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Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

ziariștilor francezi M. P. Hamelet 
și J. Guilleme-Brulon de la ziarul „Le Figaro"

Anul XLII Nr. 9309 Marți 24 octombrie 1972

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a primit, la 10 octombrie 
a.c., pe ziariștii francezi M. P. Hamelet și J. Guilleme-Brulon, de la 
ziarul „Le Figaro", cărora le-a acordat un interviu.

ȘEDINȚA 
COMITETULUI EXECUTIV 

AL C.C. AL P.C.R.
Tn ziua de 23 octombrie 1972 a avut 

loc ședința Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Au participat, ca invitați, miniștri și 
alți conducători ai unor organe centrale.

în cadrul ședinței a fost examinat 
Programul de măsuri privind aprovizio
narea cu produse agroaiimentare a popu
lației pentru perioada de toamnă-iarnă 
1972—1973. Comitetul Executiv a con
statat că există condiții ca în acest an să 
se realizeze o bună aprovizionare a 
populației, superioară celei din anul tre
cut, și a dat indicații Ministerului Comer
țului Interior, Ministerului Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor și celorlalte 
organe interesate să ia toate măsurile 
pentru a se asigura realizarea integrală 
a prevederilor stabilite în program și, tot
odată, să îmbunătățească activitatea de 
servire a populației cu produse agro- 
alimentare și alte mărfuri de consum.

Comitetul Executiv a examinat, de ase
menea, unele probleme privind îmbună
tățirea organizării industriei construc

toarele mașini. Pentru transpunerea în 
practică a 'sarcinii prevăzute de Confe
rința Națională din acest an în legătură 
cu îmbunătățirea coordonării unitare a 
activității întregii ramuri a construcțiilor 
de mașini și a metalurgiei, Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. a stabilit mă
suri pentru trecerea la elaborarea propu
nerilor privind crearea Consiliului de 
coordonare a profilării, specializării și 
cooperării în ramurile industriei con
strucțiilor de mașini și industriei meta
lurgice.

Comitetul Executiv a analizat proiectul 
de lege privind organizarea apărării na
ționale a Republicii Socialiste România și 
a stabilit ca acesta să fie supus dezba
terii Marii Adunări Naționale.

în continuare. Comitetul Executiv a 
examinat și a aprobat propunerile unor 
ministere privind principalii indicatori ai 
unor noi lucrări de investiții ce urmează 
a fi realizate în cursul actualului cinci
nal.

Comitetul Executiv a soluționat, de 
asemenea, o serie de probleme ale acti
vității curente.

In Valea Jiului se vor 
construi peste prevederi 

1000 noi 
apartamente, 
alte obiective 
social-culturale
în timpul recentei vizite făcu

te în Valea Jiului, conducătorul 
partidului și statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
subliniat necesitatea luării unor 
măsuri corespunzătoare in vede
rea continuei îmbunătățiri a 
condițiilor de viață ale minerilor 
și familiilor lor, de dezvoltare a 
activităților obștești, culturale, 
sportive, corespunzătoare condi
țiilor actuale de muncă și de 
viață ce au fost create. Prețioa
sele indicații ale secretarului 
general al partidului au fost 
urmate de îndată de întocmirea 
unui bogat program de lucrări 
edilitare și de amplificare a ac
tivităților sociale și culturale, in 
toate localitățile din raza muni
cipiului Petroșani.

Se prevede astfel ca în actua
lul cincinal să fie construite, in 
Valea Jiului, peste prevederi, un 
număr de I 000 apartamente 
pentru familiile de mineri, pre
cum și două cămine muncito
rești cu cantine proprii, pentru 
nefamiliști, în localitățile Petrila 
și Uricani.

De asemenea, vor fi construite 
noi creșe și grădinițe pentru 
copii, săli de cinema în aproape 
toate localitățile petroșenene, 
precum și un stadion și un ba
zin acoperit de înot la Petro
șani, o sală de sport la Uricani 
și cluburi muncitorești in alte 
localități. Un mare număr de 
mineri și membri ai familiilor 
lor s-au angajat să participe in 
timpul liber la executarea aces
tor lucrări menite să contribuie 
Ia ridicarea nivelului lor de 
viață.

Ugerpres)

ÎNTREBARE: Care sînt, 
după părerea dumneavoastră, 
obiectivele esențiale ale con
ferinței europene pentru secu
ritate ?

RĂSPUNS : După părerea noas
tră, conferința de securitate euro
peană ar trebui să ajungă la o în
țelegere cu privire la principiile 
relațiilor dintre statele europene. 
Aceste principii să cuprindă depli
na egalitate în drepturi, respectul 
independenței și suveranității na
ționale a tuturor statelor, neames
tecul în treburile interne, dezvolta
rea relațiilor de colaborare pe baza 
avantajului reciproc. Desigur, ar 
trebui, de asemenea, să se ajungă 
la un acord privind renunțarea la 
folosirea forței sau la amenințarea 
cu forța în soluționarea probleme
lor litigioase, să se stabilească ca 
în viitor toate problemele să fie 
rezolvate pe calea tratativelor și 
să se respecte dreptul fiecărui po
por de a-și hotărî dezvoltarea așa 
cum o dorește el.

în al doilea rînd, ar trebui să se 
ajungă la o înțelegere privind dez
voltarea colaborării economice, teh- 
nico-științifice, culturale și de altă 
natură.

ÎNTREBARE : Această cola
borare presupune și libera cir
culație a ideilor și informa
țiilor ?

RĂSPUNS : Fără nici o îndoială 
că vorbind de dezvoltarea colabo
rării economice, tehnico-științifice 
și culturale. înțelegem că aceasta 
presupune si o liberă circulație a 
ideilor și informațiilor, dar și o po
ziție comună împotriva anumitor 
fenomene negative din educația oa
menilor.

ÎNTREBARE : Conferința nu 
trebuie să abordeze — ca unul 
din punctele sale cardinale — 
dizolvarea blocurilor militare ?

RĂSPUNS : Cred că în prima sa 
reuniune, conferința propriu-zisâ 
nu Va putea să ajungă la o solu
ție în această privință, dar ea va 
putea crea premisele pentru dez
voltarea încrederii între state și să 
se poată astfel ajunge. în perspec

tivă, la dizolvarea blocurilor mili
tare.

ÎNTREBARE : Considerați, 
domnule președinte, că cele 
două probleme trebuie să fie 
disociate 7

RĂSPUNS : La prima conferință, 
da. Dar să se continue activitatea 
pentru a se ajunge la o soluție în 
această privință. În această direc
ție, crearea unui organism perma
nent va putea, printre altele, să a- 
sigure continuarea schimbului de 
păreri și discutarea problemelor 
care ar trebui să fie soluționate în 
perspectivă, inclusiv problema des
ființării blocurilor militare.

ÎNTREBARE : Considerați că 
încă de la început, din mo
mentul începerii conferinței, 
țările participante trebuie să 
se exprime în condiții de ega
litate deplină în toate proble
mele 7

RĂSPUNS : Nici nu se poate con
cepe conferința securității europene 
fără dreptul fiecărui stat de a par
ticipa în deplină egalitate la discu
tarea tuturor problemelor.

ÎNTREBARE : Dat fiind că 
situația din Europa constituie 
problema centrală, considerați 
că această conferință ar putea 
avea o influență pozitivă asu
pra stabilirii de legături mai 
strinse decit cele existente în
tre țările balcanice, pe toate 
planurile 7 Este o problemă 
care s-a discutat mult în tre
cut între țările socialiste.

RĂSPUNS : Fără îndoială că a- 
ceastă conferință a securității euro
pene va exercita o influență pozi
tivă asupra colaborării între țările 
balcanice cit și din alte zone ale 
continentului. Noi sperăm că, în- 
tr-adevăf, în Balcani să ajungem 
la asemenea relații îneît să trans
formăm această regiune într-o zonă 
a unei colaborări active și, in 
perspectivă, într-o zonă fără ar
mament nuclear și fără baze mi
litare. De altfel, dorim ca și îh Eu
ropa să se ajungă la situația de a 
nu mai exista baze militare și tru
pe străine pe teritoriul altor state. 
Realizarea securității europene nici 

nu va putea fi ruptă de această 
problemă.

ÎNTREBARE: Cu prilejul 
ultimelor dumneavoastră con
vorbiri cu președintele Jivkov, 
nu a avut loc cumva o apro
piere mai strînsă între Româ
nia și Bulgaria 7

RĂSPUNS : între România și 
Bulgaria există relații bune de co
laborare. Cu prilejul ultimei intil- 
niri am stabilit să construim îm
preună o hidrocentrală pe Dunăre 
și să inițiem o serie de cooperări 
în producție și în alte domenii de 
activitate.

ÎNTREBARE : Considerați, 
domnule președinte, că în per
spectivă se poate avea in ve
dere, în afară de cooperarea 
economică, tehnico-științifică, 
culturală — și o cooperare po
litică între țările balcanice 7

RĂSPUNS : Tocmai în acest sens 
concepem cooperarea balcanică, ca
re presupune realizarea unei înțe
legeri în toate domeniile de acti
vitate, o colaborare strînsă și în do
meniul politic.

ÎNTREBARE : Referindu-vă 
la țările balcanice, ce înțeles 
dați dumneavoastră acestei 
zone 7 Ce țări cuprinde 7

RĂSPUNS : Prin țări balcanice 
înțelegem în afară de România — 
Bulgaria, Iugoslavia, Albania, Gre
cia și Turcia.

ÎNTREBARE : Ați vorbit 
mai înainte despre o colabo
rare culturală în Europa. La 
conferința europeană se vor 
pune însă și unele probleme 
privind colaborarea economică. 
Credeți că o conferință euro
peană ar putea duce la o cola
borare mai strînsă între țările 
membre ale C.A.E.R. și ale 
Pieței comune 7 Credem că Ro
mânia are o poziție proprie in 
această privință.

RĂSPUNS Noi concepem coo
perarea economică europeană nu 
ca dezvoltarea de relații între 
C.A.E.R. și Piața comună, ci 
între statele europene, indife
rent de apartenența lor la o 
grupare economică sau alta. Deci, 
am dori ca înțelegerile la care se va 
ajunge în acest domeniu în cadrul 
conferinței să creeze posibilitatea 
pentru dezvoltarea unei largi cola
borări între țările europene, pentru 
înlăturarea barierelor care mai stau 
în calea promovării unei asemenea 
colaborări.

Nici un efort nu este prea mare ■

Fiecare oră poate însemna un spor
j
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Strîngerea integrală si depozitarea recoltei 
încheierea neintirziată a insămintărilor

■

L

Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu țărănimii coope
ratiste, mecanizatorilor și specia
liștilor, tuturor lucrătorilor din a- 
gricultură, cu prilejul „Zilei recol
tei", constituie pentru toți oamenii 
muncii de la sate un puternic în
demn de a-și înzeci eforturile pen
tru strîngerea grabnică a tuturor 
produselor toamnei, pentru înche
ierea neîntîrziată a însămîntărilor.

în condițiile specifice din aceas
tă toamnă, o însemnătate deosebi
tă prezintă grăbirea insămînțării 
griului și a celorlalte cereale de 
toamnă. în cursul zilei de ieri, 
timpul s-a îmbunătățit în cea mai 
mare parte a tării. în rest, a plouat 
puțin, înregistrîndu-se doar 3—4 
litri pe m p. Datorită vîntului, so
lul se zvîntă repede, ineît. în scurtă 
vreme, se poate relua semănatul. 
Pentru încheierea grabnică a aces
tei lucrări se impune să se treacă 
cu toate forțele, cu toate mijloa
cele mecanice și atelajele la pregă
tirea terenului și semănat. în a- 

"ceste zile, specialiștii agricoli tre
buie să urmărească aplicarea în
tregului complex de lucrări pentru 
a pune baze trainice recoltelor din 
anul viitor.

Paralel cu semănatul, este nece
sar să’ se depună eforturi maxime 
pentru strîngerea, transportarea o- 
perativă și depozitarea în 
corespunzătoare a 
ții. în acest sens,

întregii 
pot fi

condiții 
produc- 
revelate

numeroase Inițiative bune în ju
dețele Constanța, Botoșani, Brăila, 
Timiș, Bihor și multe altele, unde, 
din inițiativa organelor și organi
zațiilor de partid, au fost depistate 
toate spațiile amenajabile pentru 
depozitarea temporară a produse
lor. Există însă cazuri cind nu se 
manifestă grija cuvenită pentru a 
se evita deprecierea recoltei. De 

situații 
cartofi, 
început 
nu s-a 
depozi- 

există

pe acum se semnalează 
cind diferite cantități de 
porumb și alte produse au 
să se strice din cauză că 
asigurat o bună sortare și 
tare. în prezent, pe cîmp 
mii de tone de produse netranspor
tate, în pericol de a se deprecia 
din cauza intemperiilor.

în momentul de față, impor
tant este să se urgenteze transpor
tul din cîmp, să se organizeze sor
tarea cartofilor, porumbului, legu
melor. a tuturor produselor care 
necesită această operațiune, să se 
asigure depozitarea corespunzătoa
re, în condiții care oferă certitu
dinea că nu se vor produce nici 
un fel de pierderi.

Folosind fiecare ceas bun de lu
cru, utilizînd toate mijloacele ma
teriale de care dispun, oamenii 
muncii din agricultură vor asigura 
•strîngerea grabnică a recoltei, trans
portul și depozitarea acesteia in cit 
mai bune condiții, încheierea in cel 
mai scurt timp a insămînțării griu
lui pe întreaga suprafață prevăzută.

Semănatul griului la cooperativa agricolă Purani, județul Teleorman

IALOMIȚA?? Fiecare bob de porumb

fi indiferent cum îl păstrăm!
în unitățile agricole din județul 

Ialomița continuă în ritm intens 
recoltarea porumbului, soiei, orezu
lui. La indicația comitetului jude
țean de partid s-a trecut la transpor
tul cu prioritate al porumbului re
coltat și depozitat în cîmp, folosin- 
du-se în acest scop toate mijloacele 
existente.

„Pentru a se micșoța distanțele de 
transport, în întreprinderile agricole 
de stat s-au amenajat pătule în fer
me și s-au pus la adăpost peste 
10 000 tone de porumb" — ne spune 
ing. Gh. Ciolănescu. directorul trus
tului județean I-A.S. La l.A.S. Mir
cea Vodă ploile au prins în cîmp 
6 000 tone de porumb recoltat. Dato
rită mobilizării tuturor forțelor au 
fost scoase din haltă și livrate la 
fabricile de nutrețuri combinate 
Ciulnița și Călărași peste 4 500 tone 
de porumb. Restul cantității a fost 
sortat și așezat în arioaie, pe tere
nuri mai ridicate. De aici se trans
portă zilnic circa 200 de tone la se
diul întreprinderii unde este uscat.

Condițiile deosebite în care se lu
crează, instabilitatea timpului au 
determinat conducerile unităților a- 
gricole să organizeze în așa fel 
munca incit ceea ce se recoileazâ-in
tr-o zi să fie și transportat din cîmp. 
„Zilnic transportăm porumbul cu 30 
de mașini și 12 remorci, ne spune 
ing. Ion Călin, directorul l.A.S. Bâ- 
răganu. Recoltăm circa 200 de tone 
porumb pe care, în aceeași zi, îl 
transportăm la baza de recepție. în 
felul acesta în maximum 10 zile vom 
termina de pus la adăpost întreaga 
cantitate recoltată".

Ca urmare a faptului că atît po
rumbul, cit mai ales soia și orezul 
sînt aduse din cimp cu umiditate 
mare, capacitățile de uscare sînt 
solicitate la maximum. Pretutindeni 
instalațiile lucrează zi și noapte. 
Pentru ca această acțiune să se des
fășoare cu eficiență mai mare, este 
necesar ca, în prealabil, porum'-ul să 
fie sortat. Cooperativa agricolă din

Muntenii-Buzău a organizat sor
tarea porumbului adus direct din 
cîmp chiar în incinta silozului. 
Aici lucrează permanent o echi
pă ' de 30 de oameni. Bine este 
organizată munca și la cooperativele 
agricole Rovine, Reviga, Sudiți, Pe- 
rișoru, Jegălia, Măreulești și altele.

Nu peste tot însă se acordă aten
ția cuvenită păstrării în bune con
diții a produselor strinse din cimp. La 
cooperativa agricolă din Cocora, de 
pildă, porumbul se batoza fără ca, în 
prealabil, să fie prefirat. în felul a- 
cesta porumbul bun se amesteca cu 
cel care începuse să încolțească, 
fiind refuzat la siloz. „Cind am 
început lucrul, nu ne-a spus ni
meni că trebuie mai întîi să a- 
legem porumbul., ne explică Neagu 
Enache, șef de echipă. Lucrarea este 
simplă și o puteam executa, deoa
rece ne trece tot porumbul prin 
mină...". Declarația se face în 
fața tov. Virgil Micu, inginerul șef 
al cooperativei agricole, care, in
tr-adevăr, recunoaște acest lucru.

(Continuare in pag. a III-a)
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• DOLJ: Decalajul dintre cules 
și depozitare dijmuiește producția

• PRAHOVA: Sfecla de zahăr se 
păstrează pe cîmp 1

de pe șantierul Uzinei de alumină din Tulcea

„Să fii tu cel mui bun, 
să nu pățești rușinea 

lucrului făcut 
sie mântuială"

Oameni de seamă 7 
Nicolae Cioranu, men
tor, șef de brigadă, nu 
este o celebritate. Și 
poate că nimeni pînă 
acum nu s-a gindit 
să-1 așeze între „oa
menii de seamă". Nu e 
un mare savant, un in
ventator, o somitate 
știin ifică, tehnica sau 
culturală. Și, totuși, 
montorul acesta voi-1 
nic, simplu, crescut în 
soarele și pe înălțimi
le șantierelor, este, in 
planul vieții noastre 
cotidiene, o somitate. 
Oamenii acelui șantier, 
și poate că și alții, îl 
salută sobru și in tă
cere. adine respectuoși.

Iată și o anecdotă : 
Un tînăr care nu-și 
prea găsise locul pe 
șantier (umblase de la 
o echipă la alta tot în- 
cercind, tot căutînd 
ceva ce nu putea ex
plica) era tocmai pe 
punctul de a părăsi 
șantierul. în cele din 
urmă cuiva i-a venit 
ideea să fie trimis la 
echipa lui Cioranu. Tî- 
nârul a sărit atunci 
ca ars :

— Dar de ce 7 Ce 
v-am făcut eu de mă 
trimiteți acolo 7 Am 
fugit de dracu și să 
dau acum peste tai- 
Că-su 7

Cu chiu, cu vai a ac
ceptat. A intrat în e- 
chipa lui Cioranu și a- 
colo a rămas. De ce. 
totuși, a rămas ? De 
aici încolo putem dis
cuta desDre calitățile 
acestui Nicolae Ciora
nu — cei care nu-1 cu
nosc îndeajuns se tem 
de severitatea lui. iar 
cei care i-au „gustat" 
asprimea nu s-ar mai 
despărți de el.

Pe șantierul uzinei 
de alumină din Tulcea. 
unde se duce bătălia 
pentru ca uzina să-și 
înceapă producția cit 
mai devreme posibil, 
montorii au acum de 
spus un cuvînt greu, 
între ei. 46 lucrează 
sub „bagheta" sigură și 
energică a șefului de 
brigadă Nicolae Cio
ranu.

...Mă aflu între uria
șii cilindri metalici pe 
care-i montează briga
da pentru secția „des

compunere" a uzinei. 
Marile silozuri, cu o 
înălțime de 34 de me
tri, se cer montate fe
lie cu felie (mai exact: 
virolă cu virolă), suda
te perfect, fără cea mai 
mică fisură, și totul re
pede, cit mai repede și 
cit mai exact, pentru 
că nu se admit nici 
măcar abateri de un 
milimetru de la verti
calitatea silozurilor.

— Precizie, organi
zare, seriozitate... Fără 
aceste lucruri n-am 
izbuti să terminăm la 
termenul propus — îmi 
spune Cioranu.

— Vă temeți pentru 
termenul acesta ?

— Nu. Am să vă 
spun și de ce. La noi. 
în brigadă, se lucrează 
într-un flux continuu. 
Grila mea este ca oa
menii să știe tot
deauna să folosească 
timpul. Avem în bri
gadă numai tineri, dar 
ei fac lucrări dc.meș-
Mîhai CARANFIL

(Continuare 
in pag. a III-a)
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DIVERS MBOGĂTI5
Casa
domnească
de la Futna

Șl CONCRETIZA
PLANUL DE MĂSURI

Foto : S. Cristian

Aflată de mai multă vreme 
în atenția specialiștilor, mînăs- 
tirea Putna a fost explorată și 
în acest an de un grup de cer
cetători de la Direcția monu
mentelor istorice și de artă și 
de la Institutul de arheologie. 
In urma săpăturilor arheologice 
efectuate in partea de sud a 
mînăstirii, sub actualele chilii, 
a fost descoperită casa dom
nească a lui Ștefan cel Mare. 
Tot săpăturile arheologice au 
dus la indentificarea — in par
tea de nord a mînăstirii — 
a vechilor chilii datînd din se
colele XV—XVII. In prezent, 
cercetătorii studiază posibilită
țile care să facă accesibilă vizi
tarea acestor importante 
gii istorice.

vesti-

Vom mai
reveni ?

In 
la

Relatam cu puțin timp 
urmă („Scinteia" nr. 926S) că 

' I.A.S. Găiești, 36 de juninci 
s-au intoxicat cu cositură. O 
altă neglijență de aceeași na
tură, înregistrată de această da
tă la I.A.S. Cornățelu, ferma nr. 
6 Finta, a avut un epilog simi
lar. In urma pășunării pe o 
tarla cu porumb siloz, 42 de vaci 
au trebuit să fie sacrificate. 
Desigur, șl de această dată, pa
gubele, in valoare de citeva zeci 
de mii de lei, vor fi suportate 
de către cei vinovați. Dar intru- 
cit in județ mai sint două u- 
nități agricole de același profil, 
întrebarea este : vom fi nevoiți 
să mai relatăm, și de la acestea, 
cite un caz similar ?

Greu la deal
cu...

Printr-o coincidență, adunarea ge
nerală de dare de seamă și alegeri a 
comuniștilor din organizația de bază 
nr. 1 strungărie de la Uzina de ma
șini electrice — Eucurești a avut loc 
în aceeași zi în care la comitetul de 
partid al sectorului 7 se consemna 
îndeplinirea și depășirea, pe ansam
blul sectorului, a angajamentului 
anual de a livra o producție-marfă 
suplimentară de 316 milioane lei. 
Cum însă asemenea succese re
prezintă inmănuncherea eforturilor 
a numeroase colective — între care 
cel de la uzina de mașini electrice 
se bucură de o bună reputație — 
analizarea facto
rilor care le-au 
determinat, a mo
dalităților de a le 
dezvolta au loca
lizat și dezbate
rile prilejuite de 
adunarea de dare 
de seamă și ale
geri a comuniști
lor din secția 
strungărie a aces
tei mari uzine.

Cu îndreptățire, atît darea de sea
mă prezentată de tovarășul Ioan 
Nastasia, secretarul organizației de 
bază, cit și participanții la dezbateri 
au pus un accent deosebit nu atit pe 
un bilanț al muncii din ultimii doi 
ani, ci, trăgind concluzii utile din 
experiența ciștigată, s-au confruntat 
cu obiectivele care le stau in față in 
acest an ca și în perspectivă, cu an
gajamentul ele a îndeplini cincinalul 
în patru ani și jumătate. Căutind 
modalitățile practice corespunzătoare 
spre a răspunde îndemnului secreta
rului general al partidului de a ac
ționa „mai iute, mai bine și mai efi
cient", dezbaterile s-au subsumat 
ideii dominante de perfecționare a 
muncii, de elaborare a celor mat ju
dicioase măsuri politice, tehnice și 
organizatorice care să asigure am
plificarea rezultatelor bune de pinâ 
acum. în acest sens, este, credem, 
concludent faptul că fiecare! din cei

care au luat cuvîntul a formulat pro
puneri, sugestii prin care proiectul 
de hotăriri supus dezbaterii a fost 
substanțial îmbunătățit.

Activitatea organizației a fost exa
minată, cum se înțelege, din multi
ple unghiuri de vedere. Intr-un fel 
sau altul, fie că s-au referit la întă
rirea disciplinei, la munca politică 
de la om la om pentru ridicarea ca
lității producției .și a productivității 
muncii, îmbunătățirea activității 
educative, îndeosebi in rîndul tineri
lor, mai buna organizare a activității 
în atelierele de strungărie, prin cu- 
vintul lor, tovarășii Tom» Scărlătes-

cu. Eugen Durdici, Ioan Urezu, Mar
cel Zilberman, Ștefan Negescu și alții 
au subliniat ideea că forța organiza
ției, capacitatea ei de mobilizare și 
de acțiune depind în cele din urmă 
de activitatea fiecărui comunist, de 
felul cum el se manifestă la locul de 
muncă, în toate împrejurările, ca 
exemplu înaintat in îndeplinirea sar
cinilor.

— Au fost create premise favora
bile pentru îndeplinirea cincinalului 
în patru ani și jumătate — spunea 
maistrul Nicolae Petria. Ele trebuie 
însă mai bine valorificate iar defi
ciențelor noastre interne să le punem 
capăt. Este de neconceput atitudinea 
de toleranță a unora față de indisci
plină, împăcarea cu cei care comit 
abateri. Se află aici tovarășii Manda 
Benone și Iosif Nicolae care au fost 
de repetate ori criticați pentru ab
sențe și felul cum iși folosesc timpul 
de muncă. Noi nu criticăm de dra

lift defect
Cu două luni în urmă a fost 

dat în . folosință in municipiul 
Rm. Vilcea un bloc turn cu 11 
nivele. Pentru locuitorii de la 
primete etaje nu-i nici o -pro
blemă cu urcatul scărilor. In 
schimb, pentru cei de la ulti
mele caturi, escaladarea scării 
a devenit o adevărată obsesie. E 
drept, au fost montate două lif
turi, dar nici asociația de loca
tari, nici întreprinderea munici
pală de construcții și reparații 
în construcții nu au luat vreo 
măsură pentru punerea acestora 
în funcțiune. Cică problema o 
rezolvă alte organe mai de... 
sus. De ce nu se intervine totuși 
pentru soluționare ? Sau cumva 
și acolo se ajunge tot cu... liftul?

Schimbați 
placa!

De cind a luat ființă unitatea 
de discuri de pe strada Repu
blicii din Brașov s-a dus și li
niștea locatarilor și a salariați- 
lor instituțiilor din preajmă. 
Timp de 8 ore pe zi, difuzorul 
montat pe fațada magazinului 
le oferă atita „muzică" incit ii 
alungă din case ! Toate demer
surile făcute la organele locale
— și ele n-au fost deloc puține
— s-au dovedit fără efect. De 
fiecare dată, Viorica Giugu- 
reanu, responsabila unității, iși 
recunoștea vina, dar a doua zi 
difuzorul reintra „in normal". 
De unde se vede că simplele 
recomandări nu sint suficiente. 
Trebuie schimbată... placa !
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— Peste 3 500 mi

neri de-ai noștri sint 
transportați zilnic, 
chiar și din localități 
aflate la 50 km 
tanță, de citeva 
de autobuze — 
spune tovarășul 
nasie Lclescu, prima
rul orașului Motru.

— Și ce este rău In 
asta ?

— Faptul 
autobuzelor 
pectă — și 
ține ori — 
venire șt de 
stabilite in grafice, și 
că, din 
minerii 
tirz.ere 
acasă.
- De 

măsuri 
darea acestor neajun
suri ?

— Nu putem.
— ? !
— Este simplu : au

tobuzele aparțin Au
tobazei din Strehaia. 
Și. cum se poate ve
dea pe orice hartă ad
ministrativă a țării, 
St ehaia aparține ju
dețului Mehedinți, iar 
Motru face parte din 
județul Gorj. Asa 
explică (n.n. dacă 
poate explica !) de ce 
conducători: Auto
bazei din Strehaia nu 
„au!" reclamațiile, so
licitările noastre. tn

dis- 
zeci 

ne 
Tă-

că șoferii 
nu res- 

nu de pu- 
orele de 

plecare
această cauză, 
sosesc cu in
și la lucru și

ce nu luați 
pentru lichi-

se 
se

Retur
primejdios

într-una din zile, pe strada 
Ștefan cel Mare din orașul 
Vaslui, putea fi văzută o 
„cursă" nemaiintilnită : plin cu 
călători, un autobuz mergea in 
viteză cu spatele ! Ce se intîm- 
plase ? Condus de șoferul Mir
cea Moșneagu, autobuzul 31-VS- 
665 transporta călători pe ruta 
gară — suburbia Moara Greci
lor, cînd, într-o pantă, frînele 
n-au mai ținut și mașina a 
luat-o... retur. Un accident grav 
părea iminent, mai ales că pe 
traseu există și un pod ce tre
ce peste apa Birladului. Dacă 
nu s-a produs, faptul se dato- 
tește numai prezenței de spirit 
dovedită de șofer. Acesta a ma
nevrat cu dibăcie și calm auto
buzul care a ajyns in punc
tul din care plecase, unde, 
în sfirșit, s-a oprit din acea ve
ritabilă cursă a groazei. Putea 
fi insă și altfel. Motiv pentru 
care cei ce.se fac vinovați de 
trimiterea în cursă a unor ma
șini neverificate tehnic vor fi 
trași la răspundere cu toată se
veritatea. Chiar dacă accidentul 
n-a avut loc.

Rubricd redactata de >
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe POPESCU 
și corespondenții „Scînleii*

aceste condiții, noi, 
cei din Motru. nu pu
tem face practic ni
mic pentru îmbună
tățirea transportului 
muncitorilor.

lată, deci, o pro
blemă. De fapt o

falsă problemă. Și a- 
ceasta — pentru că 
rezolvarea ei este les
ne de găsit Mai bine 

chiar
Pri- 
răs-

Auto-

spus. există 
două rezolvări. 
ma : factorii de 
pundre de la 
baza din Strehaia — 
și forurile lor de re
sort — să înțeleagă 
că Mehedinți și Gorj 
nu sint „teritorii" di
ferite, că este firesc 
ca oamenii muncii din 
aceste două județe să 
se ajute reciproc pen
tru ca lucrurile — in 
oricare domeniu de 
activitate — să mear
gă, cum se spune, ca 
pe roate.

Dar există și o a 
doua soluție : pur și 
simplu, Autobaza Stre
haia să se mute la 
Motru. Totul pledează 
pentru acest transfer. 
Mai intii faptul că, 
intr-adevăr, cea mai 
mare parte a activită
ții Autobazei din 
Strehaia se desfășoară 
in zona orașului Mo
tru (cele două „coloa-

ne" — Horăști și Mo
tru — care dispun de 
160 de autobuze și au
tobasculante au aici 
garaje, ateliere de re
parații, depozite de 
carburanți și lubri- 
fianți, birouri, iar ma
joritatea lucrătorilor 
lor locuiesc in orașul 
Motru și in împreju
rimi). Apoi, activita
tea autobazei (acum, 
încă, in Strehaia) ji 
in perspectivă tot in 
zona orașului Motru 
va avea cea moi mare 
dezvoltare, cea mai 
mare pondere. In fine, 
tocmai pentru prein- 
timpinarea eventua
lelor obiecțiuni pri
vind lipsa suprafețelor 
necesare, amintim că, 
de mai mult timp — 
Consiliul popular al o- 
rașului Motru a stabilit 
ca un teren de citeva 
hectare să fie afectat 
exclusiv viitoarelor 
construcții (garam, a- 
teliere, 
unității 
turi.

Deci, 
rezolvarea 
transportului 
lor de la Motru exis
tă.
să se treacă de 
gență la fapte.

depozite) ale 
de transpor-

soluții pentru 
problemei 

i mineri-

Rămîne numai
ur

Dan MATEESCU
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gul de a oritica. Ne-am propus să 
realizăm o productivitate pe salariat 
de 230 000 lei. Dar ce au cei doi to
varăși de spus cînd lucrează într-o 
lună doar 70 de ore, țin mașinile ocu
pate și altcineva trebuie să munceas
că pentru ei ?

Nu vor rămîne, desigur, fără ecou 
intervențiile și mai ales crlticile în
temeiate, formulate în adunarea ge
nerală prin care s-a cerut ca organi
zația de partid să fie mai exigentă 
față de activitatea unora dintre in
ginerii, tehnicienii și maiștrii de la 
strungărie, să le pretindă un plus de 
efort de concepție, de creație, pen

tru mai buna or
ganizare a mun
cii, o mai substan
țială și promptă 
asistență tehnică 
acordată munci
torilor.

— Avem toate 
condițiile pentru 
sporirea produc
tivității muncii 
prin îmbunătățiri 
tehnologice, nu 

prin eforturi fizice suplimentare 
— arăta muncitorul loan Mateica. 
Dar unii tehnicieni nu-și fac pe de
plin datoria ; concep dispozitive care 
lasă de dorit, unele din ele sint neco
respunzătoare. Să dăm dovadă de mai 
multă fermitate și intransigență față 
de cei ce dovedesc comoditate, aș
teaptă să fie trași de minecă pentru 
a-și face datoria.

Subscriind la un asemenea punct 
de vedere, strungarul Mihai Cristea 
a adus alte argumente concrete. „Am 
fost înzestrați cu o mașină’ de strun- 
jit carcase care a costat uzina două 
milioane de lei. De ce nu sint con
cepute dispozitive corespunzătoare 
care să ducă la folosirea ei mai 
bună ?“. Pornind tocmai de Ia aseme
nea realități și cerințe, se poate a- 
precia ca binevenită sugestia strun
garului Lazăr Iordan ca organizația 
de partid să preia inițiativa ce se 
aplică în alte 'unități economice — 
anume ca „fiecare inginer, tehnician 
și maistru să realizeze și să aplice 
un studiu de raționalizare a produc
ției a cărei eficiență să fie cel puțin 
egală cu salariul pe un an" — și să 
urmărească stăruitor, pas cu pas. 
felul cum va fi aplicată.

Cu deplin temei, dezbaterile din 
adunarea generală a organizației de 
bază de la strungărie au insistat asu
pra răspunderii ce revine organiza
ției îb întregul ..ei, precum și fiecărui 
conmtfist în parte pentru cultivarea.. 
atitudinii fifiâîhfâte’față de muncă Și' 
educarea noilor eșaloane de tineri 
care sporesc detașamentul de munc. 
tori ai uzinei. „Ca să generalizăm 
schimbul II ș’ să extindem schimbul 
III, spunea în adunare tovarășul 
Alexandru Dumitrescu, secretarul 
comitetului de partid din uzină, să 
obținem în anul viitor o creștere a 
producției de motoare electrice cu 
peste 25 la sută față de realizările 
anului acesta, să atingem în 1973 rit
mul care ne-a fost prevăzut pentru 
1975 și să îndeplinim cincinalul chiar 
mai devreme de patru ani și jumă
tate cit ne este angajamentul, ne bi
zuim pe activitatea fiecărui comu
nist, a fiecărui salariat, mai virstnic 
sau din cel pe care trebuie să-i for
măm ca muncitori de bază. Depinde 
de organizația de partid din uzină, 
de fiecare comunist ca potențialu. 
uman și capacitatea de producție de 
care dispunem să fie valorificate din 
plin".

Pornind tocmai de la asemene» 
sarcini mobilizatoare, de la premi
sele favorab'le existente aici în ve
derea îndeplinirii obiectivelor propu
se, a fost întru totul îndreptățită ce
rința pe care au formulat-o comu
niștii ca noul birou ales să dovedeas
că mai multă perseverență și fermi
tate în urmărirea înfăptuirii practice 

•a măsurilor stabilite. El e dator să 
acționeze in așa fel încit, cum spu
nea în adunare un comunist. ..noi. cei 
ce fabricăm utilaje car? produc ener
gie sau transformă energia, să dăm 
noi înșine dovadă de cit mai multă 
energie, de rapacitate de muncă spre 
a fi Ia înălțimea sarcinilor ce ne re
vin din programul adoptat de Con
ferința' Națională a partidului".

Constantin MORARU

Confecții 
moderne, 
elegante

B A C A U (Corespondentul 
„Scinteii", Gh. Baltă). — De la 
începutul anului și pină acum, 
colectivul fabricii de confecții 
din Bacău a expediat, peste 
plan, beneficiarilor interni și 
externi, produse în valoare de 
17 milioane lei. Acest spor de 
producție s-a obținut prin hăr
nicia muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor de aici, prin 
creșterea productivității muncii. 
Planul de producție pe 10 luni a 
fost îndeplinit cu 20 de zile mai 
devreme. Oamenii dc aici și-au 
respectat cuvintul reailizîndu-și 
încă de pe acum angajamentul 
anual la indicatorul producție- 
marfă. In prezent, întregul co
lectiv al fabricii băcăoane este 
angajat plenar într-o muncă 
susținută pentru îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor 
de plan pe întregul an. O dată 
cu aceasta se fac intense pre
gătiri pentru producția anului 
viitor. !nginerul-șef al fabricii, 
Elena Hulubei, ne spunea că, in 
primul trimestru al anului care 
vine vor fi realizate 100 de noi 
modele de confecții. Se vor fa
brica, printre altele, circa 180 000 
costume pentru copii și. 100 000 
perechi de pantaloni supraelas- 
tici pentru copii și adulți. Ele 
vor fi confecționate intr-un nu
măr yarijgț demodele, cu o linie 
elegantă^ modernDe mențio
nat că toate aceste confecții aii 
de pe acum asigurată desface
rea pe piață.

Tragerile la sorți 
pentru trimestrul 
al lll-lea ale unor 

librete C. S. C

în ziua de 25 octombrie a.c., 
la orele 18,15. vor avea loc, la 
Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" — sala Victoria — (calea 
Victoriei nr. 174) tragerile la 
sorți pentru trimestrul III/1972 
ale libretelor de economii pen
tru turism și libretelor de eco
nomii pentru construirea de lo
cuințe.

După tragerile la sorti va 
urma spectacolul „Trăsnitul 
meu drag", pe care Casa de E- 
conomii și Consemnațiuni îl o- 
feră cu prilejul „Săptămînii eco
nomiei".

@ 0 H B

Din noua arhitectură a lașului

ÎN SFÎRȘIT, 
PROBLEMA 

CONTOARELOR 
A FOST 

SOLUȚIONATĂ
j Scrisori sosite la re- 
\ dacție sesizau că. de 
\ multă vreme, intre- 
<. prinderile furnizoare 
r de energie electrică 
? nu se mai îngrijesc de 
? procurarea contoare- 
J lor. Cum acestea, o- 
S dată instalate, devin 

proprietatea întreprin- 
derilor, trebuie răs- 

C cumpărate de la abo- 
r nați. Ceea ce se și 
/ face, dar într-un anu- 
) me fel care dezavan- 
S tajează pe abonat. In 
> timp ce el plătește 250 
\ de lei un contor, în- 
|z treprinderea îi resti

tuie doar 130 de lei.

Centrala industrială 
de transport și distri
buție a energiei elec
trice ne-a trimis un 
răspuns, din care re
zultă că a luat sfirșit 
disputa dintre abonați 
și întreprinderile fur
nizoare în legătură cu 
procurarea și plata 
contoarelor. „Potrivit 

„,ri;g.ițjamgntujt).i PQpt^u 
IfmriUaia® șț^țilizaroji 
țciWtlHei’f elgcuSce, n- 

' probat ■prin'! II.C.M.
2 763/1968, procurarea 
contoarelor pentru de
contarea consumului 
de energie electrică li
vrată consumatorilor 
se face de către în
treprinderea furnizoa
re din fondurile sale 
și se montează la con
sumatori". In răspuns 
se precizează că ..Mi
nisterul Energiei Elec
trice a făcut interven
țiile necesare la fo
rurile în drept și 
problema a fost rezol
vată în favoarea con
sumatorilor. Astfel, 
întreaga producție de 
contoare electrice des
tinată pentru nevoile 
interne este preluată 
de M.E.E., contoarele 
montîndu-se la con
sumatori fără ca aceș
tia să mai fie nevoiți 
a suporta nimic din 
costul acestora".

Cu alte cuvinte, o 
problemă tergiversată 
multă vreme 
acum rezolvată, 
bine mai tîrziu 
niciodată...

a fost 
Mai 

decit

CONCIS
Șl LA OBIECT

Consiliul popular al 
județului Alba : „La 
scrisoarea dv., privind 
construirea unei școli

cu două săli de clasă 
în satul Pleși-Săsciori, 
vă facem cunoscut ur
mătoarele : „S-a luat 
legătura cu organele 
locale, care ne-au in
format că s-a dat 
folosință o sală 
clasă necesară 
23 elevi 
ora actuală, 
cind astfel 
rarea 
in condiții normale. 
A doua sală de clasă 
a fost ridicată la ro
șu, pentru a fi finisa
tă. în cazul 
mărul de 
crește".

Comitetul 
Neamț al 
....înaintăm, 
nota de cercetare în
tocmită de colegiul 
Comitetului județean 
Neamț al P.C.R., din 
care rezultă că în 
majoritatea lor fapte
le se confirmă, 
primarul comunei 
doleni, Macovei 
mitru, urmează 
scos din funcție".

Regionala de căi fe
rate Brasov : „Orga
nele Regionalei C. F. 
Brașov, cercetînd ac
tivitatea lui Vlădescu 
Ion, șef al punctului 
Ec. din stația Sf. 
Gheorghț... au con
statat lipsuri și aba
teri ce" au condus la 
scoaterea sa din func
ție ca necorespunză
tor. Anexăm o co
pie după raportul de 
cercetare întocmit cu 
această ocazie".

Răspunsuri concise, 
la obiect, care oglin
desc măsuri operati
ve și eficiente pentru 
înlăturarea deficien
telor semnalate de că
tre cetățeni.

in 
de 

celor 
existent! la 

satisfă- 
desfășu- 

învătămîntului 
condiții

cînd nu- 
elevi va

județean 
P.C.R. ! 

alăturat.

iâr 
Po- 
Du- 
a fi

DEȘI „PRINS 
CU RATA-N 

GURĂ", ESTE 
TOTUȘI MENȚI
NUT DIRECTOR

Din Slatina ni s-a 
semnalat, 
scrisoare 
torul 
D.C.A., 
gravul, 
teri in _ ____
lui obștesc. în înche
iere eram rugați insis
tent să dezvăluim a- 
ceste fante, ceea ce 
și facem în rîndurile 
care urmează, citind 
din răspunsul Direc
ției de urmărire pe
nală și de criminalis
tică a Procuraturii 
Generale, care a e- 
fectuat cercetări : „S-a 
stabilit că învinuitul

printr-o 
direc-că

întreprinderii 
Constantin Zu- 

comite aba- 
dauna avutu-

Zugravu Constantin 
și-a însușit din sub
unitățile întreprinde
rii diferite bunuri in 
valoare de 520 lei și 
775 kg benzină, pe care 
a folosit-o la mașina 
personală ; folosin- 
du-se de calitatea sa, 
C. Zugravu a dispus 
să fie procurate piese 
auto, de care unitatea 
nu avea nevoie, dar 
care au fost folosite de 
el la autoturismul 
proprietate persona
lă, prejudiciind între
prinderea cu suma 
de 3 982 lei ; a folosit 
in interes personal 
cele două autoturis
me ale întreprinderii, 
consumîndu-se car
buranți și iubrifiantl 
în valoare de 9 000 
lei ; pe baza unor de
contări de deplasa-e 
ireală și-a însușit su
ma de 1 030 lei". în 
răspuns sînt mențio
nate și alte fapte.

Prin urmare, sesi
zarea s-a dovedit a 
fi întemeiată. Avem 
de-a face cu fapte 
care nu sînt permise 
nimănui, darmite u- 
nui conducător de în
treprindere. Cu toate 
acestea, din răspuns 
rezultă că, deși „ur- 
juărire^ penală, a fost 
terminată, iar faptele 
sînf stabilite, nu s-a 
disnus încă trimiterea 
sa în judecată". Nu 
mai încape nici o în
doială că. ținînd sea
ma de abuzurile să- 
vîrșite, forurile com
petente îl vor trimite 
de îndată 
cată.

Chestiunea 
pune Insă, 
claritatea, este 
asemenea ins nu mai 
poate fi menținut in 
fruntea unei între
prinderi. în legătură 
cu aceasta precizăm 
că redacția a trimis se
sizarea și Ministeru
lui Industriei Ușoare. 
Răspunsul, trimis de 
Direcția generală de 
organizare și control, 
ne-a informat că ..ime
diat după definitivarea 
dosarului. M.I.U. va 
lua măsurile corespun
zătoare. în funcție de 
concluziile ce vor re
zulta".

După cum s-a arătat 
mai sus. dosarul a fost 
definitivat, concluziile 
sînt și ele mai mult 
decit clare. Urmează 
doar ca tov. director 
general adjunct al di
recției amintite. Dumi
tru Gorjan. semnata
rul răspunsului. să 
dispună, de urgentă, 
..luarea măsurilor co
respunzătoare".

în jude-
ce se 

cu toată 
că un

Neculai ROSCA

E3 E3 B O B
V-ați întrebat vreodată 

cu ce se ocupă un cadru 
universitar ? Desigur, la 
această întrebare nu-ți 
trebuie prea mult timp de 
gîndire pentru a da un 
răspuns. Universitarul poa
te fi văzut prin biblioteci, 
punîndu-se la curent cu 
ultimele noutăți științifi
ce din domeniul său, pre
gătind o lucrare științi
fică, o teză de doctorat 
sau cursul pe care urmea
ză să-l predea a doua zi : 
îl întilnim la catedră edu- 
cind generațiile de stu
dent!, impărtășindu-le nu 
numai cunoștințele sale 
teoretice, ci și experiența 
sa de viață ; îl întilnim in 
laboratoare, in mijlocul 
studenților, supraveghind 
o experiență ce vine să 
confirme o ipoteză teore
tică.

Aceasta este imaginea 
adevărată a universitarilor 
noștri — de la asistentul 
stagiar pină la șeful de 
catedră. Ei sint cei care 
contribuie mult, cu înaltă 
responsabilitate, la educa
rea tineretului din amfi
teatrele universitare, la for
marea viitorilor specialiști 
de care avem nevoie.

Există insă și unele, din 
fericire foarte,, foarte rare 
excepții, cu atît mai brutale 
prin contrastul flagrant cu 
imensa majoritate la care 
ne refeream. Individul de 
care ne ocupăm în rîn
durile ce urmează n-are 
nici o legătură cu toți a- 
cești oameni pe care-i 
stimăm și ale căror preo- 
cup'ărl obligă la respect.

Și n-are fiindcă singur 
și-a tăiat-o. Dacă ne ocu
păm de el, de procesul său 
de degradare umană gene
rat de goana după căpătu
ială, este pentru că. în- 
timplător, insul în cauză 
se aciuise la o catedră...

...Cu vreo doi ani în 
urmă. Uzina de cinescoape 
București emitea mai 
multe comenzi către dife
rite unități C.E.I.L., pentru 
niște palete din lemn ce-i 
erau necesare la depozita
rea materialelor în sistem 
paletizat. Nu ne vom ocu
pa aici de motivele pen
tru care comenzile n-au 
fost onorate și nici de fi
liera prin care o astfel de 
comandă a ajuns în mii- 
nile unui particular, con
ferențiarul universitar dr. 
ing. Gheorghe Filipescu 
de la Facultatea de indus
trializarea lemnului din 
cadrul universității bra
șovene. Cert este că acesta 
acceptă să întocmească do
cumentația de execuție, să 
calculeze norma de con
sum specific și norma de 
timp necesară executării 
paletelor. Pină aici lucru
rile par să fie normale : 
fiind vorba de un produs 
nou. era firesc ca un spe
cialist să fie consultat in 
vederea găsirii celor mai 
bune soluții pentru execu
tarea lui. Și cine putea fi 
mai competent decit un 
cadru universitar din a- 
cest domeniu ?

O dată terminată, docu
mentația respectivă a fost 
înaintată cooperativei meș
teșugărești „Sirguința" din

Brașov. Numai că atît con
ducerea cooperativei, cît 
și organul său ierarhic su
perior — U.J.C.M. Brașov 
— constată că norma de 
timp antecalculată este 
mai mult decit exagerată.

— Ne-a sărit imediat în 
ochi prețul ridicat al mano
perei, ne spune inginerul 
Horea Mîrza, șeful servi-

Gh. Filipescu și vărul său 
Marcel Dorinei, in baza 
unor contracte cu munca 
la domiciliu. Nu, nu-i nici 
o greșeală, ați citit bine : 
omul care-și împăuna nu
mele cu titluri universita
re și științifice nu pregeta 
să se ocupe la domiciliul 
său și cu de-ale timplă- 
riei. Dar nu ca amator, ci

Gheorghe Filipescu nu 
mai era de-acum decit 
cu numele omul care, de 
la înălțimea unei catedre 
universitare, educă stu
denții. întrevederea posi
bilității obținerii unui cîș- 
tig nesperat l-a făcut să 
se transforme în alt om, 
intr-un afacerist veros pus 
pe căpătuială. Titlul și bu-

niște oameni dispuși să-i 
gireze ilegalitățile.

— Nu știați că instruc
țiunile UCECOM vă in
terziceau să preluați de 
la Filipescu o asemenea 
comandă ? I-am întrebat 
pe Iuliu Bodo, președinte
le cooperativei.

— Știți, tovarășul Iuliu 
Nuțiu, vicepreședintele

„SPECIALISTUL IN LEMN" 
era de fapt din... tinichea

ciului organizarea muncii 
de la U.J.C.M. Brașov. Am 
făcut un calcul real și am 
ajuns la concluzia că pre
țul manoperei trebuia re
dus la jumătate...

Ce se întimplase ? In 
calculele universitarului se 
strecurase o eroare ? Da I 
însă nu o eroare tehnică, ci 
o eroare in modul său 
de gindire. în calculele 
meschine pe care și le fă
cuse. Și aceasta deoarece 
executarea produsului — 
pentru care conf. dr. ing. 
Filipescu întocmise docu
mentația — urma să fie 
făcută de... conf. dr. ing.

ca... profesionist. Și nu cu 
o bagatelă de citeva mii 
de lei. ci cu o comandă 
serioasă a cărei valoare 
depășea un milion și ju
mătate 1 Se înțelege că nu 
pe degeaba ; am văzut 
doar cîte eforturi și cal
cule tăcuse pentru ca 
suma ce urma să-i intre 
în buzunar să fie cît mai... 
rotundă.

încercarea timidă a coo
perativei „Sîrgulnța" — 
concretizată în refuzul de 
a-i gira cu firma sa afa
cerile — de a-1 aduce pe 
universitar la realitate, 
n-a avut nici un efect.

nul nume de care se bucu
ra au fost puse în joc 
pentru a impresiona con
ducerea unei alte coopera
tive — din comuna Feldi- 
oara — in vederea reali
zării combinației pe care 
cei de la „Sirguința" o re
fuzaseră. Dar și aici a dat 
peste aceleași „greutăți", 
așa că a fost nevoit să-și 
caute altă firmă. Cum însă 
prin partea locului lumea 
începuse să-l cunoască și 
să-l privească bănuitor, 
a încercat în altă parte. 
De data aceasta a găsit — 
la cooperativa „Muncito
rul" din Tirgu-Secuiesc —

U.TCM Covasna, ne-a o- 
bligat..._  ?ț

Nu numai că a comis o 
ilegalitate încheind con
tract de muncă la domi
ciliu cu un om din alt ju
deț, dar conducerea coope
rativei din Tirgu-Secuiesc 
a aprobat fără nici o re
ținere prețul pe care-1 ce
ruse Filipescu, neîntre- 
bîndu-se nici măcar cum 
poate un particular să exe
cute cu mijloace proprii o 
asemenea comandă.

Cit despre beneficiar, 
faptul că o asemenea co
mandă a ajuns să se pe-

regrineze de colo-colo, 
prin intermediul celor doi 
afaceriști și nu al repre
zentanților uzinei, vor
bește de la sine. Iată pozi
ția ' fostului șef al birou
lui aprovizionare. Gheor
ghe Lixandru :

— Pe mine nu mă inte
resa cit costă. Putea să 
coste și 39 de lei, putea să 
coste și 1000 de lei, că nu 
era din fondul de produc
ție, ci de la investi
ții (I?!)...

O dată perfectată afa
cerea, Gh. F. uzează din 
nou de titlurile sale și, cu 
ajutorul unor adrese din 
partea cooperativei care-1 
gira și al cunoștințelor pe 
care le avea la C.E.I.L. 
Brașov (cunoștințe care 
au încasat și ele sume fru
moase pentru aceste ser
vicii). „aranjează" ca toate 
operațiile să se facă in in
teriorul C.E.I.L.-ului. me
canizat, deși contractul 
prevedea în mod expres 
că totul se execută ma
nual și la domiciliul celor 
doi ! Dar operațiile se fă
ceau In afară, insă nu de 
cei doi antreprenori, ci de 
oameni pe care aceștia ii 
angajaseră. Ei aveau doar 
grijă să încaseze banii. 
Cum încasarea unor su
me de ordinul sutelor de 
mii ar fi bătut la ochi, 
conferențiarul trece pe 
state o cohortă întreagă de 
frați, cumnați, socri, pă
rinți și alte „cunoștințe" 
de încredere.

Uite-așa — după cum 
reiese din dosarul aflat Ia 
Direcția de control și re-

vizie din Brașov — statul 
a fost păgubit cu peste 
un milion 1

Acum cei doi asociați 
sînt arestați. Ancheta pe
nală în curs va stabili de
sigur și vinovățiile celor 
care au favorizat — din 
interes sau pur și simplu 
din indolentă — activita
tea infracțională a aces
tora. Dar dincolo de toate 
acestea rămîne o nelămu
rire. Cum de a putut un om 
ce deținea o funcție univer
sitară să abandoneze orice 
principii de onestitate, să 
renunțe, în fond, la profe
sia sa, la menirea de edu
cator al tinerei generații și 
să se transforme într-un 
afacerist veros ? Se zbătea 
în reale dificultăți materia
le ? Nu-i ajungea cît cîștiga 
exercitîndu-și în mod cin
stit profesia ? Un fapt ne 
scutește de orice comenta
rii : salariul conferenția
rului universitar dr. ing. 
Gheorghe Filipescu era 
de aproape 4000 lei, fără a 
mai socoti și ciștigul de 
inginer al soției sale...

Și nu putem incheia aces
te rinduri fără a ne expri
ma un gind intim : oare 
Gh. F. nu dăduse pină a- 
tunci absolut nici un semn 
de asemenea tendințe, avi
ditatea sa nu se mai expri
mase sub nici o formă. In
cit ceilalți din jur. cu mai 
multă vigilentă, cu mai 
multă exigentă să fi putut 
preîntîmpina prăbușirea ?

Emil MAR1NACHE 
N. MOCANU
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TOATE PRODUSELE AGRICOLE
CÎT MAI REPEDE; ^zitaie ^|ț MÂI RW,

% DOLJ <4. Decalajul dintre coles si dejmzitare PRAHOVA

diimnieste pretai
Pînă în seara zilei de 20 octom

brie pe ogoarele județului Dolj po
rumbul a fost recoltat de pe mai 
bine de 80 000 hectare, ceea ce re
prezintă peste 63 la sută din supra
fața ocupată cu această cultură. în 
cooperative agricole ca cele din Si
liștea Crucii, Grecești, Valea Stan- 
ciului și Foișor culesul porumbului 
s-a Încheiat, iar In altele se apropie 
de sfîrșit. Succesul înregistrat de 
cooperativele fruntașe atit In ce pri
vește obținerea unor recolte mari, 
cît' și stringerea lor la timp se dato- 
rește în primul rînd organizării 
muncii pe baza acordului global. De
sigur că. o dată cu recoltatul, mai 
ales în aceste zile, cînd timpul este 
umed, o atenție deosebită trebuie a- 
cordată bunei depozitări a recoltei 
pentru a o feri de eventuale strică
ciuni. în majoritatea unităților agri
cole cooperatiste și de stat din ju
deț se constată preocupare pentru 
buna păstrare a produselor acestei 
toamne La cooperativa agricolă Bo- 
toșești-Paia, pe măsură ce porumbul 
se recolta era transportai imediat, 
depozitat In arioaie bine amenajate 
sau încărcat în camioane șl remorci 
și dus direct la bazele de recepție 
sau la magaziile cooperativei. „Avem 
trei autocamioane, trei remorci și 53 
atelaje cu tracțiune animală — ne-a 
relatat Alexandru Morarii, președin
tele cooperativei. Ele au fost repar
tizate la transportul porumbului. 
Seara, cînd nn se mai pOate lucra 
în cîmp, este dusă acasă recolta ce 
se cuvine țăranilor cooperatori ca 
retribuire a muncii în cadrul acor
dului global". Același interes pentru 
buna păstrare a produselor am în- 
tîlnit și la cooperativele agricole din 
Bechet, Ostroveni, Basarabi, Calafat.

în rîndurile care urmează vom in
sista mai mult asupra unor negli
jențe în ce privește păstrarea po
rumbului. La cooperativa agricolă 
Galiciuica, porumbul de pe cele 456 
hectare a fost recoltat aproa-

pe în întregime. Mai bine de 190 va
goane au fost depozitate în pătule 
și arioaie bine amenajate. Aici 
există circa 15 vagoane de porumb 
care, nefiind transportat la vreme de 
pe cimp. a fost udat de ploaie. La 
depozitare, știuleții mucegăiți n-au 
fost aleși ; fiind amestecați cu 
porumb bun. întreaga cantitate de 15 
vagoane a început să se încingă și 
să se dreprecieze. Este adevărat că 
în această situație conducerea coo
perativei a luat măsuri de 
Acum însă un mare număr 
de muncă, în loc să facă 
crări, trebuie să se ocupe 
gerea știuleților. Se pune 
rea : nu era mai bine să se fi fă
cut această operație în cimp pentru 
a economisi brațe de muncă și, în a- 
celași timp, pentru a feri de strică
ciuni o cantitate mai mare din re
colta de porumb în care s-a înma
gazinat atita muncă 7 La cooperativa 
agricolă din Gogoșița, circa 5 vagoa
ne de porumb umed cules de pe o 
vale, unde s-a revărsat apa, â fost 
depozitat sub un șopron unde a în
ceput să fermenteze. Nicolae Vlad, 
președintele comisiei de revizie din 
cooperativă, pe care l-am intilnit la 
fața locului, în loc să aibă o atitu
dine combativă față de acest ne
ajuns, căuta să găsească justificări, 
dind vina pe aglomerarea lucrărilor. 
Și, din păcate, o astfel de mentali
tate de minimalizare a pierderilor 
ce se înregistrează din cauza depo
zitării nocorespunzătoare a 
bului se întîlnește in mai 
locuri. Trebuie amintit celor 
dese astfel că nu este vorba 
„cîțiva” știuleți, pentru că, 
unul cite unul, 
iar dacă sint 
bun, îl strică 
bule judecate

Bazele de 
moderne de uscare și depozitare a 
porumbului. Unitățile cooperatiste și

sortare, 
de brațe 
alte lu
de ale- 
intreba-

porum- 
multe 

ce gîn- 
doar de 
adunați

însumează vagoane, 
amestecați cu porumb 
și pe acesta. Așa tre- 
lucrurile.

recepție au instalații

de stat trebuie să impulsioneze 
transportul in bazele de recepție, de
oarece ritmul din ultimele zile este 
nesatisfăcător. în ziua de 20 octom
brie, în bazele de recepție de pe 
cuprinsul județului Dolj s-au pri
mit doar 1 474 tone porumb, in timp 
ce bazele au o capacitate zilnică de 
a recepționa pină la 10 000 tone. Cu 
atit mai mult se impune impulsio
narea transportului la baze cu cit 
în multe unități cooperatiste și chiar 
de stat nu sint condiții optime de 
depozitare a porumbului.

Nîsîor ȚUICîJ 
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)

Dar dacă inginerul șef este ocupat 
acum cu însămințatul griului, ce fac 
președintele și ceilalți 20 de membri 
ai consiliului de conducere 7

Acum se impune folosirea la în
treaga capacitate a uscătoarelor. 
Iată de ce este cu totul inexplicabil 
faptul că la silozul din Perișoru, 
unde se găseau mari cantități de 
floarea-soarelui și trebuie să se 
primească, în continuare, porumb și 
soia, s-a hotărit ca, începind de la 10 
septembrie, coloana de uscare să fie 
scoasă din funcțiune pentru schim
barea combustiei și mărirea capaci
tății. Practic, silozul nu mai 
are acum nici o posibilitate de 
uscare a producției. Din această 
cauză, cele 2 000 tone de soia 
și 1 400 tone orez, care trebuiau 
să fie aduse aici, au fost îndrep-

Pină acum, în județul Prahova 
sfecla de zahăr a fost recoltată nu
mai de pe jumătate din suprafața 
cultivată — mai precis. 52 la sută. 
„Răminerea în urmă este evidentă, 
ne spunea Gabriel Vasilescu. dele
gatul Fabricii de zahăr din Bod — 
beneficiarul de contract. La această 
dată, conform graficelor încheiate 
cu unitățile producătoare, ar fi tre
buit să avem deia transportată la 
fabrică circa 80 la sută din cantita
tea totală de sfeclă. Or. nu s-a li
vrat dectt 40 la sută". într-adevăr. 
în Ioc să alungă pe rampele C.F.R.. 
sfecla de zahăr, gata recoltată, stă 
în grămezi pe cimp.

Evident, timoul ploios din această 
lună a îngreunat transportul. Dar 
acestei cauze obiective i s-au a- 
dăugat altele subiective, determinate 
de o slabă organizare a muncii, de

nerepartizarea judicioasă a mijloa
celor de transport pe zile, pe culturi 
și altele. Bunăoară. înainte de ploi, 
la cooperativa agricolă Conduratu 
sfecla se putea recolta. Dar acest 
lucru nu s-a făcut. Ing. Sergiu Can
taragiu il liniștea pe delegatul fabri
cii : ..Lasă, omule, că mai e timp". 
Au lăsat treaba de azi pe mîine. Tot 
așa au procedat și membrii coopera
tivelor agricole din Ologeni. Petro
șani, Cocorăști-Colț etc. La cea din 
Cocorăști-Colț, bunăoară, din ’20 
hectare nu s-au recoltat decît 35 ha. 

a întîrziat 
este și la 

Poenari-
iar transportul la bază 
mult. O situație similară 
Cioranii de Sus, Sălciile, 
Burchii și in alte părți.

Mergîn-d pe drumurile
poți vedea, la tot pasul, grămezi mai 
mari sau mai mici de sfeclă de zahăr 
care stau de zile în șir în bătaia

județului,

. tate către alte silozuri. Deci, In Ioc 
ca mijloacele să fie folosite pen
tru transportul producției din cimp, 
sint ocupate cu transferări de 
produse de la un siloz la altul. De 
asemenea, există și oericclul depre
cierii porumbului mai umed depozi
tat în pătule. într-unul dintre pătu- 
lele aflate în curtea silozului po
rumbul a început să încolțească.

Pină la 20 octombrie, la silozul din 
Fetești s-au preluat circa 20 la sută 
din cantitățile de porumb prevăzute 
și urma să înceapă primirea soiei. 
Deși cantitățile de porumb preluate 
nu sint prea mari au și început să 
apară unele greutăți la depozitare. 
„Porumbul, avind o umiditate ridi
cată. nu poate fi depozitat în pătu- 
lele metalice, care au un diametru 
mare, existind pericolul deprecierii, 
ne spune tov. Radu Stoenescu, șeful 
silozului. Ținînd seama de ritmul in

care unitățile recoltează și livrează 
porumbul, în cîteva zile nu vom 
mai avea unde să-l punem. De aceea, 
trebuie să primim încă 4 000 de pa
nouri pentru confecționarea pătate
lor". Iată o problemă care trebuie 
să stea, firește, în atenția întreprin
derii județene pentru valorificarea 
cerealelor.

Desigur, acum sînt de transportat 
și depozitat mari cantități de produ
se. De aceea trebuie să se ta toate 
măsurile necesare pentru asigurarea 
spațiilor corespunzătoare de depozi
tare și înlăturarea pierderilor. Con
dițiile deosebite 
Impun și măsuri 
cursul lucrărilor 
la depozitarea în

în care se lucrează 
speciale pe tot par- 
— din ‘cimp pină 
hambare a recoltei.

Ion TEODOR 
Lucian CIUBOTARU

ploii, supuse pericolului brumelor. 
Luni, de exemplu, se aflau in cimp 
în grămezi, aproximativ 5 000 tone 
sfeclă de zahăr. Ce se întreprinde 
pentru înlăturarea acestui neajuns 7 
La această întrebare, tov. ing. Aurel 
Furfurică, directorul direcției gene
rale agricole județene, ne-a răspuns : 
„Luni dimineața, biroul comitetului 
județean de partid a analizat stadiul 
lucrărilor agricole de toamnă și a 
stabilit o serie de măsuri care tre
buie aplicate urgent. Organizațiile de 
partid de la sate și consiliile popu
lare comunale vor mobiliza la lucru, 
in aceste zile, pe toți locuitorii sate
lor. De asemenea, vor da ajutor, în 
continuare, la recoltarea și transpor
tul produselor numeroși funcționari 
și elevi. întrucît se lucrează in con
diții foarte grele, s-au comandat și 
au sosit 10 000 perechi cizme, care 
sint distribuite cooperativelor a- 
gricole. Pentru transportul sfeclei vor 
fi repartizate mai multe camioane șl 
remorci. Pe baza măsurilor luate, a- 
preciem că ritmul transportului va 
crește de la 1 500 la 2 000 tone sfeclă 
de zahăr pe zi. în 12—14 zile vom 
încheia recoltarea acestei culturi". 
Sînt, într-adevăr. măsuri bune, care 
trebuie materializate cit mai repede, 
pentru ca întreaga producție de sfeclă 
să fie strînsă de pe cimp, depozitată 
cu grijă și trimisă fabricilor.

Unele probleme s-au ivit și la 
transportul sfeclei de zahăr pe calea 
ferată. Zilele trecute, pe rampele de 
Încărcare din stația Cricov erau pes
te 1 250 tone de sfeclă, iar 1a stația 
Mizil — 1 300 tone. Delegatul fabri
cii motiva atunci că C.f’.R.-ul nu a 
asigurat vagoane suficiente. Datorită 
măsurilor luate, in cursul zilei de 
luni au sosit suficiente vagoane. Este 
necesar ca în continuare să se asi
gure mijloace de transport pentru 1 
ca sfecla de zahăr să ajungă la timp 
in fabrică spre a fi prelucrată.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

în confruntare
ANGAJAM ENTELE-FAPTELE

La Uzina mecanică Buzău

Noi produse, utile economiei

din marea întrecere socialistă
Șl- AU PROP U S... ...Șl AU REALIZAT

...Slderurgițtil noștri au creat condiții ca, la obiecti
vele puse în funcțiune, să realizeze parametrii proiectați 
pentru etapa actuală, urmînd ca in 1973 să atingă ni
veluri de producție superioare capacităților proiectate, 
contribuind astfel la realizarea, în anul viitor (1973 — 
n.n.), a circa 8 000 000 tone oțel pe economie.

tn trei trimestre ale acestui an, cheltuielile de produc
ție au lost reduse cu 131,7 milioane Iei, obțlnîndu-se be
neficii peste plan de 27 milioane Iei. S-au fabricat su
plimentar piese de schimb, care asigură buna întreținere 
a utilajelor metalurgice, în valoare de 30,6 milioane 
lei, față de angajamentul anual, de 35 milioane lei.

mai nu
de nece- 
de stins

(Din angajamentul rostit în fața Conferinței Naționale 
a partidului).

(Din bilanțul pe 9 luni al activității Centralei side
rurgice din Galați).

— în perioada care a trecut din 
acest an, ne-a spus interlocutorul, 
s-au obținut, peste prevederile pla
nului, 14 600 tone laminate finite 
pline. Realizările ar fi fost și mai 
bune, îndeosebi in cadrul combina
tului gălățean, dacă nu persistau 
unele neajunsuri în domeniul în
deplinirii planului de investiții. 
De pildă, banda nr. 3 de aglo
merare și furnalul nr. 3 nu 
au intrat la timp în funcțiu
ne, întrucît unele utilaje au fost 
livrate cu mare intîrziere — uneori 
de pină la 10 luni — de către Uzina 
de construcții de mașini din Reșița, 
„Vulcan“ din București, „Unio“ din 
Satu Mare, „Independența" din Si
biu, iar un număr important de uti
laje și aparataje din import au fost 
contractate cu termene de primire 
necorelate cu necesitățile noastre de 
către întreprinderea de comerț ex
terior 
în . .
de 20 pină 
pierderi la 
și laminate 
zarea unor 
și valorici.

este stabilit și pe baza acestei 
noi capacități de producție. Nici 
pentru unele dintre investițiile ani
lor 1973 și 1974 nu - .
mod corespunzător, 
problema 
logice Ia 
cință nu 
ci și al 
măsuri hotărite pentru crearea con
dițiilor de punere in funcțiune Ia 
termen a obiectivelor prevăzute să 
dea producție in anii următori. Este 
de relevat că, in ce privește produc
ția de oțel și de bandă laminată la 
cald, sînt necesare chiar unele de
vansări de termene, care să asigure

esle rezolvau in 
pină în prezent, 
utilajelor tehno- 
utile. în conse- 

nivelul centralei,
asigurării 
termene 
numai la 
ministerului, sînt necesare

dintele — ale consumatorilor 
economie 7

— Privim cu cea mai mare 
satisfacerea in măsură tot mal 
a necesităților beneficiarilor 
aspectul laminării tablelor la 

sau multiple. în această 
față de anii precedenți, 
de tablă livrată la dimen- 
sau multiple s-a mărit in

grijă 
mare 

sub 
lun-

gimi fixe 
direcție, 
cantitatea 
siuni fixe 
mod continuu și venim în întimpina- 
rea consumatorilor de tablă, in sen
sul de a le asigura o cantitate tot 
mai mare, conform cererilor. Cit 
privește creșterea ponderii livrări
lor de table aliate și slab aliate, 
trebuie să arătăm că, deși combina-

teri cu exi 
am stat to 
arătat fiec 
ziția miini ,nd 
sudură, in 
mai bun

îmi pove 
că tineri < •» 
la început 
priceperea 
narea uno 
mari de ca

— Exiști 
noastră, 1; 
mită arch 
un fel de 
sudură. E 
țioasă. Nu 
Băieții me 
s-o execut 
vine un t 
prelucrat" 
fesional, 1 
alte pu"cl 
tii ce știe 
în fiecare 
el și-i ari 
pe urmă 
întocmai, 
nouă ori. (’■ 
totuși, nu 
el. îl diri 
intervin 
punctul de 
Iul ăsta ni 
seze“ în f 
noi, mes< 
dacă o laș 
o pată vei 
cu nimic. ' 
avanseze î 
acesta, bă
seria propriu-zisă, dar șl tot ce mal

.A_ ..Minai ine-

respectivă. Obiectivele date 
exploatare, cu o intirziere 
’ ’ “ la 30 de ziley. au generat

producția de fontă, oțel 
și, în consecință, nereall- 
indicatori de plan fizici 

. La această situație ne
corespunzătoare au contribuit și u- 
nele deficiențe interne in ceea ce 

, privește pregătirea utilajelor comune 
pentru desfășurarea in bune condi
ții a activității celor trei mașini de 
aglomerare, răspunderea revenind în 
acest caz organelor de conducere ale 
secțiilor, precum și conducerii com
binatului.

— Ce măsuri s-au adoptat în 
scopul remedierii neajunsurilor 
in activitatea economico-pro- 
ductivă a combinatului, atit in 
acest an, cit și in anul viitor și 
de cine depinde înfăptuirea 
lor ?

— Pentru înlăturarea deficiențelor 
apărute s-au luat atit măsuri or
ganizatorice, cit și de ordin tehnic, 
menite să asigure buna funcționare 
a utilajelor de la fabrica de aglome
rare și depozitul de materii prime, 
măsuri în parte realizate sau aflate 
în curs de finalizare. Dar trebuie 
arătat că noile capacități, care de
termină obținerea producției prevă
zute în trimestrul IV a.c. și in anii 
următori, nu întrunesc nici în pre
zent toate condițiile pentru pune
rea lor in funcțiune Ia termen dato
rită cauzelor arătate anterior, adică 
neasigurării Ia timp a unor utilaje 
din țară și din import. Mă refer, 
în mod deosebit, la banda nr. 4 de 
aglomerare și la extinderea lamino
rului slebing. Din aceste motive, 
capacitatea suplimentară de 200 000 
tone oțel nu a putut fi dată in ex
ploatare la potențialul ' Integral, 
la sfirșitul lunii septembrie a.c., 
deși planul pe trimestrul IV

Azi răspunde la ancheta noastră tovarășul ION POTOCEANU, 
director generai al Centralei siderurgice din Galați

nivelul de producție indicat de că
tre conducerea de partid și. de stat 
pentru anul 1975, știut fiind că obți
nerea producției suplimentare de 
oțel revine, in cea mai mare mă
sură, Combinatului siderurgic de la 
Galați.

— Una din sarcinile de sea
mă ale combinatului vizează 
sporirea eficienței activității e- 
conomice, pe calea reducerii 
cheltuielilor materiale și, în
deosebi, a consumului de me
tal și cocs. Ce s-a întreprins 
pină acum în acest domeniu și 
cum se va acționa in conti
nuare ?

— Activitatea pozitivă în acest do
meniu, desfășurată în trei trimes
tre din acest an, se reflectă, între 
altele, in economisirea a 15 600 tone 
cocs și 8 400 tone de metal. în con
tinuare vom accentua preocupările 
pentru reducerea cheltuielilor ne- 
economicoase și a rebuturilor de 
orice fel. Cit privește raționalizarea 
consumului de cocs, se va extinde 
utilizarea oxigenului in aerul ce se 
insuflă în furnale. Totodată, se 
vor asigura temperaturi maxime ale 
aerului insuflat în furnale, precum 
și o funcționare mai constantă a 
acestora, in primul rind printr-o a- 
provizionare mai bună cu aglome
rate și minereuri.

— In cuvintul rostit la Confe
rința Națională a partidului 
arătați că se va acorda întrea
ga atenție desfășurării relații
lor contractuale. Ce rezultate 
s-au obținut in acest domeniu 
și cum se va acționa pentru sa
tisfacerea riguroasă a cerințe
lor de metal — șub toate aspec-

tul poate să asigure un procent mal 
ridicat decit cel realizat in prezent, 
acesta nu se poate atinge deoarece 
nu este încă reglementată proiecta
rea noilor utilaje, ținindu-se cont de 
îmbunătățirea calitativă a metalului. 
Nici ponderea oțelurilor cu granula- 
ție fină, care se utilizează la tempe
raturi joase, nu a crescut in mod co
respunzător in perioada ianuarie- 
soptembrie a acestui an, fabricin- 
du-se numai circa 46 000 tone tablă 
din această categorie de oțeluri. în 
ce privește asigurarea tablelor pen
tru întreprinderile care execută uti
laje tehnologice, in primele 50 de 
zile ale trimestrului, programarea și 
laminarea pentru aceste 
fac, in general, potrivit 
primite. Trebuie să spun 
septembrie, s-a mărit de 
numărul întreprinderilor 
preferențial, ceea ce creează „goluri" 
evidente în onorarea contractelor în
cheiate cu celelalte unități benefi
ciare. in privința contractării, res
pectiv livrării unor cantități mici, 
de 10, 20 sau 33 de tone, combina
tul a solicitat să se asigure desface
rea prin baze, care să preia cantită
țile pe un somestru sau chiar pe un 
an, pentru că este nerational și ne
economic ca — in condițiile produc
tivității unui laminor modern, de 
13 f-150 tone/oră — să se schimbe 
programul de fabricație la termene 
scurte. Față de cerințele mereu 
creseînde privind îmbunătățirea ca
lității metalului pentru reducerea 
greutății utilajelor, cererea unor be
neficiari de a asigura tratamentul ter
mic al tablelor de peste 40 mm este 
pe deplin justificată. De aceea, încă 
din anul 1970, combinatul a prevă
zut, prin planul de investiții, con-

unități se 
indicațiilor 
că, 
la
cu

in luna
9 la 15

regim

strucția unui cuptor de tratamente 
pentru tablele de peste 40 mm, care 
în prezent se află în curs de execu
ție și care va fi pus în funcțiune la 
sfirșitul semestrului I al anului 
viitor.

— Cum se asigură optimiza
rea fabricației in cadrul combi
natului, astfel incit iă se țină 
seama intr-o măsură cit mai 
mare de necesitățile de metal 
ale beneficiarilor ?

— în elaborarea programelor de 
laminare avem in vedere, in pri
mul rind, cererile consumatorilor și, 
ca atare, combinatul realizează o 
gamă foarte variată de produse la
minate, din cele peste 130 mărci de 
oțeluri. Considerăm că trebuie să 
fim mai receptivi față de noile so
licitări de tablă ale beneficiarilor, 
iar aceste solicitări trebuie să Ie 
încadrăm In programe cît mai ra
ționale de laminare. Optimizarea fa
bricației în cadrul combinatului nu 
trebuie să fie determinată de nor
mativele de stoc ale consumatorilor, 
care în general sint destul de mari 
(la unele întreprinderi pină la 60 de 
zile), ci de cerințele concrete ale a- 
cestora, de necesitatea utilizării cît 
mai eficiente a instalațiilor side
rurgice.

— Dar respectarea discipli
nei contractuale, nu numai can
titativ, pe global, ci și pe sor
timente ?

— Pentru 
condiții a 
puțin timp 
urmărirea 
contractuale 
torul mașinilor electronice de
calcul, care evidențiază zilnic si
tuația pe fiecare beneficiar și pe fie
care sortiment. Din păcate insă în 
acest domeniu s-au manifestat și se 
manifestă lipsuri. Evident, această 
situație este determinată exclusiv de 
modul cum este organizată și con
trolată activitatea de desfacere a 
producției. în seonul îmbunătățirii 
acesteia, în ultimele luni s-au luat 
măsuri de separare a activității de 
desfacere și export de activitatea 
de aprovizionare, s-a reorganizat 
programarea producției ș.a. Unele 
aspecte negative — arătate și în 
presă — au fost dezbătute cu sala- 
riații din sectorul comercial. Ne 
străduim să întărim spiritul de răs
pundere în domeniul respectării dis- 
cip lnei contrac uale și să încadrăm 
sectorul comercial cu lucrători bine 
pregătiți din punct de vedere pro
fesional, fapt de mare importanță 
pentru combinat

Convorbire consemnatfi de 
Cornell?! CARL AN 
Tudorel OANCEA

Asimilarea, în ultimul an, in 
producția de serie, a vagoanelor 
de mare capacitate pentru 
transportul feroviar nu a înche
iat șirul produselor noi realizate 
la Uzina mecanică din Buzău. 
Cunoscută ca un important pro
ducător de aparate și utilaje 
pentru stingerea incendiilor, 
uzina buzoiană fabrică, totoda
tă, echipament de intervenție 
portabil, pe bază de zapadă 
carbonică, precum și stingătoare 
carosabile hidraulice.

Ținînd seama de tot 
meroasele solicitări și 
sarul de echipament
incendii pentru cele mai diferite 
sectoare ale economiei, mai cu 
seamă in cele un(e se lucrează 
cu materiale 
colectivul de 
mecanice din 
cupă stăruitor de perfecționarea 
caracteristicilor tehnico-func- 
ționale ale produselor sale, de 
diversificarea sortimentelor fa
bricate. în acest contex, in uzi
nă se fac pregătiri intense pen
tru ca in 1973 să se introducă în 
fabricația de serie stingătoarele 
„G-60" și „G-120" transporta
bile pe trenuri de rulare spe
ciale, care se realizează tot in 
cadrul uzinei. în aceeași fami-

ușor inflamabile, 
muncă al Uzinei
Buzău se preo-

lie a aparatelor mobile se în
scrie și stingătorul autotractat 
„P—250“. Destinat obiectivelor 
industriale, rafinăriilor, nave
lor maritime și fluviale ș.a., 
„P—250”, prevăzut să se pro
ducă în anul viitor, se numără 
printre utilajele de înaltă teh
nicitate realizate in uzina buzo
iană. De asemenea, se află in 
probe seria zero a unor echi
pamente mobile pentru înzes
trarea formațiilor de pompieri.

Dezvoltarea rapidă pe care 
Uzina mecanică din Buzău o 
cunoaște în actualul cincinal se 
concretizează, 1 
construirea unei 
bricație care va 
capacitățile de 
echipamentelor 
răspindite în prezent In atelie
rele uzinei. Utilaje tehnologice 
de mare complexitate cu care 
va fi dotată noua hală vor asi
gura un înalt grad de mecani
zare a operațiilor de pregătire 
și finisare a produselor, r'eali- 
zindu-se o gospodărire econo
micoasă a materiilor și mate
rialelor și, mai cu seamă, a me
talului.

între altele, in 
noi hale de fa- 
concentra toate 

: producere a 
de stingere.

trebuie învăț. 
iei lucrurile 
timpul, să fii 
pățești ruși 
mintuială. M 
și să vedeți

Și acum, < 
montorul Ntc 
terea perfect 
citarea ei la 
să amintim 
de la sine de 
danii. La m 
gențele călit 
cit verificar 
gamagrafier 
cusăturile sv 
cind uriașii 
substanțe c 
talului, la s 
zastre. Dar 
de montaj 
sint aproap 
clișee pe < 
durile n-at 
substanțial 
patru mici 
tuie un,,r< 
lucrări.

„Să nu 
cut de m 
cită greut 
principiul 
recomand 
în concei 
gențele p 
corectituc 
asta, dar 
de grani;

— Peni 
rul — g 
și cînd t • 
c>nd api 
să se fol 
se gînde 
fi mai k

Așa ci 
lingă unc^- 
și iată că din asta s-au uu__
acum cinci inovații prețioase, dintre 
care una... o schelă. O schelă mobilă, 
extrem de ingenioasă, care înlocu
iește construcția unei schelării me
talice greoaie, reduce la jumătate 
timpul de montare a unei virole și 
economisește o impresionantă canti
tate de metal. Cînd l-am vizitat, toc
mai îi ceruse minisb 
planșele și calculele i 
ții pentru a o general 
alte șantiere.

Toate aceste 
sumar 
cărora 
adună, 
tr-un

lucru
— ca și multe 

n-am mai s 
trăsături di 

portret moral 
culorile stăruinței, c 
dragostei de muncă.

Sau, pe scurt — ale 
cialiste.

rezolvarea tn mai bune 
acestei probleme, 

în urmă s-a trecut 
respectării disciplinei 
pe sortimente, cu aju- 

mașinilor electronice 
evidențiază zilnic

cu 
la

Mihai BAZU 
corespondentul „Scînteii

Uzinei mecanice Buzău

•• .V. S ,
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în zorii zilei, intr-o apli
cație, in adăpostul săpat 
pentru tanc, un soldat ci
tește din Topirceanu... Un 
reputat medic militar, co
lonel, in timpul său liber 
este un sculptor pasionat 
și, de altfel, foarte talen
tat... Casa armatei din 
Mangalia editează o pla
chetă de versuri — creații 
ale cercului său literar... 
La ultima bienală „l.L. 
Caragiale", un număr 
de formații militare de ar
tiști amatori se clasează 
pe primele locuri... Un o- 
fițer de infanterie reali
zași una dintre cele mai 

dogate colecții de numis
matică din țară...

Ar., alăturat toate aces
tea, aproape la ințimplare, 
conștient de altfel că 
prin ele nu aduc informa
ții inedite. Intr-un fel sau 
altul, flecare cititor a cu
noscut armata, a luat cunoș
tință de realitățile ei. Noi, 
ostașii — și nu numai noi 
— încercăm un sentiment 
de mindrie in fața acestor 
realități. Poate e mindria 
de a ne ști avind in miini 
arma, dar și unealta, și car
tea, de a ne ști purtători de 
frumos, de vers și cintec pe 
drumul bărbătesc al vieții 
ostășești. Un poet scria : 
„S-a mai cintat vreodată 
un cintec ostășesc cu atita 
bărbăție și atita strălu
cire

Ar putea fi spuse, de
sigur, multe despre viața 
spirituală a armatei : de la 
colocviile psihopedagogice 
ale tinerilor ofițeri — pină 
la intilnirile cu savanții, 
scriitorii, artiștii, in clubu
rile de unitate ; de la con
cursurile „Trec plutoanele 
cintind" și orele culturale 
din fiecare subunitate — 
pină la pregătirile, in toiul 
lor, pentru două filme ar
tistice de lung metraj cu 
tematică ostășească ; de la 
revistele literare ale tutu
ror instituțiilor de invăță- 
mint militar — pină la bi
bliotecile cu zeci de mii 
de volume...

Existența și afirmarea — 
sub impulsul efervescenței 
ideologice și artistice ge
nerate de către partid — a 
unor instituții ca Editura 
militară, Centrul de studii 
și cercetări de istorie și 
teorie militară, Studioul 
cinematografic al armatei, 
Studioul de arte plastice 
și altele constituie vii ex
presii ale condiției spiri-

i
lor din armată ; bustul lui 
Decebal -r regele dacilor, 
dezvelit anul acesta la Dro- 
beta Turnu-Severin, apar
ține sculptorului colonel 
Marius Butunoiu,

Dar aș vrea să mă opresc 
acum asupra celui mai re
cent act de cultură al oști
rii, cel mai recent, dar și 
printre cele mai semnifi
cative : festivalul cinte-

0 ARMĂ

O CARTE

UN CINTEC
tuale a forțelor noastre ar
mate. Volumul de studii și 
memorii privind lupta de 
eliberare a poporului ro
mân și contribuția armatei 
române la victoria împo
triva fascismului este ro
dul investigației întreprin
se de cercetătorii militari ; 
filmele documentare ca 
„Bateria albastră" — des
pre bravii muncitori brașo
veni luptători in războiul 
antihitlerist sau „Odă pri
măverii", închinat tineri
lor ostași comuniști, pre
cum și alte pelicule — u- 
nele premiate peste hotare 
— sint creații ale cineaști-

cuiul ostășesc „Te apăr și 
te cînt, patria mea". Com
pozitori de mare prestigiu 
ai țării au participat la 
concursul din cadrul a- 
cestui festival, de o ținută 
care — nouă, militarilor, 
ne place să credem — a 
depășit cadrul strict mili
tar al evenimentului, de
venind un moment artistic 
cultural pe plan național. 
Compozitorul Laurențiu 
Profeta spunea : „Festiva
lul este o sărbătoare a cin
tecului de masă românesc". 
Dacă vorbim însă despre 
viața spirituală a armatei 
trebuie subliniat, cred, că

ceea ce conferă in primul 
rind valoare și semnifi
cație acestui festival este 
faptul că incă din prima 
fază a concursului său de 
creație s-a stabilit un nou 
și fructuos contact nemij
locit intre ostași și compo
zitori, intre ostași și poeți : 
vizite de documentare ale 
artiștilor in unități, repeti
ții ale formațiilor militare 
de muzică și ale corurilor 
ostășești conduse și diri
jate de către compozitori 
de frunte ai țării, concer
te— unul televizat, altul 
in curtea unei cazărmi. Am 
mai adăuga că printre cei 
ce-au participat la frumoa
sa emulație a cintecului și 
versului patriotic-ostășesc 
sint numeroși compozitori 
și poeți din armată, unii 
dintre ei cu îndelungată 
experiență pe tărîmul crea
ției, alții încă începători. 
Și ne-a plăcut să vedem in 
acest concurs de cinstire a 
Zilei Armatei, a aniversă
rii republicii dragi, sub 
deviza „Te apăr și te cînt, 
patria mea", pe Ion Chi- 
rescu, Filaret Barbu sau 
Aurel Giroveanu, umăr la 
umăr cu un tînăr căpitan 
de muzică dintr-o mici 
garnizoană.

...Am desprins, din pa
leta culturală a armatei, 
festivalul. Dacă am apela 
la o metaforă, ar trebui să 
spunem că e o culoare in 
care se topesc atitea cu
lori, se unesc trăsături 
proprii armatei noastre 
făurite și educate de par
tid : hotărîrea fermă de a 
sluji patria și 
cultul frumosului, 
mentul cadențelor 
aspre și gingășia
lui de iubire. Pentru 
purtind virtuțile definitorii 
ale însăși societății noas
tre socialiste, armata iși 
are înscris pe steagurile ei 
de luptă tot ce-i frumos și 
omenesc.

partidul, 
senti- 

ostășești 
cintecu- 

că,

Colonel L. TARCO

SALONTA. (Prin telefon de 
la Iosif Popa). Organizate de 
Comitetul județean pentru cul
tură și educație socialistă Bihor 
și Consiliul județean al oameni
lor muncii de naționalitate 
maghiară, la Salonta s-au des
fășurat, duminică, manifestările 
prilejuite de comemorarea a 90 
de ani de la moartea poetului 
maghiar Arany Janos, care s-a 
născut și a trăit o bună parte a 
vieții în acest oraș.

■ îa cadrul adunării, la care au 
participat sute de localnici și 
numeroși invitați, au luat 
cuvîntul Petru Demeter, prima
rul orașului Salonta, prof. Hor- 
vâth Lâszlo, președintele Con
siliului județean al oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară 
Bihor, criticii literari Radu E- 
nescu și Robotos Imre — care 
au prezentat activitatea multila
terală a poetului Arany Janos, 
reprezentant de frunte al litera
turii progresiste, participant ac
tiv la revoluția din 1848. Vorbi
torii au subliniat, de asemenea, 
prețuirea de care se bucură 
acest poet în țara noastră, prin 
traducerea operei sale, prin e- 
xistența în localitate a unui 
muzeu memorial.

Cu același prilej, la Casa de 
cultură din Salonta a avut loc 
o seară literară, în cadrul căreia 
membri ai cenaclului literar și 
elevi de la liceele din localitate 
au recitat din lirica lui Arany 
Janos, au prezentat în versiune 
dramatizată secvențe din cele 
mai reprezentative balade, ma
nifestare la care și-a adus con
tribuția corul de cameră al ele
vilor din localitate.

• SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT

de timent din Bicaz TENIS ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Recen.t, Fabrica de ciment din 

Bicaz a aniversat două decenii 
de existe nță. Prilej de bilanț 
pentru întregul colectiv, eveni
ment dt’spre care tovarășul 
Aurel B- ardeanu, inginerul șef 
al fabric ăi, unul dintre entuzi
aștii pr< jzenți aici încă de la e- 
laborare a primei șarje, a ținut 
să preci zeze :

— Rat .iunea amplasării acestei 
unități i aici a constat nu numai 
în cc instruirea complexului hi- 
HCrote'hnic Bicaz pentru care 
s-a furnizat întreaga cantitate 
de pe- e 660 000 tone ciment, dar 
și în f 'xistenta în zonă a unei 
3* 

deto 
pu?” ________ _ .
rea'w 1 o producție de 500 000 
toni1 ' nent. Acum însă am 
ajunf1 să producem anual peste 
1 300 000 tone ciment. De altfel, 
de la punerea în funcțiune a fa
bricii și pină în prezent, har
nicul nostru colectiv a dat 
aproape 17 milioane tone ci
ment, ceea ce echivalează cu 
betoanele necesare pentru 33 de 
obiective economice de mărimea 
complexului hidrotehnic de ia 
Bicaz.

în palmaresul succeselor de 
pină acum, 1972, ca an al ju
bileului de două decenii, repre
zintă o încununare a muncii 
harnicului colectiv de cimen- 
tiștl. Este anul cînd, din iniția
tiva și la propunerea organiza
ției de partid, a pornit chema
rea la întrecerea socialistă către 
toate colectivele din industria 
materialelor de construcții. O- 
biectivul principal propus în ca
drul întrecerii, de a realiza peste 
planul anual 16 000 tone ciment, 
a fost înfăptuit în ajunul Con
ferinței Naționale a partidului. 
S-au identificat resurse care au 
dus la suplimentarea angaja
mentului și, astfel, la acest ju- 
br.’eu colectivul fabricii se pre
zintă cu o producție peste sar
cinile anuale de plan de 20 500 
tone ciment.

Ca autori ai valoroasei iniția
tive „productivitate orară ma
ximă cu cheltuieli minime", care 
a fost preluată și de către alte 
colective din industria materia
lelor de construcții, cimentiștii 
din Bicaz obțin noi și presti
gioase rezultate în cinstea ani
versării unui sfert de veac de 
la proclamarea republicii. Ho
tărîrea fermă a cimentiștilor din 
Bicaz, de a realiza cincinalul în 
4 ani și jumătate, iși găsește 
confirmarea în reînnoirea anga
jamentului de a încheia bilanțul 
activității pe acest an cu o 
producție peste plan de 26 000 
tone ciment, 100 000 metri cubi 
plăci din azbociment, 17 000 
tone var ș.a. (Ion Manea, co
respondentul „Scînteii").

Final în turneul

de la Barcelona

‘ț

I
I

•xistența în zonă a unei 
ce baze de materii prime 
.ar și măriră.'în anul' dă 
il activității noastre dis- 
1 de 4 linii tehnologice și

Campionatele internaționale de te
nis ale Spaniei, disputate la Barce
lona, s-au încheiat. Proba de dublu 
bărbați a fost cîștigată de perechea 
spaniolă Manuel Orantes-Juan Gis
bert, învingătoare în finală cu 6-3, 
3-6, 6-4 în fața cuplului Ilie Năstase- 
Fred Mc Millan. în finala probei de 
simplu femei, Gail Chanfreau (Fran
ța). a dispus cu 6-1, 6-4 de Natalie 
Fuchs (R.F.G.) Proba de dublu. femei 
s-a încheiat cu victoria jucătoarelor 
Gail Chanfreau și Natalie Fuchs, care 
au întrecut cu 6-4, 6-2 cuplul M. van 
Haven (Olanda) — M. Gourdal (Fran
ța). La dublu mixt, perechea Gail 
Chanfreau (Franța), Macmanus 
(S.U.A.) a învins cu 6-1, 6-3 perechea 
soților Rodriguez (Chile).

Proba de simplu bărbați a fost 
cîștigată de jucătorul cehoslovac Jan 
Kodes, care l-a învins, în finală, cu 
6—3, 6—2, 6—3 pe spaniolul Manuel 
Orantes.

• Echipa de fotbal Rapid 
București a plecat la Vieni in 
vederea meciului tur pe care ur
mează să-l susțină miine seară 
in compania formației locale Ra
pid. Partida, care se dispută in 
cadrul turului doi al „Cupei Cu
pelor". va începe la ora 20.30 
(ora României). Stațiile noastre 
de radio vor transmite, pe pro
gramul 1, cu începere de la ora 
21, aspecte de la această intil- 
nire.

• Al doilea seminar internațional 
Salvamont, organizat de Federația 
română de turism-alpinism, va avea 
loc intre 26 și 29 octombrie, la Sinaia. 
Tematica seminarului : Probleme de 
instruire alpină și dotare tehnică a 
echipelor Salvamont ; Aspecte legate 
de acordarea primului ajutor în ac
țiunile de salvare în munți ; Discuții 
și schimb de experiență asupra pre
venirii accidentelor turistice și orga
nizarea acțiunilor de salvare in 
munți. • Turneul internațional de 
tenis de la Vancouver s-a încheiat cu 
victoria cunoscutului jucător austra
lian John Newcombe. (în finală: 6—7, 
7—6, 7—6, 7—5 cu americanul Marty 
Riessen) • Echipa Real Madrid, vi
itoarea adversară a formației F.C. 
Argeș Pitești în „Cupa campionilor 
europeni", a jucat în deplasare cu 
Saragossa, cu care a terminat la e- 
galitate (0—0). • Campionatele mon
diale de golf (rezervate echipelor de 
amatori — 32 de țări) au luat sfîr
șit pe terenurile clubului Olivos din 
Buenos Aires, cu victoria selecțio
natei S.U.A., care a totalizat 865 
puncte. Cel mai bun rezultat indivi
dual a fost obținut de australianul 
Anthony Gresham (825 p.) • Intr-un

meci pentru „Turneul U.E.F.A.” la 
fotbal, selecționata de juniori a Lu
xemburgului a întîlnit pe teren pro
priu formația Islandei. Tinerii fot
baliști din Luxemburg au obținut 
victoria cu 2—1 (1—1). • Intilnirea 
internațională amicală de rugbi din
tre selecționatele secunde ale Fran
ței și Țării Galilor, disputată la 
Cardiff, a revenit galezilor cu 35—6 
(13—6). • „Marele premiu al națiu
nilor" la ciclism, care se dispută în 
fiecare an contracronometru indivi
dual în apropiere de Paris, a 
nit belgianului Roger Swerts,

reve- 
care 

a acoperit distanța de 78 km în 
timpul de lh 46’49”. Cursa amatori
lor, desfășurată pe aceeași distanță, 
a fost cîștigată de elvețianul Gil
bert Bischoff, cronometrat cu timpul 
de lh 48’ 32”. • In localitatea olan
deză Ede au luat sfîrșit întrecerile 
uneia din grupele primului tur ale 
„Cupei campionilor europeni" la 
polo pe apă. Pentru grupele semi
finale au obținut calificarea forma
țiile H.Z.C. Robben (Olanda) și C.M. 
Barcelona (Spania). Au mai parti
cipat echipele Hermes (Danemarca), 
Akademik Sofia, și Kosice (Ceho
slovacia).

PRONOEXPRES
Cîștl gurile 

din 18
Extragerea 

riantă 10% 
27

1 va- 
Cat.

3.30 a 22 454 Iei ; Cat 3 : 17,50 a 
4 234 lei ; Cat 4 : 47,80 a 1 550 lei ; 
Cat 5 : 109,45 a 677 lei ; Cat. 6 : 
4 280,85 a 40 lei.

Report categoria l : 761 124 lei.
Extragerea a II-a : Categ. A : 1,10 

variantă a 100 000 lei ; Cat. B : 19.90 
a 4 189 lei : Cat. C : 45.10 a 1 848 lei : 
Cat. D : 2 029,60 a 60 lei ; Cat. E : 
104,50 a 200 lei; Cat F : 2 961.10 a
40 lei.

Report categoria A : 39 603 lei.

tv
Programul 1

t.OO Deschiderea emisiuniL Telex. 
9,05 Teleșcoală. Televiziune șco

lară integrată. © Geografia 
României ianul lV-liceu). Car- 
pații românești — structura 
geologică, aspecte flzico-geo- 
grafice și economice.

9.30 > Matematica clasa a VIII-a). 
Mulțimi, operații cu mulțimi, 
mulțimi de numere.

9,50 • Fizică — Mișcarea de ro
tație.

10,00 Curs de limba engleză. Lec
ția a 25-a.

10.30 Căminul.
11,10 ..Gondola de aur* — muzică 

ușoară.
11.30 Panoramic științific.
11.45 Roman foileton : „Contele de 

Monte Cristo- după romanul 
cu același nume de Alexandre 
Dumas. Regia R. Vernay. în 
rolurile principale : Jean Ma
rais, Lia Amando, Folco Lulli. 
Reluarea ultimului episod.

12,35 Publicitate.
12.45 Telejurnal.
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Din agenda Tîrgului internațional
București 1972

OPINII ALE UNOR 
PÂRTICIPANȚI STRĂINI

țațele obținute de România în do
meniul vast al construcției 
gini, ca și în alte ramuri 
triale".

de ma-
indus-

Ilona Lenkei, directorul pavilio
nului Ungariei : „în primul rind, 
doresc să mulțumesc organizatori
lor tîrgului pentru cadrul optim 
asigurat desfășurării tranzacțiilor. 
Referitor la acestea, cele 9 firme 
maghiare care prezintă 460 de pro
duse au desfășurat o activitate 
comercială intensă in zilele tîrgu
lui. Astfel, am încheiat contracte 
pentru livrarea unor aparate de 
măsură și control, utilaje pentru 
verificări auto, utilaje industriale 
de mare complexitate ș.a. Acum 
se perfectează contractele pentru 
importul unor produse dintre 
expuse de România la acest 
produse care au impresionat 
tehnicitatea și performanțele 
deosebite".

Ing. Li Ze Wan, directorul 
vilionului R.P.D. Coreene :

„Participăm, pentru prima oară 
la Tirgul internațional Bucu
rești, cu un sentiment de a- 
dîncă prietenie pentru poporul 
frate român. în pavilionul nos
tru sint expuse peste 3 000 de 
produse ale industriei construc
toare de mașini, industriei ușoare, 
un sortiment variat de produse a- 
gricole. Dacă în țara noastră. îna
inte de eliberare nu se fabricau 
nici simple unelte agricole, astăzi 
industria R.P.D. Coreene realizează, 
pentru nevoile proprii și pentru 
export, o serie de mașini și utilaje 
de performantă cum sint : prese 
de 6 000 tone, autocamioane de 
mare tonaj, tractoare, excavatoare, 
locomotive Diesel și electrice, nave 
ș.a. Sintem ferm convinși că par
ticiparea noastră la cea de-a doua 
ediție a Tîrgului internațional 
București va contribui la întărirea 
relațiilor de prietenie între popoa
rele noastre, la cauza socialismu
lui și păcii".

Tîrgu-Cea de-a II-a ediție a 
lui internațional București este 
foarte bine organizată, sub toate 
aspectele. Ea este superioară ce
lei din 1970, la care, de asemenea, 
am luat parte — a declarat di
rectorul firmei olandeze „Aren
donk", 
gul de la București ne 
un bun prilej de a 
un schimb larg de opinii cu 
mare număr de specialiști din

ticiparea la acest tirg oferă repre
zentanților firmelor din țara noas
tră ocazia de a cunoagte direct 
realizările României in domeniul 
construcției de mașini. în acest fel, 
Tîrgul internațional București este 
un bun prilej de identificare a unor 
noi posibilități de export și coope
rare, de a lărgi continuu relațiile 
economice dintre țările noastre".

firmei olandeze
Peter van Arendonk. Tîr- 

la București ne oferă 
bun prilej de a face 

un 
in-

TRANZACȚII, TRATATIVE

treprinderile dv., ceea ce prezintă 
o reală importantă economică.

Dr. Rudolf Klar, directorul pavi
lionului Austriei : „Este 
dent că rezultatele pozitive 
primei ediții a Tîrgului 
ternațional București au 
terminat firmele austriece să ia 
parte, în număr sporit, la această 
nouă ediție. Astfel. 50 de firme 
producătoare din imoortante ramuri 
industriale ca : electronica și elec
trotehnica, fabricația de mașini- 
unelte pentru prelucrarea metale
lor și lemnului, instalații de auto
matizare, 
calcul 
mai 
acest 
seamă 
către 
lizărilor Austriei 
ale tehnicii moderne.
timp, tîrgul ne oferă posibilitatea 
practică de a vedea direct rezul-

evi- 
ale 
in- 
de-

produse ale tehnicii .de 
și multe altele — expun cele 
noi produse.
tirg ca 

pentru 
partenerii

Considerăm 
un mijloc de 
cunoașterea de 
români a rea- 

In aceste domenii 
In același

ABONAMENTE
LA PUBLICAȚII 
PENTRU 1973

a
au

Direcția de Poștă și Difuzare 
Presei din Departamentul Poștei 
Telecomunicațiiloi anunță că 
început contractările de abona
mente pentru anul 1973 la toate pu
blicațiile cuprinse în catalogul pre
sei române recent apărut. '

De asemenea se contractează a- 
bonamente la cotidiene și periodice 
de informare generală, precum și la 
publicațiile tehr.ico-științifice cu
prinse în catalogul presei externe —

concursului nr. 
octombrie 1972 :
I: Categ. 1 : 
a 100 000 lei ;

Noua casă de cultură din Alexandria Foto : 8. Cristian

Claudio Dessy, directorul o- 
ficiului din București al Institutu
lui național italian pentru comerț 
exterior : „După cum vă este cu
noscut, Italia a organizat în mai 
multe rînduri expoziții proprii la 
București, iar în anul 1970 a parti
cipat la prima ediție a acestui tirg 
internațional. Contractele excelente 
încheiate cu doi ani in urmă, la 
prima ediție, au determinat multe 
firme italiene să-și reediteze pre
zenta la București. Apreciind 
drept satisfăcătoare evoluția legă
turilor economice dintre țările 
noastre, aș vrea să vă spun că, 
după părerea mea, eforturile noas
tre reciproce trebuie să asigure 
trecerea de la comerțul simplu la 
schimburile comerciale mai califi
cate, mai profunde, la o colaborare 
și cooperare tehnico-științifică șl 
comercială dintre cele mai avan
sate".

• Luni dimineața, în cadrul Tir- 
gului internațional București. 
Direcția de export-import * 
Grupului de autoturisme-Pitești a 
încheiat un contract cu întreprin
derea de comerț exterior „Tran- 
sportmachinen" din R.D. Germană 
privind livrarea a 15 000 de auto
turisme „Dacia 1 300“ în decurs de 
trei ani, incepind cu 1973.

Din partea furnizorului, contrac
tul a fost semnat de Eugen Bre- 
zeanu, director adjunct al Direc
ției de export-import, iar din par
tea întreprinderii „Transportma- 
chinen" de directorul Werner 
Konigsdorf.

Au fost prezenți Nicolae Nicolae, 
ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior, Ale
xandru Mărgăritescu, adjunct al 
ministrului industriei construcții
lor de mașini.

Au fost de față Horst Solie, mi
nistrul relațiilor economice ex
terne al R. D. Germane, și dr. Han» 
Voss, ambasadorul 
București.

acestei țări la

• întreprinderea 
comerț exterior 
care întreține relații 
cu firme din peste 40 de țări, a în
cheiat la cea de-a doua ediție a 
Tîrgului internațional București 
contracte si protocoale de export si 
import cu numeroși parteneri de 
peste hotare, în valoare de circa 
280 milioane lei valută. Contrac
tele de export se referă în majo
ritatea lor la livrarea de tablă 
groasă și subțire, tablă laminată 
la rece, profile și țevi de oțel, sîr- 
mă trasă și oțel beton.

românească de 
„Metalimport", 

comerciale

ZIUA R.S.F. IUGOSLAVIA

C. Moscovici, directorul pavi- 
'lionului israelian : „Participăm pen
tru a doua oară la Tîrgul interna
țional București, văzînd în aceasta 
un bun prilej de a extinde și a- 
dînci schimburile economice reci
proce. Dată fiind puternica dezvol
tare a industriei românești de ma- 
șini-unelte, ca și a metalurgiei oțe
lurilor speciale, se deschid desigur 
noi posibilități pentru extinderea 
schimburilor reciproce la asemenea 
categorii de produse. Totodată, par-

Ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București, Iso Njegovan, direc
torul Agenției comerciale iugosla
ve, Vladeta Ciosici, și Aleksandar 
Tomici, directorul pavilionului, au 
oferit, luni la amiază, o recepție 
cu prilejul Zilei R.S.F. Iugoslavia 
la Tîrgul internațional București.

Au participat Roman Moldovan, 
președintele Camerei de Comerț, 
directori ai unor centrale gi uzine, 
ai unor întreprinderi 
exterior și specialiști.

Au fost prezenți 
corpului diplomatic, 
pavilioane, oameni de afaceri pre
zenți la tirg.

de comerț

membri a! 
directori de

Royal Shakespeare Company"
în cadrul turneului pe care îl în

treprinde în țara noastră, cunoscutul 
colectiv teatral din Anglia ..Royal 
Shakespeare Company" a susținut 
luni seara pe scena Operei Române 
primul său spectacol.

Artiștii oaspeți au prezentat, în re
gia lui Peter Brook, una dintre ca
podoperele creației marelui drama
turg englez. „Visul unei nopți de 
vară".

La spectacol au asistat Ion Brad, 
vicepreședinte al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface-

Gheorghiu, 
Institutului 

culturale cu 
artă si cul-

rilor externe. Mihnea 
prim-vicepreședinte al 
român pentru relațiile 
străinătatea, oameni de 
tură, un numeros public.

Au fost, de asemenea, prezenți De
rick Rosslyn Ashe, ambasadorul 
Marii Britanii la București, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai corpului 
diplomatic.

La sfîrșitul spectacolului, artiști
lor oaspeți le-au fost oferite flori.

(Agerpres)

Modificări in mersul unor trenuri
Direcția generală a mișcării din 

Departamentul Căilor Ferate anunță 
că pentru ziua de 25 octombrie, din 
cauza unor lucrări tehnice care se vor 
executa la podul ing. Anghel Saligni, 
de pe secția de circulație Fetești — 
Constanța, intervin următoarele mo
dificări in mersul unor trenuri :

Trenul 831 se anulează pe distanța 
Fetești — Tulcea-oraș ; Trenul 832 se 
anulează pe distanța Tulcea-oraș — 
Medgidia ; Trenul 8004 se anulează pe 
distanța Cernavodă-Pod — București ; 
Trenul 823 circulă temporar pe dis
tanța București Nord — Constanța cu

plecarea din București Nord la ora 
3,05 și sosește în Constanța oraș la 
ora 6,08 ; Trenul 8091 se anulează pe 
distanța Fetești — Constanța ; Trenul 
8003 se anulează pe distanța Bucu
rești Nord — Constanța ; trenurile 
624/861 și 862/623 se anulează pe dis
tanța Galați — Constanța și invers ; 
Trenul 825 se anulează pe distanța 
Fetești — Constanța ; Trenul 826 se 
anulează pe distanța Constanța — Fe
tești ; Trenul 8092 se anulează pe dis
tanța Constanța — Fetești.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 2* 

șt 27 octombrie. In țară : Vreme rece 
la Început, apoi în curs de încălzire. 
Cerul va fi temporar noros. Vor cădea 
ploi locale în nordul și estul țării iar în 
regiunile de deal și de munte se va

semnala șl lapoviță șl ninsoare, îndeo
sebi în primele zile. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 3 și 
plus 7 grade, mal coborlte în prîma 
noapte, iar maximele vor oscila între 
6 și 16 grade, izolat mai ridicate la sflr- 
șitul intervalului. Pe alocuri, ceață slabă 
dimineața. La București : Vreme rece 
la început, apoi în curs de încălzire. Ce
rul va fi temporar noros. Ploaie de 
scurtă durată, îndeosebi în prima parte 
a intervalului. Temperatura în creștere 
ușoară și treptată. Către sfîrșitul Inter
valului, dimineața, se va semnala ceață 
slabă.

13,00 închiderea emisiunii de dimi
neață.

17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Curs de limba 
rusă. Lecția a 24-a.

18,00 Efigii lirice. Versuri în lectu
ra autorilor : Victor Eftimiu, 
Ion Caraion, Corneliu Sturzu, 
Aurel Rău, Dan Mutașcu, 
Gheorghe Istrate, Ion Crîngu- 
leanu. Ioana Diaconescu, An
ghel Dumbrăveanu.

18.10 De Ia meșteșuguri la artă 
plastică.

18.20 Atlas muzical românesc. A- 
mintiri despre Gheorghe Dima 
Ia Brașov.

18,55 Publicitate.
19,00 Caleidoscop cultural-artistic. 

Emisiune de informații și ac
tualitate literară, teatrală, ci
nematografică și plastică.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal, a în cinstea ani

versării Renublicii — Cronica 
marii întreceri.

20.10 Comentariu la 40 de steme. 
Județul Buzău.

20,35 Seară de teatru : „Pledoarie 
pentru un răzvrătit- de Ema
nuel Robles. Adaptare pentru 
T.V. și regia : Horea Popescu. 
Distribuția : For^ Etterle, Pe
ter Paulhoffer, Victor Reben- 
giuc, Damian Crîșmaru, 
Constantin Bărbulescu, Con
stantin Rauțchi, Victor Mol
dovan, Tlinca Tomoroveanu.

Mihaela Buta, Ion Ulmeni, 
Nicolae Rolea, George Ulmeni, 
Gh. Sîrbu, Traian Zecheru, 
Dumitru Mirea, Chiriță Du
mitrescu, Natalia Niculescu. 

22,35 Imagini din Zambia. 
22,55 „24 de ore“.

Programul 2

20,00 Telecinemateca pentru tine
ret : „Prizoniera din Caucaz* 
— o nroducție a studiourilor 
sovietice.

21.30 Cîntă violonistul George 
Toader.

21,40 Viața economică a Capitalei. 
22,15 Arta plastică — Prin exnoziții.

©Galeria „Orizont- — Grigore 
Vasile, Theodor Dan — pic
tură și taoiserie. • Galeria 
„Simeză- : Ileana Rădulescu, 
Ileana Codreanu — Dic+ură.

22.30 Dicționar muzical-distractiv.

cinema
• Eliberarea Iul L.B. Jones s PA
TRIA — 10 ; 12,45; 15,30: 18.15: 21,
FESTIVAL - 9: 11.15: 13.30: 16:

18.30 ; 21, FEROVIAR — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Ultimul tren din Gun-Hill : 
LUMINA — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16.
• Colega mea vrăjitoarea : LU
MINA — 18,15 ; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Noi trei și cîinele : DOINA —
11.30 : 13,30 : 15.30 : 17,45 ; 20.
• Fuga e sănătoasă : SALA PA
LATULUI - 17,15 (seria de bilete
— 4278) ; 20,15 (seria de bilete —
4279), BUCUREȘTI — 8,45 ; 11 ;
13.30 : 16 ; 18,30 : 21, LUCE'SFARUL
— 8,30 ; 11 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
FAVORIT — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 : 
18,15 ; 20,30.
• Anonimul vencțian î CAPITOL
— 9,30 : 11,45 ; 14 ; 16,15, SCALA
— 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. 
EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20.30.
© tmblînzirea focului — (gala 
filmului sovietic) : CAPITOL — 
19.
© Drum în penumbră : CENTRAL
— 9.15 : 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20,30, TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 
15,45 : 18 : 20,15.
• Sfinta Tereza și diavolii : RA
HOVA — 15.30 ; 18 , 20,15.
© Marea hoinăreală : GRIVIȚA
— 9 ;11,15 : 13,30 ; 15,45 î 18 ; 20,30, 
MELODIA — 9 ; îl.15 : 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, GLORIA - 8.45 ; 11 :
13.30 : 16 ; 18.30 : 20.45.

• Liubov Iarovaia : BUZEȘTI — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
• Un candidat la președinție : 
BUCEGI — 15,30 ; 18 ; 20,30, FLO- 
REASCA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Aventuri la Marea Neagră : 
UNIREA — 15,30 ; 19.
© Tintin și Templul Soarelui : 
TIMPURI NOI - 9—20,15 în con
tinuare.
• Un hectar de cer — 10 ; 12 ;
14 : 16. Fratele doctorului Homer
— 18,15 : 20,30.
• Mania grandorii : DACIA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 ; 20,30, MIO
RIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,30.
© Fata care vinde flori ! FLA- 
CARA — 9.30 ! 12 ; 15,15 ; 17,45 ;
20.15
• Procesul unei stele : LIRA —
15,30 ; 18 : 20,15. z
© Logodnica frumosului dragon j 
MOSTT OR — 15,30 : 17,45 : 20.
a Șarada : DRUMUL SĂRII —
15.30 : 17,45 ; 20.
• O floare și doi grădinari : FE- 
RENTART — 15.30 : 19.
• Tora ! Tora ! Tora ! : GIU- 
LESTT — 15 30 ; 19, VOLGA — 9 ;
12.30 : 16 : 19.30.
© Aleargă repede, aleargă liber > 
COTROCENI - 15.30 : 18 ; 20,15.
• Jocul de-a moartea : PACEA
— 15,45 ; 18 : 20,15.

• Bambi : VIITORUL — 16 ; 18 ; 
20, ARTA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Creierul : POPULAR — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
• Aventurile unei prințese ger
mane la curtea Regelui Soare s 
AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15, FLAMURA — 9 ; 11,15 ;
13.30 : 16 : 18,15 ; 20,30.
• Ferma din Arizona : MUNCA 
— 15.30 : 19.
• Genoveva de Brabant : COS
MOS — 15.30 Î 18.
• Misiunea sublocotenentului Sl- 
pos r COSMOS — 20,15.
• Cine cintă nu are ginduri rele : 
VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Agentul nr. 1 : PROGRESUL —
15.30 : 18 ; 20,15.
• 20.000 de leghe sub mări : LA- 
ROMET — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.

teatre

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român — sala 
Studio) : Recital de pian susținut 
de Octavian Rădoi și recital de 
contrabas susținut de Wolfgang 
Gdntter — la pian Eduardo Ricci 
— 20.
• Teatrul Național „l.L. Caragia
le" (sala Comedia) : Dulcea pasăre 
a tinereții — 20.
• Teatrul de comedie : Preșul — 
20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Un tramvai numit do
rință — 20.
• Teatrul Mic : Ape și oglinzi — 
19,30.
• Teatrul „C.I. Nottara" (sala 
Magheru) : Omul care... — 19,30, 
(sala Studio) : Gaițele — 20.
• Teatrul Giulești : Omul care ■ 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru
— 17 (sala din str. Academiei) : 
Doi poznași — 17.
• Studioul I.A.T.C. „I.L. Ca- 
ragiale” : Autorul moare azi — 20.
• Teatrul satiric muzical ..C. Tă- 
nase" (sala savoy) : Trăsnitul meu 
drag — 10.30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" î Intr-un ceas bun!
— 19,30.
• Circul „București" : La start.» 
vedetele circului — 19,30.

”1

• A.R.I.A. prezintă (In sala Ope
rei Române) : spectacolul „Visul 
unei nopți de vară" susținut de 
„Royal Shakespeare Company" — 
Anglia — 15,30 ; 20.

• Binecuvlntați animalele și co
piii : CRÎNGAȘI - 15,30 ; 18 ; 20,15.

I
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Tovarășului dr. KENNETH DAVID KAUNDA
Președintele Republicii Zambia

LUSAKA
Ziua națională a Zambiei îmi oferă plăcutul prilej ca, în numele Parti

dului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al guvernului și poporului 
român, precum și al meu personal, să adresez Excelenței Voastre, parti
dului, guvernului și poporului zambian calde felicitări. Transmit, tot
odată, cele mai bune urări de sănătate și fericire Excelenței Voastre, 
de pace și bunăstare poporului zambian prieten.

Doresc să exprim satisfacția noastră deosebită pentru realizările ob
ținute în țara dumneavoastră pe calea dezvoltării economice și so
ciale, a înfăptuirii năzuințelor de libertate și progres ale poporului 
zambian.

Amintindu-mi cu plăcere de întîlnirile și convorbirile noastre rodnice, 
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
cele două partide și state se vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor 
român și zambian, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Sărbătoarea națională 
a Zambiei

Plecarea trarofei Cheurgbe Rădulescu 
la ftawa

zam- 
eforturi 
vederea 

patriei 
care au
deplinei 
asupra 

naturale, 
de prefa- 

progre-

Astăzi este sărbă
toarea națională a 
Zambiei, aniversin- 
du-se împlinirea a 8 
ani de la proclamarea 
independenței. Acest 
eveniment, de o deo
sebită însemnătate 
pentru poporul zam
bian. a deschis tînăru- 
lui stat largi perspec
tive în vederea lichi
dării grelei moșteniri 
coloniale, a dezvoltă- 
-ii economice și so
ciale.

în intervalul de 
timp atît de redus, 
care a trecut de a- 
tunci, poporul 
bian a depus 
susținute în 
transformării 
sale, eforturi 
vizat, în primul rind. 
restabilirea 
suveranități 
resurselor 
înfăptuirea 
ceri sociale 
siste. In vara anului 
1989 a fost, astfel, in
staurat controlul asu
pra companiilor care 
se ocupă de exploata
rea cuprului — prin
cipala bogăție a tării. 
Au fost, de asemenea, 
naționalizate companii 
străine din domeniile 
industriei, transportu
lui, comerțului. în 
locul acestor socie
tăți au fost create 
corporații de stat.

în procesul de dez
voltare se are în ve
dere extinderea ex
tracției și prelucrării 
minereului de cupru, 
după cum 
Zambia, cu o produc
ție de 700 000 de tone 
pe an ocupînd locul 
trei în lume în acest 
domeniu. Exportul cu
prului asigură 90 la 
sută din '
turilor oLvivum,, 
Zambia și jumătate 
din produsul național, 
în anii din urmă 
ritmul dezvoltării e- 
conomice a fost de 6,5 
la sută — unul din 
cele mai ridicate de 
pe continent. Actua

lul plan de dezvolta
re are în vedere, in 
mod deosebit, și mo
dernizarea și diver
sificarea agriculturii 
pentru satisfacerea de
plină a necesităților 
interne de produse a- 
limentare. Realizări 
de seamă au fost ob
ținute în domeniul 
social. S-a lărgit re
țeaua învățămîntului 
de diferite grade.

Poporul român, ma- 
nifestind sentimen
te de solidaritate si 
trainică prietenie cu 
tinerele state indepen
dente din Africa, ur
mărește cu caldă sim
patie eforturile Zam
biei pe calea consoli
dării independentei, a 
dezvoltării economice 
și sociale.

în evoluția relații
lor romăno-zambiene 
un moment de o 
deosebită însemnătate 
l-au constituit vizite
le reciproce la cel 
mai Înalt nivel. Des
fășurată în spiritul 
stimei și înțelegerii 
mutuale. vizita în 
Zambia a secretarului 
general al Partidu
lui Comunist Român, 
președintele Consiliu
lui de Stat, Nfcolae 
Ceaușescu. din primă
vara acestui an. con
vorbirile avute cu pre
ședintele Kenneth Ka- 
unda. au adus o con
tribuție remarcabilă 
la adîncirea cunoaște
rii reciproce, la întă
rirea relațiilor de 
prietenie și colabora
re între cele două 
țări și popoare, a so
lidarității lor în lup
ta împotriva imperia
lismului. pentru pace 
și colaborare inter- •• “

__ r Satisfac
ție față de modul in 
care se dezvoltă re'a- 
țiile româno-zambie- 
ne. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu 
„Noi 
eeea ce 
în ultimii

declara : 
apreciem că, 

am realizat 
ani, consti-

se știe.

*
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, luni a avut loc în Capitală 
o seară culturală cu prilejul sărbă
torii naționale a Republicii Zam
bia — Ziua proclamării inde
pendenței.

Au participat Octav Livezeanu, 
vicepreședinte a! I.R.R.C.S., re
prezentanți aj Ministerului Aface-

— Pentru tnceput v-am ruga 
să ne vorbiți, domnule director, 
despre semnificația Zilei Națiu
nilor Unite.

— Atunci cind Adunarea Generală 
a Națiunilor Unite a proclamat ziua 
de 24 octombrie, care marca Intrarea 
în vigoare a Cartei O.N.U., ca Zi a 
Națiunilor Unite, s-a subliniat că a- 
ceastă zi trebuie să fie consacrată 
unor acțiuni de largă popularitate in 
rîndurile popoarelor lumii, a obiecti
velor și principiilor nobile ale Cartei, 
în scopul obținerii unui sprijin tot mai 
mare pentru activitatea Organizației. 
Iată de ce, Ziua Națiunilor Unite, pri
lejuind, an de an, reafirmarea încre
derii în scopurile și principiile Cartei, 
urmărește menținerea vie a angaja
mentului luat, încă acum 27 de ani, 
de a „izbăvi generațiile viitoare de 
flagelul războiului care în timpul vie
ții noastre a pricinuit de două ori 
omenirii suferințe de nespus". Con
ceptul de pace în zilele noastre, este 
bine știut, nu mai poate însemna nu
mai absența războiului ; condiția pă
cii în lumea contemporană înseamnă 
și o vastă colaborare internațională, 
fără nici un fel de discriminări, in 
scopul mersului general înainte, spre 
cele mai înalte culmi ale civilizației. 
De aci decurge și rolul O.N.U., mi
siunea sa de centru de armonizare 
a eforturilor națiunilor pentru atin
gerea scopurilor comune. Ziua Na
țiunilor Unite este, astfel, o zi a tu
turor popoarelor exprimînd aspirația 
dintotdeauna a omenirii de a trăi în 
pace, bunăstare și în condiții de de
plină libertate.

— Care tint după opinia dv. 
trăsăturite definitorii ale dezba
terilor generale de la actuala se
siune a Adunării Generale ? în 
ce direcție se îndreaptă preocu
parea principală a majorității 
statelor membre ale organiza
ției ?

— Dezbaterea de politică generală 
din cadrul actualei sesiuni a antre
nat, după cum, fără Îndoială, știți, un 
număr record de vorbitori : premieri, 
vicepremieri, miniștri al afacerilor 
externe. Ea a prilejuit, ca și în anii 
precedenți, o amplă analiză a proble
melor cu care este confruntată lumea 
de astăzi : securitatea internațională, 
dezarmarea, decolonizarea și dezvol
tarea economică, stingerea focarelor 
de război și tensiune in lume, precum 
și extinderea colaborării multilaterale 
dintre state ; s-a consemnat, astfel, 
încă o dată, voința șl hotărîrea marii 
majorități a statelor lumii de a lua 
parte activă Ia viața internațională, 
de a-și face auzit glasul în concertul 
națiunilor.

Dincolo de lucrurile comune, carac
teristice și altor sesiuni ale Adunării 
Generale, o trăsătură aparte ce mi se 
pare că se impune a fi evidențiată se 

tuie o bază trainică 
pentru ca in perioada 
următoare cooperarea 
româno-zambiană in 
domeniile industriei, 
agriculturii, științei, 
culturii, invătămintu- 
iui să cunoască un 
progres foarte larg“. 
La rindul său. apre
ciind această vizită 
ca o piatră unghiu
lară in dezvoltarea 
relațiilor cordiale fră
țești dintre România 
și Zambia, șeful sta
tului zambian sublinia: 
„Aceasta dă consis
tență speranțelor noas
tre ferme că legătu
rile și comoara de 
prietenie care există 
in relațiile dintre țări
le noastre vor conti
nua să se întărească 
sure avantajul re
ciproc al celor două 
ponoare".

în cursul vizitei au 
fost concretizate o 
serie de proiecte de 
cooperare în produc
ție între țările noas
tre, în special în do
meniul prospectării și 
extracției minereului 
de cupru. acorduri
le încheiate fiind de 
natură să ridice rela
țiile dintre România 
și Zambia la un ni
vel superior. De alt
fel. chiar în aceste 
zile. o delegație de 
mineri din Zambia a 
vizitat țara noastră: 
în timpul primirii lor 
de către șeful statu
lui român, s-a eviden
țiat utilitatea contac
telor si schimbului de 
experiență ca o con
tribuție la întărirea 
prieteniei romăno- 
zambiene.

Cu prilejul sărbă
torii naționale a po- 
potbIW e#:a mfoioi»,-f naț» 
porul' Tomâh !i‘ ’adre
sează calde urări de 
noi succese pe calea 
dezvoltării patriei sa
le. a propășirii econo
mice si sociale.

A. BUMBAC
★

rilor Externe, oameni de cultură 
și artă, ziariști, un numeros public, 

în cadrul manifestării, ziaristul 
Crăciun Ionescu a împărtășit im
presii de călătorie din această țară, 
după care a fost prezentat filmul 
documentar „Africa ’72 — Repu
blica Zambia”, producție a stu
diourilor „Alexandru Sahia".

(Agerpres)

referă, după opinia mea, la recunoaș
terea unanimă de către reprezentanții 
statelor a necesității sporirii continue 
a rolului și eficienței Organizației 
Națiunilor Unite în viața politică in
ternațională, în vederea promovării 
păcii și securității internaționale. Cu 
toții sîntem de acord că în decursul 
existenței sale organizația a exercitat 
o influență favorabilă asupra destin

DE ZIUA NAȚIUNILOR UNITE:

ta M iiwisă o
colaborare taraatafi

— idee la afirmarea căreia
România aduce o prețioasă contribuție

Interviu cu SAYED ABBAS CHEDID, 
directorul Centrului de informare al O.N.U. la București
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derii internaționale, a stimulat coope
rarea dintre state în diferite domenii, 
dar că, în același timp, a avut și 
insuccese. Dar, și aici aș dori să-mi 
permiteți să-l citez pe președintele 
Nicolae Ceaușescu, și să fiu cu totul 
de acord cu afirmațiile sale : „Schim
bările care se produc in viața inter
națională fac să crească tot mai mult 
rolul Organizației Națiunilor Unite și 
al altor organisme internaționale, ca 
factori de stimulare a colaborării in
tre state, de elaborare a normelor 
care să guverneze relațiile dintre țări 
și de asigurare a înfăptuirii in viață 
a acestor norme".

Este, cred, și ceea ce au ținut să 
reafirme, odată mai mult, de Ia tri
buna Adunării Generale, majoritatea 
reprezentanților statelor membre ale 
organizației. „In ultimă instanță, așa 
cum bine sublinia secretarul general 
al organizației, dl. Kurt Waldheim, 
nu există un alt substitut al acestui 
instrument care este O.N.U. Proble
ma este cum să-l facem să func
ționeze in cadrul realităților politice 
de astăzi. Numai statele membre pot 
dezvolta potențialul organizației, 
respectindu-i normele, sprijinind o-

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, reprezentantul permanent al 
României în Consiliul de Ajutor E- 
conomic Reciproc, a plecat, luni la 
amiază, la Moscova, pentru a parti
cipa la lucrările celei de-a 60-a șe
dințe a Comitetului Executiv al 
C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul edu
cației și învățămîntului. Nicolae 
Ecobescu. adjunct al ministrului afa

Delegația guvernamentală română 
s-a înapoiat din Siria

Luni seara s-a Înapoiat în Capitală 
delegația guvernamentală română, 
condusă de tovarășul Emil Drăgănes- 
cu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care a efectuat o vizită ofi
cială în R.A. Siriană, la invitația gu
vernului acestei țări.

Din delegație au făcut parte Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, funcționari superiori

Cronica
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voitec, a primit din partea 
lui Hafez Badawy o telegramă de 
mulțumire pentru felicitările adresate 
cu ocazia realegerii sale în funcția de 
președinte al Adunării Populare a 
Republicii Arabe Egipt.

★
Delegația de specialiști din Cuba, 

condusă de Am-dor delVaRe, mem
bru al Consiliului de conducere al 
Ministerului Transporturilor, care a 
făcut o vizită pentru schimb de ex
periență în țara noastră, a părăsit Ca
pitala. La plecare, oaspeții au fost 
salutați de Nicolae Drijman, adjunct 
de șef de secție la Consiliul Economic, 
de activiști de partid și funcționari 
superiori din Ministerul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor.

Au fost prezenți. de asemenea, re
prezentanți ai Ambasadei Republicii 
Cuba la București.

★
La invitația I.R.R.C.S. în perioada 

16—25 octombrie ne-a vizitat țara 
prof. Maria de Lourdes Belchior 
Pontes, președintele Institutului de 
înaltă cultură de pe lîngă Ministerul

SEMNAREA UNOR ACORDURI COMERCIALE 
® româno - albanez

în urma tratativelor purtate, într-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă, la București a fost semnat, 
luni, 23 octombrie, Protocolul între 
guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și guvernul Republicii Populare 

î Altg|M privind ȘcbĂnb)# <fe>. măriri 
M și plățile pe anul 1973.

Pe baza protocolului semnat, care 
prevede o creștere substanțială a 
schimburilor de mărfuri dintre cele 
două țări, față de acest an, România 
va livra Albaniei produse ale indus
triei construcțiilor de mașini, ale in
dustriei chimice, materiale de con
strucții și alte mărfuri. Albania va

O româno-danez
La București a fost semnat luni. 

23 octombrie, Protocolul comercial pe 
anul 1973 între guvernul Republicii 
Socialiste România și guvernul Rega
tului Danemarcei.

Conform protocolului, schimburile 
comerciale reciproce româno-daneze 
vor marca o nouă creștere în anul 
1973, ceea ce se va înscrie pe linia 
evoluției pozitive a relațiilor econo
mice dintre cele două țări.

biectivelc de perspectivă ale Cartei 
sale".

în ce privește țara dv„ cred că ea 
a înțeles cum nu se poate mai bine 
acest lucru. Inițiativa sa privind in
cluderea pe ordinea de zi a actua
lei sesiuni a acestei importante și 
urgente chestiuni pe care o repre
zintă creșterea rolului O.N.U. în 
menținerea și întărirea păcii și secu-

rității internaționale, în dezvoltarea 
colaborării între toate națiunile, în 
promovarea normelor dreptului in
ternațional în relațiile dintre state, 
care, după cum mi-am dat seama, 
s-a bucurat de o largă apreciere în 
rîndul membrilor organizației, este 
o ilustrare elocventă a atașamentu
lui României la nobilele țeluri ale 
Cartei.

— Ce ne puteți spune despre 
colaborarea existentă intre Or
ganizația Națiunilor Unite și 
România, despre activitatea

* ■
Luni a avut loc la sediul Centrului 

de informare a! O.N.U. pentru Româ
nia o conferință de presă organizată 
cu ocazia Zilei Națiunilor Unite.

Cu acest prilej, S. A. Chedid. direc
torul centrului, a arătat că aniver
sarea are drept obiectiv principal cu
noașterea mai aprofundată a țelurilor 
și realizărilor Organizației Națiunilor 
Unite de către toate popoarele, care 
pot să-și aducă o contribuție activă 
la dezvoltarea înțelegerii, cooperării și 
a păcii în lume. Vorbitorul și-a expri- 

cerilor externe, alte persoane ofi
ciale.

A fost de față V. S. Tikunov. În
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București.

★
în aceeași zi, tovarășul Gheorghe 

Rădulescu a sosit la Moscova. Pe 
aeroportul Șeremetievo erau pre
zent! M. A. Leseciko, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. V. Faddeev, secretar al C.A.E.R., 
alte persoane oficiale.

Au fost de fată membri ai Amba
sadei române la Moscova.

(Agerpres)

din Ministerul Afacerilor Externe și 
Ministerul Comerțului Exterior.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost întîmpinată de tovarășul Janos 
Fazekas, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, Ministerului 
Comerțului Exterior, precum și de 
alte persoane oficiale.

(Agerpres)
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Educației Naționale din Portugalia, 
șefa catedrei de literatură clasică 
portugheză a Universității din Lisa
bona. în timpul vizitei au avut ioc 
întrevederi la I.R.R.C.S., Ministerul 
Educației și învățămîntului. Univer
sitatea București, Institutul de 
lingvistică al Academiei și la insti
tuții de cultură din Capitală și pro
vincie. Oaspetele a conferențiat la 
Institutul de istoria și teoria litera
turii „George Călinescu" despre poe- 

/ zia portugheză contemporană.
(Agerpres)

Numirea noului ambasador 
al României în Liban

Prin Decret al Consiliului de Stat, 
tovarășul Mihăi Levente a fost nu
mit ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Liban, în locul 
tovarășului Ștefan Cleja, care a fost 
rechemat în centrala Ministerului A- 
facerilor Externe.

livra țării noastre minereuri, produse 
ale industriei textile și alimentare.

Din partea română protocolul a fost 
semnat de Ion Stoian, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, iar din 
partea albaneză de Vasilj KațMȘdj.unpț.; 
lai ministrului comerțului extefioȚ,, /

La solemnitatea semnării'- au’ Triat' 
parte Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, Ion Stoian, amba
sadorul României la Tirana, Nikolla 
Profi, ambasadorul Albaniei la Bucu
rești, precum șl membri ai celor două 
delegații.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Constantin Stanciu. 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior, iar din partea daneză de Per 
Groot, subsecretar de stat in Ministe
rul Afacerilor Externe.

La semnare au participat funcțio
nari superiori din Ministerul Comer
țului Exterior, precum și ambasadorul 
Danemarcei Ia București, Torben 
Busck-Nielsen. (Agerpres)

Centruluî de informare al O.N.U. 
de la București, pe care îl con
duceți ?

— România de astăzi se distinge, 
după opinia mea, prin două impor
tante caracteristici : pe de o parte 
în calitatea sa de națiune mijlocie — 
și pind spun aceasta am în vedere 
volumul resurselor sale, a suprafe
ței și numărului de locuitori — a 
reușit să facă pași deosebiți de im
portanți pe calea dezvoltării sale 
economice și, datorită acestui fapt, 
participă în mod substantial Ia in
tensificarea cooperării internațio
nale ; pe de altă parte, România a 
dovedit, prin opțiunile sale de po
litică externă că, în pofida ideolo
giilor diferite, statele pot nu numai 
să coexiste, dar la fel de bine să și 
coopereze pe baza respectării prin
cipiilor înscrise în Cartă, și în
deosebi a dreptului la existență de 
sine stătătoare a fiecărei națiuni. 
Aceasta este, după opinia mea, con
tribuția de bază a României la spiri
tul Cartei, la nobila misiune care 
incumbă organizației. M-am convins, 
de-a lungul anilor, că atunci cind 
România se pronunță la O.N.U. în 
favoarea unui principiu, a unei li
nii de conduită, poți să fii sigur că 
nu-și va dezminți în fapte luările de 
poziție. Este și acesta un motiv pen
tru care România a reușit, in foarte 
puțin timp, să se Impună admira
ției și respectului, lumii întregi.

în ce privește Ccentrul nostru, yă 
pot spune că ne-am bucurat, chiar 
de la înființarea sa, de întreg spri
jinul și considerația autorităților ro
mâne. în același timp, activitățile 
noastre au găsit o largă receptivi
tate nu numai în rîndul unor specia
liști, dar chiar și a unor mase largi 
de cetățeni, ceea ce firește nu poate 
decit să ne bucure. Tocmai de aceea 
aș dori să folosesc prilejul pe care 
mi l-ați oferit pentru a exprima mul
țumirile mele guvernului și autori
tăților române pentru condițiile 
create activității centrului și. in a- 
celașl timp, să-mi exprim speranța 
în continua intensificare a colaboră
rii existente între România și Na
țiunile Unite.

Radu BOGDAN
*

mat recunoștința față de solicitudinea 
de care dau dovadă autoritățile ro
mâne pentru a asigura condiții opti
me de desfășurare a activității Cen
trului de informare al O.N.U.

La rîndul său, A. H. Rotival, repre
zentantul permanent al Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.), a relevat aspecte privind 
administrarea și programarea asisten
ței tehnice și a preinvestițiilor multi
laterale în cadrul P.N.U.D.

(Agerpres)

CONGRESUL Al VIII-LEA Al P.C. DIN SPANIA
Raportul prezentat de tovarășul 

Santiago Carillo
La Congresul Partidului Comunist 

din Spania, care s-a ținut recent, se
cretarul general al P.C. din Spania, 
tovarășul Santiago Carillo, a prezen
tat raportul intitulat „Către liber
tate", din care publicăm rezumatul 
de mai jos.

în introducere se relevă că acest 
congres se întrunește intr-un mo
ment în care atît în Spania cît și pe 
plan internațional se afirmă, simul
tan, pe de o parte, condiții care per
mit să se abordeze cu încredere și 
optimism viitorul apropiat, iar pe de 
altă parte, contradicțiile și obstaco
lele care mai există arată că acest 
viitor va fi o cale a luptei.

Ocupîndu-se de problemele vieții 
internaționale, raportul apreciază 
că un eveniment dominant a! situa
ției actuale îl constituie războiul de 
eliberare purtat de eroicul popor din 
Vietnam împotriva agresiunii impe
rialiste nord-americane, război în 
care au fost implicate majoritatea 
popoarelor din Peninsula indochi- 
neză. Acest conflict și soluționarea sa 
justă interesează astăzi întreaga o- 
menire. Este datoria tuturor popoa
relor să intensifice solidaritatea cu 
poporul din Vietnam și cu popoarele 
din Cambodgia și Laos.

în continuare, în raport se arată 
că slăbirea rolului conducător al 
S.U.A. în lumea capitalistă. agra
varea contradicțiilor economice in- 
ter-imperialiste constring S.U.A. la o 
revizuire a politicii lor externe — 
unul din aspectele acestei revizuiri 
fiind vizita președintelui S.U.A. In 
R. P. Chineză, urmată de vizita sa în 
U.R.S.S. Vorbitorul a subliniat In 
continuare ca o mare victorie a 
cauzei socialismului mondial eșecul 
încercărilor de izolare a R. P. Chi
neze, — exprimat de vizita preșe
dintelui Nixon cu puternicul ei ecou 
internațional in Asia și in lume, de 
ocuparea locului cuvenit în O.N.U., 
normalizarea relațiilor japono-chi- 
neze. Ca rezultat al politicii națio
nale și antiimperialiste a Partidului 
Muncii din Coreea, guvernul Coreei 
de sud a acceptat începerea unor ac
țiuni pe calea reunificării pașnice a 
națiunii coreene, în mod artificial di
vizată. în cursul vizitei sale în Uniu
nea Sovietică. Nixon a acceptat să 
semneze o serie de acorduri în direc
ția destinderii, lăsînd porțile deschise 
în vederea continuării negocierilor 
comerciale.

Apreciind că în cadrul întrecerii 
Istorice dintre cele două sisteme — 
socialist și capitalist — greutatea spe
cifică a sistemului socialist crește. In 
timp ce criza imperialismului se as
cute. raportul subliniază că P.C. din 
Spania este profund solidar cu po
poarele celor 14 țări care.trăiesc în 
condițiile socialismului.

Exprimînd. de asemenea, solidarita
tea comuniștilor spanioli cu luptele 
revoluționare și de eliberare a popoa
relor din America Latină, Asia și 
Africa, raportorul subliniază că P.C. 
din Spania se pronunță pentru retra
gerea imediată’a trupelor spaniole dip 
ptfsi^Mihil^^dfOniale diri' W<i#duf-1^frf^ 
ciî șl dlh’ Sa’hara spaniolă. ’ t '

Referindu-se pe larg la pașii impor
tanți realizați în Europa pe calea 
securității și cooperării, raportul con
sideră că o consecință a acestei evo
luții constă în aceea că proiectul con
ferinței general-europene pare aproa
pe de a se realiza. în ceea ce pri
vește Piața comună, pe care P.C. 
din Spania o consideră ca o reali
tate ce nu poate fi ignorată, repor
tul arată că numai atunci cînd Spa
nia va avea un guvern democratic, 
național și puternic, se va putea 
trata cu C.E.E. în vederea unui 
aco-d de asociere.

Remarcînd că perioada actuală a 
cunoscut un progres al tendințelor fa
vorabile destinderii și coexistenței și 
că o confirmare a acestui proces ar fi 
retragerea S.U.A. din Vietnam și so
luționarea conflictului din Orientul 
Apropiat, tovarășul Carillo subliniază 
că sînt necesare noi eforturi pentru 
a se putea ajunge la reducerea în 
continuare a încordării internaționale, 
ceea ce ar favoriza lichidarea blocu
rilor militare, a bazelor militare 
străine și încetarea costisitoarei curse 
a înarmărilor, acordarea unui ajutor 
mai eficient țărilor subdezvoltate.

Afirmînd că consolidarea coexis
tenței este o mare binefacere pentru 
întreaga omenire, raportul precizează 
că această coexistență nu rezolvă 
contradicțiile și lupta de clasă, că 
pentru popoarele care trăiesc sub 
oprimare, sub dictaturi fasciste și

Cuvintul de încheiere rostit 
de tovarășa Dolores Ibarruri

în încheierea lucrărilor congresu
lui; președinta P.C. din Spania, to
varășa Dolores Ibarruri, a rostit o 
injlăcărată cuvintare in care a tras 
concluziile dezbaterilor.

Arătind că prin participarea la cel 
de-al VIII-lea Congres a unui mare 
număr de bărbați și femei — munci
tori, țărani, studenți, profesori, me
dici, filozofi, ziariști, avocați, ingi
neri, militari — toată configurația u- 
mană, politică și socială a Spaniei 
a fost reprezentată cu problemele 
și preocupările ei, cu luptele și 
cu speranțele ei, vorbitoarea a spus : 
Doresc să subliniez înaltul ni
vel politic și ideologic, ca și 
combativitatea tovarășilor care au 
luat cuvintul ; luciditatea, sinceri
tatea și curajul cu care fiecare din 
ei și-a expus părerile, criticile si 
propunerile. Congresul nostru a dat 
astfel un înalt exemplu de disci
plină conștientă a militanților noștri, 
demonstrînd că în partidul nostru se 
poate discuta despre toate și despre 
toți, dar că, o dată luate hotărîrile, 
ele se aplică, cu fermitate revolu
ționară. Aceasta este baza de 
nezdruncinat a ' unității partidului 
nostru — o unitate realizată în po
fida situației specifice și a dificul
tăților. o unitate atit de mult apre
ciată de poporul nostru și atît de 
temută de dușmanii noștri.

în continuare. Dolores Ibarruri a 
arătat că intervențiile din cadrul 
congresului au confirmat justețea și 
caracterul revoluționar al politicii de 
alianțe, promovată de P.C. din Spa
nia — politică ce-si găsește expresia 
in Pactul pentru libertate, progra
mul care corespunde etapei politice 
pe care o străbate tara în prezent. 
Azi. în Spania, lucrul cel mai revo
luționar. cel mai urgent, cel mai ac
tual este înfăptuirea revoluției 
politice menite să pună capăt regimu
lui franchist și să deschidă țării calea 
democrației, calea socialismului. Pro- 
punînd tuturor forțelor, care simt ne
cesitatea unor schimbări politice, Pac

reacționare, necesitatea luptei de eli
berare și revoluționare este In conti
nuare de importanță vitală. Destin
derea internațională, arată rapor
tul, va scoate tot mai mult în evi
dență contradicțiile interne existente 
în fiecare țară și necesitatea lichidă
rii lor. Luptele greviste din dife
rite țări occidentale — în cadrul că
rora clasa muncitoare spaniolă deține 
unul din primele locuri — dovedesc 
netemeinicia teoriilor despre presu
pusa „integrare" a clasei muncitoare 
în societățile capitaliste de consum.

Deoarece problemele mișcării co
muniste și muncitorești internaționale 
au format la Congresul P.C. din Spa
nia obiectul unei intervenții speciale, 
prezentate de tovarășul Azcarate, 
tovarășul Carillo s-a limitat la a 
aminti că în intervalul care a 
trecut de la congresul precedent, 
Comitetul Central al partidului a 
trebuit Să ia hotârîri importan
te în acest domeniu. Intre care 
restabilirea relațiilor cu Partidul Co
munist Chinez. El a arătat că Comi
tetul Central s-a călăuzit de concep
ția potrivit căreia existența unor 
deosebiri în modul de a privi pro
blemele de astăzi nu trebuie — așa 
cum s-a subliniat la conferința par
tidelor comuniste și muncitorești din 
1969 — să impieteze asupra unității de 
acțiune, a solidarității internaționa
liste și a respectării independenței 
partidelor, a neamestecului în tre
burile lor interne, în vorbă și in 
faptă.

Partea principală a raportului to
varășului Santiago Carillo este con
sacrată problemelor situației interne 
din Spania. în această privință ra
portul consideră că principala proble
mă constă în a se pune capăt actua
lului sistem politic, care este o putere 
dictatorială alimentată de principiile 
ideologiei fasciste ale războiului ci
vil. De aceea, P.C. din Spania apre
ciază că este imperios și urgent ne
cesar să se răstoarne dictatura, să se 
deschidă porțile închisorilor, să se 
pună capăt represiunii politice, să se 
asigure spaniolilor dreptul de vot și 
libertatea de expresie, să se dea fie
cărei clase sociale și fiecărui partid 
posibilitatea de a acționa în mod li
ber. Problema cea mai urgentă esta 
cucerirea libertății politice.

Arătînd că pe fundalul situației e- 
conomlce din Spania a luat naștere 
o concepție „centristă" — concepție 
care preconizează folosirea momen
tului actual pentru a instaura un 
surogat al sistemului reprezentativ, 
o vagă liberalizare, acestea urmînd 
a fi încununate prin Instaurarea unui 
regim monarhic, raportul arată că 
clasa muncitoare, muncitorii agricol’, 
forțele culturii care aspiră la o ade
vărată prefacere democratică și so
cială nu-și pot face insă nici o iluzie 
In legătură cu „centrismul". Una din
tre sarcinile politice ale comuniștilor 
constă în combaterea cu energie a a- 
cestor iluzii și a tendințelor de ezita
re, pasivitate și expectativă. Aceasta 

■i nu tnseamnă eă. opoziția democrata, 
j nnaprohăniol un fel de dbfttiidfcne? 
’ orJcît de mică. indiferent deeine o: 
înfăptuiește ; dimpotrivă, orice des
chidere sau breșă va înlesni lupta 
forțelor opoziției.

în continuare în raport se afirmă t 
în Spania, cauza libertății și demo
crației este întruchipată astăzi de 
partidele care sînt într-o radicală 
opoziție față de dictatură, în special 
de partidul comunist. Protestele, gre
vele. manifestațiile în care a curssîn- 
gele muncitorilor și studenților au 
cimentat edificarea unei alternative 
democratice. Astăzi, prin tenacitate și 
sacrificii, opoziția a cucerit poziții 
importante de pe care luptă aprig 
pentru a înainta și mai departe. Ea 
a început să făurească o unitate pe 
care nu numai dușmanii, ci multi 
dintre cei care se proclamau prie
tenii săi o considerau imposibilă. Ne 
aflăm pe un drum bun. pe drumul 
pe care trebuie să-1 urmăm cu cea 
mai mare tenacitate.

în aceste condiții, Partidului Co
munist din Spania îi revine un rol 
de seamă ; personalitatea sa de partid 
revoluționar a fost afirmată în 52 de 
ani de luptă pentru comunism, in 
multe lupte cu arma în mînă și în 
ilegalitate. Pentru noi, purtătorii unei 
autentice politici de clasă — relevă 
secretarul general al P.C. din Spania 
— problema actuală este cîștigarea 
maselor, acumularea forței necesare 
pentru a ne realiza obiectivele. Noi 
nu disimulăm scopul nostru — socia
lismul. Dar crearea condițiilor nece

tul pentru libertate, comuniștii duc 
o politică ce corespunde rolului unui 
partid revoluționar, național și inter
naționalist, interesat în dezvoltarea 
democratică a țării sale și conștient 
că aceasta nu poate fi opera sa ex
clusivă, ci a tuturor forțelor intere
sate realmente într-o deschidere de
mocratică.

Combătind părerile acelora care 
contestă necesitatea etapei unui ■ re
gim democratic și constituțional, Do
lores Ibarruri a arătat că atunci cînd 
comuniștii spanioli subliniază cerința, 
în condițiile actuale din Spania, a 
alianței cu toate forțele politice care 
doresc să pună capăt actualului re
gim și să deschidă țării o cale consti
tuțională și democratică, ei se situea
ză în cadrul celor mai pure principii 
ale teoriei și practicii leniniste, apli
cate la o situație concretă și la o țară 
concretă — Spania — și nu in cadrul 
unor scheme scolastice în afara vieții 
și realității. A rămine rigid, doar 
la litera marxismului, înseamnă 
a cădea in imobilism ; înseam
nă a amina acțiunea la calen
dele grecești sub cuvintul coa
cerii tuturor condițiilor, care, după 
părerea unor „teoreticieni", ar trebui 
să existe pentru ca puritatea teoriei 
să nu fie încălcată. Nici noi și nici 
un alt partid comunist nu poate înca
dra politica șl lupta sa în scheme teo
retice abstracte, ci trebuie să țină 
seama de realitatea cu care este con
fruntat. Noi considerăm că nimeni, 
indiferent cum s-ar numi, nu poate 
ridica vreo stavilă in calea dezvoltării 
științei marxist-leniniste și nici să 
înscrie pe frontispiciul fiecărui partid 
„nec plus ultra" ca pe coloanele lui 
Hercules. Marxism-lenlnismul este o 
știință — știința dezvoltării societății 
omenești, știința dezvoltării. In con
diții diferite, a fiecărei țări.

în continuare, evocînd faptul că 
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie a deschis etapa revoluțiilor 
proletare, că socialismul a învins in

sare pentru atingerea acestui •cop 
cere ca partidul comunist să se afle 
în prezent în fruntea luptei pentru 
democrație, să facă să triumfe alter
nativa democratică, să se realizeze 
Pactul pentru libertate.

Referindu-se la forțele capabile (ă 
înfăptuiască transformările politice 
de care are nevoie țara, raportul 
Subliniază că forțele hotărîtoare sint 
clasa muncitoare și masele populare. 
Clasa muncitoare se află în primele 
rînduri ale luptei : priceperea 
clasei muncitoare a constat în a găsi 
forme de organizare flexibile, origi
nale, între acestea pe primul loc 
situîndu-se comisiile muncitorești.

Alături de clasa muncitoare, sec
torul național cel mai combativ care 
înfruntă în modul cel mai hotărtt 
dictatura este în prezent cel studen
țesc. Universitatea se află in război 
împotriva dictaturii.

Pentru a înfăptui transformările 
politice de care are nevoie tara, se 
subliniază în raport, trebuie să șe 
țină seama de forțele armate, să se 
acționeze pentru desfășurarea unui 
dialog cu ele.

în continuare, în raport se arată 
că și în alte zone profesionale în
cep să se dezvolte mișcări intere
sante în favoarea democratizării și 
schimbărilor înnoitoare. Colaborarea 
dintre muncitori, studenți, liber pro
fesioniști, intelectuali și artiști în
seamnă crearea unui front antidic- 
talorial de masă în cadrul căruia se 
profilează obiectivele pe termen lung 
ale unui bloc al forțelor oamenilor 
muncii, adică o alianță a forțelor 
muncii și culturii, orientată spre în
făptuirea unei Span.il socialiste. Ra
portul pune, de asemenea, un accent 
deosebit pe activitatea partidului la 
sate și pe preocuparea pentru atra
gerea la activitatea politică a mase
lor de femei.

Subliniind că situația existentă re
clamă îmbinarea posibilităților lega
le cu formele de luptă 'extralegale, 
raportul insistă asupra faptului că co
muniștii trebuie să fie întotdeauna 
pregătiți din punct de vedere poli
tic și ideologic pentru a utiliza orice 
conjunctură favorabilă realizării o- 
biectivelor propuse. Ocupîndu-se de 
perspectiva luptei pentru socialism 
în Spania, raportul amintește că 
Lenin prevedea cu înțelepciune 
că puterea revoluționară va prezen
ta o multitudine de forme în dife
rite țări și în diferite condiții istori
ce. Numai lupta, îmbogățirea constan
tă pot feri de scleroză socialismul 
științific. în socialism, esențialul con
stă în organizarea unei autentice de
mocrații populare, în participarea pro
ducătorilor la toate nivelurile la acti
vitatea de conducere a societății, în 
atribuirea de răspunderi maselor 
largi populare în administrarea tre
burilor publice. Noi concepem vic
toria socialismului ca o lărgire ra
dicală a democrației, a drepturilor 

PA-W 9 reducere,, A,ftges- 
JeUbȘWfiM 3țît.^»fti puțin, qș,„o„ftu- 
primare a ei, Cînd partidul nostru 
vorbește de forme particulare pen
tru socialismul spaniol, adică de un 
socialism pluripartit, cu libertăți po
litice. cu libertate de creație, cu o 
confruntare ideologică deschisă, noi, 
se afirmă in raport, facem acest lucru 
pentru a situa perspectiva socialis
tă pe terenul realității istorice, pen
tru a o scoate din domeniul utopiei.

Referindu-se la caracterul național 
al luptei partidului, raportul arată 
că noua ciasă socială nu se trans
formă în clasă dominantă decît a- 
tunci cînd interesele sale ajung să 
se identifice cu cele ale întregii na
țiuni, cînd politica sa de clasă se 
identifică cu sentimentele marii ma
jorități a națiunii. Cheia triumfului 
revoluției în Rusia. în China și In 
alte țări, cheia invincibilei și neslă- 
bitei lupte de eliberare a poporului 
vietnamez constă — afirmă rapor
torul — în faptul că avangarda re
voluționară a fuzionat pe deplin cu 
sentimentele și interesele majorității 
națiunii în etapa dată. De aici voin
ța noastră de a elabora politica parti
dului atît în interesul de clasă, cît și 
In interesele generale naționale ; nu
mai plecînd de la acestea putem a- 
duce o contribuție reală la cauza 
internaționalismului. Revoluția so
cialistă în tara noastră va fi revo
luția muncitorilor și a forțelor pro
gresiste spaniole, va fi o afirmare a 
suveranității naționale — se spune 
In încheierea raportului.

tr-un număr de țări din Europa, A- 
sia, America Latină și că el repre
zintă viitorul tuturor popoarelor, vor
bitoarea a declarat : Fără existența 
și influența Uniunii Sovietice și a 
țărilor socialiste în lume n-ar fi po
sibil să se propună astăzi în țările 
capitaliste și în cele care au pășit 
recent pe calea progresului obiec
tive democratice și socialiste. Soli
daritatea noastră, a comuniștilor spa
nioli — a spus tovarășa Dolores Ibar
ruri — este îndreptată spre prima 
țară socialistă din lume și spre toate 
țările socialiste — ceea ce nu exclude 
faptul ca noi să ne spunem părerea 
atunci cînd considerăm nejuste pozi
țiile unora sau altora, chiar dacă 
s-ar putea Intîmpla să greșim în a- 
precierile noastre. Sint cunoscute e- 
forturile partidului nostru pentru a 
obține unitatea de acțiune a mișcării 
comuniste internaționale în lupta 
împotriva imperialismului.

Cel de al VIII-lea Congres — a 
spus mai departe vorbitoarea — a 
reprezentat o demonstrație de netă
găduit a forței, maturității și unită
ții partidului, a fidelității sale de 
nezdruncinat față de principiile mar
xist-leniniste. care, în cei peste 50 de 
ani de luptă au constituit coloana 
vertebrală a activității sale revolu
ționare. Referindu-se la microfrac- 
țiunea care s-a separat de partid, to
varășa Ibarruri a spus : Dușmanii 
noștri socoteau că o sciziune în aceste 
momente in care se hotărăște succe
siunea franchistă ar putea face ca 
partidul comunist să decadă, să fie 
scos in afara luptei. însă ei au greșit 
în aprecieri și calcule. Partidul Co
munist din Spania nu numai că se 
bucură de o sănătate excelentă, dar 
se și întărește zi de zi cu noi pro
moții care, pline de entuziasm și di
namism, vin să Îngroașe rîndurile 
noastre și să participe la marea bă
tălie pentru o Spanie democratică, 
pentru o Spanie socialistă — a în
cheiat tovarășa Dolores Ibarruri.

Span.il


viața internațională
HANOI

Premierul Fam Van Dong fcpre modaHtatea 
reglementării păcii In Vietnam

HANOI 23 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat revistei americane 
„Newsweek" și publicat la 21 octom
brie, primul ministru al R. D. Viet
nam, Fam Van Dong, a declarat că 
reglementarea păcii in Vietnam ar 
comporta trei faze : încetarea totală 
a focului, urmată de o retragere com
pletă a trupelor americane ; nego
cieri între Hanoi și Saigon, care să 
ducă la instaurarea unui guvern de 
coaliție tripartit interimar ; alegeri 
in Vietnamul de sud în vederea de
semnării Unui nou guvern, alegeri 
care să se poată desfășura la șase 
luni după încetarea focului. Fam Van 
Dong a precizat că S.U.A. sînt răs
punzătoare pentru toate prejudiciile 
materiale provocate și au obligația 
imperioasă de a contribui la recon
strucția economiei devastate a Viet
namului.

Totodată, într-o declarație acor
dată în exclusivitate ziarului „Wa
shington Post", premierul Fam Van 
Dong a relevat că „guvernul R. D. 
Vietnam sprijină propunerea pre

*• wxow- „Ne apropiem de sfîrșitul îndelungatului 
și dificilului nostru angajament militar în Vietnam"
WASHINGTON 23 (Agerpres). - 

într-o alocuțiune radiodifuzată, ros
tită la 22 octombrie, președintele 
S.U.A., Richard Nixon, a declarat : 
„Ne apropiem de sfîrșitul îndelun
gatului și dificilului nostru angaja
ment militar în Vietnam". Președin
tele Nixon a precizat, într-o cuvîn- 
tare rostită anterior, că au fost an
gajate „negocieri foarte intensive" în 
vederea realizării unei păci onora
bile în Vietnam. Pe de altă parte, la 
o conferință de presă, el a mențio
nat că imediat ce se va putea ob
ține o reglementare justă, atît pen
tru sud-vietnamezi, cit și pentru 
nord-vietnamezi, precum și pentru 
americani, această reglementare va 
interveni. El a subliniat, în același 
timp, că alegerile prezidențiale de 
la 7 noiembrie nu vor afecta sub nici 
o formă calendarul unei reglemen
tări, de exemplu eventuala negociere

SOLUJIA POLITICA IN CINCI PUNCTE 
PREZENTATĂ

DE FRONTUL PATRIOTIC LAOTIAN
VIENTIANE 23 (Agerpres). — 

Phoun Sipaseuth, membru perma
nent al C.C. al Frontului Patriotic 
Laoțian, a explicat la Vientiane, în 
detaliu, poziția F.P.L. cu privire la 
reglementarea pașnică a problemei 
Iaoțiene — relatează agenția Khao- 
san Pathet Lao. în numele delega
ției forțelor patriotice Iaoțiene, Si
paseuth a explicat conținutul prin
cipal al acestei soluții politice în 
cinci puncte.

1) Pentru ca pacea să fie re
stabilită și menținută în permanen
ță în Laos, S.U.A. trebuie să res
pecte cu scrupulozitate suveranita
tea, independenta, neutralitatea, uni
tatea și integritatea teritorială a 
Laosului. așa cum prevăd Acordu
rile de ia Geneva din 1962 cu pri
vire la Laos, și să pună capăt ori
cărui amestec, sub orice formă. în 
problemele interne ale Laosului.

2) Va fi aplicată o politică exter
nă de neutralitate, conformă cu de
clarația din 9 iulie 1962, cu privire 
la neutralitatea Laosului, așa cum 
prevăd Acordurile de la Geneva din 
1962. în acest scop, Laosul va 
menține și va extinde relațiile 
sale cu alte țări, pe baza ce
lor cinci principii ale coexistenței 
pașnice și fără discriminare împotri
va unor regimuri politice și sociale ; 
el va menține și va dezvolta coope
rarea economică și culturală cu alte 
țări, pe baza principiilor egalității și 
avantajului reciproc ; el va accepta 
ajutor economic și tehnic fără con

Conferința la nivd înalt a celor 
nouă state vest-europene membre 
ale C.E.E. s-a terminat vineri spre 
sîmbătă — tîrziu după miezul nop
ții — delegațiile, experții, consilierii 
și ziariștii plecînd direct să-și petrea
că „weekend“-ul. Iată de ce comen
tariile, analizele, declarațiile au în
ceput să-și facă loc abia de luni.

După cum se știe, ideea unei con
ferințe la nivel înalt a reprezentan
ților Pieței comune a fost lansată de 
președintele Georges Pompidou în 
august 1971, ca o măsură legată de 
problema crizei dolarului și a deru
tei monetare care a urmat în lumea 
occidentală. Scopul părea crearea u- 
nui front monetar fără fisuri, con
certarea politicii economice, financia
re și comerciale, în așa fel încît 
C.E.E. să se elibereze de hegemonia 
monedei americane, care a constituit, 
vreme îndelungată, etalonul schimbu
rilor intercapitaliste. Datorită unor 
deosebiri de vederi și de interese, in
tenția inițială s-a diluat însă pe 
parcurs, deși conferința a fost pre
gătită intens prin numeroase întîlniri 
bilaterale. De altfel, chiar numărul de 
10 participant!, pe care se conta, s-a 
redus la nouă, prin refuzul de ultim 
moment al Norvegiei de a adera la 
C.E.E.

Ce a realizat totuși întîlnirea. de la 
Paris a celor nouă 7 Cîteva hotărîri, 
dintre care prima, în .ordine crono
logică, vizează crearea unui front 
monetar european pînă la data de 1 
aprilie 1973 ; iar ultima, avînd ca 
termen anul 1980, fixează obiectivul 
major : realizarea unei veritabile u- 
niuni europene. între aceste două 
date sînt eșalonate alte acțiuni, prin
tre care o nouă întîlnire la nivel 
înalt după 1975.

Dar, după cum remarcă presa pa
riziană, acestea țin de calendarul de 
perspectivă al activității comunitare, 
ziariștii francezi întrebîndu-se, în 
special, ce vor conține filele de zi cu 
zl ale agendei problemelor cu carac

zentată de G.R.P. în declarația sa 
din 11 septembrie 1972, declarație în 
care acesta precizează că este dis
pus să ajungă la un acord cu gu
vernul S.U.A. pentru ca Vietnamului 
de sud să nu-i fie impus nici un re
gim comunist, nici un regim mario
netă in solda americanilor, că este 
dispus să accepte un guvern provi
zoriu de înțelegere națională care să 
nu fie dominat de nici una din părți".

Firește, a precizat Fam Van Dong, 
trebuie luate măsurile necesare pen
tru a asigura înfăptuirea fermă a a- 
cestei propuneri, iar părțile intere
sate vor trebui să ajungă la un a- 
cord în privința acestor măsuri.

★
PARIS. Nguyen Thanh Le, purtă

torul de cuvînt al delegației R.D.V. 
la conferința cvadripartită de la Pa
ris, a declarat, la 23 octombrie, că 
sînt întrunite toate condițiile pentru 
o reglementare rapidă a problemei 
vietnameze. Totuși, pînă acum, pro
blema vietnameză nu este încă solu
ționată, a precizat Nguyen Thanh Le.

a unei încetări a focului, eventuala 
negociere sau acțiune unilaterală în 
ce privește încetarea bombardamen
telor.

★
SAIGON 23 (Agerpres). — Consi

lierul special al președintelui S.U.A. 
pentru problemele securității națio
nale, Henry Kissinger, a părăsit luni 
Saigonul, îndreptîndu-se spre Wa
shington — informează agenția A.P., 
precizind că, în cele cinci zile cît 
s-a aflat în capitala sud-vietnameză, 
el e avut șase runde de convorbiri 
cu Nguyen Van Thieu, șeful regimu
lui saigonez. în acest interval, con
silierul special al președintelui Nixon 
a vizitat și Pnom Penh-ul, unde s-a 
întîlnlt cu Lon Noi. Referindu-se la 
convorbirile cu Nguyen Van Thieu, 
Henry Kissinger a declarat că ele 
au fost „productive", relatează a- 
genția americană.

diții politice, din partea tuturor ță
rilor, inclusiv a S.U.A.

3) Pentru reglementarea tuturor 
problemelor care privesc diferitele 
părți Iaoțiene interesate, trebuie 
realizate o înțelegere și o unitate 
națională de așa natură, încît să 
permită tuturor cetățenilor Laosului 
să contribuie cu eforturile lor în 
vederea asigurării ca țara lor să de
vină independentă, democratică și 
prosperă.

4) Să se garanteze justiția și 
securitatea pentru toți cetățenii lao- 
țieni, indiferent de apartenența sau 
convingerea lor politică, să se promo
veze și să se consolideze treptat uni
tatea națională. Părțile în cauză se 
vor abține de la acte discriminato
rii sau represalii Împotriva celor 
care au colaborat cu o altă parte în 
cursul războiului.

5) Pentru a pune capăt ostilități
lor și a facilita îndeplinirea acor
durilor realizate de părțile în cauză, 
părțile beligerante vor ordona forțe
lor regulate sau neregulate, aflate 
sub comanda lor sau în alianță cu 
ele, să efectueze o încetare imediată 
și completă a focului, simultan, pe 
întreg teritoriul Laosului.

Conținutul soluției în cinci puncte 
— a spus în încheiere Phoun Sipa
seuth — constituie un întreg organic 
și indivizibil. Aceste cinci puncte se 
bazează pe realitățile actuale din 
Laos și iau în considerare interesele 
tuturor părților în cauză — a subli
niat Sipaseuth.

ter imediat. în acest sens, o serie 
de comentarii apărute luni aici re
marcă faptul că abia după întîlnirea 
de la Paris cei nouă se află în fața 
unei verificări definitorii. Cotidianul 
economic „LES ECHOS" se întrea
bă, de pildă, dacă cea mai simplă 
probă — respectarea termenelor pro
puse — va fi îndeplinită de cei nouă.

De ce această întrebare re
feritoare la un aspect mai mult 
sau mai puțin tehnic ? Pentru

DUPĂ REUNIUNEA LA NIVEL ÎNALT DE LA PARIS

Soluții de perspectivă 
sau amînarea unor decizii ?

CORESPONDENTA din paris

că o bună parte din deciziile 
anunțate în comunicatul final sînt 
încă destul de vagi, impunînd dezba
teri și confruntări ulterioare. Ziarul 
„LE MONDE” consideră, astfel, că 
uniunea europeană, propusă pentru 
anul 1980, „pare încă foarte nebu
loasă". „Este vorba de un recul pen
tru o săritură mai lungă sau de încă 
o amînare a opțiunii 7“ — se în
treabă ziarul. Reține atenția și opi
nia cercurilor din apropierea Comi
siei executive cu sediul la Bruxelles 
— așa cum o relatează agenția 
FRANCE PRESSE — că în ce pri
vește ' întărirea instituțiilor comuni-

DELEGAȚIA M.A.N. LA TBILISI

MITING Al PRIMII SOVIETO-ROMÂNE
MOSCOVA 23. — Corespondentul 

Agerpres, Laurențiu Duță, transmite : 
Tovarășul Stefan Voi tec, președintele 
Marii Adunări Naționale a Republi
cii Socialiste România, conducătorul 
delegației M.A.N., aflat într-o vizită 
în Uniunea Sovietică, a făcut la 23 
octombrie o vizită tovarășului Eduard 
Sevarnadze, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din R.S.S. Gruzină.

Au participat ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în Uniu
nea Sovietică, Gheorghe Badrus, 
precum și A. P. Sitikov, președin
tele Sovietului Uniunii al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., care însoțesc 
delegația parlamentară română, și 
I. Abasidze, președintele Sovietului 
Suprem al R.S.S. Gruzine.

Președintele Marii Adunări Națio
nale.a transmis un salut cordial, to
vărășesc din partea conducerii parti
dului nostru, a delegației parlamen
tare române, urări de noi succese 
poporului gruzin în înfăptuirea ho
tărârilor Congresului al 24-lea al 
P.C.U.S. Tovarășul Eduard Se
varnadze, mulțumind, a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, conducerii Partidului Co
munist Român, poporului român un 
salut călduros și urări de noi suc
cese în opera de construire a socia
lismului.

în aceeași zi, delegația Marii A- 
danări Naționale a fost primită de 
tovarășul Gheorghi Dzotzenidze. pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al R.S.S. Gruzine.

Convorbirea care a avut loc cu a- 
cest prilej s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

KURT WALDHEIM;

Eficiența 0. N. II. poate fi sporită prin1 participarea 
activă a tuturor membrilor săi la adoptarea taliilor 

MESAJUL ADRESAT DE PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE, 
ST. TREPCZYNSK1

NEW YORK 23. — Trimisul special 
Agerpres, C. Vlad, transmite : In
tr-un discurs pronunțat la New York, 
în ajunul Zilei Națiunilor Unite, 
secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a exprimat convingerea că 
„rolul politic al Națiunilor Unite in 
menținerea și întărirea păcii și secu
rității internaționale este de impor
tanță centrală".

Este in interesul de perspectivă al 
tuturor statelor, mari și mici, ca toa
te națiunile să participe activ la a- 
doptarea hotăririior care vor modela 
viitorul lumii noastre. O.N.U., care se 
află la o răscruce a istoriei sale, 
poate fi intărită, iar eficacitatea sa 
poate fi sporită prin participarea ac
tivă a tuturor membrilor săi și prin 
utilizarea mecanismului Cartei in

R. f. g. Scrutin parțial 
cu valoare de test

BONN 23 — Trimisul special Ager
pres, V. Crișu,. transmite : în cadrul 
alegerilor comunale ce s-au desfășu
rat duminică — cu 4 săptămîni înain
tea alegerilor anticipate pentru cel 
de-al 7-lea Bundestag — in landurile 
Hessa și Saxonia Inferioară a partici
pat 81 la sută din corpul electoral 
alcătuit din circa 8 milioane alegă
tori, ceea ce reprezintă a cincea parte 
din întregul electorat vest-german. 
Partidul Social-Democrat a obținut, 
în ambele landuri, majoritatea voturi
lor exprimate — in Hessa 51.4 la sută, 
iar în landul Saxonia Inferioară 48.6 
la sută, sporul de voturi înregistrat 
față de alegerile comunale precedente 
din 1968, desfășurate aici, fiind de 7,2 
la sută în landul Hessa și, respectiv, 
1,5 la sută în landul Saxonia Inferi
oară. Prin aceasta, P.S.D. nu numai 
că și-a menținut pozițiile conducătoa
re deținute în aceste landuri, dar și 
le-a consolidat.

U.C.D. a înregistrat un cîștig de 
voturi față de alegerile comunale 
precedente, sporul fiind de 8.6 la 
sută în Hessa și, respectiv, 4,2 la 

tare, „conferința a realizat un com
promis în care fiecare poate să gă
sească un motiv de satisfacție și in 
același timp de iritare".

Accentul insistent pus de unii 
participant! asupra politicii sociale 
și regionale în cadrul C.E.E. lăr
gite reflectă, după unii comentatori 
o anumită îngrijorare față de unele 
realități concrete ale acestui orga
nism, preocuparea de a sensibiliza 
opinia publică din cele nouă state 

membre față de posibilitatea răsfrân
gerii acestor realități pe planul vie
ții cotidiene a oamenilor. Așa, de 
pildă, premierul danez Anker Joer- 
gensen a atras atenția asupra pro
blemelor pe care le ridică pentru o 
țară mică cum este Danemarca exis
tența corporațiilor multinaționale, 
subliniind că „trebuie elaborată 
rapid o politică comună față de a- 
ceste întreprinderi, In special prin 
întărirea cooperării comunitare în 
privința condițiilor financiare și 
fiscale impuse acestor întreprinderi". 
Unii observatori constată că acest 
aspect al discuțiilor a reflectat toc

Delegația M.A.N. a vizitat apoi U- 
zina constructoare de locomotive e- 
lectrice „V. I. Lenin" din Tbilisi, 
unde a avut loc un miting al prie
teniei sovieto-române. A. Cioheli, se
cretarul comitetului de partid al u- 
zinei, a salutat, în numele miilor de 
salariați, vizita parlamentarilor ro
mâni, transmițînd. totodată, un căl
duros salut clasei muncitoare din 
România, întregului nostru popor 
care construiește cu succes socialis
mul sub conducerea Partidului Co
munist Român. Au mai luat cuvîn- 
tul V. Ciaduneli și S. Vașahidze. Stu
denta A. Ciohia, de la Institutul de 
limbi străine, a salutat, în limba ro
mână, delegația M.A.N. și a eviden
țiat vechile tradiții ale legăturilor 
culturale georgiano-române. precum 
si dezvoltarea acestor legături în zi
lele noastre.

A luat apoi cuvîntul tovarășul Ște
fan Voi tec. care, mulțumind pentru 
această caldă manifestare de priete
nie, a transmis colectivului uzinei 
salutul muncitorilor uzinei craiovene 
„Electroputere", precum și un salut 
din partea întregului nostru popor. El 
și-a exprimat convingerea că vizita 
delegației M.A.N. în U.R.S.S. va con
tribui la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare pe toate pla
nurile între poporul român și popoa
rele Uniunii Sovietice, între țările 
și partidele noastre spre binele cau
zei păcii și socialismului.

Seara, delegația M.A.N. a asistat 
la un spectacol la Teatrul de Operă 
și Balet din Tbilisi.

modul în care acesta a fost conceput 
să funcționeze — a arătat Kurt 
Waldheim.

★
Cu prilejul Zilei Națiunilor Unite, 

președintele Adunării Generale. Sta
nislaw Trepczyinski, a adresat un 
mesaj care apreciază că, în cei 27 
de ani care s-au scurs de la fon
darea organizației, comunitatea in
ternațională a devenit treptat con
știentă de interdependența creseîndă 
a păcii în lume, de necesitatea strin
gentă a înlocuirii confruntării prin 
dialog, a renunțării Ia folosirea for
ței, a respectării suveranității și in
tegrității teritoriale a statelor și a 
cooperării șl coexistentei In pace.

sută în landul Saxonia Inferioară, 
dar — remarcă presa vest-germană 
— in ciuda acestui fapt, nu și-a 
realizat scopul propus, respectiv în
locuirea majorității absolute deținu
te de P.S.D. cu o majoritate abso
lută creștin-democrată.

Partidul Liber-Democrat a înre
gistrat pierderi de voturi compara
tiv cu alegerile anterioare, în Hessa 
de la 10,4 la sută, în 1968, la 6,4 la 
sută, iar în Saxonia Inferioară, de 
la 9 la sută, in urmă cu patru ani, 
la 5.2 la sută în prezent.

Partidul Comunist German a ob
ținut două mandate in Consiliul 
municipal al orașului universitar 
Marburg.

Partidul de orientare neonazistă 
P.N.D., care In alegerile comunale 
din 1968 reușise să-și strecoare re
prezentanți în unele consilii comu
nale din aceste landuri, în urma re
zultatului alegerilor comunale de 
duminică, el nu-și mai poate men
ține reprezentanți în forurile de 
conducere ale nici uncia din locali
tăți.

mai dificultățile prin care trec unele 
țări ale Pieței comune, in speță, pro
cesul inflaționist, șomajul, discre
panța dintre unele zone industriale 
și agrare etc. Se remarcă, de ase
menea, faptul că referirile la nece
sitatea unui program social nu sînt 
străine de preocupările electorale 
ale unor șefi de guverne prezenți 
la conferința de la Paris. Pe de 
altă parte, intențiile in acest sens, 
proclamate în comunicatul final, 
sînt apreciate ca „destul de vagi" 
(France Presse).

Printre rezultatele pozitive ale 
conferinței de la Paris, ziarul „LA 
NATION" înregistrează poziția de 
respingere a unor instituții „su- 
pranaționale", principiu la care, 
în afară de Franța, au aderat 
și delegațiile altor țări. De aseme
nea, este remarcată includerea 
în declarația de la Paris a unui 
punct privitor la necesitatea conso
lidării climatului de destindere și 
colaborare pe continentul european. 
Declarația afirmă voința celor nouă 
țări de a favoriza, „mai ales cu pri
lejul conferinței asupra securității și 
cooperării în Europa, continuarea 
politicii de destindere si de pace si 
stabilirea pe baze trainice a unei 
cooperări mai largi, pe plan economic 
și uman, cu țările din răsăritul con
tinentului".

Un șir de observatori atrag aten
ția, în acest sens, asupra importanței 
deosebite pe care o prezintă pentru 
destinele țărilor europene apro
piata reuniune pregătitoare de la 
Helsinki a conferinței general euro
pene, poziție care reflectă ideea, 
împărtășită de cercuri din cele mai 
largi, că apartenența la o grupare 
economică sau alta nu trebuie să îm
piedice o colaborare largă, pe tărîm 
economic, politic, tehnico-științific, și 
în alte domenii, între toate țările 
continentului, indiferent de orîndui- 
rea lor social-politică.

Paul D1ACONESCU

COMUNICAT COMUN ROMANO-S1RIAN
La invitația guvernului sirian, o 

delegație guvernamentală română, 
condusă de Emil Drăgănescu. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, a efectuat între 17 și 21 octombrie 
1972 o vizită oficială în Republica 
Arabă Siriană.

Conducătorul delegației guverna
mentale române a fost primit de pre
ședintele Republicii Arabe Șiriene, 
Hafez El-Assad, de primul ministru, 
Abdel Rahman Khleifawi, și a efec
tuat vizite la vicepreședintele Consi
liului de Miniștri și ministru al afa
cerilor externe, Abdel Halim Khad- 
dam, ministrul economiei și comerțu
lui exterior, Mustapha Al Hallaj, și 
ministru de stat al planificării, dr. 
Mohammed Al Imadi.

In cursul acestor vizite au avut 
loc convorbiri vizînd strîngerea rela
țiilor politice, economice și cultu
rale.

între delegația guvernamentală 
română, condusă de Emil Drăgă
nescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, și delegația guverna
mentală siriană, condusă de Abdel 
Halim Khaddam. au avut loc con
vorbiri oficiale care s-au desfășurat 
într-o atmosferă deschisă, priete
nească și în spiritul dorinței ambe
lor părți de a lărgi în toate dome
niile, pe baze reciproc avantajoase, 
relațiile între Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Siriană.

La convorbiri au participat :
Din partea română : Petru Burla- 

cu, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, directori și funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne și Ministerul Comerțului Ex
terior.

Din partea siriană : Dr. Mohammed 
Al Imadi, ministru de stat al planifi
cării, Abdallah Khani, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, directori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
Ministerul Economiei și Comerțului 
Exterior, Ministerul Planificării.

Cei doi conducători de delegații au 
exprimat deplina lor satisfacție pri
vind hotărîrea guvernelor lor de a 
restabili relațiile diplomatice intre 
Republica Socialistă România și Re
publica Arabă Siriană, de a proceda 
într-un viitor apropiat la deschiderea 
de ambasade la București și Damasc 
și de a acredita ambasadori rezidenți.

Ei au exprimat dorința și hotări- 
rea guvernelor lor de a depune toate 
eforturile pentru realizarea unei 
strînse cooperări în domeniile poli
tic, economic și cultural, în scopul 
consolidării legăturilor de prietenie 
intre poporul român și poporul sirian, 
pe baza luptei comune împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru pace și 
progres economic și social in lume.

Cei doi conducători de delegații au 
realizat un schimb de vederi în pro
bleme internaționale actuale de in
teres comun. Reafirmind atașamentul 
țărilor lor la principiile Cartei 
O.N.U., cele două părți au declarat 
că, pentru instaurarea unui climat de

U. N.C.T.A. D.
CONSTITUIREA GRUPULUI PENTRU ELABORAREA CARTEI 

DREPTURILOR Șl ÎNDATORIRILOR ECONOMICE 
ALE STATELOR

GENEVA 23 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul dezbaterilor Con
siliului Conferinței Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare — 
U.N.C.T.A.D., Manuel Perez Guer
rero, secretarul general al acestei or
ganizații, a anunțat constituirea 
grupului însărcinat cu elaborarea u- 
nei carte a drepturilor și îndatori
rilor economice ale statelor. Grupul 
este format din experți din 31 de 
state, printre care și România.

în intervenția sa. șeful delegației 
române, Mircea Petrescu, ministru

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Președintele Consiliului 
de Miniștri oi R. P. Polone, 
Piotr Jaroszewicz, a sosit, luni, într-o 
vizită oficială la Stockholm.

Președintele Anwar Sa
dat a trecut în revistă, împreună 
cu principalii săi consilieri, rezul
tatele recentei vizite efectuate de 
premierul egiptean Aziz Sedky la 
Moscova. Sadat va prezenta un ra
port detaliat cu privire la vizita lui 
Sedky în cadrul unei ședințe a C.C. 
al Uniunii Socialiste Arabe, convo
cată pentru 26 octombrie.

Convorbiri sovieto-Japo- 
nOZO. Agenția T.A.S.S. anunță că 
la Moscova au avut loc convorbiri 
între ministrul sovietic al afaceri
lor externe, Andrei Gromîko, și mi
nistrul de externe al Japoniei, Ma
sayoshi Ohira.

Ministrul afacerilor ex
terne al R. S. Cehoslovace, 
Bohuslav Chnoupek, și-a încheiat 
vizita în Cuba. El a fost primit de 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, primul ministru 
al Guvernului revoluționar, de pre
ședintele Osvaldo Dorticos, și a 
avut convorbiri cu ministrul aface
rilor externe al Cubei, Râul Roa.

Congresul Uniunii Tine
retului Muncii din Albania 
și-a început luni lucrările în orașul 
Durres, în prezența primului secre
tar al C.C. al Partidului Muncii, En
ver Hodja, și a altor conducători de 
partid și de stat albanezi. La lucră
rile congresului participă, ca invi
tată, o delegație a U.T.C. din Româ
nia, condusă de Ioan Popescu, se
cretar al C.C. al U.T.C.

Congresul Partidului Li
ber-Democrat din R.F. a 
Germaniei s_a deschis la Freiburg. 
Președintele partidului, Walter 
Scheel, care este și vicecancelar și 
ministru de externe al țării, a pro

pace și cooperare internațională, este 
necesar ca relațiile între toate statele 
să se bazeze pe principiile respec
tării independenței și suveranității 
naționale, integrității teritoriale, ega
lității în drepturi, neamestecului in 
treburile interne și interesului re
ciproc.

Cele două părți s-au pronunțat 
pentru excluderea utilizării forței și 
amenințării cu folosirea forței în re
lațiile dintre state și împotriva po
liticii imperialiste de dominație, de 
agresiune, de dictat și de presiune 
de orice natură in relațiile inter
naționale.

Cele două părți au subliniat creș
terea rolului țârilor mici și mijlocii 
în viața internațională, necesitatea ca 
toate țările, indiferent de dimensiu
nile și potențialul lor, să participe 
direct la soluționarea principalelor 
probleme actuale ale lumii contem
porane. Ele s-au pronunțat pentru 
dezvoltarea colaborării dintre Româ
nia și Siria în cadrul organizațiilor 
internaționale.

Cele două părți au trecut în re
vistă situația actuală în Orientul A- 
propiat. Ele au manifestat profunda 
lor îngrijorare față de agravarea si
tuației din Orientul Apropiat, ca ur
mare a menținerii încordării, ocupă
rii de teritorii arabe de către tru
pele israeliene, recentelor atacuri și 
incursiuni militare ale forțelor arma
te israeliene pe teritoriile Siriei și 
Libanului, toate acestea constituind 
un pericol pentru pace în această re
giune, pentru pacea și securitatea in
ternațională.

Cele două părți reafirmă atașamen
tul lor față de principiul inadmisibi- 
lității acaparării de teritorii prin 
forță și că, pentru aceasta, nu poate 
fi acceptată nici o justificare. Ele se 
pronunță pentru retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile arabe ocu
pate. /

Cele două părți consideră că pacea 
în această regiune trebuie să se ba
zeze pe echitate și justiție, pe prin
cipiile dreptului internațional și că 
ea nu poate fi realizată decît ținînd 
seama. în mod necesar, de drepturile 
legitime și naționale ale poporului 
palestinean, inclusiv drepturile sale 
la autodeterminare.

Cele două părți, reafirmînd solida
ritatea și sprijinul popoarelor lor față 
de lupta popoarelor vietnamez, cam
bodgian și laoțian pentru libertate și 
independență națională, s-au pronun
țat pentru încetarea agresiunii ame
ricane, a bombardamentelor împo
triva Republicii Democrate Vietnam, 
pentru retragerea trupelor Statelor 
Unite și ale aliaților lor din Indo
china, pentru respectarea dreptului 
popoarelor vietnamez, cambodgian și 
laoțian de a-și hotărî singure soarta. 
Ele au exprimat sprijinul guvernelor 
lor față de propunerile guvernu
lui Republicii Democrate Vietnam, 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud, 

consilier, a arătat că România con
sideră deosebit de importantă rezo
luția adoptată la Santiago de Chile 
privind elaborarea cartei, fiind im
perios necesar, în condițiile actuale, 
să se realizeze o înțelegere univer
sală în acest domeniu. Elaborarea u- 
nei astfel de carte — a spus el — 
trebuie să protejeze drepturile tu
turor țărilor și, cu atît mai mult, ale 
celor în cuns de dezvoltare. Vorbi
torul a exprimat speranța că grupul 
constituit va ajunge Ia rezultate 
semnificative intr-un termen scurt.

nunțat un discurs asupra „îndatori
rilor și obiectivelor liberalilor".

Președintele Cabinetului 
de Miniștri al R.P.D. Co
reene Kim Ir Sen> a la 22 
octombrie, delegația parlamentară 
din Uruguay, cu care a avut o con
vorbire cordială și prietenească.

Vicepreședintele Comi
siei militare a C.C. al P.C. 
Chinez Ie Cien-in, a avut o con
vorbire prietenească cu delegația 
armatei peruane, condusă de șeful 
Marelui Stat Major, generalul loco
tenent Edgardo Mercado Jarrin, care 
face o vizită in China.

La Havana au avut loc 
convorbiri între dele§atia Parti
dului Baas din Siria, condusă de 
George Saddekni, membru al Co
mandamentului regional și președinte 
al Comisiei ideologice a Partidului 
Baas. și o delegație a P.C. din Cuba, 
din care au făcut parte Osvaldo 
Dorticos. Guillermo Garcia. Ser
gio del Valle, membri ai Biroului 
Politic al C.C.

0 convenție de colabo
rare intre Institutul internațional 
de tehnologie și economie apicolă al 
Apimondiei, cu sediul Ia București, 
și Federația apicultorilor austra
lieni (membră a acestui organism) 
a fost încheiată la Sydney. Partea 
australiană . a solicitat institutului 
tehnologic al Apimondiei, și în spe
cial asociației crescătorilor de al
bine din România, asistență tehnică 
în organizarea, în Australia, a unor 
instalații pentru condiționarea mie
rii și a altor produse apicole după 
modelul Combinatului apicol de la 
Bănoasa.

Congresul Partidului 
Dreptății din Turcia s a în- 
cheiat la Ankara. Suleyman Demirel 
a fost reales, pentru a cincea oară, 
secretar general al partidului. 

propunerile Guvernului Regal de 
Unitate Națională al Cambodgiei și 
cele ale Frontului Patriotic din Laos, 
care constituie o bază reală și con
structivă pentru soluționarea po
litică justă a situației din Indochina.

Cele două părți au procedat la o 
analiză a stadiului relațiilor bilate
rale. Ele au constatat cu satisfacție 
că există numeroase posibilități pen
tru intensificarea și aprofundarea 
relațiilor dintre România și Siria în 
domeniile politic, economic și cul
tural, în interesul poporului român 
și al poporului sirian, al cauzei pă
cii și înțelegerii internaționale.

Ele au convenit măsurile de în
treprins în vederea creșterii schim
burilor comerciale, realizării de ac
țiuni de cooperare economică și teh
nică în domeniile industriei miniere, 
ca și al formării de cadre.

Cei doi conducători de delegații au 
subliniat necesitatea intensificării 
contactelor la toate nivelurile, schim
burilor de delegații și experți, în ve
derea favorizării unei mai bune cu
noașteri reciproce și a concretizării 
posibilităților de cooperare.

în cursul vizitei au fost semnate 
un acord de cooperare economică și 
tehnică și un acord de credit comer
cial, care vor constitui, împreună cu 
acordul comercial și de plăți și cel 
de colaborare culturală în vigoare, o 
bază solidă pentru dezvoltarea legă’,, 
turilor de prietenie și cooperare 
tre cele două țări. Cele două pi ;■! 
au hotărit, de asemenea, să elabo
reze un program executiv al acordu
lui cultural încheiat între cele două 
țări la 7 mai 1967.

Cele două părți au exprimat pro
funda lor satisfacție față de convor
birile care s-au desfășurat între ele 
și au apreciat că această vizită a 
contribuit intr-o manieră pozitivă și 
eficace la deschiderea unei noi pa
gini în dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare între cele 
două popoare.

în timpul șederii, delegația gu
vernamentală română a vizitat în
treprinderi industriale și instituții 
culturale în regiunea Damasc, luînd 
cunoștință de unele din realizările 
obținute de către poporul sirian pe 
calea dezvoltării economice, cultu
rale și sociale a țării sale.

Delegația guvernamentală a Re
publicii Socialiste România a expri
mat via sa recunoștință poporului și 
guvernului arab sirian pentru ospi
talitatea călduroasă și buna primire 
de care ea a fost înconjurată în 
timpul vizitei în , Republica Arabă 
Siriană, expresie a sentimentelor de 
prietenie care leagă poporul român 
și poporul sirian.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri Emil Drăgănescu a invi
tat, în numele guvernului român, o 
delegație guvernamentală siriană 
să efectueze o vizită oficială în 
România. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere. Data va fi fixată pe 
cale diplomatică.

Plenara C.C. 

al P.C. Italian
ROMA 23 (Agerpres). — La Roma 

s-a deschis, luni, Plenara Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Italian. G. Napolitano, membru al 
Biroului Politic al P.C.I., a prezentat 
un raport consacrat situației politice 
interne și perspectivelor activității 
comuniștilor.

CU PRILEJUL ZILEI 
FORȚELOR ARMATE 

ALE ROMÂNIEI
HANOI 23. — Coresponden

tul Agerpres, Emil Georgescu, 
transmite: Sub egida Comi
tetului pentru relații culturale 
cu străinătatea din R.D. Viet
nam, la Hanoi a fost deschisă 
o expoziție de fotografii consa
crată apropiatei aniversări a Zi
lei Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România. La 
vernisajul expoziției au parti
cipat Hoang Tu, director în 
M.A.E., Le Quang Hiep, di
rector in Comitetul pentru re
lații culturale cu străinătatea, 
ofițeri ai armatei populare 
vietnameze, atașați militari a- 
creditați la Hanoi. Au fost de 
față Tudor Zamfira, ambasado
rul român in R.D.V., colonel 
Gheorghe Constantinescu, ata
șat militar, aero și naval.

★
SOFIA 23. — Corespondentul 

Agerpres, C. Amariței, transmi
te : La Casa Centrală a Arma
tei populare bulgare din Sofia a 
avut loc o intilriire a atașatului 
militar român, It. col. Gheorghe 
lonescu, cu militari ai garni
zoanei Sofia. General-maior 
Kostadin Manolov și It. col. 
Gheorghe lonescu, referindu-se 
la semnificația Zilei forțelor 
noastre armate, au scos in evi
dență realizările poporului și 
militarilor români in opera de 
construire a socialismului și au 
evocat tradiționalele legături de 
prietenie statornicite de-a lungul 
anilor intre popoarele român și 
bulgar. întîlnirea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă prietenească, 
cordială.

La Madrid a fost inaugurată 
Expoziția internațională de tu
rism, artizanat, artă populară și 
anticariat — „Artetur 72", la 
care participă mai multe țări, 
între care și România. Cu pri
lejul inaugurării, standurile ță
rilor participante au fost vizi
tate de prințul Juan Carlos și 
prințesa Sofia, de ministrul in
formațiilor și turismului, Al
fredo Sanchez Bella, și de alți 
membri ai guvernului.
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