvată".

In al doilea rind, mulți comenta
tori menționează un alt aspect, deo
sebit de important, pe care l-au evi
dențiat, de altfel, în cuvîntul lor nu
meroși deputați, atrt laburiști cît și 
conservatori : ignorarea voinței ma
jorității poporului. Deputata labu
ristă Barbara Castle a citat datele 
unui sondaj al opiniei publice, apă
rut în ziarul „LANCASHIRE EVE
NING TELEGRAPH", care arată că 
numai 18,9 la sută din cei întrebați 
s-au pronunțat pentru, In timp ce 
77,3 la sută s-au declarat împotriva 
aderării. La' rîndul său, deputatul 
Wedgwood Benn, de asemenea labu
rist, a subliniat : „Declar primului 
ministru că el precipită o serioasă 
criză și dezlănțuie cea mal crincenă 
bătălie constituțională și politică 
din cite a cunoscut această țară. 
Primul ministru a uitat de poporul 
englez — și poporul își are calea sa". 
Iată și părerea unui deputat conser
vator, Angus Maude : „Este dezas
truos să se facă un asemenea pas 
Important împotriva voinței majori
tății poporului".

O analiză a votului, potrivit filia
țiilor politice, permite desprinderea 
unor concluzii din cele mai semni
ficative pentru starea de spirit din 
cele două partide, profund divizate 
în aprecierea acestei probleme cru
ciale pentru viitorul Marii Britanii. 
Este adevărat că guvernul conser
vator a obținut cîștig de cauză cu o 
majoritate destul de confortabilă — 
112 voturi. Aceasta înseamnă că o 
bună parte a deputaților laburiști, 
nu mai puțin de 69, au votat cu con
servatorii. în același timp însă, 39 
de deputați conservatori au votat îm
potriva proiectului guvernamental, 
asociindu-se astfel taberei laburiste. 
Cum va evolua această fluctuație pe 
parcursul dezbaterilor în amănunt 
ale „reglementărilor" legislației bri
tanice, rămine de văzut. Deși ziare
le de orientare conservatoare își 
exprimă, firește, satisfacția pentru 
succesul obținut, ele nu își ascund 
temerile, ca urmare a avertismen
tului liderului opoziției, Harold 
Wilson, că un viitor guvern labu
rist va renegocia condițiile aderării. 
De asemenea, provoacă neliniște de
clarațiile a peste 20 de deputați con
servatori, adversari ai aderării, că 
vor continua să voteze împotriva 
proiectelor guvernului în problemele 
referitoare la Piața comună, chiar 
dacă aceasta ■ ar avea drept conse
cință revenirea la putere a labu
riștilor.

în această . Situație, aprecierea că 
„marea bătălie" cu privire la ade
rare abia începe pare întru totul 
justificată.

N. PEOPEANU
Londra.

ALGER 1 — Corespondentul Ager- 
pres, C. Benga, transmite : Intr-o 
cuvîntare rostită cu prilejul celei 
de-a XVII-a aniversări a declanșării 
luptei armate de eliberare de sub 
dominația colonială, președintele 
Houari Boumediene a evocat lupta 
poporului algerian pentru neatîrnare 
și a făcut un bilanț al realizărilor 
obținute după cucerirea independen
ței țării.

Pe planul activității economice, 
președintele a arătat că bătălia s-a 
dat pe două fronturi : consolidarea 
îndejteHdenței țării și edificarea unei 
economii puse în slujba maselor 
populare. Referindu-se la actualul 
plan cvadrienal, vorbitorul a subli
niat că îndeplinirea sa se efectuează 
normal și că Algeria este în măsură 
să-și procure echipamentul indus
trial de care are nevoie. Relevind 
necesitatea unei dezvoltări armoni
oase a tuturor regiunilor Algeriei, 
președintele a arătat că aceasta pre
supune o repartiție echitabijă a ve
nitului național, potrivit necesităților 
și nevoilor țării. Houari Boume
diene a menționat că întreaga pro
ducție de petrol a fost comerciali
zată, iar prospecțiunile pentru depis
tarea de noi zăcăminte vor continua.

Referindu-se la unele probleme 
externe, Houari Boumediene s-a de
clarat satisfăcut de faptul că Ma- 
ghrebul arab constituie o zonă a pă
cii, situată în afara oricăror conflic
te. El a afirmat că Algeria nu inten
ționează să creeze un bloc sau să 
stabilească o distincție între aripa oc
cidentală și orientală a lumii arabe. 
El a menționat sprijinul pe care țara 
sa îl acordă cauzei arabe și luntei 
populației palestinene. Președintele 
a declarat că Algeria este solidară cu 
popoarele care luptă împotriva ex
ploatării și colonialismului.

Pe Avenida Tacna, în centrul capi
talei peruviene, au fost arborate stea
gurile naționale a 95 de țări. Sute de 
locuitori ai orașului — mulți dintre ei 
avind trăsături moștenite de la stră
moșii lor, indienii incași, pot fi în- 
tîlniți zi și noapte în fața clădirii. 
Intră în discuție cu delegații, intere- 
sîndu-se de țara din care au venit, 
de modul de viață și preocupările 
popoarelor pe care le reprezintă, în- 
trebîndu-i ce se cunoaște, pe melea
gurile lor, in legătură cu Peru, cu 
schimbările care au loc în această 
țară. Am asistat și noi la asemenea 
discuții. între delegații veniți la con
ferință și cei peruvieni se împăr
tășesc gînduri, idei și planuri de vi
itor, cu multe similitudini în esența 
lor.

Despre asemenea probleme comune 
ale țărilor- în curs de dezvoltare — 
interesînd îndeaproape opinia publică 
— au venit, de fapt, să discute la 
Lima delegații grupului denumit- 
prin tradiție „al celor 77", cît era 
numărul membrilor săi la prima re
uniune de la-Alger, din 1967, deși in 
prezent acest număr se ridică la 95. 
For larg al țărilor în curs de dezvol
tare din America Latină, Asia și A- 
frica, reuniunea de la Lima are ca 
scop definirea pozițiilor celor trei 
grupuri regionale în vederea Confe
rinței Națiunilor Unite pentru Comerț 
și Dezvoltare, care va avea loc în 
primăvara anului viitor, la Santiago 
de Chile.

La prima vedere s-ar părea că 
problematica reuniunii de Ia Lima 
este aceeași ca și a celei de la Al
ger. Firește, obiectivele care au con
centrat atenția „celor 77“ la Alger — 
o mai mare echitate între partenerii 
comerciali avind diferite capacități și 
resurse competitive, reașezarea ra
porturilor economice și financiare pe 
baze stimulatorii pentru progresul 
țărilor în curs de dezvoltare — s-au 
menținut, dar dacă în urmă cu pa
tru ani ele se aflau mai mult în faza 
de enunțare a principiilor unei noi 
cooperări internaționale, astăzi aceste 
principii s-au concretizat — așa cum 
au subliniat numeroși vorbitori Ia 
conferința de la Lima — în expe
riența schimbărilor structurale din 
mai multe țări ale „lumii a treia", 
în practica unor relații de schimburi

MOSCOVA 1 — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : La 
Casa Sindicatelor din Moscova a 
avut loc o întilnire internațională a 
oamenilor de știință și exponenților 
opiniei publice din peste 20 de țări 
ale lumii, consacrată problemelor 
dezarmării generale și totale. Parti- 
cipanții la această întrunire, desfă
șurată în cadrul Comisiei pentru 
dezarmare a Consiliului Mondial al 
Păcii, au făcut un schimb larg de 
păreri în legătură cu antrenarea în
tregii opinii publice internaționale, 
indiferent de convingerile politice și 
religioase, la realizarea dezarmării 
generale și totale, în primul rînd a 
celei nucleare. Ei au subliniat efec
tele pozitive pe care le-ar avea de
zarmarea asupra dezvoltării econo
mice și sociale a țărilor, asupra în
sănătoșirii relațiilor dintre state și 
consolidării păcii și securității inter
naționale, asupra ocrotirii mediului 
natural înconjurător etc.

Din partea Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii din România 
a participat o delegație coiidusă de 
acad. Dumitru Dumitrescu.

Participanții la întilnire au adre
sat celei de-a XXVI-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. un me
saj in favoarea convocării unei con
ferințe mondiale a dezarmării, care 
să creeze cadrul unor largi dezbateri 
asupra acestei probleme urgente, cu 
participarea tuturor statelor lumii.

agențiile de presă transmit:
Delegația Frontului Uni

tății Socialiste din Româ- 
condusă de Nicolae Moraru, 

membru al Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, care a făcut o vi
zită în Iugoslavia, la invitația Pre
zidiului Conferinței republicane a 
Uniunii Socialiste a Poporului Mun
citor din R. S. Serbia, a plecat spre 
țară. In ultima zi a vizitei, delega
ția a fost primită de Dragoslav
Markovici, președintele Skupștinei 
R. S. Serbia.

Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu 
En-lai, a trimis un mesaj președinte
lui Prezidiului C.C. al F.N.E., Ngu
yen Huu Tho, și președintelui G.R.P. 
al Republicii Vietnamului de Sud, 
Huynh Tan Phat, în care exprimă 
compasiune pentru populația din zo
nele afectate de uraganul „Hester", 
precum și convingerea că populația 
sud-vietnameză va învinge urmările 
calamităților, va obține noi victorii 
în lupta împotriva agresiunii ameri
cane, pentru salvarea națională.

La Panmunjon • avut loc 
luni, la cererea părții R.P.D. Coree
ne, o nouă ședință a Comisiei mili
tare de armistițiu din Coreea, rela
tează A. C.T.C. Reprezentantul părții 
R.P.D. Coreene a protestat împotriva 
acțiunilor provocatoare întreprinse 
de militarii americani în zona demili
tarizată. El a dealarat că aducerea de 
armament și construirea de cazemate 
și baraje de sirmă ghimpată în inte
riorul zonei demilitarizate constituie 
acte de natură să îngreuneze, în mod 
deliberat, desfășurarea convorbirilor 
dintre reprezentanții societăților, de 
Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană și 
Coreea de sud, să agraveze încorda
rea în zona demilitarizată.

La Palatul Culturii din Varșo
via s-a deschis expoziția „Con
strucții industriale in România" 
prezentată de Ministerul Con
strucțiilor Industriale din țara 
noastră în cadrul schimbului de 
expoziții dintre centrele de do
cumentare pentru construcții din 
cele două țări.

Conferința instituțiilor de 
învățămînt medical din A- 
merica Latină,13 au luat 
parte peste 60 de specialiști din 
Chile, Columbia, Cuba, Peru, Porto 
Rico, Mexic și Venezuela, a luat 
sfîrșit la Havana. Au participat și 
reprezentanți ai Organizației Pan
americane a Sănătății (O.P.S.), ai 
Organizației Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.), observatori din Statele 
Unite și Europa — informează agen
ția Prensa Latina.

Guvernul iordanian * ac_ 
ceptat invitația ministrului de ex
terne al Arabiei Saudite, Omar Sak- 
kaf, de a relua convorbirile cu re
prezentanții rezistenței palestinene, la 
Djeddah, anunță agenția France 
Presșe, citind declarația făcută la 
Amman de șeful delegației iordanie- 
ne, Riad Moufleh.

Luni s-a încheiat turneul în 
Uniunea Sovietică al Teatrului 
Național „I. L. Caragiale" din 
București. Artiștii români au 
prezentat la Moscova și Lenin
grad spectacole cu piesele „Coa
na Chirița" de Tudor Mușatescu, 
după Vasile Alecsandri, și „Ca
mera de alături" de Paul Eva- 
rac, care s-au bucurat de un 
frumos succes.

Luni, cu prilejul Încheierii 
turneului, la Ambasada română 
din Moscova a avut loc o întil
nire prietenească la care au 
participat V. F. Sauro, membru 
supleant al C.C. al P.C.U.S, 
șeful secției de cultură a C.C. 
al P.C.U.S., K. V. Voronkov, 
adjunct al ministrului culturii 
al U.R.S.S.. oameni de artă și 
cultură sovietici, ziariști. Au fost 
prezenți Ion Ciubotaru, însărci
natul cu afaceri al României în 
Uniunea Sovietică, și membri a! 
ambasadei.

INCIDENTE LA FRONTIERA INDO-PAKISTANEZĂ
DELHI 1 (Agerpres). — Agenția 

Press Trust of India anunță că arti
leria pakistaneză a bombardat un 
post de frontieră situat în provincia 
indiană Tripura, precum și orașul 
Kamalapur și satele din vecinătatea 
acestuia.

Trupele pakistaneze au folosit 
bombe incendiare, distrugînd mai 
multe clădiri. India a adresat Pakis
tanului un protest în legătură cu 
faptul că două avioane militare pa
kistaneze au violat duminică spațiul 
aerian indian în regiunea de graniță.

RAWALPINDI 1 (Agerpres). — 
Agenția Associated Press of Pakis
tan informează că forțele indiene au 
lansat, duminică, peste 1 600 de 
obuze în 19 sate pakistaneze din 
districtul Chittagong și din sectorul 
Benapole, care se află în apropierea 
frontierei cu India, Potrivit ace
leiași surse, în cursul, atacurilor în
treprinse de forțele indiene, și-au 
pierdut viața 23 de localnici, iar alți 
14 au fost răniți.

Vicepreședintele Frontu
lui pentru Eliberarea Mo- 
ZOmbiCUlui (FRELIM°)> Marce1' 
lino dos Santos, a declarat că Fron
tul dispune de o armată de 10 000 
de luptători și controlează un sfert 
din teritoriul mozambican, ceea ce 
reprezintă o suprafață de aproxi
mativ 250 000 kmp, pe care trăiesc 
circa un milion de locuitori.

Puternice manifestații ale
studenților au avut loc la Saigon.
Ei au cerut să se pună capăt repre
siunilor declanșate împotriva stu- 
dențimii și să fie eliberați colegii lor 
arestați în cursul precedentelor de
monstrații. între studenți și forțele 
polițienești, care au intervenit pentru 
a-i dispersa, au avut loc ciocniri vio
lente.

Cancelarul Austriei, Bruno 
Kreisky, s-a pronunțat, intr-un inter
viu acordat unui post de radio vest- 
german, pentru convocarea neîntîr- 
ziată a unei reuniuni menite să pre
gătească conferința general-europea- 
nă in problema cooperării și secu
rității.

Muncitorii din 34 de în
treprinderi ale Barcelonei 
au declarat o grevă de solidaritate 
cu muncitorii constructori de mașini 
de la Uzina „S.E.A.T.", care continuă 
greva de peste două săptămîni, de
clarată în semn de protest față de 
valul de concedieri care a avut Ioc 
la această uzină.

Bilanțul provizoriu al
uraganului, care a bîntuit la
sfîrșitul săptăminii trecute litora
lul statului indian Orissa, se ridică
la peste 2 500 de morți.

0 escadră de nave mili
tare sovietice, care «fectueaiâ 
o aplicație navală in Oceanul Atlan- 

*-tic, a sosit în portul Havana, anunță 
agențiile T.A.S.S. și Prensa Latina. 
Escadra, alcătuită din două nave anti
submarin, două submarine și un vas 
auxiliar de aprovizionare, face o vi
zită oficială de prietenie în Cuba, 
pînă la 9 noiembrie a.c.

Desființarea Comanda
mentului britanic din Extre
mul Orient, cu sediul u stnga* 
pore, a fost marcată de o ceremonia 
militară, anunță agenția U.P.I. înce- 
pînd cu data de 1 noiembrie a.c^ 
grosul trupelor britanice părăsesc re
giunea. Guvernul britanic va men
ține, totuși, în această zonă peste 
2 000 de militari și șapte distrugătoare 
și fregate, un submarin și aviație, în 
cadrul „Pactului ANZUS",

și de cooperare în care se afirmă, cu 
tot mai multă impetuozitate, princi
piile independenței, suveranității, ega
lității în drepturi și neamestecului în 
politica internă și externă a altor 
țări.

în cuvîntările rostite de președin
tele republicii Peru, Juan Velasco 
Alvarado, și de ministrul de externe 
algerian, Abdelaziz Bouteflika, la 
inaugurarea lucrărilor reuniunii de 
la Lima, dialectica luptei împotriva

aspirațiilor și intereselor sale, de 
a-și exercita nestingherit, liber de 
orice ingerință sau presiune externă, 
suveranitatea asupra bogățiilor pro
prii, ca o premisă indispensabilă a 
emancipării economice a statelor în 
curs de dezvoltare, a înaintării lor 
pe calea progresului.

In acest context, este de remarcat 
că actuala reuniune se desfășoară in
tr-un moment deosebit de semnifi
cativ, cînd aceste principii își găsesc

INDEPENDENȚA - DEZVOLTARE 

subiect prioritar 
al reuniunii „celor 77“

DE LA TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI

dominației și. exploatării imperialiste 
a fost analizată prin raportarea ei la 
noile configurații ale vieții interna
ționale — cu mutații esențiale fâvo- 
rizînd realizarea aspirațiilor spre pro
gresul economic și social, ale popoa
relor — cît și la experiența multor 
țări în efectuarea unor schimbări 
profunde în structurile lor. economice 
și social-politice.

în primele zile ale dezbaterilor Ia 
nivel ministerial, care au început la 
29 octombrie, atenția s-a polarizat, cu 
deosebire, în jurul unui factor fun
damental al strategiei dezvoltării — 
necesitatea intensificării . efortului 
propriu, a hotărîrii fiecărei țări de 
a-și mobiliza resursele naționale în 
slujba dezvoltării! Ca un lait-motiv 
al dezbaterilor de pînă acum a fost 
sublinierea energică a dreptului ina
lienabil, sacru, al fiecărui popor de 
a-și făuri singur destinele, potrivit

cîmp larg de afirmare practică, în 
numeroase țări angajate pe orbita 
dezvoltării. „Bătălia petrolului", în 
care țările producătoare din lumea 
a treia au obținut noi victorii, națio
nalizarea unor sectoare importante 
ale economiei naționale în Chile, 
complexul măsurilor economice a- 
doptate în țara gazdă, Peru, sînt nu
mai cîteva expresii — relevate în 
dezbateri, precum și Ia conferințele 
de presă — ale acestui proces pozitiv, 
de transformări înnoitoare, în conti
nuă amplificare.

„Dezvoltarea — reliefa, tn acest 
sens, președintele Juan Velasco Al
varado — este un proces revoluțio
nar, cu dimensiuni multiple, care 
transformă relațiile puterii politice, 
economice și sociale. Ea îmbracă, de 
aceea, in fiecare țară forme specifice, 
conform diverselor coordonate isto
rice in care și-a făcut apariția... Ni

meni nu poate pretinde monopolul 
asupra adevărului care fundamentea
ză și dă sens luptelor sociale ale po
poarelor. Nu există, deci, o singură 
metodă de construcție revoluționară, 
ci căi distincte, pe care fiecare revo
luție trebuie să le urmeze, indepen
dent de orice Centru de putere po
litică sau ideologică străină".

în dezbaterile reuniunii a fost sub
liniată cu tărie necesitatea luptei 
împotriva oricăror încercări și for
me de presiune din partea cercurilor 
imperialiste și neocolonialiste. în 
acest sens, ministrul de externe al
gerian, Abdelaziz Bouteflika, arăta • 
„In politica lor de exercitare a su
veranității asupra resurselor natu
rale, țările din America Latină, 
Africa și Asia au trebuit și trebuie 
să facă față unor presiuni economice 
și politice ale puterilor care pretind 
să exercite perpetuu un fel de co- 
suveranitate asupra acestor resurse. 
Or, suveranitatea națională asupra re
surselor naturale este esențială pentru 
independența economică și, ca atare, 
pentru independența politică. In a- 
ceste condiții, orice presiune politică 
sau economică din partea țărilor dez
voltate, menită să împiedice exerci
tarea suveranității de către țările 
lumii a treia, echivalează cu voința 
deliberată de a se opune mobilizării 
resurselor interne ale țărilor noastre, 
dacă nu, chiar cu tentativa de încăl
care a însăși independenței noastre".

Aprecierea rolului fundamental al 
factorului intern, al efortului propriu 
este asociată în mod logic cu subli
nierea importanței unității de acțiu
ne în efortul pentru asemenea rela
ții comerciale și de cooperare cu ță
rile industrializate care să faciliteze 
accesul pe piața mondială al produ
selor exportate de țările in curs de 
dezvoltare, în condiții mai echitabile, 
înlăturarea oricăror îngrădiri și mă
suri restrictive, a practicilor de esen
ță neocolonialistă ale puterilor impe
rialiste, ale reacțiunii internaționale. 
Corelația independență-dezvoltare 
se impune astfel ca subiect prioritar 
al reuniunii de 'la Lima.

Eugen POP 
Viorel POPESCU

Lima. 1 noiembrie

în Irlanda de Nord, d- 
vil și un soldat britanic răniți în 
cursul zilei de simbătă au decedat 
duminică, iar alți doi soldați englezi 
au fost răniți in aceeași zi. Nume
roase explozii s-au produs în ultima 
zi a săptăminii, in diferite localități 
nord-irlandeze și au avut loc mai 
multe ciocniri între militarii britanici 
și grupuri ale populației catolice.

Legăturile între Franța 
și Anglia prin traversarea cam.-, 
lului Minecii cu feribotul sînt între
rupte de Ia 30 octombrie, ca urmare 
a grevei personalului de la punctul 
de îmbarcare Calais. Greva de soli
daritate ou colegii lor francezi, de
clarată de personalul britanic de pe 
aceeași rută, a conferit noi dimen
siuni conflictului.
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