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ÎN ZIARUL DE AZI:

• Acordul global în 
construcția de mașini

• Activitatea cultural* 
educativă de masă 
— muncă de partid

• Ecoul anchetelor 
„Scînteii"

• Faptul divers

• Sport

Președintele Consiliului de Stat,
5 *

tovarășul Nicolae Ceausescu,
1 1 J 

a primit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Republicii Shri Lanka

In ziua de 20 octombrie ac., to
varășul Nicolae Ceaușescu, preșe
dintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a primit 
pe Codippilliarachchige Don Sta
nislaus Siriwardane, care și-a pre

zentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Shri Lanka in țara noastră. (în 
pag. a Vil-a, cuvîntările rostite).

Temperatura scade, se anunță brumă
Ministerul 

Agriculturii 
recomandă:
Deoarece ini următoarele două 

nopți se anunță temperaturi cobo- 
rîte sub zero grade, cu o frecven
ță mai mare în Banat, Crișana, 

' Maramureș, nordul Moldovei, Po
dișul Transilvaniei, zona subcarpa
tică din sud, este necesar a se lua 
următoarele măsuri :

Cartofii recoltați și depozitați 
provizoriu în grămezi pe cîmp tre
buie acoperiți cu paie, coceni sau 
polietilenă uzată. Se vor proteja, 
de asemenea, cartofii existenți pe 
rampe, în gări, folosind rogojini, 
prelate, paie, coceni și alte mate
riale de protecție disponibile.

Silozurile de cartofi și rădăci- 
noase se vor acoperi parțial, lăsîn- 
du-se deschisă coama pe toată lun
gimea pentru aerisire.

La legumele nerecoltate din 
cîmp (ardei, gogonele), se vor am
plasa în teren materiale fumigante 
de care se dispune, ca : grămezi de 
gunoi, paie, rumeguș, anvelope u- 
zate, ulei ars, luminări fumigene

Pentru aplicarea măsurilor de 
prevenire a înghețului, unitățile 
legumicole vor organiza echipe de 
noapte care să urmărească evolu
ția timpului și să intervină în timp 
util în cazul apariției pericolului de 
îngheț.

In acest sens, este necesar a se 
urmări buletinele de avertizare 
transmise prin radio și informații
le de la stațiile meteorologice din 
zonă.
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Stadiul însâmînțării griului pe ogoarele cooperativelor agricole (cifrele indica procentul realizat pină la 
data de 20 octombrie a.c.)

Zilele toamnei sînt scurte, vremea 
nestatornică, orele bune de lucru 

nespus de prețioase

DECRETE
ale Consiliului de Stat
Modificarea Decretului nr. 285/1960 privind

acordarea alocației de stat pentru copii
Consiliul de Stat al Republicii So

cialiste România decretează :

Art. I. — Articolul 2, alineatul 
1 din Decretul nr. 285 din 10 au
gust 1960 privind acordarea aloca
ției de stat pentru copii, republicat 
la 21 august 1971 cu modificările 
sale ulterioare, se modifică și va 
avea următorul cuprins :

„Art. 2. — (1) Alocația de stat 
pentru copii se acordă în raport cu 
cuantumul salariului tarifar, veni
tului mediu realizat ca remune
rare pe bâză de cotă procentuală, 
pensiei, ajutorului social, bursei, 
venitului mediu realizat prin uniu
nile de creatori, după caz. precum 
și cu numărul copiilor aflați în în
treținerea familiei și cu mediul 
(urban sau rural) în care domici
liază beneficiarul, astfel :

La veniturile al căror cuantum 
depășește 4 000 lei lunar nu se a- 
cordă alocația de stat pentru copii".

Rangul copi
ilor în fami

lie

Mediul -
Plafoane de venituri (lunare)

pînă la
1 500 

lei

1 501—
2 000 

lei

2 001—
2 500 

lei

2 501—
3 000

lei

3 001—
4 000

lei
Rangul I urban 150 120 100

rural 100 70 50 — —
Rangul II urban 160 130 110 100 —

rural 110 80 60 50 —
Rangul III—V urban 180 150 130 110 100

rural 130 100 80 60 50
Rangul VI urban 200 170 150 130 , 120

rural 150 120 100 80 70
Rangul VII urban 210 180 160 140 130

rural 160 130 110 90 80
Rangul VIII urban 220 190 170 150 140

rural 170 140 120 100 90
Rangul XI și
următoarele urban 230 200 180 160 150

rural 180 150 130 110 100
Art. II. — Prezentul decret in

tră în vigoare la data de 1 noiem
brie 1972.

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

Acordarea unor ajutoare mamelor 
din familiile cu mulți copii

Pentru recolta de griu a anului viitor 
să muncim zi de zi, oră de oră, 
să insămlntăm cit mai grabnic!

La cules, prioritate produselor perisabile!

Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România decretează :

Art. 1. — (1) Mamele din fami
liile care au 8 sau mai mulți co
pii beneficiază, din partea statu
lui, de următoarele ajutoare bă
nești lunare :

— 200 lei, pentru 8 sau 9 copii ;
— 300 lei, pentru 10 sau mai 

mulți copii.

(2) . La determinarea numărului 
de copii, în vederea stabilirii a- 
jutoarelor, se iau în considerare 
copiii în vîrstă de pînă la 18 ani 
împliniți, copiii care își continuă 
studiile la orice formă de învă- 
țămînt, pînă la terminarea studii
lor, dar fără a depăși vîrsta de 25 
de ani, și cei incapabili de muncă, 
indiferent de vîrstă. Se iau în 
calcul și copiii proveniți dintr-o 
căsătorie anterioară a unuia din
tre soți sau din afara căsătoriei.

(3) . Nu se iau în calcul copiii 
înfiați de alte persoane sau în

credințați de instanțele judecăto
rești. unor alte persoane.

Art. 2. — Ajutoarele prevăzute 
la art. 1 se acordă mamelor, in
diferent dacă acestea sînt sau nu 
salariate, cooperatoare, pensionare 
sau dacă realizează venituri din 
alte surse, atît în mediul urban 
cît și în cel rural. Dacă mama este 
decedată sau în orice alt caz în 
care, în lipsa mamei, copiii se află 
în îngrijirea tatălui lor, ajutorul 
se acordă acestuia pe timpul cît 
sînt îndeplinite condițiile prevăzu
te la art. 1.

Art. 3. — (1) Dreptul la ajutor 
ia naștere începînd cu luna în 
cursul căreia sînt îndeplinite con
dițiile prevăzute în prezentul de
cret.

(2) Ajutoarele se plătesc ma
melor în continuare și după ce 
numărul de copii luat în conside
rare la acordarea inițială a aces
tora se micșorează ca urmare a

trecerii lor tn alte categorii decît 
cele menționate la articolul 1, sau 
a decesului.

Art. 4. — (1) Stabilirea ajuto
rului se face prin decizie a co
mitetului executiv al consiliului 
popular comunal, orășenesc, muni
cipal sau al sectorului municipiu
lui București în raza căruia bene
ficiarul își are domiciliul, pe baza 
copiilor certificate de pe actele de 
naștere și a dovezilor prin care 
se atestă continuarea studiilor 
după vîrsta de 18 ani sau starea 
de invaliditate, după caz.

(2) Plata ajutoarelor se face de 
către comitetul executiv al con
siliului popular în raza căruia do
miciliază beneficiarul, din fondu
rile alocate în acest scop prin bu
getul de stat.

Art 5. — Prezentul decret intră 
în vigoare pe data de 1 noiembrie 
1972.

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

La deschiderea unui nou an de studiu

„SClNTEIA" REIA RUBRICA DE CONSULTAȚII 
Șl RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRI 

în sprijinul celor ce 
studiază in invățămîntul

Noul an în invățămîntul de partid se află in plină desfășurare — 
de la formele superioare și școlile inter-județene de partid, pină la 
variatele cercuri și cursuri de pe lingă cabinetele de partid, ca și din 
organizațiile de bază ale partidului. Este un an în care partidul pune 
în fața propagandei sarcina de a înregistra o importantă creștere ca
litativă, de a milita cu toate forțele — folosind forme vii și o meto
dică adecvată, aptă să stimuleze gîndirea oamenilor — pentru Înțele
gerea aprofundată a politicii marxist-leniniste a partidului, pentru 
însușirea temeinică și creatoare a marii bogății de idei cuprinse în do
cumentele Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale, pentru 
strînsa legare a teoriei de practică, asigurînd creșterea nivelului poli
tic-ideologic și dezvoltarea conștiinței socialiste a cursanților.

Așa cum este cunoscut, programul de măsuri adoptat de partid în 
vederea îmbunătățirii activității ideologice acordă o atenție centrală 
creșterii eficienței propagandei, ca instrument principal de educare 
revoluționară — ceea ce impune continua întărire a caracterului ei 
partinic, militant, axarea preocupărilor spre abordarea unei proble
matici ancorate în preocupările de actualitate ale partidului și sta
tului. Experiența arată că tocmai in măsura în care este strins legat 
de realitățile vieții, de aspectele cu care sînt confruntați oamenii mun
cii din fiecare colectiv, învățămintul de partid iși sporește efectiv forța 
de înrîurire, contribuind la soluționarea problemelor complexe pe care 
le ridică la fiecare loc de muncă înfăptuirea politicii partidului.

în lumina indicațiilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Na
ționale, „Scînteia" se va preocupa îndeaproape de aspectele variate ale 
invățămîntului de partid, sprijinind perfecționarea activității acestuia 
prin articole de analiză, prin materiale de popularizare a experienței 
înaintate, prin informații de partid. Totodată, ziarul va continua să 
publice și în acest an consultații, în sprijinul celor care studiază în 
învățămintul de partid, îndeosebi in cursurile constituite in cadrul or
ganizațiilor de bază, axîndu-se in special spre articole succinte, con
centrate, prin care să răspundă la întrebările cititorilor.

„Scînteia" solicită propagandiștilor, lectorilor, cadrelor de la cabi
netele de partid și cabinetele de științe sociale, cursanților, tuturor 
activiștilor din acest domeniu să se adreseze redacției cu întrebări 
privind diferite teme din programul de studiu în legătură cu care do
resc să fie publicate consultații, să obțină precizări, termeni și no
țiuni ce le sînt insuficient de clare, recomandări bibliografice etc.

în numărul de astăzi publicăm materiale răspunzind unor între
bări ale cursanților în legătură cu dezvoltarea rolului conducător al 
partidului, precum și cu planul național unic (pag. a 5-a).

• Perspective îmbucurătoare pentru dezvoltarea rela
țiilor prietenești româno-siriene

• In preajma vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
Belgia și Luxemburg. Interviuri acordate televiziunii 
române de Pierre Harmel și Gasfon Thorn

• Chile. Oamenii muncii susțin măsurile revoluțio
nare guvernamentale

• E. Honecker despre unele probleme internaționale

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Am primit cu bucurie călduroasa și prieteneasca telegramă de felici
tare pe care ne-ați adresat-o cu prilejul celei de-a XXIII-a aniversări 
a proclamării Republicii Populare Chineze. în numele Partidului Comu
nist Chinez, al guvernului și al poporului chinez, precum și al nostru 
personal, exprimăm Partidului Comunist Român, guvernului și poporu
lui român mulțumirile noastre sincere.

Urăm din toată inima poporului frate român ca, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să obțină noi și neîntrerupte victorii în construcția socialistă și în lupta 
pentru menținerea independenței naționale și a suveranității țării.

Fie ca prietenia revoluționară dintre poporul chinez și poporul ro
mân să se întărească și să se dezvolte în continuare.

MAO ȚZEDUN
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

DUN Bl-U
Președinte ad-interim al 

Republicii Populare Chineze

CIU EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

Mărturii ale grijii partidului 
pentru familie, pentru copii, pentru 
creșterea nivelului de trai al poporului

Decretele publicate mai sus, privind majorarea actua
lelor alocații de stat pentru copii, precum și acor
darea unor ajutoare mamelor din familiile cu mulți 
copii vor fi fără îndoială intîmpinate cu vie satisfacție 
de oamenii muncii de la orașe și sale, ca o nouă ex
presie grăitoare a grijii partidului pentru familie, pen
tru creșterea continuă a nivelului de trai al poporului. 
De altfel, îndată după ce', la sfîrșitul lunii septembrie, 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a hotărît adopta
rea acestor măsuri, cu prilejul vizitelor de lucru făcute 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în județele țării, nu
meroși cetățeni, îndeosebi mame cu mulți copii, i-au 
exprimat sentimentele lor de caldă mulțumire și re
cunoștință pentru această măsură deosebit de impor
tantă a partidului și statului.

într-adevăr, șdăugindu-se măsurilor adoptate în 
1969 și 1971 privind majorarea alocației de stat pentru 
copii și imbunătățirea regimului de acordare a aces
teia, prevederile celor două decrete demonstrează, o dată 
mai mult, consecvența neabătută cu care este în
făptuit cuprinzătorul ansamblu de măsuri stabilit de 
Congresul al X-lea și Conferința Națională a P.C.R. 
in direcția îmbunătățirii continue a traiului populației.

în concepția partidului nostru, ridicarea bunăstării 
poporului reprezintă țelul suprem al politicii sale, sensul 
fundamental al întregii opere de făurire a noii orinduiri 
sociale. Efectele acestei politici, călăuzită în cel mai 
înalt grad de principiile echității socialiste, se resimt 
în viața fiecărei familii. între altele, aceste efecte 
iși găsesc concretizare in : aplicarea noului sistem de 
salarizare, care asigură o mai strinsă corelare între 
retribuție și munca depusă, atenție deosebită acor- 
dîndu-se creșterii salariilor mici ; asigurarea unui 
venit minim garantat tuturor țăranilor cooperatori 
care participă cu regularitate la munca ; sporirea pen
siilor tuturor categoriilor de foști salariați, un pro
cent mai ridicat fiind acordat celor cu pensii mici ; 
instituirea sistemului de pensii pentru țăranii coope
ratori și mărirea cuantumului acestor pensii ; acor
darea unor înlesniri familiilor țăranilor cooperatori 
privind spitalizarea și medicamente gratuite, trata
ment in stațiunile balneoclimatice, ajutor pre și post 
natal pentru mame, ajutoare pentru copiii familiilor 
de cooperatori ; îmbunătățirea aprovizionării popu
lației de la orașe și sate.

După cum se știe, recenta Conferință Națională a 
P.C.R.. analizînd mersul îndeplinirii cincinalului, pre
cum și posibilitatea obținerii în anii viitori a unor

sporuri suplimentare de producție, a stabilit să se 
realizeze in a doua parte a anului 1975 — comparativ 
cu anul 1970 — o creștere a salariului mediu de 35 la 
sută, față de circa 26 la sută, cit se prevăzuse inițial 
în planul cincinal. După cum este cunoscut, în luna 
august a fost majorat salariul minim cu 25 la sulă 
față de 1970, iar pînâ la sfîrșitul anului vor fi ma
jorate pensiile, cu precădere pensiile mici. Se prevede, 
de asemenea. îmbunătățirea legii pensiilor in sensul 
că procentul din salariu pe baza căruia se stabilește pen
sia va fi intre 60 și 95 la sută. De asemenea, s-a tre
cut la experimentarea duratei reduse a zilei de lucru.

La temelia tuturor acțiunilor întreprinse sau în curs 
de realizare pentru ridicarea nivelului de trai al po
porului se află munca harnică, plină de abnegație și 
dăruire a tuturor fiilor României socialiste, însu
flețiți de convingerea că numai pe măsura dezvoltării 
și modernizării economiei, creșterii avuției naționale 
și a venitului national se asigură condițiile mate
riale necesare înfăptuirii politicii partidului, puse în 
slujba bunăstării și fericirii poporului. în raportul 
prezentat la Conferința Națională a P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu spunea : „Avem convingerea că 
toate aceste măsuri preconizate de conducerea parti
dului și statului pentru ridicarea in continuare a ni
velului de trai vor găsi un profund ecou în rîndurile 
oamenilor muncii de la orașe și sate, vor constitui 
un nou imbold pentru a munci cu rezultate și mai 
bune în vederea înfăptuirii și depășirii sarcinilor cin
cinalului. Este de înțeles că realizarea acestor mă
suri depinde de îndeplinirea exemplară a prevederi
lor de plan, a noilor angajamente luate de oamenii 
muncii, este condiționată de o creștere renlă a pro
ducției și productivității muncii, trebuie să se baze
ze pe sporirea eficienței economice, pe mărirea efec
tivă a venitului național".

Puternicul avint al întrecerii socialiste în intimpi- 
narea aniversării republicii, eforturil° rodnice ale 
oamenilor muncii de la orașe și sate pentru îndepli
nirea cincinalului înainte de termen ilustrează că în
tregul nostru popor și-a însușit îndemnul și chemarea 
partidului și face totul pentru a le înfăptui. Viața 
arată că dăruirea și perseverența cu care ne consacrăm 
energia și capacitatea efortului cotidian pentru perfec
ționarea calitativă a întregii activități economice, acce
lerarea progresului economiei naționale constituie su
portul și chezășia ridicării bunăstării poporului, obiec
tivul central al politicii partidului.
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Buturuga mică

DIVERS transporturilor auto
Farsa
de-ale I.T.B.

PIESELE DE SCHIMB
Cartierul „Drumul Taberei" a 

fost legat de gara Basarab cu o 
nouă linie de autobuze. Foarte 
bine — veți spune dv. — oame
nii au nevoie să meargă la gară. 
Numai că I.T.B. a ținut cu tot 
dinadinsul să facă clienților săi 
și o farsă : mașina are același 
număr (105) ca și cea care face 
legătura cu „Casa Scînteii". Așa 
că pasagerii trebuie „să ghi
cească" unde-i duce mașina. U- 
nii se urcă in 105 să meargă la 
„Casa Scînteii" și se trezesc la 
gara Basarab, alții — vice-versa. 
Propunem I.T.B. „o inovație" 
senzaționali : nu s-ar putea ca 
mașina care circulă pînă la gara 
Basarab să poarte un alt număr?

Filatelie 
și... pictură

Timbrele — înlocuitori ai 
pensulei și culorilor ? Actorul 
Liviu Doctor de la Teatrul Na
țional din Cluj demonstrează că 
da. Zilele trecute — după cum 
ne scrie corespondentul volun
tar Mihai Mitea — el a deschis 
în localitate o expoziție de ta
blouri „pictate" cu asemenea 
mijloace. Adunate de-a lungul 
anilor și lipite bucată cu bucată, 
unele lingă altele, timbrele din 
tablourile sale alcătuiesc por
trete și peisaje de... marcă, deo
sebit de interesante prin efec
tele lor cu adevărat surprinză
toare. O dovadă concludentă 
filatelia poate fi ridicată 
rangul de adevărată artă.

că 
la

Dosarele 
au lăsat
urme

Două incendii simultane. Am
bele au izbucnit — și nu din 
senin — la judecătoria locală 
din Titu (Dîmbovița). Unul — 
intr-o încăpere in care se afla 
arhiva. Celălalt — in sala de 
ședințe. Datorită intervenției 
pompierilor, ambele au fost lo
calizate inainte de a preface in 
scrum întreaga clădire. Au ars 
dosarele penale în curs de ju
decată și cele de executări ci- 

,vlle, Dar cum acestea mai a- 
SveaU' ilrme (copii) și prin alte 
„birouri, acum a incepuț opera

țiunea de reconstituire a lor. 
Totodată, organele de resort, 
pornind de la aceste urme, e- 
fectuează cercetările necesare 
pentru descoperirea celor ce au 
săvirșit acest fapt. Așa că îm
pricinați! care au dat foc do
sarelor sînt încă de pe acum 
pe.... jar.

Era de dimineață, ora cinci fără 
douăzeci. Autobuzul de la Izvoarele 
spre București trebuia să plece peste 
cinci minute, astfel incit la șase și 
jumătate să fie la destinație, iar pa
sagerii să ajungă la timp la treburile 
lor. (Mulți dintre călătorii obișnuiți 
ai acestei curse — cetățeni din Iz
voarele și din alte localități de pe 
traseu — sînt muncitori la uzinele 
„Vulcan" și la glte întreprinderi din 
Capitală). în ziua aceea însă, auto
buzul cu pricina n-a mai plecat, pen
tru că s-a rupt conducta de ulei de 
la motor. Cineva a telefonat undeva 
și o altă mașină a venit să transporte 
călătorii. Dar... cu aproape două ore 
întîrziere.

— Un caz excepțional ?
— Nu ! Zilnic ne rămîn In pană 

zece — cincisprezece mașini, iarna 
ch!ar mai multe — ne spune ingine
rul șef Nicolae Papadopol, de la 
autobaza ,.3-călători“ București. 
Cincizeci-șaizeci de mașini dintr-un 
parc de 500 sînt Imobilizate din dife
rite motive : ruperea conductelor de 
ulei, de aer, spargerea tamburilor, a 
coroanei diferențialului, defecțiuni la 
ambreiaj, la cutia de viteze etc. Iar 
aceste defecțiuni nu pot fi înlăturate 
operativ din lipsă de piese de schimb 
— pinioane pentru cutii de viteză, 
cuzineți, arbori motori, pistoane, tam- 
buri, piese de diferențial...

— Cum explicați această situație ?
— S-o explicăm printr-un caz con

cret — ne spune ing. Ion Borlescu de 
la aceeași autobază. Un exemplu : în
registrăm frecvente ruperi de conduc
te de ulei. Un fleac de cîțiva zeci de 
lei. Dar dacă șoferul nu surprinde 
momentul ruperii, ne pomenim cu a- 
varii grave la motor, cu lungi imobi
lizări pentru reparații. Iar această de
fecțiune se înregistrează de foarte 
mulți ani; nu puteau fi înlocuite con
ductele încă de la producător cu al
tele de plastic sau de cauciuc armat? 
Alt exemplu : am consumat în opt 
luni 85 de cutii de viteză noi. In me
die, la fiecare a clncea mașină aflată 
în circulație am schimbat cutia. Nu 
era normal. La majoritatea dintre ele 
trebuia înlocuit doar un pinion sau 
altul, ori furca pentru schimbarea 
vitezelor. Un pinion costă între 180 și 
300 lei, iar o cutie costă 3 600 lei. Dar 
nu primim pinioane separate. Deci, 
lipsa unor piese, fie ele cît de mici,

duce la consumuri exagerate de alte 
piese, la costuri mari de Întreținere.

Este cunoscut că, actualmente, mul
te sute de mii de navetiști din întrea
ga țară utilizează cu regularitate 
autobuzele de călători. Iar sistemati
zarea teritoriului — și, deci, ridica
rea unui mare număr de sate și co
mune la nivelul de dotare al orașe
lor — va spori și mai mult solicită
rile față de transportul in comun, de
oarece mulți vor prefera să locuiască 
în localitatea de baștină și să-și păs
treze gospodăria, dar să lucreze la o- 
rașe. Confruntând aceste perspective 
cu deficiențele prezente din transpor
tul cu autobuzele am ajuns Ia cîteva 
semne de întrebare. Le-am adresat 
Ministerului Transporturilor :

— Ce se poate face și ce trebuie 
să se facă pentru a se asigura con
diții optime de deplasare pentru 4oți 
călătorii ?

— Bineînțeles, In primul rînd să se 
exploateze cît mai bine parcul de 
autovehicule — opinează 
Gh. Rădulescu, director 
minister. Dar exploatarea 
feră de pe urma neindeplinirii obli
gațiilor contractuale privind livrările 
de piese de schimb auto. Cu toate 
sesizările și reclamațiile făcute de 
către ministerul nostru — atit direct 
la uzinele producătoare, cît și la con
ducerea departamentelor M.I.C.M. — 
situația nu s-a îmbunătățit pe par
curs, ci din contră s-a agravat, nu
mărul reperelor și al cantităților de 
piese restanță la livrări crescînd de 
la lună la lună. (Este vorba de zeci 
și zeci de repere de la Uzina de 
autocamioane Brasov, Uzina meca- 
nică-Muscel, Uzina de piese auto-Si- 
biu, uzina „Autobuzul“-București 
etc.). Urmare a lipsei pieselor de 
schimb-auto, unitățile de transpor
turi au întâmpinat mari dificultăți în 
realizarea sarcinilor de plan : au 
crescut numărul și durata staționări
lor și imobilizărilor autovehiculelor, 
ca și frecvența „căderilor" în terme
nul de garanție datorită recondiționă- 
rilor peste limita 
mentația tehnică.

— Se știe prea 
cuiul consumă nu 
și lubrifianți 
V. Alexandrescu, de la serviciuf de 
piese-auto din direcția de aprovizio-

tovarășul 
in acest 

su

admisă de docu-

bine că autovehi- 
numai carburanți 

ne spunea tovarășul

La braț 
cu... ursul!
într-una din serile trecute, 

Lukăcs Alexandru și Sebok Ște
fan din comuna Zetea (Harghi
ta) se îndreptau spre casă, după 
un popas prelungit în bufetul 
din localitate. Deodată, în cen
trul comunei au observat cu mi
rare că ’alături de ei mai mer
gea cineva. Și însoțitorul lor nu 
era altul decit... un urs care, 
tocmai în clipa cind părea că se 
acomodase cu... partenerii săi, 
i-a provocat, prin surprindere, 
la trîntă. In sprijinul celor doi 
au sărit imediat mai mulți oa
meni din saț care, în cele din 
urmă, au reușit să-l alunge pe 
moș Martin. Lukăcs Alexandru 
și Sebok Ștefan insă, în urma 
rănilor suferite, au fost Inter
nați în spital. Din investigațiile 
ulterioare s-a aflat că ursul 
respectiv n-ar fi un musafir 
chiar atit de rar prin comuna 
amintită. .Conform unei statistici 
sumare întocmite de consiliul 
popular local, pînă acum, în 
urma expedițiilor întreprinse 
prin sat, cîteodată chiar în plină 
zi, el a ucis peste 100 de porci, 
20 de vaci și cai și a distrus circa 
50—60 de stupi de albine. De 
citva timp, 17 vînători locali îl 
caută, zi și noapte, dar n-au 
putut da încă de urmele lui. 
Le trebuie ajutor ?

O dublă 
crimă 
odioasă

într-una din serile trecute, 
tin grup de cetățeni, observind 
pe stradă o femeie în stare de 
inconștiență, au oprit autocami
onul nr. 21—B—3408 pentru a 
o transporta la spitalul de ur
gență. (Autovehiculul condus 
de șoferul Florea Anton planta 
felinare de semnalizare șl aver
tizare rutieră pentru lucr .rile de 
construcție). Conducătorul auto a 
urcat-o în mașină, dar în loc să 
pornească spre spital s-a în
dreptat spre strada Oltețu- 
lui nr. 27, de unde a mai luat 
cu el pe prietenii săi Ghiță 
Pană și Tudor Doia. După a- 
ceasta a oprit mașina pe strada 
Fintinica, unde au .violat bol
nava și apoi au abandonat-o. 
Dimineața, femeia, în stare de 
comă, a fost găsită de cetățeni 
și transportată la spital, unde, 
cu toate îngrijirile medicilor, a 
decedat. Vinovății, depistați 
organele de miliție, au fost 
restați.

Rubrică redactată de • 
Dumitru TIRCOB 
Gheorqht* POPESCU 
și corespondenții .Scînteii

Imagine din Tulcea

Scrisori către redacție

nare și desfacere a ministerului — ci 
și piese. Intr-un fel, vehiculul se 
autoconsumă. Unele piese „cad" mai 
repede, altele mai încet. Noi ne bucu
răm, se înțelege, cind citim în presă 
că uzinele produc autovehicule peste 
plan. Asta-i bine, dar nu e bine să-ți 
uiți obligația de a produce, totodată, 
și suficiente piese de schimb. Cu 
piesele din care este compus un ve
hicul nou, de exemplu, poți repara 
alte cinci sau zece vechi, înlocuind 
la unul o* piesă, la altul alta ș.a.m.d. 
In asemenea situație, deci, pentru 
economia națională și pentru cetă
țeni este mai avantajos să dai pestp 
plan un autovehicul mai puțin, pen
tru a asigura piesele de schimb nece
sare altora.

♦
dat atîtea amănunte re

de 
Fiindcă implicațiile

De ce am __ ____  _______
feritoare Ia problema pieselor 
schimb-auto ? 
economice pe care le provoacă absen
ța lor sînt grave : suportă daune ma
teriale cărăușul, adică întreprinderea 
de transporturi, suportă călătorul, e- 
conomia națională. Cit de mari sînt 
aceste daune ?

Un autocamion obișnuit, de 5 tone, 
care n-a circulat o zi, n-a încasat In 
medie 400 lei. Un autobuz interur
ban — 700 lei, dar paguba și mat 
mare o reprezintă întîrzierea munci
torilor. Or. nu este vorba de un auto
vehicul sau de o zi, ci de multe sute 
și sute. Un călător navetist, munci
tor la o uzină, întîrziind să zicem 
numai o oră, a pierdut el însuși niște 
bani (unde mai pui nervii consumați 
din pricina așteptării și a călătoriei 
în mașini aglomerate, oboseala cu 
care începe ziua de lucru), dar pier
derea de pe urma producției netea- 
lizate de el este aproximativ de 6-10 
ori mai mare, în funcție de ramură. 
Un camion, să zicem cu legume, ră
mas în pană pe arșiță sau pe ploaie, 
cit înseamnă ? Dar produsele ne- 
ttansportate la timp — sau întîrzia- 
te — fie că e vorba de recoltă, de 
materie primă pentru fabrici sau de 
orice altă prestare de serviciu ? Cal
cule precise nu s-au făcut și nici nu 
se pot face, dar este limpede că 
daunele cumulate depășesc cu mult 
nu numai valoarea pieselor de schimb 
lipsă, ci însăsi a parcului imobilizat 
din aceste motive. Atunci ?

Al. PLAIEȘU

PE ADRESA GOSPODARILOR
UNOR COMUNE

Sînt binecunoscute eforturile ce șe fac, deopo
trivă, de consiliile populare și de cetățeni pentru 
realizarea unor obiective social-gospodărești de 
larg interes, pentru modernizarea și înfrumuseța
rea localităților. Numeroase scrisori sosite la re-

dacție relevă realizările obținute pe acest tărlm. 
Altele însă exprimă nemulțumirea in legătură cu 
diferite lipsuri și neglijențe manifestate in execu
tarea unor asemenea lucrări in anumite localități.

Noi obiective social-edilitare
îmbogățesc

Anul acesta, în comu
na noastră se realizea
ză cîteva obiective so
cial-edilitare de mare 
interes pentru locuitori. 
Cel mai important din
tre ele este dispensarul 
sanitar uman, a cărui 
construcție se află 
tr-un stadiu avansat, 
prezent se execută 
stalația electrică, <
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reținindu-se

echipele 
obștesc 

atras 
la

de aseme- 
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Consi- 
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din Capita- 
am in.tiln.it ur- 

pasaj. II

Complexul turistic „Teleferic" din stațiunea Poiana

EC O U L A NCHETELOR „SCÎNTEII“

Un răspuns prompt
și energic

In legătură cu 
colul ~ 
ștesc 
organele 
copciază 
am primit un 
din partea 
executiv al 
liului județean 
zău al F.U.S. în care 

arată între altele : 
fost luată măsura 

articolul să fie ti
de către toate bi

rourile executive ale 
F.U.S.. de către con
ducerile întreprinde
rilor din județ, care 
sînt supuse controlu
lui. atrăgîndu-li-«e a- 
tenția să manifeste 
receptivitate la pro
blemele semnalate de 
echipele de control 
obștesc, să ia măsuri 
ca sesizările să fie 
cercetate cu toată răs
punderea".

In continuare, scri
soarea precizează : 
„Conducerile între
prinderilor de indus
trializare a laptelui 
și de industrializa
re a cărnii au fost 
aspru criticate pentru 
nesoluționarea opera- 

constatărilor

făcute 
de i 
și li 
tenția 
tarea 
asemănătoare 
sancționate 
prevederilor 
Problemele

a- 
repe- 

a ba teri 
vor fi 

conform 
legii, 

care au

tărăgă- 
rezolvăriinarea 

sesizărilor echi
pelor de control 
obștesc, directo
rul a fost destituit

făcut obiectul 
articolului 
ționarea unor 
și lipsa de igienă la
unele locuri de mun
că — n.n.) au fost re
zolvate".

Aflăm, 
nea. din 
roului
consiliului

în- 
. în 

in- 
___ ___________ după 
care se va trece de ur
gență la efectuarea ten
cuielilor și a celorlalte 
lucrări de finisaj inte
rior, pentru ca dispen
sarul să fie cît mai cu- 
rind pus la 
cetățenilor. Pentru 
fășurarca practicii 
vilor In 
s-au luat măsuri de ame
najare și dotare a ate- 
lierului-școală din satul 
Șiclătr, prettirrt și de or- 

" gdhizarejâ tin'er-'1 ferme- 
s ‘ școală. ?I1U5 Satele co

munei au fost executa
te trotuare de ciment pe 
o suprafață de 700 mp. 

în cadrul unei anali
ze ce a avut loc recent

dispoziția 
des- 
ele- 

bune condiții

Cine va

comuna
la consiliul popular a 
reieșit că la unele obiec
tive lucrările sînt întâr
ziate. De pildă, nu s-au 
efectuat încă reparațiile 
la căminul cultural din 
Șiclău deși au existat 
materialele necesare ; ră- 
mineri în urmă s-au în
registrat și la amenaja
rea unor poduri și a 
țelor comunale. S-au 
hotăriri privind mai 
na gospodărire a 
durilor, valorificarea 
turor posibilităților i 
tente pe plan local

. pie-

. luat 
bu

fon- 
tu- 

exis- 
-----  . și 
antrenarea cetățenilor la 
grăbirea lucrărilor, 
cuitorii comunei 
tre sînt hotărîți ca, 
lingă realizarea a 
ceea ce și-au propus 
acest an, să pregătească 
condițiile necțțșaje con- 
strixtrii, în anbl„ viitor, 
S3ULbălJ”Mmie și 
a ăftbr obiective de In— 
WeS dbștesc.'

Petru BOTAȘIU 
comuna Grăniceri, 
județul Arad

învinge

!
al F.U.S. că directorul 
O.C.L. produse ali
mentare, 
„a fost 
funcție 
gănarea 
sizărilor 
control 
legătură 
ra Elena Zincă de la 
magazinul alimentar 
nr. 35, care după ce a 
citit constatările re
prezentanților echipei 
de control obștesc — 
ca să le arate că nu-i 
pasă de ce sesizează 
ei (? !) — a luat pro
cesul verbal și l-a 
rupt bucățică cu bu
cățică, ni se comunică 
următoarele : „Elena 
Zincă a fost sancțio
nată prin desfacerea 
contractului de muncă 
șl a fost deferită orga
nelor de justiție pen
tru încălcarea legii 
privind organizarea și 
funcționarea contro
lului obștesc".

Sint măsuri de 
tură să genereze 
pect deplin față 
lege : sînt măsuri 
nite să contribuie la 
creșterea autorității și 
prestigiului controlu
lui obștesc.

produse
Stroe Nicu, 

destituit din 
pentru tără- 

rezolvărli se- 
echipelor de 

obștesc". In 
cu gesttona-

Intr-o notă semnată 
de
Iul I. Negrușoiu, șe
ful sectorului J Mi
liție 
lă, 
mătorul 
reproduc și atrag aten
ția stimatului meu ci
titor că prescurtările 
de nume și sublinierile 
imi aparțin. Citiți, vă 
rog, cu foarte multă a- 
tenție, mai ales subli
nierile.

„Pe data de 17 sep
tembrie 1972, ca urma
re a unui scandal pro
dus in fața imobilului 
din str. Boteanu nr. 3A 
șl B de către cetățenii 
străini.„ (urmează nu
mele respectivilor) cu 
cetățenii români: V. 
1. S„ IM. A., A. M. și 
sora sa A. V. au fost 
luate următoarele mă
suri :

— cetățenii străini 
au fost sancționați, 
conform D. L. 153, cu 
cite 2 000 lei amendă 
contravențională, ce- 
rindu-li-se să pără
sească 
ceeași 
cetățeni 
fost sancționați cu 
1 500 și respectiv 
300 lei pentru tulbura
rea liniștii publice, iar 
pentru ' ..................
s-au 
pentru 
decată, 
infracțiunea de prosti
tuție" '

Acest „scandal" ar 
fi putut să facă obiec
tul unui fapt divers. 
Dar arunclndu-mi pri
virile asupra datelor 
personale ale celor 
două individe (pentru 
care s-a reținut infrac
țiunea de prostituție) 
mi-au sărit in ochi 
niște amănunte A. M. 

soră cu A V., 
(sora mai 

a împlinit 
in 6 august a.c. 21

Lo- 
noas- 

pe 
tot 
în

în conflictul dintre inițiativă
și indiferență?

încă din anul 1966, în 
satul Chilia, comuna Fă- 
gețelu, județul Olt, s-a 
trecut la construirea unui 
magazin al cooperativei 
de consum. In acest scop 
s-au procurat o 
din materialele 
re și s-a turnat 
ția. De atunci. 1 
n-au mai avansat, 
materialele s-au 
dat. Cum magazinul este 
absolut necesar în satul 
nostru, cetățenii au con-

de ani. A doua (sora 
mai mică) va împlini 
la 21 octombrie a.c. 17 
ani. Aceste amănunte 
m-au întristat, ba 
m-au făcut chiar să 
scrișnesc. Am oftat și...

*
— Dumneavoastră 

sinteți instructoare la 
locul de muncă. Vreau 
să spun că vi s-a dat in

> parte 
necesa- 
funda- 

lucrările 
iar 

degra-

stituit, la începutul 
cestui an, un comitet de 
inițiativă, care să se ocu
pe de organizarea și su
pravegherea lucrărilor 
de construcție. S-au adus 
din nou material lem
nos. cărămidă, nisip etc., 
preconizindu-se ca, pină 
la sfirșitul anului, clă
direa să fie gata. Se pare 
însă că doleanțele săte
nilor nu vor fi prea cu- 
rînd îndeplinite, deoarece, 
atit conducerea coope-

a-

inter-portarea ei n-a 
venit ceva...

— Acum vreo 
sile am văzut-o 
pereche C 
cam fistichii.

— Cum adică, fisti
chii ?

— O pereche de pan
tofi argintii. Și m-a 
mai frapat si faptul că 
avea un ceas de mină

cîteva 
cu o 

de pantofi

rativei Topana, de care 
aparținem, cît și U.J.C.C. 
Olt nu ne acordă spriji
nul de care avem ne
voie. Lipsiți de ajutorul 
eficient al acestora, nu 
numai că magazinul nu 
va putea fi terminat prea 
cuirînd, dar se va deterio
ra și ce s-a construit 
pînă în prezent. De a- 
ceea, solicităm și pe a- 
ceastă cale forurilor res
pective să acorde mal

multă atenție cerinței 
noastre îndreptățite.

Mlron 
DUMITRACHE 
tehnician 
Nicolae 
MARINESCU 
membru 
cooperator și alfi 
opt cetățeni 
din satul Chilia, 
județul Olt

Omisiune... întunecoasă
Cu mulți ani In urmă, 

comuna noastră a intrat 
în rîndul localităților e- 
lectrificate. Cu toate a- 
cestea, cîteva zeci de fa
milii, care locuiesc pe 
una dintre ulițele ei, fo
losesc tot lampa de pe
trol. I.R.E. Focșani a „ui
tat" să întindă rețeaua 
electrică și pe această 
arteră deși cetățenii au 
plătit sumele necesare, 
tar stâlpii aduși încă din 
anul 1966 putrezesc prin 
șanțurile cu apă. Zadar-

nice au fost Insistențele 
noastre pe lingă condu
cerea întreprinderii din 
Focșani ! Nu ne-am ales 
decit cu promisiuni. Pe 
tind să așteptăm și elec
tricienii ?

Și totuși nu

Mihalache 
CHETREANU 
Ion ENACHE 
Mlhalcea 
CHIRIȚA 
comuna Nănești, 
județul Vrancea

e
pompierilor...
moderniză- 

național nr. 
— Urziceni 
a fost con-

Cu ocazia 
rii drumului 
2 București 
— Constanța 
struit un pasaj de nivel
peste calea ferată la li
nia de centură. Un lucru 
foarte bun și necesar 
pentru îmbunătățirea tra
ficului rutier. Construc
torii au scăpat însă din 
vedere să construiască 
un canal de scurgere a 
apelor. De aceea, apele 
provenite din ploi se 
scurg de pe pasaj în 
curțile gospodăriilor noas
tre. inundîndu-le. Anul 
trecut, in cîteva rînduri 
a trebuit să apelăm la 
I.A.S. să ne 'împrumute 
citeva motopompe sau la

«erviciile pompierilor 
spre a ne ajuta la eva
cuarea apei. Constatîn- 
du-se pericolul de a fi 
inundați, în urma depla
sării la fața locului a re
prezentanților Consiliu
lui popular al munici
piului București, s-a dis
pus executarea unui șanț 
din beton pe str. Oltu
lui. Pînă acum nu s-a 
întreprins însă nimic, a- 
pa continuînd să 
de gospodăriile 
și să ne provoace 
zuri și pagube materiale.

Aurel DOBRE
și olți șapte locuitori 
ai comunei Voluntari, 
zectorul 2, București

inun- 
noastre

neca-

y

rioada 12—17 septem
brie.

— A venit sora mea 
la mine la gazdă și...

— Sora ta lucrează 
undeva 7

— De vreo citeva 
luni nu mai lucrează.

— Din ce trăiește, 
unde stă 7

— Din cind în cind 
se mai duce acasă la

i s-a desfăcut contrac
tul de muncă.

— In 
sora ta sini 
lămurit. Să 
perioada 
tembrie.

— Sora
— Deci, 
— Da.

legături cu 
oarecum 
lămurim 

12—17 sep-

mea...
tot sora ta.
A cunoscut

Intr-o seară la restau
rantul „Cina" niște

whisky, un ceas cu brățară 
de „aur", doi pantofi argintii

și un pogon de oftaturi

de

spu-

foar- 
cu

primire o fată pentru 
a învăța croitoria...

— Este vorba 
A. V. ?

— Da.
— Ce ne puteți 

ne despre ea 7
— Este o fată 

te sirguincioasă.
perspective. Cuminte...
- Poftim ?
— Este o fetiță care 

tșt dă interesul. O Iu
besc ca pe copilul meu. 
A trecut acum in anul 
IU și va fi, credem noi, 
o croitoreasă foarte 
bună, cu care unitatea 
noastră, 
se va mindri. 
„prins" meseria...

—■ Comportarea 
interesează mai mult..

— Nu avem ce 
reproșăm.

— tn ultimul 
nu ați observat 
deosebit la ea. in

secția ' mode
A

ei

să-i

timp 
ceva 

com-

foileton

cu brățară, care pare 
de aur. Am întrebat-o 
de unde le are și mi-a 
spus că i le-a cumpă
rat mama ei. A fost in 
vacanță la părinți in 
Ilfov.

— Aș vrea să stau 
de vorbă cu ea. Vreți 
s-o chemați ?

vă in- 
acestei 
impli-

Pentru □ nu 
greuna lectura, 
fete, care nu a 
nit incă 17 ani, îi voi 
spune in dialogul 
care îl voi purta 
ea Vali. 
teți 7
- Vali, 

povestești 
absolut totul ce 
petrecut cu tine in pe-

pe 
cu 

îmi permi-
vreau să-mi 

totul, dar 
a

țară și mai aduce cite 
o giscă... Stă la un cu
noscut din salul nostru 
care are nevasta aju
toare de ospătar la 
restaurantul „Cina".

— Și din gisca pe 
care o aduce de acasă, 
de la țară, poate să 
trăiască așa mult și 
bine 7

— Păi dacă nevasta 
ăstuia din satul nostru 
este ospătară, ajutoa
re de ospătar, la 
„Cina"...

— Unde a lucrat 
sora ta inainte 7

— Operatoare chi- 
mistă la o fabrică de 
cauciuc. Lipsea de la 
serviciu pentru că tn- 
tirzia pe la „Cina" șl

străini. Trei. Unul din 
acești străini i-a plă
cut surorii mele pen
tru că el, străinul, era 
neinsurat. (Zicea el) și 
avea meseria de pilot 
(zicea el). Venise in 
țară ca turist și locuia 
nu știu prin ce 
pre urări in str. Bo
teanu 3 A—B.

— Deci, intr-o seară 
a venit sora ta la tine 
și ți-a spus... ce 7

— Să mă duc in str. 
Boteanu 3 A — B că are 
să-mi facă o surpriză. 
Că-mi va face cunoș
tință cu viitorul ei soț 
care este străin și. mai 
ales, pilot. Mi-a mai 
spus că sînt ca și că
sătoriți. că de 
zile de cind il 
te pe pilot a 
gospodină El.
ii dă bani de piață, ea 
gătește numai bună-

im-

vreo 6 
cunoaș- 
devenit 
pilotul.

tăți, că pilotul nu țin» 
la bani, nu o întreabă 
cît i-a rămas de la coș- 
niță...

— Și te-ai dus 7
— Da. M-am dus în 

Boteanu. Am vrut să-l 
cunosc pe cumnatul 
meu, pilotul.
-Și?
— Sora mea nu era 

acolo.
— Cine era 7
— Cei doi prieteni ai 

pilotului..
— Cum v-ați înțeles?
— Gazda din Botea

nu 3 A—B știe nu 
numai românește, ci 
și englezește... Sora 
mea cu pilotul ei au 
venit mai tirziu. -

— Și pînă a venit 
tora ta cu pilotul ?

— împreună cu gaz
dele și cei doi străini 
am mincat, am băut...

— Ce-ai băut 7
— Whisky...
— Și te-ai îndrăgos

tit și tu de
— Da.
— El era 

ori căpitan 
lungă ?

— Cind am 
de la el ceasul cu bră
țara de „aur" și pan
tofii argintii n-am mai 
îndrăznit să-l întreb 
ce e.

— Da scandalu’ cum 
s-a-ntimplat ?

— Sora mea a mai 
fost îndrăgostită de un 
autohton, 
ținea 
flat 
lot 
rit-o 
din 
scandal.
- Și tu?
— Am fost adusă 

aici și dau declarații...
Permiteți-mi ca, in 

loc de concluzii, să fo
losesc pogonul de of
taturi și eu.

un străin 7

tot 
de

piloț, 
cursă

primit

Autohtonu’ 
la ea. Cind a a- 
că e cu un pi- 
străin a urmă- 
și-n fața blocului 
Boteanu a făcut

Nlcută TANASE

in.tiln.it
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mai grabnic insămintăriie!
Pînă în ziua de 20 octombrie a.c. potrivit da

telor centralizate la minister, în cooperativele 
agricole porumbul a fost recoltat de pe 49 la 
sută din suprafața cultivată, cartofii — 80 la 
sută, sfecla de zahăr — 55 la sută, orezul — 22 
la sută etc. Pînă la aceeași dată, întreprinderile 
agricole de stat au recoltat porumbul în pro
porție de 44 la sută din suprafață, iar cartofii 
— 48 la sută. Ținînd seama de timpul înaintat, 
de condițiile grele de lucru din multe zone, este 
necesar să fie mobilizate toate forțele și mij
loacele agriculturii pentru intensificarea recol
tatului, acordîndu-se prioritate produselor peri
sabile, cum sînt legumele, strugurii, fructele, 
cartofii etc., precum și eliberării suprafețelor 
destinate însămînțării griului.

Organizarea judicioasă a muncii, ampla mo
bilizare de forțe umane și mijloace mecanice și 
de transport au permis ca în unele județe re
coltatul să avanseze rapid. Spre exemplu, cule
sul porumbului s-a efectuat în proporție de 92 
la sută din suprafață în cooperativele agricole 
din județul Botoșani, 82 la sută în Mehedinți, 
76 la sută în județele Iași și Suceava, 67 la sută 
în Tulcea. Rămase în urmă la această lucrare 
sînt cooperativele agricole din județele Teleor
man, Brăila, Buzău, Prahova, Caraș-Severin.

Pînă în ziua de 20 octombrie, semănatul griu
lui s-a efectuat în proporție de 29 la sută în 
I.A.S. și 32 la sută în cooperativele agricole. In 
zonele din centrul și nordul țării epoca optimă 
de semănat a fost depășită, iar în celelalte zone 
se apropie de sfîrșit.

Pentru realizarea unei recolte bogate de grîu 
In anul viitor se impune să fie folosită fiecare 
oră la pregătirea terenului și la semănat, să se 
organizeze munca in schimburi prelungite sau 
in două schimburi, lucrindu-se și noaptea la lu
mina farurilor.

Organele și organizațiile de partid sînt che
mate să sprijine mai activ unitățile agricole în 
mobilizarea forței de muncă, a tuturor mijloa
celor pentru intensificarea recoltării transportu
lui și depozitării la timp și fără pierderi a tu
turor produselor toamnei, pentru însămînțarea 
griului și a celorlalte culturi în cel mai scurt 
timp posibil și la un nivel calitativ superior.

bacău : întregul cîmp, un furnicar 
de oameni harnici

Eforturile oamenilor muncii de 
pe ogoarele județului Bacău sint 
concentrate, în aceste zile, la strîn- 
gerea actualei recolte și la asigura
rea condițiilor pentru obținerea unei 
producții bogate de grîu și orz în 
anul viitor. Mii de țărani coopera
tori și mecanizatori, ajutați de mun
citori, funcționari, elevi și studenți, 
se străduiesc, de dimineața și pînă 
noaptea, să stringă de pe cîmp în
treaga producție de porumb, sfe
clă, cartofi etc. Totodată, mecaniza
torii din fermele agricole de stat 
și S.M.A. lucrează fără încetare la 
pregătirea terenului și la însămîn- 
țat. Ca urmare, în numai trei zile 
bune de lucru ce au urmat ploilor din 
ultima vreme, ei au reușit să insă- 
mințeze o suprafață de peste 4 000 
ha cu grîu, orz și secară pentru masă 
verde. Alte cîteva mii de hectare au 
fost arate și pregătite pentru semă
nat.

— Pentru a putea realiza un ritm 
susținut la semănat — ne spune 
ing. Dumitru Găină, director gene
ral al direcției agricole județene, 
ne-am concentrat atenția in primul 
rînd spre eliberarea acelor tere
nuri care urmează să fie cultivate 
cu grîu. în același timp, am luat mă
suri ca tractoarele să lucreze in 
două schimburi. Folosim în acest 
scop elevii școlilor profesionale de 
mecanizare și cooperatorii califi
cați pentru a lucra pe tractoare. 
Menționez că în condițiile acestei 
toamne nu putem respecta întru to
tul schițele de amplasare a griului, 
ceea ce ne determină să le modifi
căm în funcție de situația din fie
care unitate.

învingînd dificultățile create de 
umiditatea excesivă, cooperatorii și 
mecanizatorii din județ obțin rezul
tate bune. La cooperativa agricolă 
din comuna Buhoci, bunăoară, în 
vreme ce peste 800 de cooperatori 
lucrau la eliberarea terenului de 
porumb și sfeclă, cele 16 tractoare 
arau și semănau. Aici munca nu în
cetează nici ziua, nici noaptea. Ziua 
se însămînțează, iar noaptea se ară 
și se pregătește terenul.

O activitate intensă se desfășoară 
și la cooperativele agricole din co
munele Traian, Săucești, Luizi Călu- 
gura, Pîncești, Mărgineni, Horgești 
și altele, unde se lucrează zi și 
noapte. „Tarlalele care urmează să 
le însămînțăm cu grîu mai au pe 
alocuri ochiuri de apă. Dar asta nu 
ne împiedică să le lucrăm — 
ne spune ing. Cezar Duță, președin
tele cooperativei agricole Traian. 
Ocolim băltoacele, urmînd ca înda
tă ce vom evacua apa să insămin- 
țăm și aceste porțiuni de teren. în
sămînțăm acum, nu putem aștepta 
o vreme mal bună". Și la Săucești 
se lucrează cu toate forțele.

Bine ar fi ca exemplul acestor 
cooperative să fie urmat de toate 
unitățile agricole din județ. Pentru 
că, în vreme ce in majoritatea coo
perativelor agricole munca este 
bine organizată și toate forțele sînt 
concentrate la recoltat și semănat, 
la cooperativele din Răcătău, Colo- 
nești, Răcăciuni se irosește timpul.

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii"

timiș ; k semănat, zile de lucru
pline de spor

Cooperatorii și mecanizatorii din 
județul Timiș muncesc cu toate for
țele la recoltarea culturilor tirzii și 
la însămînțarea griului. Un ritm sus
ținut a fost înregistrat la semăna
tul griului, în două zile însămînțîn- 
du-se 11 360 ha. în acest fel, supra
fața totală semănată cu griu trece 
de 40 000 ha, reprezentind peste o 
treime din cea planificată. Ținînd 
seama de data calendaristică la care 
ne aflăm, se cer însă eforturi și mai 
susținute pentru recuperarea întir- 
zierilor cauzate de ploi. De aceea, pe 
baza indicațiilor biroului comitetului 
județean de partid s-au luat măsuri 
pentru realizarea unor viteze de 
lucru superioare celor prevăzute ini
țial, prin folosirea la maximum, ziua 
și noaptea, a mașinilor și utilajelor, 
în acest scop, în toate unitățile s-a 
organizat lucrul in schimburi pre
lungite și in două schimburi, la lu
mina farurilor. La cooperativa agri
colă Tormac, de pildă, lucrează în 
schimbul de noapte 4 mecanizatori, 
la Sipet — 6 mecanizatori, iar la 
cooperativa din Nițchidorf — 4 me
canizatori. Și la cooperativa agri
colă din Șag mecanizatorii lucrează 
la lumina farurilor. în decurs de 
trei zile, ei au semănat cu grîu 160 
ha și au pregătit patul germina
tiv pe încă 200 ha.

Concomitent cu intensificarea rit
mului de semănat se acordă o aten
ție sporită și calității lucrărilor. Ală
turi de inginerii din unități se află 
pe cimp specialiști de la direcția a- 
gricolă, cadre didactice de la Insti
tutul agronomic Timișoara, care a- 
sigură asistenta tehnică necesară.

Cu sprijinul lor, în multe unități s-a 
organizat munca în flux continuu. 
La cooperativa agricolă din Raco- 
vița, de pildă, cu două mașini se 
împrăștie îngrășămintele chimice, cu 
6 discuri se pregătește terenul, iar 
în urma lor vin 4 semănători. în- 
tr-o singură zi s-au însămînțat 
peste 60 de ha cu grîu. Este de 
menționat că s-a trecut la dotarea 
fiecărei semănători cu vergele me
talice și rașchete din tablă pentru 
a se putea curăța tuburile înfundate.

Ritmul realizat la semănat, deși in 
creștere, nu este însă peste tot la ni
velul posibilităților. în zona de acti
vitate a stațiunilor de mecanizare a 
agriculturii Gottlob, Lenauheim, Re- 
metea Mare, Biled. griul a fost semă
nat doar pe 5 pînă la 25 la sută din 
suprafețele planificate. Aici se aș
teaptă vreme mai bună, deși pentru 
orice bun gospodar este clar că a- 
cum trebuie făcut totul pentru • ur
gentarea lucrărilor. în ziua de 18 
octombrie nu s-a arat nici un hectar 
in cele 19 cooperative agricole de
servite de S.M.A. Belinț și' Chiză- 
tău, iar cu griu s-au semănat supra
fețe neînsemnate.

Exercitarea unui control perma
nent, la fața locului, luarea de mă
suri operative în funcție de starea 
vremii și a terenului, folosirea tutu
ror forțelor umane și mecanice, ziua 
și noaptea, sint căi prin care și în 
unitățile rămase în urmă se poate 
urgenta semănatul, astfel ca această 
lucrare să fie încheiată cit mai 
repede.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

CONTRASTE
Acoperire in

eficienței fisu- 
hidraulice, in- 

mecanizată 
dcparafinarea.

din petroliștii 
de foraj și 
a țițeiului 

gîndesc, de- 
calculează.

„aur negru
In orele lor libere, 

mulți 
Grupului 
extracție 
Moinești 
senează, 
experimentează în fo
losul producției. Toate 
cele 110 invenții și 
inovații, acceptate și 
aplicate de la începu
tul anului și pină a- 
cum, nu reprezintă 
altceva decît străda
niile muncitorilor, in
ginerilor și tehnicieni
lor de aici de a-și a- 
duce contribuția, in
tr-o măsură tot mai 
mare, la promovarea 
noului în producție, 
optimizarea procese
lor tehnologice din 
instalațiile de foraj și 
extracție. In acest con
text se înscriu și in
vențiile privitoare la

mărirea 
rarilor 
stalația 
pentru 
curățirea și probarea 
tubingului, dispozitivul 
de înșurubare și de- 
șurubare a turbinelor 
de foraj. Autorii : 
Mihai Lungu. Con
stantin Apostol. Ion 
Cismaru. Gheorghe 
Răileanu, inginerii 
Constantin Gîlcă. Mi
hai Gheorghiu. Efortu
rile lor de concepție 
se materializează în 
circa 11 milioane lei 
eficientă economică. 
Desene, calcule, ex
perimentări cu acope- 
,rire în mai mult „aur 
negru", pentru rafină
riile sau alte între
prinderi industriale 
din tară.

După vin

și vie, puțină

piatră de moară

Din noapte, zi. La semănat, pe ogoarele cooperativei agricole M. Kogălniceanu, 
județul Constanța

covasna : Cartofii, cit mai repede adăpostiți de frig
în primele zile ale acestei săptă- 

mini, pe ogoarele județului Covasna 
au lucrat la recoltatul cartofilor mii 
de țărani cooperatori, lucrători din 
I.A.S. și S.M.A., mii de muncitori și 
elevi din întreprinderile și școlile ju
dețului. Această amplă mobilizare de 
forțe a permis mărirea ritmului de 
recoltare. Miercuri au lucrat la re
coltat cartofi peste 12 000 coopera
tori și 11 000 muncitori și elevi. 
Din datele direcției agricole jude
țene rezultă că pînă la 19 octom
brie s-au recoltat cartofii pe 6 740 de 
hectare în cooperativele agricole și 
1 155 hectare în I.A.S., ceea ce repre
zintă 58 și, respectiv, 65 la sută din 
totalul suprafețelor cultivate. Față de. 
cantitățile destinate1- fondului de 
stat, au ajuns Ia beneficiari peste 
17 300 de tone, adică 69 la sută din 
cantitatea contractată. Buna organi
zare a campaniei și atenția care se 
acordă calității au permis ca, în ciuda 
umidității excesive a solului, canti
tățile de cartofi livrați să corespundă 
cerințelor.

Pe tovarășul inginer Anton Hunea- 
de, directorul trustului I.A.S. Sf. 
Gheorghe, l-am intîlnit pe cîmp. „Tot 
personalul trustului se găsește la re
coltat — ne-a declarat interlocutorul, 
în birourile I.A.S.-urilor a rămas doar 
cite un singur om pentru transmiterea 
dispozițiilor primite. Folosim din 
plin timpul favorabil, dar sîntem 
pregătiți și pentru ploaie. Peste 600 
de cizme de cauciuc și 500 de pelerine 
au fost distribuite muncitorilor încă 
de la începutul campaniei. In ulti
mele zile s-a îmbunătățit simțitor 
și ritmul transportului cartofilor. în 
decurs de o săptămînă am reușit să 
reducem stocul de. cartofi depozitați 
pe cîmp cu aproape 3-000 de torte".

Totuși, in multe cooperative agri
cole. transportul cartbfilor din cimp 
nu tine pasul cu ritmul recoltării. 
Stocul de cartofi depozitați pe cimp, 
la 19 octombrie, a ajuns la 20 000 de 
tone, fată de cele 14 000 de tone din 
ziua de 10 octombrie. Este deci abso
lut necesar să fie intensificat trans
portul. folosindu-se toate mijloacele.

pentru ca întreaga recoltă să fie pusă 
la adăpost de intemperii.

în fața centrului de preluare din 
gara Tg. Secuiesc am numărat 13 
autocamioane așteptînd rîndul la 
cîntar. „Cu o săptămînă în urmă am 
sperat să ajungem să expediem cîte 
300 de tone de cartofi pe zi — ne-a 
declarat Paiț Adam, șeful secției 
de preluare. în fiecare din zilele a- 
cestei săptămîni am expediat, in di
verse colțuri ale țării, între 350 și 
400 de tone. Și această cantitate s-ar 
putea depăși cu 80—100 de tone dacă 
am primi ajutor, de exemplu, la în
cărcarea sacilor in vagoane. în cazul 
acesta și autocamioanele ar staționa 
mai puțin*. -

Se -impurfe ea in urm-îtoarele zile 
ajutorul primit în campania' de re
coltare de la întreprinderi și diverse 
instituții să fie mai judicios folosit, 
în așa fel incit decalajul dintre rit
mul recoltării și al transportului să 
fie eliminat.

T(JM»RI Geza
corespondentul „Scînteii"

PRAHOVA: ACORDUL GLOBAL 
ÎN CONSTRUCȚIA DE MAȘINI

Cu doi ani în urmă, secția sculărie 
a uzinei „1 Mai“ din Ploiești consti
tuia un „punct slab" în angrenajul 
complex al acestei mari întreprin
deri constructoare de mașini. Și iată 
că, în prezent, sculăria este o secție 
de frunte a uzinei ; fără investiții 
suplimentare, cu același număr de 
lucrători, ea este capabilă să acopere 
în întregime cerințele de scule, dis
pozitive și verificatoare ale între
prinderii. De fapt — așa cum apre
cia la Consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. din 7—8 septembrie 
a.c. tovarășul Ilie Cîșu, primul se
cretar al Comitetului județean Pra
hova al P.C.R. — aceasta echivalează 
cu un spor al producției sectorului a- 
mintit de peste 20 la sută, obținut, in 
totalitate, prin creșterea productivi
tății muncii.

Cum, pe ce căi s-a înregistrat la 
secția de sculărie un asemenea re
viriment în activitatea sa producti
vă ? De la 1 noiembrie 1970, la scu
lărie s-a trecut de la forma de sala
rizare în regie la acordul global, 
care permite realizarea unei corelații 
mai strinse între nivelul retribuției 
fiecărui salariat și rezultatele canti
tative și calitative ale muncii sale. 
Corespunzător creșterii producției, a 
productivității muncii a sporit și ciș- 
tigul muncitorilor, in medie, lunar, cu 
15—20 la sută față de perioada in 
care se lucra în regie. Unii muncitori 
cîștigă chiar și mai mult.

La început, nu toți muncitorii erau 
convinși de avantajele acestei forme 
de salarizare ; dar după numai 3 
luni de la aplicarea acordului global, 
activitatea productivă s-a îmbunătă
țit radical, sporind, totodată, și cîști- 
gul salariațiîor din această secție. Se 
dovedește astfel practic, o dată in 
plus, că această formă de remunerare 
a muncii, folosită în prezent cu suc
ces în diferite domenii de activitate 
— construcții, agricultură, proiectare 
*— poate fi extinsă cu bune rezultate 
și în unitățile industriei construc
toare de mașini. Alături de alte în
treprinderi constructoare de mașini 
(Uzinele de autocamioane și tractoa
re din Brașov, Uzina de utilaj petro
lier din Tîrgoviște, Uzina de con
strucții de mașini din Reșița, Uzina 
mecanică din Plopeni și Uzina de 
mecanică fină din Sinaia), uzina „1 
Mai" din Ploiești este, așadar, po
sesoarea unei experiențe valoroase 
în ceea ce privește aplicarea acestei 
forme stimulative de salarizare. Ce 
măsuri s-au luat șl care este meca
nismul de aplicare a acordului glo
bal ?

— Mai întii s-au luat o serie de 
măsuri tehnico-organizatorice — ne 
spunea ing. Gheorghe Iustin, șeful 
secției sculărie. Personalul secției, 
organizat în formații de lucru, fiecare 
formație cuprinzînd muncitori de di
ferite meserii și avînd la dispoziție 
toate utilajele necesare, s-a speciali-

zat în producția unui anumit gen de 
S.D.V.-uri. Apoi, la fiecare început de 
lună, între șefii de formații și șeful 
de secție se încheie un contract- 
angajament, în care se prevăd vo
lumul lucrărilor ce urmează a fi exe
cutate, condițiile în care acestea se 
cer realizate și sumele cuvenite pen
tru salarii. Toate drepturile și obli
gațiile formațiilor de lucru și ale șe
fului de secție sînt cuprinse în re
gulamentul special elaborat în vede
rea aplicării acordului global. Im
portantă este prevederea că plata lu-

la disciplina muncii față de cei ce 
irosesc timpul de lucru sau realizea
ză uneori produse necorespunzătoare 
din-punct de vedere calitativ ; am
plificarea eforturilor în vederea poli
calificării și ridicării nivelului de ca
lificare ; cointeresarea membrilor for
mațiilor de lucru în utilizarea mai 
judicioasă a timpului de lucru, Între
ținerea și, respectiv, exploatarea ma
șinilor și utilajelor de care dispun.

în cadrul uzinei ploieștene, aceas
tă formă de salarizare se aplică și 
în alte secții de producție ; de pildă,

O experiență valoroasă care 

își așteaptă generalizarea

crărilor executate in cadrul acordu
lui global se face numai după ce 
produsul a fost finalizat, respectiv, 
livrat — și nu pe operații, ca în ca
zul formei de salarizare în regie. Ca 
atare, s-a mărit foarte mult viteza 
de execuție a S.D.V.-urilor, în con
diții calitative superioare, muncitorii 
din formațiile de lucru fiind cointe
resați în finalizarea producției, în 
reducerea substanțială a stocurilor de 
producție neterminată.

Ne-am notat că salariul lunar al 
fiecărui muncitor este influențat, în 
primul rînd, de cîștigul formației din 
care face parte. In acest sens trebuie 
precizat că 80 la sută din ciștigul pe 
o lună al unei formații de lucru se 
repartizează membrilor săi in funcție 
de categoria de încadrare a fiecăruia 
și de timpul efectiv lucrat. Or, cum 
cîștigul formației de lucru se calcu
lează pe baza orelor-normă pe pro
dus și a tarifului lucrărilor, evident, 
fiecare muncitor este interesat in a 
realiza cit mai multe produse, de 
bună calitate. Restul de 20 la sută 
din cîștigul lunar al unei formații se 
repartizează de către șeful acesteia și, 
apoi, se supune discuției membrilor 
săi, avindu-se în vedere contribuția 
efectivă a fiecăruia la realizarea sar
cinilor de plan, a prevederilor din 
contractul-angajament.

Pentru activitatea productivă re
zultă și alte avantaje certe ale apli
cării acordului global, între care : 
distribuirea operativă a forței de 
muncă pe faze de execuție, astfel In
cit producția să decurgă în mod rit
mic — muncitorii fiind interesați In 
înlăturarea oricărei „ștrangulări" la 
o anumită operație ; întărirea spiri
tului de echipă, de întrajutorare to
vărășească ; creșterea exigenței co
lective față de orice abatere do

de peste 4 luni, în sectorul montaj 
general. Comitetul județean de par
tid are în vedere extinderea acordu
lui global în sectoarele uzinei de uti
laj chimic și ale altor fabrici. Sur
prinde, totuși, reținerea față de a- 
plicarea acordului global manifestată 
de anumite cadre de conducere chiar 
din Centrala industrială de utilaj pe
trolier din Ploiești, de care aparține 
și uzina „1 Mai". Odată acumulată 
o experiență valoroasă în domeniul 
introducerii acordului global (și re
ținem, verificată, timp de aproape 
doi ani) conducerea centralei era da
toare să intervină prompt pentru ex
tinderea acestei forme de salarizare 
și in celelalte unități ale sale. In

realitate, lucrurile nu s-au desfășurat 
așa ; în schimb, abundă justificările. 
Astfel, după opinia directorului teh
nic de producție, Ilie Iliescu, care cu
noaște avantajele certe ale aplicării 
acordului global, ar mai fi necesară 
o perioadă de timp pentru a se a- 
cumula o „experiență mai vastă" la 
uzina „1 Mai", după care să se trea
că la folosirea acesteia și in celelalte 
unități. „Problema extinderii acestei 
forme de salarizare — ne spunea di
rectorul tehnic — va fi analizată in 
colegiul de administrație". Ce va ho
tărî consiliul oamenilor muncii nu 
știm incă ; este limpede, insă, că nu 
prin tărăgănare se poate soluționa 
operativ o asemenea problemă. Me
nirea centralei industriale este aceea 
de a informa, in deplină cunoștință 
de cauză, celelalte unități ale sale 
asupra experienței uzinei „1 Mai", de 
a facilita circulația rapidă a acesteia, 
nu de a manifesta îndoieli nejustifi
cate față de generalizarea a ceea ce 
și-a dovedit eficiența în producție.

Totodată, apare necesar ca și fo
rurile de resort din Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini să analizeze temeinic ex
periența acumulată in ce priveș
te aplicarea acordului global in 
diferite întreprinderi, să soluționeze 
cu promptitudine eventualele ches
tiuni in suspensie, impulsionind pro
movarea noului, fructificarea mai in
tensă a rezervelor interne ale pro
ducției — căi sigure pentru îndepli
nirea cu succes a sarcinilor de plan, 
a angajamentelor de a realiza cinci
nalul înainte de termen.

Ilie ȘTEFAN

La fabrica „Crișul" din Oradea

VALORIFICAREA SUPERIOARA
A MATERIILOR PHIHL

ORADEA (Cores
pondentul „Scînteii", 
Aurel Pop). — La 
Oradea, de zeci de 
ani se fabrică încăl
țăminte durabilă și 
frumoasă. Faima 
pantofarilor orădeni 
a trecut de mult ho
tarele țării, încălță
mintea produsă aici 
fiind tot mai căutată 
pe piața internațio
nală.

In acest an, la fa
brica „Crișul" s-au 
realizat aproape 450 
de modele noi de în
călțăminte. Recent 
s-au încheiat con
tractările pentru pri
mul semestru al anu
lui viitor. Modelele 
prezentate s-au vîn- 
dut „ca pîinea caldă". 
In cîteva zile, toată 
producția din prima 
jumătate a anului 
viitor a fost contrac
tată.

Directorul fabricii, 
ing. Dumitru Popa, 
ne-a informat că în 
atenția colectivului

de muncă de aici se 
află, printre altele, 
problema valorifică
rii superioare a ma
teriilor prime. In pe
rioada care s-a scurs 
din acest an, colecti
vul de muncă al fa
bricii a economisit o 
cantitate de piele din 
care se pot confec
ționa 65 000 perechi 
încălțăminte, precum 
și peste 2 000 kg de 
talpă și diferite ma
teriale auxiliare. Re
cent a luat ființă în 
fabrică un atelier în 
care sînt valorificate 
deșeurile de piele și 
talpă. Din deșeuri, 
aici se vor confec
ționa, pînă la finele 
anului, peste 10 000 
perechi sandale și 
pantofi, iar în anul 
viitor se vor produce 
circa 20 000 de pe
rechi. Primele pe
rechi de încălțăminte 
realizate din deșeuri 
au o linie modernă, 
sînt elegante, dura
bile.

și vinului și întreprin
derea de morărit și 
panificație Sibiu — a 
raportat ca fiind exe
cutate lucrări in va
loare de 628 000 lei, 
deși parte dintre ‘ a- 
cestea — în valoare de 
149 000 lei — nu erau 
terminate nici în luna 
septembrie 1972. Deci, 
nu numai că întreprin
derile respective de vi- 
nificație și morărit nu 
și-au văzut lucrările 
realizate, dar au și 
consimțit să devină 
complice. Măsurile lua
te ? Foarte anemice. 
Poate (și, de fapt, si
gur) că și legea ar 
avea de spus ceva în 
fața acestui caz de in
ducere in eroare, de 
raportare a unor rea
lizări fictive. Să-i dăm 
cuvintul 1 După vin și

Cu puțin Înainte de 
încheierea anului 1971. 
la șantierul Sibiu al 
întreprinderii de con- 
strucții-montaj pentru 
industria alimentară 
(I.C.M.I.A.) București 
se contura o nereali- 
zare _ ___
lei. în pragul noului 
an 
planul era nu numai 
îndeplinit, ci si depă
șit (100,8 la sută). Să 
fi lucrat acest șantier 
într-o zi cit într-un 
an ? Răspunsul la a- 
ceastă întrebare (re
cent au fost încheia
te operațiunile de con
trol) a venit din par
tea Direcției teritoria
le de revizie și 
control Sibiu : șantie
rul I.C.M.I.A. (șef de 
șantier, Emilian Si- 
man), de comun acord 
cu cei doL.beneficiari vie să urmeze și pu- - Intrepriqflereajv^*;^^  ̂de motfăj-

i

de circa. 600 000
insă, surpriză :

Hai, uscătorule,

fii băiat

de treabă...
La baza de recepție 

din Strehaia, județul 
Mehedinți, se află un 

x uscător care ar putea 
fi de mare folos unită
ților agricole pentru 
condiționarea produse
lor toamnei. Ar fi util 
chiar și pentru baza 
amintită, întrucît în- 
tr-una din magazii au 
intrat apele care au 
depreciat zeci de tone 
de grîu. De curînd, un 
camion încărcat cu se
mințe de floarea-soa- 
relui — umede și pe 
cale de a fi degradate 
— provenite de la una 
dintre fermele între
prinderii agricole de 
stat Corcova a făcut 
calea întoarsă. „Nu pu
tem usca nimic, ne spu
nea șeful bazei. învîr- 
tindu-se pe lingă uscă-

torul defect. I s-a ars 
electromotorul". Sigur, 
o asemenea defecțiune 
nu reprezintă un fapt 
ieșit din comun. între
barea este de ce trec 
zile și săptămîni în șir 
fără să se ia măsuri 
pentru remedierea de
fecțiunii.
produsele agricole a- 
fectate de 
umiditate 
usca in 
și mai ales repede 
decît cu ajutorul ba
zei de recepție Stre
haia. Cu aceleași uti
laje. dar cu un plus 
de inițiativă si simț de 
răspundere. Dar, Ia 
rîndul lui, și uscăto- 

usucă de do- 
simple rebo- 
electromoto-

Pentru că
excesul de 

nu se pot 
bune condiții

rul se
rul unei 
binări a 
rulul...

Dintr-un copac,

de cazma

o coadă

Numeroase coopera
tive agricole din jude
țul Harghita și-au or
ganizat ramuri anexe, 
propunindu-și, între al
tele, să prelucreze 
subprodusele din lemn, 
care se găsesc din a- 
bundență , prin partea 
locului. Inițiativă me
ritorie, menită să con
tribuie la creșterea ve
niturilor cooperatorilor 
și să asigure unele bu
nuri de larg consum. 
Numai că în loc să se 
bazeze pe resurse lo
cale, multe unități aș
teaptă 
lemn 
trai, 
s-au 
mult, 
rială
vizie a întreprins o ac
țiune de verificare în 
10 cooperative agricole, 
în care s-a analizat 
problema respectivă. 
Cu excepția celei din 
Eliseni, secțiile ane
xe folosesc la confec

repartiții de 
din fondul cen- 

repartiții care li 
și dat. Nu de 

direcția terito- 
de control și re-

ționarea lăzilor, a cozi
lor de unelte numai 
lemn procurat de la 
unitățile forestiere. Tot 
așa au procedat și 
unele consilii populare 
care au cumpărat im
portante cantități de 
material lemnos din 
fondul central. Numai 
consiliile populare co
munale Brădești, Lu- 
peni și Zetea au cum
părat pentru activită
țile nou înființate pes
te 258 mc cherestea fag 
și bușteni rășinoase 
(care puteau să aibă 
altă destinație, mai im
portantă, în sectoare 
unde lemnul este defi
citar). Toate acestea a- 
tunci cînd în județ pă
durile ocupă 34 la sută 
din suprafață și chiar se 
zice că „aici codrul in
tră pe fereastră în casa 
oamenilor". Ce și-au 
zis oamenii : dacă pă- 
durea-i aproape, facem 
dintr-un copac o coadă 
de cazma.
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;..într-o sală arhiplină a Palatului 
culturii din Brașov, un muncitor cu 
experiență, Eroul Muncii Socialiste 
Dionisie Man, împărtășește cîtorva 
sute de tineri opiniile sale despre 
alegerea profesiei, a drumului de 
urmat în viață. în comuna Viștea de 
Jos reprezentanți ai conducerii și ai 
organizațiilor obștești de la Combi
natul chimic din Făgăraș poartă un 
dialog alert cu localnicii navetiști, an
gajați în această 
„Fruntașii satului — 
binatului". La clubul 
casei de cultură din 
măr de absolvenți de 
joară pe cițiva dintre 
ginți care au venit să afle de la ei 
un răspuns demn la întrebarea: „Cum 
ai pornit în viață, tinere La Ba- 
barunca, în inima pădurii, muncito
rii forestieri primesc vizita brigăzii 
științifice venite de la multi kilo
metri, iar întrebările și răspunsurile 
se încrucișează cu vioiciune.

— Cum apreciati asemenea mani
festări, unde își au ele sorgintea ? — 
l-am întrebat pe Mihai Coleff, pre
ședintele Comitetului județean de 
cultură și educație socialistă Brașov.

— într-o concepție de lucru pe 
care factorii cu răspunderi pe linia 
educației maselor din județul nos
tru o aplică cu perseverentă, sub 
îndrumarea comitetului județean de 
partid, și pe care am dori-o cit mai 
mult extinsă, pină în cea mai în
depărtată localitate. Avînd drept 
obiectiv educația omului și a con
științei 6ale este firesc ca e- 
forturile Comitetului județean pen
tru cultură și educație socialistă, ale 
organelor sindicale și ale U.T.C., ale 
cooperației și organizației de femei 
să se integreze aceluiași flux. 
Ne-am convins că. acționînd îm
preună, fără a ne cantona în iluzorii 
parcele, dincolo de care ar exista 
„ceva care nu ne privește", putem 
declanșa și susține cu forțe unite 
prețioase inițiative.

Interlocutorii noștri din județul 
Brașov r- activiști ai organizațiilor 
citate 
același sens, că numai deplina con
lucrare .
categoriilor populației, a specialiști
lor, a organelor locale este de na
tură să contureze imaginea unui 
dispozitiv educațional armonios care 
să dinamizeze activitatea culturală 
creatoare a maselor. Acțiuni de fe
lul celor amintite stnt cuprinse 
într-un program cultural unitar ju
dețean, în virtutea căruia se reali
zează dezbateri publice în cluburi, 
cămine culturale și case de cultură, 
întilniri cu activiști de partid, cu 
specialiști în diferite domenii, cu 
fruntași ai opiniei publice, manifes
tări educative pe șantiere și în că
minele muncitorești, stagiuni artisti
ce permanente etc. în desfășurarea 
unor Inițiative originale, cu amplă 
rezonantă civică, educativă, patrio
tică, se reflectă contribuțiile speci
fice, realizate în mod unitar, prin- 
tr-o îmbinare strînsă, sub atenta 
coordonare a organului de partid, a 
eforturilor unui mare număr de co-
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întreprindere : 
fruntașii com- 

tineretului al 
Săcele un nu- 

liceu încon- 
foștii lor diri-

ACTIVITATEA CULTURAL-EDUCATIVA
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ratismului ce se mai manifestă, fcl- 
colo, chiar în concepția unor edu
catori, reminiscență a unor prac
tici perimate :

— De la ce date de producție por
niți, tovarășe director, în activitatea 
educativă pe care 
rîndul membrilor 
cole ?

— Știți, date de 
cerem ; nu vreau 
că aș ține să fac

o desfășurati in 
cooperativei agri-

mai sus au relevat, in
a reprezentanților tuturor

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Rjjjnân) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mihai 
Brediceanu — 20.
a Opera Română : Romeo și Ju- 
lieta — 19,30.
a Teatrul de operetă : Spune ini
mioară, spune — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara-
giale" (sala Comedia) : Cui i-e 
frică de Virginia Woolf? — 20:
(sala Studio) : Iadul și pasărea 
— 20.

laborator! pe același tărîm al edu
cației socialiste a oamenilor.

Dar, bineînțeles, existența unor 
planuri și înțelegeri comune nu de
clanșează automat, la scara fiecărei 
localități, un stil de lucru corespun
zător dacă nu se manifestă pretutin
deni aceeași concepție față de actul 
de educație.

Iată-ne, de pildă, la clubul uzi
nelor „Tractorul", aflat doar la 
cițiva kilometri de forurile brașo
vene județene și municipale, care 
alcătuiesc în deplină înțelegere pro
gramele unitare de acțiune cultu
rală. în seara aceea, dintr-o sală 
răzbăteau melodii transmise cu o 
intensitate exagerată.

— Ce se petrece acolo ? 
întrebat 
membru 
uzină și 
lui.

— Funcționează discoteca înființa
tă la ____ ___
pal al U.T.C., pentru ca tinerii din 
Brașov să 
Clubul 
ziție, dar „solicitantul" 
dat pe aici, ca să 
tîmpiă. O auziți 7 
„uriotecă". Și apoi, 
neri care vin aici...

Semnificația acestui dialog ? El 
relevă indiferenta comitetului mu
nicipal al U.T.C., care a lansat o 
inițiativă, fără preocuparea cuvenită 
pentru finalizarea ei optimă, dar 
și a gazdelor care, tn acest caz, 
s-au mulțumit să ofere sediul, fără 
a interveni pentru ca el să fie ju
dicios folosit. într-un cuvînt — o 
colaborare rămasă la stadiul scrip
tic.

în comuna Cristian, directoarea 
căminului cultural. Victoria Lemna- 
ru. locțiitor al secretarului comite
tului comunal de partid, se plinge 
de lipsa de interes față de viața 
spirituală a comunei din partea unor 
intelectuali, care — o dată îndepli
nite sarcinile de serviciu — se gră
besc să prindă autobuzul spre Bra
șov.

— I-am invitat — ne spune dînsa 
— în comuna Vulcan. în schimb de 
experiență. să vadă cum înțeleg 
acolo salariații navetiști să participe 
la viața culturală a satului.

Din experiența celor de la Vulcan 
ar fi trebuit însă, de mai multă 
vreme, să Învețe în primul rînd co
mitetul comunal de partid din comu
na Cristian (care este chemat să fo
losească metodele cele mal bune de 
coordonare a activității culturale), 
precum și consiliul de conducere al 
căminului cultural, organizațijle ș.iji-
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1-am 
pe muncitorul Gh. Tătaru, 
al comitetului U.T.C. din 
colaborator activ al clubu-

cererea comitetului munici-
aibă unde să danseze, 

nostru a pus totul la dispo- 
nu a mal 

vadă ce se în- 
Noi ii spunem 
ținuta unor ti-

I

Teatrul municipal „Maria 
Fllotti" din Brăila și Tea
trul de stat din Galați 
și-au început stagiunea 
1972—1973, fiecare cu cite 
o piesă românească — la 
Brăila : „BUNA NOAPTE 
NECHEMATA" de Alexan
dru Popescu, în premieră 
absolută, piesă dedicată a- 
niversării unui sfert de veac 
de la proclamarea republi
cii ; la Galați : „poema dra
matică în cinci cânturi" a 
lui B. P. Hasdeu, „RAZ- 
VAN ȘI VIDRA", piesă a- 
parținînd repertoriului cla
sic al teatrului românesc. 
Cum cele două orașe apro
piate beneficiază, reciproc, 
de reprezentațiile montate 
pe cele două scene, imagi- 
nlndu-ne o desfășurare i- 
deală, cel puțin pentru a- 
cest început de stagiune, 
putem aprecia echilibrul 
realizat între tradiție și va
loare contemporană.

Dincolo de spectacolele 
teatrale se impune, în a- 
ceastă parte a țării, cu evi
dență, un alt spectacol — 
realitatea marilor centre in
dustriale multiplicînd as
pecte esențial noi ale exis
tenței, prilej, categoric, de 
meditație pentru cel care 
vrea să confrunte arta cu 
timpul sub dimensiune is
torică. Nu mai puțin, spec
tacolele de teatru în sine te 
obligă să meditezi, să te în
trebi în ce fel arta teatrală 
poate răspunde existentei 
unor orașe trăind atit de 
pregnant o nouă realitate.

Premiera absolută a pie
sei lui Alexandru Popescu, 
„Bună noapte nechemată" 
califică îndeajuns de e- 
xact efortul colectivu
lui brăilean urmărind îm
plinirea unei eficiente ac
tualități a spectacolului, cu 
atit mai mult, cu cit acest 
colectiv e incomplet, co- 
laborind eu regizori și sce
nografi, mai ales din Bucu
rești, fără secretar literar, 
„absență" concretizată foar
te supărător printr-un pro
gram de sală întocmit cam 
la întîmplare. (Probleme 
care se cer soluționate pen
tru a crea condițiile nece
sare unei activități artistice 
de mai amplă perspectivă).

Textul dramatic „Bună

i

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex.
9,05 Portativ '72.
9,35 Cunoașteți legile 7
9,50 De vorba cu gospodinele.

10,05..................... .....
10,45

• Teatrul de comedie : Preșul — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Play Strindberg — 20.

pentru• Teatrul Mic : Simfonie 
destinul meu -* 19,30.
a Teatrul ,.C. I. Nottara" 
Magheru) : Stana — 19.30: 
Studio) : Schimbul — 20.
• Teatrul Ciulești : Omul 
văzut moartea — 19,30. •
• Teatrul ..Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru
— 17: (sala din str. Academiei^ : 
De ce a furat zmeul mingea — 15. 
a Teatrul satiric-muzical ,,C. :Tă* 
nașe" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Trâsnitul meu drag — 19.30. 
ț) Ansamblul artistic ..Ransodia 
Română*4 : Giocei, mărgăritare...
— 19,30.
a Circul ..București" : La start... 
vedetele circului — 16; 19,30.

(sala
(sala

care a

H H H n H
noapte nechemată" evo
că un episod din lupta co
muniștilor in anii ilegali
tății. Oarecum fluctu
ant in intenție, autorul nu 
decide natura evenimente
lor evocate. Referința isto
rică certă nu îndreaptă spre 
documentar, acțiunea reali- 
zindu-se Ia nivelul ficțiunii 
pure. Piesa evidențiază 
lupta plină de abnegație, 
dăruirea dusă pină la sa
crificiu a unor comuniști.

dicale, cooperatiste, de tineret și de 
femei din comună (care, pină in 
prezent. încearcă să-și îndeplineas
că sarcinile culturale prin acțiuni 
izolate, neintegrate intr-un plan de 
ansamblu). Rezultatul indiferenței 
unora și al sectarismului celorlalți : 
sărăcia tematică a agendei 
predominanta obositoare a 
lor.

Exemplul de la Cristian 
atenție una din recomandările for
mulate la Plenara C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie 1971, privind condi
ția de bază a unei activități cultu
ral-educative de substanță : rolul 
conducător ce revine și in acest 
sector organizației 
care are datoria 
druma forurile 
orașele și satele 
cit conlucrarea

culturale, 
expuneri-

aduce în

de substanță : 
ce revine 

de partid, 
de a controla și 
răspunzătoare 
județului, astfel 
factorilor educațio

nali să devină pretutindeni un fant 
real, o nraetică stimulatoare de 
energii. Organismele colective exis
tente — comitetele orășenești de 
cultură și educație socialistă, comi
siile pentru răspindirea cunoștințe
lor științifice, consiliile de conduce
re ale caselor de cultură, cluburilor 
și căminelor culturale — trebuie să 
devină cu adevărat organizatori 
ai operei de cultură și edu
cație. să determine adincirea conti
nuă a caracterului democratic ai ac
tului cultural, prin atragerea celor 
mai prestigioși reprezentanți al 
populației.

Dobindirea acestui stil de lucru 
eficient presupune eliminarea sepa-

cea 
în- 
din 
în-

producție nu prea 
să se interpreteze 

o imixtiune în 
treburile conducerii C.A.P. — ne-a 
răspuns loan Morcov, directorul că
minului cultural din comuna Hăr- 
man !

Să nu ne surprindă deci sărăcia 
de manifestări pe care acest cămin 
înțelege să le organizeze pentru sti
mularea eforturilor cooperatorilor 
din comună sau încercările cu vagi 
șanse de reușită ale bibliotecarei de 
a recenza personal lucrări de zoo
tehnie, legumicultură etc., deși spe
cialiști nu lipsesc.

Pe bună dreptate, 
membru al biroului 
uniunii județene a 
agricole de producție,

— Ne amintim de rostul activită
ții educative atunci cînd întimpinăm 
greutăți în producție. Nu veghem 
însă în permanență ca specialiștii, 
.conducătorii cooperativelor să acțio
neze mereu pe planul educației. în 
ultimii șapte ani. 
județean a 
problemele 
ratorilor.

Pornind 
comentindu-le cu activiști culturali 
din județul Brașov, ideea care s-a 
impus cu insistență a fost necesita
tea ca pretutindeni să prevaleze o 
viziune nouă, unitară, asupra activi
tății de educație, evittndu-se reedi
tarea unor practici sterile, care go
lesc de conținut conlucrarea, re- 
ducind-o la o formalitate scriptică.

Toma Ioana, 
executiv al 

cooperativelor 
aprecia :

consiliul nostru 
analizat o singură dată 
vieții spirituale a coope-

de la asemenea fapte.

Teodor GHEORGHIU
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Tîrgului international - 
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Universitatea TV.
Aplauze pentru români. „Nun
tașii Bihorului" la Agrigento. 
Comentariu la 40 de steme — 
Județul Brașov.
Capodopere ale muzicii uni
versale : „Anotimpurile" — 
patru concerte pentru vioară 
șl orchestră de Antonio "" 
val di.
Biblioteca pentru toți. 
Telejurnal.
Deschiderea emisiunii 
după-'amiază. Emisiune 
limba germană. 
Ritm, tinerețe, dans. 
Medalion : Cincinat 
lescu.
Publicitate.
1001 de seri : „Prințesa de 
mac" (VII).

19.30 Telejurnal • în cinstea ani
versării republicii — Cronica 
marii întreceri. 
Recital de autor : 
Boureanu. 
Teleenciclopedla. 
Film serial : „Mannlx' 
„Recuperarea".
Vedete ale muzicii ușoare : 
Lucia Altieri, Doina Badea, 
Ela Calvo, France Gall, Harry 
Belafonte.

22.30 Telejurnal.
22,45 Săptămtna sportivă « Concurs 

internațional de patinaj artis
tic pentru copii și juniori. în
registrare de la patinoarul 
„23 August".

11,05

11,25

12,10
12,55
16,30

18,15
19,00

19,15
19,20

(
1

) 
) 
l

PROGRAMUL II

Vi-

de
în

Pave-

Ttadu

16.30 Agenda.
16,40 Baladă ilfoveană. Cîntece și 

Jocuri populare interpretate 
de ansamblul „Doina Ilfovu
lui".

17,10 Reporterii noștri peste hota
re. Drumuri la Macocha (R.S. 
Cehoslovacă). Reportaj de 
Dumitru Cucu. în subtera
nele Beritei. Reportaj de Dio- 
nisle Sincan.

17.30 Pagini de mare popularitate 
din literatura cvartetului de 
coarde.

18,00 Istoria filmului sonor. Sur
priza sonorului (1930—1945).

OPINII ALE UNOR 
PARTICIPANȚI STRĂINI

Victor Wojciechowski, directorul 
pavilionului Poloniei : „La această 
ediție a tirgului, Polonia expune 
produse pe o suprafață de două 
ori mai mare ca în 1970. Este o 
dovadă a interesului sporit pe care 
îl manifestă întreprinderile polo
neze pentru dezvoltarea relațiilor 
comerciale și tehnico-științifice 
dintre Polonia și România. Am re
marcat că dintre produsele expuse 
de firmele poloneze de cea mal 
mare atenție se bucură mașinfle- 
unelte, diferite utilaje de sudură și 
aparatură electronică. Considerăm 
insă că există numeroase domenii 
in care se poate intensifica, mult mai 
mult ca pină acum, cooperarea e- 
conomică dintre țările noastre. Tir- 
gul internațional — București 1972 
este un pas mare făcut în această 
direcție".

*

landeze. prezente la tîrg, au Intrat 
in contact cu piața românească de 
..rai mult timp. Pentru acestea — 
„Datascope", „Berkel", „Indus- 
terro", „Loos & Co“ — tîrgud este 
un prilej de finalizare a unor tran
zacții comerciale, de stabilire a noi 
domenii de colaborare economică. 
Alte firme au venit pentru a pros
pecta Îndeaproape, la fata locului, 
posibilitățile de cooperare cu în
treprinderi de specialitate româ
nești. în cele citeva zile, care au 
trecut de la deschiderea tirgului, 
s-a conturat certitudinea că ase
menea posibilități există și ceea ce 
ne râmi ne de făcut este de a le 
folosi din plin, în perioada urmă
toare".

★
Dr. Klupp, conducătorul unei or

ganizații comerciale care reuneș
te mai multe firme vest-germa- 
ne, a subliniat printre altele : Am 
participat la prima ediție a Tirgu
lui internațional — București 1970, 
la expoziția din 1971 și sîntem pre- 
zenți și acum. Motivul participă
rii mai masive, cu un număr mai 
important de fabrici din Vest la 
această ediție a tirgului îl con
stituie faptul că la trecuta ediție 
a Tîrgului internațional — Bucu
rești s-a înregistrat un succes re
marcabil, încheindu-se tranzacții 
importante. Sperăm că tranzac
țiile comerciale din acest an vor fi 
și mai importante la acest tîrg. a 
cărei organizare este excepțio
nală.

ZILE ALE UNOR ȚĂRI
PARTICIPANTE

SI S3 ES SI H3
In jurul casei din pădure 
forțele polițienești, ac
tul lor temerar costîndu-i 
viața. Focul care va cu
prinde casa va deveni ast
fel rugul unei apoteoze.

Ultima piesă a lui Al. T. 
Popescu, lucrare atestind o 
anumită Înclinație a drama
turgului către poezia dra
matică are meritul de a re
leva cu finețe universul 
sufletesc, resorturile de gin- 
dire, simțire și acțiune ale

S B B H H
necesar numai prin sus
pense.

Spectacolul brăilean tră
iește din crescendoul aștep
tării — realizat intr-o anu
mită măsură și prin contri
buția regizorală (Ivan Hel
mer) . Regizorul concen
trează in mod necesar 
anumite replici.» Către fi
nal el abuzează totuși 
de su.sponse-ul în ma
nieră polițistă : apropie
rea întunericului malign cu

B B B B B
nu dezvăluie o notă parti
culară. în schimb, Nae Ni- 
colae (Grigore Staroste), 
deși susține o partitură mai 
dificilă (el este un „intrus" 
în fapt în drama celor doi, 
mai coerent susținută și de 
pretextul erotic), descoperă 
tranșant omenia profundă a 
unei mari experiențe.

*
„Rizvan și Vidra", poema 

dramatică a lui B. P. Has-

ÎNCEPUT DE STAGIUNE
LA GALAȚI SI LA BRĂILA

O B. P. HASDEU: „RĂZVAN Șl VIDRA"

.ALEX. POPESCU: NOAPTE NECHEMATÂ“

Sandra, Matei și Grigo
re Staroste — secretara 
șefului Siguranței Gene
rale a Statului. profe
sorul de istorie și filozofie 
la clasele secundare și bă- 
trînul muncitor, toți trei 
membri ai partidului co
munist aflat in ilegalitate, 
se întîlnesc „în casa singu
ratică din pădure", casă in 
care o proiectată ședință a 
Comitetului Central nu va 
mai avea loc, deoarece prin 
trădarea cuiva poliția a fost 
incunoștințată. Urmind să 
se desfășoare in altă casă 
din „același oraș", ședința, a 
cărei importanță capitală ne 
este sugerată, iși va putea 
urma nestingherită dezbate
rile, căci cei trei luptători 
anonimi își împlinesc mi
siunea atrăgind ostentativ

celor trei comuniști. Erois
mul acestora este cu atit 
mai tulburător cu cit izvo
răște dintr-un înalt senti
ment de responsabilitate, 
dintr-o generoasă’ dăruire 
idealului revoluției. In ce 
privește valoarea literară și 
teatrală a lucrării discutate, 
credem că aceasta ar fi fost 
și mai ridicată dacă s-ar fi 
manifestat un plus de ri
goare in construcție. Putem 
observa uneori cum, în loc 
să urmărească evoluția in
terioară a personajelor, mo- 
bilurile ce le conduc spre 
sacrificiul suprem, autorul 
concepe replici exterioare 
acțiunii scenice. De aseme
nea, el creează uneori o 
tensiune factice, rezol- 
vind crescendoul dramatic

care se identifică „forțele 
polițienești", invazia pădu
rii terifiante realizată prin 
ridicarea decorului domes
tic (scenografia Olimpiei 
Damian) provoacă insă un 
efect contrar celui scontat, 
dizolvînd tensiunea pe care 
„spațiul închis" o favoriza. 
Elena Gurguieseu (San
dra) joacă cu o anume 
tensiune halucinantă, ur- 
mărindu-și parcă împli
nirea reală a unui vis. 
Compoziția sa marchează un 
plus de „umanizare" spre 
finalul spectacolului, bucu- 
rindu-se de calitățile incon
testabile ale unui talent 
care se manifestă viu, spon
tan, decis temperamental. 
Titus Gurgulescu (Matei), 
firesc, natural, nu greșește 
pioprîu-zis nimic dar nici

deu, poate oricind deveni un 
mare spectacol, prin cele 
două calități esențiale, care, 
de la premiera din 1867, au 
impus-o scenei și culturii 
românești, și anume „carac
terele originale" (I. L. Ca- 
ragiale) și poezia, frumu
sețea limbii poetice.

In regia lui Petre Sava 
Băleanu și scenografia lui 
Victor Crețulescu — care 
folosește elemente de ar
hitectură istorică, urmind 
o reconstituire stilizată — 
spectacolul teatrului din 
Galați, coerent în urmă
rirea trepidantă a acțiu
nii, impune, fără tăga
dă, citeva creații acto
ricești. în rolul lui Răz- 
van, Ion Lemnaru creează 
un chip interesant al per
sonajului, infantil, resimțind

biologlc tinerețea ieșirii sale 
in lumea liberă, rob țigan cu 
o spontaneitate care trimite 
la prototipul literar al „nai
vului". (Inadmisibilă 
credem noi, rostirea 
zat 
riginea). O foarte 
creație realizează 
tru Pislaru in rolul 
Sbierea, evoluția 
jului, paralelă 
lui Răzvan, 
racterul lui 1 
struos ca tip 
zumanizat. nu 
țin adevărat 
„Harpagon moldav' 
zlntă insăși schema oricărei 
pasiuni. „Umilit" adesea, 
devenit „simpatic", avarul 
in zdrențe reușește să trans
mită acea fascinație proprie 
oricărei mari pasiuni. O ex
cepțională voce pe care re
gizorul ar fi putut-o con
duce mai expresiv posedă 
Ioana Citta Baciu (Vidra). 
Folosindu-și instinctiv re
gistrul vocal, actrița reu
șește să surprindă, să fie 
tandra iubită și ambițioasa 
nepoată a lui Moțoc. Sorin 
Lepa (Hatmanul), Anton Fi
lip (Ganea), Marcel Hîrjo- 
ghe (Moș Tănase) impun, de 
asemenea, printr-un joc so
bru, însoțit de o pronunție 
corectă si distinctă. Leonard 
Calea (Răzeșul) se identifi
că prin atributele fizice cu 
personajul ; Eugen Popescu 
— Cosmin (Bașotă), Septi- 
miu Pop (Minski). Lucian 
Temelie (Piotrowski), Ale
xandru Năstase (Iscoada, 
Dascălul) Radu Gheorghe- 
Jipa (Ciobanul. Soltuzul) 
puteau să-și construiască, 
bine conduși de regie, ana- 
riții mai riguros gindite. Mi
tică Iancu (Vulpoi) readuce 
pe scena gălățeană tipul ac
torului popular, cunoscut de 
public, dar, din nefericire, 
tolosindu-se numai de sim
plul și hotărîtorul avantaj 
predestinat al rolului.

Programul de sală, inte
ligent redactat, ca „o intro
ducere" fragmentară în o- 
pera lui B. P. Hasdeu, se 
adaugă intenției, vizibilă și 
în concepția regizorală, de 
a Împlini un act de peda
gogie a spectacolului.

este, 
acu- 

particulară, vădind o- 
bună

Dumi- 
lui 

persona- 
cu aceea a 

luminind ca- 
Răzvan. Mon- 

social, de- 
e mai pu- 
că acest 

“ repre-

Cezar IVANESCU
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R. M. Russell, consilier comercial 
al ambasadei Marii Britanii la 
București : „Cit privește legăturile 
economice romăno-engleze. trebuie 
subliniat că ele sînț într-o crește
re evidentă. Ceea ce doresc să re
marc este că se modifică sensibil 
structura 
două țări, în sensul că importato
rii englezi cumpără tot mai multe 
produse ale industriei constructoa
re de mașini din România. Aceas
tă orientare . este determinată de 
progresele spectaculoase ale elec
tronicii, electrotehnicii, ale subra- 
murii producătoare de mașini-u- 
nelte românești. Tractoarele, ele
mentele de automatizare, mașinile 
de prelucrare a metalului sînt 
principalele produse fabricate tn 
România care interesează în mo
mentul de față pe oamenii de a- 
faceri englezi. Sint de părere că 
există condiții pentru abordarea 
altor domenii de colaborare eco
nomică, mai ales din ramurile 
viitorului, cum sînt denumite : fa
bricarea computerelor, construcția

comerțului dintre cele

Este pentru prima oară că Chile 
se prezintă la o astfel de manifes
tare în România, a spus Sergio 
Contreras Salazar, directorul co
mercial al pavilionului chilian la 
Tirgul internațional — București. 
Prin produsele pe care le 
punem am vrut să arătăm, 
sigur, 
în stare

foarte sumar, ce 
să facă mîinile

ex- 
de- 
sint 

unui
popor care își clădește singur des
tinul. Este și aceasta o bună oca
zie pentru a stabili contacte di
recte cu poporul român prieten, al 
cărui sprijin îl simțim permanent. 
Tehnicieni români lucrează alături
ds specialiști chilieni la prospec
tarea și valorificarea resurselor de 
cuoru din Chile.

în ce privește relațiile noastre 
economice, s-au stabilit o serie de 
domenii industriale în care coope
rarea între cele două țări progre
sează deosebit de bine, îndeosebi 
in domeniul proiectelor industriale 
concrete. Așa, de exemplu, există 
două societăți mixte de stat în do
meniul industriei miniere a cupru
lui, s-a construit o uzină de oxid 
de aluminiu. Avem un acord pen
tru crearea unei uzine de tripoli- 
fosfat de sodiu și alta de acid sul
furic pe bază de gaze sulfuroase. 
O dată cu înființarea liniei mari
time Valparaiso—Constanta, s-au 
creat posibilități mai bune de 
schimburi de mărfuri.

Cea de-a II-a ediție a Tir
gului internațional — București de
monstrează marele progres reali
zat de România pe calea dezvol
tării sale industriale.

REPUBL1CA CHILE
Cu ocazia zilei Republicii Chile 

Ia Tirgul internațional — București, 
Homero Julio, ambasadorul acestei 
țări la București, împreună cu Ro
dolfo Soto, directorul pavilionului, 
și Sergio Contreras, directorul co
mercial al pavilionului, au oferit 
vineri o recepție.

Au participat reprezentanți al 
Ministerului Comerțului Exterior, 
ai Camerei de Comerț și ai Ministe
rului Afacerilor Externe.

Au fost de față șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București.

MAREA BR1TAN1E
Ambasadorul Marii Britanii, De

rick Rosslyn Ashe, împreună cu re
prezentanții firmelor expozante din 
această țară, au oferit o recepție cu 
prilejul zilei Marii Britanii la Tirgul 
internațional — București.

Au participă4 Ropan Moldovan, 
președintei^ Camerei ’de Comerț, 
directori de întreprinderi de comerț 
exterior, de centrale industriale și 
uzine, specialiști.

Au fost prezenți membri ai corpu
lui diplomatic, directori de pavilioa
ne, oameni de afaceri.

SUEDIA
Ambasadorul Suediei la Bucu

rești, Per Otto Rathsman, Ake 
Vrethem, președintele Comitetu
lui pentru promovarea comerțului 
dintre Suedia și România, și Rag- 
nar Angeby. șeful departamentu
lui pentru România în Consiliul de 
export al Suediei, au oferit, vi
neri seara, o recepție cu prilejul 
zilei acestei țări la Tirgul interna
țional — București.

Au participat prof. dr. Roman 
Moldovan, președintele Comite
tului de organizare a Tîrgului in
ternațional — București, directori de 
întreprinderi de comenț exterior, 
de centrale industriale, alte per
soane oficiale.

★
O. Anthonijs, directorul pavilio

nului Olandei : „Unele firme o-

SIMPOZIOANE, SEMINARII
• în organizarea expoziției S.U.A. 

din cadrul Tirgului internațional — 
București 1972, se desfășoară zi
lele acestea seminarul cu tema „E- 
ducația prin învățămînt". Timp de 
cinci zile, pedagogi, specialiști în do
meniul televiziunii, medici români 
și americani dezbat citeva din pro
blemele pe care le ridică folosirea 
pe scară largă a mijloacelor audio
vizuale în procesul de învățămînt, 
utilizarea noilor tehnici de televi
ziune și modificările produse „teh
nologiei" învățămintului tradițional 
în urma folosirii aparaturii elec
tronice.

cinema
• Logodnica frumosului dragon : 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Liubov Iarovaia : LUMINA — 
16; 18,15; 20,30.
• Nevăzut necunoscut : LUMINA
— 9; 11,15; 13,30.
• Anonimul venețlan î SCALA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, CAPI
TOL — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45.
• Drum in penumbră : MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
A 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; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21.
• Fuga e sănătoasă : BUCUREȘTI
— 8,45: 11; 13,30; 16; 18,30; 21, LU
CEAFĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• Eliberarea lui L. B. Jones :
PATRIA — 10; 12,45: 15,30; 18,15; 
21, FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30: 16; 
18,30; 21, FAVORIT - 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18.15: 20.30.
• Fata care vinde flori : GIU- 
LESTI — 10; 12; 15,30; 18; 20,30.
A Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Bambi : DOINA — 11,15; 13; 15; 
16.45: 18,45; 20,30, COTROCENI — 
16; 18; 20.
A King-Kong evadează : LIRA — 
15,30; 18.
• Cornul de capră : 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.
a Relaxează-te, dragă — 10; 12; 
14; 16; 18,15, Singurătate în doi — 
20,30 : CINEMATECA (sala Union), 
a Aventuri ia Marea Neagră : 
BUZEȘTI — 15,30; 19.
• Aleargă repede, aleargă liber : 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Sfînta Tereza și diavolii : FE
RENTARI — 15,30; 17,45; 20, PACEA
— 15,45; 18; 20, MOȘILOR — 15,30; 
17,45; 20.
• Mary Poppins î TIMPURI NOI
— 9—20,15 în continuare.
• Dauria : VIITORUL — 15,45;
19.15.
a Tora ! Tora ! Tora ! : DACIA — 
9; 12,30; 16; 19,30, ARTA — 15,30; 19. 
a Misiunea sublocotenentului 
Sipos : DRUMUL SĂRII — 15,30; 
17,45; 20.
• Mania grandorii : BUCEGI — 
15,45; 18; 20,15, AURORA — 9; 11,15; 
13,30: 15,45: 18; 20,15.
a Cine cîntă nu are gînduri reia : 
POPULAR — 15,30: 18; 20,15.
a 20 000 de leghe sub mări : 
UNTRE'X — 16; 18,15; 20.30.
• Haiducii î MUNCA — 16: 18: 20. 
a Ferma din Arizona î CRtNGAȘI
— 15.30: 19, COSMOS — 15 30; 19.
a Agentul nr. 1 : FLACARA — 
15,30: 18: 2nJ5.
• Mesagerul : VOLGA — 9; 11,15; 
13,30: 15.45: 18.15: 20,30.
a Gentlemenii norocului : LARO- 
MET — 15.30: 17.30: 19.30.
a Aventurile unei prințese ger
mane la curtea Regelui Soare s 
GRIVITA — 9; 11,15: 13,30: 16;
18,15: 20.30. TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18: 20.15.
• Opiul și bîta : RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.
a Creierul : PROGRESUL — 13,30; 
18; 20.15.
a Călăreții : VITAN — 15,30; 18;
20.15.

*
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pe teme ale propagandei de partid
i. Care sînt atribute^ actuale a!e

funcției
CONDUCĂTOARE 
A PARTIDULUI?

Rezultat al unui înde
lungat proces istoric, ce
rință legică a dezvoltării 
noii orinduiri sociale, 
creșterea rolului condu
cător al partidului se afir
mă ca o necesitate obiec
tivă a dezvoltării societății 
socialiste, o cerință impe
rioasă a progresului social, 
tntrucit această temă a 
constituit obiectul unei 
ample consultații publi
cate în ziarul nostru 
(„Sclnteia" nr. 8964), ne 
propunem să ne axăm în 
cadrul acestui articol în 
special pe sublinierea unora 
dintre principalele probleme 
ridicate în documentele 
Conferinței Naționale a 
P.C.R.

Relevind necesitatea a- 
firmării tot mai puternice 

V 

a rolului 
forță politică 
re, rezoluția 
Naționale cu 
perfecționarea 
politico-organizatorice 
ideologice a 
subliniază : „Creșterea și 
afirmarea rolului condu
cător al partidului trebuie 
să se exprime în integra
rea sa tot mai organică în 
activitatea și viața între
gii societăți. Activul de 
bază al partidului, toți co
muniștii trebuie să partici
pe la dezvoltarea econo- 
mico-socială nu din a "ară, 
ci nemijlocit dinăuntrul tu
turor organismelor econo
mice, sociale și de stat ale 
țării".

Departe de a reprezenta 
o simplă dorință subiecti
vă, dictată de conside

partidului de 
conducătoa- 
Conferinței. 
privire la 

activității 
Și 

partidului

rente de conjunctură. In
tegrarea organică repre
zintă un imperativ de- 
curgind din cerințele obiec
tive ale perfecționării 
modalităților de exercitare 
a rolului conducător al 
partidului. Practica socia
lă confirmă că succesele 
obținute în dezvoltarea so
cialistă a României se da- 
toresc în măsură hotărî- 
toare faptului că partidul 
nu se situează deasupra 
societății, nu își exercită 
rolul de forță conducătoa
re a societății, singur, ca 
exponent și „delegat" al 
poporului, acționînd „în 
numele acestuia", ci îm
preună cu acesta, elabo- 
rîndu-și politica și reali- 
zind-o împreună cu cele 
mai largi mase populare. 

Așa cum consacrarea par
tidului ca forță politică 
conducătoare este rezul
tatul dezvoltării istorice, 
al felului in care partidul 
a acționat ca avangardă 
revoluționară, tot astfel 
întărirea acestui rol se 
concretizează în eficiența 
socială a Întregii sale acti
vități. Evident, in perspec
tiva evoluției istorice, par
tidul își va pierde rolul 
care îi revine azi, dar a- 
ceasta este o perspectivă 
îndelungată. Tn perioada 
următoare rolul lui nu nu
mai că nu se va d'minua, 
ci va crește, pentru că el 
se bucură de sprijinul 
unanim al poporului da
torită faptului că. in e- 
laborarea politicii sale, 
pornește de la interesele 
și năzuințele poporului. 
Aceasta reprezintă garan
ția creșterii continue a au
torității și prestigiului său 
in rîndurile maselor popu
lare *).

Integrarea organică în 
viața socială, în sensul asi
milării și contopirii cu ma
rile procese de transfor
mare revoluționară a so
cietății, al pătrunderii in 
mecanismul intim al aces
tora, înseamnă că in exer
citarea funcției de condu
cere care îi revine, fiecare 
organizație de partid nu se 
poate limita să emită di
rective, să îndrume și să 
controleze. A reduce func
ția de conducere la sim
ple „impulsuri din exte
rior" ar însemna a-i di
minua simțitor eficiența. 
Comunistul, și cu atît mai 
mult activistul de partid, 
nu se poate limita la ro
lul de simplu observator, 
controlor sau „însufleți- 

tor" ; el trebuie să acțio
neze efectiv pe teren, la 
fața locului, să pună umă
rul unde e mai greu și în 
felul acesta să dinamizeze 
colectivul respectiv.

Funcția de conducere 
presupune, in primul rind, 
implicarea propriei răs
punderi in organizarea ac
tivității, în adoptarea de
ciziilor. Este semnificativă 
în acest sens schimbarea 
produsă în modul, de exer
citare a rolului conducător 
al organizațiilor de partid 
din unitățile economice prin 
includerea secretarilor a- 
cestora în rîndurile mem
brilor consiliilor oameni
lor muncii. Deciziile adop
tate de acest organism de 
conducere colectivă poartă 
astfel girul organizației de 
partid, responsabilitatea a- 
cesteia este astfel nemijlo
cit angajată.

Exercitarea rolului de 
forță conducătoare a socie
tății presupune elabora
rea și cristalizarea u- 
nor direcții precise de 
acțiune. Este vorba, în 
primul rind, de stabilirea 
unor obiective strategice și 
tactice, pe baza unei minu
țioase analize a cerințelor 
și posibilităților obiective. 
Un strălucit exemnlu în a- 
ceastă privință îl constituie 
programul de făurire a so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate și. în ca
drul acestuia, obiectivul de
vansării cincinalului, sta
bilit pe baza unei profunde 
cunoașteri a realităților, a 
posibilităților orînduiriî 
noastre, ca și a cerințelor 
pe care le impune accele
rarea ritmului dezvoltării 
economico-sociale a tării.

Activitate de excepționa
lă importanță, fundamenta
rea judicioasă a orientării 
generale devine însă efec
tiv parte componentă a ac
tului de conducere în mă
sura în care se îmbină cu 
activitatea practică de reali
zare a obiectivului stabilit. 
De pildă, este cunoscut că 
organizația de partid a Ca
pitalei. pe baza unor ana
lize aprofundate, și-a sta
bilit angajamentul de a 
realiza cincinalul în patru 
ani și jumătate. Eforturi
le perseverente pentru 
depistarea și mobilizarea 
de noi rezerve ale pro
ducției s-au îmbinat cu o 
acțiune practică sistemati
că vizind căile concrete de 
realizare a obiectivului. In
vestigațiile întreprinse in 
toate unitățile economice îiț 
scopul valorificării supe
rioare a resurselor interne, 
pe baza consultării largi a 
colectivelor respective, au 
fost urmate de întocmirea 
unor planuri de măsuri 
precise înglobînd toți facto
rii de care depinde reali
zarea riguroasă a prevede
rilor angajamentului asu
mat. A exercita rolul con
ducător in Întrecerea so
cialistă înseamnă tocmai a 
acționa în acest mod. pre
tutindeni. organizațiile de 
partid fiind chemate să în
tocmească programe con
crete de acțiune, a căror a- 
plicare să fie urmărită cu 
stăruință și exigentă.

De cea mai mare însem
nătate este in acest sens 
atenția acordată organizării 
și controlului îndeplinirii 
hotărîriior, ca parte inte
grantă a funcției de con
ducere. Or, trebuie remar

cat că nu pretutindeni a- 
ceastă latură se bucură de 
înțelegerea necesară : exis
tă organizații de partid care 
adoptă decizii bune, judi
cioase. decizii prin care e- 
fectiv se manifestă un rol 
inițiator și conducător, 
dar... neglijează organiza
rea și controlul îndeplinirii 
lor. Un exemplu in acest 
sens îl oferă hotăririle or
ganizațiilor de partid din 
întreprinderi și chiar ale 
nu puține organe locale.de 
partid privind trecerea la 
lucrul în trei schimburi. 
Aplicarea respectivelor ho- 
tărîri este tărăgănată sub 
diverse motive. îndeosebi 
lipsa forței de muncă ne
cesare, ca și cum altcuiva 
i-ar reveni îndatorirea de 
a urmări organizarea ca
lificării.

Un atribut fundamental 
al conducerii vieții sociale 
constă în popularizarea și 
generalizarea experienței 
înaintate. Sprijinirea prin 
toațe mijloacele a noului 
constituie, într-un fel, ra
țiunea de a fi a comunis
tului. Exercitarea rolului 
conducător în orice verigă 
a vieții sociale este însă 
incompatibilă cu tendințele 
manifestate pe alocuri de 
a aștepta în mod pasiv ca 
experiența înaintată să se 
răspîndoască în virtutea 
mersului de la sine. în în
trecerea socialistă în in- 
tîmpinarea aniversării re
publicii, pentru realizarea 
cincinalului înainte de 
termen, au apărut zeci de 
inițiative valoroase ; a 
face din acest tezaur un 
bun comun al tuturor co
lectivelor de muncă re
prezintă o îndatorire pri

mordială a fiecărei organi
zații de partid.

Rolul partidului de forță 
conducătoare a societății 
se afirmă cu atît mai ple
nar cu cît este exercitat pe 
toate verigile sale, de sus 
și pină la organizațiile de 
bază. Esențial este în acest 
domeniu ca fiecare organi
zație de partid să se ma
nifeste ca o prezență ac
tivă dinamică, in colecti
vul respectiv, ca un adevă
rat focar de inițiativă și 
acțiune — fără a aștepta 
directive și impulsuri de 
„sus" pentru a-și îndeplini 
atribuțiile, fără a solicita 
„dezlegări” pentru a trece 
la aplicarea sarcinilor ce-i 
revin din programul de 
măsuri stabilit de Confe
rința Națională. De res
ponsabilitatea, inițiativa, 
competența și energia cu 
care fiecare organizație, 
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fiecare comunist militează 
spre a înfăptui politica 
marxist-leninistă a parti
dului depinde, in uliimă 
instanță, ritmul înaintării 
României pe calea con
strucției socialiste.

Rolul conducător al în
tregului partid este astfel 
indisolubil legat de for
ța mobilizatoare a exem
plului personal al comu
nistului.

întrucît construcția so
cialistă este, în cel mai 
înalt grad, o operă desfă
șurată pe baza cerințelor 
științei, exercitarea de că
tre fiecare organizație de 
partid a rolului ei con
ducător presupune o Înal
tă competentă. însușirea 
principiilor științei con
ducerii societății — subiect 
în legătură cu care vom 
publica o consultație dis
tinctă.

Perioada ultimilor ani a relevat 
pregnant corelația dialectică dintre 
întărirea rolului conducător al parti
dului și dezvoltarea democrației so
cialiste. Pornind de la concepția că 
socialismul și democrația sînt de 
nedespărțit — întrucît o operă de â- 
semenea amploare ca făurirea noii 
orinduiri sociale este de neconceput 
fără aportul conștient al maselor 
populare, fără un sistem instituțional 
de natură să determine participarea 
lor efectivă la conducerea statului — 
partidul privește, creșterea rolului său 
conducător și adîncirea democrației 
nu ca factori deosebiți, distincți, și cu 
atît mai puțin opuși, antagonici, ci ca 
elemente componente ale unui proces 
unitar de dezvoltare a societății 
noastre. Igooeb ■ ,

Această interdependență se reflecta 
în faptul că cu cît adîncirea demo
crației descătușează inițiativa și 
energia creatoare a maselor, cu atît 
se consolidează poziția partidului de 
forță conducătoare a societății — ca 
urmare a sporirii aportului maselor 
populare la înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de partid. Experiența a ne
numărate organizații de partid ilus
trează că îndeplinirea in condiții op
time a rolului lor conducător este 
nemijlocit legată de intensificarea 
participării oamenilor muncii la ac
tivitatea organismelor de conducere 
colectivă din unitățile economice — 
adunările generale ale oamenilor 
muncii, comitetele și consiliile oame
nilor muncii — de grija manifestată 
pentru exercitarea efectivă a atribu
țiilor ce revin acestor forme institu- 
ționalizate ale democrației socialiste. 
Pe de altă parte, practica socială 
confirmă că principala garanție a a- 
dîncirii democrației socialiste, preve
nind deopotrivă orice manifestare de 
arbitrar sau de subiectivism, ca și de 
liberalism mic burghez, constă în în
tărirea rolului conducător al partidu
lui, care vede în consolidarea pe baze 
democratice a noii orinduiri una din
tre principalele rațiuni ale existenței 
sale.

democratice in relațiile dintre orga
nizațiile de partid și oamenii muncii. 
„Să punem capăt mentalității după 
care noi putem stabili orice, pentru 
că sintem forța conducătoare și toată 
lumea trebuie să execute, spunea to
varășul Nicolae Ceaușescu. 6 aseme-

todă democratică și eficientă de con
ducere pentru că ea înlesnește o 
cunoaștere exactă a realităților, pre
vine prezentarea deformată a diferi
telor stări de lucruri, permite cu
noașterea directă a părerilor și pre
ocupărilor oamenilor muncii, mobili

zare a organizației respective. Toc
mai lipsa unui contact sistematic cu 
oamenii, atitudinea formală, birocra
tică, in soluționarea problemelor ri
dicate de aceștia au determinat per
sistența unor deficiențe in organiza
rea producției și în unele domenii

2. în ce relație se găsesc ÎNTĂRIREA
ROLULUI I

Autoritatea partidului se bazează 
pe încrederea și adeziunea maselor 
față de politica pe care o promo
vează ; tocmai faptul că rolul său 
conducător se realizează prin consul
tarea oamenilor muncii explică pu
ternicul ecou în mase al hotărîriior 
sale, elanul cu care poporul le în
făptuiește. Iată de ce nu poate fi în
găduită nici o Încălcare a normelor \__ _ _ _ _ _

——--------- X
ale vieții sociale din Valea Jiului, 
stare de lucruri criticată cu fermi
tate de conducerea partidului, care a 
subliniat că rolul organelor de con
ducere nu este de a „stinge focul", ci 
de a soluționa din timp problemele 
pe care le ridică viața, prevenind 
greutățile și deficiențele. Oricît de 
judicios ar fi întocmite circularele și 
instrucțiunile, ele nu pot înlocui acel 
factor dinamizator pe care îl repre
zintă prezența vie in mijlocul oame
nilor.

în baza relației nemijlocite dintre 
conducerea societății noastre-socialis- 
te de către partid și dezvoltarea de
mocrației socialiste, masele cele mai 
largi ale populației participă la re- 

&;hâfcolvarea .................*“........
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PARTIDULUI SI UEZVULTAREA
DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE?

problemelor obștești,.; in 
lor - e §flă pirghule ycwii* 

.ceiu .statului. Dșb pentru 
pîrghii să fie judicios și eficient fo
losite, în concordanță cu țelurile so
cialismului, este necesară îmbinarea 
competentei profesionale cu un nivel 
adecvat al conștiinței socialiste. 
Așadar, cu cît crește ponderea par
ticipării maselor la conducerea socie
tății, cu atît mai imperios necesară 
devine ridicarea nivelului conștiinței 
lor socialiste.

în concepția partidului nostru, în
făptuirea programului de îmbunătă
țire a activității politico-ideologice 
reprezintă mult mai mult decit una 
din sarcinile importante cu care este 
confruntat ; convingerea, educarea 
comunistă a maselor constituie esen
ța singurei modalități adecvate de 
conducere a societății de către partid.

Vă recomandăm culegerile de lecții:
„ETICĂ ȘI ECHITATE 

SOCIALISTĂ"

nea mentalitate trebuie lichidată, 
contravenind liniei partidului. Spriji
nirea, in tot ceea ce facem, pe orga
nizațiile de partid, pc oamenii mun
cii, consultarea și atragerea maselor 
la elaborarea măsurilor constituie 
problema esențială a bunei condu
ceri a societății de către partid, a 
dezvoltării democrației noastre so
cialiste1)".

încetățenirea practicii dialogului 
permanent cu masele ca principală 
metodă de conducere a vieții sociale 
apare necesară deopotrivă din consi
derente principiale, decurgînd din 
imperativul dezvoltării continue a 
democrației socialiste ca o cerință le
gică de afirmare a superiorității noii 
orinduiri sociale, cit și din conside
rente privind eficiența actului de 
conducere, competența deciziei. Con
sultarea maselor se dovedește o me-

zează experiența lor — înlesnind 
astfel adoptarea celor mai potrivite 
decizii.

Contactul permanent cu masele, a- 
tenția plină de solicitudine față de 
problemele pe care le ridică oamenii 
constituie secretul acelei miraculoa
se „legături cu viața", care dă posi
bilitate fiecărei organizații de partid 
să adopte hotărîri judicioase, să mo
bilizeze masele la înfăptuirea ei. A- 
tunci însă, așa cum se mai intimplă, 
cînd contactul cu oamenii este privit 
ca o „sarcină", abordată doar în 
pauzele dintre alte „campanii", cînd 
caracterul permanent și de lucru care 
trebuie să-i fie propriu este înlocuit 
cu altul ocazional și festivist, asis
tăm la o denaturare flagrantă a esen
ței acestei modalități definitorii de 
lucru a partidului, cu implicații ne
gative asupra capacității de mobili-
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Stăruitoare și cu re
zultate demne a fi re
marcate sînt efortu
rile Editurii politice de 
a răspunde prin lu
crări de ținută inte
resului pentru studiul 
problemelor eticii și e- 
chității socialiste. Vo
lumului „Cetățean, so
cietate, familie", tipă
rit nu de mult, îi ur
mează acum cel inti
tulat „Etică și echitate 
socialistă".

Noua culegere de 
lecții intră in librării 
în aceste zile de debut 
al noului an de învă- 
țămînt de'partid. Pre
miera editorială capătă 
astfel adevărata sem
nificație — aceea de a 
servi unui scop bine

determinat, încadrin- 
du-se în preocupă
rile consecvent-mili- 
tante ale propagandei 
de partid de a oferi 
instrumente active de 
propagare a ideologiei ______ __ , _
și politicii .partidului, cinste, corectitudine, 
de a sluji educării onoare, demnitate, 

modestie etc., dau o 
amplă configurație 
problematicii privind 
făurirea omului nou.

Este de la sine în
țeles că, în paginile 
sale, volumul „Etică 
și echitate socialistă" 
nu-și propune — și 
nici n-ar fi posibil — 
să ofere soluții sui-ge- 
neris, pentru fiecare 
propagandist cum să 
acționeze intr-o si
tuație concretă sau 
alta, in munca nobilă 
de forjare a noii con
științe, de afirmare a 
trăsăturilor moralei 
comuniste. In schimb, 
este cuprins aici un 
important arsenal de 
argumente teoretice, 
inspirate din realită
țile noastre economi
co-sociale, care pot 
sluji oricărui cetățean 
și Îndeosebi tuturor 
acelora care activează 
pe frontul făuririi con
științei socialiste a oa
menilor muncii.

paginile despre 
nificația morală 
triotismului și 
naționalismului 
list, despre rolul so- 

t'elab-cducativ al opini- " 
ei publice, despre

•em- 
a pa- 
inter- 
socia-

partinice, revoluțio
nare a comuniștilor, a 
celorlalți oameni ai 
muncii.

Dar, dincolo de a- 
ceastă latură a utilită
ții practice, volumul a- 
mintit reține atenția, 
în primul rind, prin 
varietatea șl compe
tența tratării temelor 
abordate.

Paginile tratînd des
pre morală ca formă 
a conștiinței sociale, 
valorile morale ale 
omului și progresul 
moral tn socialism, 
cele consacrate echi
tății și dreptății so
ciale, responsabilității 
sociale și conținutului 
educativ al idealului 
moral în socialism, e- 
ticii muncii, fiziono
miei morale a condu
cătorului activist-poli^ 
tic, ca model de ati
tudine și comportare, 
a legăturilor dintre 
etic și politic, etic și 
estetic, etic și juridic, 
etica relațiilor de fa
milie și, deopotrivă. Iile TANASACHE

„ȘTIINȚĂ, RELIGIE, 
SOCIETATE"

3 CE ESTE PLANUL 
NATIONAL UNIC?

Perfecționarea conduce
rii întregii vieți sociale s-a 
aflat In centrul dezbateri
lor Conferinței Naționale a 
partidului. în acest scop a 
fost elaborat proiectul de 
Lege cu privire la dezvol
tarea economico-socială 
planificată a României.

Precizînd obiectivele fun
damentale ale dezvoltării 
economico-sociale planifi
cate, proiectul noii legi 
subliniază că edificarea noii 
orinduiri impune orienta
rea întregii activități so
ciale intr-o direcție unică, 
pentru un scop unic. In
strumentul principal care 
asigură înfăptuirea acestui 
deziderat major — unirea 
eforturilor întregului po
por intr-o direcție unică — 
il constituie tocmai planul 
național unic. „în condiții
le orinduirii noi. înteme
iate pe proprietatea socia
listă asupra mijloacelor de 
producție — arată tovară
șul Nicolae Ceaușescu 
în raportul prezentat Con
ferinței Naționale — con
ducerea conștientă a socie
tății pe baza unui plan na
țional unic este o necesi
tate obiectivă".

Pentru a înțelege ce 
factori determină această 
necesitate obiectivă este 
util să pornim discuția de 
față de la faptul cunoscut 
că orînduirea socialistă se 
prezintă ca un organism 
social-economic extrem de 
complex, constituit din- 
tr-un ansamblu de fenome
ne și procese de ordin e- 
conomic. politic și social, la 
temelia cărora stă pro
ducția bunurilor materiale. 
Asigurarea funcționalității 
acestui organism impune 
în mod obiectiv concentra
rea și dirijarea tuturor 
mijloacelor materiale și de 
muncă potrivit intereselor 
generale ale soc'etătii. con
ducerea pe ba’ă de plan a 
întregii activități economi
co-sociale.

Necesitatea conducerii u- 
nitare pe baza planului 
național unic este im
pusă, deci, de socializa
rea producției, de pro
prietatea socialistă asu
pra mijloacelor de produc
ție care, unind diferitele 
celule și sisteme parțiale 
ale economiei intr-un pa
trimoniu unitar, determi
nă ca problemele organiză

rii și conducerii activității 
economice-sociale să fie 
de competența proprietaru
lui colectiv.

Conducerea unitară im
pune insă existența unui 
centru de decizii macro
economice, la nivelul că
ruia se elaborează coordo
natele generale ale dezvol
tării economice-sociale.

Mijlocul prin care se a- 
sigură sincronizarea gene
rală a activităților creatoa
re il'constituie tocmai pla
nul național unic. Prin el 
se realizează creșterea în 
proporții optime a tuturor 
ramurilor și sectoarelor de 
activitate, corelarea organi
că și armonioasă a acestora, 
dimensionarea consumuri
lor materiale în raport cu 
resursele economiei, con
cordanta dintre veniturile 
bănești și cheltuielile pen
tru dezvoltarea economico- 
socială. dintre încasările 
și plățile în valută, o cir
culație monetară corespun
zătoare activității economi
ce. într-un cuvint. echili
brul general al economiei 
naționale. El asigură, de 
asemenea, participarea tot 
mai intensă a tării la di
viziunea internațională so

cialistă și mondială a mun
cii, creșterea schimburilor 
economice externe, echili
brul balanței de plăți, ex
tinderea cooperării indus
triale șl tehnico-știintifice.

Planul național unic re
prezintă, așadar, instru
mentul principal ai utilizării 
întregului potențial uman, 
a resurselor materiale și 
financiare ale țării. în- 
tr-o direcție unică de dez
voltare, al orientării tu
turor energiilor națiu
nii spre realizarea o- 
biectivelor „cheie" ale dez
voltării economice-sociale, 
in vederea înfăptuirii 
scopului unic al întregii 
politici a partidului — 
satisfacerea tot mai depli
nă a nevoilor materiale și 
spirituale ale membrilor 
societății.

Prefigurarea dezvoltării 
în perspectivă reclamă 
însă elaborarea unui sis
tem amplu de studii și 
prognoze, care să dea o 
imagine prealabilă a prin
cipalelor orientări ale dez
voltării economico-sociale 
a țării, permițînd. prin 
aceasta. fundamentarea 
științifică a planului na
țional unic. în acest con
text, recenta Conferință 
Națională a partidului a 
hotărit înființarea Consi
liului Suprem al Dezvol
tării Eeonomico-Sociale a 
României, care urmează 
să elaboreze studii, să dez
bată principalele orien
tări ale dezvoltării tării, 
să lucreze impreună cu 
organele de partid și de 
stat la elaborarea progno
zelor. a planurilor cinci
nale și anuale.

Această precizare poate 
suscita desigur unele între
bări : ce legătură există în
tre planul național unic și 
planul cincinal sau anual?; 
reprezintă ele același lu
cru? ; se întrepătrund ? Se 
cuvine amintit că pină nu 
demult se folosea curent 
termenul de plan de stat 
unic. Așa cum arată și de
numirea, el cuprindea sec
torul de stat, lăsind în a- 
fara planificării sectorul 
cooperatist din agricultură, 
din industrie și din alte 
ramuri, cit și anumite com
partimente ale vieții socia
le. Prin cuprinderea tutu
ror laturilor vieții social- 
economice In sfera planifi
cării. planul și-a extins ac
țiunea asupra activității 
creatoare a intregii națiuni. 
Așadar, planul național u- 
nic reprezintă un concept, 
expresia unei concepții a- 
totcnprinz'itoare de planifi
care ; cît privește planul 
cincinal, el constituie mij
locul prin care este trans
pus în viață acest concept ; 
prin prevederile concrete ce 
le conține, referitoare la 
dezvoltarea economiei na
ționale în totalitatea sa, 
planul cincinal reflectă o- 
bicctive „strategice" limi
tate, (la perioada de 5 ani), 
în vreme ce planurile a- 
nuale conțin obiectivele

CÎTEVA INDICAȚII BIBLIOGRAFICE
• NICOLAE CEAUȘESCU l „Raport la Conferința Na

țională a Partidului Comunist Român", din voi. „Con
ferința Națională a P.C.R.", p. 39—42. 48—51 ; „PRO
IECTUL LEGII cu privire la dezvoltarea economico- 
socială planificată a României", publicat în „Scîntela" 
din 27 Iulie 1972.

„tactice" pentru înfăptuirea 
acestora.

Dat fiind faptul că uneș
te toate laturile și toate 
compartimentele vieții so
ciale, planul național unic 
reprezintă instrumentul 
cel mai important prin 
care se realizează rolul 
conducător al partidului.

în condițiile în care ro
lul conducător ai partidu
lui se confirmă cu atita 
vigoare, in care unitatea 
poporului în jurul partidu
lui este de nezdruncinat, 
în care democrata se dez
voltă necontenit se poate 
spune că planul național 
unic exprimă atît intere
sele, cit și voința intre- 
gului popor.

Elaborarea și realizarea 
planului național unic prin 
participarea largă a ma
selor populare oglindește 
unitatea de voință și ac
țiune a intregii națiuni in 
înfăptuirea programului 
partidului. Și tocmai de 
aceea planul național unic 
este indivizibil, constitu
ind un atribut inalienabil 
al independenței și suve
ranității naționale. EI de
termină obiectivele .dez
voltării economico-sociale 
potrivit propriei voințe a 
poporului român.

Prof. unlv. dr. 
Constantin 
MANOVZSCU

Apariția ediției a 
doua a lucrării „Ști
ință, religie, societa
te”, in cadrul Edllurii 
politice, răspunde, 
fără îndoială, unor 
cerințe sociale și ideo
logice de mare actua
litate. Necesitatea 
dezvoltării conștiinței 
morale și a concep
ției științifice a ma
selor — proces edu
cativ vast, în care se 
încadrează și obiecti
vele acestei lucrări —
rezidă în esența so
cialistă a societății 
noastre și concordă cu 
spiritul științific al 
acestei epoci, care a 
dat naștere grandioa
sei revoluții științifi- 
co-tehnice, cu pro
funde repercusiuni a- 
supra mentalității, 
concepțiilor și profilu
lui moral al omului.
Așa cum a 
Congresul 
P.C.R. și, 
Conferința 
a P.C.R., 
socialistă 
drept cerințe care se 
influențează și se con
diționează reciproc, a- 
tit cunoștințe general 
culturale și tehnico- 
științifice la nivelul 
cunoașterii contempo
rane, cit și însușirea 
concepției filozofice 
despre lume a parti

relevat 
al X-lea al 
mai recent, 

Națională 
conștiința 

implică

dului comunist.
Conștient de com

plexitatea muncii în 
care s-au antrenat, 
colectivul de autori ai 
acestei lucrări a a- 
doptat două rodnice 
principii metodologi- v.______

ce în elaborarea stu- 
diilor-lecții ; să nu 
urmărească epuizarea 
problemelor, dat fiind 
caracterul de popu
larizare, de largă in
formare al lucrării, 
dar, în același timp, 
să evite simplificările 
exagerate, vulgariză
rile, deficiențe pro
prii unor lucrări din 
trecut ce abordau o 
asemenea tematică.

Lucrarea își propu
ne să îmbine armo
nios caracterul știin
țific al expunerii cu 
accesibilitatea largă, 
căci ea se adresează 
unui public foarte di
ferențiat : de la lec
tori, propagandiști și 
cursanții cercurilor în 
care se studiază baze
le educației materia- 
list-științifice, pină la 
cititorul ocazional. A- 
ceasta explică, la 
rindul său, extinde
rea tematică a volu
mului și criteriile de 
selecție a temelor, 
prin care s-a urmărit 
călăuzirea cititorului 
spre formarea unei 
imagini științifice cît 
mai complete și mai 
consistente asupra ra
porturilor dintre ști
ință, religie și socie
tate.

în cele aproape 
douăzeci de lecții ale 
cărții se analizează, 
în primul rind, opozi
ția știință-religie, ma
terialitatea și infini
tatea lumii, structura 
universului, fenome
nele naturii, psihicul 
uman, personalitatea.

esența moralei. O altă 
serie de teme vizează 
prezentarea istorico- 
filozofică a gîndirii a- 
teiste, analizează cri
tic fideismul con
temporan și — ca o 
noutate adusă de a- 
cest volum — se ar
gumentează o inter
pretare sociologică a 
fenomenului religios 
în lumea contempo
rană ; ateismul și e- 
voluția sa istorică, 
tradițiile gîndirii laice 
in România, princi
palele religii ale lumii 
contemporane, proli
ferarea mentalității 
științifice și criza ac
tuală profundă a fe
nomenului religios.

Prin calitățile sale 
științifice și pedagogi
ce, „Știință, religie, 
societate" este un 
neîndoielnic succes al 
literaturii științifice 
din țara noastră cu o 
asemenea tematică.

Petru BERAR
J

locale.de
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DIAMAN

Botezul cristalelor

bișnuite, dt șl in lunge 
noapte polară.

miw
ttitti

k

Am întreprins de curînd 
o călătorie fascinantă în 
taigaua siberiană din preaj
ma cercului polar, unde am 
avut prilejul să văd cum 
sînt scoase la lumină dia
mantele Iakuției. Neprețui
tele cristale de diamant fac 
ca în această regiune a 
înghețului veșnic, altădată 
cu desăvîrșire pustie, să 
răsară orașe și fabrici. Dar 
înainte de a povesti despre 
toate acestea este necesară 
o scurtă evocare istorică.

... Ani la rînd au în
cercat geologii să confirme 
ipoteza savantului Sobolev, 
referitoare la existența 
diamantelor în subsolul 
platformei siberiene. Pri
mele cercetări au fost în
treprinse în regiunile de 
dincolo de munții Saian, 
apoi ele au continuat în 
bazinul rîulul Vili ui — un 
afluent al fluviului Lena. 
In platforma Africii de Sud, 
asemănătoare ca structură 
cu platforma siberiană, dia
mantele se găsesc în „tu
buri" verticale, foste cra
tere ale unor vulcani stinși, 
în aceste lăcașuri, ele s-au 
format în cursul procesului 
de răcire a magmei vulca
nice și se găsesc în roca 
verzuie cunoscută sub de
numirea de kimberlit. Se 
aprecia că tot așa trebuie 
să se fi petrecut lucrurile 
și aici, în nordul Siberiei. 
Dar pentru ca ipoteza să 
devină certitudine, geologii 
trebuiau să descopere aceste 
tuburi.

Cum a fost găsită 
„pipa păcii"

Mergînd pe urmele Indi
cate de pirope și divine — 
minerale care vestesc pre
zența diamantelor — o e- 
chipă de geologi, condusă 
de Iuri Habardin, se afla 
în vara anului 1955 pe 
pîrîul Irelih — afluent al 
Viliuiului. într-o zi, unul 
din membrii echipei a găsit 
un diamant cît o gămălie 
de chibrit. Eră tfli-tfetftn"-Jbso 
bun. A doua zi, mergînd 
în susul pîrîului, Habardin 
și colega lui, Elaghina, au 
găsit fiecare cîte un mic 
cristal din mineralul mult 
căutat. Comoara era, cre
deau ei, pe aproape. Dar 
unde ? Au mai înaintat 
cîțiva kilometri, dar la un 
moment dat piropele au 
dispărut complet din pro
be. După multe peripeții, 
într-o seară, îndepărtîndu-se 
puțin de locul taberei, Ha
bardin a dat de o vizuină 
de vulpe. S-a apropiat, și-a 
aruncat privirea asupra 
țărînii scoase de sălbăti
ciune din vizuină 
Inima a inceput să-i bată 
cu putere. în fața lui

«e aflau bulgări de kimber
lit. Nu mult după aceea, 
întreaga echipă s-a apucat 
să sape cu înfrigurare. Lâ 
un metru adincime, într-un 
bulgăre de kimberlit, au 
dat de un diamant. Era 
primul diamant descoperit 
în Uniunea Sovietică — nu 
în nisipuri aluvionare, ci 
direct în zăcămînt. Sub 
tălpile geologilor se afla 
primul „tub" exploatabil 
industrial. Au lucrat toată 
noaptea la determinarea 
provizorie a contururilor 
zăcămintului, iar a doua zi 
Iuri Habardin a trimis su
periorilor săi o telegramă 
care a rămas memorabilă 
în cronica diamantelor ia- 
kute : „Am fumat pipa 
păcii, Tutunul este exce
lent" ♦). A fost o descope
rire ce avea să dea un nou 
și puternic avînt uriașelor 
schimbări înnoitoare pe
trecute in Iakuția, în anii 
rodnici ai puterii sovietice.

Pipa garnisită cu dia
mante se prezintă astăzi ca 
un uriaș crater circular, în 
care un drum în spirală 
coboară pînă în fund. Pe 
acest drum circulă auto
basculante grele, „Belaz", 
încărcate cu kimberlit. E- 
gor Zaharov, inginerul-șef 
adjunct al carierei, ne ex
plică procesul tehnologic : 
roca este sfărîmată cu a- 
jutorul exploziilor, apoi ex
cavatoare puternice, a căror 
cupă poate ridica cite 20 
de tone o dată, încarcă auto
basculantele de 20 și 40 de 
tone. (în curînd vor apărea 
pe șantier și mașini de 75 
de tone). Munca nu înce
tează o clipă. Lămpi de cite 
20 000 de wați, un soi de 
sori artificiali instalați la 
Înălțime, 
necesară

asigură lumina 
atit în nopțile o-

de cuvinte, prin 
in limba rusă a 

„..... ....... i „trubka", in-
semnînd tub sau pipă și a 
denumirii zonei respective 
— Mirnii, care se traduce 
prin „pașnic".

») Joc 
folosirea 
termenului

Pornim spre fabrica de 
Înnobilare nr. 3, dată in 
funcțiune în anul 1966. 
Clădirea este în întregime 
placată cu foi de aluminiu ; 
evident, nu de frumusețe, 
ci pentru l 
împotriva 
ating aici 
grade.

Procesul 
diamantelor 
este lung și complicat. Con- 
casoare puternice sparg și 
amestecă roca, apoi mori 
de dimensiuni impresio
nante separă, prin metode 
ingenioase, ținindu-se sea
ma de proprietățile fizice 
ale cristalelor de diamant, 
mai întîi diamantele mari, 
apoi cele mijlocii, iar la ur
mă cele mici cit firele de 
nisip. în biroul inginerului- 
șef ne sînt prezentate cîteva 
dintre cele mal frumoase 
cristale extrase în ultima 
vreme. Printre ele se dis
tinge un octaedru perfect, 
limpede ca lacrima, cu o 
greutate de 42 de carate, 
care a primit numele de 
„A 50-a aniversare a Ia- 
kuției". Așa e obiceiul aici : 
diamantele mari primesc 
nume, existența lor fiind 
consemnată în evidențe 
speciale. Valoarea fiecăruia 
dintre acestea este de zeci 
de milioane de ruble. Unele 
au primit nume de mare 
rezonanță, ca, de pildă, 
„Okteabrski" sau „Lenin- 
gradski" ; altele au denu
miri modeste, cum sînt dia
mantele „Maria" sau „Gor- 
niak". Sîntem Invitați și 
noi, grupul de corespon
denți din diferite țări so
cialiste, să fim nașii a două 
diamante abia extrase. Unul 
are 37 de carate, celălalt 
34,25. Le-am botezat — pe 
primul „Prietenie", iar pe 
al doilea „Socialism".

Diamantele mari, de zeci 1 | .inuij

a fi protejată 
gerurilor care 
minus 60 de

de separare a 
din kimberlit

de carate, care după șlefuire 
vor deveni briliante strălu
citoare, sînt rare. Majori
tatea producției fabricii o 
constituie diamantele mici, 
care au însă multiple utili
zări în tehnica modernă : 
forajul în roci dure, prelu
crarea aliajelor supradure, 
tăierea sticlei, șlefuirea 
lentilelor pentru industria 
optică și multe altele. L-am 
întrebat pe Leonid Jelea- 
bin, inginerul-șef al trus
tului „Iakutalmaz" — unul 
din pionierii extracției de 
diamante în Iakuția sosit 
aici din Ural pentru elabo
rarea metodelor industriale 
de separare (pentru care a 
și fost distins cu premiul 
Lenin) : cită vreme va 
putea fi exploatat „tubul 
Mir" ? Vreme îndelungată, 
a răspuns el, informîn- 
du-ne că, după cum re
zultă din forajele executate 
pînă la I 200 metri adînci- 
me, zona diamantiferă nu 
se oprește acolo. După ce 
cariera va ajunge la 300 
metri adincime, exploata
rea zăcămîntului va 
tinua în subteran.

600 de km spre nord, Iși 
trăiește abia faza de 
început. Aici se poate ajun
ge deocamdată numai pe 
calea aerului. în căsuțe mo
deste de lemn folosite odi
nioară de geologi locuiesc, 
provizoriu, constructorii ce
lor două combinate de în
nobilare și ai viitorului o- 
raș. Dar, paralel cu aceste 
obiective, el construiesc 
propria lor colonie, „Na- 
diojnii". Sînt case de lemn, 
cu etaj, cu lumină electrică, 
apă curentă, încălzire cen
trală, canalizare. La trei ki
lometri de colonie au fost 
bătuți pilonii primelor două 
blocuri din cele 
care vor constitui 
dintîi porțiune a i 
lui Udacinîi de i

trasa pe hartă un 
o rază de 300 km,

și.

lînnl’J

Carieră de diamante, în apropiere de Mirnîi

con- 
Dar 

.,Mir“ nu e singurul tub 
diamantifer aflat în exploa
tare în Iakuția. La 500 km 
spre nord, 
mai mulți ani 
„tubul Aihal", 
s-au construit 
înnobilare și 
muncitorească.
mai bogat decît „Mir", dar 
în apropierea lui se află 
„Udacinîi" mai bogat decît 
primele două — cel mai 
mare zăcămînt descoperit 
pînă acum. Cercetările geo
logice 
țațele 
toare. 
treaga .
tici întimpină acum glo
riosul jubileu al împlinirii 
a cinci decenii de la con
stituirea Uniunii Sovietice, 
cu un nou avînt al efortu
lui lor creator, cu noi vic
torii în muncă.

Orașul Mirnîi, „capitala 
diamantelor iakutg" și zo
nele lui -satelite'•' adăpostesc 
o populație ăe'50 000 de lo
cuitori. Pe străzile lui se 
ridică noi blocuri de lo
cuințe, cu cinci și nouă 
etaje, într-o execuție ca
racteristică, cu fundații pe 
piloni, o casă de cultură 
cu 800 de locuri, un cine
matograf modern etc. Ora
șul are un centru propriu 
de televiziune.

furnizează de 
diamante și 
lingă care 

o fabrică de 
o colonie 
Aihal este

continuă iar rezul- 
lor sînt încuraja- 
Aici, ca și in în- 
țară, oamenii sovie-

Vara la... minus
60 de grade

Dacă la Mirnîi lucrurile 
au intrat în făgașul lor 
normal, Udacinîi, aflat la

șase 
l cea 
orașu- 
mîine. 

Orașul va avea, desigur, 
școală, centru comercial, 
așezăminte social-culturale. 
Toate 
cruri 
nuit 
că la 
blocurile vor fi 
ele prin galerii 
încălzite iarna, 
galerii vor fi 
cuintele cu școala, cinema
tograful, biblioteca, clubul. 
La capetele străzii-galerii 
se vor afla stațiile autobu
zelor 
pleca 
chiar 
fi un 
grade,
Udacinîi se vor putea plim
ba pe „stradă", iar e- 
levil vor putea merge 
la școală îmbrăcați în 
haine de vară.

La fabrica de înnobilare 
se lucrează la fundații. Clă
direa, care va avea 160 
metri lungime și 60 lățime, 
va fi 
stincă.
casei

' cepe
ari, iar-..în 1975 întreprin
derea va fi dată în func
țiune.

... Mirnîi, Aihal, Udacinîi 
— sânt primele centre dia- 
mantifere din Iakuția. Geo
logii pătrund tot mai de
parte spre miază-noapte, 
în taigaua rară și apoi 
în 
noi orizonturi 
ceastă ramură 
tinără, dar de o 
crescîndă în economia mo
dernă. Este încă una din 
minunatele realizări dobîn- 
dite de oamenii sovietici in 
era rodnică a construcției 
comunismului.

acestea 
obișnuite, 

va fi 
nivelul

sînt lu- 
Neobiș- 

insă faptul 
parterului 

unite între 
închise și 
Tot prin 
unite lo-

cii care oamenii vor 
la lucru. Așadar, 

atunci cînd afară va 
ger de minus 60 de 

locuitorii orașului

amplasată direct pe 
Instalarea car- 

de beton va in
ia sfîrșitul acestui

tundră, deschizind 
pentru a- 
industrială 
importanță

S. POD1NA
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ANTICIPĂRI
Dacă populația lumii va continua 

să sporească in ritmul de pină 
acum, peste un secol planeta noas
tră va număra 15,3 miliarde de oa
meni. Cifrele au fost furnizate de 
un raport întocmit de Banca mon
dială pentru reconstrucție fi dez
voltare. In documentul respectiv se 
specifică și faptul că In anul 2072 
vor trăi pe teritoriul ocupat in pre
zent de țările in curs de dezvoltare 
13,3 miliarde de oameni, respectiv 
87 la sută din toți locuitorii Terrei.

tici. Pentru transmutarea clădirii, 
in greutate de 11 000 de tone, se vor 
folosi 53 de autocamioane speciale, 
prevăzute cu mecanisme hidraulice 
de ridicare fixate pe roți. Clădirea, 
lungă de 60 m și lată de 30, va fi 
deplasată pe niște șine circulare, cu 
raza de 547 m. „Recuzita", necesi
tată de această operațiune, se afli 
In curs de fabricare la uzinele 
„Skoda".

Bruxelles, un oraș în permanentă înnoire

MONUMENTUL 
VA FI STRĂMUTAT I

BALAMALE DIN METAL 
IN LOCUL ÎNCHEIETURILOR 

BOLNAVE

Și orașele iși pot schimba „domi
ciliul" ! Acest lucru se petrece In 
prezent in Cehoslovacia; orașul 
Most, construit pe un mare zăcă
mânt de cărbune, se află in curs de 
„mutare" pentru a permite deschi
derea pe vatra sa a unei mari ex
ploatări miniere. O dată cu aceasta, 
constructorii au de rezolvat o pro-

Pentru cei ce suferă de afecțiuni 
ale încheieturilor, in R.F. a Germa
niei a fost pusă la punct o metodă 
de aplicare a unor balamale meta
lice, confecționate dintr-un aliaj 
special numit vitalltum, menite să 
înlocuiască partea bolnavă a oase
lor. (In fotografie) Balamalele per

belă, cînd greutatea persoanelor 
respective depășește 100 de kilo
grame. De curind, in Franța, pre
cum și în alte țări s-a pus la punct 
un tratament pe cale chirurgicală. 
El se bazează pe constatarea că obe
zitatea se datorează unui exces de 
calorii. Știindu-se că asimilarea 
caloriilor se realizează la nivelul 
intestinului subțire, s-a ajuns 
la concluzia că e suficient să se 
scoată o parte din acesta pentru 
a se suprima excesul de calorii. 
Vnele rezultate sînt spectaculoase. 
In 2 ani, o persoană supusă unei 
astfel de intervenții a scăzut în 
greutate de la 242 kilograme la 
85.

„MINICREIER 
ELECTRONIC"

minusculă mașină de calculat,

liliputane, 
cumpără- 

măsoară 
180 g fi

O
ce deține recordul mondial in pri
vința dimensiunilor sale 
a fost pusă la dispoziția 
torilor din S.U.A. Ea
15 X 8 cm, cintărește
conține 30 000 de tranzistori. Calcu
latorul efectuează toate problemele 
de geometrie și trigonometrie in
tr-un timp record. El posedă și o 
„memorie" care ii permite să în
treprindă calcule mai complexe.

Dacă cineva ar 
cerc imaginar cu 
luind ca centru Bruxelles-ul. ar ob
ține o zonă nu prea vastă. în inte
riorul căreia sînt cuprinși însă ase
menea piloni economici ca Londra, 
Paris, Frankfurt, Amsterdam. în ca
zul cînd am lărgi raza acestui imagi
nar cerc, zona s-ar extinde, astfel 
incit ar include, practic, o mare par
te a Europei. Este un prim element 
— geografic — de natură să explice 
rolul Belgiei de placă turnantă a u- 
nei întinse rețele comerciale ce 
pulsează din plin, vocația sa de coo
perare internațională. Al doilea ele
ment îl alcătuiește structura econo
miei sale. Cu excepția cărbunelui, a- 
ceastă țară, cu o 
mare densitate a 
populației și cu 
un nivel înait de 
dezvoltare, se gă
sește în situa
ția de a Impor
ta, practic, 
materiile 
de 
sa 
pe te, piața internă 
fiind îngustă — 
distanța cea mai 
mare de la un 
capăt la altul al 
teritoriului bel
gian poate Ii 
străbătută cu a- 
vionul într-o ju
mătate de oră, 
iar cu automobi
lul în patru, cel 
mult cinci ore — 
exporturile con
stituie o nece
sitate primordială, 
tor elemente acționează ca armătură 
și ca factor permanent de impulsio
nare a comerțului exterior, care își 
pune în mod hotărîtor amprenta pe 
întreaga economie a tării : a- 
proape jumătate (mai precis între 
46—47 la sută, în 1970) din produsul 
național ferjțt se ,<TXportă, ceda-eeln*-- 
seamnă că. practic, un belgian din doi 
lucrează pentru export, volumul ex- 

"portului ’^e cap de locuitor — 1 200 
dolari — situînd Belgia pe primul 
loc în lume.

Desigur, pentru a păstra această 
situație, în condițiile unei competi
tivități tot mai intense pe plan mon
dial, este nevoie de talent, de hăr
nicie, de eforturi deosebite. Și ase
menea eforturi sînt vizibile, ele se 
reflectă în proiectele de dezvoltare 
economică, care tintesc deplasarea de 
pe făgașurile industriale tradiționale, 
bazate pe cărbune și minereu de fier, 
implantarea unor ramuri noi : chi
mia și petrochimia, electrotehnica, e- 
lectronica, ordinatoarele, metalurgia 
unor aliaje superioare.

Eforturilor de diversificare indus
trială. de mărire a ponderii la ex
port a produselor cu un înalt grad 
de prelucrare li se adaugă efortu
rile în direcția unei dezvoltări re
gionale coordonate. Deși, indiscuta
bil, tară avansată din punct de ve
dere economic. Belgia își are totuși 
regiuni și probleme ale subdezvoltă
rii. O asemenea regiune este 
trul carbonifer Borinage. Cu 
ani în urmă, lupta aprigă a 
rilor de aci pentru apărarea 
tului lor la muncă a făcut 
nume cunoscut aproape în toate col
turile lumii. Treptat, treptat, acest 
centru, care aproviziona odinioară cu 
aur negru întreaga industrie a tării, 
a început să se stingă. închiderea 
succesivă a unor mine a creat o pro
blemă serioasă a mîinii de lucru, șo
majul atingînd aci rata cea mai ri
dicată. O situație dificilă care își ce
rea neapărat rezolvarea. Și atunci 7 
Lăsat mult In urmă. Borinage-ul se 
străduiește să recupereze distanța 
pierdută prin crearea unor întreprin
deri cu profil nou. a căror implan
tare este încurajată printr-o legis
lație specială. în ultimii ani s-au 
creat 25 000 de sluibe noi. au început 
să fie puse în aplicare proiectele de 
amenajare a unor rețele rutiere, fe
roviare și de canale de apă. suport 
indispensabil al unei economii baza
te pe schimburi largi. Firește, pro
blemele multiple și grele ale aces-

toate 
prime 

care industria 
are nevoie ; 
de altă par-
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tei regiuni nu au fost toate soluțio
nate — recunosc gazdele — dar un 
început bun s-a făcut.

Mai există și dificultăți de alt or
din, legate de spirala preturi-salarii, 
de fenomenele inflaționiste care pot 
fi constatate în multe țări occidenta
le. Inflația la noi. ne spunea minis
trul economiei, dl. Simonet, are în 
bună parte rădăcini externe. prin 
faptul că întreținem relații economi
ce dezvoltate cu țări care au proble
me inflaționiste — S.U.A., Anglia, 
Franța, chiar R.F.G. Modalități de so
luționare preconizate ? O mai bună 
echilibrare a bugetului prin reduce
rea cheltuielilor statului, menținerea 
preturilor la actualul nivel și — lu-

URSITOARELE

CU TARA
PĂSĂRII ALBASTRE"

w

Convergenta aces-

cen- 
10—15 
mine- 
drep- 
acest

Insemnări de călătorie
DIN BELGIA

i.

li
cru pe care au tinut să-1 sublinieze 
mHnercși-intarrkwti iovi — -diversifiea» 
rea geografică a fluxurilor comercia
le. Din acest punct de vedere se a- 
cordă o atenție deosebită posibilită
ților mari și departe de a fi fost 
epuizate de lărgire a schimburilor cu 
țările socialiste, context in care 
România este considerată, prin avin- 
tul său rapid în dezvoltarea econo
mică, ca un partener comercial și de 
cooperare interesant.

Particularitățile economice aminti
te iși găsesc corespondentul în parti
cularitățile naționale, Belgia fiind, 
după cum se știe, o țară cu două co
munități, flamandă. în provinciile din 
nordul țării, și valonă. în sud. și cu 
două limbi oficiale, neerlandeza și. 
respectiv, franceza. împrejurările 
economice și de altă natură au creat 
în succesiunea anilor, intre cele două 
comunități lingvistice, un fel de pen
dulare ritmică. Dacă. în secolul tre
cut. in cursul primei revoluții indus
triale, resursele de cărbune și pre
zența apropiată a minereului de fier 
au dus la o preponderentă a regiu
nilor valone, cea de-a doua revoluție 
industrială a impulsionat puternic 
economia regiunilor flamande, dato
rită marilor porti maritime și flu
viilor de care dispun. S-a schim
bat, de asemenea, și raportul de
mografic. care astăzi este favorabil 
flamanzilor. Atari asimetrii în evo
luția celor două regiuni, a Flandrei 
și Valoniei. au dat naștere unor ten
siuni, pe care reforma constituționa
lă de acum doi ani, cu accentul pe 
regionalizare, și-a propus și a reușit, 
în parte, să le rezolve.

Flamanzi și valoni, sau. cum Ie 
place uneori să-și spună, neerlando- 
foni și francofoni. alcătuiesc laolaltă 
poporul belgian, un 
pătat, căruia îi sînt străine 
cesele. Nu vei întîlni. de pildă, pe 
străzile Bruxelles-ului decît ca apa
riții rarisime tineri pletoși, cu hai
nele în dezordine, element nelipsit în 
peisajul atîtor capitale occidentale. 
Belgienii sînt, în același timp, un po
por vesel, cu zîmbetul mereu pe buze 
— se trag doar din vestitul ' ghiduș 
Till Ullenspiegel. Nu există discuție 
în care bruxellezii să nu-ti comuni-

popor cum- 
ex-

ce, cu aerul cel mai serios din lume, 
ultima piesă cu care s-a îmbogățit 
garderoba nu mai puțin celebrului 
Manneken Pis, băiețașul un pic im
pudic din centrul orașului, căruia, în 
semn de simpatie, i se trimit aproape 
zilnic, din toate colțurile lumii, cos- 
tumașe pe măsură, pentru a-și aco
peri goliciunea de bronz. Dar belgia
nul este și un harnic constructor. Un 
vechi proverb glăsulește că fiecare 
belgian se naște cu o cărămidă >în 
pîntec. Recunoscător pentru acest dar 
al ursitoarelor, belgianul construiește 
mult și construiește bine.

Febra construcțiilor nu-i face însă 
pe belgieni să nesocotească vestigiile 
trecutului, pentru care poartă un 

deosebit respect. 
Grand Place din 
Bruxelles, cu re
numita 
primăriei, 
bijuterie 
tectonică 
în lume. 
(Gând), 
(Bruges), 
Audernarde, 
arne, puncte de 
mare atracție tu
ristică, sînt ade
vărate orașe-mu- 
zeu, împodobite 
cu somptuoase 
veșminte de pia
tră. Multe din ele 
adăpostesc co
mori inestimabile, 
pînze 
Eyck, 
Memling, 
turi, tapiserii, ca 
tot atîtea alte do
vezi ale geniului 

creator al acestui popor, ale dra
gostei sale de frumos. Dar ves
titele broderii, rod al mîlnilor ano
nime ale dantelăreselor din Bruges, 
nu constituie o altă dovadă ? Este 
un geniu care în vremuri apropiate 
nouă a fost dus mai departe în poe
zia lui Verhaeren, în opera lui Mae
terlinck, cîntărețul „Păsării albas
tre", în teatrul lui Ghelderode 
Bau 'lrt" baiiirui hUVSWr al lui BejăTt."

Dar acest popor pașnic, harnic șl 
îndrăgostit de frumos a avut parte de 
o viață zbuciumată, a fost ținta atîtor 
invazii și atacuri, începînd cu cam
pania lui Cezar, trecînd prin ocupa
ția spaniolă și pină la cele două răz
boaie mondiale. Aproape pretutin
deni întîlnești monumente care oma
giază amintirea celor căzuți în aces
te războaie, a luptătorilor din rezis
tentă, secerați- de gloanțele plutoa
nelor de execuție, sau care au 
pierit în lagărele de extermi
nare nazistă. Părtaș direct al atîtor 
suferințe și vărsări de singe, poporul 
belgian, ca și alte popoare ale Euro
pei, dorește cu ardoare pacea. Iată 
de ce Belgia este unul din susțină
torii consecvenți ai ideii securității 
europene, ai transformării continen
tului nostru într-o zonă în care ase
menea tragedii să nu se mai repete, 
în care dezlănțuirea forței brutale să 
nu mai poată fi permisă și locul a- 
cesteia să-l ia încrederea și coope
rarea. Este un teren pe care România 
și Belgia — țări diferite ca orînduire, 
dar apropiate atit prin vechi și 
tradiționale legături prietenești, cit 
și prin năzuințele de colabo
rare pașnică între popoare — se 
întîlnesc. Și această apropiere, aceas
tă intîlnire o simți din simpatia și 
respectul cu care este pronunțat nu
mele României, din aprecierile faț# 
de progresele rapide ale țării noastre 
în multiple domenii, față de princi
piile pe Care le promovează în poli
tica sa externă, din satisfacția față 
de bunele relații statornicite între 
cele două state și popoare. Iar toate 
acestea se traduc prin certitudinea, 
care nu poate fi decît împărtășită, că 
apropiatele convorbiri la nivel înalt, 
prilejuite de vizita președintelui Con
siliului de Stat. Nicolae Ceausescu, 
vor marca un important pas înainte 
în întărirea și dezvoltarea acestor re
lații.
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mit o mișcare a încheieturilor de la 
90° la 180°. Potrivit relatărilor dr. 
IV. Blauth, de la Clinica universi
tară ortopedică din Tiibingen, pină 
acum au fost aplicate 250 de ase
menea „încheieturi artificiale". Spe
cialistul fi-a exprimat insă părerea 
că astfel de operații nu trebuie 
efectuate înainte ca pacientul să fi 
împlinit 65 de ani și numai atunci 
cind nu există nici o posibilitate de 
a menține încheietura bolnavă.

BISTURIUL ÎMPOTRIVA... 
OBEZITĂȚII

ISTORIE ȘI
PREISTORIE

blemă dintre 
strămutarea, 
metri, a unui 
hitectonic — 
construită in 
cu fresce de

cele mai del.cate . 
la distantă de 811 de 
valoros monument ar- 
biserica din imagine 
anul 1517. împodobită 
o mare valoare artis-

Se știe că anumite forme de obe
zitate s-au dovedit pină acum in
curabile. Regimul alimentar extrem 
de sever, precum și alte metode 
curent întrebuințate in combaterea 
acestei maladii au rămas fără 
efect in cazurile de obezitate re

Mică enclavă înconjurată de teritoriul Republicii 
Sud-Africane. Lesotho a devenit stat independent 
in 1966 Situația sa geografică l-a impus totuși 
acceptarea unui modus vivendi cu regimul rasist de 
la Pretoria, fapt concretizat mai ales in dependența 
economică față de acesta Astfel, importurile și 
exporturile se realizează prin intermediul firmelor 
din R.S.A., moneda statului este rândul sud-african, 
iar numeroși locuitori constituie o forță de muncă 
ieftină pentru minele din Africa de Sud. Aspecte 
ale acestei ..cooperări" oferă și reportajul semnat 
de ziarista franceză Anna Juvenal, în cotidianul 
..Le Monde", din care redăm extrase.

După interminabile for
malități, se dă în cele din 
urmă semnalul verde pen
tru a pătrunde în Lesotho
— micul regat pierdut în 
inima Africii de Sud. Tra
versăm un pod, pe care 
trec simultan trenuri și ma
șini, și iată că ne îmtîmpină 
oameni negri, surîzători și 
amabili. Unica lor misiune
— să verifice ca pașapoar
tele noastre să fie din bel
șug agrementate cu vize, 
pentru care am achitat o 
sumă modică de 30 de 
franci. Țară săracă, 
sotho are nevoie de 
iar vizele constituie 
fel de sursă.

— Lesotho, ni s-a 
este un fel de rai 
unii cetățeni din Africa de 
Sud, unde aceștia vin să 
guste în liniște plăcerile al
coolului și ale jocurilor de 
noroc interzise în propria 
lor țară de către puritana și 
severa biserică reformată 
olandeză, care constituie în 
fapt un paravan al apart
heidului.

„Raiul" respectiv există. 
El începe Ia numai cîțiva 
kilometri.................. .
Maseru, capitala cu 15 000 
de locuitori a Lesothoului, 
mai exact la marele hotel 
..Holiday Inn", care este

Le- 
bani, 

o asr-
spus, 

pentru

Ia numai cîțiva 
de frontieră, în

un soi de Las Vegas sau de 
Monte Carlo, bineînțeles la 
scară redusă. Sub portrete
le zîmbitoare ale regelui 
Mosheshoe al II-Iea și ale 
primului ministru Sir Lea- 
bua Jonathan, ciorchini de 
oameni asediază jocurile de 
noroc automate. Este sfîrșit 
de săptămînă și hotelul e 
plin. O doamnă din R.S.A., 
îmbrăcată în rochie lungă, 
cu vizon și purtînd diaman
te prinse la degete sau in 
largul ei decolteu, a venit 
din Johannesburg sau Kim
berley, din Bloemfontein 
sau Durban, de la 
kilometri distanță 
a-și etala bogățiile 
deroba.

Lumini obscure, 
pop. lux ; la bar, 
curge în valuri. De 
deschide amplă perspectiva 
asupra a ceea ce foi mea ?ă 
unicul interes pentru cei 
veniți în Lesotho din R.S.A 
— sala de joc, cazinoul, 
unde și-au dat intîlnire 
toate „invențiile" aduse din 
Occident : 
jack-ul etc.

De îndată 
pitala și te 
oraș, drumurile devin 
pustii. Este suficient să te 
îndrepți spre Teyateyanang 
pentru a descoperi o altă

sute de 
pentru 
și gar-
muzică 

alcoolul 
acolo se

ruleta, black-
ce părăsești ca- 
îndepărtezi de 

insă

față a Lesothoului — cea 
adevărată.

Un peisaj dezolant, de- 
șertic, măcinat de eroziuni; 
iată cîteva „sandstones" — 
enorme roci de nisip soli
dificate cu milioane de ani 
în urmă — și, în depărtare, 
Drakensberg, masivul care 
i-a împrumutat țării supra
numele de „regat al munți
lor". Ici și colo, 
turme de oi și 
singurele bogății ale țării, 
pasc rarele rămurele verzi. 
Atmosfera respiră calm, li
niște. Dar este de ajuns să 
oprești mașina pentru o cli
pă, că imediat răsar din 
toate părțile copii — furnici 
mici și negre pe două pi
cioare, in speranța de a re
colta cîteva bomboane, bis
cuiți 
Cîțiva 
presoară 
Lesotho 
pe un 
cuitori, care așteaptă 
rarii turiști ce se aventu
rează spre munți, în spe
ranța că reprezentanții „ci
vilizației" îi vor chema la 
vreo uzină sau altă între
prindere industrială.

în această țară a înălți
milor, frigul este aspru. Ca 
măsură de apărare împotri
va rigorilor climei, bărbați.

cîteva 
capre,

sau chiar bani, 
adulți ne îm- 

de asemenea, 
numără aproa- 
milion de lo

pe

femel și copil au, ca unică 
avuție o cuvertură groasă. 
Toate < 
fabricate 
tribuie 
semnată 
mercial 
Industria 
semnată, _  ... _______
în apropiere de Teyateya- 
nang, încadrați de cîțiva 
albi care visează cu nostal
gie Ia meleagurile Proven- 
ței, vreo zece africani iși 
cîștigă modest pîinea ' 
tr-un atelier de olărie. 
preferă să rămină aici, 
se spune, în locul muncii 
vreo- uzină din Africa 
Sud sau, pur și simplu, 
locul șomajului.

în secolul lui Voltaire, 
despotismului european, că
ruia i se spunea „luminat", 
boșimanii pictau fresce pe 
pereții grotelor din Le
sotho. în scobiturile mun
telui, de-a lungul lui Blue 
Mountain Road, există pic
turi uimitor de fine și reu
șite : scene rituale, de dans 
și de vînătoare, scene din 
viața boșimanilor. Dar ele 
nu datează de mai mult de 
două secole. în Lesotho 
preistoria nu este prea de
parte de zilele noastre. Is
toria însă progresează ex
trem de lent...

aceste cuverturi, 
în R.S.A., con- 

măsură în- 
deficitul co- 
Lesothoulul.

în 
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locală este neîn- 
de tip artizanal.

in- 
Ei 
ni 

i in 
de 
in
al

k k



SCINTEIA — sîmbâtă 21 octombrie 1972 PAGINA 7

Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolac Ceausescu, 

o primit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Republicii Shri Lanka
Luînd cuvintul cu prilejul înmînă- 

rii scrisorilor de acreditare, ambasa
dorul C. D. S. Siriwardane a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
din partea președintelui Republicii 
Shri Lanka, William Gopallawa, căl
duroase urări personale de sănătate 
și fericire, precum și urări de pros
peritate și bunăstare pentru poporul 
român.

„Aceasta este prima mea vizită în 
țara dumneavoastră și sint intr-ade
văr fericit că am posibilitatea să o 
văd cu .propriii mei ochi — a spus am
basadorul Republicii Shri Lanka. Cu 
toate că țările noastre sint situate 
geografic departe una de alta, ele au 
multe lucruri comune din punct de 
vedere istoric și al modului de a 
gîndi. Civilizațiile noastre au peste 
două mii de ani vechime ; țara dum
neavoastră a jucat un rol important 
în istoria Europei de sud-est încă din 
timpurile cele mai vechi, iar noi, de 
asemenea, am influențat în mod ho- 
tărîtor civilizația Asiei de sud-est.

Astăzi, țările noastre sînt mai mult 
ca oricînd legate prin tradiția cola
borării și prieteniei care există între 
statele socialiste și popoarele Asiei, 
această prietenie manifestîndu-se în
deosebi prin ajutorul acordat țărilor 
asiatice în vederea progresului lor e- 
copomic. Prietenia noastră tradițio
nală ișl află o bază puternică in 
binecunoscutele principii ale coexis
tenței pașnice. Țările noastre sînt 
devotate cauzei păcii mondiale, iar 
pe plan intern îmbunătățirii condi
țiilor de viață ale popoarelor noastre 
— dezvoltării economice și bunăstării 
sociale. >

Aceste obiective comune vor întări 
fără îndoială bunele relații dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Shri Lanka“.

în încheiere, ambasadorul Republi
cii Shri Lanka a spus :

„Doresc să vă asigur că în calita
tea mea de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Shri 
Lanka mă voi strădui în mod sincer 
să promovez bunele relații, priete
nia și bunăvoința între țările noas
tre".

Luînd cuvîntul, președintele Con
siliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a mulțumit călduros pen
tru urările ce i-au fost adresate de 
președintele Republicii Shri Lanka, 
căruia i-a adresat, la rîndul său, un 
prietenesc mesaj de sănătate și feri
cire personală. De asemenea, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a transmis, cu 
acest prilej, cordiale urări de pace 
și prosperitate poporului Republicii 
Shri Lanka.

„Constatăm cu deosebită satis
facție — a spus tovarășul Nicolae 
Ceausescu — că între Republica So
cialistă România și Republica Shri 
Lanka ș-au statornicit relații traini
ce de prietenie, bazate pe princi-

hH, tojorițf'ife ■.. . . . . . . . . . . .. . 1 
Miting de solidaritate

piile respectării independenței și 
suveranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului în treburi
le interne și avantajului reciproc. 
Aceasta corespunde atit intereselor 
popoarelor noastre, cit și năzuințe
lor generale ale tuturor popoarelor, 
care doresc statornicirea in lume a 
unui climat al păcii, bunei înțele
geri și colaborării internaționale — 
condiții necesare pentru ca fiecare 
țară, mare sau mică, să-și poată a- 
duce contribuția la dezvoltarea ci
vilizației".

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Consacrindu-și toate eforturile 
sale operei de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
România este profund interesată in 
asigurarea unui climat de largă 
colaborare internațională și pace. 
Călăuzită neabătut de acesț țel, ța
ra noastră extinde legăturile sale 
cu toate statele, fără deosebire de 
orinduire socială, participă activ la 
viața internațională, se străduieș
te să-și aducă contribuția activă la 
dezvoltarea încrederii și cooperării 
între popoare. România se pronunță 
consecvent pentru intensificarea co
operării internaționale, în vederea 
realizării progresului economic și 
social al tuturor țărilor, pentru li
chidarea subdezvoltării, a decala
jului ce mai desparte unele țări de 
statele industrializate — conside
rând că acesta este unul din impe
rativele cele mai importante ale 
vremurilor noastre".

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Acreditarea dumneavoastră în Re
publica Socialistă România ca prim 
reprezentant al Republicii Shri Lan
ka este o expresie a bunelor relații 
existente între Republica Socialis
tă România și Republica Shri Lanka, 
a dorinței popoarelor noastre de a 
întări și lărgi relațiile de bună în
țelegere și cooperare. Mă bucur Că 
vă începeți misiunea dumneavoastră 
de înaltă răspundere cu hotărirea 
de a depune eforturi pentru a dez
volta în continuare legăturile de 
prietenie și colaborare între țările 
noastre.

Vă doresc mult succes în realiza
rea nobilei dumneavoastră misiuni 
și vă asigur de tot sprijinul Consi
liului de Stat, al guvernului român 
și al meu personal".

,După primirea scrisorilor de acre
ditare, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
avut o convorbire cordială, priete
nească cu ambasadorul Republicii 
Shri Lanka, C, D, S. Siriwardane.

La ceremonia prezentării scriso
rilor au participat Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de Stat, 
și George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe.
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cu lupta popoarelor
și tineretului din Angola, Mozambic, 

Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde
La Clubul uzinelor „Republica" 

din Capitală a avut loc, vineri 
după-amiază, un miting de solidari
tate cu lupta popoarelor și tinere
tului din Angola, Mozambic, Gui
neea-Bissau și Insulele Capului Ver
de, organizat cu prilejul vizitei în 
țara noastră a delegației organiza
țiilor de tineret ale mișcărilor de 
eliberare națională din aceste țări.

La miting au luat parte Dumitru 
Gheorghișan, prim-secreiar al Co
mitetului orășenesc București al 
U.T.C., membrii delegației, un mare 
număr de tineri meialurgiști, mun
citori și elevi din uzinele „Repu
blica" și „23 August".

Mitingul a fost deschis de Pavel 
Bartmus, secretar al Comitetului 
U.T.C. de la „Republica" ; în nume
le tineretului din uzină, el a trans
mis un cald salut reprezentanților 
din Angola, Mozambic, Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Verde, 
care luptă eroic împotriva colonia
lismului portughez, pentru libertate, 
independență și suveranitate națio
nală, pentru o viață nouă, liberă și 
prosperă.

A luat apoi cuvîntul Ion Rusu, 
secretarul Comitetului U.T.C. al 
Uzinelor „23 August", care a spus ; 
Vă rog să-mi permiteți, ca de Ia a- 
ceastă tribună să exprim sentimen
tele noastre de solidaritate militantă 
cu lupta pentru libertate și inde
pendență a tineretului și popoare
lor din Angola, Mozambic, Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Verde, cu 
toate forțele patriotice, democra
tice și progresiste angajate în 
lupta antlimperialistă. anticolonia
listă. pentru democrație și progres 
social. Poporul român, tineretul ro
mân sint alături de voi. Alături de 
voi sînt 6ute de milioane de oa
meni, iar cauza voastră dreaptă va 
triumfa. ✓

Urmărim cu satisfacție și ne bucu
răm in mod sincer de strălucitele 
victorii obținute de popoarele și ti
neretul din Angola, Mozambic și 
Guineea-Bissau, condusă de M.P.L.A., 
FRELIMO și P.A.I.G.C., împotri
va anacronicului colonialism portu
ghez, a spus Dumitru Nicolae. se
cretarul Comitetului U.T.C. al Grupu
lui școlar „Republica". In numele co
legilor mei. a subliniat el. aduc un 
cald omagiu luptătorilor patrioți 
pentru victoriile obținute pe cîmpul 
de luptă.

A luat apoi cuvîntul N’Diongue 
Babacar. care a transmis tineretului 
din țara noastră salutul călduros al 
F.M.T.D. Vorbitorul a arătat că 
F.M.T.D. este alături de tineretul a-

flat sub dominația colonială por
tugheză și că toate forțele de
mocratice din întreaga lume spri
jină lupta popoarelor din aceas
tă parte a lumii. F.M.T.D. a luat 
măsura trimiterii unei delegații 
din coloniile portugheze ca să vi
ziteze 10 țări din Europa occiden
tală, precum și țările socialiste. De-a 
lungul călătoriei noastre, in discuții
le ce le vom avea cu diferite orga
nizații, sîntem siguri că vom găsi 
tot sprijinul și solidaritatea cu tine
retul și popoarele din coloniile por
tugheze.

De mai mult de 10 ani, popoarele 
din Angola, Mozambic și Guineea- 
Bissau au luat armele în mină pen
tru a lupta împotriva colonialismu
lui portughez, cu scopul de a aduce 
pace și progres social pentru po
poarele noastre, a spus în cuvîntul 
său Armando Panguene, membru al 
Comitetului Central al FRELIMO. 
în Guineea-Bissau trei pătrimi din 
teritoriu au fost eliberate. în Ango
la o treime, iar în Mozambic o pă
trime. în Angola un milion de oa
meni trăiesc acum sub conducerea 
mișcării de eliberare. în Mozambic 
peste un milion de oameni. In 
Guineea-Bissau jumătate din popu
lație este sub controlul mișcării 
de eliberare. Acestea sint rezultatele 
eforturilor politice și militare făcute 
de popoarele din aceste țări. în lupta 
noastră ne bucurăm de tot sprijinul 
politic, moral, material al țărilor so
cialiste. în exemplul țărilor socialiste 
găsim inspirația cea mai directă pen
tru tipul societății pe care vrem să o 
creăm în țările noastre. De aceea, 
prin vizitele constante și repetate ale 
conducătorilor noștri în țările socia
liste, căutăm să consolidăm relațiile 
noastre cu aceste țări. Pentru conso
lidarea relațiilor noastre de prietenie, 
vreau să menționez importanța vizitei 
făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Africa, în timpul căreia liderii 
mișcărilor de eliberare de pe conti
nentul african au avut discuții foarte 
fructuoase cu conducătorul poporului 
român.

în cursul dimineții, delegația orga
nizațiilor de tineret ale mișcărilor de 
eliberare națională din Angola, Mo
zambic, Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde s-a intîlnit cu repre
zentanți ai pionierilor din Capitală. 
Cu acest prilej, Antonio Jose Con- 
desse, membru al Comitetului Cen
tral al Mișcării Populare pentru Eli
berarea Angolei, a vorbit despre lupta 
popoarelor din coloniile portugheze 
pentru libertate și independență na
țională.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

22, 23 și 24 octombrie. în țară : Vre
me relativ rece, mai ales la incepu- 
tul intervalului. Cerul va fi mai

mult noros. Vor cădea precipitații 
locale, care in jumătatea de nord 
vor fi și sub formă de lapoviță și 
ninsoare. în zona de munte, va nin
ge. Vint potrivit. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 5 
și plus 5 grade, iar maximele intre 
2 și 12 grade. Ceață locală. în Bucu
rești : Vreme relativ rece, mai ales 
la începutul intervalului. Cerul va 
fi mai mult noros. Temporar ploaie. 
Temperatura ușor variabilă.

PRIMIRI LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Vineri. Gheorghe Rădulescu. vice

președinte al Consiliului de Miniștri, 
a primit pe Wlodzimierz Reczek. 
președintele Comitetului general 
pentru cultură fizică și turism din 
Republica Populară Polonă. care 
face o vizită in țara noastră.

*
Vineri. Ion Pățan, vicepreședinte 

al Consiliului de Miniștri, m’n’Strul 
comerțului exterior, a primit pe 
W. F. Treiber. prim-vicepreședinte 
la Eanca Federală de Rezerve din 
New York.

_La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, au 
fost prezenți Ion Cosma, ministrul 
turismului, și Edward Rokicki. în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Poloniei la București.

*
La întrevedere, care s-a desfășu

rat într-o atmosferă de cordialitate, 
a fost prezent Vasile Malinschi. gu
vernatorul Băncii Naționale a Repu
blicii Socialiste România.

(Agerpres)

Primirea la Consiliul Central al U.G.S.R. 
a delegației de specialiști din Cuba

Vineri, 20 octombrie a.c., tuvară 
șui Mihat Dalea, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., a primit delegația de 
specialiști din Cuba, condusă de Ama
dor Del Valle, membru al Consi
liului de conducere al Ministeru
lui Transporturilor,' care face o vi-

zită de prietenie și schimb de ex
periență în țara noastră.

Lâ primire au participat tovarășii 
Larisa Munteanu și Constantin 
Mîndreanu, secretari ai Consiliului 
Central al U.G.S.R., Nicolae Drij- 
man, adjunct de șef de secție la 
Consiliul Economic.

GUVERNAMENTALĂ A R. P. POLONE
A PĂRĂSIT

Vineri a părăsit Capitala delega
ția guvernamentală a R. P. Polone, 
condusă de Josef Tejchma, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone.

Pe aeroportul Otopeni, delegația 
a fost salutată de Janos Fazekas,

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, de alte persoane oficiale. Au 
fost prezenți Edward Rokicki, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al R. P. 
Polone la București, și membri ai 
ambasadei.

INFORMAȚII
Vineri la amiază a părăsit Capi

tala grupul de cadre și cursanți ai 
Colegiului regal pentru studii în do
meniul apărării din Marea Britanie 
care, timp de cinci zile, a făcut o 
vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de repre
zentanți ai Ministerului Forțelor 
noastre Armate. Erau de față loco
tenent colonelul G. A. Gilhead. ata
șatul militar și naval la București, 
și membri ai ambasadei.

înainte de plecare, oaspeții au 
fost primiți de generalul colonel 
Ion Gheorghe, prim-adjunot al mi
nistrului forțelor armate și șef al 
Marelui Stat Major.

★
Pe scena Operei Române din Ca

pitală. a avut loc o reprezentație cu 
opera „Carmen" de Bizet. Și-au dat 
concursul artistul poporului din 
Ucraina Vasili Tretiak, prim-solist 
al Operei din Kiev, care a interpre
tat roiul principal, și cîntăreții români 
lulia Buciuceanu, Maria Șindilaru. 
Valentin Loghin, Nicolae Constanti- 
nescu, Marcel Angelescu. Lucian 
Marinescu și alții. Regia e semnată 
de Jean Rinzescu. iar scenografia de 
Ion Clapan. A dirijat Anatol Kisadji.

★
Ansamblul japonez „Nipponia", 

care întreprinde un turneu in țara 
noastră, a prezentat vineri după- 
amiază un spectacol pe scena Ate
neului Român. Programul a cuprins 
muzică japoneză clasică și modernă, 
interpretată la instrumente tradițio
nale.

La spectacol au asistat reprezen
tanți ai Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, directori de teatru 
și critici muzicali.

Au fost prezenți Yoshito Shimoda, 
ambasadorul Japoniei la București, 
membri ai ambasadei, șefi de misiuni 
diplomatice și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)

ȘEDINȚA CONSILIULUI MILITAR AL FORȚELOR ARMATE 
UNITE Șl CONSFĂTUIREA CADRELOR DE CONDUCERE 

ALE ARMATELOR STATELOR PARTICIPANTE 
LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA

în conformitate cu planul Co
mandamentului unificat al forțe
lor armate unite, în perioada 17—20 
octombrie, în Uniunea Sovietică (ora
șul Minsk) s-au desfășurat, sub con
ducerea comandantului suprem al 
forțelor armate unite, mareșalul 
Uniunii Sovietice I.I. Iakubovski, șe
dința ordinară a Consiliului militar 
al forțelor armate unite și consfă
tuirea cadrelor de conducere ale 
armatelor statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

în timpul ședinței și consfătuirii 
s-a făcut bilanțul îndeplinirii acti
vităților, privind pregătirea operati
vă și de luptă a forțelor armate 
unite in anul 1972 și aii fost dis
cutate sarcinile pentru anul 1973. Au 
fost, de asemenea, analizate unele

probleme curente care prezintă inte
res reciproc.

Ședința Consiliului militar și con
sfătuirea cadrelor de conducere ale 
armatelor aliate s-au desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească, într-un 
spirit de înțelegere reciprocă a tu
turor participanților.

Membrii Consiliului militar, ge
neralii, amiralii și ofițerii armatelor 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia au participat la apli
cații tactice și exerciții ale unor 
unități aie armatei sovietice.

Comandantul suprem al forțelor 
armate unite, mareșalul Uniunii 
Sovietice I. I. Iakubovski, și membrii 
Consiliului militar au fost primiți 
Ia C.C. al P.C. din Bielorusia și au 
avut o convorbire desfășurată într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Plecarea unei delegații de activiști 
ai P. C.R. în Republica Cuba

Vineri dimineața, a plecat spre 
Havana o delegație de activiști al 
P.C.R., condusă de tovarășul Mihal 
Nicolae, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Brăila al P.C.R., care, la invi
tația C.C. al P.C. din Cuba, va face 
o vizită pentru schimb de expe
riență.

La plecare, pe aeroportul Otopenî, 
delegația a fost salutată de tovară
șul Ion Cîrcei, membru al C.C. «1 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Nicolas Rodriguez Astiazarain, am
basadorul Republicii Cuba la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

încheierea vizitei in țara noastră a delegației Ministerului 
Construcțiilor și Dezvoltării Orașelor din R.P. Ungară

în timpul vizitei pe care a în
treprins-o în țara noastră, la invita
ția ministrului construcțiilor indus
triale, Matei Ghigiu. delegația Mi
nisterului Construcțiilor și Dezvol
tării Orașelor din R. P. Ungară, 
condusă de ministrul Josef Bondor. a 
vizitat obiective industriale in con
strucție, edificii socfal-culturale și 
cartiere de locuințe din diferite ora
șe, cît și litoralul Mării Negre. 
Oaspeții au făcut un schimb de pă
reri cu constructorii români, privi
tor la tehnologiile de execuție apli-

cate, la sistemele constructive și fo
losirea unor materiale noi de con
strucții.

Cu prilejul vizitei s-a semnat un 
protocol de colaborare și cooperare 
între cele două ministere pe o pe
rioadă de cinci ani.

Vineri seara, delegația a părăsit 
Caoitâla. Pe aeroport, oaspeții au 
fost salutați de Matei Ghigiu și de 
alte persoane oficiale, precum si de 
Ferenc Martin, ambasadorul R. P. 
Ungare la București.

(Agerpres)

Adunare publică cu prilejul „Săptămînii
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CRONICĂ
Prin Decret al Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, to
varășul Dan Marțian a fost eliberat 
din funcția de ministru pentru pro
blemele tineretului, primind alte în
sărcinări.

Prin același Decret, tovarășul Ion 
Traian Ștefănescu, prim-secretar al 
Comitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist, a fost numit în 
funcția de ministru pentru proble
mele tineretului.

SEMNAREA UNOR ACORDURI
româno-polon

în cadrul „Săptămînii internațio
nale de solidaritate cu popoarele din 
Indochina", la București a avut loc, 
vineri după-amiază, o adunare pu
blică.

La adunare au participat prof, 
univ. Tudor Ionescu, președintele Co
mitetului național pentru apărarea 
păcii, prof. univ. Stanciu Stoian, se
cretar general al Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile Capitalei.

Au luat, de asemenea, parte Nguyen 
Dang Hanh, ambasadorul Republicii 
Democrate Vietnam la București, 
Tran Kien, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Vietnamului 
de Sud la București, precum și mem
bri ai celor două ambasade.

In cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, C. Paraschivescu-Bălăceanu, vi
cepreședinte al Comitetului național 
de solidaritate cu lupta poporului 
vietnamez, a arătat că poporul nostru 
urmărește cu profundă admirație și 
simpatie lupta plină de eroism a po
poarelor din Indochina pentru apăra
rea pămintului lor, a drepturilor im
prescriptibile de a se dezvolta in li
bertate și independență. O expresie 
elocventă a simpatiei și solidarității 
internaționaliste a poporului român

cu lupta eroică a poporului vietnamez 
au constituit-o vizita întreprinsă in 
această țară de delegația de partid 
și guvernamentală română, condusă 
de tovarășul Nicolaă Ceaușescu, con
vorbirile purtate cu conducătorii R.D. 
Vietnam. Cu acest prilej, a fost rea
firmată hotărîrea nestrămutată a Ro
mâniei de a acorda și in viitor po
porului vietnamez întregul său spri
jin material, moral și politic.

Manifestîndu-și deplina solidaritate 
cu cauza justă a poporului vietnamez 
— a spus vorbitorul — Partidul Co
munist Român, țara noastră se pro
nunță cu consecvență în favoarea 
unei reglementări politice a conflic
tului din Vietnam, în conformitate cu 
interesele șl aspirațiile spre libertate 
și independență ale poporului vietna
mez, sprijină pe deplin lupta dreaptă 
a popoarelor cambodgian și laoțian 
împotriva intervenției imperialiste.

Atașate profund cauzei independen
ței popoarelor, păcii și securității în 
lume — a spus in încheiere vorbito
rul — Partidul Comunist Român și 
întregul nostru popor sînt convinse 
că nici o forță din lume nu va putea 
să împiedice triumful cauzei drepte 
a poporului vietnamez, a celorlalte 
popoare din Indochina.

(Agerpres)

REZULTATELE 
CONCURSULUI DE AFIȘE 

ORGANIZAT
CU PRILEJUL 
„SĂPTĂMÎNII 
ECONOMIEI"

în cadrul manifestărilor și ac
țiunilor inițiate cu prilejul „Săp- 
tăminii economiei" și a „Zilei 
mondiale a economiei" din acest 
an a fost organizat cel de-al 
VII-lea concurs de afișe pe tema 
economiei.

Juriul, constituit din reprezen
tanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Uniunii Ar- 
tjșjtilor Plastici și ai Ga$ti ■ de lț 

iăf^‘WWybC°nsemnațluni. a a- 
.«twdat biișli

— premiul I, în valoare de 
7 000 lei, graficienilor Dimitrie 
Zbierea și Ion Dogar-Mari- 
nescu ;

— premiul II, în valoare de 
5 000 lei, graficienei Boboia Emi
lia ;

—- premiul III, în valoare de 
4 000 lei, graficianului Radu 
Viorel ;

— cite o mențiune, în valoare ' 
de 2 000 lei fiecare, graficienilor: 
Nazarie Pavlin, Mihai Stănescu 
și Corneliu Nicolae.

Juriul a selecționat, de aseme
nea, un număr de 30 de afișe, 
care vor fi prezentate în cadrul 
expoziției ce urmează să fie des- I 
chisă în holul palatului C.E.C. I 
din Calea Victoriei nr. 13, la data 
de 25 octombrie a.c.

Vineri la amiază, Ion Cosma, mi
nistrul turismului, și Wlodzimierz 
Reczek, președintele Comitetului 
general pentru cultură fizică și tu
rism al R. P. Polone, au semnat 
acordul turistic interguvernamental 
dintre România și Polonia, precum

româno
Vineri a avut loc la București 

semnarea protocolului primei sesiuni 
de lucru a Comitetului economic mixt 
româno-japonez.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Panait Melisaratos, 
director general al Centralei in
dustriale pentru construcții navale, 
președintele Comitetului economic 
româno-japonez, iar din partea japo-

și protocolul privind colaborarea In 
acest domeniu pe anul 1973.

La semnare au fost de față Mlhai 
Părăluță, adjunct al ministrului tu
rismului, precum și Edward Rokicki, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. P. Polone1 la București.

japonez
neză de Masashi Isano, președinteJe 
companiei japoneze „Kawasaki Heavy 
Industries", președintele Comitetului 
japono-român.

La semnare au fost de față Ion Pă
țan, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului exte
rior, alte persoane oficiale.

(Agerpres)
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Program de
sishMfnniCl între România și Norvegia
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cadre,; și-isercetătorI,3Bcor-
specializare, 
artistice și 

documentare, 
literatura ce-

Vlnerl, s-a semnat la București < ___
■ Programul de schimburi culturale darea de burse’
și științifice pe anii 1973—1974 în
tre Republica Socialistă România șl 
Norvegia

Programul prevede vizite recipro
ce de oameni de știință Și cultură,

_____________ de 
schimburi de formații 
expoziții de artă și 
traduceri de cărți din 
lor două țări.

(Agerpres)

LOTO
Numerele extrase Ia tragerea 

din 20 octombrie 1972
EXTRAGEREA I : 64 61 17 62

88 69 11 84 21
EXTRAGEREA a Il-a : 56 73 34

55 74 25 39
Plata premiilor va începe în Ca

pitală de la 28 octombrie pînă la 
4 decembrie ; în țară de la 1 no
iembrie pînă la 4 decembrie 1972 
inclusiv.
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PRODUSE TEHNICE DIN CAUCIUC

DE LARGĂ ÎNTREBUINȚARE
PITEȘTI (Corespondentul 

„Scînteii", Gh. Cirstea). — 
La Combinatul de articole teh
nice din cauciuc din Pitești, im
portant obiectiv al economiei na
ționale, se realizează numeroase 
Froduse de largă întrebuințare, 
ntre acestea, un loc important 

îl ocupă benzile transportoare de 
mare rezistență. în minerit, in 
petrochimie și in rafinării se fo
losesc cu rezultate bune benzile 
cu inserție textile greu inflama
bile, cele anticoloidale și cele cu 
rezistență la uleiuri. In combi
natul piteștean se fabrică, pentru 
prima dată in țară, și benzi tran
sportoare cu inserții de oțel, care 
se utilizează cu un randament

ridicat în exploatările miniere. 
Față de tipurile vechi, acestea 
au o lățime de doi metri și o re
zistență de peste două ori mai 
mare. Tot aici se produce o gamă 
largă de garnituri presate (bure- 
toase, compacte și flanșate) pen
tru autoturismul „Dacia", arti
cole din ebonită, plăci și covoare 
din cauciuc—pînză pentru com
bine, curele de transmisie etc. 
Peste puțină vreme vor intra în 
funcțiune noi linii tehnologice 
care vor îmbogăți nomenclatorul 
produselor realizate de combina
tul piteștean, produse cunoscute 
sub denumirea de „Rolast" și so
licitate tot mai mult atit pe pia
ța internă, cit și pe cea externă.
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UN INEDIT RALIU AUTOMOBILISTIC
• Astăzi i toate drumurile du c... Ia 
echipajele pe aceeași rută: Sibiu — Pitești 
sirea pe stadionul „23 August", în

Steaua — Sportul studențesc

Sibiu • Mîine : toate
— București • So- 

pauza meciului de iotbal

TENIS

Raliul automobilistic al cîștigători- 
lor la Loto-Pronosport — competiție 
inedită organizată de A.S. Loto-Pro- 
nosport și filiala București a Auto
mobil Clubului Român — se dispută, 
cum am mai anunțat, astăzi 
și mîine. Pornind din șapte 
centre (Timișoara, Craiova, Cluj, 
Iași, Suceava, Constanța, Bucu
rești), concurențiî vor parcurge sîm- 
bătă un itinerar prestabilit, urmind 
să ajungă în dună-amiaza respectivă 
la Sibiu. Această primă etapă are 
un caracter turistic. Duminică dimi
neața, automobiliștii vo>- străbate un 
traseu comun (pe ruta Sibiu — Rm. 
Vilcea - Pitești - Găiești - Titu -

ÎN CÎTEVA
• Pe stadionul central din Las 

Palmas s-a disputat primul meci 
dintre selecționatele Spaniei și Iu
goslaviei, in cadrul grupei a 7-a a 
preliminariilor campionatului mon
dial de fotbal. La capătul unui joc 
de un bun nivel tehnic, scorul a fost 
egal : 2—2 (1—0). Au marcat : A- 
mancio (min. 29) si Asensi (min. 87) 
pentru spanioli ; Bajevici (min. 52 și 
61) pentru iugoslavi. • Campionatele 
mondiale de golf (rezervate echipe
lor de amatori) au continuat pe te
renurile clubului Olivos din Buenos 
Aires. După două zile, pe primul loc 
în clasament se află Australia cu 434 
puncte, urmată de Argentina și Spa
nia (ambele cu cite 437 puncte). Ca
nada. Angtia etc. • La „Crystal pa
lace" din Londra, s-a disputat me

București ; sosirea pe stadionul „23 
August", in pauza meciului de fotbal 
Steaua—Sportul Studențesc) de-a 
lungul căruia va avea loc o primă 
probă de departajare — viteză pe 
distanta de 1 km lansat.

Ieri către amiază directorul de 
concurs. Florin Chiran. ne-a comu
nicat că se contează pe un număr 
de 60 de echipaje, pe mașini ciști- 
gate Ia sistemele Loto-Pronosport. 
Un plus de atractivitate capătă acest 
raliu și prin prezența în întrecere — 
evident, cu un clasament anarte — 
a cîtorva dintre cei mai cunoscuți 
automobiliști, membri ai lotului 
național.

RÎNDURI
ciul tur dintre echipa locală Sutton 
și formația Benfica Lisabona, con
tend pentru „Cupa 'Cupelor" la bas
chet masculin. Portughezii au învins 
la limită : 77—76 (38—35). • Cursa 
ciclistă de șase zile, desfășurată pe 
velodromul acoperit din Berlinul oc
cidental. s-a încheiat cu victoria o- 
landezllor Rene Pijnen și Leo Duyn- 
dam. Ei au totalizat 538 Duncte. fiind 
urmați în clasamentul final de cu
plul Schulze—Renz (R. F. a Germa
niei) — 315 puncte. In total au fost 
parcurși 2 465,660 km. • In campio
natul de hochei pe gheață al U.R.S.S., 
T.S.K.A. Moscova a întrecut in de
plasare. cu 10—0 (4—0. 4—0. 2—0). 
formația Avtomobillst Sverdlovsk. O 
victorie la scor a obținut și Spartak 
Moscova : 9—1 (3—1, 0—0, 6—0) cu 
Traktor Celiabinsk.

Turneul de le Barcelona
ILIE NÂSTASE - ÎN SEMIFINALE (IN „SFERTURI" : 6-4,

8-6 CU TOM GORMAN)

Campionatele internaționale de te
nis ale Spaniei, ultimul concurs pe 
zgură, contînd pentru „Marele Pre
miu — F.I.L.T.", au continuat la 
Barcelona cu disputarea primelor 
două partide din sferturile de fi
nală ale probei de simplu bărbați. 
Ilie Năstase l-a intîlnit pe ameri
canul Tom Gorman, cel pe care-1 
învinsese în finala „Cupei Davis" 
desfășurată săptămîna trecută la 
București. Și de data aceasta me
ciul dintre cei doi tenismani a ofe
rit o dispută spectaculoasă, victoria 
revenindu-i in două seturi cu 6—4. 
8—6 lui Ilie Năstase. Cehoslovacul 
Jan Kodes l-a eliminat, oarecum 
surprinzător (6—4. 6—3). pe spanio

lul Andres Gimeno, ciștigătorul ul
timei ediții a turneului de la Roland 
Garros.

în celelalte două „sferturi", ame
ricanul Stan Smith îl va întîlni pe 
australianul Colin Dibley, iar spa
niolul Manuel Orantes va juca cu 
rhodesianul Andrew Pattison.

în proba de dublu bărbați (sferturi 
de finală), cunlul Ilie Năstase (Româ
nia)—Frew McMillan (Republica Sud- 
Africană) a întrecut cu 6—2, 6—2
perechea chiliană Fillol—Rodriguez. 
Alte rezultate : Orantes. Gisbert 
(Spania)—Spear (Iugoslavia). Moore 
(Australia) 7—5, 6—1 ; Pattison (Rho
desia), Parun (Noua Zeelandă)— 
Crealy. Dibley (Australia) 6—3, 6—4.

PATINAJ ARTISTIC

Concursul internațional din București
Concursul internațional de pati

naj artistic a continuat vineri pe 
patinoarul artificial din parcul spor
tiv ..23 August" cu desfășurarea fi
gurilor obligatorii pentru junioare. 
După disputarea a trei exerciții. în 
fruntea clasamentului se află aus

triaca Brigitte Falk cu 225 puncte 
urmată de sovietica Marina Kublis- 
kaia — 223.5 puncte și Petra Kange 
(R.D. Germană) — 221,7 puncte. As
tăzi, în ultima zi a concursului, de 
la ora 15,00 au loc exercițiile liber 
alese pentru juniori și junioare.

AVANTAJELE ASIGURĂRII 
COMPLEXE 

A GOSPODĂRIEI
Pentru a pune sub protecție 

bunurile din gospodărie, în ca
zuri de distrugeri sau deterio
rări, Administrația Asigurărilor 
de Stat practică o formă de asi
gurare care vine direct în spri
jinul cetățenilor de la orașe și 
sate. Este vorba de asigurarea 
complexă a gospodăriei. Prin a- 
ceastă asigurare, ADAS iși asu
mă toate riscurile în caz de dis
trugere a bunurilor asigurate din 
cauza unor ploi torențiale, trăs
nete, incendii etc.

Aceeași asigurare acoperă și 
riscul de accidente pentru per
soana care a incheiat-o, precum 
și pentru soție (respectiv soț). 
De asemenea, ea acoperă și obli
gațiile (despăgubirile civile) 
care ar rezulta pentru asigurat 
și membrii familiei sale față de 
proprietarul imobilului în care 
locuiesc sau față de alte persoa
ne, ca urmare a unor daune și 
accidente produse la domiciliul 
asiguratului. Așadar, cuprinde
rea largă în această formă de 
asigurare reflectă gradul ei ridi
cat de utilitate fiind, in același 
timp, și convenabilă : se plătesc 
numai 2 lei pe an pentru 1 000 de 
lei sumă asigurată. De reținut și 
faptul că asigurarea complexă a 
gospodăriei poate fi încheiată și 
prin magazinele O.C.L. și ale în
treprinderilor comerciale de stat 
care vinii populației bunuri de 
folosință îndelungată : mobilă, 
frigidere, televizoare etc. Asigu
rarea poate fi încheiată atit pen
tru bunurile care se cumpără, 
cit și pentru cele aflate in gos
podăria fiecăruia.



internațională
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PREȘEDINTELE REPUBLICII ARABE SIRIENE. 
HAFEZ EL ASSAD. A PRIMIT PE CONDDCATORUL 

DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE ROMANE
DAMASC 20 (Agerpres). — Joi, 

19 octombrie, tovarășul Emil Drăgă- 
■ nescu, vicepreședintele Consiliu

lui de Miniștri, conducătorul dele
gației guvernamentale a Republicii 
Socialiste România, care, la invitația 
guvernului sirian, face o vizită ofi
cială la Damasc, a fost primit de pre
ședintele Republicii Arabe Siriene, 
Hafez El Assad.

Conducătorul delegației române 
a transmis președintelui R. A. 
Siriene, Hafez El Assad, din 
partea tovarășului Nieolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, un 
mesaj de salut prietenesc, a- 
dresîndu-i cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, expre
sia satisfacției pentru restabilirea 
relațiilor diplomatice și dorința- de 
dezvoltare a relațiilor de prietenie și 
colaborare pe multiple planuri între 
cele două țări și popoare, urări de

Perspective îmbucurătoare 
pentru dezvoltarea relațiilor 
prietenești româno-siriene
Așa cum este cunoscut, în aceste 

zile în Republica Arabă Siriană se 
află într-o vizită oficială o dele
gație guvernamentală română con
dusă de tovarășul Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. întreaga desfășurare a vizitei, 
rezultatele sale importante atît pe 
plan politic, cît și pe plan economic 
vin să ilustreze pregnant spiritul de 
prietenie dintre cele două popoare, 
evoluția ascendentă a relațiilor de 
colaborare româno-siriene.

în cursul vizitei, delegația româ
nă a fost primită de președintele Si
riei, Hafez El Assad, de primul mi
nistru, Abdel Rahman Khleifawi. și 
a avut convorbiri cu alte persoane 
oficiale siriene. în timpul aces
tor întîlniri a fost efectuat un 
schimb de călduroase mesaje prie
tenești între președintele Consi
liului de Stat al României, Nieolae 
Ceaușescu, și președintele Siriei, 
Hafez El Assad, intre primii mi
niștri ai celor două țări. In cursul 
convorbirilor aițfpșt abordate 
bleme privind JdeKWltacca. .relațiilor 
de prietenie și colaborare Intre cele 
două țări, exprimîndu-se dorința re
ciprocă pentru intensificarea și di
versificarea acestora.

în aceleași zile, după cum s-a a- 
nunțat, a fost hotărîtă restabilirea 
relațiilor diplomatice dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Arabă Siriană. Acest act marchea
ză o etapă nouă în evoluția legătu
rilor prietenești de colaborare din
tre România și Siria, deschizînd per
spective favorabile pentru amplifi
carea acestor legături. în concordan
tă cu interesele dezvoltării celor două 
popoare pe calea progresului și pros
perității, în concordanță cu intere
sele păcii și colaborării internaționa
le, ale prieteniei și înțelegerii între 
popoare.

La evoluția pozitivă a acestor ra
porturi o contribuție importantă va 
aduce extinderea relațiilor de co
laborare economică, pe bazele egali
tății și avantajului reciproc, în inte
resul progresului ambelor țări.

După cum se știe, schimburile co
merciale dintre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Siriană 
se realizează în baza acordului co
mercial și de plăți încheiat în 1956 
și aflat în vigoare. în cadrul acestui 
acord, cele două părți și-au livrat 
reciproc în anii din urmă o serie de 
mărfuri importante pentru dezvol
tarea lor economică. De asemenea, 
au fost realizate, prin cooperare, o- 
biective de seamă, ca, de pildă, com
plexul minier de la Kneiffis și unele 
instalații portuare în domeniul fos- 
faților.

Cu ocazia actualelor tratative au 
fost încheiate unele noi acorduri — 
un acord de cooperare economică 
și tehnică și un acord de credit co
mercial. Potrivit acordului de coope
rare, România va livra R. A. Siriene,

chile Oamenii muncii susțin 
măsurile revoluționare guvernamentale

SANTIAGO DE CHILE 20 — Co
respondentul nostru. Eugen _ Pop, 
transmite : într-o cuvînitare rostită la 
posturile de radio și televiziune, pre
ședintele Republicii Chile, Salvador 
Allende, a arătat că întreprinderile 
și serviciile publice nu au fost și nici 
nu vor putea fi paralizate de încer
cările elementelor reacționare de a 
perturba activitatea din domeniul 
transportului, comerțului și din alte 
sectoare ale economiei țării. Oamenii 
muncii din fabrici și uzine, a spus 
șeful statului, și-au făcut pe deplin 
datoria, în pofida manevrelor patro
nale, susținînd prin eforturile și 
abnegația lor măsurile luate de auto
rități pentru continuitatea producției 
în toate unitățile industriale și pe o- 
goare. Președintele Allende a reafir
mat hotărîrea guvernului său, atașat 
constituției și legilor, de a asigura 
depășirea greutăților actuale și mer
sul înainte al țării.

♦
într-un Interviu acordat ziaru

lui „El Siglo", secretarul gene
ral al C.C. al Partidului Comunist din 
Chile, Luis Corvalan, referindu-se la 
manevrele prin care reacțiunea a în
cercat să blocheze o serie de activități 
economice, a subliniat că acest plan 
sedițios a fost condamnat eșecului. 
Oamenii muncii chilieni, a spus Cor

pace și progrese poporului sirian 
prieten.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
șeful statului sirian a transmis, la 
rindul său, președintelui Nieolae 
Ceaușescu un salut de caldă priete
nie și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire, exprimîn-du-și bucu
ria pentru restabilirea relațiilor di
plomatice.

Hafez El Assad a apreciat că a- 
cest act deosebit de important, pre
cum și acordurile semnate deschid 
o nouă perspectivă pentru strîngerea 
legăturilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări și popoare.

în timpul întrevederii s-a subli
niat hotărîrea celor două părți de a 
se acționa pentru lărgirea relațiilor 
româno-siriene în domeniile politic, 
economic și cultural-științific. în in
teresul celor două popoare, al cau
zei păcii și socialismului în lume.

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

în cadrul unui credit, instalații 
complexe, echipamente, mașini și 
utilaje, materiale tehnologice în 
diferite domenii ale petrochimiei, 
industriei chimice, materialelor de 
construcții, industriei ușoare, in
dustriei alimentare și agricultu
rii. Au fost stabilite obiective 
care urmează a fi construite în a- 
ceste domenii în Siria pe baza coo
perării dintre cele două țări. Tot
odată, în cadrul acordului de credit 
comercial, România va livra Siriei 
mașini și utilaje, diferite alte 
mărfuri.

La rindul ei, Republica Arabă Si
riană urmează să ramburseze con
travaloarea livrărilor românești prin 
mărfuri care formează obiectul ex
portului curent '— bumbac, fosfați și 
alte mărfuri siriene, precum și prin 
produse ale obiectivelor ce vor fi 
realizate prin cooperare.

Dezvoltarea relațiilor româno-si
riene se înscrie în contextul politicii 
promovate cu consecvență de parti
dul și țara noastră — politică de 
sprijin prietenesc acordat luptei 
popoarelor arabe împotriva impe
rialismului, pentru dezvoltare de 
sine stătătoare, pentru transfor
mări sociale progresiste. Priete
nia și solidaritatea dintre poporul 
român și popoarele arabe, intre care 
și poporul sirian, și-au găsit re
flectarea în bunele relații de prie
tenie și colaborare statornicite in
tre țara noastră și statele arabe. 
Aceste relații clădite pe fundamentul 
respectului reciproc al independenței 
și suveranității naționale, egalității în 
drepturi și avantajului reciproc, nea
mestecului în treburile interne, cu
nosc un curs ascendent, în interesul 
păcii și colaborării internaționale.

România militează consecvent pen
tru soluționarea conflictului din 
Orientul Apropiat pe baza rezoluției 
Consiliului de Securitate din noiem
brie 1967, pentru retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile arabe ocupa
te, pentru asigurarea și întărirea 
securității și suveranității fiecărui stat 
din această zonă. în același timp, con
siderăm necesar să se acționeze pen
tru soluționarea problemei popu
lației palestinene, corespunzător 
intereselor ei naționale, asigurîn- 
du-i-se condiții pentru o dezvoltare 
de sine stătătoare.

Exprimindu-și deplina satisfac
ție față de restabilirea relațiilor di
plomatice dintre Republica Socialis
tă România și Republica Arabă Si
riană, față de rezultatele pozitive 
ale vizitei delegației guvernamen
tale române în Siria și ale convor
birilor purtate cu conducătorii siri
eni, poporul român are ferma con
vingere că acordurile la care s-a a- 
juns vor contribui la lărgirea rela
țiilor româno-siriene, slujind atît 
intereselor celor două popoare, cît 
și cauzei generale a luptei antiim- 
perialiste, a socialismului și păcii 
în lume.

V. I.

valan, și-au dat seama de caracterul 
reacționar al manevrelor asociației 
patronale a întreprinderilor particu
lare. Nici o industrie nu și-a încetat 
activitatea, a precizat Luis Corvalan, 
menționind că, numai în domeniul 
transportului rutier a fost semnalată 
o perturbare a activității, care a cau
zat daune economiei, dar a subliniat 
că au fost luate toate măsurile in 
vederea reglementării situației în 
acest sector.

Guvernul Unității Populare, con
dus de președintele Allende, se bu
cură de un amplu sprijin din partea 
poporului — a relevat secretarul 
general al C.C. al P.C. din Chile.

în ce privește starea de urgentă, 
proclamată în diverse provincii chi
liene, secretarul general al C.C. al 
P.C. din Chile a declarat că „gu
vernul și forțele armate își îndepli
nesc datoria supremă — apărarea 
tării, a economiei, a stabilității con
stituționale".

Referindu-se la perspectivele evo
luției situației politice în Chile, Luis 
Corvalan a subliniat că oamenii 
muncii sprijină măsurile revoluționa
re adoptate pînă acum de guvern și 
își dau seama că dificultățile sînt 
trecătoare și vor fi depășite, realizîn- 
du-se justiția socială, bunăstarea, 
progresul și deplina independentă a 
tării.

România militează ferm pentru abolirea 
definitivă a colonialismului și rasismului

NAȚIUNILE UNITE 20. — Trimi
sul special Agerpres, C. Vlad, trans
mite : în cadrul dezbaterilor din 
Adunarea Generală a O.N.U. pe mar
ginea raportului Comitetului „celor 
24“ privind modul de înfăptuire a 
Declarației pentru acordarea inde
pendenței ’ țărilor și popoarelor colo
niale, a luat cuvîntul ambasadorul 
Ion Datcu, reprezentantul permanent 
al României la Națiunile Unite. După 
ce a subliniat că adoptarea cu 12 ani 
în urmă a Declarației asupra decolo
nizării a marcat angajarea hotărîtă 
a O.N.U. in eforturile pentru lichi
darea colonialismului, vorbitorul a 
spus că deși au trecut mulți ani de 
la adoptarea acestei declarații, în 
Africa, precum și pe alte continente, 
mai mult de treizeci de milioane de 
oameni continuă să fie supuși unei 
necruțătoare oprimări coloniale și ra
siste.

Lucrările sesiunii Consiliului 
Economic și Social

NEW YORK 20. — Trimisul spe
cial Agerpres, C. Vlad, transmite : 
La sediul Națiunilor Unite s-au des
fășurat lucrările celei de-a 53-a se
siuni a Consiliului Economic și Social 
(ECOSOC). în rapoartele grupului 
Băncii mondiale, prezentate în cadrul 
lucrărilor de Robert McNamara, pre
ședintele băncii, se relevă că, pînă în 
prezent, programele celui de-al doilea 
deceniu al Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare nu sînt înfăptuite în pro
porțiile stabilite. în numeroase țări în 
curs de dezvoltare, care reprezintă 
60 la sută din populația lumii, rit
mul anual de creștere a produsului 
național total a fost de numai 4,1 la 
sută.

Reprezentantul Uniunii Sovietice a 
spus că măsurile preconizate de 
Banca mondială pentru soluționarea

Statele au dreptul suveran 
de a dispune în mod liber 
de resursele lor naționale

O REZOLUȚIE A U.N.C.T.A.D.
GENEVA 2d (Agerpres). — Consi

liul pentru comerț și dezvoltare, or
ganul suprem al Conferinței Națiu
nilor Unite pentru Comerț și Dezvol- 
t&r0n(tJ,ty.C.T.A.D.), ?uftd0B.tat>p re- 
zoluție in care „reafirmă dreptul su
veran al tuturor statelor de a dispu
ne in mod liber de resursele lor na
turale, in interesul propriei dezvol
tări naționale". Aplicînd acest prin
cipiu, se subliniază în document, ex
proprierile și naționalizările pe care

Seminar privind posibilita
tea dezvoltării schimburilor 
comerciale și cooperării din

tre România și S.U.A.

NEW YORK 20. — Corespondentul 
Agerpres, C, Alexandroaie, transmi
te : Universitatea Rutgers, din statul 
New Jersey, a organizat un seminar 
de lucru privind posibilitățile de dez
voltare a schimburilor comerciale și 
a cooperării economice dintre Româ
nia și Statele Unite ale Amerlcii. La 
seminar au luat parte reprezentanții 
mai multor firme americane intere
sate în extinderea legăturilor comer
ciale cu organizațiile românești de 
comerț exterior, reprezentanții unor 
bănci centrale, economiști, profesori 
universitari.

Numeroși participanți au vorbit 
despre necesitatea și utilitatea extin
derii legăturilor comerciale dintre 
România și Statele Unite, in avanta
jul reciproc al celor două țări, des
pre explorarea posibilităților existen
te pentru lărgirea acestor relații. i

agențiile de presă transmit:
Șeful statului egiptean, 

Anwar Sadat, va prezida, sîmbătă și 
duminică, o serie de reuniuni poli
tice și militare, în cadrul cărora vor 
fi examinate rezultatele recentei vi
zite întreprinse la Moscova, de pre
mierul Aziz Sedki — anunță ziarul 
egiptean „Al Ahram", reluat de a- 
genția France Presse. După înche
ierea acestor reuniuni, adaugă „Al 
Ahram", președintele Sadat ar urma 
să stabilească „data unei sesiuni a 
Adunării Poporului, pe care o va 
pune la curent cu detaliile evolu
ției situației".

Un val de arestări s-a 
abătut asupra Coreei de 
SUd după proclamarea „legii mar
țiale" de către autoritățile de la 
Seul, la 17 octombrie — relatează 
agenția A.C.T.C. Numai în orașul 
Seul, în această perioadă, au fost 
arestate circa 6 260 persoane din 
rindul celor care se opun guvernan
ților sud-coreeni.

Un acord de cooperare 
tehnică și economică între 
guvernul R.P. Chineze și guvernul 
R.P. Congo a fost încheiat la Braz
zaville. Acordul a fost semnat de 
Fan I, ministrul relațiilor economice 
cu străinătatea, și Justin Lekoun- 
dzou, ministrul industriei, minelor 
și turismului din Congo.

Reprezentantul român a salutat 
rezoluția adoptată de Comitetul 
nr. 4, prin care se recunoaște 
mișcărilor de eliberare națională din 
Angola, Mozambic, Guineea-Bissau, 
Zimbabwe și Namibia calitatea de ob
servatori la dezbaterile asupra terito
riilor respective.

î-n încheiere, vorbitoruj a spus : 
Conștientă de faptul că unitateă tu
turor forțelor antiimperialiste și 
anticolonialiste este un factor de sea
mă în succesul luptei de eliberare a 
popoarelor, Republica Socialistă 
România este hotărîtă să-și aducă în 
continuare contribuția la realizarea 
și întărirea acestei unități și să mi
liteze ferm pentru punerea in prac
tică a unor măsuri eficiente pentru 
abolirea definitivă a colonialismului 
și rasismului.

problemelor dezvoltării trebuie du
blate de un program de transformări 
structurale ale societății din țările în 
curs de dezvoltare.

Abordînd problema ajutorului ex
tern pentru dezvoltare, reprezentan
tul Suediei a declarat : „Fiecare țară 
în curs de dezvoltare are dreptul să 
hotărască asupra rolului și scopului 
investițiilor străine", iar delegatul 
R.D.P. a Yemenului a criticat faptul 
că unele state capitaliste încearcă să 
impună condiții politice țărilor cărora 
le acordă ajutor.

Reprezentantul R. P. Chineze a 
arătat că, după restabilirea dreptu
rilor legitime ale țării sale la O.N.U., 
Taivanul continuă să rămînă în ca
drul grupului Băncii mondiale și a 
cerut excluderea imediată a emisari
lor taivanezi din acest organism.

statele Ie efectuează In scopul redo- 
bindirii bogățiilor naturale, sînt ex
presia puterii lor suverane.

Luind ouvintul, șeful delegației ro
mâne, Mircea Petrescu, ministrU-con- 
silier, a ârătutcA țara nnaștrâ consi
deră că dreptul suveran al fiecărei 
țâri de a dispune de resursele sale 
naționale in interesul dezvoltării e- 
conomice și bunăstării poporului, 
trebuie respectat cu strictețe. Ex
ploatarea resurselor naturale ale fie
cărei țări nu poate fi reglementată 
decît de legile naționale, a spus vor
bitorul. Toate statele trebuie să se 
abțină de la orice act care s-ar o- 
pune exercitării dreptului fiecărui 
stat de a dispune liber de bogățiile 
sale naționale. Orice violare a acestui 
drept constituie o atingere a cauzei 
colaborării internaționale și Cartei 
Națiunilor Unite.

PLENARA C.C. AL P.P.R.M.
ULAN BATOR 20 (Agerpres). — 

La Ulan Bator a avut loc, vineri, 
Plenara Comitetului Central al Par
tidului Popular Revoluționar Mon
gol.

Lucrările au fost deschise de Jum- 
jaaghiin Țedenbal, prim-secretar al 
C.C. al P.P.R.M. Plenara a dezbătut 
unele probleme ale agriculturii mon
gole. Au fost examinate, totodată, 
unele chestiuni organizatorice. Ple
nara l-a eliberat pe B. Lhamsuren 
din funcția de membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.P.R.M., 
la cererea acestuia, și l-a ales pe 
T. Ragcia, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, în funcția de 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.P.R.M
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Cu prilejul Zilei Forțelor 
Armate ale Republicii So
cialiste România, ata?atul ți
ntar al României la Praga, Petru 
Rotariu, împreună cu consulul gene
ral al României la Bratislava, Card 
Cozma, au depus coroane de flori la 
monumentele eroilor români căzuți 
pentru eliberarea Cehoslovaciei în lo
calitățile Piestany, Zvolen, Brno, 
Kromeriz și Pustimer. La festivită
țile de depunere a coroanelor au 
participat reprezentanți ai conducerii 
organelor locale de partid și de stat. 
Au fost intonate imnurile de stat ale 
celor două țări. Gărzi militare au pre
zentat onorul.

Delegația Camerei Popu
lare a R. D. Germane, ct>n- 
dusă de Gerald Gotting, președintele 
camerei, care, la invitația președin
telui Parlamentului finlandez, V. J. 
Sukselainen, a făcut o vizită oficială 
de cinci zile în Finlanda, a părăsit, 
vineri, Helsinki, pierind spre pa
trie, informează agenția A.D.N.

Premiul Nobel pentru 
fizică pe anu' 1972 a f°st decer
nat savanților americani John Bar
deen, Leon Cooper și John Robert 
Schrieffer. Academia regală din 
Stockholm a acordat, vineri, celor

VIZITA ÎN U.R.S.S.

A DELEGAȚIEI M.A.N.
»

MOSCOVA 20. — Corespondentul 
Agerpres, Laurențiu Duță, transmite: 
Delegația Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Ștefan Voitec, a 
sosit, vineri dimineață, la Leningrad.

In aceeași zi, la sediul Comitetului 
Executiv al Sovietului Orășenesc Le
ningrad, a avut loc o întîlnire la care 
au participat președintele Comitetului 
Executiv, A. A. Sizov, precum și de- 
putați ai sovietului orășenesc. A par
ticipat, de asemenea, Gheorghe Ba- 
drus, ambasadorul României în U- 
niunea Sovietică.

Delegația M.A.N. a vizitat, apoi, 
impresionantul cimitir-monument 
Piskariovo. unde sînt înmormântați 
eroii căzuți în anii războiului pen
tru apărarea patriei împotriva co
tropitorilor fasciști și a depus o co
roană de flori.

Deputății români au vizitat, de 
asemenea, istorica aulă din Smolnîi, 
unde a avut loc cel de-al doilea 
Congres al Sovietelor, care a format 
primul guvern sovietic, precum și 
locuința-muzeu a lui V. I. Lenin din 
Smolnîi.

Seara, Comitetul Executiv al So
vietului Orășenesc Leningrad a ofe
rit un dineu In cinstea delegației 
Marii Adunări Naționale a Republi
cii Socialiste România. Tovarășii 
Ștefan Voitec și A. A. Sizov au 
toastat pentru continua întărire a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre România și 
Uniunea Sovietică.

E. Honecker despre 
unele probleme internaționale

BERLIN 20 (Agerpres). — Luind 
cuvîntul vineri, la conferința pe 
țară a activiștilor Tineretului Liber 
German (F.D.J.), Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., a 
relevat rolul și sarcinile organizației 
de tineret din Republica Democrată 
Germană în înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al VIII-lea al partidului, 
în construirea societății socialiste 
dezvoltate Informează agenția A.D.N.

Abordînd unele probleme interna
ționale, yorbitorul a subliniat că 
Europa a intrat într-o nouă etapă a 
dezvoltării ei, și că, in condițiile de
plinei respectări reciproce a suve
ranității și independenței, va -fi po
sibil Să’ ste faijăvftoi pași în'1 această 
direcție. Referindu-se la tratativele 
care se desfășoară între guvernele 
R.D.G. și R.F.G., E. Honecker a afir
mat că. în pofida deosebirilor de 
opinii dintre cele două state germa
ne, care rezultă din orînduirile lor 
sociale diferite, o înțelegere reciproc 
satisfăcătoare cu privire la bazele 
reglementării raporturilor lor este 
nu numai posibilă, dar șl necesară. 
La temelia acestor raporturi trebuie 
să se afle respectarea reciprocă a 
suveranității și independenței. Pe o 
asemenea bază sînt posibile soluții 
raționale, care să ofere relațiilor

ȘEDINȚA CONSILIULUI 
BĂNCII INTERNATIONALE 

DE COLABORARE 
ECONOMICĂ

MOSCOVA 20 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc cea de-a 34-a șe
dință a Consiliului Băncii Interna
ționale de Colaborare Economică. La 
lucrări au participat delegații ale ță
rilor membre ale consiliului băncii. 
Au fost de față reprezentanți ai Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc 
și ai Băncii Internaționale de Inves
tiții.

Consiliul a examinat și a adoptat 
planul de credite al băncii, soluțio- 
nind, totodată, o serie de alte pro
bleme legate de activitatea băncii.

Ședința s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de prietenie frățească și 
deplină înțelegere reciprocă.

trei oameni de știință, prestigioasa 
distincție „pentru contribuția lor la 
elaborarea teoriei supraconductibilită- 
ții". Premiul Nobel pentru chimie 
a revenit, de asemenea, unor oa
meni de știință americani : profeso
rii Christian Anfinsen, Stanford 
Moore și William Stein, pentru me
rite deosebite în stabilirea caracte
risticilor principale ale relației din
tre structura chimică și activitatea 
stimulativă a enzimelor.

Regele Baudouin al Bel-
Iadgargiei a primit, vineri, pe

Nasreddinova, președintele Sovie
tului Naționalităților al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., care se află în
tr-o vizită oficială în Belgia — a- 
nunță agenția T.A.S.S.

Pierre Susini, delegatul 
general al Franței la Hanoi, 
a încetat din viață, în seara 
zilei de 19 octombrie, la Spitalul 
Percy, din Paris — anunță agenția 
France Presse. El fusese transportat 
la acest spital la 17 octombrie, ime
diat după înapoierea sa de la Ha
noi, unde a fost grav rănit în cursul 
bombardamentului american efec
tuat, la 11 octombrie, asupra capita
lei R. D. Vietnam.

în preajma vizitei 
tovarășului Nieolae Ceaușescu 

în Belgia și Luxemburg
INTERVIURI ACORDATE TELEVIZIUNII ROMÂNE 

DE PIERRE HARMEL Șl GASTON THORN

In aceste zile, din preajma vizitei 
oficiale pe care președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, o va întreprinde în Bel
gia și Luxemburg, Pierre Harmel, 
ministrul afacerilor externe al Bel
giei, și Gaston Thorn, ministrul a- 
facerilor externe al Luxemburgului, 
au acordat Televiziunii române in
terviuri consacrate semnificației vizi
tei și dezvoltării colaborării dintre 
România și aceste două țări.

Aș putea spune că această vizită 
reprezintă o încununare a relațiilor 
dintre țările noastre — a declarat 
Pierre Harmel. Aș putea spune, de 
asemenea, că ea reprezintă un în
ceput, deoarece se situează într-un 
moment extrem de important pentru 
Europa, după ce România și Belgia 
au acționat, de mai mulți ani. în a- 
ceeași direcție. Spun că e un început 
pentru că, spre sfîrșitul acestui an 
și în anul 1973, urmează să aibă loc 
o serie de evenimente internaționa
le de natură să apropie toate statele 
Europei.

în consecință, vizita șefului sta
tului român in Belgia este și o în
cununare a eforturilor noastre.

Trebuie să vă spun — a declarat 
Gaston Thorn — că am păstrat cele 
mai bune amintiri despre vizita fă
cută în frumoasa dumneavoastră 

dintre R.D.G. și R.F.G. un funda
ment solid și să le dea posibilitatea 
să ajungă la o conviețuire pașnică. 
Momentul pare să fie favorabil pen
tru aceasta, a menționat Erich Ho
necker. El a relevat apoi că Repu
blica Democrată Germană participă 
la pregătirile în vederea unei con
ferințe general-europene de securitate 
și că ea militează pentru primirea 
celor două state germane în O.N.U.

Lucrările celui de-al lll-lea
Congres al Partidului 

Socialist Unit 
din Berlinul occidental

BERLINUL OCCIDENTAL 20 (A- 
gerpres). — Vineri, s-au deschis lu
crările celui de-al III-lea Congres al 
Partidului Socialist Unit din Berlinul 
occidental. Gerhard Danelius, pre
ședintele partidului, a prezentat ra
portul „Noua situație și noile sar
cini în lupta pentru pace, democrație 
și socialism".

Dezvoltarea comerțului sovieto-american
MOSCOVA 20 (Agerpres). — La 

întoarcerea din vizita efectuată în 
Statele Unite, Nikolai Patolicev, mi
nistrul comerțului exterior al Uniunii 
Sovietice, a declarat, printre altele, 
într-un interviu acordat agenției 
T.A.S.S. : Există toate condițiile ca, 
în următorii ani, volumul comerțului 
între cele două țări să crească de trei 
ori, față de perioada 1969—1971. Acor
darea reciprocă a clauzei națiunii ce
lei mai favorizate, a spus ministrul, 
reprezintă o condiție importantă pen
tru dezvoltarea schimbului de măr
furi reciproc avantajos între cele 
două părți. Una din căile de perspec
tivă ale dezvoltării legăturilor co

Vedere din Mogadiscio, capitala Republicii Democratice Somalia
Astăzi este sărbătoarea na

țională a Republicii Democrati
ce Somalia : împlinirea a trei 
ani de la preluarea puterii de 
către Consiliul Revoluționar 
Suprem, eveniment care a mar
cat încheierea unei etape de 
numeroase frămîntări interne, 
în scurtul interval care a tre
cut au fost naționalizate o se
rie de societăți străine, au fost 
luate o serie de măsuri în ve
derea întăririi unității naționa
le, pentru asigurarea progresu

t

tară, unde am avut privilegiul dea-1 
cunoaște pe președintele Consiliului 
de Stat, domnul Ceaușescu, persona
litate cunoscută tuturor pentru că, 
de multă vreme, domină scena inter
națională. Iată de ce noi sîntem 
foarte interesați să primim în mica 
și modesta noastră țară pe șeful sta
tului român, spre a-i putea dovedi 
interesul pe care îl nutrim — prin 
domnia sa — față de țara dumneavoas
tră și pentru a avea astfel unul dintre 
primele contacte, atît de semnifica
tive, cu un șef de stat din Europa 
de Est — fapt care ni se pare deo
sebit de important în acest moment 
de destindere în care, cu totii. ne 
pregătim pentru Conferința asupra 
securității europene.

Semnarea unor documente 
ale ședinței Comisiei e v

permanente C. A. E. R. 
pentru industria chimică
SOFIA 20 (Agerpres). — La 19 oc

tombrie au fost semnate, în localita
tea bulgară Țărmul însorit, protoco
lul privind lucrările celei de-a 40-a 
ședințe a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru industria chimică și 
dezvoltarea industriei chimice, a ce
lulozei și hîrtiei, precum și un acord 
privind elaborarea și introducerea 
metodelor moderne în producția de 
monomeri pentru industria cauciucu
lui. La ședința comisiei au luat par
te delegații din Bulgaria, Cehoslova
cia, Cuba, R.D. Germană, Polonia, 
România, Ungaria și U.R.S.S. In con
formitate cu acordul dintre C.A.E.R. 
și guvernul R.S.F.I., la ședința comi
siei a luat parte o delegație a Iugo
slaviei. Au participat, de asemenea, 
reprezentanți ai conducerii organiza
ției internaționale de ramură pentru 
colaborarea în domeniul producției 
chimice de mic tonaj (INTERCHIM).

Comisia a examinat probleme pri
vind colaborarea în viitor a țărilor 
membre ale C.A.E.R. în dezvoltarea 
producției de fibre sintetice, de Iaduri 
și yopșglg; mărfuri chimice de uz 
ctirent, anumite produse anorganice 
etc. în toate problemele examinate 
au fost adoptate recomandări cores
punzătoare. Au fost adoptate reco
mandări privind standardizarea unei 
serii de produse ale industriei chi
mice, celulozei și hîrtiei. Comisia 
a adoptat planul său de activitate șl 
planul de activitate în domeniul stan
dardizării pe anul 1973.

In timpul ședinței comisiei, repre
zentanții organelor competente ale 
țărilor membre ale C.A.E.R. intere
sate au semnat un acord privind co
laborarea tehnico-științifică în dome
niul monomerilor pentru industria 
cauciucului.

Ședința s-a desfășurat Intr-o at
mosferă de prietenie și înțelegere re
ciprocă.

merciale și economice, a spus mi
nistrul sovietic, ar putea fi colabo
rarea reciproc avantajoasă a organi
zațiilor sovietice și a firmelor ame
ricane în exploatarea unor resurse 
naturale ale Uniunii Sovietice.

WASHINGTON 20 (Agerpres). • 
într-un interviu acordat corespon
dentului la Washington al ziarului 
sovietic „Izvestia", ministrul comer
țului al S.U.A., Peter Peterson, a 
declarat că acordurile economice în
cheiate cu Uniunea Sovietică pun ca
păt situației anormale existente în 
comerțul dintre cele două țări și des
chid o nouă etapă a relațiilor ame- 
ricano-sovietice.

lui țării și satisfacerea necesi
tăților stringente ale poporului.

Intre România și Soma’ia 
s-au statornicit și se dezvoltă 
relații de prietenie și colabora
re în interesul celor două țări 
și popoare, al cauzei păcii și în
țelegerii internaționale.

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Somaliei, poporul român 
urează poporului somalez 
succes pe calea consolidării 
independenței, prosperitate și 
pace.
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