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VIZITA DELEGAȚIEI
DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE 

A R. P. UNGARE
SOSIREA ÎN CAPITALĂ

3cA dimineața, populația Capita
lei a întâmpinat cu sentimente 
frățești și caldă ospitalitate dele
gația ungară de partid și guver- 
namentală condusă de tovarășul 
Jânoș Kădăr, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, face o 
vizită oficială de prietenie în țara 
noastră. în persoana înalților oas
peți, poporul român salută între
gul popor ungar prieten, construc
tor al socialismului.

Din delegație fac parte tovară
șii Jeno Fock, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Guvernului Revolu
ționar Muncitoresc-Țărănesc Un
gar, Peter Vâlyi, membru al C.C. 
al P.M.S.U., vicepreședinte al Gu
vernului Revoluționar Muncito
resc-Țărănesc Ungar, Jânos Peter, 
membru al C.C. al P.M.S.U., mi
nistrul afacerilor externe, Ferenc 
Martin, ambasadorul R.P. Ungare 
la București.

Ceremonia sosirii a avut loc pe 
aeroportul Otopeni. Pe frontispi
ciul aerogării se aflau portretele 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Jânos Kâdâr, Ion Gheorghe 
Maurer și Jeno Fock. Sînt arbo
rate drapelele de stat ale celor 
două țări. Pe mari pancarte erau 
înscrise, în limbile română și 
maghiară urările „Bun venit de-
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VIZITA PROTOCOLARĂ IA C.C. AL P.C.R. ÎNCEPEREA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit, joi dimineața, 
la sediul Comitetului Central al 
P.C.R., în vizită protocolară, dele
gația de partid și guvernamentală 
a R. P. Ungare, condusă de tova
rășul Jânos Kâdâr, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar.

Din delegație fac parte tovarășii 
Jeno Fock, Peter Vâlyi, Jânos Pe
ter, Ferenc Martin.

La întrevedere au luat parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, Ion 
Pățan, Corneliu Mănescu, loan Co- 
toț.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Teodor Marinescu, Octavian Groza.

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

(Agerpres)

CONVORBIRILOR 
OFICIALE

DEJUN OFICIAL
Comitetul Central al Partidului 

Comunist Român și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România au oferit, joi, un dejun 
oficial, Ia Palatul Consiliului de 
Stat, în onoarea delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Populare Ungare, condusă de tova
rășul Jânos Kâdâr.

Au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Florian Dănălache, Emil 
Drăgănescu. Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popa, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, Pe
tre Blajovici, Miron Constantines-

cu, Mihai Dalea, Miu Dobrescu, Ion 
Ioniță, Cornel Burtică, Mihai Ma
rinescu, Ion Pățan, Corneliu Mă
nescu, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători de instituții cen
trale și organizații obștești.

Au luat parte tovarășii Jeno 
Fock, Peter Vâlyi, Jânos Peter, Fe
renc Martin, precum și persoanele 
oficiale care însoțesc delegația un
gară.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Populare Ungare și 
Republicii Socialiste România.

în timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă,, 
prietenească, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Jânos Kâdâr au rostit' 
toasturi. (Agerpres)

Joi la amiază, la Consiliul de 
Stat, au început convorbirile ofi
ciale între delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii So
cialiste România și delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Populare Ungare.

Din partea română, la convor
biri participă tovarășii Nicolae 
Ceaușessu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Pățan, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Corneliu Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, loan 
Cotoț, membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul României la Buda
pesta.

Participă, de asemenea, Teodor 
Marinescu, membru al C.C. al

Lq convorbirile oficiale

P.C.R., șeful Secției relații externe a 
C.C. al P.C.R., Octavian Groza, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
ministrul energiei electrice, Nicolae 
Ecobescu, membru supleant al 
C.C. al. P.C.R., adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și 
Gheorghe Colț, director a.i. în 
M.A.E.

Din partea ungară iau parte to
varășii Jânos Kâdâr, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar, 
Jeno Fock, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., președin
tele Guvernului Revoluționar Mun
citoresc-Țărănesc Ungar, Peter Vă- 
lyi, membru al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Guvernului Re
voluționar Muncitoresc-Țărănesc 
Ungar, Jânos Peter, membru al 
C.C. al P.M.S.U., ministrul afaceri
lor externe, Ferenc Martin, amba
sadorul R. P. Ungare la București.

Participă, de asemenea, Katona 
Istvân, membru al C.C. al P.M.S.U., 
șeful Secției propagandă și agitație 
a C.C. al P.M.S.U., Marjai Jdzsef, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Barity Miklos, șef de grup 
în M.A.E., Farkas Imre, director ad
junct în M.A.E.

Cele două delegații s-au infor
mat reciproc asupra realizărilor 
dobîndite de Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Ungară în edificarea societății so
cialiste, precum și asupra preocu
părilor actuale și de perspectivă ale 
Partidului Comunist Român și Par
tidului Muncitoresc Socialist Ungar. 
A avut loc, de asemenea, un schimb 
de păreri cu privire la evoluția re
lațiilor româno-ungare, relații care 
înregistrează un curs mereu ascen
dent pe toate planurile — politic, e- 
conomic, științific și cultural — în 
folosul și , interesul ambelor popoa
re, al cauzei socialismului și păcii. 
S-au discutat, totodată, proble
me privind extinderea și diversifi
carea în viitor a legăturilor dintre 
România și Ungaria, exprimîndu-se 
dorința comună de a lărgi colabo
rarea și cooperarea multilaterală, 
de a adînci prietenia româno-un- 
gară.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească, de de
plină înțelegere, stimă și respect 
reciproc.

‘ (Agerpres)

SOLEMNITATEA
SEMNĂRII TRATATULUI 

DE PRIETENIE

în seara zilei de 24 februarie, Ia 
Consiliul de Stat, a avut loc solem
nitatea semnării Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală între Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Ungară.

în prezența tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Jânos Kâdâr, tratatul 
a fost semnat, din partea română, 
de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului de Miniștri, iar din partea

ungară de tovarășul Jend Fock, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., președintele Guvernu
lui Revoluționar Muncitoresc-Țără
nesc Ungar.

La solemnitate au participat to
varășii Emil Bodnaraș, Manea Mă
nescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Pană, Florian Dănălache, Janos 
Fazekas, Dumitru Popescu, Ștefan 
Voitec, Miron Constantinescu, Ion 
Ioniță, Cornel Burtică, Mihai Mari
nescu, Ion Pățan, Corneliu Mănes
cu, ministrul afacerilor externe, 
loan Cotoț, ambasadorul României

Stimate tovarășe Kâdâr,
Stimate tovarășe Fock,
Stimați tovarăși,
în numele conducerii de partid și de stat a Româ

niei, al întregului nostru popor, doresc să dau glas 
satisfacției pe care o trăim acum, cînd înscriem împre
ună o pagină însemnată în cronica relațiilor de solida
ritate frățească dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, prin semnarea noului Tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară Ungară. Cu acest 
prilej vă adresez calde felicitări și exprim încrederea 
că tratatul va contribui la dezvoltarea multilaterală a 
legăturilor româno-ungare, slujind, totodată, cauzei so
cialismului și păcii în lume.

Faptele stau mărturie că în momente cruciale ale 
istoriei, cînd erau în joc interesele vitale și însăși ființa 
lor, popoarele român și ungar s-au aflat nu o dată 
alături în lupta pentru apărarea acestor interese, pen
tru libertate și o viață mai bună. în pofida nenumăra
telor legături ce uneau popoarele noastre vecine, cla
sele exploatatoare, marile puteri imperialiste au pro
movat o politică de învrăjbire națională, care s-a do
vedit, în toate împrejurările, deosebit de dăunătoare. 
Curmarea acestei politici, statornicirea unității în
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la Budapesta, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, alte persoane oficiale.

Au luat parte tovarășii Peter 
Vâlyi, Jânos Peter, Ferenc Martin, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, precum și persoanele oficial# 
care însoțesc delegația ungară.

După semnarea tratatului, în 
aplauzele celor prezenți, conducă
torii de partid și de stat ai celor 
două țări s-au felicitat călduros, 
s-au îmbrățișat prietenește. Apoi, 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer și 
Jeno Fock au rostit cuvîntărl.

I

Dragă tovarășe Ceaușescu,
JDragă tovarășe Maurer,
Stimați tovarăși,
Cu prilejul semnării noului Tratat de prietenie, co

laborare și asistență mutuală dintre Republica Popu
lară Ungară și Republica Socialistă România — docu
ment de mare importanță — în numele delegației 
noastre țin să vă adresez un cald salut dumneavoastră, 
popoarelor din țările noastre care construiesc socialis
mul și în interesul, cărora am încheiat acest tratat.

Dragi tovarăși,
Istoria multiseculară a Ungariei și României cu

noaște nenumărate tentative de a dezbina cele două 
popoare învecinate. Clasele exploatatoare ungare și 
române nu s-au dat înapoi niciodată de la ațîțarea 
sentimentelor naționaliste și șoviniste, pentru a ca
naliza în altă direcție încordările sociale care le ame
nințau dominația și pentru a se menține la putere.

Construirea socialismului în ultimul sfert de secol 
în anii de după eliberare a adus schimbări radicale și 
în acest domeniu. Partidele și guvernele noastre și-au 
propus să așeze relațiile dintre cele două țări și po
poare pe baza internaționalismului socialist. Hotărt- 
rea comună, năzuința reciprocă de întrajutorare și co-
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de prietenie, colaborare și asistență mutuală 

intre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Ungară

Republica Socialistă România șl 
Republica Populară Ungară,

hotărîte să întărească și să dez
volte continuu prietenia trainică, 
colaborarea și asistența mutuală 
dintre cele două state socialiste ve
cine,

subliniind rolul Tratatului româ- 
no-ungar de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală, semnat Ia 24 ia
nuarie 1948, în dezvoltarea relații
lor dintre cele două state,

avînd convingerea că dezvoltarea 
relațiilor dintre Republica Socia
listă România și Republica Popu
lară Ungară corespunde interese
lor fundamentale ale popoarelor 
celor două țări, precum și interese
lor tuturor statelor socialiste și 
contribuie la întărirea unității și 
coeziunii sistemului socialist mon
dial,

conștiente fiind că solidaritatea 
internaționalistă a statelor socia
liste se întemeiază pe comunitatea 
orînduirii sociale, pe unitatea țelu
rilor și aspirațiilor fundamentale, 
pe interesele comune ale luntei îm
potriva imperialismului și reac- 
țiunii,

ferm hotărîte să contribuie la în
tărirea păcii și securității în Eu
ropa, la dezvoltarea colaborării cu

statele europene, indiferent de o- 
rînduirea lor socială, și de a se îm
potrivi imperialismului, revanșis- 
mului și militarismului,

dînd expresie hotărîrii lor ferme 
de a acționa în concordanță cu 
prevederile Tratatului de la Var
șovia de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală din 14 mai 1955, 
în perioada de valabilitate a aces
tuia, care a fost încheiat ca răspuns 
la amenințarea grupării militare 
N.A.T.O.,

călăuzindu-se după principiile și 
țelurile proclamate în Carta Or
ganizației Națiunilor Unite,

luînd în considerare experiența 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Ungare în 
construcția socialistă și în dome
niul colaborării dintre ele, precum 
și transformările care au interve
nit în Europa și în întreaga lume.

au hotărit să încheie prezentul 
Tratat și în acest scop au convenit 
asupra celor ce urmează :

ARTICOLUL 1

înaltele Părți Contractante, In 
conformitate cu principiile inter
naționalismului socialist, suverani
tății și independenței, egalității în

drepturi, neamestecului In trebu
rile interne, avantajului reciproo 
și întrajutorării tovărășești, vor 
întări relațiile de prietenie trai
nică și colaborarea multilaterală 
dintre cele două state.

ARTICOLUL 2

înaltele părți Contractante, por
nind de la principiile relațiilor din
tre statele socialiste, de la princi
piile ajutorului reciproc și divi
ziunii internaționale socialiste a 
muncii, vor adinei colaborarea în 
domeniile economic și tehnico- 
științific și vor contribui la extin
derea cooperării dintre statele 
membre ale Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, precum și cu 
celelalte state socialiste.

ARTICOLUL 3

înaltele Părți Contractante vor 
dezvolta relațiile și colaborarea in 
domeniile științei, învățămîntului, 
culturii, presei, radioului, televi
ziunii. cinematografiei, turismului, 
ocrotirii sănătății și culturii fi
zice.
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cul- 
crește produc- 

în legu- 
necesar să se asi-

în cuvîntarea rostită de 
Nicolae Ceaușescu la

Un amplu și însuflețitor

pină

program pentru 
avlntul agriculturii 
noastre socialiste

După trei zile, de dezbateri fruc
tuoase, pline de învățăminte, par- 
ticipanții la cel de-al II-lea Con
gres al Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție 
s-au reîntors la locurile lor de 
muncă, hotăriți ca, alături de în
treaga țărănime, de toți lucrătorii 
ogoarelor, să muncească cu dăruire 
și pricepere pentru creșterea pro
ducției agricole, pentru sporirea 
aportului agriculturii la dezvolta
rea generală a țării.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. rostită la începerea lu
crărilor congresului, a subliniat 
succesele mari obținute de agricul
tura noastră în cei zece ani care 
au _ trecut de la terminarea coope
rativizării. în 1971, de exemplu, 
producția agricolă a crescut, în 
comparație cu media anuală din 
cincinalul care a trecut, cu 14 la 
sută ; s-a realizat o producție de 
cereale de 14,S milioane de tone, 
cea mai mare producție din isto
ria României. Sporuri însemnate 
s-au obținut și la legume. Efec
tivele de animale au sporit față 
de anul 1970, iar la începutul a- 
cestui an ele reprezintă o creștere 
la bovine de 312 000 de capete, la 
porcine de aproape 1 400 000 de ca
pete, iar la păsări — 7 milioane. 
.,Cu toate rezultatele bune pe care 
le-am obținut, nu ne putem însă 
declara mulțumiți — arăta secre
tarul general al partidului. Noi, co
muniștii, dorim întotdeauna ca acti
vitatea să se desfășoare mai bine ; 
constituie însăși o cerință a dez
voltării sociale, analiza critică și 
autocritică a activității trecute pen
tru a trasa sarcinile corespunză
toare mersului tot mai hotărît 
înainte".

Cele trei zile de dezbateri au 
îmbogățit tezaurul experienței îna
intate, a cărei generalizare largă în 
practică va asigura progresul pe 
mai departe al agriculturii noastre. 
„Congresul a stabilit ca uniunile 
cooperatiste și consiliile de condu
cere ale cooperativelor agricole — 
se arată în scrisoarea adresată Co
mitetului Central, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — să desfășoare 
o activitate susținută pentru mobi
lizarea întregii țărănimi, pentru 
folosirea rațională a întregului fond 
funciar, ridicarea capacității pro
ductive prin executarea unui vo
lum sporit de hidroameliorații și 
utilizarea judicioasă a bazei teh- 
nico-materiale, in vederea crește
rii continue a belșugului de pro
duse agricole, sporirea contribuției 
agriculturii cooperatiste la forma
rea venitului național, la ridicarea 
nivelului de viață al celor ce mun
cesc". Aceste angajamente trebuie 
să prindă viață încă din aceste zile.

Fiecare cooperativă Agricolă are 
program propriu de dezvoltare pe 
1972 și în perspectivă, programe 
care au fost adoptate în adunările 
generale ale cooperatorilor. Con
gresul, pe baza experienței valo
roase expuse de numeroși vorbi
tori, a. precizat măsurile care tre
buie întreprinse in vederea înde
plinirii lor. Un loc important îl 
ocupă intensificarea eforturilor 
pentru dezvoltarea eontirțțiă a avu
tului obștesc, alocîndu-se sumele

cuvenite Ia fondurile ae acumu
lare, dar făcindu-se totodată in
vestiții rentabile, productive, care 
să asigure creșterea potențialului 
economic al cooperativelor agri
cole, sporirea continuă a venituri
lor cooperatorilor.

Sporirea substanțială a recoltelor 
presupune o mare răspundere pen
tru executarea la timp și de cea 
mai bună calitate a lucrărilor agri
cole. Congresul a dezbătut pe larg 
și a stabilit măsurile ce trebuie în
treprinse de către cooperativele a- 
gricole. de toți oamenii muncii din 
agricultură pentru a se munci mai 
bine, mai productiv. Pregătirile 
pentru semănat au fost făcute 
mai temeinic decît în alți ani : 
tractoarele și mașinile agricole 
sînt reparate și revizuite, iar 
mecanizatorii așteaptă doar sem
nalul începerii lucrărilor, sem
nal pare în unele locuri a și fost 
dat ; continuă aprovizionarea cu 
semințe, acțiune ce trebuie să se 
încheie într-un timp cit mai scurt ; 
se fertilizează terenul cu îngrășă
minte chimice și naturale. Genera
lizarea acordului global ca formă 
de retribuire a muncii în cooperati
vele agricole de producție cointere
sează pe membrii acestora să se o- 
cupe cu răspundere de executarea 
lucrărilor la timp și de cea mai 
bună calitate, să Se obțină produc
ții cît mai mari. Campania lu
crărilor agricole de primăvară să 
constituie primul și ce! mai sever 
examen jn ce privește aplicarea 
corectă a tehnologiilor specifice fie
cărei culturi, începîtid cu cele ce se 
însămînțează în prima epocă : ovăz, 
mazăre, borceag, orz și alte 
turi. Pentru a 
ția și rentabilitatea 
micultură este . . ... ._ ... 
gure răsaduri de bună calitate, să 
se însămînțeze și să se planteze cit 
mai devreme, în cîmp, și în teren 
pregătit „grădinărește" legumele- 
verdețuri. Tot acum se desfășoară 
ample lucrări in pomicultură — tă
ierile și stropirile la pomi — care 
trebuie să se bucure de cea mai 
mare atenție. Dezvoltarea zooteh
niei și sporirea producției de carne 
și lapte presupun asigurarea unei 
puternice baze furajere. ceea ce 
reclamă îmbunătățirea pășunilor și 
fînețelor •— lucrări care să înceapă 
încă de pe acum ; să se cultive cele 
mai valoroase plante furajere și în
deosebi leguminoase. Sporirea pro
ducției agricole este condiționată 
și de executarea lucrărilor de îm
bunătățiri funciare. La Chemarea 
argeșenilor, toate județele s-au an
gajat să extindă lucrările de dese
cări, amenajări pentru irigații, 
combaterea eroziunii solului. Con
gresul va da cu siguranță un nou 
impuls acestor lucrări.

Cooperatorii, cadrele de condu
cere din cooperativele agricole, 
specialiștii, mecanizatorii, toți lu
crătorii din agricultură, cu spriji
nul organelor și al organizațiilor de 
partid, al consiliilor populare, să 
acționeze cu hotărîre pentru înfăp
tuirea programului elaborat de 
partid privind dezvoltarea agricul
turii, contribuind astfel la progresul 
Întregii noastre societăți

C. E.I.L. Arad se prezintă
ARAD (Corespondentul „Scîn- 

teir1, Gabriel Goia).
Conducerea Combinatului de 

exploatare și industrializare a 
lemnului Arad, în dorința de a 
face cunoscute produsele sale, 
îndeosebi ultimele noutăți, a 
luat lăudabila inițiativă de
deschide în municipiul Arad un 
magazin de prezentare și des
facere. Sint expuse aici, pentru 
a sonda gusturile cumpărătorilor, 
dar și pentru a fi vîndute, gar
nituri de mobilă complete

a

piese de mobilier separate. Toto
dată, și-au făcut apariția in ma- 
gazinul-expoziție și ultimele
tipuri de mobilă asimilate in
producția de serie a fabricilor

. combinatului. In prezent, un
deosebit interes stîrnește în rin
dul cumpărătorilor noul tip de 
sufragerie „Living". holurile 
„Corina" și „Dix". care se dis
ting printr-o linie modernă, as
pect plăcut, funcționalitate mul
tiplă.

Prolog 
comercial

| al primăverii
Primăvara nu a sosit încă, 

dar și-a trimis, după tradiție, 
primii săi vestitori în magazine. 
O abundență de mărfuri — de 
la articole de îmbrăcăminte pînă 
la cele de podoabă — constituie 
tot atîtea cadouri care se oferă 
celor dragi o dată cu venirea 
primăverii. De Ia organizații 
comerciale și numeroase maga
zine de specialitate din Bucu
rești am primit liste de articole- 
cadouri, care mai de care mai 
tentante.

O atenție deosebită s-a acor
dat și în aoest an și e firesc 
să fie astfel, apropii.ndu-se ziua 
de 8 Martie — aprovizionării ma
gazinelor cu o gamă largă de ar
ticole pentru femei. Printre a- 
cestea, se numără: noi modele 
de țesături, în diferite desene și 
contexturi coloristice, rochii, par- 
desie. jachete cu pantaloni din 
stofă, încălțăminte de sezon. In 
raioane de specialitate sau anu
me amenajate pentru aceste Zile 
s-au pus in vînzare un bogat 
evantai de măfrțișoare : coliere 
și brățări, cercei și broșe din ar
gint filigranat, mici obiecte de 
artizanat cu aplicații de motive 
naționale, mărgele, agrafe etc. 
Tot pentru femei, conducerile 
magazinelor de specialitate re
comandă apa de colonie „Eva — 
Sublim”, cu buchet floral, suav, 
proaspăt și persistent, parfumul 
„Miraj", diverge sortimente de 
pudră din producție internă și 
din import.

în acest an, organizatorii re
țelei comerciale bucureștene 
depUn un plus de interes și 
pentru completarea garderobei 
bărbătești cu diferite cadouri 
frumoase, utile, practice. Fi
rește, nu sînt uitați bici copiii, 

/ pentru care orice articol de îm- 
) brăcăminte sau o jucărie constî- 

tuie, în orice anotimp, o bucurie.
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După Conferința cadrelor de conducere din întreprinderile industriale
FAPTUL

De la începutul anului și ... .. 
acum, la fabrica de pielărie și 
încălțăminte „Partizanul" din 
Bacău au fost introduse în fa
bricație 145 modele noi de pan
tofi, sandale și ghete pentru băr
bați și copii. Multe dintre ele 
constituie „premiere” chiar și 
pentru colectivul de aici. Este 
vorba de încălțămintea flexibilă 
din piei velurate, ghetele cu elas
tic și tălpi matrițate, pantofii tip 
sport din piele de bizon bicolor, 
sandalele din piele și altele. Teh
nologiile moderne și materialele 
folosite conferă noilor modele 
de încălțăminte fabricate la 
Bacău eleganță și durabilitate. 

I Dc la inginera Elena A'petroaiei, 
’ șefa serviciului de creație al fa

bricii, am aflat că specialiștii 
de aici sînt preocupați în pre
zent de pregătirea colecției de 
modele pentru contractările din 
semestrul al II-lea al anului. 
Au fost definitivate, pînă la a- 
ceastă dată, peste 80 de noi mo
dele. Așadar, în acest 
Bacău, 225 de noi modele 
călțăminte. Pentru a 
gusturile și preferințele 
părătorilor, conducerea 
prinderii a organizat o 
de producție de mică serie, care 
produce 
sortiment 
pusă în 
expoziție, pe care fabrica 
deschis în orașul Bacău. __
mobilitatea cu care reușește Să 
se adapteze la cerințele modei 
și gusturile cumpărătorilor, ca 
și prin calitatea, rezistența și 
comoditatea ei, încălțămintea 
realizată la fabrica băcăuană 
și-a cîștigat un binemeritat 
prestigiu, atit _în țară, cît și 
peste 
faptul 
astăzi 
peste

an, la 
; de în- 

sonda 
cum- 
între- 
bandă

încălțăminte intr-un 
variat. Aceasta este 

vînzare la magazinul- 
1-a 

Prin

cîștigat un
, . atit în țară, 
hotare. Dovadă este 
că întreprinderea 
parteneri constanți 

20 de țări.

Gh. BALTA 
corespondentul „Scînteii

în aceste zile, colectivul Grupului 
industrial chimic Rîmnicu-Vîlcea, 
obiectiv tînăr al economiei noastre, 
trăiește febril ecoul puternic al 
Conferinței pe țară a cadrelor de 
conducere din industrie. Inspirin- 
du-se din bogăția de idei și indicații 
cuprinse 
tovarășul 
conferință, organizația de partid din 
întreprindere este preocupată să-și 
perfecționeze propria activitate, să 
folosească noi forme și metode de 
lucru pentru ca munca de partid să 
fie mai eficientă,. să-și sporească a- 
portul la rezolvarea multiplelor 
probleme pe care grupul industrial 
le are de rezolvat.

— Acum, întorși acasă de la con
ferință, toate preocupările noastre 
sînt îndreptate spre a valorifica din 
plin rezervele producției — ne spu
nea tov. Petre Chera, secretar al 
comitetului de partid pe grup. Avem 
în vedere, în primul rînd, rezerva 
cea mai de preț ce există în unită
țile grupului nostru industrial : ca
litățile și energiile oamenilor. Este 
foarte bine că la conferința cadrelor 
din industrie ș-a acordat o mare 
atenție acestei probleme, pentru că 
de ea depinde în mare măsură toți 
ceilalți parametri ai dezvoltării și 
perfecționării noastre economice. 
Avem o experiență scurtă, dar bo
gată în fapte șl, firește, în rezultate. 
La Început colectivul nostru avea o 
structură eterogenă ; veniseră aici 
oameni de prin comunele învecinate, 
din școala profesională etc. De aceea, 
un prim obiectiv ăl organizației de 
partid a fost întărirea disciplinei, în
lăturarea oricăror manifestări con
trare relațiilor normale dc lucru. Să 
mă refer la cîteva exemple spre a 
arăta, concret, cum am procedat. 
Anul trecut, în unele secții procesul 
tehnologic nu se respectă întotdeauna, 
iar utilajele se defectau des. Orga
nizațiile de bază au pus în dezbatere 
această stare de lucruri. A rezultat 
că o parte din operatori nu respectă 
programul de lucru, supraveghează 
insuficient instalațiile. Intervenția a 
fost promptă : comuniștii au desfă
șurat o muncă stăruitoare, de la om 
la om, pentru a cultiva în conștiință 
fiecăruia dragostea față de unitatea 
în care lucrează, de meseria pe care 
și-a ales-o ; absolvenții școlii pro
fesionale au fost repartizați pe lingă 
muncitori cu înaltă calificare, care 
i-au îndrumat și supravegheat per
manent. Rezultatul : s-a întărit 
disciplina, a crescut spiritul de 
răspundere din partea fiecărui mun
citor sau tehnician, fapt oglindit în 
sporirea indicelui de folosire a 
instalațiilor și îmbunătățirea calității 
produselor.

Continuînd această idee, maistrul 
mecanic Marin Nistor, secretarul or
ganizației de bază din serviciul de 
întreținere afirma :

— Vorbind despre felul în oare 
sînt valorificate rezervele colectivu
lui, trebuie neapărat să ne referim la 
preocupările noastre pentru creșterea 

ș pregătirii profesionale a muncitori- 
1 lor. Iii acest sens, avem în vedere in

dicația- din cuvîntarea secretarului 
general al partidului, potrivit căreia 
un obiectiv central al muncii de 
partid din întreprinderi trebuie să-l 
constituie întărirea disciplinei. Con
statăm, de pildă, că cele mai 
multe abateri disciplinare le săvîr- 
șesc oamenii cu un nivel profesional 
scăzut. Tocmai de aceea, organizația 
de partid și-a orientat activitatea 
spre acțiuni care să ducă la ridicarea 
calificării tuturor salariaților .secției, 
în serviciul nostru funcționează 4 
cercuri de ridicarea calificării pe 
meserii — lăcătuși, strungari, presa- 
tori și cazangii — frecventate de 60 de 
oameni. La un moment dat, biroul 
organizației de bază a observat că 
aceste cursuri au caracter mai mult 
teoretic. Am luat, de aceea, măsuri 
ca lecțiile să se țină direct la locul 
de producție. Lectorii — ingineri, 
maiștri — și-au mutat sălile de pre
dare direct în ateliere ; aici se fac 
dezbateri, confruntări, se lucrează 
practic la mașini, fruntașii arată din 
experiența lor. Acum prezența 
cursanților este de sută la sută, iar. 
o seamă de lucrări de cazangerie. 
sudură sint realizate la un înalt nivel 
calitativ. Conferința cadrelor din 
industrie a constituit pentru noi un 
bun prilej de a afla ce măsuri între
prind, ce forme folosesc alte unități 
pentru ridicarea nivelului de pregă
tire profesională a salariaților.

Fără a diminua eforturile pe care

POTENȚIALULUI
organizația de partid le-a făcut pen
tru întronarea 
plină, trebuie 
pul industrial 
posibilități de 
țialului uman 
în acest sens
Alexandru Mitrea, lăcătuș mecanic : 
„Faptul că anul trecut s-au înregis
trat mii de ore de absențe nemoti
vate și că s-au aplicat sancțiuni ad
ministrative la peste 1 000 de sala
riați dovedește că munca de educa
ție n-a fost suficient de cuprinză
toare. Trebuie să fim exigenți cu noi 
înșine și cu cei din jur, combativi 
față de orice abatere de la discipli
na muncitorească".

— Conferința cadrelor de condu-

DIVERS
unui climat de disci- 
spus însă, că la gru- 
cliimic sînt încă mari 
valorificare a poten- 
existent. Consemnăm 
opinia comunistului

puncte de vedere
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cere din întreprinderi a pus foarte 
bine accentul pe sarcina valorificării 
întregului potențial al grupului in
dustrial — ne. spunea comunistul 
Victor Constantincscu, lăcătuș meca
nic, din serviciul piese de schimb. In 
sensul acesta mă gîndesc că noi tre
buie să avem mai mult în vedere 
aplicarea unor propuneri valoroase, 
susținerea inițiativelor. Anul trecut, 
din atelierul de sculărie a pornit o 
inițiativă importantă : realizarea cu 
forțe proprii a S.D.V.-urilor și a 
unor piese necesare utilajelor și in
stalațiilor. Acesta era rodul unor 
dezbateri ce au avut loc în organi
zația de bază. Inițiativa a găsit ecou 
în toate secțiile și atelierele grupu
lui. Rezultatul : valoarea pieselor 
realizate pe această cale a fost de 
un milion lei, iar reparațiile capitale 
ale utilajelor se efectuează cu forțe 
proprii, fără să mai apelăm la alte 
întreprinderi ; in plus, prețul de cost 
al reparațiilor a fost mult redus, 
termenul de dare în folosință a fost 
scurtat.

Intr-adevăr, comitetul de partid pe 
grup a făcut din problema aplicării 
propunerilor o cauză a întregului 
colectiv. A indicat conducerilor fie
cărei secții să stabilească locurile de 
producție cărora li se pot aduce 
îmbunătățiri. Au fost inițiate o sea
mă de studii tehnice privind valo
rificarea unor rezerve care să ducă 
la sporirea producției și îmbunătăți
rea calității. La cuptoarele de var,

de exemplu, purificarea gazelor 
■făcea jn condiții tehnologice imper
fecte, 'din care cauză instalațiile se 
defectau deseori. Un colectiv de in
gineri a găsit soluția schimbării 
electrofiltrelor de captare a prafului 
rezultat din fabricație. La secția 
clorosodice organizația de bază a 
alcătuit un colectiv de muncitori, in
gineri și tehnicieni care au analizat 
posibilitățile de îmbunătățire a ca
lității. S-a găsit soluția optimă : spă
larea mai profundă a amalgamului 
de sodiu, care a dus la ridicarea pa
rametrilor calitativi ai produsului, 
la scăderea noxelor în halele de fa
bricație. Organizația dc partid a de
pus eforturi susținute pentru valori
ficarea inteligenței tehnice a unită
ții. crearea unui cadru propice de 
manifestare plenară a inițiativelor, 
de căutări continue în vederea in
troducerii noului în producție.

— Este foarte actuală, pentru noi, 
sarcina rezultată din lucrările Con
ferinței pe țară a cadrelor de con
ducere din industrie și construcții, de 
a milita continuu pentru creșterea 
eficienței economice a întregii acti
vități. Problemele importante spre 
care- ne-am îndreptat și ne concen
trăm atenția sînt cele legate de 
scăderea continuă a prețului de 
cost — ne spunea ing. Victor 
Poldorațchi, director general al 
Grupului industrial de chimie. La 
noi toate produsele sînt rentabile. 
Aceasta se datorește unor impor
tante acțiuni inițiate de către orga
nizațiile de partid în toate secțiile 
grupului. Devenise o problemă fap
tul că, anul trecut, consumurile spe
cifice în unele secții înregistraseră 
mari depășiri. La secția calcinată 
acestea atinseseră cifra de 2,5 mili
oane lei. După o dezbatere organiza
tă de comitetul de partid pe grup cu 
birourile organizațiilor de bază, con
ducerea grupului, conducerile secții
lor, cu muncitori, tehnicieni și ingi
neri s-au stabilit măsuri de îmbu
nătățire a proceselor tehnologice, 
de urmărire cu atenție a parametri
lor de funcționare ș.a. care au dus 
la reducerea consumului de materie 
primă și a celorlalte elemente care 
afectau prețul de cost. Conferința 
pe țară a cadrelor din industrie a 
constituit pentru noi o ocazie de a 
ne reconsidera munca, de a ne ana
liza și mai exigent, avînd în vedere 
ce am făcut și mai ales ce 
bui să facem in viitor în 
reducerii costului produselor

S-a stricat
vinzarea

■ In incinta depozitului magazi
nului alimentar nr. 135 din 
București, str. Răcari nr. 34, a- 
parținînd de O.C.L. „Alimenta
ra" sector 4, se încărca de zor 
un camion. Doi oameni, plus șo
ferul, ajutați de gestionarul Ale
xandru Ioniță, aveau de urcat sus 
nu măi puțin de 60 de saci cu 
mălai. Pe cind se opinteau ei din 
răsputeri, au apărut in depozit 
organele Inspecției comerciale 
de stat. Asa s-a stabilit că nu 
era vorba de nici un transfer de 
marfă de la o unitate la alta, 
cum s-ar fi putut bănui, ci de_ o 
vînzare direct 
prisos să mai 
gul“ s-a spart 
cotealâ simplă 
fost trimis in 
doi cumpărători amendați.

din depozit. De 
spunem că „tîr- 

imediat. Cu o so- 
: gestionarul a 
judecată, iar cei

Alea
jacta est

ar tre- 
vederea 
noastre.

Vasile MIHAI 
Gheorghe CÎRSTEA

CURIER JURIDIC
Răspuns la întrebările cititorilor:

întocmirea corectă
a dosarului de pensie

Zilele trecute, Valerîu Fătu- 
lescu, în vîrstă de 23 de ani, din 
comuna Bătești (Timiș) s-a pre
zentat la miliția municipiului 
Timișoara pentru a face o recla- 
mație. în noaptea precedentă — 
spunea el — in tihna unei în
delungi și controversate partide 
de barbut, încinse în locuința lui 
Emilian Stratulat din Timișoara, 
str. Piața Crucii nr. 9, împreună 
cu acesta și alți doi comeseni, 
Matei Mateescu și Gheorghe 
Stoianov (toți fără nici o altă 
ocupație) a pierdut suma de 
7 400 lei. Organele de miliție au 
făcut cercetări și au constatat că 
reclămația era cum nu se putea 
de întemeiată. Drept pentru care, 
deferiți justiției, cei patru bar- 
bugii au primit de la trei pînă la 
șase luni închisoare contraven
țională. Un „ciștig" binemeritat 
și... legal !

Ciubuc
incendiar

Intr-una din nopțile trecute, 
Policsek loan, șofer la cariera 
de piatră Bicsad-Olt (Covasna). 

" S-a urcat la volanul autobascu
lantei 31—B—-3925 si, cu avizul 
paznicului: a părăsit incinta uni
tății pentru a efectua o cursă 
clandestină. După numai cîteva 
sute de metri insă, mașina a luat 
foc. Incendiul a izbucnit de la 
cîteva picături de ulei scurse pe 
țeava de eșapament, si 
vate de șoferul grăbit 
buc. Autobasculanta a 

" torță, iar paguba se
surită de 50 000 lei, pe___ __
va trebui să-i scoată acum din 
propriul buzunar.

neobser- 
de... ciu- 
ars ca o 
ridică la 
care P.I.

Am făcui cunoștința 
cu neajunsurile programu- 
lui de lucru, pe care-1 au 
instituțiile publice din ora
șul nostru, in dublă cali
tate — ne spunea Gheorghe 
Băcanu, maistru la una din 
întreprinderile brăilene. O 
dată ca solicitant, cind. 
pentru a depune o cerere, 
a trebuit să mă invoiesc de 
ia serviciu ; a doua oară in 
calitatea mea de maistru. 
Zilnic trebuie să vizez bi
lete de învoire pentru tre
buri personale la primărie, 
notariat. I.G.L.A.C., ș.a.m.d. 
Nu exagerez cu nimic dacă 
spun că 80 la sută din bi
letele de învoire pe care 
Ie semnez au motivații de 
acest fel. Cred că este ab
solut necesar ca instituțiile 
publice să-și alcătuiască un 
program mai elastic, care 
să țină seama și de faptul 
că foarte mulți solicitanți 
sint salariați, că multi din
tre ei lucrează dimineața- 

Alcătuirea cit mai realis
tă a programului instituții
lor publice exprimă — in 
ultimă instanță — modul în 
care instituția solicitată În
țelege să faciliteze raportu
rile sale cu publicul.

Cum se prezintă, concret, 
situația ? Are omul posibi
litatea să se adreseze insti
tuțiilor publice și după 
ce-și termină programul 
zilnic de lucru ? Am ales 
pentru început — ca loc de 
investigație — orașul Brăila.

— Este absolut clar — 
afirmă ing. P. Ionițoaia, 
inspector-șef la Direcția 
pentru problemele de mun
că și ocrotiri sociale — că 
atit timp cit lucrăm cu o 
rategorie atit de diversă de 
țolicitanți (pensionari, mun
citori. intelectuali, militari) 
programul trebuie să fie 
flexibil fi eficient, să țină

seama atit interesele
instituției, cit și de ale ce
tățeanului. După opinia 
mea, programul nostru răs
punde acestor cerințe. Pa
tru zile pe săptămînă lu
crăm cu orar normal (7.30-— 
15,30) și două zile cu orar 
fragmentat (7,30—12.30; 17— , 
20). Cetățenii au astfel po
sibilitatea să intre in rela
ții cu serviciile direcției 
noastre și după-amiazâ.

Solicitantul, pe de o parte, 
are, deci, posibilitatea să 
intre in relație cu institu
ția atunci cind poate și 
cind are nevoie, iar insti
tuția. la rindul ei. are con
diții să asigure un echili
bru între solicitare si' ser
vire.

Așa stau, deci, lucrurile 
la Direcția pentru proble
mele muncii. Dar la cele
lalte instituții publice ?

Perfect adevarat. totuși
I.G.L.A.C. programul 

serviciilor care au contact 
zilnic cu publicul este cel 
„clasic" — de la 7.30—15,30. 
Ba, mai mult, chiar orele 
de audiență ale tovarășu
lui director și ale celorlal
te cadre din conducere au 
fost fixate tot. în prima 
parte a zilei (8—14). Dacă 
pentru o categorie redusă 
de solicitanți — pensionari.

DUPĂ CERINȚE,
NU DUPĂ ORARE RIGIDE

cest orar, după cite ne-am 
dat seama. satisface pu
blicul.

într-adevâr. așa stau lu
crurile. O statistică. întoc
mită de respectiva direcție, 
confirmă pe deplin spusele 
interlocutorului nostru. 
Peste 60 la sută din cetă
țenii care se adresează cu
rent cu diverse chestiuni
Direcției pentru problemele 
muncii și ocrotirii sociale 
apelează la' serviciile aces
teia in cadru] orarului nor
mal 17.30—15.30). Cealaltă 
parte — adică aproape 40 
la sută — optează pentru 
programul de după-amiază.

— întreprinderea noastră 
este foarte solicitată — 
precizează din Capul locu
lui tovarășul Stelian Bar
bu. directorul I.G.L.A.C. 
(întreprinderea de gospo
dărie locali vă. administra
ție și construcții). Dacă 
ne-am rezuma numai la 
cei care au încheiate cu noi 
contracte pentru chirie și 

. întreținere — numărul lor 
este de circa 15 000 — si 
încă ar fi de ajuns ca afir
mația mea să aibă justifi
care. Dar noi, mai ales, ea 
unitate de reparații, de In
tervenții urgente, sintem 
mereu căutați de public.

de pildă — acest program 
poate fi socotit bun, pen
tru cei mai mulți, îndeobște 
pentru salariați, el este to
tal nepotrivit. In făta unui 
salariat care ar vrea să so
licite o reparație la casă, 
fie și printr-o cerere scri
să. stau două alternative : 
ori se invoiește de lâ servi
ciu pentru a merge să de
pună cererea, ori renunță.

Am constatat, din păcate, 
că situația de la I.G.L.A.C. 
nu este un caz iiolat. că ea 
face parte dintr-un „sis
tem". Dar să exemplificăm 
mai pe larg. Am mers, in 
postura de solicitanți, și la

ghișeele altor instituții. 
Peste totși la registra
tura generală a consiliului 
popular județean, și la sis
tematizare, și arhitectură, și 
la direcția comercială, și la 
notariat, ba chiar și Ia pri
măria orașului — după o- 
rele 16 publicul nu mai 
are acces.

— Este anormal — apre
ciază, tovarășul Anton Lun- 
gu, prim vicepreședinte al 
comitetului executiv al 
consiliului popular muni
cipal. Primăria noastră și 
serviciile ei publice — și 
după cite cunosc situația e 
generală — au un program 
accesibil cetățeanului nu
mai pînă la orele 17. Noi 
am cerut încă de acum doi 
ani consiliului popular ju
dețean să ne aprobe modi
ficarea olarului de lucru, 
dar n-am primit acordul 
necesar.

Prin urmare, pentru mo
dificarea programului de 
lucru pledează înșiși repre
zentanții primăriei. Atunci 
de ce nu se modifică ?

Să fim bine înțeleși. Ni
meni nu cere ca toate in
stituțiile sau toate servi
ciile publice să-și modifice 
așa, oricum, programul de 
lucru. Este necesar ca și în 
acest caz să se procedeze 
cu discernămînt, să se ia 
măsuri, numai in raport cu 
intensitatea solicitărilor, 
numai la acele instituții și 
servicii de care publicul âre 
permanent nevoie. Oricum 
un fapt rămîne bine stabi
lit : programul de lucru al 
acestora trebuie îmbunătă
țit, In fond rațiunea orică
rei instituții publice este 
aceea de a se afla perma
nent la dispoziția principa
lului ei solicitant — pu
blicul.
Constantin PR IES CU

In unele scrisori sosite la redacție, 
diferiți cititori solicită o serie de a- 
mănunte in legătură cu actele nece
sare pentru stabilirea vechimii m 
muncă, cu modul in care se iau in 
considerație anumite perioade de ac
tivitate, cu elementele ce stau la baza 
calculului cuantumului pensiei pen
tru limită de vîrstă și de invaliditate 
etc. Intrucît toate acestea. interesează 
pe numeroși cetățeni, ne-am adresat 
tovarășei Laetiția Ionescu, director 
general al Direcției Asigurărilor So
ciale și Pensii din Ministerul Mun
cii, care ne-a precizat următoarele : 

. Elementele care determină stabili
rea cuantumului pensiei pentru limi
tă de vîrstă, așa cum prevăd dispozi
țiile legii nr. 27/1966 sînt : vechimea 
în muncă, salariul tarifar de înca
drare și condițiile de la locul de 
muncă. Pentru pensionarii de invali
ditate se mai adaugă la acestea gra
dul de invaliditate și cauza care a 
provocat-o.

Dosarul de pensie trebuie să con
țină, ca acte comune, în vederea sta
bilirii pensiei pentru limită de vîrstă 
și a pensiei de invaliditate, următoa
rele : cererea de înscriere la pensie ; 
copie de pe carnetul de muncă ; do
vada privind salariul tarifar lunar de 
încadrare pe 5 ani lucrați consecutiv 
din ultimii 10 sau 15 ani ; declarație 
pe proprie răspundere din care să 
iezuite dacă mai primește pensie sau 
ajutor social, precum și' dacă mai 
este angajat în cîmpul muncii. In 
cazul cînd cererea de pensionare a 
fost depusă Ia unitate, la aceste acte 
se adaugă și adresa unității. Comple
tat astfel în timpul activității salaria
tului, dosarul se va depune la oficiul 
de asigurări sociale și pensii în ter
men de cel mult 3 luni de la data 
desfacerii contractului de muncă, în
cetării plății ajutorului pentru inca
pacitate temporară de muncă sau 
data decesului susținătorului ; după 
caz, drepturile se plătesc de la ivi
rea acestor situații. Dacă se depă
șește acest termen, atunci pensia sau 
ajutorul social se plătesc cu începere 
de la întîi a lunii următoare aceleia 
în care cererea cu actele a fost de
pusă la'oficiul de pensii.

Anumite dificultăți pe care le în- 
tîmpjnă angajații se datoresc faptu
lui că nu sînt respectate totdeauna 
normele privind carnetul de muncă 
— acest document unic întocmit pe 
bază de acte oficiale, care cuprinde : 
vechimea în muiică, condițiile de la 
locul de muncă și salariul tarifar. 
Dacă în carnetul de muncă nu sint 
înregistrate toate locurile de muncă 
în care angajatul a prestat activita
tea, indicind corect perioada lucrată, 
el nu poate face dovada vechimii în 
muncă cerute de legislația de pensii. 
Ca urmare, se creează situații că a- 
tunci cînd se pune problema înscrie
rii la pensie, se constată că nu sînt 
îndeplinite condițiile de vechime în 
raport ou vînsta salariatului. Și cu 
toate că salariatul are vechimea în 
muncă necesară, el n-o poate dovedi, 
iar după un număr de ani. de la di
ferite unități care au fost desfiin
țate sau comasate, actele de vechi
me se obțin greu.

Cum se pot preveni aceste dificul
tăți ? Cu toate că Regulamentul pen
tru aplicarea Decretului nr. 90/1960, 
cu privire la carnetul de muncă, a- 
probat prin H.C.M., stabilește răs-

punderi precise pentru cei care fac 
înregistrările sau au atribuții de su
praveghere și control, totuși de un 
real folos ar fi controlul fiecărui sa
lariat asupra carnetului său de mun
că. In acest fel, in timp ce se află 
în activitate, salariații pot controla 
datele înscrise în carnetul de muncă 
și pot lua măsuri din timp pentru 
îndreptarea erorilor. Dacă acest con
trol nu se efectuează la timp, unele 
modificări vor putea fi introduse cu 
mari întîrzierî sau uneori deloc. 
Bunăoară, reconstituirea vechimii 
în muncă pe baza declarațiilor date 
de martori nu se poate cere după 
data ieșirii la pensie, chiar dacă 
pensionarii ar putea face dovada 
conform dispozițiilor legale.

Intîlnim dese cazuri cind salariații 
nu pot dovedi cu acte legale anumite 
perioade lucrate în diferite întreprin
deri ori instituții. Intr-o asemenea 
situație angajații pot obține, la cere
rea lor adresată comitetului sindica
tului, reconstituirea vechimii in mun
că pentru aceste perioade. In acest 
scop este nevoie de declarații scrise 
de la cel puțin două persoane, care 
au lucrat cu petiționarul în aceeași 
perioadă și în aceeași întreprindere 
— dovedind aceasta cu acte — vizate 
de comitetul sindicatului unde lu
crează cei care au dat declarațiile. 
Pe această bază, comitetul sindicatu
lui al unității în care lucrează anga
jatul poate dispune înregistrarea a- 
cestor perioade de activitate în car
netul de muncă.

Un alt element determinant în sta
bilirea cuantumului pensiei este sa
lariul. Modul de stabilire a mediilor 
salariilor tarifare lunare, pe cinci ani 
lucrați consecutiv, luați la alegerea 
salariatului, din ultimii 10 ani pre
mergători încetării activității sala
riate sau din ultimii 15 ani, pentru cei 
care au lucrat cel puțin 10 ani in 
locuri de muncă ce se încadrează în 
grupele I și II, poate influența o 
plată mai mare sau mai mică decît 
drepturile cuvenite. Și în această pri
vință, pentru stabilirea corectă a 
cuantumului pensiei, este necesar ca 
salariatul să controleze dacă între
prinderea a comunicat exact salariul 
mediu pe perioada luată în calcul la 
stabilirea pensiei. In cazul cînd s-au 
strecurat erori în calculul salariului 
și acestea sînt sesizate după stabili
rea cuantumului pensiei, el are drep
tul să facă contestație pentru deter
minarea corectă a bazei de calcul. în 
această situație va beneficia de noul 
cuantum al 
următoare 
mente.

Stabilirea 
cizii date de către oficiile de asigu
rări sociale și pensii din cadrul di
recțiilor pentru probleme de muncă 
și ocrotiri sociale. împotriva deci
ziilor date de aceste organe se poate 
face contestație in termen de 60 de 
zile de la comunicarea acesteia. Dacă 
contestația nu se depune înlăuntrul 
acestui termen, deciziile devin defi
nitive. în ipoteza cînd persoanele in
teresate nu-și exercită acest drept în 
termenul prevăzut de lege, depunînd 
contestația în afara acestui termen, 
noile drepturi vor curge nu de la 
data stabilirii pensiei, ci de la întîi a 
lunii următoare, cînd s-a introdus a- 
ceastă conte tație.

Scuze nede
contabile

Inginerul Viorel Spătaru, di
rectorul S.M.A. Sascut. a cumpă
rat de la cooperativa meșteșu
gărească „Tehnica" din Bacău 
un recamier cu plata în rate. 
Curînd după aceea a sosit și 
ziua scadenței. Dar, drept răs
puns la prima dispoziție de în
casare a ratei, directorul S.M.A. 
Sascut a întocmit o adresă prin 
care, în... numele unității, a re
fuzat pur și simplu plata pe 
motiv că datornicul „nu și-a 
realizat veniturile planificate pe 
luna respectivă ! ?“. La a doua 
somație — a apelat la aceeași 
scuză (deși, în treacăt fie zis. 
rata respectivă nu reprezenta 
decît o mică parte din salariul 
său). Și, văzînd că-i merge, a 
găsit de cuviință să se achite și 
față de adresa următoare cu... 
același răspuns ! Din eite se 
vede, dumnealui ține cu orice 
preț să-și lichideze datoria 
losind scuze ștampilate, 
mîne de văzut însă dacă 
ganele de resort nu vor 
curge și ele la alte forme — tot 
cu ștampilă.

Nevînăto

pensiei de 
depunerii

pensiei se

la întîi a lunii 
noilor docu-

face prin de-

„Mă întorceam, liniștit spre 
casă — povestea Neculai Tătaru 
de la gura de exploatare Blida
rii. Cum coboram pe potecă, 
mi-au ieșit înainte 3 mistreți 
care... s-au repezit să mă sfisie. 
Noroc că aveam arma la mine. 
Poc ! Poc .' Doi godaci au căzut, 
al treilea a scăpat cu fuga.".

Aici se 
Realitatea 
s-a stabilit 
tru că nu 
gresivl, ci... braconierul 1 După 
ce-i impuscase, ajutat de Cos- 
tică Crinu, el dusese cei doi 
mistreți in satul Mîlcovul, co
muna Mera (Vrancea). Dar toc
mai cînd începuse ospățul, or
ganele de resort i-au confiscat 
arma si muniția. Din primul 
foc ! Al doilea urmează la 
bunal!

termină povestea, 
era insă — asa cum 
— cu totul alta. Pen- 
mistreții fuseseră a-

tri-
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lupta pentru independență națională și progres social 
au constituit țelul multora dintre cei mai buni fii ai 
popoarelor român și ungar, al forțelor lor înaintate, re
voluționare.

Instaurarea noii orînduiri în cele două țări, atașa
mentul popoarelor noastre față de idealurile socialis
mului și dorința lor comună de a le realiza au făcut 
posibilă evoluția pe un nou făgaș a relațiilor româno- 
ungare, așezarea acestora pe temelia încrederii și so
lidarității trainice, a înțelegerii de către fiecare a as
pirațiilor celuilalt. Tratatul de prietenie și alianță în
cheiat în anul 1948 a favorizat această evoluție, avînd 
un rol important în întărirea prieteniei ce ne unește.

Stimați tovarăși,
Tratatul de față are meritul de a contura cu toată 

claritatea coordonatele evoluției viitoare a relațiilor 
dintre țările noastre. De aceea, explicațiile și lămu
ririle suplimentare i ' 
Doresc, totuși, să mă opresc în mod 
cîtorva din prevederile lui, care au 
deosebită.

Noul tratat exprimă, în primul rînd, 
a țărilor și popoarelor noastre de a cimenta și mai 
mult în viitor prietenia și alianța dintre ele. Adîn
cirea colaborării în cele mâi diferite domenii — po
litic, economic, tehnico-științific, cultural și turistic 
— răspunde intereselor fundamentale ale popoarelor 
român și ungar, precum și intereselor generale ale 
socialismului. Firește, garanția sigură a unui aseme
nea curs pozitiv ai legăturilor dintre țările noastre, 
ca de altfel al relațiilor între toate țările socialiste, a 
fost și rămîne aplicarea principiilor internaționalis
mului socialist, înscrise și în tratat, principii care re
clamă imperios respectul reciproc al individualității 
fiecărui popoi- și fiecărei țări, al independenței și 
suveranității naționale, egalitatea deplină în drepturi, 
neamestecul în treburile interne, avantajul reciproc. 
Pe aceste temeiuri, întrajutorarea tovărășească — ce
rință majoră a solidarității internaționaliste — do- 
bîndește im conținut real, își poate afirma pe deplin 
avantajele.

In tratat este exprimată hotărîrea celor doua state 
de a acționa în concordanță cu prevederile Tratatului 
de la Varșovia, de a contribui la extinderea cooperării 
între statele membre ale C.A.E.R., precum și la dez
voltarea legăturilor de prietenie și colaborare între 
statele socialiste, în spiritul înțelegerii și respectului 
reciproc. Prietenia și alianța cu toate țările socialiste 
reprezintă, cum se știe, un obiectiv central al politicii 
externe a României, invariabil urmărit de partidul și 
statul nostru. Este, fără îndoială, una dintre condițiile 
esențiale ale creșterii influenței socialismului în lume, 
ale sporirii capacității lui de a înrîuri desfășurarea 
proceselor și fenomenelor mondiale;, în interesul păcii 
$i al progresului general. , ’■

. Corespunzător realităților epocii contemporane, țările 
noastre promovează neabătut politica de coexistență 
pașnică între toate statele, indiferent de orînduirea lor 
socială — fapt reafirmat în tratat. Este cert că stabi
lirea între țări și popoare a unor raporturi de încre
dere, cooperare și bună vecinătate reprezintă singura 
cale spre însănătoșirea climatului internațional, spre 
consolidarea păcii și securității mondiale.

în mod firesc, documentul acordă importanța cuve
nită problemei securității europene, consemnînd anga
jamentul celor două țări de a depune eforturi stărui
toare în vederea atingerii acestui deziderat. Mersul 
evenimentelor pe continentul european atestă că ne 
aflăm în plin proces de îmbunătățire a raporturilor 
dintre state, de eliminare a suspiciunii și neîncrederii, 
de soluționare pașnică a problemelor litigioase. Acest 
fapt nu poate decît să ne bucure și să dea tuturor 
popoarelor din Europa speranța unui viitor liniștit, 
fără conflicte și războaie.

Tratatul stipulează însă în mod expres hotărîrea 
României și Ungariei de a-și acorda, în cazul unui 
atac armat, ajutor multilateral, prin toate mijloacele 
de care dispun, inclusiv militar, în scopul respingerii 
agresiunii. Este exprimată astfel și pe această cale 
înalta responsabilitate în apărarea cuceririlor revolu
ționare, a dreptului popoarelor noastre de a se dezvolta 
liber și independent, conform aspirațiilor lor.

Onorați tovarăși,
în încheiere, doresc să afirm credința partidului și 

statului nostru, a întregului popor român, că apli
carea prevederilor tratatului semnat azi va con
feri noi dimensiuni și semnificații prieteniei și colabo
rării româno-ungare, va contribui la consolidarea uni
tății tuturor țărilor socialiste, a forțelor progresiste de 
pe întregul glob, la promovarea idealurilor noastre 
comune — înțelegerea, cooperarea, socialismul și pacea 
în lume.

ar putea fi socotite de prisos, 
succint asupra 
o semnificație

voința fermă

laborare au deschis larg porțile prieteniei sincere ți 
a frăției popoarelor noastre.

Dragi tovarăși,

și asistență mu-Tratatul de prietenie, colaborare 
tuală dintre țările noastre, semnat în ianuarie 1948, 
a avut un mare rol în dezvoltarea prieteniei popoare
lor noastre. în perioada care a urmat, relațiile dintre 
țările noastre s-au lărgit și amplificat considerabil, 
între organele noastre de stat dezvoltîndu-se o cola
borare fructuoasă în numeroase domenii. Acum am 
atins o nouă fază a acestei dezvoltări reciproc 
favorabile ; am semnat noul Tratat de prietenie, co-, 
laborare și. asistență mutuală. Noul tratat reflectă în 
mod. semnificativ transformările survenite în țările 
noastre pe drumul comun în cei 24 de ani și, deschi- 
zînd noi perspective, corespunde intereselor popoare
lor noastre. Acest document important ne obligă să 
întărim și să dezvoltăm raporturile prietenești dintre 
țările noastre pe baza principiilor internaționalismului 
socialist, egalității în drepturi, suveranității, neames
tecului în treburile interne și avantajului reciproc.

în ceea ce ne privește, în spiritul tratatului, ne 
van strădui sincer ca și în viitor să lărgim relațiile 
politice, economice, culturale și științifice dintre ță
rile noastre. Considerăm că există posibilități pentru 
lărgirea colaborării dintre guvernele noastre în lupta 
pentru soluționarea problemelor internaționale ; acest 
lucru este nu numai posibil, dar și necesar. în viața 
economică există, de asemenea, o serie de posibilități 
pentru lărgirea multilaterală a schimburilor comer
ciale, creșterea numărului de acțiuni de cooperare in
dustrială, dezvoltarea relațiilor directe dintre minis
tere și întreprinderi. Cadrul corespunzător pentru a- 
ceasta ni-1 oferă Programul complex al integrării so
cialiste adoptat tocmai aici, la București, de către 
Consiliul de Ajutor Economic Reciproc.

Dorim să asigurăm posibilități sporite, în compara
ție cu cele de pînă acum, pentru dezvoltarea relațiilor 
culturale și științifice. Contactele personale mai frec
vente ale artiștilor și savanților noștri, lărgirea schim
bului de valori spirituale pot, de asemenea, contribui 
în mod util la o mai bună înțelegere dintre popoarele 
noastre, la adîncirea prieteniei și cordialității dintre 
ele, la tot ceea ce poate amplifica în continuare bu
nele relații frățești.

în afară de acestea, dorim să dezvoltăm colaborarea 
în domeniul micului trafic de frontieră, al turismului, 
al gospodăririi apelor, al apărării contra inundațiilor, 
precum și în alte domenii.

Tratatul semnat acum oferă mari posibilități. Este 
deci firesc să și folosim aceste posibilități spre binele 
și fericirea popoarelor noastre,

Aș dori să mă refer și la aspectele internaționale 
ale noului Tratat de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre țările noastre. Acest tratat constituie o 
nouă verigă importantă în sistemul de tratate bi și 
multilaterale ale țărilor socialiste care servește la lăr
girea colaborării comunitare a statelor socialiste. în 
documentul semnat, părțile contractante își exprimă 
hotărîrea să consolideze și să dezvolte în continuare 
prietenia, unitatea și coeziunea între popoarele celor 
două țări socialiste vecine, precum și cu toate țările 
aparținînd comunității socialiste, pe baza principiilor 
internaționalismului proletar. Spiritul tratatului pre
supune, de asemenea, că guvernele noastre vor face 
totul pentru perfecționarea și dezvoltarea activității or
ganizației comune politice și militare — Tratatul de 
la Varșovia.

Interesele vitale ale țărilor noastre impun toate a- 
cestea, deoarece numai în acest fel, prin eforturi co
mune, uniți, putem zădărnici intențiile și atacurile 
josnice ale imperialismului, ale forțelor reacționare și 
antisocialiste îndreptate împotriva noastră.

Permiteți-mi din nou ca, folosindu-mă de prilejul 
semnării Tratatului de prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală ungaro-român, să vă felicit din toată inima 
și, totodată, să urez poporului român prieten noi succe
se în edificarea societății socialiste.

Trăiască prietenia frățească dintre poporul ungar și 
poporul român !

Trăiască unitatea și coeziunea țărilor socialiste !

In timpul vizitei protocolare la șediul Comitetului Centrai al P.C.R.

Joi seara, C.C. al Partidu
lui Comunist Român și Consiliul 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România au oferit o recepție în o- 
noarea delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Popu
lare Ungare, condusă de tovarășul 
Jănps Kădâr.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Virgil

Trofin, Ilie Verdeț, membri șl 
membri supleanți ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organizații 
obștești, oameni de știință, artă și 
cultură, ziariști români și străini.

Au luat parte tovarășii Jend 
Fock, Peter Vălyi, Jânos Peter, Fe
renc Martin, precum și persoanele 
oficiale care însoțesc delegația un
gară.

Au participat, de asemenea, șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
în România și alți membri ai cor
pului diplomatic.

La intrarea conducătorilor de 
partid și de stat ai celor două țări, 
în sala de recepție, au fost intonate 
imnurile de stat ale Republicii 
Populare Ungare și Republicii So
cialiste România.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)
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RATAT
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Părțile Contractante 
colaborarea dintre 
obștești din cele două țări.

vor sprijini 
organizațiile

ARTICOLUL 4

vorînaltele Părți Contractante 
contribui consecvent, prin activita
tea lor, la dezvoltarea prieteniei și 
colaborării dintre toate statele so
cialiste, la întărirea unității

coeziunii sistemului socialist mon
dial, în interesul asigurării progre
sului și păcii.

ARTICOLUL 5

ARTICOLUL «

ARTICOLUL 7

ION GHEORGHE MAURERPrimire caldâ, sub semnul prieteniei frățești

înaltele Părți Contractante vor 
depune eforturi pentru îmbunătă
țirea situației din Europa, pentru 
garantarea securității și a unei păci 
trainice în Europa, precum și pen
tru promovarea cooperării și rela
țiilor de bună vecinătate între sta
tele europene.

Părțile Contractante declară că 
una din premisele principale ale 
securității europene o constituie in
violabilitatea frontierelor existente 
între statele europene. Părțile își 
exprimă hotărîrea ca, în conformi
tate cu Tratatul de la Varșovia de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală din 14 mai 1955, să asigure 
inviolabilitatea frontierelor state
lor membre.

unui atac armat din partea unul 
stat sau unui grup de state, cealal
tă Parte, exercitîndu-șl dreptul ina
lienabil la autoapărare individuală 
sau colectivă, in conformitate cu 
articolul 51 al Cartei Organizației 
Națiunilor Unite, îi va acorda neîn
târziat ajutor multilateral prin toate 
mijloacele pe care le are Ia dispo
ziție, inclusiv militar, necesar res
pingerii atacului armat.

Părțile vor aduce neîntârziat la 
cunoștința Consiliului de Securita
te al Organizației Națiunilor Unite 
măsurile luate în baza prezentului 
articol și vor acționa în conformi
tate cu prevederile Cartei Organi
zației Națiunilor Unite.

ARTICOLUL 8

înaltele Părți Contractante se vor 
informa șl consulta reciproc asupra 
dezvoltării colaborării între cele 
două state și despre problemele in
ternaționale care privesc interesele 
lor.

înaltele Părți Contractante vor 
promova consecvent politica de 
coexistență pașnică a statelor cu 
orînduiri sociale diferite și vor 
continua eforturile pentru asigura
rea păcii și securității, pentru so
luționarea diferendelor internațio
nale prin mijloace pașnice, pentru 
destinderea încordării internaționa
le, pentru realizarea dezarmării 
generale și totale, pentru lichida
rea definitivă a colonialismului și 
neocolonialismului și a discrimină
rii rasiale sub toate formele, pre
cum și pentru respectarea dreptu
lui popoarelor de a-și hotărî sin
gure soarta. Părțile Contractante 
vor acorda sprijin țărilor care s-au 
eliberat de sub dominația colonială 
și pășesc pe calea întăririi suvera
nității și independenței naționale.

în cazul In care una din înaltele 
Părți Contractante va fi supusă

în numele Republicii 
Socialiste România

ARTICOLUL 9

înaltele Părți Contractante decla
ră că obligațiile lor prevăzute în 
tratatele internaționale în vigoare 
nu sint în contradicție cu prevede
rile prezentului Tratat.

ARTICOLUL 10

care se va efectua la

încheie pe o perioadă 
și valabilitatea lui se

Prezentul Tratat intră în vigoare 
în ziua schimbului instrumentelor 
de ratificare, 
Budapesta.

Tratatul se 
de 20 de ani
va prelungi cu cite cinci ani, dacă 
nici una din înaltele Părți Con
tractante nu-1 denunță, notificînd 
această hotărîre cu douăsprezece 
luni înainte de expirarea lui.

încheiat la București, la 24 fe
bruarie 1972, în două exemplare 
originale, fiecare în limba română 
și in limba ungară, ambele texte 
fiind autentice.

în numele Republicii 
Populare Ungare 

JENU FOCK

Sosirea 
în Capitală 

(Urmare din pag. I)

legației de partid și guvernamen
tale a Republicii Populare Unga
re", „Trăiască prietenia, co
laborarea și alianța frățească 
dintre poporul român și poporul 
ungar".

în întâmpinarea oaspeților au 
venit tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Emil Bod
naraș, Manea Mănescu, Paul Ni
culescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Tro
fin, Ilie Verdeț, Florian Dănă- 
lache, Janos Fazekas, Dumitru 
Popa, Miron Constantinescu, Ion 
Ioniță, Comei Burtică, Mihai Ma
rinescu și Ion Pățan, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, loan Cotoț, ambasadorul Re
publicii Socialiste România Ia 
Budapesta.

■ Pe aeroport se aflau, de aseme
nea, membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, reprezentanți ai consiliilor oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară și germană, conducători 
si unor instituții centrale și or
ganizații obștești, generali și ofi
țeri superiori, ziariști români și 
străini.

Erau prezenți șefi de misiuni 
diplomatice, membrii Ambasadei 
Republicii Populare Ungare și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

La ora 10,00, aeronava specia
lă, însoțită de la intrarea în spa
țiul aerian al României de avioa
ne cu reacție ale Forțelor noas
tre Armate, a aterizat. La cobo- 
rîrea din avion, tovarășii Jânos 
Kădâr și Jend Fock sînt salutați 
cordial de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer. 
Conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări își string mîini- 
le călduros.

Comandantul gărzii de oțioare 
prezintă raportul. Sînt intonate 
imnurile de stat ale Republicii 
Populare Ungare și Republicii 
Socialiste România. Se trag 21 
salve , de artilerie..

Se trece în revistă garda de 
onoare.

Oaspeților le sînt prezentați, 
în continuare, șefii misiunilor di
plomatice și persoanele oficiale 
române venite în întâmpinare.

Tovarășii Jânos Kâdăr și Jend 
Fock, împreună cu tovarășii 

Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer, primesc defilarea găr- 

- zii de onoare. Conducătorii de 
partid și de stat unguri și ro
mâni se îndreaptă după aceea 
spre salonul oficial al aerogării, 
în aclamațiile a numeroși bucu- 
reșteni, veniți să adreseze urări 
de bun sosit oaspeților. Un grup 
de pionieri oferă buchete de flori.

Apoi, tovarășii Jânos Kădâr și 
Nicolae Ceaușescu iau loc într-o 
mașină deschisă, escortată de 
motocicliști, și se îndreaptă spre 
reședința rezervată oaspeților.

Pe străzile Bucureștiului, zeci 
de mii de cetățeni salută cu în
suflețire pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Jânos Kădâr, în
tâmpină cu căldură pe solii po
porului frate ungar, urîndu-le 
bun venit pe pămîntul României 
socialiste.

Așteptată cu interes și satisfac
ție de opinia publică din Româ
nia, vizita delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Populare Ungare se înscrie ca 
un nou și remarcabil moment în 
evoluția bunelor raporturi ro
mâno-ungare, ea deschizînd largi 
perspective de dezvoltare a cola
borării dintre cele două țări ve
cine și prietene, în folosul ambe
lor popoare, al cauzei socialil- 
mului și păcii în lume.

(Agerpret)

DEPUNERI 
DE COROANE
Delegația de partid și guverna

mentală a Republicii Populare Un
gare, condusă de tovarășul Jânos 
Kădâr, a depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

La solemnitate au fost prezenți 
tovarășii Gheorghe Pană, Dumitru 
Popa, Cornel Burtică, loan Cotoț, 
ambasadorul țării noastre la Buda
pesta, Octavian Groza, ministrul e- 
nergiei electrice, Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Nicolae Ionescu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
general-colonel Vasile Ionel, ad
junct al ministrului forțelor ar
mate, generali și ofițeri superiori.

In fața monumentului era alinia- 
tă o companie de onoare. Fanfara 
a intonat imnurile de stat ale Re
publicii Socialiste România și Re
publicii Populare Ungare.

După depunerea coroanei de 
flori, cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere ; participan- 
ții la ceremonie au trecut apoi prin 
rotonda mausoleului, aducînd un o- 
magiu celor dispăruți.

Solemnitatea a luat sfîrșit prin 
defilarea companiei militare de 
onoare.

(Agerprei)
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O știință a eficienței economice:

MARKETINGUL
Ce este? Cui servește? 

Cum funcționează în țara noastră?
Noțiune tot mai răspîndită in vocabularul economic contemporan, mar

ketingul își croiește drum larg în activitatea întreprinderilor, fiind un 
instrument ai științei de a produce și a vinde, in strînsă corelare cu nece
sitățile dezvoltării și modernizării economice, cu cerințele realizării unei 
înalte rentabilități în activitatea productivă.

In legătură cu conținutul noțiunii de marketing, cu sfera sa de aplica
bilitate și mai ales cu efectele ce se pot obține în organizarea și condu
cerea activității productive, înfățișăm opiniile unor specialiști de prestigiu 
în acest domeniu pe plan internațional, oaspeți ai țării noastre cu diferite 
prilejuri, între care și seminarul internațional pe această temă, desfășu

rat anul trecut Ia Timișoara.

„OXIGENUL REALITĂȚII" 
PENTRU ACTIVITATEA 

ÎNTREPRINDERII
Dr. C. DRAGAN, vicepreședinte 

al Federației internaționale de mar
keting : Marketingul, ca metodă de 
cercetare, este una din funcțiile știin
ței conducerii întreprinderii, care 
permite evaluarea capacităților pie
ței actuale, viitoare sau potențiale, a 
unui bun industrial, ori de larg con
sum, sau a unui serviciu. Pe această 
bază se elaborează programe de 
producție și se creează industrii, se 
dispun investiții corespunzătoare în 
cadrul unei planificări făcută de în
treprindere pe scurtă, medie și lungă 
durată. Marketingul înseamnă, deci, 
constatare și previziune ; este „știin
ța eficienței", a modelării producției 
conform cerințelor pieței. Un rol 
deosebit revine marketingului de ex
port. în această lume a interdepen
dențelor, nici o piață internă a unei 
țări sau alteia nu poate trăi izolată. 
Dezvoltarea legăturilor cu exterio
rul, prin cooperare internațională, 
folosindu-se cele mai noi și mai mo
deme metode, a devenit o necesitate 
imperioasă. Este semnificativ, de alt
fel, că între diversele propuneri și 
sugestii • care puteau interesa țările 
europene, participanții la seminarul 
de la Timișoara — prima reuniune 
de acest gen organizată într-o tară 
socialistă — au preferat tema „Mar
ketingul și promovarea relațiilor eco
nomice internaționale". Depășind 
deosebirile de sistem economic și 
social-politic dintre state, marketin
gul. prin însăși menirea sa de bază, 
contribuie la cunoașterea posibilită
ților economice ale unei țări, a ce
rințelor pieței, stimulînd, în conse
cință, dezvoltarea producției pentru 
export și, deci, extinderea și diversi
ficarea relațiilor economice dintre 
state.

Prof. G. SERRAF, vicepreșe
dinte al Asociației naționale pentru 
dezvoltarea tehnicilor de marketing 
din Franța : în funcție de, piață, de 
luarea în considerară a nevoilor pii-, 
blicului, adică' de orientarea gusturi
lor. de tradițiile culturale, tendințele 
diferitelor dase’de' virată, puterea de 
cumpărare, marketingul determină 
lărgirea evantaiului modalităților de 
satisfacere a cerințelor consumato
rului. Prin aceasta, marketingul se 
manifestă ca un factor de creștere 
și diversificare a economiei. A pro
duce înainte de a vedea dacă se 
poate vinde implică un risc. Marke
tingul oferă tocmai această „centură 
de siguranță", permite să se găsească 
si să se cunoască mai intii clientul 
cu cererile sale și apoi să se produ
că în consecință. în asemenea con
diții, cînd produsul a apărut în sta
diu finit pentru a intra pe piață, 
procesul de marketing a încetat. 
Acesta este sensul lui. Cu alte cu
vinte, înseamnă adaptarea cea mai 
bună a ceea ce produci la cererile 
pieței, în vederea satisfacerii cit mai 
depline a solicitărilor consumatoru
lui. Faptul este valabil atît pentru 
economia țărilor industrializate, cit 
și pentru economia țărilor în curs de 
dezvoltare. Aș vrea să dau un 
exemplu concret. Piața Franței este 
o piață importantă. Pentru a plasa 
cu succes o marfă pe această piață, 
un partener — să zicem o întreprin
dere românească — trebuie să cu
noască publicul francez, să-i afle 
preferințele. întreprinderea vrea să 
vindă. de pildă, covoare, dar pe 
piața franceză nu există o „imagine 
de marcă". Consumatorii nu prea 
știu despre ce este vorba și. în plus, 
pot fi și influențați de produse si
milare străine care au pătruns mai 
de mult pe piața lor. Și atunci ce-i 
de făcut ? Dacă vrea să vîndă. între
prinderea respectivă trebuie să se 
facă cunoscută. Apoi, trebuie să cu
noască , cu exactitate preferințele 
(calitate, preț ș.a.) publicului fran
cez. Realizarea acestor premise ale 
unui export convenabil o oferă apli
carea politicii de marketing.

MIJLOC DE FACILITARE 
A COOPERĂRII ECONOMICE

S. DRASINOVER, director general 
al Institutului de studiere a pieței 
din Belgrad (Iugoslavia) : Se spunea 
cindva că marketingul ar fi o meto
dă proprie economiei capitaliste. Nu 
este adevărat. Marketingul este apli
cabil in orice țară, bineînțeles in 
funcție de condițiile concret-istorîce. 
în ultimul timp s-a dezvoltat tot 
mai mult și în țările socialiste ten
dința de practicare a marketingului, 
pentru că oferă mijlocul de a parti
cipa avantajos Ia diviziunea interna
țională a muncii. Deci, dacă două 
state doresc să colaboreze pe plan 
economic și comercial — mai ales 
cind este vorba de țări cu sisteme 
politico-economice diferite — este 
necesar să se identifice mai întîi do
meniile cele mai bune de comunica
re, obiectele corespunzătoare ale 
schimburilor reciproce. Iar această 
posibilitate o oferă utilizarea marke
tingului. Din experiența noastră se 
desprinde cit de mult s-au dezvoltat 
legăturile economice ale Iugoslaviei 
cu celelalte țări ale lumii, indiferent 
de orînduire socială, tocmai prin in
termediul marketingului. Institutul

din Belgrad, specializat In studierea 
pieței, are legături cu circa 60 de 
unități corespunzătoare din străină
tate. Schimbul direct de studii și 
cercetări conjuncturale și de piață, 
de documentații în diverse probleme 
ne-a permis depistarea în mod ști
ințific a unor noi posibilități de 
promovare a exporturilor noastre și. 
în același timp, pe planul importu
rilor, am putut alege cele mai con
venabile oferte. Pe de altă parte, 
diferitele forme de cooperare indus
trială cu străinătatea au dobindit 
caracterul de metodă specifică a 
dezvoltării producției și de factor 
eficace al marketingului de export, 
în acest sens, numeroase întreprin
deri producătoare iugoslave au obți
nut rezultate însemnate pe planul 
cooperării industriale internaționale 
și specializării in producție.

Prof. G. TAGLIACARNE (Ita
lia) : în speță, marketingul este 
„arta de a vinde" și ca și arta el se 
îmbogățește mereu. Este mijlocul 
prin care toată lumea poate să se 
cunoască din punct de vedere eco
nomic, poate să se compare și sa se 
completeze reciproc, să se înțeleagă. 
Sinteză a matematicii și statisticii, 
a economiei politice, sociologiei și 
psihologiei, marketingul oferă posi
bilitatea de comunicare, nu neapărat 
între specialiști și experți, ci între 
firme. între producători și consu
matori din spații geografice diferite. 
Sub acest aspect. însemnătatea 
marketingului este subliniată de 
apariția a mii de institute și unități 
ale întreprinderilor specializate în 
efectuarea unor asemenea acțiuni. 
Rezultatul firesc : dezvoltarea co
merțului internațional.

Revăd România după ani și ani de 
zile. Ultima oară am fost în țara 
dv. î.n 1939. Țin să declar că progre
sele pe care le-ați făcut, pe toate 
planurile, sînt inimaginabile. Și. lă- 
sind la o parte modestia, ca „părinte 
al marketingului" în Europa, după 
cum am fost botezat, mă bucur să 
văd dezvoltîndu-se cu atîta vigoare 
această nouă disciplină în țara dv.

Dr. M. C. DEMțETREȘCU, membru 
corespondent al Acadijfhieî' de'' șțiinfș 
sociale și politice Marketingul în
seamnă fuziunea producției1 cu desfa
cerea, adică abordarea întregii acti
vități a întreprinderii din perspectiva 
destinatarului producției. Este o vi
ziune care servește direct dezvoltarea 
economică. Activitățile cumulate ale 
tuturor responsabililor de marketing 
duc la echilibrarea producției cu 
consumul, înlătură stocurile supra- 
normative și permit reluarea pro
ducției la niveluri tot mai ridicate. Pe 
scurt, marketingul oferă întreprinde
rii „oxigenul realității". Prin eficien
ța. vehiculării mărfurilor, marketin
gul înlătură cheltuielile inutile, aduce 
marfa la timpul, locul. în cantitatea 
și calitatea solicitate de consuma
tor. Aceasta înseamnă satisfacerea 
cît mai deplină a cerințelor consuma
torului. Din punct de vedere al des
tinatarului străin, producția trebuie 
să se adapteze acestuia intr-un mod 
total. Căci pe piața mondială există 
o concurență necruțătoare, iar aceas
tă piață se schimbă, este în continuă 
mișcare. Deci, studierea permanentă 
a fenomenelor ce au loc în conjunc
tura internațională este obligatorie. 
Trebuie arătat că piața este alcătuită 
dintr-o rețea de segmente și ea se 
cere studiată ca atare. A ghidi o pia
ță in totalitatea eî înseamnă a o ig
nora de la bun început. Deci trebuie 
să cunoaștem care sînt aceste seg
mente, ce nevoi putem să acoperim 
cu prezența mărfurilor noastre, cum 
trebuie să ne planificăm și să ne o- 
rientăm investițiile pentru a fi pre
zenți și a satisface cerințele cară se 
dezvoltă său care vor apărea'în .aceste 
segmente. în ce privește bunurile 
pentru import, studiul marketing este 
absolut identic cu cel pentru piața 
internă. Ca atare, se. impun cercetări 
tehnice, iar cei care se ocupă de mar
keting trebuie să fie șî specialiști în 
acest domeniu (ingineri). Vechiul 
concept de merceolog se cere revi
zuit, prin el înțelegindu-se acum un 
„inginer comercial", adică un ingi
ner preocupat să-"i vîndă marfa, să 
știe cui să o plaseze și ce nevoi își 
propune să satisfacă.

COMPARTIMENTE 
SPECIALIZATE 

ÎN ÎNTREPRINDERI 
Șl CENTRALE

Preocupările tot mai susținute din 
țara noastră în acest domeniu și-au 
găsit o concretizare in înființarea, în 
martie anul trecut, a Asociației Ro
mâne de Marketing (AROMAR). In
stituția își propune să orienteze 
producătorii de bunuri materiale in 
direcția folosirii metodelor moderne 
de organizare a activității de pro
ducție și de comercializare, atît pe 
piața internă, cît și pe cea externă, 
să popularizeze experiența pozitivă 
în domeniul marketingului, să iniție
ze conlucrări, schimburi de păreri 
și informații cu asociații naționale 
din alte țări, să sprijine procesul de 
formare și perfecționare a cadrelor 
de specialiști, editarea de publicații 
de specialitate, de materiale docu
mentare ș.a.

Cu deosebită acuitate »e impune la 
noi aplicarea marketingului de ex
port, domeniu de dată mai recentă, 
care nu a depășit încă totalmente 
faza de început. Avind in vedere sar
cinile complexe și de actualitate 
stringentă ce stau in fața comerțului 
exterior al țării noastre, în acest an 
și în întreg cincinalul, ce se între
prinde in centrale și întreprinderi in 
domeniul marketingului? Ne răspun
de la întrebare IOAN GIONEA, se
cretar permanent al AROMAR ;

— Aș vrea să menționez, în primul 
rînd, una din sarcinile fundamentale 
trasate recent de conducerea de 
partid și de stat pe plantil activității 
de marketing : necesitatea ca în fie
care întreprindere — nu numai în 
cele care exportă direct — să ia fiin
ță compartimente menite să urmă
rească sistematic evoluția conjunctu
rii economice externe, să orienteze 
producția in deplină concordanță cu 
cerințele pieței externe și interne, 
să promoveze vinzările, să cunoască 
în permanență ultimele noutăți pe 
plan mondial. în cazul centralelor și 
Întreprinderilor în care s-au creat a- 
semenea sectoare sau servicii, aces
tea trebuie să treacă neintirziat la 
activități de marketing, să depășeas
că stadiul unei munci de dispecerat, 
de urmărire doar a derulării expor
turilor. Apoi trebuie menționată ne
cesitatea ca previziunile de export 
ale centralelor și întreprinderilor, 
pentru anul în curs sau perioada 
actualului plan cincinal să aibă la 
bază analizarea temeinică a unor po
sibilități. cerințe și tendințe ale pie
țelor externe ; conducerile de centra
le și întreprinderi cunosc ce vor fa
brica, dar trebuie să știe și cui vor fi 
vîndute cantitățile prevăzute în pla
nul de export. Ministerele, centralele 
șî întreprinderile trebuie să-și elabo
reze programe de promovare a ex
portului pe produse și țări, care să 
ilustreze ansamblul de măsuri ce se 
cer a fi luate și îndeplinite pentru 
dezvoltarea exportului unui anumit 
produs într-o anumită țară. De ase
menea, planul asimilării de produse 
noi nu trebuie să pornească numai 
de la ideea introducerii în fabricație 
a unui, produs pe care, îh momentul 
de față, îl importăm ; se impune să 
se cunoască întotdeauna dacă produ
sul este nou, pentru că nu l-am mai 
realizat noi. sau este într-adevăr nou 
pe plan mondial și are perspective 
certe de desfacere.

în noiembrie anul trecut, Comite
tul municipal București al P.C.R. a 
organizat, cu concursul Ministerului 
pomerțului Exterior și Asociației Ro
mâne de Marketing, dezbateri cu ca
drele de conducere din centrale și 
Întreprinderi, cu care prilej s-a"'Sta
bilit ca, in vederea înfăptuirii sarci
nii trasate dc conducerea de partid, 
aceste compartimente de marketing 
să ia ființă in toate centralele și în
treprinderile din Capitală. Inițiativa 
a fost preluată operativ de comite
tele județene de partid Brașov și Co- 
vasna, care au organizat, la rindul 
lor, acțiuni similare. De altfel, ase
menea acțiuni urmează să fie gene
ralizate în întreaga țară. Asociația 
Română de Marketing — conform 
programului ei de activitate — va 
sprijini inițiativele de creare a aces
tor compartimente și în celelalte ju
dețe. în acest sens, AROMAR se va 
preocupa de pregătirea personalului 
acestor compartimente și va organiza 
în acest scop o serie de acțiuni : se- 
minarii, dezbateri, conferințe ș.a. și 
editarea de materiale în scopul ra
cordării activității asociației la preo
cupările care privesc, perfecționarea 
activității de comerț, în general, și 
de comerț exterior. în special.

Viorel POPESCU

PROGRAMUL T

R,03

10,30

10,35

21.30
21,55
22,05

„Lucia sturdza Ru

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul român) ; 
Concert simfonic. Dirijor : Adrian 
Sunshine (S.U.A.). Solist : Mihai 
Constantinescu. Dirijorul Corului 
Filarmonicii : Vasile Pântea — 20.
• Opera română : Liliacul — 19.30.
• Teatrul de operetă : Vînt de li
bertate — premieră — 19,30.
• Teatru! Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Take, 
lanke și Cadîr — 20; (sala Studio) :

j Moartea ultimului golan — 20.
• Teatrul de Comedie : Nicnlc 
— 20.
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I • Teatrul
’ landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
y gureanti) : O scrisoare pierdută — 
j 20: (sa!a din str. Alex. SaHia) : 
t Vicarii! — 20.
., a re-*—'
y - so.

ț

. • Teatrul Mie : Pisica sălbatică

ÎNTÎLNIRE STUDENȚEASCĂ
SLATINA (Corespondentul ..Scîn- 

eii“, Emilian Rouă). La Slatina a 
avut Ioc o întîlnire între studenții 
lin localitățile județului Olt. care 
tudiază în diferite centre de învăță- 
nînt din țară, cu membrii biroului 
omitetului județean de partid. în 
adrul întîlnirii, tovarășul Constan- 
in Sandu, prim-secretar al Comitetu- 
■ti județean Olt al P.C.R., a făcut o

ampiă expunere privind dezvoltarea 
actuală și de perspectivă a județu
lui. Conducători de unități indus
triale și de instituții din județ au 
prezentat viitorilor ingineri, econo
miști, profesori, medici etc., aspecte 
din activitatea unităților respective 
și au răspuns la întrebările studen
ților.

De vreo doi ani și jumătate, deve
nit director de teatru, afn fost obli
gat să mă interesez nu numai de 
propriul meu repertoriu, ci și de cel 
al actorilor, regizorilor, scenografilor 
și... (nu în ultimă instanță) al spec
tatorilor. Cu toate acestea, invitația 
redacției de a-mi spune părerea, in 
privința repertoriului teatral, nu 
m-a făcut să cred că m-am trans
format peste noapte în inventator 
de rețete infailibile pentru uzul 
prezumptivilor candidați la func
ția de „animatori" de ansambluri 
teatrale. Și asta, din simplul motiv 
că nu aspir la titlul de autor al unor 
cărți gen „Cum se reușește în viață" 
și că, de ce n-aș spune-o, mă cam 
îndoiesc de eficienta unor sfaturi „sa
vante" (însoțite de interminabile liste 
de piese, mai noi sau mai vechi), de 
pretenția unor oameni de teatru, teo
reticieni sau practicieni, de a ști pre
cis rețeta ce vindecă tot, ce poate da 
strălucire și ștaif oricărei scene de 
pe mapamond.

Cele de mai sus nu se vor ple
doarie pentru intîmplător, scuză 
pentru gafe, scut inculturii. Ele — 
subințelegind faptul că un repertoriu 
este un act de opțiune politico-cultu- 
rală, în condiții definite social de o 
opțiune generală — resping doar re
țeta empirică, ce ignoră sau subaDre- 
ciază raporturile calitative, complexe 
și gingașe totodată, care condiționea
ză validitatea unui repertoriu teatral.

Vorbim, pe drept cuvint, de peisa
jul teatral al unor orașe cu mai mul
te teatre, și. în primul rînd. de cel 
al Bucureștiului. Exprimăm satisfac
ții sau insatisfacții globale, la mijloc 
sau la trei sferturi de stagiune. Nimic 
mai natural, în principiu. Uităm însă, 
cîteodată. că — în materie scenică — 
statisticile nu pot reflecta cu exacti
tate realitățile artistice. De pildă, (ca 
o părere personală, firește), nu cred 
că teatrul care a montat zece piese a 
muncit necesarmente mai bine decit 
cel cu numai două-trei premiere. 
Pentru că este aproape imposibil, ca 
să nu spunem utopic, să „scoți" zece 
mari spectacole, unul după altul. Și 
apoi, oare, un număr mare de pre
miere intr-un timp scurt (această 
nevoie de reînnoire repertorială con
tinuă). nu ascunde și slaba aderență 
Ia public a pieselor prezentate ante
rior ? Sau. in cazurile fericite, re
nunțarea, înainte de vreme, la suc
cese ? Or. vorba lui .Touvet. una din 
condițiile primordiale ale teatrului 
este succesul.

Desigur, se poate vorbi de succes 
și succes. De succes facil. De succes 
de stimă. De succes, pUr și simplu.

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.
Mai aveți o întrebare T (re
luare). O stea și nouă pla
nete în obiectivul astronomiei 
ți astronauticii. Prezintă Ion 
Petru.
Curs de limba germană (lec- 
t,la a 4-a).
Film serial „Sebastian și se
cretul epavei". Episodul „In 
beciul de 1* Morsan" (re
luare) .
Portretul unul regizor : „Ko- 
zînțev" — film documentar, 
producție a studiourilor de 
televiziune sovietice (par
tea I).

11,95 Pagini de umor : Retrospec
tivă Charlie Chaplin (U) — 
reluare.

12,03 Telejurnal. .
15.20 Teleșcoala a Economie politi

că (clasă a Xl-a) : Domeniul 
de studiu al economiei po
litice. Economia politică, șl 
politica economică (II). Pre
zintă prof. univ. dr. N. N. 
Constantinescu.

15.30 Muzică populară românească. 
• In jurul orei 16,00 Trans
misiune directă din Sala Pala
tului Republicii Socialiste 
Rom&nia a mitingului priete
niei romftno-ungare — orga
nizat eu prilejul vizitei ofi
ciale de prietenie a delegației 
de partid și guvernamentale 
a Republicii Populare Ungare, 
condusă de tovarășul Jănos 
Kâdâr

18,00 Muzică șl jocuri populare, 
18,23 Să cunoaștem legile.
18,40 Stop-cadru.
19,10 Tragerea Loto.
19.20 1001 de seri „Poveste» 

Humcajs" (VI).
19.30 Telejurnal.
20,00 Cronica politică internă 

Eugen Mândrie.
20.15 Film artistic „Prima Intîlnl- 

re“. Regia : Henry de Coin. 
In distribuție : Danielle Da- 
rieux, Fernand Ledoux, Louis 
Jourdan, Jean Tlssier.

31.45 Ancheta TV : „Minori tn 
derivă" — emisiune de Mihai 
Stolen.,

os,30 „24 de ore".
22.45 Din țările socialist». 

PROGRAMUL H
20,00 Desene animate pentru copii ; 

„Căutăm pata de cerneală".
50.15 Biblioteca pentru toți : Ion 

Luca Caragiale (I).
21,60 Viața economică a Capitalei.
21.20 Film documentar : „Corsica". 
" " Scene celebre din opere.

Agenda.
stelele Cubei. Cîntece șf rit
muri din muzica sud-ameri- 
cână.

teatre

• Teatrul
| Magheru).;. _____ _____,_ _____

Wilde — 19,30; (sala Studio) : Dia-
I log — spectacol de poezie româ

nească — 18,30.
I • Teatrul Giulești ; Geamandura 

— 19.30.

,.C„ I.. N.ottara" (sala 
Bună seara, domnule

Recent s-a încheiat »•- 
eiunea de examene univer
sitare — prilej de primă 
verificare, după un semes
tru, a eficienței măsurilor 
de perfecționare aduse 
pregătirii studenților.

în legătură cu aceasta, 
am adresat prof. dr. docent 
Alexe Popescu, adjunot a! 
ministrului, întrebarea :

— Cum apreciați auspi
ciile sub semnul cărora s-a 
desfășurat actuala sesiune 
de examene, prima după a- 
doptarea noului plan de 
măsuri aprobat de Comite
tul Executiv al partidului ?

— Rezultatele ei poartă 
marca unor evidente îmbu
nătățiri. în multe locuri s-au 
înregistrat date superioare 
anilor precedenți, între care 
amintim, chiar dacă nu sub 
înfățișarea unui bilanț de
finitiv, prezența studenți
lor la examene într-un 
procent sporit, promovabi- 
litatea mergind în unele u- 
nități de învățămînt pînă 
la cifre absolute, o creștere 
sensibilă a calificativelor 
superioare, iar în privința 
învățămîntului de subingi
neri, sporirea aproape im
previzibilă a procentului da 
reușită. Sintetizînd rezulta
tele primelor 9—10 zile ale 
sesiunii putem arăta, de 
pildă, că studenții cursuri
lor serale de subingineri de 
la Institutul politehnic din 
Timișoara, după unele date 
preliminare, s-au prezentat 
Ia examene într-un procent 
de peste 93 la sută șî au 
promovat peste 87 la sută. 
La Institutul de arhitectură 
„Ion Mincu" situația era șî 
mai bună : 98 la sută din 
studenții prezentați și 96 la 
sută promovabilitate. Un 
caz specific îl constituie In
stitutul de construcții unde, 
în comparație cu anii pre
cedent cînd procentul de 
reușită varia între 20—30 
la sută, de astă dată pri
ma săptămînă de exame
ne consemna circa 85 la 
sută studenți prezenți la e- 
xamen, dintre care promo- 
vații atingeau cifre în jurul 
lui 70—75 la sută. Nu mă 
refer la universități unde 
situația e și mai bună. Re
marc, de asemenea, rezul
tatele obținute în sectoare
le medical și farmaceutic : 
la Î.M.F. Iași, spre a mă 
rezuma doar la un singur 
exemplu, procentul de pro
movabilitate a depășit 85 la 
sută.

— Ce concluzii de lucru, 
cu valabilitate mai largă, 
pot fi desprinse de aici ?

— Desigur, în unele ca
zuri diagrama cifrelor de 
examen a putut evolua di
ferit de la o zi la alta, pe 
ansamblu însă rezultatele, 
chiar preliminare, sînt su
ficient de concludente spre 
a putea vorbi despre un 
început de revitalizare a 
sistemului de pregătire a 
viitorilor specialiști — prin 
extinderea legăturilor cu 
activitatea practică pro
ductivă. Este un adevăr 
din analiza căruia senatele 
universitare și consiliile 
profesorale pot extrage în
vățăminte prețioase pentru 
viitor, îndeosebi sub ra
portul stabilirii regimului 
de colaborare cu unitățile 
producției, al fixării unui 
program rațional de activi
tate universitară, al adap
tării diferitelor forme de 
activitate cu studenții la 
exigențele și condițiile fie
cărei unități de învățămînt.

La Craiova aflăm că

semenea analize au fost e- 
fectuate, de fapt, încă din 
timpul sesiunii. Cauza : 
inițiativa craioveană de a 
transfera, o dată cu începu
tul anului universitar, cate
dre și laboratoare cu profil 
tehnic pe platforma indus
trială de la „Electroputere", 

agrono- 
experi- 
cunoaș- 

pregătirii 
condițiile 
activitate

sau cele cu profil 
mic în stațiunile 
mentale. Scopul : 
terea eficienței 
studenților în 
date cînd întreaga 
de curs, proiectare și ate- 

. lier.-școală s-a desfășurat 
în perimetrul uzinei sau pe 
terenurile agricole. Rezul-

gramate la cursurile de in
gineri pînă la data de 9 
februarie, studenții s-au 
prezentat în procent de 86 
la sută și au promovat 83 
la sută ; trei sferturi dintre 
calificativele obținute fiind 
bune și foarte bune. Iar la 
cele 247 de examene de 
subingineri au fost prezenți 
90 la sută și 88 la sută din
tre aceștia au promovat. La 
facultățile cu profil peda
gogic, procentele depășesc 
90 la sută. Iar diagrama 
unor asemenea rezultate a 
sporit mereu de atunci în
coace, ceea ce ne îndreptă
țește să credem că e o se-

Perspective 
de bun augur

după recenta
sesiune de
examene 

studențești
latele : după primele 8 zile 
de examene, circa 90 la 
sută din studenții prezenți 
au promovat, dintre care 
peste 75 Ia sută cu califi
cative bune și foarte bune.

— Fără a avea pretenția 
unor concluzii definitive a- ' 
șupra sesiunii, remarcăm, 
totuși — ne spunea prof, 
dr. Titu Georgescu, rectorul 

: Universității — că de la
primele lor examene de 

• specialitate, studenții de la 
electrotehnică, chimie și de 
la alte specialități „inte
grate" au făcut dovada cu
noașterii pe viu a procesu
lui de producție descris, 
venind nu numai cu for
mulări clare, precise, dar 
chiar și cu propuneri și 
observații critice, ceea ce 
a conferit întregului volum 
de cunoștințe însușit de ei 
o funcționalitate mult mai 
înaltă.

Aprecieri tot atît de fa
vorabile la adresa acestei 
sesiuni sînt prezente și in 
cea mai tînără universitate 
a țării, la Brașov. Și aici, 
instituirea unei zile săptă
mânale de practică produc
tivă a studenților în marile 
uzine brașovene, activitatea 
Biroului studențesc de pro
iectare, cu realizări con
crete remarcabile, au făcut 
ca- rezultatele pregătirii- să 
fie dintre cele, mai bune. 
Ne-o confirmă, mai intii 
statistic, tovarășul prof. dr. 
ing. Marin Untaru, recto
rul Universității.

— îngăduiți-mi din acest, 
punct de vedere să mă re
zum la a vă spune că la 
cele 3 185 de examene pro-

Siune superioară anilor 
precedenți.

— Unde apreciați că e 
nevoie să se pună un ac
cent deosebit în semestrul 
următor ?

— Nu doar într-un se- 
' mestru, ci in toată activita

tea de viitor, cred că va 
trebui să . acționăm mai 
mult in direcția stimulării 
autoexigenței studenților. 
Nu pentru că aceasta s-a 
dovedit a fi în general de
ficitară pînă azi, ci pentru 
că și-a demonstrat valoarea 
ca factor de perfecționare 
a întregului proces de în- 
vățămînt, îndeosebi azi 
cind personalitatea studen
tului este mai intens și mai 

■ variat solicitată. în orice 
caz consider că e necesar 
să instituim ca u practică 
universitară curentă ini
țiativa din primul semes
tru de a organiza dezbateri 
pe marginea celor mal 
noi documente de partid, 
a exigențelor formulate de 
acestea la adresa profilului 
profesional și etico-cetățc- 
nesc al viitorului specia
list.

Și la Institutul politehnic 
din Galați recenta sesiune 
de examene a înregistrat 
rezultate remarcabile... „nu 
însă atît- de 'b'iihe ca în a- 
ilul precedent, cel puțin așa 
cum arată, date'e înregis-. 
trate după a 10-a zi de exa
mene" — intervine tov.

■ prof, dr ing. Iosif Egrî, rec
torul institutului. „Și dacă 
diferențele nu sînt de na
tură să ne alarmeze, ne 
dau în schimb de gîndit u- 
nele dintre cauzele • lor. în

special prea desele schim
bări operate în planul și 
programele de învățămînt".

— Un exemplu ?
— La facultatea de in

dustrie alimentară, din 
cauza schimbării planului 
de învățămînt, unii studenți ' 
au susținut examene de di
ferență în preajma sesiunii. : 
ceea ce a determinat ca nu
mărul celor prezentați la 
examene să scadă cu peste 
5 la sută. Nu sint mai bune 
nici schimbările aduse sis
temului propriu-zis de exa
minare, potrivit cărora stu
denții încheie unele disci
pline nu printr-un examen 
ci doar prin obținerea cali
ficativului „admis" sau 
„respins". Asemenea „ino
vații" nu stimulează efortul 
de sinteză, ci cultivă stu
denților tentația minimei 
rezistențe, chiar un anumit 

■ dezinteres. Ca urmare, de 
pildă, la disciplina „Condu
cerea activității economi
ce", din cei 200 care au 
frecventat-o, jumătate 6-au 
dovedit în realitate a 
fi complet nepregătiți. 
Noi propunem ca, chiar 
dacă nu se va insti
tui examen final, aprecie
rea studenților efectuin- 
du-se exclusiv pe baza ac
tivității desfășurate in tim
pul anului în laborator sau 
seminar, o asemenea apre
ciere să se facă prin note 
ca la oricare alt examen, 
iar aceste note să intre în 
sistemul general de apre
ciere a studenților.

— De fapt 
acelorași opinii prof. 
Iulian Drăcea, rectorul 
stitutului agronomic 
Timișoara — ceea ce 
preciază cel mai mult 
loarea unui asemenea 
tem nu este doar închide
rea forțată, ca într-un pat 
al lui Procust, a diversității 
de pregătire studențească 
în cele două calificative, ci 
și „inspirația" de a fi su
puse acestui regim discipli
ne cu un pronunțat carac
ter educativ și dintre cel 
mai strins legate de forma
ția socială, deci acut con
temporană, a studenților, 
în domeniul agronomic, de 
pildă, a fost inclusă în a- 
cest sistem sociologia ru
rală, cînd se știe că tocmai 
prin această materie stu
denții cunosc transformă
rile de structură ale satu
lui. La fel s-a procedat cu 
protecția muncii. Ca să nu 
mai vorbim de conducerea 
auto, unde examenul, con
ceput în forma de mai sus, 
poate fi susținut din anul
III pînă în anul V, drept 
care, în actuala sesiune, din 
întreg anul III și din anul
IV s-au prezentat la sus
ținerea lui doar... 5 stu- 
denți. Necesitatea soluțio
nării raționale a probleme
lor de această natură mi se 
pare a fi cu atît mai acută, 
cu cît rezultatele superioa
re obținute pe ansamblul 
examenelor și în institutul 
nostru constituie o probă 
că deficiențele, oriunde a- 
par, sint cel mai adesea de 
natură organizatorică.

O concluzie la care sub-, 
scriem cu certitudinea că =..■ 
analizele pe care rezultatele, . 
recentei sesiuni le vor pri
lejui in institute și facul
tăți vor conduce ițnplicit și 
la delimitarea și eliminarea 
rapidă a oricăror deficiențe, 
fie ele organizatorice sau 
de altă natură.

se raliază 
dr. 
In- 
din 
de- 
va- 
sis-

Mihai IORDANESCU

cinema

14.13,

GRIVITA
20,30.
13,45;
11.15;

• Puterea șl adevAru! (ambele se
rii) : PATRIA — 10; 16; 19,45, FA
VORIT — 9: 12,30; 16; 19,30, CA
PITOL — 9,15; 12,45; 16,15; 19,45.
• Viața de familie : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,43; 16; 18,15; 20,30.
• Războiul subteran : LUMINA — 
9—20.15 in continuare.
• Micul scăldător : SCALA — 9.15;
11.30: 13.45: 16)15; 18.43: 21.15.

BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16 î 
18 30 * 21,
*'Osceola : FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21.
• Locotenentul Bullitt : LUCEA
FĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21. FEROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, MELODIA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 
8,45; 11; 13,30: 16; 18,30; 20,45.
« Farmecul ținuturilor sălbatice : 
TIMPURI NOI — 9—20,15 în conti
nuare.
• Program de desene animata 
pentru copil : DOINA — 10.
• Pădurea de mesteceni : DOINA 
— 11.30; 13,43; 16: 18,15: 20,30.
a Ultimul războinic : VICTORIA

; 13,30; 16; 18,30
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30 
18,30; 20,45, GLORIA — 9; 11,15 
13,30; 16; 18,15; 20.30, TOMIS — 9 
11,15; 13,30: 15,45; 18,15: 20,30.
• Atunci i-am condamnat pe toți 
la moarte : GIULEȘTI — 15; 17,45; 
20, ARTA — 15,30; 18: 20,15.
• Trenul : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30: 17,45: 20.
• Poveste de dragoste : PACEA — 
15,45: 18: 20.
• Aventuri în Ontario 
— 9; 11.15; 13,30: 16; 18.15;
AURORA — 9: 11,15; 13,30;
18: 20,15, FLAMURA — 9: 
13,30: 16; 18,15: 20.30.
• Lady Hamilton — 10: 12:

16,30. Bărbații — 18,45; 21 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Pe poteca nețărmuritei iubiri : 
FLACARA - 15.30: 17.45: 20.
• Mirii anului II : BUCEGI 
15,45: 18: 20.15, FLOREASCA 
15,30; 13: 20.30.
• Serata : MIORIȚA — 9. 
a Fuga : MIORIȚA — 10,30: 15; 19.
• Marele premiu : UNIREA 
15,30: 19.
e Vis de dragoste : VIITORUL 
15,45; 19.
• Decolarea : COSMOS
18: 20,15.
a Valurile Dunării : VOLGA

Un Cehov jucat de 99 de orj.e un 
succes. O farsă reprezentată de 100 
de ori e un rebut.' Ba, mai mult, poți, 
în anumite cazuri, să preferi o lucra
re dramatică dificilă unei maculaturi 
ce gîdilă, provocind rîsul timp. Și to
tuși, sala goală nu e un semn bun. 
Insuficienta afluență de public poate 
fi explicată și acceptată uneori — 
într-un caz de excepție. Nu trebuie 
însă, în teatru — fenomen perisabil 
— să devină o regulă, un ideal snob. 
Succes înseamnă și comunicare, o

de Sute de formații de amatori. Pen
tru a fi reluate era nevoie de cineva 
care să încerce să spună ceva nou. 
Și meritul lui Lucian Pintilie e mult 
mai însemnat decît ne lăsa să între
vedem excelenta lui punere în sce
nă. Dar, atunci cum stăm cu specta
colul Iui Ciulei ? El n-a umblat după 
inovații, n-a căutat cu orice preț ceva 
nemaivăzut, și, totuși, ă reușit să 
intereseze. „Scrisoarea pierdută", în 
noua ei ediție, e un punct de virf al 
acestei stagiuni. Dar, oare, venită

că (iată un nou Ioc comun !) pu
blicul ce ia pentru prima dată con
tact cu așa-zisul teatru absurd (care 
nu este întotdeauna chiar atit de 
„absurd", ci comunică adeseori gîn- 
duri de o adincă umanitate), trebuie 
introdus treptat, în „mecanismul" a- 
cestui teatru, dacă se urmărește 
actul de cultură și nu șocul monden. 
La fel in cazul lui Brecht. Dacă în
cepi cu „Teroarea și mizeriile celui 
de-al treilea Reich" (jucat pe scena 
Naționalului bucureștean în 1959)

Reflecții care nu vor 
sâ fie o justificare

...ci doar anticiparea unei discuții DESPRE REPERTORIU 
în lumina funcțiilor esențiale ale teatrului

condiție și o confirmare a accesului 
ideilor spre public.

Repertoriul ține deci seamă, obliga
toriu, de factorul succes (ceea ce nu 
înseamnă însă, firește, că el devine 
singurul, infailibilul, criteriu). Tea
trul. (scuzați locurile comune !), e 
totuși o tribună, un soi de univer
sitate serală, fără examene pentru 
auditori, o bibliotecă ascultată și nu 
citită, un laborator experimental, un 
loc de întîlnire a utilului cu plăcutul. 
Iată de ce — cu toate că, în teorie, 
nimic nu e mai ușor decît alcătuirea 
unui repertoriu de teatru (poate doar 
cea. a echipei naționale de fotbal) — 
in realitate. lucrurile sînt mult, mult 
mai complicate.

S-a vorbit ani de-a rindul de slaba 
prezentă â lui Caragiale pe scenele 
bucureștene, ultîndu-se nu numai că 
el ne-a lăsat doar cinci piese, dintre 
care una într-un act, (chiar dacă, 
după părerea mea, e poate cea mai 
bună), ci faptul că Naționalul, in pe
rioada anilor ’50—'70 a reprezentat 
dramaturgia lui Nenea lancu de sute 
de ori. că operele dramatice ale ma
relui satiric au fost ecranizate (cu 
unele excepții), prezentate pe micul 
ecran și jucate, din fericire sau nu.

imediat după spectacolele Sică A- 
lexandrescu, ar fi avut același ecou ? 
Oare, nu tocmai „iconoclastia" pe 
care o reprezenta „D’ale carnavalu
lui" a resuscitat interesul față de 
spectacolul Caragiale ? (Mă refer la 
spectacole, și nu piese !). Oare, mon
tarea de azi nu e privită și ca o 
„nouă" modalitate vizavi de cea pre
cedentă, _ atit de îndrăzneață ?

Deci, introducerea unei drame sau 
comedii in programul unui ansam
blu nu e doar simplă transmutare 
de titluri glorioase, din istoria li
teraturii pe scenă, ci cîntărirea o- 
portunității prezenței lor, la un mo
ment dat, ținîndu-se seama de mul
tiple determinante.

Să luăm citeva exemple. Un au
tor. să spunem Aurel Baranga. reu
șește in timp, prin virtuoasa mînuire 
a armelor satirice, să-și. cîștige un pu
blic al său. Atît timp cît aceste ca
lități. sînt probate, ar fi ridicol să ne 
mire frecvența lor pe afiș.

Vrei să pui în scenă pentru în- 
tîia oară, la noi în țară, piesele lui 
Eugen Ionescu ? începi, spun eu. cu 
„Rinocerii", nu cu „Ucigaș fără sim
brie", „Amedâe" sau „Pentru a pre
para un ou tare". De ce ? Pentru

riști (și noi am trăit evenimentul) 
să nu înțelegi, nici tu, nici publi
cul. Și atunci ne mai mirăm că și 
azi, după treisprezece ani de la pri
mele reușite Brecht („Mutter Cou
rage" la Iași, „Puntila" la Giulești) 
mai sînt intelectuali ai condeiului ce 
cred că Brecht nu prinde la noi ? 
Și asta în ciuda „Operei de trei pa
rale", a lui „Svejk", a lui „Arturo 
Ui", a lui „Galy Gay", „Cercului de 
cretă" sau a „Omului cel bun".

Deci succes, consecvență, oportuni
tate artistică, și... de ce nu. diversi
tate. Deși „de comedie", teatrul din 
spatele fostei Poște centrale nu și-a 
propus, dintru început, reprezentarea, 
în exclusivitate, a comediei, (in ac
cepția ei comună), a farsei, arle- 
chinadei, într-un cuvînt. a piesei „ve
sele". Și asta nu dintr-o dorință ne
mărturisită de a-i concura oe cei 
ce, prin profil, îi pot înfățișa sce
nic și pe „Hamlet", și pe Everac, ci 
din mult mai simplul motiv că an
samblul nostru înțelege prin come
die. (și nu e vorba de pedanterie), 
ceva mai muit, ceva ce ar putea fi. 
cu o expresie discutabilă, definit 
drept comedie umană. Și așa au a- 
părut și „Troilus și Cressida", și „Ri

nocerii", și „Un Hamlet de provin
cie", și „Ucigaș fără simbrie", și 
„Croitorii cei mari din Valahia",, și 
așa vor apărea și „Mutter Courage", și 
— ceva mai tîrziu — „Visul", și „In
dienii". Piese ce n-au împiedicat re
prezentarea nici a lui „Nic-Nic". nici 
a „Opiniei publice", nici a lui 
„Svejk", nici a „Mandragorei", nici 
a „Capului de rățoi". nici a lui „Galy 
Gay". lucrări ce n-au feștelit bla
zonul ci, pare-se, au contribuit la 
crearea unei trupe, cu un anume 
specific al ei. (Nu spun stil, consi- 
derînd noțiunea, in teatru, ca ste- 
rilizantă).

Rindurile mele nu constituie o jus
tificare a realelor sau imaginarelor 
insuccese, o pledoarie anticipată. Ci 
se vor întrebări ale unui practician 
care s-a cam plictisit să tot citească 
în publicațiile literare sau in rubri
cile artistice ale ziarelor întrebări de 
soiul acesta : „De ce nu jucați pe... 
(să zicem la întîmplare), Rebreanu ?“ 
Deși admiratorii „Răscoalei" n-au de 
ce se emoționa la „Plicul". „Unde 
sint piesele dintre cele două răz
boaie ?“ — uitindu-se parcă de titlu
rile jucate (unele în mai multe mon
tări), in ultimii ani pe cele unspre
zece scene bucureștene.

Nimeni nu pretinde că noi, cei din 
teatre, am făcut tot ce trebuie pen
tru dramaturgia română, pentru va
lorile scenice de pretutindeni. Este 
o temă . importantă, care ar merita 
să fie tratată pe larg intr-un articol 
aparte. Fapt este că o politică reper
torială matură implică, natural, și 
eficiența opțiunilor, și analiza res
ponsabilă, și capacitatea de a anti
cipa viabilitatea fiecărei premiere 
în contextul activității de ansamblu 
a scenei respective, a vieții noastre 
teatrale în general. Experiența fiecă
rui om de teatru de la noi — expe
riența succeselor și a insucceselor 
noastre — poate fi profitabilă pen
tru clarificarea problemelor pe car» 
am încercat să le discut.

Articolul de față s-ar dori, deci, o 
invitație la discuție. La o discuție 
netă, fără menajamente și fără pre
judecăți, o discuție care, ținind sea
ma de imperativele educative ale 
artei scenice, să analizeze relația 
concretă dintre dorințe, opțiuni și 
realități teatrale, în spiritul unității 
de vederi dar și al diversității de 
gusturi, de modalități de exprimare 
artistică. Prin prisma funcțiilor esen
țiale ale teatrului, a îndatoririlor 
noastre față de spectatori.

Lucian GIURCHESCU
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Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Excelență,
Sînt foarte fericit să primesc caldele felicitări și bunele urări pe 

care dumneavoastră ați binevoit a ni le transmite din partea dumnea
voastră și din partea guvernului și poporului român cu fericita ocazie a 
Zilei Republicii.

Mulțumindu-vă pentru caldele felicitări, folosesc acest prilej pentru 
a vă transmite cele mai bune urări de sănătate și fericire Excelenței 
Voastre și pentru progresul continuu și prosperitatea poporului român.

împărtășesc întru totul punctul dumneavoastră de vedere că rela
țiile cordiale deja existente între popoarele noastre se vor întări tot mai 
mult în viitor pentru avantajul nostru reciproc și pentru pacea mondială.

V. V. GIRI
Președintele Indiei

\ CURIER JUDEȚEAN

S CORESPONDENȚII „SCÎNTEII“ TRANSMIT: !

MUREȘ BUZĂU

Dialog fructuos pentru 
dezvoltarea colaborării 

româno-austriece

Alteței Sale
ȘEIC SABAH AL-SALEM AL-SABAH

, Emirul Statului Kuweit
KUWEIT

Ziua națională a Statului Kuweit îmi oferă prilejul să adresez Alteței 
Voastre calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire per
sonală, de pace și prosperitate poporului kuweitian prieten.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Alteței Sale
JABER AL-AHMED AL-JABER

Prinț moștenitor și prim-ministru al Statului Kuweit
KUWEIT

Cu ocazia Zilei naționale a Statului Kuweit, adresez Alteței Voastre 
sincere felicitări, iar poporului Kuweitului cele mai bune urări de pace 
și prosperitate.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Șantiere ale 
muncii patriotice 
în aceste zile, mai multe zone 

din județul Mureș s-au transfor
mat în șantiere ale muncii patrio
tice. Sub îndrumarea comitetului 
județean U.T.C., aici se înfăptuieș
te un amplu program cuprinzînd 
acțiuni de ameliorare a peste 
10 000 ha de pajiști naturale, lu
crări de desecare pe aproape 
2 000 ha, precum și un volum în
semnat de irigații. Valoarea lucră
rilor se estimează la circa un mi
lion lei. Pe șantierele deschise 
pînă acum la Iernut, Zau de Cîm- 
pie, Grebeniș, Chimitelnic, Sărmaș, 
Miercurea Nirajului și altele, un 
număr de peste 20 000 de tineri 
constitui ți in brigăzi de muncă 
voluntar-patriotică au efectuat lu
crări de întreținere pe circa 
4 000 ha de pășuni și finețe, pre
cum și desecări și irigații pe sute 
de hectare în Văile Mureșului și 
Nirajului.

Chemarea munților
Se deschid noi trasee turistice 

în frumoșii munți ai Buzăului. 
Traseele sînt dotate cu utilități 
care facilitează accesul și sporirea 
numărului de turiști pe aceste 
meleaguri. Printre altele, la punc
tul Prigonu, de pe pitoreasca vale 
a Siriului, se construiește o mare 
cabană. Ea constituie un excelent 
popas înaintea abordării unor o- 
biective turistice pline de tentații : 
Lacul Vulturilor și Morcovoaia, 
punctul terminus al căii ferate fo
restiere care pleacă din Nehoiu.

unor întinse suprafețe <5e teren, 
în adunări generale, țăranii coope
ratori și silvicultorii județului s-au 
angajat că vor împăduri voluntar 
peste 170 hectare. Angajamentului 
lor se adaugă cel al uteciștilor, 
care s-au înscris cu încă 100 hec
tare. în acest fel se vor planta, 
prin muncă patriotică, pentru fie
care locuitor al județului, cite 
5 puieți de brad.

BACĂU

NEAMȚ >

PRAHOVA

Ieri, 24 februarie, a avut Ioc în 
sala de marmură a „Casei Scinteii" 
ședința plenară a Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste. Ședința a 
avut la ordinea de zi analizarea pro
gramului de perspectivă pentru 
crearea unor noi lucrări de literatu
ră, teatru, muzică, artă plastică și 
cinematografie, a planului editorial 
pe 1972 de lucrări originale și de tra
duceri din literatura străină, a planu
lui de filme artistice de lung metraj 
pe 1972 și 1973 și a importului de fil
me pe anul 1972, precum și a planu
lui de schimburi culturale cu străină
tatea în 1972.

S-au stabilit, de asemenea, proble
mele ce vor fi dezbătute în plenarele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste în cursul acestui an, printre 
care : măsuri pentru îmbunătățirea 
orientării în activitatea instituțiilor 
cultural-educative de masă în sate și 
orașe în spiritul programului adoptat 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 
noiembrie 1971 ; măsuri de reprofila
re a rețelei muzeistice în funcție de' 
patrimbriiul existent și de cerințele e- 
ducației patriotice, științifice, socia
liste a maselor ; analiza situației ca
drelor care lucrează în domeniul cul
turii și măsuri pentru îmbunătățirea 
pregătirii ideologice și de specialita
te a activului cultural, a cadrelor din 
sistemul instituțiilor culturale de 
masă ; analiza unor probleme pri
vind creația spirituală și viața artis
tică în rindul naționalităților conlo
cuitoare, introducerea mai intensă în 
circuitul cultural al societății a tot ce 
e mai bun în creația oamenilor de li
tere și de artă din rindul naționali
tăților conlocuitoare ; perfecționarea 
structurii învățămintului artistic de 
toate gradele în funcție de nevoile 
vieții cultural-artistice : analiza ten
dințelor de denaturare a folclorului 
în activitatea formațiilor artistice 
profesioniste și de amatori și măsuri 
pentru asigurarea autenticității și di- 
versității folclorului în circulație, 
pentru stimularea folclorului nou ; 
analiza situației repartiției instituții
lor de cultură și artă și a circulației 
culturii pe întreg teritoriul tării și 
măsuri de îmbunătățire în acest do
meniu, precum și alte probleme.

La dezbaterile pe marginea pro
blemelor la ordinea de zi au luat 
cuvintul tovarășii: Mihnea Gheorghiu, 
prim-vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
Corneliu Băjenaru. director general 
în tylinisterul Educației și învăță- 
mîntului. Roman Morar, secretar al 
Comitetului județean al P.C.R. Cluj, 
Ion Smedescu, secretar general al 
CENTROCOOP. Laurențiu Fulga. vi
cepreședinte al Uniunii Scriitorilor, 
Virgil Radulian, președinte al Con
siliului. Național al Organizației 
Pionierilor. Aurel Stoica, secretar al

I
C.C. al U.T.C., Ovidiu Maitec, vice
președinte al Uniunii Artiștilor Plas
tici, Mia Groza, vicepreședintă a 
Consiliului Național al Femeilor, 
Mircea Popescu, directorul Institutu
lui de istoria artelor, Ion Breazu, 
președintele Comitetului sindicatului 
de la uzinele „Timpuri noi'* din 
București, Galfalvi Zsolt, director în 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, Iulian Antonescu, director in 
C.C.E.S., Iuliu Moldovan, președin
tele C.C.E.S. al județului Mureș, Ma
ria Fanache, președinta C.C.E.S. al 
județului Sibiu, Ion Dodu Bălan și 
Dumitru Ghișe, vicepreședinți ai 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste.

Vorl .torîi au . făcut numeroase 
propuneri pentru completarea mate
rialelor, pentru îmbunătățirea in 
continuare a muncii în compartimen
tele analizate.

Consiliul Culturii și Educației So
cialiste a adoptat programele și pla
nurile supuse spre aprobare. ..........

Consiliul a hotărît să se ia. toate 
măsurile pentru asigurarea îndeplini
rii programului de lucrări literare și 
artistice de perspectivă din toate ge
nurile, punîndu-se un accent deose
bit pe înalta calitate ideologică și ar
tistică a acestora, astfel incit realiza
rea lor să marcheze îmbogățirea pa
trimoniului nostru spiritual cu noi 
opere durabile, cu un profund ecou 
în conștiința maselor. Consiliul a in
dicat măsuri pentru dezvoltarea 
importului de carte, urmărindu-se tra
ducerea și tipărirea în țara noastră a 
unor lucrări literare noi, de valoare, 
apărute in țările socialiste, precum 
și în celelalte țări ale lumii și care 
exprimă curente de gîndire progre
sistă, aspirațiile înaintate ale po
poarelor spre ’ libertate și dreptate 
socială, spre pace și colaborare între 
popoare. S-a indicat, de asemenea, a- 
chiziționarea și difuzarea în țară a 
noi filme — cele mai reprezentative 
opere ale cinematografiei internațio
nale actuale — de natură să slujească 
elevării spirituale a omului societă
ții noastre. Consiliul a stabilit măsuri 
pentru desfășurarea schimburilor 
culturale ale țării noastre în anul 
curent, astfel .incit să permită atît 
popularizarea în lume a valorilor cul
turii noastre socialiste, cît și îmbogă
țirea vieții artistice românești cu mo
mente și manifestări de înaltă ți
nută.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvintul — subliniind sarcinile prin
cipale ce revin consiliului și institu
țiilor cultura! artistice din țară în 
domeniile analizate — tovarășul Du
mitru Popescu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste.

Lecții in... deplasare
Din inițiativa comitetului muni

cipal pentru cultură și educație so
cialistă, cadre didactice din Piatra 
Neamț au început să predea ele
vilor din ultimele clase de liceu 
unele lecții... în deplasare. Adică, 
la muzeele de istorie și științele 
naturii, la biblioteca documentară 
„Kirileanu" și casele memoriale 
din localitate. Acest nou sistem de 
predare a lecțiilor de istorie, lite
ratură, științe sociale și științele 
naturii prezintă multiple avantaje. 
Prin intermediul exponatelor ?i 
materialelor documentare se înles
nește o însușire mai clară și o 
aprofundare a cunoștințelor. Tot
odată, prin contactul nemijlocit, în 
mod organizat, cu muzeele și bi
bliotecile este pus mai bine în va
loare bogatul fond documentar al 
acestor importante instituții de 
cultură.

„Poftiți la noi!"
Cineclubul „Mercur" de pe lîngă 

Consiliul municipal al sindicatelor 
Ploiești- a realizat un film cother- 
cial sugestiv, intitulat „Poftiți Ia 
noi !“, care prezintă aspecte din 
unitățile fruntașe din alimentația 
publică ploieșteană. Datorită scena
riului ingenios gîndit, dar și ima
ginii clare, pelicula are darul de a 
ține trează, atenția spectatorului, 
interesîndu-1 asupra formelor 
prompte și civilizate de servire în 
unitățile respective. Filmul a fost 
prezentat ospătarilor, bucătarilor 
și barmanilor din Ploiești, urmind 
să fie vizionat. în continuare, de 
toți lucrătorii din alimentația pu
blică din județ. Ba, mai mult, pro
ducția cineclubului „Mercur" va fi 
prezentată și ospătarilor din alte 
județe ale țării. Poate că imaginile 
ademenitoare nu vor rămîne nu
mai pe ecran....

Stațiunea 
chimiștilor

Pe Valea Oituzului, ia Poiana 
Sărată, au fost descoperite. în 
urma unor studii întreprinse re
cent. o serie de izvoare de ape 
minerale asemănătoare celor de la 
Slănic Moldova. Prin amenajările 
care se fac, aici se va crea o nouă 
stațiune balneo-climaterică. Pen
tru început s-a construit un cam
ping. El va fi urmat în curind de 
un nou camping și un complex 
hotelier de 250 de locuri. De noua 
stațiune vor beneficia, în mod deo
sebit, chimiștii din marile uzine de 
la Borzești.

OLT

COVASNA

5 brazi de fiecare
Ținindu-se seamă de marile po

sibilități de care dispune județul 
Covasna în sporirea „aurului ver
de" s-a luat inițiativa împăduririi, 
prin muncă voluntar-patriotică, a

Micii meseriași 
mari

La Școala generală din Braneț, 
comuna Birza, elevii au început să 
învețe, de pe acum, noile meserii 
ale satului, pentru a se putea in
tegra mai repede, după absolvirea 
școlii, într-o activitate productivă. 
Astfel, 15 elevi învață meseria de 
mecanizatori, dorind să devină 
tractoriști de nădejde. Alți 15 își 
fac ucenicia în atelierul de tîm- 
plărie-rotărie al cooperativei agri
cole. 3 învață meșteșugul fabricării 
plinii în brutăria de curind înfiin
țată, iar fetele deprind cusutul, 
țesutul, croitoria, broderia. Micii 
ucenici de azi, marii meseriași de 
mîine I

Tenismani români 
peste hotare

• în turul doi al turneului interna
țional de tenis de la New York (tur
neu contînd pentru „Marele Premiu 
— F.I.L.T.") Ilie Năstase l-a învins Cu 
7—5, 6—4 pe Paul Gerken (S.U.A.). 
Franoezul Pierre Barthes a dispus 
cu 6—3, 2—6, 6—3 de Colin Dibley 
(Australia). Alte rezultate : Ony Pa- 
run (Noua Zeelandă) — Thomas. 
Koch (Brazilia) 7—5, 6—3 ; Bengston 
(Suedia) — Zednlk (Cehoslovacia) 
6—2. 6—4. în turul următor, Năstase 
îl va întilni pe Bryan Gottfried, care 
l-a eliminat cu 4—6, 7—5, 6—4 pe 
chilianul Fillol. Stan Smith (S.U.A.)

ă cîștigat cu 3—6, 6—0, 6—4 In fața 
compatriotului său Osborne.
• în sferturile de finală ale turneului 

internațional de tenia de la Nairobi 
(Kenia), belgianul , Patrick Homber- 
gen l-a învins cu 6—0, 6—2 pe V. So- 
tiriu (România). In alt meci Ivancici 
(Iugoslavia) a cîștigat cu 5—6, 6—3, 
6—0 în fața lui Feaver (Anglia). în 
sferturile de finală ale probei de 
dublu masculin perechea Hombergen 
(Belgia) — Weatherly (Anglia) a 
dispus cu 6—4, 7—5 de jucătorii ro
mâni Sotiriu, Ovici.

În cîteva rînduri
FOTBAL. Echipa Rapid București, 

aflată în turneu în Grecia, a jucat 
ieti cu formația Larissa. Victoria -a 
revenit ou scorul de 3—2 fotbaliști
lor greci, după ce la pauză rapidiștii 
conduceau cu 2—0.

TENIS DE MASA. - în cupa „Ligii 
europene", la Remscheid (R.F.G.) 
s-au intîlnit echipele R. F. a Germa
niei și Cehoslovaciei. Oaspeții au re
purtat victoria cu soorul de 4—3 și 
au trecut în fruntea clasamentului, 
totalizind 8 puncte.

ATLETISM. — Performanță de va
loare la 400 m plat bărbați. Cu prile
jul campionatelor naționale de atle
tism ale Italiei desfășurate pe teren 
acoperit la Genova, Marcello Fisco-

naro a realizat cea mai bună perfor
manță europeană de sală în proba 
de 400 m plat cu timpul de 46’’4/10. 
Franco Arese a dominat cursa de 
1 300 m plat, fiind creditat cu timpul 
de 3’46”6/10. Marco Schivo a cîștigat 
proba de săritură în înălțime cu 
2,14 m.

BOX. — Pe ringul Palatului spor
turilor din Minsk a continuat turneul 
internațional de box organizat de 
federația unională. La categoria co
coș sovieticul Ivan Viacenko a dispus 
la puncte de pugilistul român Iulian 
Lungu. La aceeași categorie, Orlov 
(U.R.S.S.) l-a învins la puncte pe 
Witek (Polonia). Cunoscutul pugilist 
polonez Galonska (care a trecut la 
categoria pană) l-a învins la puncte 
pe Cadik Mohamed Aii (Irak).

A apărut

„LUPTA DE CLASĂ"
Nr. 2/8 972

Numărul pe luna februarie al re
vistei „Lupta de clasă" este deschis 
de articolul „Rolul și atribuțiile sin
dicatelor în etapa actuală. Condu
cerea de către partid a sindicatelor" 
de VIRGIL TROFIN; în legătură cu 
Necesitatea transpunerii neîntîrziate 
în practică a programului de educație 
socialistă a maselor, elaborat de ple
nara C.C. al P.C.R din luna noiem
brie a anului trecut, revista publică 
articolul : „Implicații ale programu
lui ideologic al partidului în creația 
literar-artistică de DUMITRU PO
PESCU ; in continuare, sumarul cu
prinde „Politica de investiții și con
secințele social-economice", semnat 
de ALEXANDRU RADOCEA și 
FRANCISC BASCII, și „Ecologia în 
contextul societății contemporane" 
de BOGDAN STUGREN.

Sub titlul comun „Omul și locul 
său in producție", ADRIAN MÎRZA 
și ANA GLUVACOV semnează ar
ticolele „Forța de muncă în profil 
teritorial" și, respectiv, „Schimbări 
în structura forței de muncă femi
nine".

Rubrica „Probleme internaționale" 
cuprinde articolele „Ideea securită
ții europene în fața unor acțiuni da 
ordin practic" de CONSTANTIN 
MITEA, „Securitatea europeană și 
colaborarea economică" de NICO
LAE BELLI și MARIAN CHIRILA, 
precum și „Economia capitalistă :

«în umbra anilor *30» ?“ da ILIE 
ȘERBANESCU.

în continuare, Ia rubrica „Consul
tații", ALEXANDRU GOLIANU și 
ION MITKAN semnează „Sensul po
litie ai științei conducerii societății 
socialiste".

La rubrica „Sociologie și investi
gație socială", V. DEGAN, R. MO
RAR, V, MOREA publică articolul 
„Transformări în via(a țărănimii".

în cadrul „Documentarului", 
TEODOR MARIAN consemnează 
„Zece ani de la încheierea coopera
tivizării agriculturii", iar TRAIAN 
CARACIUC publică articolul „As
pecte noi ale luptei clasei muncitoare 
din țările capitaliste".

Rubrica „Din viața partidelor co
muniste și muncitorești" cuprinde 
„Programul de guvernâmînt demo
cratic și de uniune populară elaborat 
de P. C. Francez" și articolul sem
nai de ȘTEFAN ANDREI, „Proble
me privind strategia și tactica P.C. 
din Columbia".

în cadrul rubricii „Critică și bi
bliografie", revista publică articolul 
„Teorie aplicată cu orizont 2000" 
(recenzie la lucrarea „Corelația din
tre acumulare și consum" de Em. 
DobrescU) sub semnătura lui COS- 
TIN MURGESCU.

Sumarul se încheie cu rubricile 
„Revista revistelor", „Scrisori către 
redacție", „Faptul economic și sem
nificația sa."

vremea
Ieri In (ară : Vremea s-a amelio

rat aproape în toate regiunile țării. 
Cerul a fost mai mult noros in 
cursul dimineții cir.d s-a produs 
ceață îndeosebi. în, Oltenia și Dobro- 
gea. Vîntul a suflat slab, pînă la po
trivit S-au .semnalat burnițe slabe 
în zona orașului -Craiova și, izolat,, 
în nordul Moldovei. Vîntul a suflat 
în general slab. Temperatura aeru
lui la ora 14 oscila între zero grade 
la Constanța, Sulina, Mangalia și 
Jurilovca și 13 grade Ia Gurahonț. 
In București : Cerul a fost mai mult 
noros în prima parte a zilei, apoi a 
devenit schimbător. Vîntul a suflat 
în general slab. Temperatura ma
ximă a atins 7 grade.

Timpul probabil pentru 26, 27 și 
28 februarie. în (ară : Vremea va fi 
în general închisă cu cerul mai mult 
acoperit în vestul și sud-vestul țârii, 
unde vor cădea ploi locale. în rest, 
cerul va fi variabil, iar ploile vor fi 
izolate. Vint potrivit, cu intensificări 
de scurtă durată. Temperatura va 
înregistra o scădere ușoară. Mini
mele vor ti cuprinse intre minus 8 
și plus 2 grade, iar maximele între 
2 și 12 grade. Ceață locală. în Bucu
rești : Vreme în general închisă. 
Vor cădea ploi slabe. Vint potrivit. 
Temperatura în scădere ușoară.

Dorința de pace și propășire 
economică și culturală, apropierea 
geografică, legătura Dunării, inte
resul comun de a trăi într-o Eu
ropă a securității și colaborării 
sînt factori care stimulează în per
manență relațiile prietenești din
tre România și Austria. Se poate a- 
firma că evoluția pozitivă a acestor 
raporturi este o vie și concludentă 
demonstrație a vitalității principiilor 
de coexistență pașnică intre țări cu 
orînduiri diferite, a rodniciei coope
rării și conlucrării în interesul reci
proc și al promovării cauzei destin
derii și păcii.

La dezvoltarea pozitivă a acestor ra
porturi au contribuit într-o măsură 
hotărîtoare contactele și convorbirile 
romăno-austriece la nivel înalt, care 
și-au găsit expresii remarcabile în 
vizita făcută în anul 1969 in țara 
noastră de președintele Franz Jonas 
și în vizita in Austria, din 1970, a 
președintelui Consiliului de Stat ăl 
României, Nicolae Ceaușescu. Apre
ciind utilitatea pe care o au întîlniri- 
le personale pentru o mai bună. înțe
legere reciprocă, pentru identificarea 
căilor de extindere și amplificare a 
relațiilor reciproc avantajoase, cei 
doi președinți au hotărît continuarea 
schimburilor de vizite la toate nive
lurile.

Pe această linie s-a înscris și re
centa vizită oficială a ministrului a- 
facerilor externe al României, Corne
liu Mănescu, în Austria. Desfășurate 
într-o atmosferă de prietenie și înțe
legere reciprocă, primirea la preșe
dintele Franz Jonas și la cancelarul 
federal dr. Bruno Kreisky, con
vorbirile de lucru avute cu ministrul 
de externe, dr. Rudolf Kirchschlae- 
ger, discuțiile cu alte personalități 
ale vieții publice austriece au prile
juit o amplă trecere în revistă a sta
diului relațiilor bilaterale și un fruc
tuos schimb de vederi asupra proble
melor internaționale de interes co-

Pentru opinia noastră publică 
constituie un motiv de satisfacție 
făptui că relațiile prietenești dintre 
România și Austria au dobindit un 
caracter de durată și continuitate. în 
perioada care a trecut de la schim
bul de vizite ale celor doi președinți, 
colaborarea multilaterală dintre cele 
două țări a cunoscut o evoluție as
cendentă. Au fost înregistrate pro
grese însemnate în domeniul schim
burilor comerciale, Austria devenind 
un partener important în relațiile 
economice externe ale României. 
Pași pozitivi s-au întreprins în dez
voltarea cooperării economice, in
dustriale și tehnice. în acest sens 
și-a dovedit utilitatea hotărîrea pri
vind constituirea Comisiei mixte gu
vernamentale de cooperare econo
mică, industrială și tehnică, lucră
rile primei sesiuni a acesteia inche- 
indu-se cu bune rezultate.

Progresele realizate de țara noas
tră în toate ramurile economiei na
ționale și, în primul rînd, avîntul și 
perfecționarea industriei socialiste, 
precum și nivelul dezvoltării eco
nomice a Austriei constituie premise 
favorabile pentru extinderea și in
tensificarea relațiilor bilaterale. în 
acest scop, de ambele părți s-a ma
nifestat nu numai, dorința de a . tra
duce în viață acordurile de coope
rare deja convenite, dar și de a găsi 
noi posibilități în vederea lărgirii 
colaborării și cooperării economice 
reciproc avantajoase. în același sens, 
a fost relevat cadrul fertil oreat prin 
Acordul de colaborare culturală, 
semnat anul trecut, pentru lărgirea 
și intensificarea schimburilor cultu
rale și științifice, ceea ce contribuie 
la mai buna cunoaștere reciprocă și 
apropierea între cele două popoare.' 
Intensificarea relațiilor bilaterale 
dintre România și Austria va favo
riza, desigur, progresul economic și 
cultural al celor două țări și po
poare.

Principalul obiect al schimburilor 
de păreri asupra situației internațio
nale dintre cei doi miniștri de exter
ne l-au constituit problemele secu
rității europene. Aceasta corespunde 
întru totul preocupărilor celor două 
țări, aspirațiilor popoarelor lor, ale 
căror destine sînt strîns legate de 
viitorul pașnic al Europei.

După cum este bine cunoscut. Ro
mânia socialistă situează statornic in 
centrul politicii sale externe priete
nia frățească, trainică, cu toate țările 
socialiste, preocuparea permanentă 
pentru dezvoltarea colaborării mul

tilaterale cu aceste țări, mtlitlnd tot
odată pentru normalizarea, extinde
rea și multiplicarea relațiilor cu toa
te țările, fără deosebire de orînduire 
socială. Țara noastră acordă o însem
nătate deosebită realizării securității 
în Europa și, prin participarea sa 
dinamică, deosebit de activă, la dia
logul internațional, prin propunerile 
sale constructive, iși aduce contribu
ția la îmbunătățirea climatului poli
tic, la promovarea destinderii, înțe
legerii și colaborării intereuropene. 
Pronunțîndu-se pentru înfăptuirea 
securității pe ansamblul continentu
lui, România manifestă o preocupare 
constantă pentru dezvoltarea unor 
bune raporturi între state di.n dife
rite regiuni ale Europei, cum sînt re
giunea dunăreană, Peninsula balca
nică.

în țara noastră se bucură de înal
tă apreciere faptul că Austria, prin 
poziția și inițiativele sale, se numără, 
de asemenea, printre acele state care 
înțeleg să acționeze ca promotori ac
tivi ai ideii securității europene. 
Tocmai aceste poziții ale celor două 
țări au făcut ca ele, împreună cu 
alte state europene, socialiste sau 
nesocialiste, să conlucreze fructuos 
în interesul înaintării pe calea des
tinderii. O deosebită importanță are 
faptul că guvernele român și aus
triac exprimă in această problemă o 
concepție similară, potrivit căreia e- 
sența securității constă în statornici
rea unui sistem de relații noi, de 
bună vecinătate, care să pornească 
de la recunoașterea dreptului fiecă
rui popor de a-și hotărî singur soar
ta, să ofere tuturor națiunilor garan
ția că se pot dezvolta nestingherit, 
la adăpost de orice acte de agresiu
ne, de amenințări și presiuni, să 
asigure o rodnică colaborare între 
toate statele continentului. Reafir- 
mînd această poziție, comunicatul co
mun publicat Ia încheierea vizitei mi
nistrului de externe român în Austria 
subliniază că părțile „au relevai ne
cesitatea dezvoltării între statele eu
ropene a unor relații de bună vecină
tate și cooperare multilaterală, înte
meiate pe respectul principiilor uni
versale ale independenței și suvera
nității, neamestecului în treburile In
terne, renunțării la folosirea forței 
sau amenințarea cu folosirea forței, 
egalității in drepturi și avantajului 
reciproc".

Pronunțîndu-se de la bun Început 
și în mod consecvent pentru organi
zarea unei conferințe general-euro- 
pene ca mijloc important de promo
vare a țelurilor securității și cola
borării pe continent. România și 
Austria manifestă un consens deplin 
în ce privește necesitatea accelerării 
pregătirii practice a conferinței. Re- 
liefînd această identitate de păreri, 
actualele convorbiri româno-austriece 
subliniază cerința de a se trece cît 
mai curind posibil la faza pregătirii 
practice, concrete, in cadrul multila
teral, în așa fel încit conferința să 
poată fi convocată fără tergiversări 
și să participe la ea, în condiții de 
egalitate, toate țările interesate. Re
afirmarea acestei poziții de către re
prezentanții României — țară socia
listă — și Austriei — țară cu statut 
de neutralitate —' este menită să e- 
xercite o influență pozitivă în cadrul 
dialogului intereuropean nu numai 
în sensul amplificării ecoului propu
nerii de a se trece imediat la reu
niuni multilaterale, dar și în sensul 
de a se preveni, sub diferite Con
diții, aminarea pregătirilor. Activita
tea desfășurată în acest domeniu de 
România, de Austria, de alte țări so
cialiste,- nesocialiste și neutre din Eu
ropa constituie o confirmare a fap

tului că opera de făurire a securității 
Continentului, ca și, in genere, soluțio
narea marilor probleme internațio
nale care frămintă astăzi omenirea 
nu pot fi concepute decît prin conju
garea eforturilor tuturor statelor, in
diferent de mărimea și potențialul 
lor, dovedindu-se încă o dată rolul 
pozitiv pe care îl pot avea țările 
mici și mijlocii în viața internațio
nală contemporană.

Dezvoltarea relațiilor prietenești 
româno-austriece, la care recentele 
convorbiri de la Viena au adus o nouă 
contribuție, servește intereselor celor 
două popoare și totodată cerințelor 
creării unui climat de încredere, în
țelegere și colaborare între toate sta
tele, consolidării păcii în Europa și 
în lumea întreagă.

I. FLORESCU
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Refacerea forțelor 
fard ajutorul... farmaciei?

Jocurile Olimpice din 
Mexic, datorită altitudinii, 
au incitat studii și preocu
pări menite să testeze și să 
faciliteze capacitatea de a- 
daptare a sportivului la al
titudine medie, să facilite
ze reproducerea performan
ței de la șes in condițiile 
platourilor mexicane. Prin 
comparație, J.O. de la Miin- 
chen ridică probleme mai 
puține. în aceste condiții, 
medicina sportivă s-a orien
tat spre elucidarea unor as
pecte privind complexul 
proces al refacerii, spre 
crearea unui stereotip al 
refacerii, întocmai cum se 
admite stereotipul de an
trenament. Trebuie să re
cunoaștem . însă că. deși 
s-au făcut progrese. întîm- 
pinâm încă serioase opozi
ții in ceea ce privește ac
ceptarea introducerii mij
loacelor de refacere din 
partea unor antrenori . si 
sportivi, care văd in În
treruperea temporară sau 
parțială a efortului un mare 
„neajuns", nefiind pe de
plin convinși că un orga
nism în plenitudinea forțe
lor psihofizice va da oricind 
un randament mai bun. că 
antrenamentul ce se supra
pune pe o pronunțată sta-, 
re de oboseală sau chiar de 
boală nu numai că nu con
tribuie Iai creșterea calita
tivă a capacității de mun
că. dar poate genera nea
junsuri extrem de neplăcu
te pentru sportiv si nerfOr- 
manța sa.

Lipsa de receptivitate 
față de recomandările me
dicale. pe care o mai întî.l- 
nlm Ia nivelul sportului de 
performanță de la noi, est»

inexplicabilă, mat ales a- 
cum, cind, teoretic, toată 
lumea acceptă ideea cola
borării strînse intre medic, 
antrenor și sportiv. Din pă
cate, ea se manifestă in ne- 
respectarea unor măsuri te
rapeutice în caz de trau
matisme sau îmbolnăviri. 
Lista exemplelor este des
tul de cuprinzătoare : Alina 
Goreac (gimnastică) și-a 
scos singură aparatul gip-

blernel, la refacerea orga
nismului după antrenamen
te și competiții, se cuvine 
precizat că aceasta se exer
cită în principal pe seama 
forțelor naturale ale orga
nismului și nu prin mijloa
ce artificiale. Facem această 
precizare, deoarece nume
roși tehnicieni și sportivi 
cred că îndoparea cu me
dicamente sau orice fel de 
aite substanțe farmacologi-

puncte de vedere

sat înainte de termen ; 
atletele Argentina Menis și 
Mihaela Peneș refuză ope
rațiile de amigdale. atletul 
Csaba Dozsa și luptătorul 
Gh. BerceanU n-au respec
tat integral tratamentul 
prescris ttc Or. este lim
pede, atari situații nu pot 
scuti de responsabilitate pe 
antrenori, medici do lot, cit 
ș> forurile sportive Starea 
de sănătate a sportivilor 
constituie, într-âdevăr. o 
sarcină de bază a medicinii 
sportive, dar numai atita 
vreme cît indicațiile medi
cale sînt respectate Întoc
mai. Menționez acest aspect 
deoarece, analizind proble
mele medicale ale asistenței 
sportivilor din diferite țări, 
n-am Intîlnit incă nicăieri 
că aplicarea prescripțiilor 
medicale să comporte atî- 
tea discuții ca in mișcarea 
noastră sportivă.

Revenind la fondul pro-

ce se poate substitui refa
cerii naturale. Folosind in 
arsenalul refacerii Unele 
substanțe farmacologice (a 
nu se confunda refacerea 
sau reechilibrarea biologică, 
proces ce se adresează unui 
organism sănătos, cu recu
perarea sau reabilitarea, 
proces Ce se adresează unui 
organism afectat de efortul 
sportiv depus), medicul riu 
face altceva decît să sti
muleze. să accelereze di
namica proceselor de refa
cere sau, in unele cazuri, 
să faciliteze desfășurarea 
acestui proces.

Care sînt mijloacele afla
te la indemină medicului 
sportiv ? Acestea au fost 
sintetizate cu ocazia unui 
simpozion ținut anul trecut 
și reunite într-un volum 
aflat acum la îndemîna fie
cărui lot olimpic. Dar me
dicii sportivi. parcurgînd 
lista căilor |î mijloacelor

prm care se poate asigura 
refacerea organismului, nu 
trebuie să uite că cea mai 
naturală refacere se asigu
ră prin exercițiul fizic (al
ternarea judicioasă a efor
tului. odihna activă etc.) și 
prin odihna pasivă totală 
(somn) — și numai uneori 
trebuie apelat Ia sprijinul... 
farmaciei Dacă, în general, 
refacerea zilnică sau săp- 
tăminală se realizează sa
tisfăcător, în schimb refa
cerea anuală sau în cadrul 
unui ciclu olimpic (4 ani) 
suferă încă de numeroase 
carențe.

Discutînd acest aspect, 
trebuie să arătăm că, deși 
s-a insistat toarte mult a- 
«upra necesității efectuării 
unor cure de pregătire la 
altitudine medie, doar cinci 
federații. — handbal, polo, 
volei, pentatlon, și lupte — 
le-au inclus in planurile lor 
de preparative pentru J.O. 
Este o eroare ce poată fi 
încă remediată. Adăugind 
la acestea utilizarea rațio
nală a unor mijloace din 
cele enunțate mai suâ. se 
poate asigura atît cadrul 
propice obținerii marilor 
performanțe, cît și un stan
dard sănitar ridicat, în oon- 
dițiile in care sportul . de 
performanță, prin solicitări
le la care supune organis
mul. devine din ce în ce 
mai agresiv asupra sănătă
ții individului.

Dr. loan DRAGAN 
directorul Centrului 
de medicină sportivă — 
București

\ 
\ 
\
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KUWEIT

Candelabrele deșertului
Străveche așezare 

caravanieră. Kuweitul 
se înfățișează în zilele 
noastre ca un oraș in 
continuă extindere, cu 
bulevarde largi, cu 
mari parcuri, veritabi
lă sfidare a deșertului. 
La ieșirea din oraș ai 
imaginea unui peisaj 
feeric : candelabre u- 
riașe, profilate pe 
smoala cerului, punc
tează deșertul cu lu
mini. Sînt sutele de 
stații de separare a 
gazului de sondă și 
arderea Iui liberă. Din 
1946, cînd in ținutul 
Burganului a erupt ți
țeiul, destinul Kuwei
tului avea să urmeze 
un alt curs. An de an. 
producția petrolieră a 
înregistrat salturi 
spectaculoase. Anul 
trecut s-au extras 1.67 
milioane tone de „aur 
negru".

Ritmul ridicat de ex
ploatare a principalei 
bogății a tării, care 
aduce 95 la sută din 
veniturile Kuweitului, 
a pus în atenția foru
rilor de conducere 
problema realizării 
unui echilibru stabil 
intre programul de 
dezvoltare economică 
și socială a țării și ex
tracția petrolieră. A- 
dunarea Națională a 
Kuweitului, întrunită 
recent, a recomandat 
guvernului să aplice 
„măsuri pentru o ex
ploatare rațională și în 
interesul național oro- 
priu a rezervelor pe
troliere". Aceste reco
mandări vizează, tot
odată, trecerea tuturor 
veniturilor rezultate 
din exploatarea petro
lului în rezervele fi
nanciare ale tării. Den-

tru a nu mai ti tezau
rizate în bănci străine 
— ceea ce ar oferi o 
bază mai solidă de in
vestiții pentru proiec
tele industriale prevă
zute.

Preocuparea Kuwei
tului pentru valorifica
rea resurselor natura
le în folosul propriei 
dezvoltări și-a găsit 
reflectare intr-o serie 
de acțiuni privind spo-

INSEMNARI 
DE CĂLĂTORIE

firea veniturilor înca
sate din comercializa
rea petrolului. Mărirea 
prețului la petrolul 
brut, prevăzută de a- 
cordul de la Teheran 
din 1971. încheiat intre 
țările O.P.E.C. și Con
sorțiul occidental, va 
asigura Kuweitului un 
plus de redevențe de 
peste l miliard de di
nari (1 dinar “ 2,82 
dolari), în viitorii Cinci 
ani. în același timp, 
statul kuweitian a re
intrat treptat în pose
sia unor cimpuri pe
trolifere concesionate 
firmelor străine. La 
începutul lunii februa
rie, Societățile „Gulf 
Oii" și „British Petro
leum" au retrocedat 
statului kuweitian o 
nouă suprafață de 1 152 
kmp Pină in prezent. 
Kuweitul a recuperat 
peste II mii kmp din 
perimetrul concesionat. 
Statul a preluat con
trolul deplin asupra 
gazelor naturale, drep

tul exclusiv de a-1 ex
ploata și comercializa. 
De altfel se apreciază 
că în viitor gazul me
tan va asigura. în per
spectiva construirii 
unei uzine de lichefie
re, importante venituri 
Kuweitului.

Ce a însemnat și În
seamnă pentru kuwei- 
tieni petrolul se poate 
vedea nu numai în 
capitala țării, ci și la 
Ahmadi, orașul petro
liștilor, o localitate 
nouă, răsărită din ni
sip, la Shuaiba, unde, 
pe vatra unui vechi 
6at, s-a ridicat un oră» 
industrial cu o rafină
rie, un complex petro
chimic. centrală elec
trică, uzină pentru dis
tilarea apei de mare 
etc. Se află, de aseme
nea, în construcție cea 
mai mare insulă arti
ficială din lume, care 
va dispune de instala
ții pentru încărcarea 
petrolierelor gigant de 
500 000 tone capacitate. 
In atenția guvernului 
se află și alte proiecte 
privind diversificarea 
economiei naționale, 
formarea de cadre na
ționale de specialiști, 
prin extinderea conti
nuă a rețelei de învă- 
tămint de toate gra
dele. încurajarea unei 
dezvoltări mai echili
brate a diverselor sec
toare ale economiei.

Drumul parcurs de 
Kuweit din 1961. de la 
25 februarie — data 
proclamării indepen
denței — este marcat 
de susținute eforturi 
încununate de rezul
tate vizibile pe calea 
progresului.

N. POPOVICI

*
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viața internațională
Vizita în R. P. Chineză 
a președintelui S. U.A.
PEKIN 24 (Agerpres). — Premierul 

Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
Ciu En-lai, și președintele S.U.A., 
Richard Nixon, au continuat . joi 
după-amiază convorbirile, informea
ză agenția China Nouă. Din partea 
americană, la convorbiri au fost 
prezenți Henry Kissinger, consilier 
special al președintelui pentru pro
blemele securității naționale, și John 
Holdridge. membru al Consiliului 
Securității Naționale, iar din partea 
chineză — Ciao Kuan-hua, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale.

în aceeași zi au continuat convor
birile miniștrii de externe ai celor

două țări, Ci Pin-fei ți William Ro
gers. .

★

PEKIN 24 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță, că președintele 
Richard Nixon, ,și soția sa. Patricia 
Nixon, împreună cu secretarul de 
stat William Rogers și alți oaspeți 
americani au vizitat, ' joi, Marele 
Zid Chinezesc Și monumentele fu
nerare datind din vremea dinastiei 
Ming, la nord-vest de,'Pekin. Ei au 
fost însoțiți de Li Sien-nien. vice- 
premier al Consiliului de Stat, Ci 
Pîn-fei, ministrul afacerilor externe, 
și alte persoane oficiale chineze.

Ședința comună a Prezidiului Adunării R. S. Croația 
și a Comitetului Executiv al C. C. al II. C. din Croația

ZAGREB 24 (Agerpres). — La Za
greb a avut loc o ședință comună 
a Prezidiului Adunării R.S. Croația 
și a Comitetului Executiv al C.C. al 
U.C. din Croația, consacrată proble
melor actuale ale situației politice 
și sociale din Croația — anunță a- 
genția Taniug. Cuvîntul introductiv 
a fost rostit de Milka Planinț, pre
ședintele C.C. al U.C. din Croația. 
S-a apreciat că, în prezent, în Croa
ția se desfășoară o vie activitate po-

Situație încordată 
In Salvador

După anunțarea rezultate

lor alegerilor

SAN SALVADOR 24 (Agerpres). — 
Agenția Prensa Latina informează că 
în Salvador există, în prezent, o si
tuație explozivă, determinată de re
zultatele contradictorii comunicate de 
două foruri electorale, în ceea ce pri
vește persoana și apartenența politi
că a viitorului șef al statului, desem
nat la alegerile din 20 februarie a.c. 
Astfel, în timp ce Consiliul electoral 
național a anunțat victoria ■ în ale
geri a candidatului oficial al parti
dului „Concilierea Națională", colo
nelul Arturo Armando Molina, cu 
o superioritate de 20 000 asupra urmă
torului contracandidat, junta elec
torală din capitala țării a apreciat 
că Jose Napoleon Duarte, reprezen
tantul Uniunii naționale de opoziție 
(U.N.O.), deține numai în San Salva
dor un avantaj de 50 000 de voturi 
asupra lui Armando Molina. Ca ur
mare a acestei situații — anunță a- 
genția Prensa Latina — autoritățile 
au pus în stare de alertă unitățile 
de politie.

litică, al cărei scop este .realizarea 
concluziilor celei de-a 21-a ședințe a 
Prezidiului U.C.I. și ale celei de-a 
23-a ședințe a C.C. al U.C. din Croa
ția. în context s-a subliniat că se a- 
propie de sfîrșit acțiunea Uniunii 
Comuniștilor din Croația și a celor
lalți factori politici și sociali pentru 
lichidarea activității naționaliste și 
contrarevoluționare. S-a subliniat ne
cesitatea unei activități politico-ideo- 
logice intense și de lungă durată în 
direcția demascării și eliminării ideo
logiei naționaliste. în cadrul ședinței 
s-a relevat că pentru îmbunătățirea 
activității ideologice și organizatorice 
a Uniunii Comuniștilor, premisa ne
cesară o constituie deplina materia
lizare a programului de acțiune al 
celei de-a doua Conferințe a U.C.I.

Primul tîrg comercial

NAIROBI 24 (Agerpres). — împă
ratul Etiopiei, Haile Selassie, preșe
dintele Mauritaniei, Moktar Ould 
Daddah, și președintele Ugandei, Idi 
Amin, au sosit în capitala Kenyei, 
pentru a participa la deschiderea pri
mului Tirg comercial al Africii. La 
festivitățile de joi, prilejuite de inau
gurarea Tîrgului, a luat parte, de a- 
semenea, secretarul general al Orga
nizației Unității Africane, Diallo 
T'elli.

Vorbind despre semnificația acestei 
manifestări, împăratul Etiopiei, Haile 
Selassie, a declarat că ea va duce la 
intărirea unității dintre statele afri
cane. Totodată, el a subliniat că Tir- 
gul va demonstra ceea ce Africa 
poate să producă și va contribui la 
o mai bună determinare a genului 
de relații economice specifice pe care 
statele continentului le vor putea 
stabili între ele.

„Cerul este cenușiu
pe arena politică britanică...

în ultimele zile, scena politică bri
tanică a fost „mai sumbră decît in 
oricare alt moment de la venirea la 
putere a guvernului Heath", potrivit 
părerii ziarului „Financial Times".

Cauzele acestei situații, care la un 
moment dat îmbrăcase aspecte de-a 
dreptul dramatice ca urmare a grevei 
naționale a minerilor, sînt apreciate 
diferit de presa. britanică. Există însă 
un punct de convergență al conclu
ziilor : guvernul a greșit subestimînd 
solidaritatea muncitorească cu gre
viștii și n-a prevăzut la adevărata 
lor dimensiune efectele încetării lu
crului de către cei 292 000 de mineri.

In această atmosferă de tensiune, 
împotriva guvernului au inceput să 
fie formulate o 
serie de critici 
ascuțite, chiar și 
de către aceia 
care piuă acum 
se aflau printre 
susținătorii săi. 
„Industriașii și 
patronii, care au 
salutat venirea la . 
tarilor, trebuie acum să vadă limitele 
acestora" — scrie ziarul „Guardian". 
„Criză de încredere in dl. Heath" 
(„Sunday Times"), „Guvernul a sufe
rit cea mai gravă infringere de la 
instalarea sa" („Sun"). Cea mai eloc
ventă expresie a dezorientării care 
domnește în sinul echipei guverna
mentale o constituie — după apre
cierea majorității ziarelor britanice 
— acceptarea fără rezerve a majo
rității revendicărilor minerilor. Se 
apreciază că minerii vor vota în fa
voarea încetării grevei, urmînd ca de 
luni să înceapă lucrul. Este de pre
supus însă ca întreruperile de cureht 
electric în industrie, transporturi și 
pentru uz casnic să continue încă cel 
puțin o lună de zile.

Situația dificilă în care se află 
partidul conservator este relevată și 
de modificările de ultimă oră inter
venite pe agenda relațiilor externe 
ale Londrei. După cum se șție. cu 
numai 14 ore înainte ca președintele 
Pompidou să sosească la Londra, vi
zita sa a fost aminată. Desigur, amî- 
narea nu a fost determinată de tea
ma că cei doi interlocutori ar fi pu
tut să fie nevoi ți să discute pe întu
neric, deoarece în zilele anterioara 
se făcuseră importuri masive de... 
luminări din Franța. Cauza a fost 
eu totul alta : momentul vizitei de-

venise prea jenant pentru partea en
gleză. „Criza nici nu putea să aibă 
loc intr-un moment mai nepotrivit", 
serie ziarul „Guardian". Intr-adevăr, 
cu ocazia votului din Camera Comu
nelor privind aderarea la Piața co
mună. guvernul fusese „la un pas de 
cădere", după cum subliniază 
„Times", referindu-se la „majoritatea, 
mai mult decît fragilă" de opt voturi 
obținută de cabinet. Pe de altă parte, 
în cercurile comunitare de la Bru
xelles, citate de ziarul „Daily Tele
graph", „au început să se exprime 
serioase îndoieli asupra faptului 
dacă Anglia va putea fi partener de 
încredere în Piața comună", ca ur
mare a crizei în care se află țara.

în prezent, intre Londra și Paris 
se duc tratative

CORESPONDENTA 
DIN LONDRA

putere a conserva-

stabilirea 
date a 

care să 
ambelor 

Aici se 
în- 

putea 
luna 
spe- 
între 

timp situația politică și economică se 
va normaliza intrucitva. După aceas
tă vizită, urmează să sosească la 
Londra cancelarul vest-german Willy 
Brandt. Tema discuțiilor va fi a- 
ceeași : evoluția viitoare a Pieței co
mune, în formație lărgită. în prezent 
se duc tratative pentru organizarea 
unei întîlniri a miniștrilor de exter
ne ai celor zece țări vest-europene 
(eventual după întrunirea de luni a 
celor șase), care să pregătească o 
conferință a șefilor guvernelor res
pective, ce ar urma să aibă loc. pro
babil la Paris, in luna octombrie.

în dorința de a redresa situația, 
zilele acestea urmează ca primul mi
nistru Heath să se adreseze națiunii 
prin radio (eveniment deosebit de 
rar în istoria Angliei) pentru a 
anunța măsurile pe care guvernul 
intenționează să le întreprindă în 
viitor. O serie de ziare de dreapta 
sugerează guvernului adoptarea de 
măsuri în direcția restringerii drep
turilor muncitorilor la grevă sau in
tensificarea. luptei împotriva „ele
mentelor anarhice". Altele însă, ca 
de exemplu „Guardian", fac apeluri 
la rațiune. „Este timpul, scrie ziarul, 
să imprimăm sistemului nostru un 
caracter mai puțin deficient".

pentru 
unei noi 
vizitei, 
convină 
părți, 
consideră că 
tilnirea ar 
să aibă loc 
viitoare, in 
ranța că

N. PLOPEANU

Pentru pregătirea cit mai grabnică 
a conferinței general-europene

BELGRAD 24. — Corespondentul 
nostru, G. Ionescu, transmite : Co
mitetele de politică externă ale Con
siliului Popoarelor și Consiliului 
Social-Politic ale Adunării Federale 
a R.S.F.l. au examinat joi. într-o 
ședință comună, pregătirile ce se 
desfășoară în Iugoslavia, în vederea 
conferinței general-europene pentru 
securitate și colaborare.

într-un comunicat dat publicității 
la încheierea ședinței se arată că, 
în cursul discuțiilor, a fost din nou 
afirmat interesul Iugoslaviei pentru 
această conferință și subliniată ne
cesitatea ca R.S.F.l. să-și aducă o 
contribuție cit mai activă în toate 
fazele de pregătire. S-a relevat că 
se află în curs largi consultări între 
Iugoslavia și alte țări europene, în 
cadrul cărora se efectuează un 
schimb de păreri plin de conținut 
în legătură cu problemele referitoare 
la convocarea conferinței. Pregătirea 
ei trebuie concretizată prin faza 
multilaterală a consultărilor, propu
să de guvernul finlandez și care ar 
trebui să înceapă cit mai grabnic.

De asemenea, dezbaterile au sub
liniat necesitatea unor inițiative iu
goslave mai largi pentru colabora
rea în Balcani, fapt ce trebuie să 
constituie o parte a activității tării 
în cadrul proceselor europene. După 
ședința comitetelor de politică ex
ternă a avut loc prima întilnire _a 
grupului pentru problemele securită
ții și colaborării europene, alcătuit 
din deputați ai tuturor consiliilor 
Adunării Federale ; a avut loc con
stituirea grupului și a fost stabilit 
programul său de activitate.

★
LONDRA 24 — Corespondentul

nostru, N. Plopeanu, transmite : Mi
nistrul de externe elvețian, Pierre 
Graber, aflat intr-o vizită oficială la 
Londra, a declarat, într-o conferință

de presă, că în cursul convorbirilor 
purtate timp de două zile în capitala 
britanică, cu omologul său Alee 
Douglas-Home, pe prim plan s-a aflat 
problema relațiilor Est-Vest. Minis
trul elvețian a calificat situația din 
Europa ca marcind o serioasă destin
dere.

Exprimînd poziția guvernului său 
în problema securității europene, 
Pierre Graber a arătat că „fiind 
vorba de faptul că se are în vedere 
construirea unui viitor mai bun pen
tru întregul nostru continent, Elveția 
are de jucat in această privință un 
rol modest, dar constructiv". Sintem 
perfect conștienți de faptul că, dacă 
vrem să întreprindem o acțiune con
structivă in acest domeniu, trebuie 
multă răbdare și eforturi continue 
din partea tuturor, a spus apoi Pierre 
Graber. EI și-a exprimat speranța că 
„vor fi găsite căile și mijloacele pen
tru a se ajunge la o mai bună înțe
legere și apropiere între popoarele 
și guvernele continentului nostru". 
In context, el s-a pronunțat pentru 
organizarea unei conferințe general- 
europene de securitate și colaborare.

★
ROMA 24. — Corespondentul Ager

pres, N. Puicea, transmite : în ca
drul unei conferințe ținute la Milano, 
la sediul „Institutului pentru studii 
de politică internațională", ministrul 
de externe al Austriei, Rudolf 
Kirchschlaeger, a declarat că „Austria 
este ferm hotărîtă să promoveze, con
form posibilităților ci, procesul de 
destindere in curs de desfășurare în 
Europa". O expresie a acestui inte
res — a spus ministrul austriac — o 
constituie atitudinea pozitivă și con
structivă a guvernului Austriei fată 
de conferința pentru securitate și co
laborare in Europa.

Măsuri pentru 
îmbunătățirea■activității economice

SOFIA 24 — Corespondentul 
gerpres, C. Amariței, transmite : 
Sofia a avut loc la 23 februarie 
dința Biroului Consiliului de 
niștri al R.P. Bulgaria. în contextul 
analizei efectuate în vederea creării 
condițiilor corespunzătoare pentru 
desfășurarea întrecerii socialiste a 
întregului popor, a fost adoptată ho
tărîrea privind îmbunătățirea siste
mului de planificare a aprovizionă
rii tehnico-materiale și livrărilor în 
cooperare. Hotărîrea are în vedere 
crearea condițiilor pentru o apro
vizionare mai ritmică a economiei 
naționale, pentru folosirea mai largă 
a transportului auto in livrarea 
mărfurilor la consumatori, aplicarea 
unor sancțiuni pentru încălcarea, dis
ciplinei contractuale, o dată cu creș
terea răspunderii și oointeresării ma
teriale a organizațiilor de aprovizio
nare.

A-
La 
șe- 

Mi-

MOSCOVA

Consfătuire la C.C. al P.C.U.S.
în problemele agriculturii

MOSCOVA 
Agerpres, L.
Comitetul Central al P.C.U.S. a avut 
loc consfătuirea primilor secretari ai 
comitetelor regionale și de ținut 
P.C.U.S., președinților consiliilor 
miniștri ale republicilor sovietice 
cialiste autonome, președinților 
comitete executive de ținut și 
gionale din Federația Rusă, consa
crată problemelor agriculturii.

24. — Corespondentul 
Duță, transmite : La

ale

re-

Au fost ascultate comunicări ale 
conducătorilor dintr-o serie de ținu
turi, regiuni și republici autonome 
despre starea de pregătire a colho
zurilor și sovhozurilor in vederea în- 
sămînțărilor de primăvară și despre 
activitatea depusă in vederea dezvol
tării continue a zootehniei.

La consfătuire a rostit o cuvintare 
L. I. Brejnev, secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S.

★
La 23 februarie, primul secretar al 

C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulga
ria, Todor Jivkov, și alți conducători 
de partid și de stat bulgari, au fă
cut o vizită în . județul Vidin, unde 
au fost oaspeții combinatului chimic 
din localitate.

Luind cuvîntul în fața activului de 
partid și reprezentanților sectoare
lor economice din județ, Todor Jivkov 
a remarcat .importantele succese ob
ținute în ultimii ani în dezvoltarea 
economică a acestei regiuni. Primul 
secretar al C.C. al P.C.B.. s-a oprit 
pe larg asupra unor probleme ale 
politicii economice și externe ale 
partidului.

TOKIO 24 (Agerpres). — La Tokio 
a luat sfîrșit cea de-a 5-a sesiune a 
comitetelor sovieto-japonez și japo- 
no-sovietic de colaborare economică 
și comercială. Delegația sovietică a 
fost condusă de Ivan Semiceastnov, 
prim-adjunct al ministrului comerțu
lui exterior, iar cea japoneză de Ko- 
goro Uemura, președintele Federației 
organizațiilor economice.

R.P.D. Coreeană este gata să poarte convorbiri
cu toate partidele politice din Coreea de sud

• UN ARTICOL DIN ZIARUL „NODON S1NNIUN"

PHENIAN 24 (Agerpres). — Ziarul 
„Nodon Sinmun", organ -al Partidului 
Muncii din Coreea, publică un edito
rial în legătură cu propunerea avan
sată de R.P.D. Coreeană privind 
inițierea unor convorbiri politice în
tre Nordul și Sudul Coreei in ve
derea strângerii contactelor dintre 
cele două părți ale țării și soluțio
nării unificării naționale, anunță 
A.C.T.C. R.P.D. Coreeană este gata 
să ia parte la convorbiți, cu toate 
partidele politice din ' Coreea de 
sud, în orice moment și în oricare 
loc s-ar conveni ca aceste convor
biri să se desfășoare, subliniază zia
rul. Propunerile R.P.D. Coreene re
flectă dorința întregului popor co
reean de unificare a țării, constituind 
o continuare a eforturilor sincere și 
consecvente depuse de Partidul 
Muncii din Coreea și de guvernul
R. P.D. Coreene. în scopul înlătură
rii obstacolelor din calea unificării, 
prin intermediul contactelor și nego
cierilor între Nordul și Sudul țării. 
Toate problemele cărora trebuie să li 
se găsească rezolvare. în scopul atin
gerii țelului unificării pașnice — 
subliniază ziarul — cum sînt proble
ma încheierii unui acord de pace și 
neagresiune între Nord și Sud. retra
gerea din Coreea de sud a trupelor
S. U.A., reducerea consistentă și si
multană a efectivelor forțelor arma
te din Nordul și Sudul Coreei și re
stabilirea legăturilor economice și 
culturale între cele două părți ale 
țării, pot fi soluționate numai prin

intermediul contactelor și convorbi
rilor intre cele două părți ale Coreei.

In pofida divergențelor politice 
dintre Nordul și Sudul Coreei, arată 
în continuare ziarul — în cazul 
abordării cu sinceritate a unor con- 
vwbiri animate de preocuparea pen
tru destinele. viitoare ale țării și na
țiunii, va fi posibil să se găsească 
un punct comun și să se stabilească 
măsuri pe planul întregii națiuni, 
care să se înscrie în favoarea unifi
cării Coreei.

' „în cazul in care conducătorii sud- 
coreeni vor renunța, încă de pe 
acum, la sprijinirea pe forțe din 
afară și la trădarea față de națiu
ne, și vor păși pe calea unificării, 
situindu-se pe poziția dragostei de 
patrie, noi vom coopera cu ei în ve
derea înfăptuirii unificării pașnice a 
țării, independent de faptele și po
ziția lor din trecut" — se arată in 
Încheierea articolului din „Nodon 
Sinmun".

★
PANMUNJON 24 (Agerpres). — 

La Panmunjon a avut loc a doua în
tilnire de lucru în cadrul convorbiri
lor preliminare între reprezentanții 
Societăților de Cruce Roșie din 
R.P.D. Coreeană și Coreea de sud, 
în vederea stabilirii ordinii de zi a 
convorbirilor propriu-zise între cele 
două organizații — informează agen
ția A.C.T.C. în urma schimbului de 
opinii, care a avut loc cu acest pri
lej, s-a stabilit ca a treia întîlnire 
de lucru să aibă loc la 28 februa
rie a.c.

Părțile — relevă agenția T.A.S.S. — 
au făcut un schimb util de păreri în 
probleme privind livrările de petrol 
sovietic din regiunea Tiumen în Ja
ponia, construirea unei conducte pe
troliere pină la portul sovietic Na- 
hodka și a unor cheiuri special ame
najate, probleme legate de cărbunele 
din IakUția, prospectările de țiței și 
gaze în platforma continentală a Sa 
nalinului, cooperarea tehnico-științi 
fică. A fost examinat, de asemenea, 
modul de îndeplinire a recomandă
rilor celei de-a 4-a sesiuni a comi
siilor cu privire la acordurile gene
rale de construire a unui port în gol
ful Vranghel și la livrarea de mate
rial lemnos in Japonia. Participantii 
la sesiune au hotărit constituirea unor 
grupuri de lucru menite să studieze 
și să elaboreze măsurile concrete de 
realizare a problemelor discutate.

într-un comunicat comun adoptat la 
încheierea sesiunii, participantii, ți- 
nînd seama de importanța și de pro
porțiile proiectelor de cooperare eco
nomică discutate la cea de-a 5-a se
siune de colaborare 
își exprimă speranța că guvernele ce
lor două țări vor contribui la realiza
rea lor.

sovieto-niponă.

cambodgian in R. D. Vietnam

R S. CEHOSLOVACA

Manifestări consacrate aniversării
evenimentelor din februarie 1948

O declarație 
a agenției B. T. A

SOFIA 24 (Agerpres). — Agenția 
Telegrafică Bulgară — B.T.A. — a 
fost împuternicită să facă o declara
ție în legătură cu situația din Cipru. 
Arătind că in Cipru a fost creată 
o situație critică într-un moment 
cînd se depun eforturi pentru în
făptuirea securității pe continent. 
Declarația subliniază : „Guvernul 
bulgar își exprimă încă o dată con
vingerea că problema cipriotă poate 
fi rezolvată in mod just numai dacă 
va fi acordată ciprioților greci și ci- 
prioților turci posibilitatea de a re
zolva singuri, fără amestec străin, 
problemele lor interne. Se înțelege, 
lichidarea bazelor militare străine 
și retragerea forțelor armate străine 
din.. insulă ar ușura rezolvarea pro
blemei cipriote".

PRAGA 24 — Corespondentul A- 
gerpres, C. Prisăcaru, transmite : Joi 
după-amiază, în piața Orașului Vechi 
din Praga a avut loc o mare adunare 
populară consacrată împlinirii a 24 
de ani de la evenimentele din fe
bruarie 1948. în tribuna oficială au 
luat loc președintele republicii, Lud- 
vik Svoboda, președintele guvernului 
federal, Lubomir Strougal. alți con
ducători de partid și de stat, repre
zentanți ai opiniei publice ceho
slovace.

agențiile de presă transmit:
In lumina recentei hotă- 

rîri a Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G. și a Consiliului de 
Miniștri al R.D. Germane de a aplica 
temporar reglementările ce devin o- 
perante după intrarea in vigoare a 
acordului cvadripartit asupra Ber
linului occidental și a convenției cu 
Senatul vest-berlinez privind călă
toriile și circulația vizitatorilor, gu
vernul R.D.G. a dat o dispoziție re
feritoare la aplicarea acestor re
glementări. Este , vorba, așa cum am 
mai anunțat, de a acorda posibilita
tea cetățenilor cu reședința perma
nentă în Berlinul occidental să l'acă 
vizite de una sau citeva zile în 
Berlin și în diferite regiuni ale Re
publicii Democrate Germane in pe
rioadele 29 martie — 5 aprilie și 
17 — 24 mai. Dispoziția reglemen
tează modalitățile de obținere a vi
zelor și de trecere a punctelor de 
frontieră de către călătorii vest- 
berlinezi, precum și toate celelalte 
aspecte legate de aceste vizite. Dis
poziția intră in vigoare de la I 
martie.

Guvernul ungar a aProbat 
în ședința sa din 24 februarie, 
raportul cu privire la vizita oficială 
de prietenie în R.D. Vietnam pe care 
delegația de partid și guvernamen
tală in frunte cu Jeno Fock. pre
ședinte al Consiliului de ,Miniștri a 
făcut-o între 2 și 9 februarie. Vi
zita delegației de partid și guverna
mentale ungare — se arată in ra
port — a constituit un nou aport 
la cauza consolidării și dezvoltării 
continue a prieteniei frățești dintre 
cele două partide, guverne, dintre 
popoarele ungar și vietnamez.

0 delegație economică a 
Camerei de Comerț a Româ
niei, condusă de Pretor Popa, vice
președinte al acestei Camere, care se

află într-o vizită la Bruxelles, a avut 
convorbiri cu reprezentanți ai Oficiu
lui belgian de comerț exterior și ai 
Federației industriei chimice. Condu
cătorul delegației române a fost, de 
asemenea, primit de H. Fayat, mi
nistru secretar de' stat la Ministerul 
Comerțului Exterior al Belgiei, eu 
care a purtat discuții asupra unor 
noi posibilități privind dezvoltarea 
schimburilor comerciale și coopera
rea economică și tehnică, care pre
zintă interes pentru ambele părți. La 
intrevedere a participat Alexandru 
l.ăzăreanu, ambasadorul României la 
Bruxelles.

Guvernul japonez, lntru- 
nit miercuri într-o ședință spe
cială, a hotărit să accepte reduce
rea bugetului militar, pentru anul 
fiscal viitor cu 2,6 miliarde yeni. O- 
poziția consideră însă această sumă 
drept nesatisfăcătoare. în parcul Hi- 
byia, din centrul orașului Tokio, a 
avut loc un mare miting de pro
test împotriva . programului militar 
al guvernului, desfășurat la chema
rea partidelor comunist și socialist, 
a Consiliului' general al sindicatelor 
— SOHYO — și a altor organizații 
democratice.

Comunicatul brLvind reten- 
ta vizită în Uniunea Sovietică a 
delegației Partidului . Comunist din 
Belgia. în frunte cu Marc Drumaux, 
președintele partidului, a. fost dat 
publicității la Moscova. în cursul 
convorbirilor dintre delegația belgia
nă și delegația C.C. al P.C.U.S. — 
se spune în comunicat — părțile au 
declarat că sprijină deplin ideea ti
nerii conferinței general-europene a 
statelor.

Guvernul militar ai Ecu
adorului 8 ordonat, miercuri, 
arestarea tuturor speculanților care, 
sub fostul regim al președintelui 
Velasco Ibarra, s-au îmbogățit în 
mod ilicit. Peste 300 de persoane au 
fost reținute sub acuzația de a ti

provocat, prin diverse neregularitățl. 
majorarea preturilor la o serie de 
promise.

Kim Ir Sen, secre‘-a!' general 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, a primit delega
ția Mișcării de acțiune populară uni
tară din Chile, condusă de Jose Ro
drigo Ambrosio, secretar general al 
M.A.P.U., care se află intr-o vizită 
Ia Phenian. Cu acest prilej — infor
mează agenția A.C.T.C. — a avut loc 
o convorbire prietenească.

La Bratislava au Iuat sfîrșit 
lucrările Plenarei C.C. al P.C. din 
Slovacia, care a dezbătut unele 
probleme ale dezvoltării economice 
și ale muncii de partid. Plenara a 
adoptat o hotărîre în problemele 
discutate.

Angela Davis

eliberată

pe cauțiune
NEW YORK 24 (Agerpres). — 

Judecătorul tribunalului din San 
Jose (California) a hotărit 
miercuri punerea în libertate, pe 
cauțiune, a tinerei militante de 
culoare Angela Davis. Avocatul 
apărării, Howard Moore, care a 

întocmit 
pentru e-

anunțat hotărîrea, a 
formele legale cerute 
liberarea ei.

Luni, Angela Davis 
să compară, totuși, in 
riului sub acuzația de a fi furni
zat armele cu care ar fi fost ucis 
un judecător și doi deținuți în 
timpul unui proces desfășurat 
în august 1970 la tribunalul din 
San Rafael (California) — în
scenare în baza căreia a fost a- 
restată,, în urmă cu 16 luni. Ea 
se află. în prezent, in închisoa
rea din comitatul Santa Clara, 
în apropiere de localitatea Palo 
Alto (California).

urmează 
fața ju-

Despre însemnătatea istorică a eve
nimentelor din februarie 1948, care au 
dus la instaurarea puterii clasei mun
citoare și a poporului muncitor în 
Cehoslovacia, deschizînd calea trans
formării socialiste a societății, a vor
bit Antonin Kapek, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, prim-secretar al Comitetului oră
șenesc Praga al P.C.C.

O adunare de masă consacrată ace
luiași eveniment a avut 
tislava.

loc Ia Bra-

HANOI 24 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. informează că prințul Norodom 
Sianuk, șeful statului cambodgian, a 
vizitat zilele trecute orașul Haifong 
șj. provincii» Quang Ninh din R.D. 
Vietnam. El a fost însoțit de primul 
ministru ai R.D. Vietnam, Fam Van 
Dong.

Cu prilejul vizitei, Norodom Sianuk 
a elogiat, în numele Frontului Națio
nal Unit al Cambodgiei și Guvernu
lui Regal de Uniune Națională, vic- 

, toriile obținute de poporul vietnamez 
in -lupta împotriva agresiunii ameri
cane, pentru salvarea națională și in 
construcția socialistă și a urat popoa
relor vietnamez, cambodgian și lao
țian obținerea victoriei complete

La rîndul său, in numele guver
nului și poporului vietnamez. Fam 
Van Dong a reliefat solidaritatea mi
litantă frățească de nezdruncinat cu 
poporul cambodgian, care împreună 
cu popoarele vietnamez și laoțian 
luptă și obțin victorii pe frontul îm
potriva agresiunii Statelor Unite. El 
și-a exprimat ferma încredere în 
marea și neîndoielnic victorioasa re
zistență a popoarelor cambodgian, 
laoțian și vietnamez.

în vederea unor înTribunalul din Lisabona 
l-a condamnat, marți, pe Antonio 
Gervasio, la 11 ani și 8 luni închi
soare sub acuzația că a fost „recu
noscut ca vinovat de apartenență la 
C.C. al P.C. Portughez", partid in
terzis, după cum Se știe, în această 
țară. El este privat de drepturi poli
tice pe o perioadă de 16 ani, in
formează ziarul „L’Humanite".

Explozie Ia Fabrica de 
amidon din Lubon. DuPă curn 
informează agenția P.A.P., la Fabri
ca de amidon din localitatea Lubon, 
în apropiere de Poznan, a avut loc 
o explozie în urma căreia șapte per
soane și-au pierdut viața, opt au 
fost rănite și tot atîtea au fost date 
dispărute. La acțiunile de salvare au 
fost _ mobilizate detașamente de 
pompieri, unități militare, muncitori 
din întreprinderile voievodatului 
Poznan.

La Tokio a sosit o dele
gație economică a R.P.

Noi amănunte în legătură cu
MOSCOVA 24 (Agerpres). 

— Una dintre sarcinile 
principale ale experimentu
lui cu stafia automată 
„Luna-20", pe care au tre
buit să o rezolve specia
liștii sovietici, a fost recol
tarea propriu-zisă a probei 
de rocă. Pentru aceasta, ei 
au proiectat și realizat o 
instalație unică in lume, 
care se bazează pe un sis
tem de forare circulară și 
șocuri, capabil să culeagă, 
intr-o singură operațiune 
atit roci monolitice, cit și 
sfărimicioase. De asemenea, 
s-a reușit recoltarea probe
lor cu o degradare minimă 
a structurii naturale a ro
cilor.

Experiențele realizate pe 
Pămint. in condiții fizico- 
mecanice apropiate celor

selenare, precum și cu. sta
ția automată „L,una-16“, au 
demonstrat că influenta 
principală asupra instala
ției de foraj o are tempe
ratura proprie și nu tempe
ratura rocii. De aceea, pen
tru menținerea unei bune 
capacități de lucru a insta
lației noi, s-a hotărit asi
gurarea unei izolări termice 
a corpului forezei. in afară 
de aceasta, s-a stabilit că 
in condițiile vidului avan
sat din Cosmos, se poate 
produce lipirea de instru
ment a unor mici particule 
metalice sau de rocă. Pen
tru evitarea acestui feno
men. foreza a fost închisă 
ermetic și dezermetizată 
abia înainte de începerea 
activității pe Lună. Aceasta

Mongole,
trevederi cu reprezentanți ai guver
nului nipon și ai cercurilor japoneze 
de afaceri — relatează agenția 
T.A.S.S.

La începutul celei de-a 
145-a reuniuni a Conferin
ței cvadripartite asupra 
Vietnamului, ^sațu R o- 
Vietnam a hotărît să suspende lu
crările în semn de protest împo
triva bombardamentelor asupra R.D. 
Vietnam și Vietnamului de sud, pre
cum și asupra Laosului și Cambod
giei — a declarat șeful dele
gației, Xuan Thuy. El a propus ca 
următoarea întrunire, a 146-a a 
conferinței să aibă loc la 2 martie. 
Reprezentantul Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud a anunțat că este 
de acord cu ridicarea ședinței. Dele
gații S.U.A. și administrației saigo- 
neze au declarat că nu acceptă data 
propusă pentru a 146-a ședință.

performanta stației „luna-20“
a permis efectuarea ungerii 
mecanismelor in timpul 
funcționării cu ajutorul așa- 
numitei „ceti de ulei", care 
se produce prin evaporarea 
unguentului in vid.

Toate aceste măsuri au 
permis asigurarea bunei 
funcționări a aparatului 
pentru recoltarea probelor 
de rocă lunară.

★
MOSCOV A 24 (Agerpres). 

— ..Așteptăm cu nerăbdare 
mostrele de roci selenare 
pe care ni le aduce stafia 
„Luna-20" — a declarat, 
într-un interviu acordat, 
ziarului „Izvestia". Kirill 
Florenski, specialist al In
stitutului de cercetări cos
mice al Academiei de Stiin- 
fe a U.R.S.S. In context, el 
a relevat că mostrele sînt

luate dințr-o regiune mon
tană deosebit de interesan
tă, situată la nord-est de. 
Marea Fertilității, care re
prezintă o depresiune cal
mă, nefiind rezultatul vre
unui proces cu caracter de 
catastrofă. Ca urmare a 
acestui fapt, este de aștep
tat ca malurile mării să nu 
fie „poluate" cu materiale 
provenite din alte zone, și 
după toate aparentele vor 
fi obținute mostre de ma
teriale cu adevărat conti
nentale. Cercetările asupra 
lor vor furniza rezultate cu 
rol de „arbitru" fată de. 
ipotezele divergente privind 
structura Lunii, a spus Flo
renski. amintind că stafia 
sovietică a aselenizat Intr-o 
zonă continentală.
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