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în industria construcțiilor de mașini:

FUNCȚIONAREA RIGUROASĂ 
A COOPERĂRII INTEROZINALE

0 Exemple pozitive, dar și nu puține insuficiențe

9 O „reacție in lanț" declanșată de furnizori nepunctuali

9 Rolul „cheie" al centralei industriale impune mai multă răspundere

Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

unui grup de ziariști belgieni

In înfăptuirea sarcinilor mari și 
complexe care revin industriei 
noastre constructoare de mașini în 
cadrul planului cincinal, o impor
tanță deosebită au extinderea șl 
perfecționarea relațiilor de coope
rare in întreprinderi. Ca latură im
portantă a organizării moderne a 
producției în această ramură, strîns 
legată de dezvoltarea specializării 
și profilării, cooperarea între în
treprinderi constituie o condiție e- 
sențială a realizării unor produse 
de înalt nivel tehnic. Ea este deo
sebit de eficientă sub aspect eco
nomic, intrucit de extinderea coo
perării depinde în măsură impor
tantă ca întreprinderile să-și dez
volte substanțial producția, folosind 
mai rațional capacitățile de care 
dispun, să adîncească specializarea, 
realizind produse de complexitate 
și tehnicitate sporite, să obțină o 
productivitate a muncii mai mare 
și costuri de producție mai reduse.

La Conferința Națională a parti
dului din iulie a.c. s-a subliniat ne
cesitatea de a se acorda o atenție 

specială dezvoltării cooperării între 
întreprinderi in cadrul construc
țiilor de mașini. Evident, un rol e- 
sențial în această privință revine 
centralelor industriale care, potrivit 
reglementărilor legale în vigoare, 
au obligația de a stabili planul de 
cooperare intre unitățile compo
nente, de a urmări și de a lua mă
suri pentru îndeplinirea întocmai a 
acestuia, de a organiza și dezvolta 
relațiile de cooperare cu alte cen
trale.

Dată fiind însemnătatea desfășu
rării în bune condiții a coope
rării interuzinale pentru industria 
noastră constructoare de mașini, 
fiecare întreprindere, fiecare cen
trală industrială din această ramu
ră poate considera că și-a îndepli
nit sarcinile de plan numai dacă 
și-a onorat integral, sub toate aspec
tele — cantitate, calitate și termene 
de livrare — obligațiile ce-i revin 
din programul de colaborare. Nu
meroase exemple atestă că, atunci 
cind cooperarea este bine pusă la 
punct, cind piesele și subansamblele 

sînt livrate la vreme, în condițiile 
stabilite de comun acord, se pot 
obține rezultate economice remar
cabile, ca efect al fabricării ritmice, 
în cantități tot mai mari, a unor 
produse de mare utilitate. Sint de 
remarcat relațiile bune de coope
rare pe care „U.R.A.“ Bacău, între
prinderea mecanică Mija, în cali
tate de furnizori de cutii de viteze 
pentru rulouri compresoare sau de 
diferențiale pentru excavatoare hi
draulice, le întrețin cu uzina „Pro
gresul" din Brăila. Sau faptul că în 
acest an, ca și în cei precedenți, 
Uzina de mecanică fină Sinaia a 
expediat ritmic întreaga cantitate 
de pompe hidraulice și pompe cu 
roți dințate Uzinei mecanice din 
Plopeni (caro, la rindul său, le uti
lizează pentru execuția unor sub- 
ansamble necesare tractoarelor S 
1500), Uzinei mecanice Timișoara 
pentru fabricarea unor tipuri de 
macarale, uzinei „Vulcan" din Ca-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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IN ZIARUL DE AZI:

• 0 mare și prețioasă 
rezervă în întrece
rea pentru îndeplini
rea cincinalului îna
inte de termen: 
FRUCTIFICAREA PRO
PUNERILOR OAMENI
LOR MUNCII

• Relatare despre o re
centă analiză între
prinsă de comisia 
permanentă a Marii 
Adunări Naționale — 
UNDE-I LEGE, NU-I 
TOCMEALĂ; APLICA
REA LEGII CANTI- 
NELOR-RESTAURANT 
FACE EXCEPȚIE ?

• Ancorarea în viață, 
în problemele actua
lității, aceasta este 
„RETETA" EFICIEN
TEI FESTIVALURILOR 
ARTISTICE, (însem
nări despre „Cibi- 
nium-1972").

• „COROANĂ PENTRU 
DOJA" la Teatrul 
Național din Timi
șoara (cronică dra
matică)

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a primit la 11 octombrie 
un grup de ziariști belgieni, cărora le-a acordat un interviu.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, sinteți unul din parti
zanii cei mai convinși ai unei 
conferințe europene. Am putea 
să vă întrebăm pentru care 
motiv ?

RĂSPUNS : într-adevăr. Româ
nia se pronunță în mod activ pen
tru securitatea europeană și pen
tru realizarea unei conferințe con
sacrate acestui scop, cu partici
parea tuturor statelor interesate.

Preocuparea pentru realizarea 
securității europene pornește de 
la necesitatea de a realiza pe con
tinentul nostru relații noi între 
toate statele, bazate pe egalitate în 
drepturi, pe respectul independen
ței și suveranității naționale, pe 
neamestecul în treburile interne și 
avantaj reciproc. Considerăm că 
Europa, popoarele europene au 
dreptul să trăiască în condiții de 
pace și colaborare, să aibă sigu
ranța că nimeni nu va interveni 
în treburile lor interne, că își pot 
consacra eforturile pentru dezvol
tarea lor economico-socială și cul
turală.

România, poporul român sînt 
angajate într-o politică de dezvol
tare rapidă, economico-socială a 
țării, de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 
Este de înțeles că acest obiectiv 
nu se noate realiza decît în condi
țiile unei păci trainice, ale unor re
lații de colaborare între toate sta
tele europene — bazate pe princi
piile la care m-am referit — pe 
excluderea definitivă a forței și a 
amenințării cu forța în relațiile 
dintre state.

ÎNTREBARE : Ați putea să 
ne dați unele amănunte cu pri
vire la poziția României față 
de lichidarea blocurilor mili
tare, față de rolul țărilor mici, 
precum și in legătură cu inter
pretarea care trebuie dată su
veranității în lumina dreptului 
internațional ?

RĂSPUNS : în C'' privește pro
blema blocurilor militare, este de 
înțeles că realizarea securității eu
ropene trebuie să ducă la dispariția 
blocurilor militare — care consti
tuie un anacronism — la lichidarea 
bazelor militare, la retragerea tru
pelor străine de pe teritoriile altor 
state, creîndu-se astfel condiții 
pentru o adevărată egalitate în 
drepturi și pentru o reală secu
ritate a popoarelor.

Noi pornim de la faptul că secu

ritatea nu se poate asigura pe bază 
de blocuri militare, ci prin dispa
riția acestora. în această direcție, 
România s-a pronunțat și se pro
nunță în mod consecvent pentru 
a se ajunge la desființarea blocu
rilor militare.

în ce privește rolul țărilor mici 
și mijlocii, desigur, noi pornim de 
la realitatea că în lume există țări 
mari, mici și mijlocii. Avem, de 
asemenea, în vedere că există țări 
cu orînduiri sociale diferite, că răs
punderea în viața internațională 
este, într-un anumit sens legată și 
de rolul pe care îl joacă o țară sau 
alta, indiferent de mărimea ei. Dar, 
totodată, considerăm că soluționa
rea marilor probleme nu se poate 
face decît cu participarea tuturor 
statelor — și. în acest sens, țările 
mici și mijlociixsînt chemate să 
joace un rol activ în realizarea 
unei lumi noi, de colaborare și 
pace. Aceasta presupune ca ele să 
fie într-adevăr active, să nu aș
tepte ca alții să rezolve problemele 
pentru ele, ci, dimpotrivă, să parti
cipe nemijlocit la viața internațio
nală.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, care sînt principalele 
obiective, din punct de vedere 
bilateral, ale apropiatei dum
neavoastră vizite în Belgia ?

RĂSPUNS : Aș dori să mențio
nez că relațiile dintre Româ
nia și Belgia au cunoscut o 
dezvoltare puternică în cursul 
ultimilor ani, că țările noas
tre sînt animate de dorința de a 
realiza o colaborare multilaterală 
în domeniile economic, tehnico- 
științific și cultural. Apreciez că 
vizita pe care urmează să o fac în 
a doua parte a lunii octombrie în 
Belgia va evidenția noi posibili
tăți pentru promovarea unei și mai 
largi colaborări între cele două 
țări. în același timp, avînd în ve
dere interesele popoarelor noastre 
pentru înfăptuirea securității euro
pene și dezvoltarea colaborării în
tre state, sfrer că cu prilejul aces
tei vizite vom întări și activitatea 
noastră comună, ne plan european 
și internațional, în vederea realiză
rii destinderii și conlucrării fruc
tuoase între toate popoarele lumii.

Sper ca în cadrul acestei vizite 
să evidențiem noi posibilități, atît 
pentru dezvoltarea colaborării bila
terale — în domeniile economic, 
tehnico-științific — cît și pentru 
întărirea cooperării pe plan inter
național, apreciind că aceasta 

corespunde intereselor ambelor 
state, cauzei generale a colaborării 
între toate popoarele.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, într-un context mai 
larg, dumneavoastră veți vi
zita capitala Pieței comune. 
Cu circa mai bine de jumătate 
de an în urmă, guvernul dum
neavoastră a solicitat C.E.E. 
preferințe vamale generali
zate. Cum se prezintă relați
ile dintre țara dumneavoastră 
și Comunitatea Economică Eu
ropeană ?

RĂSPUNS : înainte de toate, ar 
trebui să spun că eu am impresia 
că voi vizita capitala Belgiei, nu 
a Pieței comune. Cel puțin după 
cunoștințele mele, Bruxelles încă 
nu a fost declarat capitala Pieței 
comune ; este, într-adevăr, sediul 
acesteia.

Este adevărat că România s-a a- 
dresat Pieței comune cu cererea 
de a obține preferințe vamale ge
neralizate — și aș dori să exprim, 
cu acest prilej, mulțumirile guver
nului român și ale mele personal 
pentru faptul că guvernul și repre
zentanții guvernului belgian au a- 
cordat sprijin țării noastre în a- 
ceastă direcție. Sperăm că, pînă la 
urmă, se va ajunge la o concluzie, 
în sensul dorinței României. A- 
ceasta va crea condiții pentru dez
voltarea mai puternică a relațiilor 
Republicii Socialiste România cu 
țările Pieței comune.

Adresîndu-ne Pieței comune cu 
această cerere, noi am pornit de la 
realități, de la faptul că Piața co
mună există, că unele din proble
mele colaborării economice — cum 
este problema acordării preferin
țelor vamale generalizate — tre
buie soluționate cu cei care au un 
rol în această direcție.

în perspectivă, desigur, vom ține 
seama de această realitate și vom 
acționa pentru dezvoltarea relații
lor cu țările Pieței comune, ceea 
ce va servi '— credem — intere
selor tuturor țărilor.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, considerați că țări ca 
Românul sau Belgia au de ju
cat un rol substanțial la confe
rința pentru securitate și cola
borare în Europa ?

RĂSPUNS : Da, eu consider că 
România și Belgia — și, desigur, și 
alte țări europene, aș putea spune 
toate țările de pe continent — tre
buie să joace un rol activ în această 
privință. Realizarea securității, a

(Continuare In pag. a Ill-a)

A luat ființă

Inspectoratul de stat 
pentru controlul prețuri!

9 CU CE SCOPURI ? © CU CE ATRIBUȚII ?
9 CU CE INSTRUMENTE DE ACȚIUNE?

Convorbire cu Ștefan ARSEN E, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Prețuri

sortimente eu altele mai scumpe sau 
se trec unele unități — hoteluri, res
taurante, cofetării, unități 
mandă — la categorii cu un 
prețuri și tarife mai ridicat 
parație cu condițiile in care 
serviciile respective.

Trebuie să recunoaștem că, pînă în 
prezent, verificările efectuate numai 
prin sondaj de lucrătorii Comitetului 
de Stat pentru Prețuri, (deoarece

mecanism 
producției 

sistema- 
oamenilor

(Continuare in pag. a IV-a)

de co- 
nivel de 
în com- 
se oferă

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
Prezentarea scrisorilor

de acreditare a noului ambasador

al Austriei
în ziua de 18 octombrie a.c., pre

ședintele Consiliului de Stat, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit 
pe Werner Sauter, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în

calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Austria în țara noastră. (Cuvântă
rile rostite, în pag. a V-a).

Ambasadorul R. P. D. Coreene

— înființarea Inspectoratului de 
stat pentru controlul prețurilor, ca și 
a organelor sale județene — ne-a de
clarat pentru început interlocutorul 
— se înscrie pe linia preocupărilor 
partidului și statului nostru de întă
rire a legalității socialiste în toate 
domeniile de activitate. Alături de 
celelalte pîrghii folosite în economie, 
sistemul de prețuri are, după cum 
bine se știe, un aport însemnat la 
realizarea obiectivelor prevăzute în 
planul de stat, contribuind la buna 
funcționare a întregului 
de conducere planificată a 
și desfacerii, la creșterea 
tică a nivelului de trai al 
muncii.

Se poate aprecia că. în activitatea 
practică de stabilire a prețurilor, ma
joritatea întreprinderilor determină 
în mod riguros cheltuielile de pro
ducție, iar în antecalculatiile de preț 
prevăd consumuri de materii prime, 
materiale, manoperă ș.a., corespun
zător calității și caracteristicilor teh
nice ale noilor produse pe care Ie in
troduc in fabricație.

Controlul in domeniul prețurilor a 
depistat însă și o serie de aspecte 
și tendințe cu implicații negative a- 
supra economiei naționale. S-a con
statat astfel că unele intreprinderi și 
organizații economice încarcă ante- 
calculațiile de preț cu cheltuieli peste 
cele necesare, mărind astfel, în mod 
artificial, prețurile, obținind, pe a- 
ceastă cale, beneficii nemeritate. Or, 
de o asemenea „depășire" de plan nu 
are nimeni nevoie, ea necorespun- 
zînd unei creșteri reale a volumului 
producției, ci doar unor creșteri va
lorice, pe hîrtie. Majorarea artificială 
a unor prețuri și tarife poate duce 
totodată la scumpirea produselor in 
ramurile consumatoare, la creșterea 
costului investițiilor, la slăbirea in
teresului pentru economii reale de 
materiale și forță de muncă, la apa
riția unor sortimente noi de produse 
care nu se cer pe piață (pentru că, de 
fapt, ele diferă de cele vechi doar 
ca nivel de preț) etc. In domeniul 
preturilor cu amănuntul, tendința 
arătată afectează negativ realizarea 
proporțiilor prevăzute pentru crește
rea veniturilor reale ale populației.

O serie de încălcări se produc nu 
numai în ce privește stabilirea pre
țurilor. ci și în domeniul aplicării 
lor, în special în unitățile de pres- 
tări-servicii și de alimentare pu
blică. Deseori nu se respectă con
cordanța dintre prețul s~u t’riful 
practicat și calitatea produsului sau 
serviciului oferit, se înlocuiesc unele

După ce am stabilit 
„cartierul nostru gene
ral" în Craiova, în
tr-un imobil de pe str. 
Popa Șapcă, nr. 4, am 
început să telefonăm. 
Unde 7 Cui 7 Ne-am 
propus să constatăm, 
fără a apela la dări de 
seamă și date statisti
ce, fără a ne declina 
calitatea de ziariști, 
fără intermediari, cum 
răspund serviciile pu
blice solicitărilor pu
blicului.

Pentru început : Alo, 
3 33 74 !

— Conducta noastră 
de gaze e defectă, in
formăm „alarmați" dis
pecerul de la I.G.O.

— In cîteva minute 
sîntem la dv. Pină a- 

toate 
e

tunci stingeți 
focurile, fumatul 
strict interzis.

Răsfoim in continua
re cartea de, telefoane. 
Am găsit.

— Alo, „Salvarea" 7 
Un accident grav la 
imobilul nr. 4 pe str. 
Popa Șapcă...

— In 7—8 minute 
sintem la fața locului 1 

începuse să se profi
leze un reportaj pozi
tiv și ne gindeam la 
cea mai bună modali
tate pentru populari
zarea experienței îna
intate în organizarea 
serviciilor publice. 
Cind colo...

ȘASE ZILE LA CRAIOVA

Solicitanți incognito

tie servicii... fictive
• 0 experiență pozitivă își schimbă caracterul • Plouă-n casă? 
Aduceți casa să facem devizul • Mobilă servită... pe orizontală 

® Un plan de măsuri, de mult așteptat

întreprinderea pen
tru construcții și repa
rații (fond locativ) are 
două secții pentru ser
virea populației. Una 
răspunde la numărul 
de telefon 1 35 94, iar 
cealaltă la 1 27 00. For
măm primul număr. 
Nimeni. Mai încercăm 
o dată, de două ori, de 
nouă ori. Același re
zultat. Formăm 1 27 00. 
Iată că răspunde ci
neva.

— Avem un scurt 
circuit în casă. Ard fi
rele electrice 1

— Ați greșit secția. 
Sunați la 1 35 94 (adică

la numărul unde nu 
răspunde nimeni! n.n.). 
Acolo întrebați de to
varășul tehnician Mla- 
din.

Urmăm fără nici o 
speranță sfatul. Și 7 
Minune ‘ 
aceeași 
1 27 00.

— Cu 
din, tehnicianul.

— Da, adică nu, nu 
e. Reveniți pe la trei. 
Dar de ce vă tot omo- 
riți cu telefoanele ? 
Veniți mîine dimineață 
aici și semnalați ver
bal cazul. Trebuie să 
se facă o constatare,

i sfatul.
! — răspunde... 

voce de la
tovarășul Mla-

un deviz, o progra
mare...

Noroc că nu era vor
ba de nici un scurt 
cuit. Și noroc că 
Craiova se ocupă 
servirea publicului 
întreprinderea de elec
tricitate. Ne-am grăbit 
să-i solicităm servi
ciile :

— 1 17 70 ? Avem un 
scurt circuit pe str. 
Popa Șapcă nr. 4. Ard 
firele.

— Da, se face 
nă răspunsul.

— Cind vine 
cianul ?

— Vă răspund

cir-
în 
de
Și

— su-
tehni-
cu a-

proximație. Dacă nu 
vine azi, vine mîine.

Am înțeles. Și la în
treprinderea de electri
citate e un scurt cir
cuit, în relațiile ei cu 
publicul. In orice caz, 
tehnicianul cerut de 
noi n-a venit nici... 
peste 4 zile.

Am repetat apelurile 
telefonice la întreprin
derea de construcții. 
De data aceasta solici
tam reparații urgente 
la instalațiile de apă, 
de căldură. Ni s-a răs
puns (cind ni s-a răs
puns) cam ași: „De ce 
ne chemați acolo ? Ve-

niți dv la noi. Trebuie 
să vedem care e situa
ția" (7!)

„Situația" (cum spun 
reprezentanții intre- 
prinderilor vizate) in 
raporturile dintre ser
viciile publice și public 
pare de necrezut : in 
loc să vină cei plătiți 
de tine la fața locului, 
să vadă despre ce e 
vorba, să înlăture ime
diat defecțiunile ivite, 
dimpotrivă, te cheamă 
la ei, să te vadă mai 
întîi la față, să le po
vestești cazul, să se 
alcătuiască un dosâraș 
cu devize, cu progra
mări, cu... Se arde re
țeaua electrică ori 
curge apa și inundă 
blocul 7 Asta pare se
cundar 1 Contează în 
primul rînd formele, 
dosărașul.

Un mod de lucru la 
fel de birocratic — ar
tificial creat astfel — 
am intîlnit și la alte 
servicii de interes pu
blic. „A sosit sezonul 
rece. Ne-am pus in

Gh. GRAURE 
Nistor ȚUICU 
corespondentul 
„Scînteii"

(Continuare 
(n pag. a II-a)

Miercuri. 18 octombrie a.c., to
varășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe Kang Iăng Săp, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Populare 
Democrate Coreene la București,

în legătură cu plecarea definitivă 
a acestuia din țara noastră.

La primire a participat Mircea 
Malița, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat.

Cu acest prilej a avut loc « 
convorbire care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

Ambasadorul Venezuelei
Miercuri, 18 octombrie a.c., to

varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a 
primit pe Valentin Hernandez-A
costa, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Ve
nezuela la București, în legătură

cu plecarea definitivă a acestuia 
din țara noastră.

La primire a participat Mircea 
Malița. consilier al președintelui 
Consiliului de Stat.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

......................................................................... ...........
viața internațională

• Dezbaterile din comitetele Adunării Generale a 
O.N.U.

• întrevedere H. Kissinger - Xuan Ihuy.

• Instituirea legii marțiale în Coreea de sud.

• Chile : Manevrele reacțiunii întîmpină riposta hotă- 
rîtă a maselor populare.

• Azi începe conferința la nivel înalt a Pieței comune 
(corespondență din Paris).
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Crește nota 
de plată

FAPTUL
DIVERS
Enigma
statuii

La Muzeul de istorie din Bis
trița se află o statuie avlnd o 
înălțime de peste 2,20 m, care 
amintește în multe privințe de 
stilul lui Brâncuși. (De altfel, 
de la asemănările pe care le 
prezintă cu unele dintre operele 
marelui sculptor, ea a Și fost 
denumită „Idolul tăcerii"). Cio
plită in piatră masivă, repre- 
zentlnd o figură umană cu am
bele brațe (redate stilizat) îm
preunate și ridicate spre fată, 
intr-o atitudine de profundă 
contemplație, statuia a fost 
descoperită intimplător in urmă 
cu peste 100 de ani, De atunci 
și pină astăzi insă, nimeni nu 
a putut descifra cu precizie i- 
dentitatea ei. După unii cerce
tători, statuia ar reprezenta un 
idol aparținind unui cult reli
gios tracic și ar data din mi
leniul V î.e.n. Alții, atribuin- 
du-i, de asemenea, o vlrștă mi
lenară, susțin Insă că ne-am 
afla in fața... unei simple for
mațiuni vulcanice, șlefuite în
delung de ape și vint ! Așadar, 
omul sau natura 7 Fără să anti
cipăm care dintre acești doi 
meșteri va ciștiga partida, con
troversa — să o recunoaștem — 
se anunță deosebit de intere
santă.

(„Sein- 
la a- 
Nieolae 

Can-

Nu cu mult în urmă 
teia" nr. 9292) relatam 
ceastă rubrică despre 
Teodorescu și Gheorghe 
drea, ospătari la restaurantul
„Bucur" din Capitală, care au 
încercat să înșele doi consuma
tori, incărclndu-le nota de pla
tă. La numai citeva zile după 
aceasta, in aceeași unitate, or
ganele de resort au depistat un 
alt fapt similar. Servind micul 
dejun unui grup de turiști, 
ospătarul Constantin Mustățea 
le-a pretins să plătească 510,30 
lei, in loc de 298,30 lei. Din- 
tr-un condei, un suprapreț de 
peste 200 lei ! Desigur, in urma 
acestui fapt, ospătarului în 
cauză i se intoemește acum nota 
de plată ce i se cuvine. între
barea este insă ce atitudine are 
față de asemenea „greșeli" în 
serie conducerea unității Res
pective ? Sînt ele oare simple 
„greșeli" ? N-ar strica dacă fo
rurile de resort ar încerca "" 
elucideze această întrebare.

In rîndul măsurilor luate în ulti
mii ani de conducerea de partid și 
de stat, pentru ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii, se în
scrie — fără îndoială — si legea pri
vind organizarea cantinelor-restau- 
rant pentru salariațl. Nu este ne
voie. credem, să recurgem la prea 
multe argumente pentru a demonstra 
caracterul larg social al acestei legi. 
Ea vine, după cum bine se știe, 
atit în sprijinul salariaților — de 
ordinul citorva 
milioane — cit și 
al membrilor lor 
de familie, al pen
sionarilor. In a- 
cest scop, legea 
stabilește cu exac
titate obligațiile 
ce revin organe
lor departamenta
le centrale, con
ducerilor de in? 
treprinderi și or
ganizații socialis
te, sindicatelor și 
consiliilor popu
lare pentru reor
ganizarea întregii 
rețele de cantine, 
de adaptare a a- 
cestora la cerin
țele specifice e- 
xistente in fiecare 
ramură de acti
vitate.

De la adopta
rea acestei legi de 
către M.A.N. a 
trecut un an și 
jumătate. Ce re
zultate s-au obți
nut în aplicarea 
ei 7 Prilejul de a 
da un răspuns cit 
mai exact acestei întrebări ne-a 
fost oferit de o recentă ana
liză a Comisiei permanente pen
tru consiliile populare și adminis
trația de stat a M.A.N. Deputății a- 
cestei comisii. in colaborare cu 
membri ai comisiilor de speciali
tate ale consiliilor populare au con
trolat modul cum se aplică preve
derile legii in 22 de județe. 81 de 
municipii, orașe și comune — prac
tic fiind verificată in amănunt ac
tivitatea a pșste 200 de cantine.

Potrivit prevederilor legii, toate 
cantinele pentru salariat) existente 
in patrimoniul întreprinderilor și 
organ’zațiilor socialiste trebuiau re
organizate după luna aprilie 1971 
(data Intrării în vigoare a noii re
glementări) in canttne-restaurant. 
Dispoziția legii este c't se poate de 
clară. Totuși abia 18 la sută din to
talul cantinelor aflate in subordinea 
unităților socialiste au fost supuse 
pină acum acestei transformări.

Realitatea este că în acele județe 
în care organele departamentalei și 
cele locale au făcut eforturi pentru 
a așeza activitatea cantinelor ne fă
gașul noilor reglementări ș-au ob
ținut rezu’tnte notabile. In județe 
ca Sibiu, Bihor, Mureș, Maramureș, 
Prahova, mun’cipiul București, uni
tățile de servire a salariaților trans
formate in caotine-restaurant se ri
dică nină la 50 la sută (si neste 50 
la sută) din totalul cantinelor —

fapt apreciat ca pozitiv pentru 
timpul scurt care s-a scurs de la a- 
plicarca legii. Efectul imediat, in le
gătură directă, inseparabilă, cu a- 
ceste rezultate constă in faptul că 
— o dată cu transformarea cantine
lor în cantine-restaurant — a cres
cut simțitor numărul salariaților 
care servesc masa act. ca urmare a 
diversificării! meniurilor, a îmbu
nătățirii calității lor.

Sînt insă și județe unde au fost

înlăturării lor. Dar acesta n-a tăcut 
altceva decit să se transforme in
tr-un contestator al criticilor adre
sate.

In calitate de coordonator princi
pal in aplicarea legii, Ministerul Co
merțului Interior — s-a relevat pe 
bună dreptate in dezbaterile din 
cadrul comisiei permanente — s-a 
rezumai mai mult ia a purta cores
pondență cu unele ministere, cu co
mitetele executive ale consiliilor

Relatare despre o recentă analiză întreprinsă de comisia 

permanentă a Marii Adunări Naționale 

UNDE-I LEGE, MJ-I TOCMEALĂ; 
aplicarea legii cantinelor- 

restaurant face excepție ?
preluate de către comerț și transfor
mate in cantine-restaurant doar 2—5 
cantine (Constanța, Ialomița, Iași, 
Botoșani, Ilfov, Brăila, Vilcea, Ga
lați ș.a.), după cum in alte județe 
(Sălaj și Tulcea) nici o cantină n-a 
fost reorganizată conform prevede
rilor legii.

In fața acestor fapte, deputății 
Comisiei permanente a M.A.N. au 
stăruit, cum era și normal, asupra 
cauzelor. Nu e vorba, cum s-ar cre
de, de niște cauze obiective, greu de 
învins, ci de apariția unor practici 
de eludare a legii. De la serviciile 
de resort ale unor ministere — cum 
ar fi Ministerul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor, Ministerul Minelor, 
Petrolului și Geologiei, Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
— au pornit către unitățile în sub
ordine indicații scrise sau ver
bale (și întrebăm cu ce drept 7) 
de a nu se preda comerțului 
cantinele (? !). Poziția aceasta a 
fost evidentă — în cazul Mi
nisterului Transporturilor și Te
lecomunicațiilor — și in timpul dez
baterilor din comisia permanentă a 
M.A.N. Reprezentantul acestui de
partament fusese invitat in fata 
comisiei pentru a lua act de defi
ciențele constatate în acest sector 
în timpul controlului și. firește, pen
tru a înfățișa deputatiior măsurile 
pe care le preconizează în vederea

populare, fără a întreprinde măsu
rile practice necesare la fața locu
lui. Ba, mai mult, in loc să-și am
plifice eforturile pentru preluarea 
cantinelor, să determine prin atitu
dinea sa activă o preocupare asemă
nătoare și ia ceilalți factori intere
sați, la sfirșitul lunii ianuarie a 
considerat acțiunea încheiată si a 
abandonat preocupările in acest do
meniu. In același mod a acționat 
pentru aplicarea legii, in linii mari, 
și Centrocoopul — cel de-al doilea 
principal coordonator (pentru sate).

Dar oricite carențe s-ar fi mani
festat la unele organe departamen
tale centrale, nu pot fi absolvite nici 
pe departe de răspunderea pe care o 
poartă in această direcție consiliile 
populare și sindicatele Legiuitorul 
a investit organele locale cu dreptul 
de a organiza, prin decizii proprii, 
cantinele-restaurant. Aceasta în
seamnă că. practic, comitetele exe
cutive ale consiliilor populare sint 
in ultimă instanță acelea care pot 
stabili care cantină are condiții să 
fie organizată, așa cum prevede le
gea, și care nu. Or, în această di
recție. unele organe locale s-au si
tuat pe poziția „neutră" — dacă li 
s-a cerut să emită decizii de orga
nizare a cantinelor-restaurant au 
emis, dacă nu, nu. Ce a rezultat din 
această poziție nu e greu de bănuit. 
Aplicarea legii a devenit prilej de

tirguială. In unele județe — ca Bra
șov, Iași, Hunedoara — într-o zi 
s-au emis decizii de transformare a 
cantinelor in cantine-restaurant (ne 
referim la cantinele Combinatului 
chimic Făgăraș, uzinei „Metrom" si 
Trustului de construcții locale Bra
șov, Fabricii de antibiotice Iași și 
Combinatului siderurgic Hunedoara), 
în altă zi s-au emis decizii pentru 
retrocedarea lor către întreprin

deri, ca să func
ționeze după ve
chiul sistem.

Nu e de mirare, 
deci, că, în aceste 
condiții, ritmul 
de preluare a can
tinelor de către 
comerț este cel a- 
mintit: 18 la sută! 
Mai mult, pe baza 
unei statistici, în
tocmite de către 
comisia perma
nentă a M.A.N., 
rezultă că, la ora 
actuală, capaci
tatea cantinelor 
existente in țară 
este utilizată cu 
puțin peste 50 la 
sută, De ce se 
întimplă acest 
lucru ? Cauza este 
aceeași — neres- 
pectarea legii. Pe 
platforma indus
trială Palas-Con- 
stanța, de pildă, 
lucrează citeva 
mii de salariați. 
Aici există o sin
gură cantină — 
cea a Trustului 

de construcții industriale — care 
ar putea satisface cerințele tu
turor unităților învecinate dacă 
și conducerile acestora ăr fi luat 
măsuri pentru asigurarea unor spa
ții necesare servirii mesei Ia locul 
de muncă. Dar n-au făcut-o I Ase
menea fenomene există și la Com
binatul siderurgic Hunedoara. Com
binatul siderurgic Galați, Rafinăria 
Teleajen și in alte locuri.

Comisiă permanentă a M.A.N. a 
analizat pe larg și alte probleme 
legate de aplicarea legii — slaba 
calitate și insuficienta diversi
tate a meniurilor la unele can
tine, necesitatea introducerii meniu
rilor dietetice, inițierea unor mă
suri hotărite pentru dotarea can
tinelor, pentru crearea unor 
secții anexe puternice în vede
rea unei mai bune aprovizionări a a- 
cestora etc. Am insistat însă mai mult 
asupra unor probleme de ordin or
ganizatoric. pentru că fără o 
bună rezolvare a acestora, nu se 
pot face pași serioși înainte nici pe 
linia îmbunătățirii activității genera
le a cantinelor-restaurant. Este 
concluzia esențială care s-a desprins 
din dezbaterile comisiei permanente 
a M.A.N.

Const. PRIESCU

Noul ți modernul hotel turistic din Deva

sa

Instanța era 
întrunită

din 
pu-

In sala cinematografului 
Hirlău se judeca un proces . 
blic. Inculpatul - Constantin 
Nichita. Infracțiunile săvirșite 
— vătămare corporală și ultraj 
cu violență. Deodată, înainte de 
pronunțarea sentinței (prin care 
C.N. a fost condamnat la 3 ani 
și șase luni închisoare), în fața 
cinematografului a izbucnit un 
alt scandai. Autorii lui — Ion 
Florin și Ion Constantin — au 
fost aduși direct in fața in
stanței, care a luat imediat ca
zul in dezbatere. După delibe
rările care au urmat, cei doi au 
primit pe loc cite o lună de în
chisoare.

Mai bine
mergea
pe jos

Vasile Cucicea din comuna 
Poenile de sub Munte (Mara
mureș) mergea, intr-una din 
zile, „pe două cărări" spre casă, 
in cătunul Luhei. După un timP 
a fost ajuns din urmă de auto
vehiculul 21—MM—2 339, pregă
tit pentru transportul de lem
ne, în loc să-și vadă, mai de
parte de drum, el a încercat să 
se agate din mers de remorca 
mașinii, dar s-a dezechilibrat Șt 
a căzut sub roata peridocului. A 
fost Sransportat de urgență la 
spitalul din Vișeul de Sus insă, 
cu toate intervențiile medici
lor, nu a mai putut fi salvat.

Certificat...
penal

Marin Chelu din comuna 
Seaca, județul Olt, dorea să ob
țină un certificat meflical pen
tru un frate al său. După ce a 
încercat încoace și încolo fără 
nici un succes, lntr-una din zile 
a ajuns la medicul Dumitru 
Manta de la spitalul din Drăgă- 
nești-Olt. A scos 200 lei și- 
medicul a început să-i comple
teze un certificat medical pen
tru o perioadă de 30 zile. In 
acest timp însă au sosit și or
ganele de anchetă. Drept pen
tru care, acum tîrgul va fi în
cheiat in fața instanței de ju
decată. De astă dată, cu „cer
tificat" perfect legal !

Rubricâ redoctatâ de :
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe POPESCU 
și corespondenții „Scînteii*

Solicitanți incognito 
de serviciU fictive
(Urmare din pag. I)
ipostaza omului care vrea să-și re
pare soba. Formăm îndată numărul 
de telefon 3 01 32 (toate numerele 
folosite de noi sint .publicate in car
tea de telefoane locală, pentru uzul 
cetățenilor).

— E vorba despre o sobă defectă...
— Ce are 7, ne iscodește dispece

rul.
— I-au căzut căptușelile, i s-au 

cam slăbit cărămizile...
— Veniți aici milne și povestiți-i 

toate astea tovarășei Sanda (?).
— Dar am vrea să vorbim acum 

cu tovarășa Sanda.
— Nu se poate. Trebuie să veniți 

neapărat aici să facem o antecalcu- 
lațle, un deviz.

Dar cum. pe ce bază să facem 
ACOLO antecalculația, devizul etc,, 
dacă defecțiunea se află in casa so
licitantului 7 Am pus această între
bare și tovarășului N. Dobre. preșe
dintele cooperativei „Constructorul".

— Poate că nu e tocmai bine, ne 
răspunde el vag.

Ceea ce supără mai mult în această 
Necunoaștere vagă este caracterul ei 
constatativ, lipsa oricărei nuanțe 
autocritice, faptul că la președintele 
cooperativei nici nu se întrevede vreo 
intenție serioasă de a scutura de pp 
umerii cooperativei practicile biro
cratice In relațiile cu cetățeanul.

Nu e vorba de o excepție. Am aflat 
că in alte cazuri cooperativa „Con
structorul" tărăgănează rezolvarea 
cererilor ani in șir. Imobilul de pe 
str. Dezrobirii nr. 33 A — ca să dăm 
numai un exemplu — e în reparație 
de vreo... 990 de zile. De altfel, coo
perativa a devenit un fel de campion 
al tărăgănărilor : peste 50 la sută 
dintre cererile primite de la cetățeni 
sint rezolvate aici cu intirziere.

Să mai cităm o situație...
După cum se știe, cumpărăturile 

ar trebui să fie pentru oricare dintre 
noi un moment de plăcere, de satis
facție personală. Dar la „Mobila" din 
Craiova cumpărăturile se fac ane
voios, cu alergătură (din partea cetă
țeanului, firește), cu încărcătură și 
descărcătură nervoasă. La depo
zit e o mare aglomerație. De ce ? 
In loc să fie expusă in magazinul de 
prezentare (existent în oraș, dar ne
folosit), de unde cetățeanul să-și a- 
leagă modelul, să plătească și apoi să 
plece acasă, mobila este „expusă" 
claie peste grămadă în depozit. Cum 
se descurcă cumpărătorii 7 Umblă 
fiecare pe unde poate, rupe ambala
jele, privește cite un picior de scaun, 
cite un colț de dulap și se așează la 
rind(!) să „ia legătura" cu funcțio
narii. Pe urmă 7 Omul se izbește de 
cea mai birocratică formă de servire 
publică existentă pe raza municipiu
lui. Direcția comercială locală a hotă- 
rlt ca obiectele grele, Indiferent care, 
să fie transportate doar pină la scara 
blocului. Hotărîrea stipulează că 
transportul se fare numai pe orizon
tală. pe verticală să se descurce fie
care (cumpărător) cum poate.

Cam la acest simulacru de servia- 
bilitate se reduce perimetrul servi
ciilor comerciale din Craiova. Di
rectorii direcției comerdlale jude
țene, organizațiile comerțului lo
cal, specialiștii lor au o idee 
curioasă despre modernizarea sec
torului de care se ocupă. Acest 
lucru este declarat negru pe alb. In
tr-un ultim plan de măsuri luat de 
direcția județeană se pomenește me
reu de zugrăveli, de dotări, de profi
lări și reprofilări, ba chiar de nisipul 
pe care urmează șă se fiarbă cafeaua 
într-o unitate specializată. Numai 
esențialul lipsește : perfecționarea 
serviciilor comerciale. primenirea 
formelor de servire.

...In a cincia zi a vizitei noastre la 
Craiova ne-am intilnit, la consiliul

popular municipal, cu aproape toți 
reprezentanții întreprinderilor și in
stituțiilor publice din oraș : ing. Gh. 
Cristina, director la I.C.F.L. ; Nic. 
Vîlceanu, ing șef la I.G.O. ; I. Bă- 
descu, ing. șef adjunct la I.R.E. ; ing. 
Georgeta Sfirlează, vicepreședinte la 
U.J.C.M. ; Nic. Dobre, președinte la 
cooperativa „Constructorul" ; Gh. 
Ghițoiu, director comercial la direc
ția comercială județeană.

Tovarășii Marin Năstașe, prim- 
vicepreședinte al comitetului execu
tiv al consiliului popular municipal, 
și Gabriel Ciupagea, vicepreședinte 
al comitetului executiv al consiliului 
popular județean, au cerut invitaților 
explicații : de ce sint atit de Inactive 
și deficiente serviciile publice din 
localitate 7 S-a lăsat o tăcere peni
bilă. Intre timp, in fața tuturor di
rectorilor și inginerilor prezenți, to
varășul Marin Năstase ne-a informat 
că nu e pentru prima dată cînd se 
discută despre serviciile publice. 
Dar dacă cei direct Interesați să or
ganizeze serviciile publice rămîn im
pasibili la cererea populației, la in
dicațiile forurilor ierarhice, cine alt
cineva decit consiliul popular poate 
și este obligat să-i dinamizeze 7 In
tenționam să punem această între
bare tovarășului prim-vicepreședinte, 
Dar, în concluzia convorbirii noastre, 
toți cei prezenți au primit Indicația 
obligatorie de a prezenta în citeva 
zile consiliului popular municipal 
planuri de măsuri pentru extinderea 
și perfecționarea serviciilor publice 
din subordine. Firește, așteptăm ca 
ele să fie comunicate și redacției 
noastre pentru a le aduce la cunoș
tința publicului interesat.

Z------------------------
Calendarul grego* 

rian și curentul

electric

Gheorghe Anghelescu 
este elev-caporal la o uni
tate militară și și-a petre
cut o parte din vacanță 
in satul lui natal. Văleni. 
Satul aparține de comuna 
Sălătrucu de Argeș și zice

caporalul in scrisoare că 
satul lui natal este com
plet electrificat de cițiva 
ani.

— Și, mă rog frumos, ce 
mai doriți ?

— Un calendar grego
rian cu mai multe sărbă
tori legale. Cu toarte multe 
sărbători legale.

— Dar pentru ce aveți 
nevoie de un astfel de ca
lendar 7

— Vreau ca satul meu 
natal să fie iluminat..

— Păi dacă este complet 
. electrificat ?

— Mai marii comunei 
Sălătruc, d" care aparțin și 

\.......................... ......

La C. E. I. L. - Focșani

ÎNSEMNATE cantitati oi produse peste pian
Colectivele de muncă din uni

tățile Combinatului pentru ex
ploatarea și industrializarea 
lemnului din Focșani au reușit, 
prin folosirea cu randament 
sporit a tuturor utilajelor și va
lorificarea superioară a masei 
lemnoase, să înscrie noi și im
portante succese in întrecerea 
socialistă. Astfel, la indicatorul 
producție globală s-a inre- 
gistrat un spor de 6 400 000 lei. 
față de prevederile planului de 
producție, iar la prodnriia-mar- 
fă o depășire de' 8 800 000 lei. 
Transformate în unități fizice.

aceste cifre reprezintă ’mo
bilă in valoare de 2 100 000 lei, 
171 mc de plăci fibrolemnoase, 
5 000 mp furnire, 5 800 mp par
chete, 1 100 mc bușteni, , 4 800 
mc lemn pentru construcții etc. 
De remarcat faptul că pe pri
mele 9 luni ale anului, planul 
la toate sortimentele din prelu
crări a fost substanțial depășit 
de către fabricile de mobilă și 
plăci fibrolemnoase, Complexul 
de prelucrare a lemnului Gu- 
gești și Fabrica de cherestea 
Cosmești.
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In munca politica
de masă

initiative si attiuni mobilizatoare,
a â J *

cu
în cele trei trimes

tre care au trecut din 
acest an, la Grupul 
industrial de petrochi
mie din Pitești s-au 
înregistrat însemnate 
depășiri ale planului 
de producție : 100 000 
tone motorină, 78 000 
tone benzină. 390 tone 
acrilonitril, 10 800 tone 
petrol, 1 136 tone bu- 
tadienă, 1 107 tone e- 
tilenă și 22 tone negru 
de fum. Valoric s-au 
realizat în plus 41 de 
milioane lei la pro
ducția globală, iar la 
producția-marfă — 71,8 
milioane lei.
’La obținerea acestor 

succese a contribuit 
ampla activitate des
fășurată de organiza
țiile de partid din 
secții pentru mobiliza
rea și stimularea ini
țiativei creatoare a 
muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor in 
întrecere. Colectivul 
secției de polietilenă 
aste autorul unei va
loroase inițiative, lan
sate sub deviza : „Eu 
produc, eu . .controlez, 
eu răsaund>-“.sJi» Jurma 
aplicării ♦ Bc«sWî ini
țiative, prezenta și 
punctualitatea la pro
gram. exploatarea și 
întreținerea 
condiții a 
realizarea 
a calității 
folosirea 
timpului de lucru au 
devenit sarcini și pre
ocupări permanente 
ale fiecărui muncitor. 
Ca urmare a creșterii 
spiritului 
sabilitate 
la fiecare 
că, secția 
renunțe in ultimul an 
la 13 ingineri, care au 
trecut la comparti
mentele de cercetare 
și in alte sectoare. Mai 
precizăm că de la ini- 

I țierea acestei acțiuni 
* nu s-a mai primit nici 

o reclamație privind 
calitatea polietilenei 
fabricate. Iată și alte 
initiative 
„Nici o avarie 
angaiaților !“ 
zul C.ET.-I). 
instalațiile să 
neze ta 
oroiectată!" (colectivul 
rafinărtei). „Să pres
tăm 10 000 ore muncă 
patriotică pentru a 
grăbi punerea in func
țiune a noilor obiec
tive !“ (tinerii din ca
drul unității de inves
tiții). Aceste initiative 
vizează sporirea res
ponsabilității în ex-

în bune 
instalațiilor, 

exemplară 
produselor, 
integrală a

de rfspon- 
profesională 
loc de mun- 
a putut să

adresă precisă
ploatarea Instalațiilor, 
atingerea mai rapidă a 
parametrilor proiectați 
și o mai bună orga
nizare a muncii în 
vederea realizării sar
cinilor de producție în 
mod ritmic și fără în
treruperi în funcțio
nare.

Pentru mobilizarea 
colectivelor de munci
tori, a tineretului — 
oetrochimiștii argeșeni 
sint în majoritate ti
neri — organizațiile 
de partid deșfășoară o 
susținută muncă poli
tică, folosind forme și 
metode variate, atrac
tive. Merită scoase în 
evidentă unele forme 
ale agitației vizuale 
folosite cu bune re
zultate de către orga
nizațiile de partid și

Grupul de cores

pondenți volun
tari ai „Scîiiț 

teii" transmite i

\ 
\ 
\ 
\ 
\
*

*

*

ț

valoroase : 
din vina 
(colecti- 
„Toate 

funcțio- 
capacitatea

U.T.C. ca, de exem
plu, confecționarea de 
panouri, editarea u- 
nor afișe și che
mări mobilizatoare, a- 
menajarea a 
puncte de 
presei. 14 
perete cu nuanță sati
rică. editarea unor 
broșuri ca agenda „De 
la om la om". „Tri
buna economistului". 
„Curier legislativ" și 
altele. Periodic sau cu 
prilejul unor eveni
mente deosebite s-au 
tipărit foi volante te
matice, cu titluri su
gestive, ca „Valențe", 
„Sinteze", în care s-au 
dezbătut probleme ale 
calității produselor, 
„Detectorul" — pe te
me ale securității 
muncii, „Revizia" — 
in care am populari
zat larg 
aduc o 
deosebită 
reviziilor 
vrika' 
tă apărută cu ocazia 
organizării simpozio
nului de petrochimie 
„Stiintă și perfecțio
nare". Toate acestea 
au contribuit la popu
larizarea celor ce au

25 
afișare 
gazete

de 
a 

de

pe cei care 
contribuție 

la realizarea 
anuale, „E- 

— foaie volan-

AM PRIMIT SCRISOAREA DV !
Vălenii! ca să raporteze și 
ei economii, au stabilit ca 
ulițele satelor să fie ilu
minate numai și numai de 
sărbătorile legale ori cînd 
vine vreun control.

Tovarășe elev-caporal, 
am comandat și vom tri
mite Sălătrucului un „ca
lendar" cu o singură săr
bătoare pe care s-o serbeze 
zilnic, in fiecare seară: cea 
a aprinderii luminii.

Doua kile de boia 

și unul de piper 

boabe pe un ges

tionar !

comerțul, nu a noastră. 
Cel mai apropiat magazin 
alimentar este la 7 km. De 
aceea sintem în stare să 
dăm 2 kile de boia și unul 
de piper boabe pentru Un 
gestionar.

— De unde dațl boiaua și 
piperul dacă n-aveți maga
zin ?

— Dăm după deschiderea 
magazinului.

Scrisoarea este semnată 
de 44 de cetățeni. Deci este 
o ofertă serioasă.

Șerbane, te rog eu, 
nu te mai îmbol

năvi !

tul a fost dus la domici
liul petițioharului in stare 
de funcționare..."

Tovarășe președinte, vă 
rog să mă iertați, dar răs
punsul 3680, după ce că 
este cam hăis din punct de 
vedere inteligibil, nu pune 
nici degetul pe rană. Dacă 
lui Victor Florea ori altu
ia i se defectează aparatul 
de radio, el, Florea, ori al
tul trebuie să aibă norocul 
să nu se mai îmbolnă
vească Șerban ?

Recitiți, vă rog, răspunsul 
pe care ni l-ați trimis și 
dacă Șerban are o boală 
molipsitoare izolați-1 ca 
să nu se îmbolnăvească și 
alții. Sănătate lui Șerban...

— Pe ce vă bazați elnd 
faceți o astfel de afirma
ție 7

— Pe căzi.
— Pe ce 7
— Am mulți prieten) și 

cunoscuți care s-au mutat 
in blocuri noi. Forțat de 
anumite imprejurări, aces
tor prieteni și cunoscuți 
le-am vizitat și baia. Unii

De mai bine de cinci 
luni, magazinul alimentar 
din localitatea Nou Săsesc- 
Sibiu este închis.

— Pentru inventar ?
— Nu.
— Pentru zugrăveli și 

alte curățenii ?
— Nu. Pentru că nu are 

gestionar. Nu găsesc un om 
căruia să-i dea în primire. 
Am făcut diferite interven
ții și ni s-a spus să cău
tăm noi un gestionar. Noi 
credem că asta-i treaba lor. 
a celor care se ocupă pu

Tovarășul Nieolae Bizu, 
președintele Uniunii jude- 
ț 'ne a cooperativelor meș
teșugărești din Gorj, cu a- 
dresa nr. 363J din 6 octom
brie 1972 răspunde unei se
sizări trimis" de noi ast
fel : ,,E adevărat că Victor 
Florea din comuna Scoarța 
a adus secției radio — TV 
a cooperativei „înainte"- 
Cărbunești: în anul 1971, un 
aparat de radio „Mameia" 
pentru reparat, dar Serban 
Gheorghe, care l-a avut a- 
supra sa pină în luna iu
lie 1972. eîrd a pișcat în 
concediu de boală, la data 
de 3 octombrie 1972. apara

Ce înălțime vor avea 

oamenii anilor 

2 113—2 114,5?

Această întrebare ne-a 
sosit de la tov. Constantin 
Stroescu din Spătărești- 
Suceava.

— Nu puteți servi micul 
dejun dacă nu aflați înăl
țimea oamenilor ce vor trăi 
în... Părerea dv. care-i ? 
Cum îi vedeți ?

— Sub un metru cincizeci 
și cu perspective de scă
dere.

au căzi de 1,75. alții de 
1.50. Eu vreau să-mi fac o 
baie și caut o cadă nor
mală, adică de 1.85. Nu gă
sesc. Au aflaț cumva pro- 
iectanții, știu ei ceva în le
gătură cu viitoarea statură 
a oamenilor de micșorează 
pe zi ce trece capacitatea 
și lungimea căzilor 7 Ori 
acești proiectanțj sint pi
tici 7

Tovarășe Stroescu. nu 
știu dacă sint pitici acei 
proiectanți, dar eu sînt si
gur că voi avea niște ne
poți baschetbaliști...

Coș I

rezolvat diferite pro
bleme tehnologice cu 
care tinărul nostru co
lectiv a fost confrun
tat in ultima perioadă.

Pentru populariza
rea și stimularea mo
rală a celor care s-au 
evidențiat în diferite 
acțiuni au fost folo
site cu bune rezultate 
gazetele de perete și 
foile volante. De ase
menea, două filme do
cumentare — realizate 
de către studioul „Al. 
Sahia", Ia cererea co
mitetului de partid și 
a consiliului oameni
lor muncii — au pre
zentat imagini semni
ficative din activitatea 
și preocupările tineri
lor noștri, făcînd o 
frumoasă pledoarie 
pentru meseria de o- 
perator chimist.

în ultima perioadă 
s-a organizat, cu bune 
rezultate. „Tribuna 
muncitorului", cu care 
prilej factori compe
tent! s-au Intilnit cu 
tineri și cu alți sa
lariați, soluționind pe 
loc probleme ale u- 
nqr .formațiuni 
țuțru ; „Dialogul com
petentei profesionale" 
— prin care periodic 
se confruntă stadiul 
pregătirii profesionale 
atins de tinerii mun
citori cu acel al frun
tașilor in producție ; 
consfătuiri cu maiștrii, 
în care s-a dezbătut 
rolul maistrului in 
producție și în munca 
de educator ; 
rotunde 
tații și. 
perientă 
noastră, 
disciplină alcătuite din 
cei mai harnici și dis
ciplinați muncitori, 
care dezbat si sanc
ționează acte de indis
ciplină. Toate acestea 
se dovedesc a avea un 
rol important In for
marea profesională și 
în dezvoltarea con
științei socialiste a ti
nerilor. a tuturor sa- 
lariațllor.

mese 
pe tema cali- 
în fine, o ex- 
mai veche a 
comisiile de

Ion ANGHEL 
secretarul comitetu
lui de partid 
Ștefan CRĂCIUN 
maistru
Veronica 
IROD1N 
laborantă, din grupul 
de corespondenți 
voluntari ai „Scîn- 
țeii" de la Grupul 
industrial de petro
chimie Pitești

Fac eu cinste

I

I

ț

* 
ț
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cu niște cifre!
Ilie lonescu se jură In

tr-o scrisoare că locuiește 
în cartierul Cărămidarii 
Vechi din Giurgiu.

— Nene Ionescule, de ce 
trebuie să te juri 7 Te cre
dem.

— De ce nu mă lași să 
duc fraza pină Ia capăt7 
Mă jur că n-am mai pome
nit o mai mare lipsă de 
respect față de locuitori 
ca...

— Nene lonescu, hai să 
numărăm pină la zece, fac 
eu cinste cu cifrele astea, 
să na calmăm și să discu
tăm mai...

— întreprinderea Trafag 
(așa cred că-i zice între
prinderii), care ne „patro
nează" cartierul, ne distru
ge cu „motorizatele" ei șl 
bruma de drumuri pe care 
o avem. Cînd sînt ploi nu 
mai pot pătrunde camioa
nele cu lapte, piine. bute
lii... Pe o distanță de vreo 
200 de metri au depozitat 
bușteni și ne-au blocat tre
cerea. Auzim că conducta 
de apă (în curs de execu
ție) n-o să ajungă pină la 
noi pentru că se va opri la 
sfirșitul străzii Clopotari. 
Nu avem nici un telefon 
public...

1. 2. 3. 4... mai fac cinste 
cu niște cifre. Pentru ce 7 
Ca să nu se enerveze pri
marul dumneavoastră prea 
tare. Să analizeze situația 
mai calm, 5. 6. 7. 8.

Micuță TANASE
_____________ /
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0 mare și prețioasă rezervă în întrecerea
pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen

FRUCTIFICAREA
PROPUNERILOR OAMENILOR MUNCH
Cu prilejul adunărilor generale ale oamenilor muncii, in întreprin

derile județului Cluj au fost identificate noi resurse interne care vor 
permite depășirea angajamentului la producția industrială, pină la fi
nele acestui an, cu încă 100 milioane lei. Valorificarea deplină a acestor 
rezerve, a tezaurului de propuneri, a înțelepciunii colective se află — 
Ia ora actuală — pe agenda de lucru a organelor și organizațiilor de 
partid din județ. Sub ce modalități și pe ce căi 7

Mai întii, prin stimularea iniția
tivelor în întrecerea socialistă des
fășurată in întimpinarca celei de-a 
25-a aniversări a republicii. Iată 
citeva asemenea valoroase iniția
tive. Țesătoarele de la ÎNTRE
PRINDEREA TEXTILA „ROMA
NIA MUNCITOARE", care lucrea
ză la 6—8 războaie, au atins indici 
record de utilizare a acestora și o 
înaltă productivitate a muncii. La 
COMBINATUL DE CELULOZA ȘI 
HÎRTIE DIN DEJ s-au obținut 2,5 
milioane lei economii prin reduce
rea cheltuielilor materiale de pro
ducție, întrecerea desfășurindu-se 
sub deviza „Să lucrăm cu cele mai 
mici consumuri specifice cunoscute 
in țări cu industrie dezvoltată in 
această ramură". Sticlarii din Turda 
lucrează „o zi pe lună din materiale 
economisite", iar la „Electrocera
mica" Turda, brigăzile de produc
ție au fost transformate in „brigăzi 
de producție și educație", reușin- 
du-se să se lichideze absențele ne
motivate, intîrzierfte și manifestă
rile de indisciplină s.a.

De mare însemnătate este, apoi, 
deplasarea muncii membrilor bi
roului Județean de partid, a celor 
municipale și orășenești în între
prinderi — acolo unde se hotărăște 
soarta realizării planului și anga
jamentelor — ceea ce a înlesnit re
zolvarea unor probleme esențiale 
ale producției și a dinamizat efor
turile oamenilor muncii pentru a 
da viață chemării secretarului ge
neral al partidului : „Mai iute, taai 
bine și mai eficient".

UZINA „INDUSTRIA SÎRMEI" 
DIN CÎMPIA TURZII. de pildă, 
deține ponderea cea mai mare- în 
economia județului. în trei tri
mestre, aici s-a realizat peste 
prevederi o producție de oțel, la
minate, cabluri, sîrme și alte pro
duse metalurgice în valoare de 
circa 13,3 milioane lei.

— întregul nostru colectiv — ne 
spunea directorul general al uzinei, 
Eroul Muncii Socialiste Ion Stana- 
tiev — a înțeles în adevăratul său 
sens semnificația acestei devize, 
care nu înseamnă intensificarea e- 
fortului fizic al muncitorilor, ci 
promovarea tehnicii și tehnologiei 
moderne, mai productive. Pină la 
finele cincinalului, uzina va fabri
ca peste plan mai mult de 42 700

CLUJ, al cărei colectiv s-a anga
jat inițial să obțină o producție su
plimentară de 3 milioane Iei, apoi 
de 11 milioane lei, a realizat în 9 
luni o producție peste plan de 
11,8 milioane lei. Care sînt izvoa
rele acestui spor impresionant 
de producție peste prevederi 1 
Ne răspunde inginerul șef, Mi
hai Rusu :

— Valorificarea resurselor in
terne, a propunerilor și ideilor de 
valoare în acest domeniu formulate 
de muncitorii, tehnicienii și ingine
rii noștri. Dar să fiu mai concret. 
Cum se știe, în ultima vreme în 
fabrică s-au efectuat mari investi
ții în instalații și utilaje, unele nu 
de mult intrate în funcțiune. Una

Un adevărat „sipet al comorilor": 
angajamente — suplimentate, termene

— reduse, beneficii — amplificate

citoare, fără eforturi fizice supli
mentare, va putea lucra la cite două 
utilaje, obținind o dublare a pro
ductivității muncii. Pină în pre
zent, au fost aplicate asemenea dis
pozitive la 30 de mașini, iar in con
tinuare acestea vor fi aplicate la 
alte 200 de mașini. Aici, la „Some
șul" căutările sînt tot mai mult 
axate pe punerea in valoare a în
țelepciunii colective — cea mai de 
preț rezervă de înfăptuire a cinci
nalului înainte de termen.

Am putea cita și alte uzine : 
„Tehnofrig", „Armătura", „Metalul 
roșu" ș.a., cu preocupări asemănă
toare în domeniul stimulării ini
țiativelor creatoare în întrecere, 
aplicării propunerilor făcute în a- 
dunările generale ale oamenilor 
muncii. „Fapt este că — așa cum 
ne relata tovarășul Soos Manea 
Carol, secretar al Comitetului ju
dețean Cluj al P.C.R. — organiza
ția județeană de partid este adine 
angrenată în valorificarea cît mai 
deplină a rezervelor interne, pen
tru asigurarea îndeplinirii mai de
vreme a cincinalului.

Prin creșterea 
a indicelui de

Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

unui grup de ziariști belgieni
(Urmare din pag. I)

tone produse metalurgice, dar nu
mai din acele de care economia 
are mai mare nevoie. In acest 
scop, lărgim gama de sîrme de 
înaltă rezistență pentru, arcuri, 
sirmă pentru beton precomprimat, 
sirme laminate și patentate ș.a. 
Aplicarea propunerilor oamenilor 
muncii, participarea lor activă la 
înfăptuirea măsurilor stabilite a- 
sigură o îmbunătățire simțitoare 
a indicilor de utilizare a mași
nilor și instalațiilor în sec
țiile uzinei, iai — pe această bază 
— putem obține în mod sigur spo
rul de producție prevăzut in anga
jamente. încrederea pe care condu
cerea de partid și de stat o acordă 
uzinei noastre, de a dezvolta în 
continuare producția de oțeluri 
speciale, ne onorează, dar ne și 
obligă la innoirea perseverentă a 
tehnicii și tehnologiei de fabrica
ție, Ia creșterea eficienței econo
mice.

FABRICA „TERAPIA" DIN

din cele mai sigure surse de supli
mentare a producției constă în a- 
tingerea, inainte de termen, a pa
rametrilor proiectați. Dar pentru 
acesta trebuiau aduse unele îmbu
nătățiri chiar noilor instalații. Toc
mai în acest sens au fost coheen- 
trate gindirea colectivului nostru, 
studiile elaborate în întreprindere. 
Și rezultatul ? Vom îndeplini cin
cinalul in patru ani și patru luni.

FABRICA DE TRICOTAJE „SO
MEȘUL" DIN CLUJ. Aici, sursa 
principală a celor peste 7 mi
lioane lei producție-marfă peste 
prevederi în cele trei trimestre, o 
constituie ingeniozitatea, spiritul 
de inițiativă, hotărirea de a fructi
fica intens rezervele interne exis
tente. După cum ne asigură ingi
nerul șef adjunct, Nicolae Suciu, 
acum se aplică măsuri energice cu 
implicații favorabile pentru pro
ducția anului viitor. S-a trecut la 
semiautomatizarea mașinilor recti
linii de tricotat, astfel incit o mun-

dului de timp 
tem obține o 
mentară de circa

la 80 
utilizare

la sută
a fon

al utilajelor, pu- 
producție supli- 
3 miliarde lei pî-

nă la sfîrșitul cincinalului. Contăm, 
totodată pe punerea in funcțiune 
înainte de termen a unor obiective 
de investiții. Eforturile noastre de 
a devansa darea in exploatare a 
unor capacități de producție 
trebuie insă sprijinite și de orga
nele de resort, în vederea sosirii 
în termen a utilajelor din țară și 
import pentru investițiile de la 
„Industria sirmei" Cîmpia Turzii, 
„Unirea" din Cluj, Combinatul de 
celuloză și hîrtie Dej ș.a.“.

Stimularea inițiativei creatoare, 
aplicarea propunerilor oamenilor 
muncii reprezintă pentru unități
le clujene o prețioasă rezervă de 
îndeplinire a cincinalului înainte 
de termen și nu intîmplător aces
tea se bucură de atenția organelor 
și organizațiilor de partid din ju
deț.

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

Funcționarea riguroasă
a cooperării interuzinale

(Urmare din pag. I)
pitală pentru realizarea agregatelor 
de păcură. Menționăm, de aseme
nea, printre întreprinderile care 
realizează și livrează in termen pie
sele și subansamblele prevăzute in 
planurile de cooperare, Fabrica de 
radiatoare și cabluri și Uzina nr. 2 
din Brașov, Uzina de mașini elec
trice București, Uzina de autoturis
me din Pitești.

De ce accentuăm însă, din nou, 
rolul cooperării interuzinale, nece
sitatea ca mecanismul relațiilor de 
colaborare dintre unități să funcțio
neze ireproșabil ? Aceasta pentru 
că, de cele mai multe ori, orice nea
juns in angrenajul complex al coo
perării, orice intirziere in livrarea 
unor piese sau subansamble deter
mină o „reacție in lanț" ce se re
percutează asupra finalizării la timp 
a produselor. în acest context se 
cuvine relevat că, pe fondul gene
ral pozitiv al desfășurării relațiilor 
de cooperare între întreprinderi, a- 
par uneori și aspecte nedorite, din 
cauza neonorării de către anumiți 
furnizori a obligațiilor ce le revin 
prin planul de cooperare. Astfel, 
dacă Uzina de piese auto din Sibiu 
ar fi fabricat și expediat la timp 
cele 500 de resorturi de oțel, con
tractate cu „Electroputere" Craio
va, aceasta din urmă ar fi realizat 
în termene optime cuplajele elec
trice, ceea ce ar fi permis Uzinei de 
vagoane din Arad să pună la dis
poziția căilor ferate 50 de vagoane 
de călători. Sau un alt exemplu 
asemănător. Neprimind la timp 
blocurile motor de la uzina „Trac
torul0 din Brașov și colectoarele de 
admisie de la întreprinderea meca
nică „Ceahlăul" din Piatra Neamț, 
Uzina mecanică Muscel nu a putut 
fabrica o scrie de motoare, care ar 
fi permis execuția în propria în
treprindere a unui număr sporit de 
autoturisme de teren și a unor au
toutilitare tip T.V.. in cadrul uzinei 
„Autobuzul" din Capitală.

Din aceste exemple se desprind 
clar consecințele diferitelor carențe 
în relațiile de cooperare. Totodată, 
ele relevă anumite neajunsuri in 
organizarea și conducerea activi
tății productive in unitățile care nu 
și-au onorat riguros obligațiile ce 
le reveneau prin planul de ooope- 
rare și contractele încheiate. Ase
menea deficiențe sînt de neadmis, 
cu atit mai mult cu cît întreprin
derile în cauză sînt fie în subordi- 
nea aceluiași minister — in situa
țiile de față Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini — fie in 
subordinea aceleiași centrale (in e- 
xemplul ultim, uzinele „Tractorul" 
din Brașov și „Autobuzul" din Capi
tală fac parte, cum se știe, din 
Centrala industrială de autocami
oane și tractoare).

Care sînt pirghiile ce trebuie ac
ționate, pentru ea relațiile de coo
perare să se stabilească și să se des
fășoare în cele mai bune condiții ? 
Mai intîi, este necesar să se urmă
rească permanent modul in care se 
respectă clauzele contractuale și 
planurile de cooperare. De regulă, 
cooperările au ca obiect realizarea

pe o durată mai îndelungată a unor 
subansamble sau piese, deci, se 
poate presupune că sistemul de 
conlucrare intre executanți și bene
ficiari este bine pus la punct, că se 
cunosc ce materiale trebuie procu
rate, pe ce capacități de producție 
trebuie să se execute comenzile, ce 
forță de muncă este necesară ș.a. 
De altfel, din momentul în care un 
producător a semnat contractul e- 
conomic de cooperare el a recu
noscut implicit că are condiții de 
execuție și, deci, nu poate fi absol
vit de răspundere in cazul in care 
nu iși onorează obligațiile. Trebuie, 
de asemenea, să se înțeleagă că li
vrarea integrală a cantității de pie
se sau subansamble nu este singu
rul criteriu al îndeplinirii planului 
de cooperare, ci o deosebită aten
ție se cere acordată termenelor de 
livrare și calității produselor. Sosi
rea neritmică a unor subansamble 
poate deregla temporar programul 
de fabricație al beneficiarului și 
determina irosirea unor capacități 
de producție ; de asemenea, folosi
rea unor piese ale căror defecte 
sînt sesizate abia la beneficiarul 
cooperării, uneori după ce acestea 
au parcurs chiar cîteva faze ale 
procesului tehnologic de montaj, 
duce ia un consum nejustificat de 
materiale și manoperă, la întîrzie- 
rea terminării fabricației unor pro
duse.

Așa cum se desprinde din prao- 
tica cooperării în construcția de ma
șini, marea majoritate a deficiențe
lor sînt de natură organizatorică in
ternă și aparțin unor întreprinderi 
și centrale industriale, care au deci 
nu numai posibilitatea, ci și obliga
ția de a stabili și aplica cele mai 
potrivite măsuri pentru eliminarea 
lor. Iată de ce organele și organi
zațiile de partid trebuie să vegheze 
la desfășurarea în condiții optime a 
cooperării intre întreprinderi, să in
tervină operativ pentru prevenirea 
oricăror neajunsuri in acest do
meniu. Cu toată tăria trebuie com
bătute tendințele subiectiviste ale 
unor conducători de întreprinderi 
care subapreciază avantajele eco
nomice ale cooperării și consideră 
sarcinile în cadrul planului de coo
perare drept sarcini suplimentare, 
ori de importanță secundară. O ase
menea atitudine este dăunătoare ! 
Chiar dacă, judecate prin prisma 
procentului lor în valoarea totală a 
producției unei întreprinderi, coo
perările dețin o pondere redusă, ele 
fac parte integrantă din sarcinile 
de plan și realizarea lor are o în
semnătate majoră pentru economie. 
Este o îndatorire atit a conducăto
rilor de întreprinderi aflate in rela
ții directe de cooperare, cit și a 
centralelor industriale și a foruri
lor de resort din minister, care no
minalizează și întocmesc planurile 
de colaborare, să controleze îndea
proape cum se înfăptuiesc acestea 
și să tragă la răspundere pe cei 
care nu țin seama de cerințele bu
nei funcționări a mecanismului coo
perării in industria constructoare 
de mașini și care, neonorindu-și sar
cinile asumate, încalcă, în fond, o 
obligație legală, bine precizată de 
reglementările în vigoare.

La cooperativa agricolă Cerăt-Dolj, terenul fiind Încă umed, se folosesc 
tractoare legumicole, pentru a reduce tasarea solului. Aici, semănatul se 
desfășoară sub atenta supraveghere a președintelui cooperativei, ing. Ion 
Florea, și a șefului secției de mecanizare, Ilie Ștefan (fotografia alăturată).
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conferinței europene nu se poate 
concepe decît cu participarea fie
cărui stat din Europa. Numai în 
aceste condiții se va putea ajunge 
Ia hotărâri corespunzătoare, se va 
putea păși pe o cale justă pentru 
realizarea unei securități de lungă 
durată în Europa.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, in afara solidarității 
pe care țara dumneavoastră o 
manifestă față de țările in curs 

, de dezvoltare, care au fost 
principalele țeluri ale vizitei 
făcute in unele state africane, 
vizită de o importanță excep
țională. avînd in vedere și du
rata ei 7

RĂSPUNS : Vizita pe care am e- 
fectuat-o în primăvara acestui an 
în opt țări africane este expresia 
politicii generale a României de 
promovare largă a relațiilor sale cu 
țările care au pășit pe calea dez
voltării independente.

în primul rînd, țelurile acestei 
vizite au fost de a pune bazele unei 
colaborări multilaterale între Ro
mânia și țările respective. Trebuie 
să spun că am realizat pe deplin 
acest obiectiv, deoarece în toate 
țările vizitate am ajuns la încheie
rea unor acorduri de colaborare e- 
conomică și tehnico-științifică, care 
au și început să se materializeze.

în al doilea rînd, am dorit să gă
sim noi căi de colaborare pentru 
lichidarea formelor de asuprire 
colonialistă și neocolonialistă, de 
întărire a solidarității împotriva 
politicii imperialiste de forță și 
dictat. Și din acest punct de ve
dere aș putea spune că acest o- 
biectiv a fost realizat pe deplin în 
toate țările vizitate. în acest sens, 
se pot vedea declarațiile care au 
fost semnate în toate aceste țări, 
precum și faptul că, după vizită, 
colaborarea dintre România și a- 
ceste state, dintre organizațiile po
litice și obștești românești și din 
țările respective a cunoscut o dez
voltare puternică.

Vizita se înscrie, în același timp, 
în contextul politicii generale a 
României de dezvoltare a colabo
rării cu toate statele lumii și, tot
odată, în preocuparea de a găsi noi 
forme pentru a asigura dezvolta
rea mai accelerată a țărilor în curs 
de dezvoltare. Aș putea spune că 
din toate punctele de vedere vizita 
a avut un sucoes deplin.

■ A «ÎNTREBARE : Cum înțelege, 
România să impace obligațiile 
pe care le are in cadrul 
C.A.E.R. cu preocuparea de a 
găsi modalitățile unei apro
pieri cu Piața comună ?

RĂSPUNS : Nu văd nici un fel 
de contradicție între apartenența 
României la C.A.E.R. — organiza
ție de colaborare economică între 
unele țări socialiste, deschisă însă 
unei colaborări cu toate țările so
cialiste și cu alte țări — și lărgirea 
relațiilor noastre cu alte state ale 
lumii, inclusiv cu țările din Piața 
comună. Dimpotrivă, consider că a- 
cest lucru se îmbină în mod armo
nios. Participînd în C.A.E.R., Ro
mânie poate dezvolta o colaborare 
organizată cu țările din această 
organizație, și să-și asigure un 
progres economic mai rapid. 
Dar aceasta impune și de a ne

preocupa pentru a găsi forme a- 
decvate de colaborare și cu cele
lalte state ale lumii, inclusiv cu 
țările Pieței comune.

în ce privește Piața <. ,mună ca 
organism, am arătat mai înainte că 
noi considerăm aceasta o realitate
— și că în soluționarea unor pro
bleme ale colaborării economice 
trebuie să avem convorbiri cu re
prezentanții acestui organism, spre 
a găsi soluții care să corespundă, 
desigur, atît punctului nostru de 
vedere, al României, cît și intere
selor țărilor respective. în orice 
colaborare, de altfel, trebuie să se 
țină seama atît de interesele unora, 
cît și de ale altora.

ÎNTREBARE : Considerați, 
domnule președinte, că Parti
dul Comunist Român este ex
pus la o slăbire, la riscul de 
a-și pierde intr-o zi rolul său 
conducător ?

RĂSPUNS : Nu înțeleg bine în
trebarea dumneavoastră. Dacă vă 
referiți la perspectiva istorică, la 
Conferința Națională am spus că, în 
perspectivă, partidul și statul — ca 
fenomene istorice, ca să spun așa — 
vor înceta de a mai avea rolul care 
îl au în condițiile de astăzi. Dar 
aceasta este o perspectivă istorică 
ceva mai îndelungată.

In ce privește etapa actuală a 
dezvoltării — și am în vedere ur
mătorii 15—20 de ani — Partidul 
Comunist Român nu numai că nu 
va fi în situația de a-și diminua ro
lul conducător în societate, ci, dim
potrivă, acest rol 'al său se va ac
centua. Nu însă într-o formă admi
nistrativă, ci ca organism politic, 
de elaborare a căilor de dezvoltare 
a societății, de unire a eforturilor 
întregului popor pentru realizarea 
acestui obiectiv.

Dar poate, în întrebarea dumnea
voastră, ați avut altceva în vedere
— și anume dacă nu există perico
lul ca, datorită unor greșeli, să slă
bească acest rol. Desigur, pericolul 
acesta există și viața, experiența 
în această direcție sînt destul de 
clare, de evidente. Orice partid se 
poate bucura de sprijinul poporu
lui numai în măsura în care își în
deplinește în mod corespunzător 
misiunea sa, în măsura în care, în 
elaborarea politicii sale, ține seama 
de năzuințele și interesele poporu
lui respectiv. Atît timp cît Partidul 
Comunist Român va acționa în a- 
cest sens — și eu pot să vă asigur 
că vom face totul pentru a ac
ționa în această direcție — sîntem 
siguri gă el nu va fi expus să-și di- 
fnifiue«e rolul de conducător în so
cietate. Dacă vreodată va înceta să 
se ocupe în mod corespunzător de 
interesele oamenilor muncii, fără 
îndoială că va exista acest pericol. 
Dar noi acționăm în așa fel, ne 
consultăm cu întregul popor, pen
tru ca politica pe care o ducem 
să exprime năzuințele întregii 
noastre națiuni. în aceste condiții, 
avem și garanția că autoritatea și 
prestigiul partidului se vor întări, 
și nu vor slăbi.

ÎNTREBARE : Ați dori să ne 
expuneți concepțiile dumnea
voastră cu privire la înțelege
rile între țările balcanice ?

RĂSPUNS : La Conferința Na
țională din acest an am expus pe 
larg părerile României cu privire 
la realizarea unei cooperări largi 
între țările balcanice. Noi pornim

de la făptui că șl în Balcani sînt 
țări cu orînduiri sociale diferite și; 
deci, trebuie să găsim căile ca, tre- 
cînd peste aceste deosebiri, să or
ganizăm o colaborare economică, 
tehnico-științifică, culturală, poli
tică între toate statele din această 
zonă, să ajungem la crearea unor 
organisme privind această colabo
rare. în perspectiv dorim să ajun
gem la eliminarea babelor militare 
din țările balcanice, la retragerea 
trupelor străine, la transformarea 
Balcanilor într-o zonă a colaboră
rii Și păcii, fără armament nucleari 

Desigur, ne dăm seama că rea
lizarea acestui obiectiv cere efor
turi serioase. Sîntem însă con- 
știenți că’aceasta corespunde inte
reselor tuturor popoarelor și fiecă
rui popor din Balcani în parte. 
De aceea sîntem optimiști și cre
dem că vom ajunge la realizarea 
acestui obiectiv.

în același timp, considerăm că 
realizarea unei înțelegeri balcanice 
se înscrie în preocuparea generală 
pentru securitatea europeană și — 
într-un context mai larg — pentru 
înfăptuirea unui climat de secu
ritate în întreaga lume.

ÎNTREBARE : Conferința
Națională a Partidului Comu
nist Român a propus popu
lației să realizeze planul cin
cinal in patru ani și jumătate. 
Oare acest ritm de dezvoltare 
nu determină eforturi prea 
mari pentru populație 1

RĂSPUNS : Conferința Națio
nală a analizat un șir de măsuri 
privind perfecționarea vieții econo- 
mico-sociale, a dezvoltării econo
miei, a adîncirii democrației și creă
rii condițiilor pentru o participare 
mai activă a poporului la condu
cerea societății. în acest cadru, 
multe organizații de partid au fă
cut propunerea de a realiza pla
nul cincinal în patru ani și jumă
tate. Conferința Națională a reco
mandat să se ia toate măsurile 
pentru a se realiza într-un termen 
mai scurt prevederile cincinalului, 
avînd în vedere că unele județe le 
pot realiza în patru ani și jumă
tate sau mai mult, altele chiar în 
mai puțin. în orice caz, s-a apre,- 
ciat că există reale posibilități 
pentru a realiza o dezvoltare mai 
rapidă a economiei naționale.

Pornind de aici. Conferința Na
țională a atras atenția că realiza
rea mai devreme a cincinalului 
trebuie să se obțină nu pe calea 
unor efprturi fizice sau a unor 
eforttiri financiare suplimentare, 

i clipe C^a ‘indi:ăti'izării și automa
tizării producției, a folosirii mai 
eficiente a capacităților de pro
ducție — ceea ce, în final, trebuie 
să ducă la o economisire a cheltu
ielilor materiale, la obținerea unei 
creșteri mai rapide și a eficienței 
economice, deci și a venitului na
țional. Tocmai pe această bază, la 
conferință s-a stabilit ca și veni
turile tuturor salariaților să creas
că mai mult decît se avusese în ve
dere la elaborarea planului cinci
nal.

Aș dori, în încheiere — avînd în 
vedere că în curînd voi fi în Bel
gia — să-mi exprim satisfacția 
pentru ocazia de a cunoaște astfel 
nemijlocit poporul belgian, preocu
pările sale. Doresc ca, prin inter
mediul ziarelor dumneavoastră, să 
urez tuturor cetățenilor Belgiei 
multă prosperitate și pace.
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ROADELE TOAMNEI-
CÎT MAI GRABNIC IN DEPOZITE!
în cîmp mai sînt încă bunuri de preț, realizate cu muncă și cheltuieli;

să fie strînse imediat, ferindu-le de degradare
SFECLA DE ZAHĂR: orice zi

pierdută înseamnă zahăr spălat 
de ploi

Producția de sfeclă de zahăr din 
acest an este bună. Aceasta impune 
măsuri hotărite în vederea evitării 
pierderilor la recoltare, transport, 
depozitare și în procesul de fabri
care a zahărului. Din datele aflate 
la ministerul de resort rezultă că 
pină la 17 octombrie sfecla de zahăr 
s-a recoltat de ne aproape jumătate 
din suprafețele planificate. Dună 
cum ne-a informat tov. Vasile Pla
ton. directorul Centralei orgamzării 
producției și industrializării sfeclei 
de zahăr. în primul rînd trebuie im
pulsionat recoltatul in județele Co- 
vasna. Brașov și Harghita. Din cauză 
că în aceste județe nu se respectă 
graficele de livrare, pentru Fabrica 
de zahăr din Bod a trebuit să se 
aducă sfeclă din alte județe.

Problema cea mai acută o con
stituie transportul din cîmp al sfe

clei. Din ceea ce s-a recoltat pînă 
acum, există în grămezi pe cimp 
aproape 500 000 de tone, cele mai 
mari cantități aflindu-se in jude
țele Mureș, Cluj, Botoșani. Neamț. 
De asemenea, in ultimele zile a de
venit presantă problema transpor
tului sfeclei în județul Teleorman, 
deoarece iși reiau activitatea fabri
cile de zahăr Craiova și Caracal 
pentru care trebuie să se asigure 
ritmic materia primă necesară. 
Fiind vorba de milioane de tone de 
rădăcini care trebuie scoase din 
cîmp pină la șosele și căi ferate, in 
condiții foarte grele, este necesar 
ca organele județene de partid și de 
stat să acorde cea mai mare aten
ție transportului, astfel ca fabricile 
de zahăr să poată lucra cu toată 
capacitatea.

CARTOFII: |a adăpost,
înainte de sosirea frigului

CațtOfii au fost recoltați în pro
porție de 72 la sută, cele mai bune 
rezultate obținindu-se in județul

Suceava, unde s-a recoltat 96 la 
sută din suprafața cultivată, și în 
cooperativele agricole din județele

Iași și Neamț — 74 și, respectiv. 69 
Ia sută. în alte județe, mari produ
cătoare — Covasna, Harghita și 
Brașov — recoltarea cartofilor s-a 
realizat în proporție doar de 49—55 
la sută. Paralel cu recoltatul trebuie 
să se intensifice și livrările. Or, în 
unele județe, printre care Suceava, 
Neamț, Covasna, Harghita și altele, 
în cîmp Sînt mari cantități de car
tofi. în județul Suceava, de exem
plu, s-au recoltat 96 la sută din su
prafețele cultivate, dar nu s-a li
vrat decît 40 la sută din cantitățile 
contractate. în județul Botoșani s-a 
recoltat 77 la sută din suprafață și 
s-a livrat 31 la sută. Această si
tuație nu este determinată de lipsa 
producției sau a vagoanelor. Ca și 
in cazul sfeclei de zahăr, trebuie să 
se organizeze transportul operativ 
al cartofilor din cîmp la centrele de 
preluare. Ploile din această toamnă 
au îngreunat mult recoltarea ; tu
berculii de cartofi au mult pămînt 
aderent. De aceea, se impune sorta
rea lor cu grijă. Intrucît această 
operațiune nu poate fi în totalitate 
efectuată in cîmp. în multe orașe — 
pe primul Ioc se situează Capitala 
— mii de salariați, elevi și studenți 
participă la sortarea cartofilor. Este 
necesar ca toți cartofii să fie recol
tați și sortați cu grijă, să fie însi- 
lozați cu cea mai mare răspundere 
pentru a se evita pierderile in timpul 
păstrării. Pentru aceasta. în toate 
unitățile agricole să se mobilizeze un 
număr cît mai mare de cooperatori

pentru sortarea cartofilor și livrarea 
lor neîntîrziată. La rindul lor. ba
zele de recepție să ia măsuri pentru 
expedierea cartofilor către toți be-

LEGUMELE:
spre piețe

Pînă acum, In zonele din sudul 
țării nu au căzut, brume care să 
afecteze recolta de legume. în gră
dini există mari cantități de pro
duse care pot fi recoltate și valori
ficate. Or, din datele furnizate de 
Centrala de producție, valorificare 
și industrializare a legumelor și 
fructelor, rezultă că. pînă în ziua de 
16 octombrie, din planul pe această 
lună nu s-au livrat la fondul de 
stat decit 14 la sută la tomate. 26 
la sută la gogoșari, 35 la sută la ar
dei gras. în toate unitățile trebuie 
să se ia măsuri pentru stringerea 
acestor legume, chiar dacă nu au a- 
juns încă la maturitate. Este vorba 
de tomate, gogoșari, conopidă care 
trebuie recoltate și puse apoi la post- 
maturare în răsadnițe, pivnițe, șo- 
proane. In felul acesta, ele pot con
stitui o rezervă pentru consumul în 
stare proaspătă încă 3—4 săptămîni. 
în prezent se recoltează varza și

neficiarii stabiliți. Iar aici, după sor
tarea cartofilor, partiziie cele mai 
corespunzătoare să fie însilozate pen
tru aprovizionarea de iarnă.

neintirziat, 
și cămări
rădăcinoasele. Pînă la data amintită, 
în județele Bihor, Mureș, Sălaj, 
Tulcea. Satu-Mare, Arad s-a livrat 
la fondul de stat peste 60 la sută 
din cantitățile de varză stabilite, iar 
in județul Vaslui — 72 la sută. Cît 
privește recoltarea și livrarea ră- 
dăcinoaselor, mai avansate sint ju
dețele Tulcea, Maramureș. Galați, 
care au realizat peste 35 la sută 
din prevederi. Timpul este insă îna
intat și de aceea recoltarea rădăci- 
noaselor trebuie să fie urgentată în 
acele județe care deocamdată au li
vrat la fondul de stat cantități cu 
totul insuficiente : Dîmbovița — 5 
la sută. Argeș și Buzău — 6 Ia sută, 
Vilcea — 7 la sută. Harghita și 
Mehedinți — 8 la sută. ’ Sibiu — 9 
la sută. In pceastă perioadă, conco
mitent cu aprovizionarea piețelor, 
trebuie să se asigure și cantitățile 
pentru însilozare sau industrializa
re. constituindu-se astfel integral re
served de consum din timpul iernii.
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Ancorarea în viață, în problemele actualității
cinemaaceasta

FESTIVALURILOR ARTISTICE 9,30;

10.

însemnări despre

a t rt

este

celor prezenți 
mai numeroase

: MELODIA
18.15; 20.30,

pe u n 
intre- 
o sin- 
putem 

reu-

sobrietate de 
Șukșin). comu- 
matur. chibzuit, 

pe baricadele 
revoluționare

„Cibinium-1972"

(sala
19,30,

iAROVAIA"
„LIUBOV

ți
piesa lui 

Treniov, 
larovaia", 

film.
vas- 

cinemato- 
războiului 

prilejuit 
strălu-

RETETA EFICIENTEI
15,45; 18; 20,15, AURORA — 9; 11,15; 
13,30: 15,45 ; 18; 20,15.
a Cine cintă nu are gînduri rele : 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
• 20 000 de leghe sub mări : 
UNIREA — 16; 18,15; 20.30.
a Haiducii : MUNCA — 16; 18; 20.
a Ferma din Arizona : CRÎNGAȘI 
— 15,30; 19, COSMOS — 15.30; 19.
O Agentul nr. 1 : FLACARA — 
15,30; 18; 20,13.
a Mesagerul : VOLG/X — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20.30.
a Gentlemenii norocului : LARO- 
MET — 15.30; 17,30; 19,30.
• Aventurile unei prințese ger
mane la curtea Regelui Soare : 
GRtVIȚA — 9: 11,15; 13.30; 16; 18.15: 
20.30, TOMIS — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20,15.
a Opiul și bîta : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,15.
a Creierul : PROGRESUL — 15,30; 
13: 20,15.
a Călăreții : VITAN — 15,30; 18; 
20,15.

sce- 
Vi- ’ 

tinăra învăță- 
Liubov Iarova- 

parcurge și ea

manifestarea a început... Cuvintul in
troductiv, dorit un fel de preambul 
al discuției propriu-zise, o convingă
toare invitație la dezbatere, a fost 
rostit de unul dintre oaspeți. Dar cită 
deosebire între intenții și realizări. 
Cuvinte bombastice, legate in fraze 
savant meșteșugite dar intortocheate, 
un retorism supărător, situarea afir
mațiilor in zona celei mai desăvirșite 
abstracții — așa au arătat primele 20 
de minute ale acțiunii. Nu e de mi
rare că in aceste condiții cei prezenți 
— care au urmărit la început pe vor- ' 
bitor cu atenție — și-au pierdut re
pede curiozitatea, întreaga sală in- 
tirind sub semnul unei evidente lipse 
de interes. Dar cele douăzeci de mi
nute au trecut și au început discu
țiile pro.priu-zise. A fost suficient ca 
secretarul organizației U.T.C. de la o 
mare întreprindere din localitate să 
ia cuvintul și să înceapă să discute 
despre cele mai arzătoare probleme

Dintr-un entuziasm local, cu totul 
notabil, aproape toate județele țării 
au trecut, in ultimii ani, la realizarea 
unor festivaluri cultural-artistice. 
Presa a anunțat asemenea festivaluri 
„toamne" și „orimăveri”, a consem
nat și a popularizat inițiativele cele 
mai interesante. Nimeni n-a contestat 
utilitatea unor asemenea ample ma
nifestări ; dar nu e mai puțin adevă
rat că aceste desfășurări de forțe ar
tistice erau însoțite de un anumit pe
ricol latent : apariția unor festiva
luri... festiviste.

Plenara C.C. al partidului din noiem
brie anul trecut a indicat, și in acest 
domeniu, calea ce trebuie urmată. Nu 
poate exista, s-a subliniat cu acel 
prilej, nici o manifestare culturală 
care să n-u-și propună în primul rind 
o finalitate educativă, nici o activi
tate artistică „în sine" și „pentru 
sine".

Lunile au trecut, încercările de a 
dirija festivalurile județene 
nou făgaș s-a.u succedat fără 
rupere și iată că, da curînd, ca 
teză a experienței acumulate, 
consemna și una din primele
șite: festivalul „Cibinium — Tinerețe 
’72“. Care au fost elementele speci
fice ale recentei manifestări si
biene ? „Cibinium" nu și-a propus să 
reprezinte un festival care inventa
riază reușitele unui an, o inșirare 
enumerativă a unor realizări de virf 
dintr-un sezon ; el a fost o manifes
tare care a încercat de-a lungul celor 
opt zile ale sale să contureze even
tuale răspunsuri la întrebări de o 
maximă actualitate pentru județ.

Desigur,, soluții finale nu puteau fi 
stabilite cu un asemenea prilej. 
Dar un cîștig fundamental pentru 
viața culturală a existat : s-au pus 
bazele unei discuții fructuoase, care 
poate fi continuată in lunile urmă
toare pină la clarificarea finală ; 
s-au jalonat direcții de acțiune fer
tile, „itinerare" pe care organizatorii 
culturali se pot angaja cu hotărire 
după încheierea zilelor festive.

Dacă .................
pentru 
trivită 
haine 
pentru 
fecțiunile sale, de unele nereușite, 
manifestarea merită atent analizată 
și de alte comitete județene de cul
tură și educație socialistă care pot 
prelua, creator, unele din inițiativele 
sibiene. Simplificînd oarecum lucru
rile, putem afirma că ea a demon
strat trei lucruri principale, cu va
labilitate generală.

Primul dintre ele se referă la mă
sura in care acțiunile prevăzute izvo
răsc firesc din marile probleme ale 
județului, ale localității, sint tratate 
astfel incit cei prezenți să aibă tot 
timpul convingerea că se discută 
probleme ale LOR, că se răspunde 
preocupărilor LOR. Au existat nume
roase momente, jbardiAsul festiva
lului, care ilustrează perfect această 
tendință. Iat.â o secvență care ni se 
pare reprezentativă. Intr-una din 
zile, tineri muncitori din industria 
sibiană, elevi, maiștri și ingineri au 
fost invitați la o dezbatere pe tema 
„Perfecționarea tehnico-profesională 
a tinerilor". în fața unei săli arhi
pline, la masa prezidiului au luat loc 
și cițiva invitați de, la București. Și

am căuta o expresie sintetică 
a-1 caracteriza, cea mai po- 
ni se pare ,,Un festival in 
de lucru". Este și motivul 
care, mai presus de imper-

ale tineretului, ca întreaga sală să se 
anime. întrebările se Încrucișau fără 
încetare, intervențiile 
deveneau din ce în ce ________ ___
și mai active. Intr-un cuvint, s-a do
vedit incă o dată că interesul publi
cului larg în acțiunile cultural edu
cative de masă este axat ferm nu 
spre latura festivistă a manifestării, 
ci spre caracterul ei de lucru, anco
rat nemijlocit in zonele preocupărilor 
vii ale participanților, adică spre 
UTILITATEA ei. Nu cuvintele mari, 
frumos colorațe asigură succesul ac
țiunii, ci abordarea curajoasă a celor 
mai acute realități, chiar dacă e fă
cută cu fraze mai simple, mai puțin 
meșteșugite.

Alături de utilitate, cel de-al doi
lea element căruia festivalul i-a de
monstrat caracterul obligatoriu a fost 
FINALITATEA precisă a manifestă
rilor.

Expoziții de tot felul se organiza
seră și la alte festivaluri. De această 
dată insă, înaintea ideii de expoziție 
a existat o întrebare : „Ce pot face 
tinerii pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen ?“ Răspunzînd la 
ea. organizatorii, au găsit si ideea ma
nifestării : o expoziție-concurs de 
creație tehnică — „Tineret, muncă, 
creație", însoțită de o sesiune de co
municări științifice și tehnice. Invita
ției lansate cu mai multe luni în 
urmă i-au răspuns tineri din uzine, 
școli, șantiere din nouă județe. Re
gulamentul suna foarte clar : in com
petiție erau admise numai acele in
venții și inovații care aveau aplica
bilitate imediată in întreprinderea 
unde lucra tinărul respectiv. Iar 
premiile acordate au avut drept cri
teriu primordial tocmai eficiența lor 
economică.

Așadar, expoziția a încercat să-și 
depășească condiția sa clasică de sală 
de muzeu, devenind o sală de con-

fruntare deschisă a inteligenței și in
ventivității. Și pentru că discutăm de 
finalitate, trebuie să consemnăm fap
tul că o comisie specială, alcătuită 
din ingineri de înalta competență, a 
studiat toate instalațiile prezentate și 
a făcut propuneri de preluare a ce- 
lora de care industria județului are 
nevoie. într-un fel asemănător s-a 
procedat și la dezbaterile despre pre
gătirea tehnicc-profesională a tineri
lor, amintită anterior, sau despre in
tegrarea tineretului în viața sociafă, 
unde toate ideile conturate, propu
nerile formulate au fost prezentate 
comitetului județean de partid, in 
vederea adoptării măsurilor cores
punzătoare.

Cea de-a treia idee ilustrată con
vingător de „Cibinium ’72" a consti
tuit-o necesitatea unei reale și de 
substanță colaborări intre toți factorii 
răspunzători.

Subliniem acest lucru pentru că, 
din păcate, există incă județe unde 
ideea judicioasei colaborări rămine 
numai pe hirtie. Am putea astfel cita 
suficiente exemple de localități in 
care mult-discutata colaborare a fost 
pusă intr-o ecuație a minimei rezis
tențe : organele culturale se ocupă 
de coordonare, cele sindicale asigură 
baza materială, iar U.T.C.-ul are 
în grijă mobilizarea tinerilor.

Iată insă că la Sibiu, alături de co
mitetul pentru cultură și educație 
socialistă, și celelalte foruri județene 
au primit sarcini precise in pregăti
rea și desfășurarea manifestărilor. 
Și pentru că tema centrală a „Cibi- 
n turnului" a fost „tinerețea", comite
tul județean U.T.C. a răspuns nemij
locit de o bună parte din acțiunile 
prevăzute. Rezultatele au fost dintre 
cele mai bune, dovedind maturitatea 
organizației noastre de tineret, ca
pacitatea ei de a organiza o activitate 
cultural-educativă de masă la un 
inalt nivel.

Comentariile pe marginea săptă- 
minii culturale sibiene, desigur, pot 
continua. Mai mult decit atit,, ele sint 
absolut necesare, prin încercările și 
realizările sale „Cibinium" consti
tuind pentru comitetele locale de 
cultură unul din prilejurile de ana
liză a propriei activități. A aplica 
creator inițiativele ce apar in acest 
domeniu de activitate — iată una din 
căiie de înlăturare a schematismului 
și formalismului in cultura de masă.

• Logodnica frumosului dragon î 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Liubov larovaia : LUMINA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Anonimul vencțian : SALA. PA
LATULUI — 17,15 (seria de bilete
— 4266) : 20,15 (seria de bilete —
4237), SCALA — 9; 11,15; 13,30: 16; 
18,30; 21, CAPITOL — 9,30; 11,45;
14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Drum în penumbră
— 9: 11,15; 13.30; 16;
GLORIA — 9: 11.15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Marea hoinăreală : FEROVIAR
— 8.45; 11: 13,15: 15,45: 18,15; 20.30, 
EXCELSIOR — 8,45; 11.15; 13,45; 16; 
18.30: 21, MODERN — 8.30; 1T; 13.30; 
16: 18.30; 21.
• Fuga e sănătoasă : BUCUREȘTI
— 8,45; 11: 13,30; 16; 18,30; 21,
LUCEAFĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30: 21.
• Eliberarea lui L. B. Jones : PA
TRIA — 10; 12,45; 15,30; 18,15; 21, 
FESTIVAL — 9: 11,15; 13.30; 16;

21, FAVORIT — 9,15; 11,30;
16; 18,15; 20,30.

Fata care vinde flori : GIU- 
LEȘTI — 10; 12; 15,30; 18; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA
• Bambi î DOINA — 11,15: 13; 15; 
16,45: 18,45; 20,30, COTROCENI — 
16: 18; 20.
• King-Kong evadează : LIRA — 
15,30; 18.

t
• Cornul de capră î LIRA — 20,15.
• Un candidat la președinție :
FLAMURA — 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30, MIORIȚA — 9; 11.15;
13,30; 15.45; 18; 20,30.
• Relaxează-te, dragă — 10; 12; 
14; 16; 18,15, Singurătate în doi — 
20,30 : CINEMATECA (sala Union).
• Aventuri la Marea Neagră : 
BUZEȘTI — 15,30; 19.
• Aleargă repede, aleargă liber : 
FLOREASCA ~ 15,30; 18; 20,15.

. • Sfinta Tereza și diavolii : FE
RENTARI — 15,30; 17,45; 20, PACEA
— 15,45; 18; 20, MOȘILOR — 15,30; 
17,45; 20.
• Mary Poppins : TIMPURI NOI
— 9—20,15 în continuare.
A Dauria : VIITORUL
19,15.
• Tora ! Tora ! Tora ! : DACIA — 
9; 12,30; 16; 19,30, ARTA — 
15,30; 19.
• Misiunea sublocotenentului
Sipos : DRUMUL SĂRII — 15,30;
17,45; 20.
• Mania grandorii : BUCEGI —

Radu CONSTANTINESCU

ȘTIRI CULTURALE
Miercuri seara a sosit la 

ansamblul „Nipponia" din 
care la invitația Consiliului 
și Educației Socialiste face 
in țara noastră.

Ansamblul japonez va 
joi, în sala Filarmonicii de s 
tenia" din Craiova, un 
muzică clasică și contemporană., A- 
celași concert va fi susținut in Ziua

Craiova 
Japonia, 
Culturii 

o vizită

prezenta 
stat „01- 

concert de

Directorul Teatrului Na
țional din Timișoara, artis
tul emerit Gheorghe Leahu, 
își încheia tradiționalul 
discurs de inaugurare a 
noii stagiuni rostind cuvin
tul „public". întregul pro
gram al Naționalului dat 
publicității (ca de altfel și 
al celorlalte teatre timișo
rene — cel maghiar și cel 
german, asupra cărora vom 
reveni într-un alt articol), 
a fost gindit în această 
perspectivă — a obligațiilor 
educative față de specta
tori.

Teatrul Național din Ti
mișoara și-a deschis stagiu
nea cu piesa „Coroană pen
tru Doja" — lucrare a unui 
dramaturg din localitate cu 
care a întreținut strinse 
legături de conlucrare. Dar 
faptul că Aurel Gheorghe 
Ardeleanu este colaborator 
apropiat al teatrului nu 
este, el singur, în măsură 
să dea cheia acestei op
țiuni.

Doja este, pentru un ti
mișorean, cu mult mai 
mult decit conducătorul 
răscoalei din 1514. El este 
un erou al pămintului. al 
locului. Așa cum se știe — 
după ce au ocupat cetățile 
Cenad. Arad, Nădlac. Șiria. 
Lipova. Șoimoș, răsculații 
au asediat cetatea de 
malurile Begăi, fiind 
frînți lingă zidurile ei
oștile nobiliare conduse de 
voievodul Transilvaniei, 
Ioan Zapolya. Fapt bine 
cunoscut — Doia a fost 
executat la Timișoara. Tra
diția populară indică un 
loc al acestei execuții — 
foarte apropiat de ccl sta
bilit de istorici. O piață a 

azi

pe 
în
de

frumosului oraș de 
poartă numele Doja.

Autorul piesei puse 
scenă la cel mai tinăr Tea
tru Național al țării este și 
el „născut și crescut" la 
Timișoara. „In urmă cu 
patru sute cincizeci de ani, 
am acest sentiment — măr
turisește el in caietul-pro- 
gram — un strămoș al fa
miliei a luat o seceră din 
cui, a deschis poarta si s-a 
dus să moară. De aceea am 
scris despre Doja".

de 20 octombrie pentru bucureștenî 
in sala Ateneului Român.

•ir
Circul mare din Budapesta a pre

zentat miercuri seara la Baia Mare 
primul spectacol in cadrul unui tur
neu pe car,e-l întreprinde in țara 
noastră. Programul s-a bucurat de 
succes.
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10,00

10.30
10,50
11,10

PROGRAMUL I

Deschiderea emisiunii. Telex. 
România In lume.
O viață pentru o idee : Robert 
Koch.
Curs de limba rusâ. Lecția a 
24-a.
Micii meșteri mari. 
Teleobiectiv.
Telecinemateca : „Legenda
indrăgostițllor".
Telejurnal.

Româ- 
Munțli

științi-

13,00
16,00 Teleșcoală. Geografia 

niel (anul IV liceu). 
Apuseni.

16.30 Filozofie și socialism
fie. Conferința Națională a 
P.C.R. din 19—21 iulie 1972 — 
moment de însemnătate Isto
rică in procesul făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în

17.30 Deschiderea 
după-amiază.
limba maghiară.
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.
Revista literară TV.

România.
emisiunii de 
Emisiune în

18,30

18,50

î 
î 
î 
î 
î 
î 
î 
î 
î

Cara-

15,45;

19.20 1001 de seri : ,,Prințesa de
mac" (V).

19,30 Telejurnal * In cinstea ani
versării republicii. Cronica 
marii Întreceri.

20,00 Comentariu la 40 de steme, 
județul Brașov.

20.20 Aplauze pentru români. „Zei
ța de aur din Efes" pentru

t V
ansamblul Dunărea din Tul- 
cea.

20,40 Pagini de umor : Aventuri în 
epoca de piatră.

21.30 Tinerii despre ei înșiși.
22,15 Recital P.uxandra Ghlață.
22.30 „24 de ore".

PROGRAMUL II

17,30 Agenda.
17,40 Muzică distractivă cu for

mația Jean Lucaci.

• Radioteleviziunea Română (stu
dioul din str. Nuferilor) : Concert 
simfonic. Dirijor : Ilarlon Ionescu 
Galați — 20.
• Opera Română : Madame But
terfly — 19,30.
• Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Părinții te
ribili — 20, (sala Studio) : Travesti 
— 20.
• Teatrul de comedie Preșul — 20.
• Teatrul ,.Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului — 20.
• Teatrul Mic : Pisica sălbatică — 
19,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara“ 
Magheru) : Omul care... — 
(sala Studio) : Gaițele — 20.
• Studioul I.A.T.C. „I. L.
giale“ : O noapte furtunoasă și Kir 
Zuliaridi — 20.
A Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru 
— 17, (sala din str. Academiei) : 
Răi și nătărăi — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Trăsnitul meu drag — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Pe plaiurile Mioriței — 
19,30.
A Circul „București" : La start... 
vedetele circului — 19,30.

18,00 Film serial pentru tineret : 
„Civilul". .' Reluarea ultimului 
episod : Grenadele.
Avanpremieră.
Telerama.

18.25
18,30
19,00 Ghișeul.
19,20

19,30
20,00

1001 de seri, „Prințesa de 
mac“ (V).
Telejurnal.
Concert al orchestrei simfo
nice a Radiotelevizlunil. în 
program : • Hector Berlioz 
— Uvertura „Carnavalul Ro
man" a Serghel Prokofiev — 
Concertul pentru pian și or
chestră nr. 1. Solist : Con
stantin Ionescu-Vovu. Dirijor: 
Ilarlon Ionescu — Galați.

21,05 Publicitate.
21,10
21,25

21,45

Desen animat.
Bucureștiul necunoscut.- „Car
tierul Gării de Nord".
Teatru scurt. „Cîntecul lebe
dei" și „Tragedian fără voie" 
de a P. Cehov. Interpretează : 
Gheorghe Leahu, Alexandru 
lednovlct și Daniel Petrescu 
de la Teatrul „Matei Millo" 
din Timișoara.

..Coroană pentru Doja" 
îmbină tonul poematic, liric 
sau evocator, cu reconsti- 
tujrea de tip brechtian dis
tanțat demonstrativă, dar 
nu lipsită de fior drama
tic ; perspectiva realistă 
hrănită de documente și 
tradiție folclorică cu ficțiu
nea. Vom aprecia de la 
început orientarea autoru
lui către un moment sem
nificativ al luptei revolu
ționare. al luptei pentru 
dreptate și libertate, dărui
rea cu care s-a angajat în 
omagierea personalității le
gendare a lui Gheorghe 
Doja. Istoria noastră e bo
gată in asemenea eveni
mente și personalități ce 
se cer evocate cu talent, 
cu prețuire pentru faptele 
lor exemplare. „De ce a 
izbucnit vilvâtaia ?“ — se 
intitulează cea dinții parte. 
Piesa începe prin a con
tura suferințele de nedes- 
cris care au premers cru
ciadei, justificarea socială 
a aderării la ea (promisiu
nea eliberării din iobăgie), 
cumplita teroare dezlănțui
tă de către nobilimea feu
dală asupra familiilor celor 
plecați, convertirea crucia- 
ților la revoltă. Sint audia
te pe rind „părțile" : țără
nimea iobagă. Bathory. Za- 
polya. mercenarii care au 
contribuit la înăbușirea răs
coalei și, in sfîrșit, Doja — 
ca exponent al suferin
ței populare.

în centrul piesei lui Au
rel Gheorghe Ardeleanu 
se află momentul execu
ției, care, in intenția au
torului (nu pe deplin a- 
coperită 
literară) 
relații și reacții 
Este vorba despre un mo
ment de teatru în teatru. 
Zapolya însuși 
execuția cu 
succesive ale ' 
tronul inroșit : 
pe o sinistră 
aptă să dea o lecție 
xemplară ; să umilească, 
să înfricoșeze, să distru
gă, in veci, orice germene 
al revoltei. Numai că e- 
fectuil „purificator" 
de nobilime nu s-a

prin substanța 
„conglomerează 

limită".

concepuse 
încoronările 

lui Doia pe 
în flăcări ca 

mascaradă 
e-

dorit 
pro-

du>s. .Batjocura a rămas 
departe de sensul urmărit, 
contribuind paradoxal la 
consacrarea eroului. Do
ja, cel încununat, cu coroa
nă încinsă și întronat pe 
scaunul inroșit in foc, a

din perspectiva catego
riei, clasei pe care o re
prezintă, cauzele răscoa
lei. își face apariția corul 
(vorbit) al femeilor — ale 
cărui plastică și mișcare 
scenică sînt de un puter-

sonaj al acestui spectacol 
să fie poporul răsculat. Sce
nele de masă au concentrat 
în mod evident atenția regi
zorului și ele evidențiază 
talentul acestuia în conce
perea mișcării, in realiza-

către un joc sobru, interio
rizat, caracterizat prin ges
turi simple, printr-o vor
bire lipsită de excese pate
tice și totuși profetică, mo
bilizatoare. Mihai Pîrlog 
compune printr-un joc ner-

COROANĂ PENTRU DOJA
de Aurel Gheorghe ARDELEANU

la Teatrul Național din Timișoara->

fost și a rămas pentru mul
țime adevăratul ei „îm
părat". Pe fruntea Iui a 
apăsat intr-adevăr o co
roană — cea a suferințelor 
poporului, cea a respon
sabilității față de răsculați.

O idee poetică, poate in
suficient de consistentă in 
plan teatral, împinge pa
radoxul mai departe : Za
polya va muri prin ace
leași elemente prin care 
el a încerca’t să-l distrugă 
pe Doja — ars parcă de 
vilvătaia flăcărilor desti
nate acestuia.

Spectacolul Naționalu
lui timișorean, realizat cu 
contribuția inspirată a re
gizorului Ioan Taub, va
lorifică substanțial textul, 
ii potențează dimensiunile 
poematice, dă o nebănui
tă forță acestui personaj 
colectiv care este masa 
răsculaților. \

...Cortina grea se ri
dică încet, dezvăluind pri
virii o imagine tulbură
toare a împilării. Zeci de 
trupuri omenești stau 
cătușate. Dar dreptul 
viață este reclamat, 
scurt stop-cadru. în ; 
cenium personajele repre
zentative explică.

in
ia

Un 
pros-

fiecare

Cronica dramatică

nic dramatism. Energia 
revoluționară se dezlăn
țuie. Sint recreate scenic 
autenticul suflu revolu
ționar, eroismul maselor 
în lupta împotriva asu
pririi, pentru demnitate și 
libertate. O pantomimă 
figurează îndemnul la răs
coală, ciocnirile, asediile. 
Apoi Doja e prins. (Vocile 
care dau v.estea au 
din țipătul unor 
rănite). Se pune la 
pedepsirea lui. ~ ’ 
e infrîntă. (Pe scenă, tru
purile actorilor figurind 
masa iobagilor scriu 
ligrame ale torturării).

Metafore scenice de

ceva 
păsări 

cale 
Răscoala

ca-
o 

pregnantă frumusețe plas
tică și de o deosebită ex
presivitate rezolvă in mod 
strălucit ideile textului și 
creează

Cum 
matură 
de loan 
dalitatea 
tru care 
ca cel mai important per-

altele noi. 
spuneam, lectura 
a textului făcută

Taub, ca și mo- 
scenică 
optează

pen- 
fac

rea unor scene mute de co
pleșitor dramatism. Se 
cuvine să elogiem deopo
trivă efortul depus în con
turarea acestui „personaj" 
colectiv de către un mare 
număr de actori ai teatru
lui — printre care am dis
tins chipuri și nume bine 
cunoscute, cum ar fi Flo
rina Cercel, Elena loan, 
Coca Ionescu — și, alături 
de ei, efortul grupului de 
interpreți ai teatrului stu
dențesc, perfect integrat în 
spectacol.

Ioan Taub a lucrat bine 
și cu interpreții rolurilor 
individuale : a sesizat just 
și subtil posibilele resor
turi de clasă și psihologice 
ale faptelor lor, a stabilit 
tonul cel just al fiecărei 
partituri. Tinărul și talen
tatul actor al teatrului, Ion 
Cocieru, este îndrumat in* 
interpretarea unui Doja ' 
profund uman, firesc dar 
ți statuar in același timp,

vos, mimînd capriciul, un 
Zapolya-senior infatuat, a- 
parent calculat, dar minat 
de orgoliu, animat fără în
cetare de voința de a-și 
dovedi forța, dar condam
nat ineluctabil la inefica
citate, la jalnică pieire. în

î 
î 
î 
î 
î 
î 
î 
î 
î 
î 
î 
î 
ț 
) 
î 
î 
î 
î
î 
î 
î 
ț 
î 
î
î
! 
î 
î 
ț 
ț 
) 
ț 
) 
î 
î 
î 
î 
î 
ț 
î 
ț 
î 
î 
î 
ț 
ț 
) 
î 
4 '

) 
ț 
î 
î 
î 
î 
î 
î 
î 
î 
î 
) 
î 
ț 
ț 
î 
î 
)
ț 

Â

Cunoscută publicu
lui nostru prin re
prezentațiile unor tea
tre din București 
provincie. 
Konstantin 
„Liubov 
devenită film, con
stituie încă o pagină 
memorabilă din 
ta epopee 
grafică a 
civil, care a 
atitea evocări 
cile ale spiritului de 
abnegație, ale erois
mului revoluționar, 
ale procesului de in- 
țelegere a idealului 
comunist. De-a lun- 

' gul anilor, < 
sovietici și-au 
rat, adesea; 
țiile din epoca 
de dramatică a 
ceputului de eră 
cialistă, propunind 
spectatorilor fapte și 
destine umane, sem
nificative pentru acel 
timp de profunde 
metamorfoze sociale 
și umane. Personajul 
titular al filmului 
realizat do Vladimir 
Fetin (după un 
nariu de Arnold 
toi), 
toare 
ia, „
„drumul spinos al in- 

al apro- 
revoluție, 

milioanelor

cineaștii 
i inspi- 

crea- 
atît 
în- 
so-

„Ui Ulii UI i 
țelegerii", 
pierii de 
asemeni 
și milioanelor de oa
meni care au înălțat 
și au urmat steagul 
lui Octombrie..

Dintr-o femeie sla
bă in fața vieții, e- 
moționantă prin sim
plitatea ei, Liubov 
larovaia devine o a- 
devărată forță mora
lă. capabilă să-și de
pășească propriile e- 
zitări și drame, 
pabilă să 
că și să 
conștiințele celor 
jur. Personajul 
bindește

ca- 
limpezeas- 
mobilizeze 

din 
do- 

dimensiuni

de simbol. Devenirea 
morală a eroinei 
nu se produce de 
la sine, ea este 
rezultanta unor aspre 
confruntări cu viața, 
cu evenimentele de 
mare dramatism ale e- 
pocii. Pe ecran sint e- 
vocate condițiile luptei 
grele, pentru apărarea 
foarte tinerei, pe a- 
tunci. puteri .sovietice 
împotriva rezistenței 
incrincenate a gardiș
tilor albi, contra-

Carnet 
cinematografic

ofensiva acestora, care 
izbutesc să recucereas
că orașul și pornesc o 
campanie de represalii 
împotriva comuniști
lor. Lovitura de gra
ție pe care o primește 
eroina va veni insă de 
unde se aștepta mai 
puțin, din partea soțu
lui ei. a cărui unifor
mă de revoluționar 
este doar o mască, sub 
care se ascunde, de 
fapt, chipul unui duș
man înrăit al puterii 
sovietice. Prinsă in iu
reșul evenimentelor, 
trăind intens drama 
colectivității și pro
pria sa dramă sufle
tească. Liubov Iaro- 
vaia izbutește să depă
șească momentele de 
criză ale unei exis
tențe agitate, și apro
pierea ei de revoluție 
semnifică, deopotrivă, 
eliberarea de coșmarul 
îndoielilor.
Ciursina — pe 
cunoaștem din 
de la răscruce", 
copacii erau 
„Olesia" — 
feră personajului no.

Liudmila 
care o 
„Casa 
„Cind 
mari", 

con-

bile trăsături umane, 
ferind. în genere, de 
retorism evoluția Liu- 
bovei larovaia spre a- 
devăr.

Realizatorii filmului 
au pus accentul îndeo
sebi pe dramele uma
ne ale personajelor, 
prospectind cu atenție 
universul lor spiritual, 
psihologi ile. Pelicula 
desprinde, astfel, din 
viitoarea evenimente
lor. citeva prim-pla- 
nuri revelatoare : pe 
Koșkin (interpretat cu 
multă 
Vasili 
nistul 
ajuns 
luptei 
dintr-o convingere de 
nestrămutat; pe Șvan- 
dia, marinarul (Kiril 
Lavrov), cu marile sale 
resurse de frumusețe 
sufletească : pe Gor- 
nastaev, profesorul 
(Anatoli Papanov). ca
re are puterea să-și 
învingă. în focul lup
tei. ezitările și teama. 
Distribuția mai cu
prinde buni actori 
temperamentali pre
cum Vasili Lanovoi (in 
rolul destul de greu al 
lui Mihail Iarovoi) șl 
Rufina Nifontova (Pa
nova).

Translația dintre pie
să și ecran s-a pro
dus, credem, doar par
țial : filmul, evocind 
pregnant pulsul agitat 
al epocii, cuprinde, și 
unele scene statice, 
sau dialoguri cu spe
cific scenic. In ansam
blu versiunea cinema
tografică a piesei 
„Liubov larovaia" se 
situează în generoasa 
tradiție a filmelor so
vietice consacrate te
maticii revoluționare, 
comunică sobru și e- 
moționant un vibrant 
mesaj revoluționar.

Călin CALIMAN

Inspectoratul de stat
pentru controlul prețurilor

(Urmare din pag. I)

Aici funcționa doar o secție restrinsă 
pe probleme >control), precum.'și - 
slaba preocupare a celorlalte depar
tamente pentru respectarea regalită
ții preturilor, nu au putut asigura 
eliminarea operativă și, cu atit mai 
puțin, prevenirea repetării acestor 
practici. Legea cu privire la regimul 
preturilor și tarifelor, elaborată sub 
îndrumarea directă a secretarului 
general al partidului și votată de 
Marea Adunare Națională în decem
brie 1971. a prevăzut de aceea înfiin
țarea unui inspectorat care să se o- 
cupe in exclusivitate de controlul 
prețur’lor, acesta urmînd să aibă in 
subordine organe teritoriale in toate 
județele țării și in municipiul Bucu
rești.

— De ce mijloace va dispune 
Inspectoratul de stat pentru 
controlul preturilor in exer
citarea atribuțiilor și sarcinilor 
ce-i revin ? '

— Inspectoratul de stat pentru 
controlul prețurilor, ca- și organele 
sale teritoriale vor fi, in primul rind, 
organe de îndrumare concretă a în
treprinderilor producătoare și a ce-

lorlalte unități, precum și a forurilor' 
lor tutelare, in vederea aplicării ri
guroase a prevederilor legale, referi
toare la stabilirea și aplicarea prețtilt 
Hlnr, în același timp, ăinitățile infț 
spectoratului vor efectua controale 
preventive asupra modului cum se 
întocmesc calculațiile și documenta
țiile de prețuri (înainte de stabilirea 
lor), cel puțin pentru produsele ți 
serviciile noi, mai importante, care 
figurează în planurile- de producție. 
Sintem convinși că asemenea con
troale preventive vor avea ca efect 
reducerea cazurilor de abatere de la 
normele de calculare și determinare, 
a prețurilor și tarifelor. Totodată, 
inspectoratele vor verifica modul in 
care organele și organizațiile cu com
petență de stabilire a preturilor res
pectă prevederile legale referitoare 
la analiza critică a cheltuielilor de 
producție, la determinarea corelațiilor 
juste între prețuri, astfel incit pre
țurile stabilite să se încadreze în li
mitele de prețuri determinate potrivit 
legii. Controlul din întreprinderi, va 
urmări, de asemenea, concordanța 
dintre prețurile stabilite și calitatea 
produselor, comparația dintre ante- 
calcul și postcalcul, măsurile ce tre
buie luate în situația creșterii bene
ficiului prin supraevaluarea cheltuie
lilor de producție ș.a.

rolul mai puțin generos al 
lui Taurinus, Miron Șuvă- 
giu încheagă o compoziție 
rotundă și ' nuanțată. Sînt 
conturate treptat servilis
mul și viclenia nativă a 
călugărului, dar și duplici
tatea la care il împinge 
condiția sa socială (de scrib 
al nobilimii și răspinditor 
al „opiului" supunerii pe 
pămint); de asemenea, ome
neasca sa încercare, eșuată 
desigur, de a se delimita in 
ultimul moment de atroci
tățile și fărădelegile stă- 
pinilor săi feudali.

O limită de concepție re
gizorală. sau o insuficien
tă stăpinire a mijloace
lor de antrenare și impli
care în joc a .actorilor fa
ce totuși ca i 
rea partiturilor 
să pară uneori 
lustrativă, 
expresivă, 
scenic. Așa, 
măscăricilor 
de altfel cu 
Ternovici, 
gescu, Traian 
este convențională, lipsită 
de umorul negru necesar. 
Doja insuși este uneori 
„reprezentat" într-o apote-

interpreta- 
solistice 
cam i- 

insuficient de 
de puternică 
de pildă, scena 

(interpretată 
dăruire de Al. 
Horia Gâor- 

Buzoianu)

oză iconografică și nu re
creat in tensiunea frămîn- 
tărllor care l-au sfișiat. E- 
xistă și unele momente sta
tice, anumite lungimi.

O contribuție însemnată 
la monumentalitatea și 
austeritatea, emoția gravă 
și adincă a acestui spec
tacol au avut-o muzi
ca de scenă a lui Ovidiu 
Manole și dispozitivul sce
nografic creat de Emilia 
Jivanov, menit să propună, 
sugestiv, varii ipostaze ale 
acțiunii, culminind cu ima
ginea tribunei, din perspec
tiva căreia sacrificiul și 
exemplul lui Doja devin 
de neuitat pentru specta
tori.

Premiera Naționalului 
timișorean a impus publi
cului prin mesajul său de 
vibrant patriotism, prin 
forța cu care a reușit să er 
voce chipul unei mari per
sonalități a istoriei noastre, 
prin dăruirea cu care co
lectivul artistic a știut să 
pună in valoare calitățile 
teatrului și să estompeze 
inerentele neimpliniri ale 
oricărui debut.

— In cazul depistării unor 
anomalii, ce măsuri vor putea 
lua organele inspectoratului 
nou creat ?

Natalia STANCU

Moment din spectacol

— în situația în care organele de 
control constată abateri de la .nor
mele legale de stabilire și aplicare a 
prețurilor, acestea sint obligate să 
dispună măsuri pentru intrarea in 
legalitate, să sancționeze contraven
țional sau sâ ceară sancționarea ad
ministrativă a persoanelor vinovate 
de neaplicarea legii, iar in cazul unor 
infracțiuni vor sesiza organele de 
urmărire penală. Totodată, organele 
de control vor urmări ca intreprin- 
derile care au obținut o creștere ne
justificată a rentabilității — c.a ur
mare a includerii in calculațiile de 
preț sau de tarif a unor cheltuieli de 
producție supraevaluate, sau a abate
rii de la normele de calitate — să 
verse la buget beneficiuil suplimentar 
astfel realizat, iar prețurile greșit 
stabilite sâ fie reduse in mod cores
punzător. recalculindu-se pentru 
în curs realizarea sarcinilor de 
economic și financiar.

Desigur, nici controlul ce-1 vor 
efectua inspectoratele de prețuri n.u 
va putea cuprinde integral activita
tea de prețuri din toate unitățile eco
nomice din raza teritorială a județe
lor. De aceea se impune ca ministe
rele și celelalte organe tutelare ale 
întreprinderilor să organizeze indru- 
marea și verificarea, in materie de 
prețuri, a tuturor unităților subordo
nate și să ia măsuri operative de eli
minare a deficiențelor constatate, 
sancționind pe cei vinovați. In ace
lași timp este necesar ca înseși în
treprinderile și organizațiile econo
mice să exercite un autocontrol mai 
temeinic cu privire la respectarea le
galității prețurilor și tarifelor.

în activitatea lor, inspectoratele de 
prețuri vor trebui să colaboreze și 
cu alte organe de control specializate 
— inspectoratele de stat pentru con- 
trolul calității produselor, inspecto
ratele comerciale de stat, oficiile de 
prețuri și tarife, controlul obștesc 
etc. — care au sarcini de control în 
domeniul prețurilor și tarifelor. Un 
sprijin substanțial il vor avea, desi
gur, inspectoratele de prețuri din 
partea cetățenilor care, veghind asu
pra respectării legalității prețurilor, 

’ pot sesiza organele de control asupra 
oricăror abateifi pe care le intilnesc.

anul 
plan

Convorbire realizată de
Mihai IONESCU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Vă mulțumesc pentru felicitările cordiale adresate cu, prilejul celei 

de-a 60-a aniversări a zilei mele de naștere.
Partidul Socialist Unit din Germania va face totul și în viitor pen

tru a-și aduce contribuția la întărirea unității și coeziunii comunității 
statelor socialiste și la întărirea alianței dintre partidele noastre.

d Austriei
Cu salutări socialiste, 

ERICH HONECKER 
Prim-secretar’ 

al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit 

din Germania

OPINII ALE UNOR 
VIZITATORI... și reciplenți sub presiune".

Luînd cuvintul In cadrul solemni
tății de prezentare a scrisorilor, am
basadorul Werner Sauter a transmis 
președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, un cald salut și 
cordiale urări din partea președinte
lui federal al Republicii Austria, 
Franz Jonas.

„Relațiile dintre Republica Austria 
și Republica Socialistă România — a 
spus ambasadorul austriac — au cu
noscut în ultimii ani o continuă dez
voltare ascendentă. Această evoluție 
îmbucurătoare a atins puncte culmi
nante prin vizita de stat pe care pre
ședintele federal al Republicii Austria 
a intreprins-o in.frumoasa dumnea
voastră țară și prin vizita Excelenței 
Voastre în Austria. Aceste două vi
zite au dat impulsuri valoroase în
tr-o serie de domenii, cum sint cel 
economic, cultural și științific. Sint 
convins că in diverse sectoare nu sint 
nici pe departe epuizate toate posi
bilitățile de colaborare. Mă gindesc, 
în special, la domeniul cooperării 
tehnico-industriale. Colaborarea fruc
tuoasă a țărilor noastre se sprijină pe 
convingerea că relațiile internaționale 
și cooperarea pașnică a popoarelor 
europene au ca premisă respectarea 
principiilor independențe» naționale si 
,uv eranității. Permiteți-mi, în acest 
context, să mă refer la comunicatul 
comun privind vizita Excelenței 
Voastre, în anul 1970, în Austria. în 
acest comunicat se atrage atenția a- 
supra răspunderii ce revine tuturor 
statelor pentru menținerea păcii mon
diale și rezolvarea problemelor in
ternaționale, scoțîndu-se in mod deo
sebit in evidență rolul crescind al 
statelor mici și mijlocii",

în încheiere, ambasadorul austriac 
a șpus :

„începutul misiunii mele coincide 
cu perioada in care România, dato
rită străduințelor foarte mari, a ob
ținut progrese impresionante. Stră
duința mea va fi de a contribui cu 
toată puterea la lărgirea și adincirea 
relațiilor dintre țările noastre. Per- 
miteți-mi să închei scurta mea cu- 
vintare cu cele mai bune urări pen
tru sănătatea Excelenței Voastre, 
pentru un viitor pașnic și plin^ de 
succese al poporului român".

Luînd cuvintul președintele Consi
liului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a mulțumit’călduros pen
tru urările ce i-au fost adresate 
de președintele federal al Republicii 
Austria, Franz Jonas, căruia i-a 
transmis, la rindul său, un salut prie
tenesc și calde urări.

„împărtășesc pe deplin — a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — a- 
nrecierile dumneavoastră cu privire 
la evoluția ascendentă pe care au 
cunoscut-o relațiile de nrietenie și 
colaborare dintre Republica Socialis-

tă România și Republica Austria și 
cu privire la posibilitățile care există 
pentru dezvoltarea lor multilaterală 
in viitor. Consider, in acest sens, că 
există toate condițiile pentru extin
derea și diversificarea in continuare 
a schimburilor comerciale româno- 
austriece. pentru dezvoltarea pe o 
scară mai largă a cooperării indus
triale și tehnice, in interesul celor 
două popoare ale noastre, al cauzei 
înțelegerii și colaborării internațio
nale.

Evoluția pozitivă a relațiilor dintre 
țările și popoarele noastre a fost sti
mulată de contactele frecvente sta
bilite între factorii de răspundere 
din cele două state. Personal, îmi 
amintesc cu plăcere de vizita pe care 
am avut prilejul să o fac în fru
moasa dumneavoastră țară, precum 
și de vizita președintelui Franz Jo
nas in tara noastră. Intilnirile și con
vorbirile avute cij aceste prilejuri 
s-au înscris ca momente deosebit de 
importante în dezvoltarea și întărirea 
raporturilor prietenești, de colabo
rare dintre România și Austria.

Cursul ascendent pe care l-au în
registrat relațiile româno-austriece 
constituie un exemplu de colaborare 
rodnică a două state cu orînduiri so
ciale diferite, pe temeiul principii
lor respectării independenței și suve
ranității naționale, egalității in drep
turi. neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc.

Ne este plăcut să constatăm, tot
odată. interesul statelor noastre pen-- 
tru consolidarea păcii, pentru promo
varea unor relații noi de apropiere 
și înțelegere între toate popoarele și 
statele de pe continent, de destin
dere și securitate în Europa și in 
lume. Republica Socialistă România 
este hotărită să participe activ, ală
turi de celelalte state interesate, la 
Înfăptuirea securității europene și 
este bucuroasă să conlucreze în a- 
cest sens cu Austria".

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat noului ambasador 
al Austriei succes deplin ir» îndepli
nirea misiunii ce i-a fost încredin
țată și l-a asigurat că se va bucura 
de tot sprijinul Consiliului de 
al guvernului român și al său 
sonai.

După prezentarea scrisorilor, 
ședințele Consiliului de Stat, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. a avut o con
vorbire prietenească, cordială cu am
basadorul Republicii Austria. Wer
ner Sauter.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și la convorbire au participat 
Constantin Stătescu. secretarul Con
siliului de Stat, și Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Au fost, de asemenea, pre- 
zenți membri ai ambasadei Republi
cii Austria la București.

Stat, 
per-
pre

A apărut nr. 10/1972 al revistei

„PROBLEME ECONOMICE"

Tovarășului ALEXEI NIKOLAEVICI KOS1GHIN
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
în numele Consiliului, de Miniștri al Republicii Socialiste România 

și al meu personal, exprim profunde condoleanțe în legătură cu acci
dentul din apropierea aeroportului Șeremetievo și vă rog 
teți întreaga noastră compasiune familiilor îndoliate.

să transmi-

MAURER
de Miniștri

ION GHEORGHE
Președintele Consiliului 
al Republicii Socialiste România

Restabilirea relațiilor diplomatice 
dintre România și Siria

Ing. Nicolae Papaianu, de Ia Cen
trala industrială de mașini-unelte 
din București : „Vizitind acest tirg, 
sint de două ori mulțumit ; mai In- 
tii, pentru că, in calitate de specia
list, mă pot pune la punct cu tot ce 
este mai nou in domeniul construc
țiilor de mașini-unelte ;
bucură interesul stirnit în rindul 
vizitatorilor de specialitate, al oa
menilor de afaceri străini, de pro
dusele expuse -de unitățile centra
lei industriale de mașini-unelte. Și, 
mai ales, cele echipate cu comandă- 
program numerica, proiectate și 
executate la Fabrica de mașini-u
nelte și agregate din București, 
mașini-unelte dotate cu dispozi
tive de afișare a cotei, ca și ma
șina de rectificat exterior și inte
rior. Sint sigur că toate aceste 
produse, ca și toate celelalte expo
nate ale industriei noastre construc
toare de mașini purtind inscripția 
„Made in Romania", vor încheia cu 
bune rezultate importanta confrun
tare tehnică prilejuită de Tirgul 
internațional-București 1972".

apoi, mâ

perspective deosebit de favorabile 
și in viitor”.

„Vreau să remarc rolul deosebit 
de important pe care il au astfel 
de manifestări, cum este Tirgul in- 
ternațional-București In stimularea 
comerțului internațional și a Înțe
legerii intre popoare", a declarat 
Joe D. Waggonner jr„ membru al 
Congresului S.U.A., reprezentantul 
personal al președintelui Statelor 
Unite ale Americii la Tirgul in
ternațional București. Constatăm cu 
satisfacție evoluția pozitivă a rela
țiilor dintre S.U.A. și România, 
precum și hotărîrea celor două 
țări de a acționa pentru extinderea 
în continuare a schimburilor și 
colaborării româno-americane.

Vizita pe care am făcut-o pre-

Robert Buhter, directorul Con- 
șiliului de administrație al corpo
rației elvețiene „Maschinen-Ex- 
port und Finanz AG“ din Ziirich : 
„Știm că România fabrică trac
toare de bună calitate. Această pă
rere este întărită văzind produsele 
expuse la tirg de uzina de specia
litate din Brașov. Opiniile specia
liștilor referitoare la nivelul cali
tativ și la caracteristicile tehnice 
ale tractoarelor românești sint 
foarte pozitive. în consecință, noi 
vom cumpăra citeva zeci de trac
toare și considerăm că aceasta este 
doar un început".

aprcffun-în scopul dezvoltării și _r___
dării legăturilor de prietenie și co
operare intre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Siriană, 
guvernul român și guvernul sirian

au hotărît 
diplomatice 
să acrediteze ambasadori 
la București și Damasc.

să restabilească relațiile 
la rang de ambasadă și 

rezidenți
(Agerpres)

0 delegație a Marii Adunări Naționale,
condusă de tovarășul Ștefan Voitec,

a plecat la Moscova

Sumarul se deschide cu grupajul 
intitulat „ÎN ÎNTÎMPINAREA CE
LEI DE-A XXV-A ANIVERSARI A 
REPUBLICJI. PENTRU ÎNDEPLI
NIREA ÎNAINTE DE TERMEN A 
CINCINALULUI". Aici sint inserate 
articolele : „Optimizarea structurii 
profesionale și a calificării forței de 
muncă" de dr. CONSTANTIN ENA- 
CHE ; „Reducerea consumurilor 
specifice în industria ușoară" de dr. 
ȘTEFAN ȘTEFĂNESCU și „Atinge
rea parametrilor proiectați in com
plexele de creștere a animalelor" de 
dr. DUMITRU ClȚU (Craiova).

Rubrica „INVESTIGAȚII ȘI SIN
TEZE" cuprinde studiile ; „Cu pri
vire la modelarea corelației fun
damentale a utilizării venitului na
țional" de dr. EMILIAN DOBRES- 
CU ; „Influența factorului timp 
asupra eficienței investițiilor" de 
I_L’__ ".’.L'U și „Planificarea

economică 
de ARMAND

ION ROMANU ș! „i 
capitalistă, dezvoltarea 
și consensul social", 
POPPER.

Articolele intitulate 
experimentării unor 
plan", de RADU COMȘA, „Planifi
carea pregătirii producției și coope
rării", de O. COCORA ; „Conținut 
precis prevederilor legii finanțelor", 
de dr. EUGEN VASILESCU ; „Sta
tuarea concreta a unor laturi ale 
activității financiare" de dr. VASILE 
TURLIUC (Iași) ; „Răspunderea u- 
nităților economice pentru patrimo
niul încredințat", de TITUS RAI- 
LEANU ; „Preocupări pentru echi
librul bugetar și financiar", de dr. 
GH. D. BISTRICEANU ; „Judiciozi
tate in raportul dintre muncă și re
tribuire". de CONSTANTIN DUMI
TRESCU ; „Remunerarea echitabilă 
a lucrătorilor din centrale și între
prinderi", de O. NICOLESCU și 
„Salarizarea in funcție de speciali
tate", de SIMION LIRITIS, alcătu
iesc conținutul grupajului intitulat 
„PROPUNERI PE MARGINEA U- 
NOR PROIECTE DE LEGI".

Cuprinsul rubricii „CREȘTERE ȘI

„Necesitatea 
indicatori de

EFICIENȚA ECONOMICA îl for
mează articolele : „Folosirea eficien
tă a bazei tehnice-materiale a cer
cetării", de ȘT. GHEORGHIȚA și 
„Conservarea și folosirea rațională a 
fondului funciar", de ION STANCIU.

La rubrica „INSTRUMENTAR 
MODERN DE CONDUCERE ȘI 
PLANIFICARE", revista inserează 
studiile „Conducerea științifică a 
economiei și caracterul specific al 
orinduirii sociale", de dr. E. NICU- 
LESCU-MIZIL și „Considerații pri
vind corelarea, prețurilor mașinilor 
și utilajelor tehnologice" de GH. 
NESTORESCU, L. KOZAK și 
LOBEL.

în cadrul rubricii „DEZBATERI" 
revista continuă publicarea steno
gramelor la discuțiile pe temele : 
„Utilitatea aplicării metodelor și 
tehnicilor de marketing in economia 
noastră" (V) și „Contradicțiile eco
nomiei capitaliste contemporane" 
(VI).

Sinteza intitulată : „Clasa munci
toare — forța conducătoare a în
tregii națiuni socialiste", de O. CLA- 
TICI formează obiectul rubricii 
„CONSULTAȚII". Revista publică, 
de asemenea, recomandări „IN 
SPRIJINUL INVAȚAMINTULUI DE 
PARTID ȘI AL RECICLĂRII".

Studiul intitulat „Tendințe pe 
piața mondială a produselor chimice 
de mic tonaj" de Dr. PAUL N. ȘTE- 
FANESCU este publicat la rubrica 
„CONJUNCTURA ȘI PROSPECTI
VA".

Rubrica „ECONOMIE MONDIA
LA" publică in acest număr comu
nicarea intitulată „Bulgaria in anii 
1971—1975", de dr. M. V. RUSENOV 
(Sofia).

în încheiere, revista conține obiș
nuitele rubrici „CRITICA ȘI BI
BLIOGRAFIE" ; „NOTE BIBLIO
GRAFICE" ; „CONSEMNĂRI" ; 
„DIN VIAȚA ȘTIINȚIFICA"; SCRI
SORI CĂTRE REDACȚIE și „PU
BLICITATE".

M.

Miercuri la amiază, 
Moscova o delegație a 

' Naționale a Republicii „ ____
România, condusă de tovarășul Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale, care, la invitația Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., va face o vi
zită în Uniunea Sovietică.

Din delegație fac parte Dumitru 
Coliu, președintele Comisiei pentru 
agricultură și silvicultură a M.A.N., 
Gheorghe Blaj, prim-secretar al Co
mitetului județean Maramureș al 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean, membru al Comisiei 
pentru sănătate, muncă și asigurări 
sociale a M.A.N., acad. Șerban Țiței- 
ca, vicepreședinte al Academiei Re
publicii Socialiste România, vicepre
ședinte al Comisiei de validare a 
M.A.N.. prof. dr. Ștefan Pascu, rec
torul Universității Babeș-Bolyai din 
Cluj, membru al Comisiei pentru in- 
vățămint, știință și cultură a M.A.N., 
Costache Sava, directorul general al 
Combinatului petrochimic Pitești, 
membru al Comisiei pentru industrie, 
construcții și transporturi a M.A.N., 
prof. Lajos Csogor, profesor la Insti
tutul medico-farmaceutic din Tg. Mu-

a plecat la 
Marii Adunări 

Socialiste

CR NICĂ
Prin decret al Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Corneliu Mănescu a fost elibe
rat din funcția de ministru al aface
rilor externe, urmind a primi alte 
însărcinări.

Prin 
George 
funcția 
terne.

același decret, tovarășul 
Macovescu a fost numit in 
de ministru al afacerilor ex-

INFOR
PRIMIRE LA MINISTERUL 

AFACERILOR EXTERNE

Miercurl după-amiază, Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, a primit pe 
C. D. S. Siriwardane, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Shri Lanka in Republica 
Socialistă România, în legătură cu 
apropiata depunere a scrisorilor sale 
de acreditare.

★
programului vîzi- 
intreprinde in țara 

mi- 
Republi- 

Populare Polone, a vizitat. 
Combinatul siderurgic de

în continuarea 
tei pe care o 
noastră, Wlodzimierz Lejczak, 
nistrul industriei grele al 
cii Populare Polone, a 
miercuri, C . ti_ 1.’._______...
la Galați. In timpul vizitei, oaspe
tele s-a oprit pe șantierul Uzinei 
cocso-chimice, unde se construiesc 
2 baterii de cocsificare în colabora
re cu Polonia. La sosire, ministrul 
polonez a fost intimpinat de Ștefan 
Constantinescu, adjunct al minis
trului industriei metalurgice, și 
Potoceanu, directorul general 
Centralei siderurgice Galați.

★
Miercuri, a sosit în Capitală, o 

legație a organizațiilor de

Ion 
al

de- 
tineret

MOBILA DE BRAȘOV - MODERNĂ,
DURABILA, MULTIFUNCȚIONALĂ

Prelucrarea lemnului are o 
veche tradiție pe meleagurile 
brașovene. In anii construcției 
socialiste, la Brașov și la Co- 
dlea ș-au dezvoltat puternice u- 
nități de fabricare a mobilei. 
Dacă la început se realizau doar 
citeva tipuri de scaune curbate, 
canapele și banchete, in ultimii 
ani, nomenclatorul de produse 
s-a îmbogățit cu diferite tipuri 
de garnituri de mobila și cu 
numeroase piese separate. Exis
tă aici o stăruitoare preocupare 
pentru realizarea unui mobilier 
suplu, ușor, cu o linie modernă, 
multifuncțională. In acest sens, 
colectivul Combinatului de ex
ploatare și industrializare a lem
nului din Brașov a venit in in- 
timpinarea cerințelor pieței in
terne și externe. Așa se face că, 
în ultimii ani, paralel cu o creș
tere substanțială a producției, 
s-au făcut pași însemnați pe li
nia diversificării garniturilor de 
mobilier, ajungindu-^se ca astăzi

in cele două unități de mobilă 
ale combinatului sâ se producă 
nu mai puțin de 60 sortimente. 
Mobilierul colorat cu lacuri o- 
pace, solicitat tot mai mult de 
beneficiarii din țară și de peste 
hotare, se produce astăzi în se
rie mare. Pe lingă aspectul plă
cut și linia elegantă, acest tip 
de mobilier oferă și un alt mare 
avantaj : se livrează sub forma 
panourilor ambalate in cutii de 
carton, fapt care asigură o fo
losire mai ra'țională a capacită
ților de transport și, în același 
timp, o protecție deplină in tim
pul transportului. In acest an. 
colectivul combinatului 
vean a obținut rezultate 
in acțiunea de dezvoltare 
parităților de producție, 
plicarea unor tehnologii 
sate și utilizarea unor materiale 
cu proprietăți superioare. Lus
truirea mobilei — ca să n-e re
ferim doar la un singur exemplu 
— se face astăzi numai cu lacuri

brașo- 
bune 

a ca- 
fn a- 
avan-

poliesterice. An de an a fost tot 
mai bine și mai judicios folosită 
masa lemnoasă. Tradiția, hăr
nicia și priceperea cadrelor de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
din cele două fabrici de mobilă 
ale combinatului brașovean 
găsesc o expresie grăitoare 
executarea de mobilier știi 
inaltă clasă ; nu intimplător 
mai mare parte a producției 
solicitată la export, chiar în 
cu o veche tradiție in fabricarea 
mobilei, cum ar ti Suedia, Nor
vegia, Austria, Franța, U.R.S.S 
În Suedia, de pildă, tocmai bu
nul renume pe care l-a ciștigat 
mobila produsă la Brașov a lâ- 
cut ca ea să se vindă cu certi
ficat eliberat de Institutul sue
dez de control al calității 
(V.D.N.), certificat care garan
tează. In fața cumpărătorilor 
suedezi, calitatea produselor ro
mânești.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

iȘi 
in 
de 

cea 
este 
țări

reș, vicepreședinte al Comisiei pentru 
sănătate, muncă și asigurări sociale a 
M.A.N., Eleonora Cojocaru, secretara 
Comitetului de partid de la Fabrica 
de confecții și tricotaje București, 
membru al Comisiei pentru industrie, 
construcții și transporturi a M.A.N., 
Costică Mișcă, Erou al Muncii Socia
liste, președintele C.A.P.-Bucov, jude
țul Prahova, membru al Comisiei ju
ridice a M.A.N.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Maria 
Groza, Ilie Murgulescu. vicepreședinți 
ai M.A.N., Constantin Stătescu, secre
tarul1 Consiliului de Stat, Aurel Vijoli, 
Constantin Dinculescu, Gheorghe Va- 
silichi, Dumitru Balalia, Țraian Io- 
nașcu, preșdriinți de comisii perma
nente ale M.A.N., Iuliu Fejes, Ion 
Mărgineanu, secretari ai M.A.N., Ilie 
Răduleacu. vicepreședinte al Comisiei 
pentru politică externă a M.A.N., Ale
xandru Ionescu, secretarul aceste* co
misii, funcționari superiori ai M.A.N.

Au fost de față V. S. Tikunov, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al U- 
niunii Sovietice la București, și mem
bri ai ambasadei.

★
La sosirea pe Aeroportul Șereme- 

tiev’o,^ din Moscova, delegația Marii 
Naționale a fost mtîmpina- 
P. Șitikov, președintele So- 
Uniunii al Sovietului
U.R.S.S., de deputății So- 

Suprem al U.R.S.S. A. V.

Adunări 
tă de A. 
vistului 
prem al 
vietului 
Romanov, L. I. Florentiev și E. A. 
Scekuteva, de ambasadorul Republicii 
Socialiste România in Uniunea So
vietică, Gheorghe Ba-drus.

în aceeași zi, delegația 
mită la Kremlin de 
acest prilej a avut 
caldă, prietenească.

A. P. 
loc o

MÂȚI

Su-

a fost prî- 
Șitikov. Cu 
convorbire

(Agerpres)

I
ale mișcărilor de eliberare 
din Angola, Mozambic, 
Bissau și Insulele' Capului Verde, 
care, la invitația Comitetului Cen
trai al Uniunii Tineretului Comu
nist, efectuează o vizită in țara 
noastră.

Miercuri după-amiază, delegația a 
fost primită la Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist de 
către tovarășul Ion Traian Ștefă- 
nescu, prim-secretar al 
U.T.C.

Intilnirea s-a desfășurat 
mosferă cordială, de caldă

națională 
Guineea-

C.C. al

într-o at- 
prietenie.

(Agerpres)

Ing. automatist Gabriel 
neanu : „Cu unele din instalațiile 
și elementele de automatizare ex
puse la tirg luasem un prim con
tact din revistei^ de specialitate. 
Acum le văd „pe viu" și găsesc că 
soluțiile moderne folosite — atit 
în concepția, cit și in execuția a- 
cestora — sint deosebit de ingeni
oase. Comparind citeva din produ
sele expuse de firmele din alte țări 
cu cele similare prezentate de în
treprinderile noastre, pot să afirm 
că, din punct de vedere al perfor
manțelor, cele românești sint cel 
puțin egale cu cele străine. Mai 
mult, citeva scheme de automati
zare prezentate de Institutul de 
proiectări pentru automatizări 
(I.P.A.) se impun prin simplitatea 
și siguranța lor in funcționare față 
de soluțiile utilizate în prezent 
plan mondial".

ZILE ALE UNOR ȚĂRI 
PARTICIPANTE

R. S. CEHOSLOVACA

pe

la

Băneasa : „Am 
multe ore in fața 
care sint expuse

Costin Balosache, maistru 
întreprinderea de piese radio 
semiconductor! 
petrecut mai 
standurilor in __  __ ___
produsele electronice. Sint mmdru 
de faptul că produsele prezentate 
de întreprinderea in 
participă la tirg în 
competitivitate cu 
țări".

care lucrez 
condiții de 

cele ale altor

f ...Șl ALE UNOR 
PARTICIPANT! DE PESTE 

HOTARE
„Tirgul internațional-București 

mi-a produs o puternică impresie 
— a declarat Iuri Prihodov, prim- 
vicepreședinte al Camerei de Co
merț și Industrie a U.R.S.S. A- 
ceastă impresie este determinată 
nu numai de numărul mare a! ex
pozanților străini, ci și de ekpune- 
rea propriu-zisă, îndeosebi a țării 
gazdă, care prezintă realizările 
complexe obținute in dezvoltarea 
sa economică".

Subliniind că România este, la 
rîndul său. un participant activ și 
la expozițiile internaționale care 
au loc în Uniunea Sovietică, I. 
Prihodov a spus : „Aceste mani
festări nu numai că ne dau posi
bilitatea să cunoaștem nemijlocit 
marile realizări ale României în 
toate domeniile, ci și modul activ 
In care România ia parte la dezvol
tarea și întărirea continuă a co-

vremea
Ieri in țară : vremea a fost fru

moasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin. VIntul a suflat slab, pină la 
potrivit. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila intre 8 grade la Polo- 
vraci și Dedulești și 15 grade la 
Tg. Ocna. Dimineața, local, in ju
mătatea de nord a țării, s-a sem
nalat ceață. In București : vremea 
a fost frumoasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin. VIntul a suflat in 
general slab. Temperatura maximă 
a fost de 15 grade.

ședintclui Nicolae Ceaușescu a fost 
fructuoasă și cordială. Am discutat 
cu această ocazie posibilitățile ce 
există pentru promovarea schimbu
rilor economice și a cooperării ro
mâno-americane.

în ce privește organizarea Tirgu- 
lui internațional-București pot 
spune că ea este foarte bună, co- 
respunzînd exigențelor unor astfel 
de manifestări. Am putut constata, 
de asemenea, că mărfurile expuse 
în pavilioanele românești sint de 
bună calitate și intr-o bună formă 
de prezentare".

Cu prilejul Zilei Cehoslovaciei 
Tirgul internațional București, 
genția economică de pe lingă am
basada R.S. Cehoslovace la Bucu
rești și direcția pavilionului ceho
slovac au oferit miercuri o recepție.

Au luat parte Nicolae Nicolae, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior, Hristache 
Zambeti, vicepreședinte al Camerei 
de Comerț, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, di
rectori de întreprinderi românești 
de comerț exterior, specialiști.

Au fost prezenți Miroslav Sulek, 
ambasadorul R.S. Cehoslovace la 
București, alți membri ai corpihui 
diplomatic, directori ai unor pavi
lioane naționale, oameni de afaceri.

la 
A-

TRANZACȚII Șl TRATATIVE 
COMERCIALE

Am adresat citorva reprezentanți 
ai participanților străini la tlrg 
următoarea întrebare : Care slnt 
rezultatele economice mai impor
tante înregistrate în zilele care au 
trecut de la deschiderea tîrgului ? 
Iată răspunsurile primite :

Victor Gheorghevici Andreev, di
rectorul comercial al pavilionului 
U.R.S.S. : „Treburile merg exce
lent. Valoarea contractelor de im
port-export încheiate în două zile 
între firme sovietice și românești 
reprezintă peste 10 la sută din vo
lumul total al schimburilor comer
ciale anuale de mașini și utilaje 
dintre țările noastre. Ponderea a- 
'cestor 
unelte pentru prelucrarea prin as- 
chiere a metalului, 
transport pe 
pentru industria chimică — pro
duse comercializate de firmele 
„Stankoimport", „Mașpriborim- 
port" și „Mașinoexport”.

tranzacții o au mașinile-
utilajele de 

verticală și utilajele

Rudolf Raab, reprezentantul fir
mei „Rheinstahl AG" din R. F. a 
Germaniei : „In momentul de față, 
sint in stadiu avansat tratativele 
comerciale cu firme românești 
pentru instalația Henschel, com
plet automatizată, de preparare a 
materialelor necesare fabricării țe
vilor P.V.C. dur. Au loc, de aseme
nea, discuții comerciale privind alte

Timpul probabil pentru zilele de 
20, 21 și 22 octombrie. In țară : 
vremea va continua să se răcească 
in prima parte a intervalului, 
rul va fi mai mult noros. Vor 
dea ploi locale in jumătatea de 
a țării, iar in rest precipitații 
sub formă de ploaie, cit și

Ce- 
c»- 
sud 
atit 
sub

formă de lapoviță șl ninsoare. Vtnt 
cu intensificări trecătoare din sec
torul nordic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 3 și 
plus 7 grade, local mai coborite, 
iar maximele intre 3 și 13 grade. 
In București : vremea va continua 
să se răcească, la începutul inter
valului. Cerul va fi mai mult no
ros. Ploaie de scurtă durată. Tem
peratura în scădere la început, 
apoi staționară.

R.P.D. COREEANA
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Populare Democrate Co
reene la Tirgul international — 
București, ambasadorul acestei țări, 
Kang Iăng Săp, și directorul pavi
lionului, Li Ze Wan, au oferit 
miercuri o recepție la care a fost 
prezent Bang Ki Iăng, adjunct al 
ministrului comerțului exterior al 
R.P.D. Coreene.

Au luat parte conducători ai unor 
ministere economice, Ministerului 
Comerțului Exterior și Camerei de 
Comerț, precum și șefi ai unor 
siuni diplomatice acreditați 
București.

mi
la

DANEMARCA
Cu ocazia Zilei Danemarcei, 

Tirgul internațional — București, 
Comitetul guvernului danez pentru 
expoziții in străinătate a organizat 
miercuri o recepție.

Au luat parte cadre de oonducere 
din Ministerul Comerțului Exterior, 
Camerei de Comerț și reprezentanți 
ai Direcțiunii tîrgului, precum și 
Torben Busck-Nielsen, ambasado
rul Danemarcei la București.

AUSTRIA

ia

Ct> ocazia zilei Austriei Ia cea 
de-a Il-a ediție 'a Tîrgului interna
țional — București, dr. Emili Wein
berger, vicepreședinte al Camerei 
federale economice a Austriei, și dir. 
Rudolf Orisich, atașat comercial al 
ambasadei Austriei, aiu oferit o re
cepție.

Au luat parte Roman Moldovan, 
președintele Camerei de Comerț, 
Vasile Răuță, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, Werner 
Sauter, ambasadorul Austriei la 
București, șefi de misiuni diploma
tice, alți membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)
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NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL NR. 42 DIN 18 OCTOM
BRIE 1972

FOND GENERAL DE PREMII î 
1 906 153 lei din care 853 273 lei re
port.

EXTRAGEREA I : 20 45 11 15 24 28.
EXTRAGEREA a Il-a : 26

35 44.

Plata premiilor va începe In 
pitală de la 26 octombrie pină 
decembrie

41 5

Ca
la 2
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TENIS ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Turneul de la Barcelona
Au început întrecerile turneului 

international de tenis de la Barce
lona, unul din ultimele concursuri in 
aer liber ale anului, care contează 
pentru „Marele premiu" al federa
ției internaționale. Printre oartici- 
panți se numără și fruntașii clasa
mentului „Marelui premiu-F.I.L.T." : 
Ilie Năstase, Stan Smith și Manuel 
Orantes.

în prima zi a turneului. Ilie Năs
tase i-a întilnit pe spaniolul Junta- 
nola. pe care I-a invins cu 6—3, 8—6. 
Și ceilalți doi favoriți au obținut ca
lificarea în turul al doilea : Orantes

a dispus cu 6—4, 6—4 de americanul 
E. Dibbs. iar Smith a ciștigat 
neprezentarea tenismanului 
Kalogheropoulos.

O victorie dificilă. In trei __
(7—9, 7—5, 6—1) a realizat america
nul Tom Gorman în fața spaniolu
lui A. Moreno. Campionul cehoslovac 
Jan Kodes a dispus cu 10—8. 6—2 de 
francezul Jauffret. Alte rezultate : 
Pattison-Gottfried 6—1, 6—4 : Rodri- 
guez-Pala 4—6, 7—5, 6—1 ; Dibley-
Crealy 7—5, 6—1 ; Fillol-Riba 9—7, 
6-1.

prin 
grec

seturi

Centenarul patinajului

Echipa feminină de tenis de masă 
Voin(a Arad a debutat cu o frumoa
să victorie in cadrul „Cupei campio
nilor europeni". Jucătoarele românce 
au invins la Lisabona cu scorul de 
5—0 formația locală Sporting, cali- 
ficindu-se pentru turul următor al 
competiției.

Proba feminină de floretă, din ca
drul concursului international de scri
mă de la Ankara, a fost ciștigată de 
sportiva româncă Ana Ene Pascu. 
Pe locul secund s-a clasat Ezinler 
(Turcia), iar locul trei a fost ocupat 
de Trachcz (Franța).

In proba masculină de floretă, vic
toria a revenit vest-germanului Hein, 
urmat de francezul Leseur Si sovie
ticul Stankovici.

concurs de atle- 
Suhumi, campio- 
Saneev (U.R.S.S.)

Turneul de tenis de Ia Vancouver 
a continuat cu disputarea ultimelor 
partide din primul 
simplu.

Performerul zilei 
egiptean Ismail el 
invins în trei seturi, cu 3—6, 6—1, 
6—0, pe asul australian Rod Laver, 
unul dintre principalii favoriți ai 
concursului. Ceilalți doi tenismani 
australieni angajați în turneu au 
obținut victorii scontate : John New
combe l-a întrecut cu 
pe americanul Frank 
Fred Stolle a dispus 
de canadianul Tony 
mai obținut calificarea 'în turul al 
doilea, americanul Bob Lutz (6—4, 
6—2, cu australianul Terry Addison) 
și englezul Graham Stilwell (6—4, 
6—0, cu americanul Tom Leonard).

tur al probei de

a fost jucătorul 
Shafei, care l-a

6—3, 6—7, 6—2 
Froehling, iar 
cu 7—5, 7—6 

Bard-sley. Au

în aceste zile se împlinesc 100 de 
ani de la organizat 
treceri de patinaj ti 
de ani de 
române de 
lejuiește o 
au în centrul lor cea de-a VI-a edi
ție a campionatelor internaționale 
de juniori ale României, progra
mate cu începere de astăzi la pati
noarul ..23 August" din Capitală. 
Timp de trei zile, aici vor evolua 
citeva dintre speranțele patinajului 
artistic din 16 țări, printre care

organizarea primelor in-
..... , in România și 50 

la inființarea Federației 
patinaj. Evenimentul pri- 
serie de manifestări, care

U.R.S.S., Franța, Austria, R. D. Ger
mană. R ,F. a Germaniei, Ungaria.

Astăzi și mîine. cu începere de la 
ora 9 dimineața și 16.30 după- 
arftiază, concurenții vor executa fi
gurile obligatorii, urmind ca simbătă 
concursul să se încheie cu disputarea 
exercițiilor libere.

Adunarea festivă ocazionată de 
centenarul patinajului românesc va 
avea loc simbătă, ora 10,00. la sediul 
C.N.E.F.S.

Cu prilejul unui 
tism, desfășurat la 
nul olimpic Viktor 
a stabilit un nou record mondial în
proba de triplu salt cu o performanță 
de 17,44 m. Vechiul record era de 
17,40 m și aparținea cubanezului 
Pedro Perez-Duenas.

(Agerpres)

în preliminariile campionatului 
mondial de lotbal, miercurii la So
fia, echipa Bulgariei a invins cu sco
rul de 3—0 (1—0) selecționata Irlan
dei de Nord. La Dublin, in cadrul 
aceleiași competiții s-au. întilniț echi
pele Irlandei și U.R.S.S. Fotbaliștii 
sovietici au terminat învingători cu 
scorul de 2—1 (0—0).

Peste 45 000 de spectatori au asis
tat la partida de* fotbal dintre e- 
echipele Tottenham Hotspur și Feyje- 
noord Rotterdam, partidă organizată 
cu ocazia retragerii din activitatea 
competițională a cunoscutului. inter
național englez Jimmy Greaves. De 
44 de ori selecționat in echipa „An
gliei, Jimmy Greaves, acum în Virstă 
de 32 de ani, a înscris 423 de goluri 
pentru clubul său, în 14 ani de ac
tivitate. Ultimul gol l-a marcat chiar 
în acest joc, în care victoria a re
venit formației Tottenham, cu sco
rul de 2—1 (1—1),

I
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a hseeuzsi
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Dezbaterile din comitetele Intîlnirea președintelui I. B. Tito

Adunării Generale a O.N.U
O Cuvîntul reprezentantului României în 

probleme politice și de securitate
Comitetul pentru

cu activul de conducere social-politic
ÎNCHEIEREA vizitei

IN U. R. S. S. A UNEI
Delegația guvernamentală română

din R. S Serbia DELEGAȚII DE ACTIVIȘTI primită de premierul Siriei

NEW YORK 18. — Trimisul special 
Agerpres, C. Vlad, transmite : In a- 
ceste zile, lucrările Comitetului pen
tru probleme politice și de securitate 
al Adunării Generale a O.N.U. au fost 
consacrate examinării unor probleme 
privitoare la explorarea și utilizarea 
spațiului extraatmosferic.

Problemele explorării și utilizării 
spațiului — a declarat, în intervenția 
sa, REPREZENTANTUL ROMÂNIEI, 
ambasadorul Ion Datcu — interesează 
în zilele noastre tot mai multe țări, 
fie ele mari sau mici. Aceasta, dato
rită perspectivelor promițătoare pe 
care le deschid progresele științei și 
tehnicii, prin aplicațiile lor pașnice, 
pentru dezvoltarea economică și so
cială a tuturor statelor lumii.

Apreciind activitatea fructuoasă și 
Tezultatele pozitive ale organismelor 
specializate ale O.N.U. în ce privește 
cooperarea internațională în acest 
domeniu, el a subliniat necesitatea 
orientării mai accentuate a preocu
părilor viitoare spre problemele

necesitățile reale, re-practice, spre
simțite mai ales de țările în curs de 
dezvoltare, și spre mijloacele de fo
losire pe scară mai largă a noilor 
tehnici spațiale în procesul dezvoltă
rii.

Reprezentantul României s-a pro
nunțat pentru continuarea și dezvol
tarea preocupărilor de codificare a 
dreptului spațial in cadrul Națiunilor 
Unite și a subliniat că, la baza aces
tei activități trebuie să se afle prin
cipiile care guvernează viața inter
națională și normele de conduită în 
relațiile dintre state consacrate 
Carta O.N.U.

Referitor la emisiunile directe 
radio și televiziune prin intermediul 
sateliților, el a declarat că, în opinia 
delegației române, este necesară 
crearea cadrului juridic adecvat pen
tru ca transmiterea să fie folosită ex
clusiv în slujba bunăstării omului, a 
promovării idealurilor de pace și a 
întăririi relațiilor de prietenie și co
laborare între popoare.

BELGRAD 18 (Agerpres). — Agen
ția Taniug informează că, săptămîna 
trecută, Iosip Broz Tito, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
a avut o convorbire cu activul de con
ducere social-politic din Republica So
cialistă Serbia. Au luat parte membrii 
Prezidiului U.C.I., ai Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia, ai Consiliului Federației 
și activiști federali din R.S. 
membrii Secretariatului C.C. 
din Serbia, ai secretariatelor 
telor provinciale din Kosovo 
vodina și ai Comitetului 
Belgrad, președinții organelor repre
zentative republicane și ai organiza

Serbia, 
al U.C. 
comite- 
și Voi- 

orășenesc

țiilor social-politice. La convorbire 
au fost de față Stane Dolanț, secreta
rul Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.I., și Kiro Gligorov, membru al 
Biroului Executiv al Prezidiului U.C.I.

In cadrul dezbaterilor au fost exa
minate probleme privind situația po
litică actuală din republică.

în încheierea discuțiilor a luat cu- 
vîntul președintele Iosip Broz Tito, 
care a vorbit despre necesitatea creș
terii rolului conducător al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia în socie
tatea socialistă iugoslavă și a evocat 
sarcinile ce revin Uniunii Comuniști
lor din Serbia.

Al P. C. R
18 — Corespondentul

de

de

MOSCOVA . . . ..
Agerpres L. Duță transmite : între 
11 și 18 octombrie, o delegație de 
activiști ai P.C.R., condusă de tova
rășul Ion Șt. Ion, vicepreședinte al 
Consiliului Economic, a făcut o vi
zită de schimb de experiență în 
Uniunea Sovietică. în timpul șederii 
sale în U.R.S.S., membrii delegației 
au luat cunoștință de experiența 
P.C.U.S. în domeniul 
planificării și realizării 
lor caoitale în U.R.S.S.

La 18 octombrie, delegația a fost 
primită de I.V. Kapitonov, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., cu care a avut 
o convorbire caldă, prietenească. în 
aceeași zi, delegația s-a înapoiat la 
București.

experiența 
conducerii 

construcții-

bAMASC 18 (Agerpres). — 
Miercuri, 18 octombrie, Emil Drăgă- 
nescu, vicepreședinte al Consiliului 
da Miniștri al Republicii Socialiste 
România, a fost primit, de primul 
ministru al Republicii Arabe Siriene, 
Abdel Rahman Khleifawi.

La întrevedere au participat, din 
partea siriană, Abdel Halim Khad- 
dam, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al afacerilor ex
terne, Mohammed Imadi, 
planificării, Mustafa 
trul economiei și al 
terior. Din partea 
parte Petru Burlacu, 
nistrului afacerilor externe.

Cu această ocazie, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al României 
a transmis primului ministru sirian

ministrul 
Halage, minis- 
comerțuliui ex- 
română a luat 
adjunct al mi-

partea președintelui 
Miniștri al Republicii

Gheorghe
un mesaj din 
Consiliului de 
Socialiste România, Ion
Maurer. Mulțumind călduros, primul 
ministru sirian a adresat, la rindul 
său, președintelui Consiliului de Mi
niștri al României un salut priete
nesc și cele mai bune urări de pros
peritate poporului român.

în timpul întrevederii au fost a- 
bordate probleme privind dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare în
tre cele două țări, exprimîndu-se do
rința reciprocă pentru intensificarea 
și diversificarea acestora.

în cursul acdleiași zile, vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri, Emil 
Drăgănescu, a avut convorbiri cu 
ministrul planificării și cu ministrul 
economiei și comerțului din Siria.

cerință stringentă a politicii internaționale
Un articol al lui E. Honecker apărut în revista „Horizont" COMUNICAT COMUN SOVIETO- EGIPTEAN Vizita reginei

O Intervențiile conducătorilor mișcărilor de eliberare din 
Guineea-Bissau și Mozambic in Comitetul pentru proble
mele coloniale

Comitetul pentru problemele colo
niale al Adunării Generale, care dez
bate situația din teritoriile africane 
aflate sub dominația colonială portu
gheză, a ascultat intervenția secreta
rului general al Partidului African al 
Independenței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), 
Amilcar Cabrai, invitat ca observator 
la lucrările comitetului.

Subliniind că forțele patriotice au 
eliberat trei sferturi din teritoriul 
Guineei-Bissau de sub dominația por
tugheză și controlează efectiv peste 
două treimi din suprafața țării. Amil- 
car Cabrai a spus că, în același timp, 
în condițiile grele ale luptei, popu
lația edifică în zonele eliberate o 
nouă viață politică, administrativă, 
economică, socială și culturală.

Secretarul general al P.A.I.G.C. a 
cerut deschiderea de negocieri cu 
Portugalia, care să ducă la dobindi- 
rea neîntirziată a independenței de
pline de către Guineea-Bissau. Dacă 
Portugalia va răspunde favorabil la 
aceasta, a adăugat el, vom lua în .con
siderație Interesele ei în Guineea- 
Bissau.

Remarcînd că lupta pentru eliberare 
națională a poporului este, în același 
timp, o luptă pentru realizarea prin
cipiilor și idealurilor Cartei privind 
lichidarea sistemului colonial, Amilcar 
Cabrai a cerut Națiunilor Unite să a- 
corde întregul lor sprijin moral și 
politic inițiativelor pbpofului din 
Guineea-Bissau, menite să ducă la 
încheierea războiului și la eliberarea 
țării, cit mai curînd posibil.

Marcelino dos Santos, vicepre
ședinte al Frontului de Eliberare din 
Mozambic (FRELIMO) a făcut o 
expunere în legătură cu situația ac
tuală din Mozambic și mișcarea de 
eliberare națională din această țară. 
Lupta noastră — a spus el — a fost 
extinsă în noi regiuni ale țării, im
portante din punct de vedere econo
mic, militar și al comunicațiilor. In 
zonele eliberate s-au înregistrat pro
grese pe plan economic și social. în 
sporirea producției agricole și dez-

voltarea învățămîntului și a rețelei 
medico-sanitare.

FRELIMO, a declarat Marcelino 
dos Santos, care își exercită autori
tatea asupra unui sfert din teritoriul 
Mozambicului, este singura forță 
din această țară care respectă va
lorile. umane, dreptul la libertate și 
demnitate, luptă împotriva sărăciei 
și pentru dreptul poporului de a be
neficia de propriile resurse, pentru 
dreptul la autodeterminare și la _ 
elaborarea propriei politici de către ' 
fiecare stat, de către fiecare țară.

Vicepreședintele FRELIMO a apre
ciat in mod deosebit „ajutorul vital" 
acordat de statele socialiste luptei 
poporului mozambican.

Pronunțîndu-se pentru angajarea 
de negocieri cu Portugalia in condi
țiile în care această țară recunoaște 
solemn dreptul Mozambicului la au
todeterminare, dos Santos a spus că 
negocierile s-ar putea consacra mo
dalităților practice de exercitare a 
acestui drept.

BERLIN 18 (Agerpres). — Revista 
„Horizont" a publicat un articol, pri
lejuit de aniversarea proclamării 
R.D.G., consacrat problemelor ac
tuale ale politicii interne și ex
terne a Republicii Democrate Ger
mane, semnat de 
prim-secretar al 
Acordul de trafic dintre 
R.F.G. — apreciază Erich 
— se numără printre pașii 
tribuie la normalizarea relațiilor între 
statele europene, în conformitate cu 
principiile coexistentei pașnice. Refe
rindu-se la tratatul privind bazele 
normalizării relațiilor dintre 
două state germane, asupra 
duc tratative reprezentanții 
două oărți, primul secretar al C.C. al 
P.S.U.G. relevă că acesta este menit 
să așeze raporturile dintre țara sa și 
R.F.G. pe o bază nouă, solidă și du- ’ 
rabilă, exprimîndu-și speranța că 
tratativele, aflate în curs de desfășu
rare, se vor solda cu un rezultat po
zitiv, corespunzător cerințelor respec
tării suveranității și independenței 
ambelor state.

Normalizarea relațiilor cu R.D.G. 
pe baza normelor dreptului interna
țional — se spune în articol — con
stituie o cerință stringentă a politi
cii internaționale, Erich Honecker 
salutînd cu acest prilej acordurile

Erîch
C.C. al

Honecker,
P.S.U.G. 

R.D.G. și 
Honecker 
care con-

cele 
căruia 

celor

CHILE
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Manevrele reacțiunii întîmpină• • • A

recent încheiate de R.D.G. cu Finlan
da și cu Elveția și exprimîndu-și 
convingerea că și alte state își vor 
normaliza relațiile cu R. D. Germană, 
în context, se relevă că a sosit timpul 
ca R.D.G. să ocupe locul ce i se cu
vine ca membră a O.N.U. și a orga
nizațiilor sale specializate.

întrevedere H. Kissinger

WASHINGTON 18 (Agerpres). — La 
Washington s-a anunțat oficial că 
Henry Kissinger, consilier special al 
președintelui S.U.A. pentru proble
mele securității naționale, a avut 
marți la Paris o întrevedere cu Xuan 
Thuy, conducătorul delegației guver
nului R.D. Vietnam la Conferința cva- 
dripartită pentru Vietnam, care 
desfășoară în capitala Franței.

De la Casa Albă s-a anunțat,
asemenea, că, la cererea președintelui 
Nixon, Henry Kissinger a părăsit Pa
risul cu destinația Saigon, relatează 
agenția TASS.

se

de

MOSCOVA 18 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. a dat publicității comu
nicatul comun privind vizita oficială 
pe care a făcut-o în U.R.S.S., între 
16 și 18 octombrie, Aziz Sedki, pri
mul ministru al Republicii Arabe 
Egipt, și convorbirile pe care acesta 
le-a purtat cu Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, și 
Nikolai Podgornîi, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Comunicatul relevă că la convor
birile sovieto-egiptene au mai par
ticipat : din partea sovietică — An
drei Gromîko, ministrul afacerilor 
externe, mareșalul Andrei Greciko, 
ministrul apărării, și alte persoane 
oficiale, iar din partea egipteană — 
Mohamed Merzaban, vicepremier și 
ministru al economiei și comerțului 
exterior, Mamduh Salem, ministrul 
afacerilor interne, și alte persoane 
oficiale.

Cele două părți — se arată în 
municat — declară că Tratatul 
vieto-egiptean de prietenie și 
laborare reprezintă baza pentru 
tărirea și adîncirea legăturilor
prietenie și colaborare dintre Egipt

și Uniunea Sovietică în toate do
meniile.

Referitor la situația din Orientul 
Apropiat, părțile se pronunță pentru 
retragerea trupelor isracliene din te
ritoriile arabe ocupate, spre a fi in
staurată o pace trainică și dreaptă și 
a fi asigurate drepturile legitime ale 
poporului palestinean.

In cursul convorbirilor a fost re
afirmată înțelegerea privind menți
nerea de contacte și în viitor între 
conducătorii Uniunii Sovietice și ai 
R. A. Egipt. în vederea schimbului 
de opinii în probleme care interesea
ză ambele părți, arată comunicatul.

Aziz Sedki i-a invitat, în numele 
președintelui Anwar Sadat, pe Leo
nid Brejnev, Nikolai Podgornîi și 
Alexei Kosîghin să viziteze Egiptul. 
Invitația a fost acceptată, data vizi
tei urmînd să fie stabilită ulterior.

Elisabeta a Angliei
în R.S.F. Iugoslaviei

BELGRAD 18 (Agerpres). în ca
drul vizitei întreprinse în Iugoslavia 
de regina Elisabeta, președintele 
Iosip Broz Tito a oferit, în onoa
rea suveranei britanice, o recepție 
la care cei doi șefi de stat au rostit 
toasturi, exprimîndu-și satisfacția 
pentru dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări.

Miercuri s-au încheiat și con
vorbirile dintre Mirko Tepavaț, mi
nistrul de externe iugoslav, și Joseph 
Godber, ministru de stat la Ministerul 
de Externe britanic. Comunicatul co
mun dat publicității arată că au fost 
trecute în revistă relațiile bilaterale 
iugoslavo-britanice și o serie de pro
bleme internaționale/

R. S. CEHOSLOVACĂ

co- 
so- 
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varșovia Ședința Biroului Politic
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al C C. al P. M. U. P

riposta hotărîta a
SANTIAGO DE CHILE 18 — Co

respondentul nostru. E. Pop. trans
mite : La Santiago de Chile a avut 
loc o conferință de presă în cadrul 
căreia conducătorii forțelor politice 
guvernamentale s-au referit la sco
purile sedițioase urmărite de ele
mentele de dreapta prin greva pro
prietarilor de camioane și la încer
carea de a o extinde și asupra co
merțului pentru a bloca sectoare 
principale ale activității economice 
și ale serviciilor. Guvernul, avînd 
sprijinul oamenilor muncii, a luat o 
serie de măsuri pentru aplicarea le-

LAOS Prima reuniune dintre delegațiile
Frontului Patriotic Laoțian

gilor în vederea asigurării populației 
cu alimente și combustibil. „Lega
litatea și constituția sînt de partea 
noastră — a spus la această confe
rință de presă Luis Corvalan, se
cretarul general al C.C. al Partidu
lui Comunist din Chile. Marea ma
joritate a chilienilor, inclusiv mulți 
din cei care nu sînt în Unitatea 
Populară, nu vor ca împotriva inte
reselor naționale să se comită acte 
ilicite ca greva din transnorturi, care 
i-a afectat pe toți chilienii.

Secretarul general al C.C. al Parti
dului Socialist. Carlos Altamirano, a 
subliniat în cuvîntul său rolul pe 
care îl are ooeziunea Unității Popu
lare în luota pentru învingerea și 
dejucarea planurilor reacțiunii. Forța 
revoluționară a poporului si măsu
rile hotărîte ale guvernului, a ară
tat el. dau o ripostă cuvenită reac- 
țiunii interne și agresiunii imperia
liste a monopolului „Kennecott".

PRAGA 18 (Agerpres). — O infor
mare a Direcției Federale de Sta
tistică a R. S. Cehoslovace, care pre
zintă date preliminare asupra dez
voltării economice a țării, în primele 
trei trimestre ale anului curent, re
levă că sarcinile planului de stat pe 
anul 1972 se îndeplinesc în ansam
blu cu succes, relatează agenția 
C.T.K.

Astfel, în primele nouă luni ale 
anului, volumul producției indus
triale globale a fost cu 6.6 la sută 
mai mare decît în același interval 
al anului trecut. Cu puține excepții, 
toate ramurile industriei îndeplinesc 
sau depășesc producția planificată, 
printre ramurile care înregistrează 
depășiri de plan aflîndu-se și cele 
producătoare de mărfuri de larg con
sum. Nu a fost îndeplinit planul in 
industria constructoare de mașini și 
de prelucrare a metalului, în cea a 
materialelor de construcții, sticlei.

produselor de faianță și ceramice, 
precum și în industria poligrafică. 
Rezultate mai bune, in comparație cu 
anul trecut, au realizat întreprinde
rile din construcții.

Desfacerea cu amănuntul a măr
furilor a sporit. în primele trei tri
mestre. cu 6 la sută față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut. Ve
niturile bănești ale populației au 
crescut. în intervalul ianuarie—au
gust, cu 6 la sută față de aceeași 
perioadă a anului 1971.

Cu 5,4 la sută, față de perioada co- 
. respunzătoare a anului trecut, a spo
rit, în primele trei trimestre și vo
lumul exportului cehoslovac.

Productivitatea muncii în industrie 
a cunoscut, de asemenea, în primele 
nouă luni ale anului curent, un, spor 
de aproximativ 6 Ia sută în raport 
cu perioada de referință din 1971, în 
industria construcțiilor creșterea 
fiind de 7 la sută.

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc o ședință a Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., in 
cadrul căreia a fost adoptată o hotă- 
rîre privind perfecționarea continuă a 
politicii de cadre și creșterea nive
lului de pregătire a lucrătorilor cu 
funcții de răspundere, anunță agen
ția P.A.P. Cți acest ppilej a fost re
levat faptul că, în condițiile actuale, 
abordarea ideologică justă și compe
tența muncii lucrătorilor cu funcții de 
răspundere devin factorii care de
termină ritmurile realizării progra
mului trasat de Congresul al VI-lea 
al P.M.U.P. Hotărîrea stabilește prin
cipiile selecției, repartizării, perfec
ționării și aprecierii activității ca
drelor de conducere, precum și sar
cinile organelor de partid în aceas
tă direcție.

Biroul Politic a făcut, de aseme
nea, bilanțul realizării prevederilor 
planului cincinal în domeniul moder
nizării industriei, subliniind necesi
tatea reducerii maxime a termene
lor de dare în exploatare a construc
țiilor capitale din cadrul noilor o- 
biective și a realizării la timp a ca
pacităților proiectate.

Luind cunoștință de evoluția lu
crărilor agricole de toamnă. Biroul 
Politic al C.C. al P.M.U.P. a subli-

niat necesitatea încheierii grabnice a 
recoltării unor culturi și a lucrărilor 
deinsămințare.

și guvernului de la Vientiane
VIENTIANE 18 (Agerpres). — A- 

genția France Presse relatează că 
marți a avut loc prima reuniune din
tre delegațiile Frontului Patriotic 
Laoțian și guvernului de la Vientiane. 
Luind cuvîntul cu acest prilej, con
ducătorul delegației F.P.L.. Phoun 
Sipaseuth, a declarat că, pentru a se 
ajunge la o soluționare a problemei 
laoțiene. Statele’ Unite trebuie să 
pună capăt războiului, tuturor impli
cațiilor și intervențiilor lor militare 
în Laos, să respecte suveranitatea, 
independența, neutralitatea, unitatea 
și integritatea teritorială a Laosului, 
așa cum stipulează Acordurile de la 
Geneva din 1962 asupra Laosului și 
așa cum S.U.A. s-au angajat să pro- 
cedeze

Statele Unite trebuie să respecte 
dreptul la autodeterminare al po-

laoțian, a spus în continuare
' ' iar

porului 
conducătorul delegației F.P.L., 
problemele interne ale Laosuilui tre
buie reglementate de către laoțieni 
înșiși pe baza realității situației ac
tuale. în aceste condiții, părțile lao- 
țiene interesate vor forma un _ nou 
guvern de coaliție națională și vor 
reglementa toate problemele care se 
ridică, in conformitate cu situația ac
tuală, punind astfel bazele îndeplini
rii sarcinii de restabilire a păcii, de 
realizare a armoniei și unității națio
nale.

La încheierea reuniunii, cele două 
delegații au convenit să examineze, 
la următoarea reuniune, pozițiile res
pective față de acordurile de la Ge
neva din 1962. S-a stabilit ca reuniu
nile următoare să se țină in fiecăre 
marți.

Incidente la frontiera
dintre cele două

agențiile de presa
Lucrările celei de-a 11-a 

Conferințe regionale a Or
ganizației Națiunilor Unile 
peniru Alimentație și Agri
cultură <F-AO-) au început la 
Delhi. Participanții vor 
prioritate, mijloacele de natură 
contribuie la sporirea producției agri
cole.

studia,. cu 
să

CÎU En-lai, Premierul consi
liului de Stat al R.P. Chineze, și Ciu 
Pei-yuan, vicepreședinte al Institu
tului pentru relații externe al R.P. 
Chineze, au avut o întrevedere cu 
Dennis Healy, fost ministru al apă
rării în guvernul laburist britanic, 
cu care au purtat o discuție sinceră, 
prietenească, relatează 
Nouă.

agenția China

transmit

SEUL 18 (Agerpres). — Autorită
țile de la Seul au proclamat, marți, 
instituirea legii marțiale în Coreea de 
sud, dizolvînd, de asemenea, așa- 
zisa „Adunare Națională", suspen- 
dind „Constituția" din 1962, interzi- 
cînd activitatea partidelor politice și 
instituind cenzura asupra presei, 
transmite agenția A.C.T.C. A fost, de 
asemenea, ordonată închiderea tutu
ror instituțiilor de învățămînt supe
rior din țară.

Principalele clădiri publice, univer
sitățile și sediile instituțiilor centra
le au fost înconjurate de armată.

Agențiile de presă relevă că este 
pentru a treia oară cînd în Coreea 
de sud se instituie legea marțială in 
cursul ultimilor 11 ani.

Referindu-se Ia situația recent crea
tă în Coreea de sud, Agenția Centra
lă Telegrafică din R.P.D. Coreeană 
califică această măsură a regimului 
de la Seul ca un act menit să mas- , 
cheze haosul politic profund în care 
se află regimul lui Pak Cijan Hi, ca 
o nouă încercare a guvernanților sud- 
coreeni de a înșela aspirația popu
lației din Coreea de sud la înfăp
tuirea reunificării pașnice a patriei 
și, în același timp, o încercare vi- 
zînd suprimarea, în continuare, a 
drepturilor și libertăților democratice 
ale populației.

Yemenuri
ADEN 18 (Agerpres). — Un purtă

tor de cuvint oficial de la Aden a 
dăclarat că forțele nord-yemenite au 
ocupat, miercuri, localitățile Djabal 
Foujla, Djabal Hamam și Djabal 
Kamrane, situate în regiunea Karech 
de la frontiera dintre R.D.P. a Ye
menului și R. A. Yemen — transmite 
agenția France Presse. EI a mențio
nat, de asemenea, că trupele nord- 
yemenite au bombardat mai multe 
poziții sud-yemenite de la Karech și 
Moukeiras.

★
SANAA 18 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvint militar de la Sanaa — 
reluat de agenția France Presse — a 
afirmat, miercuri, că forțele sud-ye
menite au bombardat diferite locali
tăți din R. A. Yemen. „Artileria și 
blindatele sud-yemenite, a declarat 
purtătorul de cuvint. au bombardat 

special localitățile Haid Al Sama 
Haid Aii, din regiunea Al Baida, 
220 kilometri sud-est de Sanaa, 

localitățile Maciya, Charija și Ra-

în
și 
la 
Și
hida, situate la 50 kilometri sud-est 
de Taez“.

Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, I-a primit 
pe Karoly Nemeth, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Budapesta, condu
cătorul unei delegații de 
capitalei ungare aflate în 
Sofia.

partid a 
vizită, la

Ceho-
Bohuslav

Delegația R.S. 
slovace, condusă de 
Chnoupek, membru al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, ministru! afacerilor 
externe, aflată în vizită în Cuba, a 
fost primită de Carlos Rafael Ro- 
driguez, membru al Secretariatului 
C.C. al P.C. din Cuba, ministru al 
Guvernului Revoluționar al Cubei, 
și de Jesus Montane, membru al C.C. 
al P.C. din Cuba.

Programul de 
culturale între 
Socialistă România și Re
publica Islamică Pakistan 
pe anii 1972—1973 a fost semnat la 
Islamabad. Din partea română, do
cumentul a fost semnat de Mihai 
Magheru, ambasadorul României la 
Islamabad, iar din partea pakista
neză — de Abdul Hafeez Pirzada, 
ministrul educației și coordonării 
provinciale.

schimburi 
Republica

Convorbiri bulgoro-ira- 
niOnO. Teheran au început con
vorbirile oficiale dintre Amir Abbas 
Hoveyda, primul ministru al Iranu
lui, și Stanko Todorov, președintele 
Cons’liului de Miniștri al R. P. Bul
garia.

V
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Astronautul ameri
can Thomas Stafford 
a fost, la 17 octombrie, 
oaspetele „orășelului 
stelar", unde sint găz- 
duiți și antrenați cos
monautei sovietici, re
latează agenția T.A.S.S. 
Astronautul Stafford 
se află in Uniunea So
vietică ca expert la 
consfătuirea specialiș
tilor sovietici și ame
ricani, cărora li s-a în
credințat sarcina de a

studia probleme teh
nice concrete legate de 
realizarea experienței 

‘comune a navelor cos
mice „Soiuz" și „A- 
pollo".

Vizitind centrul de 
instruire a cosmonauți- 
lor sovietici, astronau
tul american a accep
tat invitația cosmonau
tului Gheorghi Bere
govoi de a participa la 
un antrenament cu a-

paratele sovietice. 
„Zborul in comun" al 
lui Stafford și al cos
monautului Andrian 
Nikolaev, care a înde
plinit rolul de instruc
tor pe nava „Soiuz", a 
durat peste o oră. 
Apoi, la un alt aparat, 
astronautul american 
a efectuat o serie de 
exerciții cu cosmonau
ta Vladimir Șatalov și 
Andrian Nikolaev.

1

*

A

In legătură cu încheierea 
cu succes a lansărilor de 
rachete purtătoare în Ocea
nul Pacific, a§entia t.a.s.s. a 
fost împuternicită să anunțe că zona 
cu o rază de 40 mile marine avînd 
centrul cu coordonatele 33 grade, 10 
minute latitudine nordică și 173 gra
de, 50 minute longitudine estică, în 
care s-au efectuat lansările, este re
deschisă navigației și zborului avi
oanelor începînd de la 18 octombrie 
1972.

Cei opt membri ai Comi
tetului de reconciliere, insti- 
tuit de miniștrii, de externe ai țări
lor islamice, in scopul realizării unei 
apropieri diplomatice între Repu
blica Bangladesh și Pakistan, s-au 
întrunit la New York pentru a dis
cuta toate aspectele acestei 
Comitetul a ales un grup 
membri (Mali, Indonezia și 
însărcinat cu stabilirea 
contacte între Pakistan și 
ca Bangladesh.

misiuni. 
de trei 
Tunisia) 
primelor 
Republi-

Tribunalul stării de ur
gență din Ankara a pronunțat 
sentința în procesul intentat unor 
conducători ai Partidului Muncitoresc 
din Turcia, interzis de un an de zile. 
Președintele partidului, Behice Boran, 
a fost condamnat la 15 ani închisoare, 
iar alți 7 inculpați la pedeose pri
vative de libertate pe diferite ter
mene mai mici.

Politica Statelor Unite de 
izolare a Cubei a suferit un 
sever eșec,serie or§anul Parti* 
dului Comunist din Venezuela, „Tri
buna Popular". Comentind hotărîrea 
statelor Trinidad-Tobago, Guyana și 
Barbados de a relua relațiile diplo
matice cu Cuba, ziarul arată că a- 
ceastă decizie va 
evident panorama 
cii Latine.

In sălile de la Palazzo Mas- 
chioangioini din Napoli a avut 
loc inaugurarea unei expoziții 
de artă populară românească. 
La festivitatea inaugurării au 
participat prof. Gerardo de Mi
chele, primarul municipiului Na
poli, membri ai consiliului muni
cipal al oralului, deputatul Ste
fano Vetrano, președintele Aso
ciației pentru relații de prietenie 
cu România, precum și, prof. 
Iacob Ionașcu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Roma. Luind cuvîntul cu acest 
prilej, primarul de Michele a 
subliniat dezvoltarea relațiilor 
tradiționale de prietenie intre 
poporul italian și poporul român, 
necesitatea unei mai bune cu
noașteri reciproce și simpatia cu 
care este urmărită in Italia acti
vitatea creatoare a poporului 
român. Expoziția, care va rămi- 
ne deschisă timp de 10 zile, pre
zintă o gamă variată de produse 
de artizanat, țesături, obiecțe din 
ceramică și sculpturi in lemn, 
instrumente muzicale — din toa
te regiunile României.

schimba în mod 
politică a Ameri-

din viață a- 
Konstantin 
sovietic de re- 

științelor biolo-

In capitala R. P. Po’one
tost semnate două acorduri pe

A încetat 
cadșmicianul 
Skriabin,savant 
nume în domeniul 
gice, medicale și veterinare, în vîrstă 
de 94 de ani. Necrologul savantului 
este semnat de Leonid Brejnev, Ale
xei Kosîghin, Nikolai Podgornîi și 
reprezentanți ai vieții științifice.

au
termen lung între guvernul polonez 
și organizații ale O.N.U. în dome
niul sănătății și protejarea mediului 
înconjurător. Se prevede, printre al
tele, crearea în R. P. Polonă a u- 
nui centru pentru protecția naturii.

Unități de partizani tai- 
Ittndezi au lansat> zilele trecute, 
atacuri asupra unor poziții ale for
țelor guvernului de la Bangkok, a- 
flate în districtele Șan Din și Khao 
Wong, din nord-estul Tailandei — 
informează agenția France Presse.

kri începe la Paris !---------------
Conferința ț
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Pieței comune

lărgite
După o lună și jumătate de 

amenajări și renovări interioare, 
hotelul „Majestique", de pe 
Avenue Kleber, este gata să pri
mească oaspeții : reprezentanții 
celor nouă țări ale Comunității 
Economice Europene lărgite, a 
căror întîlnire la nivel înalt în
cepe azi la Paris. Cifra de peste 
800 de ziariști acreditați pe lin
gă conferință atestă interesul in
ternațional față de acest eveni
ment.

După cum se știe, propunerea 
organizării acestei conferințe a 
fost făcută anul trecut de pre
ședintele Franței, Georges Pom
pidou, în urma declanșării crizei 
monetare interoccidentale. In
tre timp au avut loc o serie de 
evenimente, printre care votul 
norvegian defavorabil aderării 
la Piața comună. Care vor fi 
deci, în actuala situație, prin
cipalele obiective ale întîlnirii 
de la Paris ?

După cum declara în ajunul 
evenimentului Maurice Schu
mann, ministrul francez al afa
cerilor externe, conferința își 
propune să dezvolte comunitatea 
europeană, orientîndu-se spre 
trei direcții, care au fost, de alt
minteri, stabilite ca teme de 
dezbateri. Acestea sînt : realiza
rea uniunii economice și mone
tare, consolidarea instituțională 
și progresul in dom&niul coope
rării politice.

Care sînt șansele de reușită 
ale conferinței de la Paris ? In
tr-un interviu acordat agenție) 
Associated Press, Sicco Man
sholt, președintele comisiei eu
ropene, a precizat că documen
tul final al conferinței nu va 
face decît niște vagi aluzii la 
consolidarea instituțiilor Pieței 
comune. Pe de altă parte, zia
rul „LE MONDE" de miercuri 
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considera A intîlnirea de 
Paris va pune accentul pe as
pectele sociale și regionale ale 
construcției comunitare : „Se vor 
defini citeva principii și orien
tări, chiar dacă sentimentul pre
dominant este acela că nu trebuie 
să așteptăm ceva inedit de la a- 
ceastă reuniune, nici măcar in 
domeniul economic și monetar, 
care rămine in centrul preocupă
rilor franceze". De altfel, majori
tatea ziarelor franceze adoptă o 
atitudine rezervată. uneori 
chiar pesimistă. Cotidianul „LA 
CROIX" arată, de pildă, că „în 
ciuda unei active pregătiri, pozi
țiile celor nouă sint ' 
tate“. în acest sens, 
ON“ precizează că 
ială, in domeniile 
instituționale rămin 
mari divergențe". Mai categoric, 
ziarul „COMBAT" consideră că 
„solide divergențe de vederi ii 
separă pe cei nouă".

încă depăr- 
„LA NATI- 
„fără indo- 
problemelor 

cele mai

Paul DIACONESCU
Paris
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