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NU, RISIPEI! 
oriunde și oricum s-ar manifesta 
mare sau mică
de bani sau materiale 
de muncă sau de timp

Producem și consumăm în fiecare 
zi, în fiecare ceas. Sînt consumate 
productiv materii prime și energie, 
sînt folosite mașini și utilaje în care 
s-au investit însemnate valori, se chel- 
tuie bani și timp, muncă și inteli
gență pentru a spori producția ma
terială, forța economică a țării. Fie 
că producem mașini sau bunuri de 
consum, că această producție se rea
lizează în sfera industriei sau a agri
culturii, nu ne poate fi indiferent re
zultatul final al efortului nostru, va
loarea producției obținute. Și, bine
înțeles, costul, eficiența ei.

Se știe că, în toate împrejurările, 
în cuvîntările rostite, în întîlnirile de 
lucru cu oamenii muncii, tovarășul 
Nicalde Ceaușescu insistă asupra 
necesității de a ^bspodări cu grijă 
avuția obștească, mașinile și utilajele, 
materiile prime și materialele, banul

public, pentru ca în activitatea pro
ductivă să obținem maximum de 
eficacitate economică, cu cheltuieli 
minime. Aceasta trebuie să devină o 
trăsătură dominantă a actului de 
conducere în fiecare întreprindere și 
instituție, o chestiune de larg interes 
public, care ne privește pe noi toți - 
ca producători și proprietari ai mij
loacelor de producție, ca beneficiari 
a tot ceea ce realizăm. Orice risipă 
dijmuiește venitul național — izvorul 
dezvoltării noastre continue, al vieții 
noastre mereu mai bune.

Este deci esențial ca la loc de frun
te, în ofensiva pentru eficiență, să se 
situeze străduința de a obține eco
nomii în toate domeniile. O străduin
ță de .zi cu,zi,JrjțșgfpJă acțiunii pa
triotice de a realiza cincinalul în pa
tru ani și jumătate.

Prin rubrica pe care o deschide azi,

„Scînteia" își propune ca, pe baza 
unor investigații în perimetrul spiri
tului gospodăresc, să pună în evi
dență exemplul bun, să dezvăluie 
cauze și mentalități care generează 
și perpetuează anumite stări de lu
cruri negative, să popularizeze, tot
odată, inițiativele și realizările va
loroase, acțiunile politico-educative 
întreprinse în scopul dezvoltării răs
punderii pentru economii.

Rubrica noastră este deschisă tu
turor cititorilor. Sîntem convinși că 
prin corespondențele care ne vor 
semnala fapte vrednice de laudă, ca 
și situații ce trebuie supuse blamului 
opiniei publice vom face din rubrica 
inaugurată azi un centru de larg in
teres, un act cotidian de atitudine 
cetățenească și, tocmai de aceea, un 
for de educație civică.

„CU CHELTUIELI MINIME, 
EFICIENTĂ MAXIMĂ"

S-AU IROSIT « MILIOANE DE 
LEI. Pare incredibil, dar acesta-i a- 
devărul. La Grupul de uzine pentru 
prelucrarea maselor plastice din 
București, pur și simplu, s-au irosit 
6 milioane de lei ! Nici una dintre 
cifrele globale privind realizările pe 
trei trimestre ale anului în curs nu 
anunța un asemenea deznodămint. 
Dimpotrivă, lectura lor dezvăluia o 
situație economico-flnanciară pozi
tivă în ansamblu : produse livrate 
peste plan, indicatori valorici sub
stantial depășiți și beneficii supli
mentare în toate uzinele componente 
ale grupului. La un moment dat 
însă ne-a atras atenția un tabel cu 
un titlu nu prea onorant : „Depăși
rea consumurilor specifice la unele 
materii prime și materiale Ia Uzina 
de prelucrare a maselor plastice din 
București", în condițiile în care în
treprinderea raporta circa 460 000 lei 
beneficii peste plan. Cifrele din co
loanele tabelului apasă greu, depă
șirea consumurilor specifice se în
șiră într-un crescendo amețitor : 6 
tone la plastifianți. 20 tone Ia stabi
lizatori, 47 tone Ia caolină, 546 tone 
la policlorură de vinii. Ritmul este 
similar și pentru echivalentele valo
rice : 226 mii lei. plus 246 mii lei. 
plus 648 mii lei, plus 4,041 milioane 
lei. Și așa mai departe pină la suma 
de 6 milioane de lei.

Să privim atent aceste cifre. Fără 
alte detalii. în limbaj economic, ca. 
de altfel, în orice limbaj gospodăresc, 
depășirea consumurilor specifice 
nu înseamnă altceva decît risipă. Ri
sipă pe care o resimte. în final, bu
getul statului. Este firesc, așadar, să 
ne intereseze poziția factorilor de 
răspundere în fața acestor depășiri 
de consumuri, mai ales cînd unita
tea de măsură a acestora ajunge să 
fie milionul.

— Știti ce Înseamnă. Intr-o redare 
de mai largă audientă, această depă
șire a consumurilor specifice ? —
l-am întrebat pe tov. Nicolae Uzum, 
director al grupului de uzine (uni

o experiență care arată cum se pot obține

DIN „NIMIC" CISTIGURI DE MILIOANE

tate grefată pe uzina bucureșteană).
— Aproximativ, fondul de salarii 

pe două luni pentru întreaga Uzină 
de prelucrare a maselor plastice din 
București.

Da, din păcate, aceasta-i realita
tea. Sau, o altă comparație : risipa 
celor 6 milioane de Iei echivalează 
cu valoarea a 120 de apartamente, 
însăși uzina ar fi avut de cîștigat, 
prin prevenirea acestor depășiri, în 
sensul că beneficiile suplimentare 

Un binecunoscut imperativ economie dat uitării 
la Uzina de prelucrare a maselor plastice din 
București, unde se caută, prin scripte și magazii, 
șase milioane lei și peste 600 tone de materie primă

s-ar fi putut ridica la peste 6 460 000 
lei.

— V-ați gîndit la asemenea, cal
cule, la asemenea comparații, to
varășe director ?

— Poate că depășirea consumu
rilor nu este reală. Poate că este 
vorba de o greșeală de înregistrare. 
Sau poate că-i vorba de un „gol“ de 
magazie, provenit de la furnizorii de 
materie primă. Sau poate chiar 
că-i vorba de risipă, prin nerespec- 
tarea normelor de consum stabilite. 
Deocamdată nu știm exact...

Și nu este singurul om care ne-a 
plimbat prin acest labirint al pro
babilităților. Trase la șapirograf sînt 
și opiniile directorului pentru pro
blemele de dezvoltare *1 cercetare, 

ale inginerului-șef de resort, conta- 
bilului-șef ș.a. Nici în elucidarea unor 
mari controverse științifice nu se 
vehiculează cu atita dezinvoltură va
riantele unei probabilități de fiecare 
dată incerte.

— Cînd veți cunoaște, de fapt, clar 
situația celor 6 milioane lei ?

— Pe la jumătatea lunii noiem
brie — apreciază directorul. La noi 
s-a constituit o comisie specială, cu 
sarcina expresă ca, pînă la acea dată, 

să descopere cauzele reale ale mi
nusului de 6 milioane lei. Altfel spus, 
să stabilească dacă este vorba de o 
risipă reală, sau de o eroare con
tabilă.

— Și totuși risipa, depășirea consu
murilor există, fiind Înregistrate ne
gru pe alb de contabilitate. Practic, 
cînd ați sesizat „golul" de materii și 
materiale ?

— în luna Iulie a.c., șeful secției a 
II-a ne-a anunțat că oamenii nu au 
ce lucra, din lipsă de materie primă, 
mai ales p.v.c. (adică policlorură de 
vinii).

— Cine trebuie să asigure aprovi
zionarea ?

— Noi, grupul industrial.
— Și ?

— Am scos documentele de ma
gazie și i-am arătat că mai dispu
nem de un stoc apreciabil, „ftu-i 
adevărat" — a ripostat șeful secției, 
într-adevăr, în magazie nu mai 
exista materie primă. Am ordonat 
efectuarea unei inventarieri. La sfir- 
șitul lunii iulie s-a constatat lipsa 
a 460 tone de policlorură de vinii. 
Inventarierea a fost contestată. Apoi 
am făcut o nouă inventariere la sfir- 
șitul lunii august. RezultatuF? La 
cele 460 tone s-au mai adăugat încă 
10 tone, iar pînă la sfîrșitul lunii sep
tembrie s-a ajuns la 546 de tone...

— Chiar și numai din aceste date, 
nu este greu de observat că la ba
za risipei stau abaterile de la nor
mele de consum.

— Nu este adevărat — a intervenit 
inginerui-șef Forst Jan. Consumurile 
specifice sînt riguros, științific elabo
rate. Conducerile secțiilor participă 
direct la întocmirea normelor de con
sum. Niciodată realismul consumuri
lor specifice planificate n-a fost con
testat.

— în practică însă consumurile au 
fost depășite.

— Nu, imposibil. Cred că este vor
ba de 6 greșeală de evidență, sau de 
altă natură. Comisia va stabili exact.

Deocamdată, conducerea Grupului 
de uzine pentru prelucrarea maselor 
plastice din București este în aler
tă. Caută cele 6 milioane de lei. Va
lori importante s-au irosit si nimeni 
nu știe cum. Oare nu se știe că pen
tru producerea celor 546 de tone de 
policlorură de vinii, in întreprinde
rile furnizoare s-au utilizat materii 
prime, energie electrică și alte uti
lități, forță de muncă ? S-a calculat 
ce producție se putea obține din cele 
546 tone de policlorură de vinii, duse 
de „apa sîmbetei" ? Dar lată unele

Viorel SALAGEAN

(Continuare in pag. a II-a)

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit 
luni, 30 octombrie, delegațiile de 
parlamentari și conducători politici 
din Republica Orientală a Urugua- 
yuiui, care fac o vizită in țara noas
tră la invitația Marii Adunări Na
ționale.

La primire au luat parte tovară
șii Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, Mircea Malița, con
silier al președintelui Consiliului de 
Stat, Mircea Rebreanu, secretarul 
Comisiei juridice a M.A.N.

Delegațiile de parlamentari și con
ducători politici uruguayeni sînt 
alcătuite din Jaime Lopez Barrera, 
membru al Comisiei de instrucție 
publică (Partidul Colorado), Uru
guay Tourne, vicepreședintele Co
misiei permanente pentru proble
mele internaționale (Partidul Natio
nal), Ruben Ottati Jorge, președin
tele Comisiei de instrucție publică 
(Partidul Colorado), Wilson Elso 
Goni, președintele Comisiei perma
nente de agricultură și zootehnie 
(Partidul Național). Sebastian Eli- 
zeire, membru al Comisiei de agri
cultură și zootehnie (Partidul De
mocrat Creștin). Au participat, de a- 
semenea, Josă Enrique Diaz, secre
tar general al Partidului Socialist. 
Alberto Altesor, membru al Comite
tului Executiv al Partidului Comu
nist din Uruguay, al doilea secretar

A început

0 SHM HOT ARlTO ARE in AGRICULTURA
Obiectivul prioritar:

INCHEEREA RECOLTĂRII $1 INSAMINTARILOR
A început o săptămînă hotărî- 

toare pentru încheierea grabnică a 
recoltării, transportului și depozită
rii tuturor produselor toamnei, 
pentru însămînțarea neîntîrziată a 
griului. Ce este necesar să se în
treprindă in această perioadă ? In 
primul rind se cer continuate cu 
și. mai mare energie și hptărțre e- 
lortunle pentru stringerea și depo
zitarea produselor .perisabile și mai 
ales a cartofilor. Suprafețe mai 
mari de recoltat, la această cultură, 
au rămas într-o serie de coope
rative agricole din centrul și nordul 
țării. La 28 octombrie mai erau de 
recoltat 11 800 hectare cartofi, din 
care, în ultimele două zile, o bună 
parte s-a recoltat datorită parti
cipării masive la lucru a coopera
torilor, salariaților, militarilor, ele
vilor și studenților. Concomitent cu 
urgentarea recoltării și transportu
lui trebuie luate măsuri pentru 
protejarea de îngheț.

Cel mai mare volum de lucrări 
este de efectuat la culesul porumbu

în pagina a lll-a, relatări ale corespondenților noștri

Mecanizatorii de la S.M.A. Mărășești însămînțează ultimele suprafețe cu grîu pe ogoarele cooperativei agri
cole din Făurei, județul Vrancea

Vocația militantă 
a literaturii

Literatura e. se știe, 
un mod specific de 
reprezentare a lumii. 
Evident, subiectiv. O 
confruntare subtextua- 
lă între ideal si real. 
Țintind să degajeze 
adevăruri fundamenta
le pe care să le supu
nă meditației publice. 
Un mod de interpreta
re prin care scriitorii, 
structurîndu-le. le con
feră statut de semnifi
cativ. Incît întimplări- 
le evocate. stările 
transfigurate, replicile 
dialogate capătă. in
tenționat sau nu. eloc
ventă. Explicit sau im
plicit. de la epocă la 
epocă si de la autor la 
autor, cititorului i se 
transmite un mesaj. 
Un semnal. Atrăgin- 
du-i atenția asupra u- 
nor situații, întrebări, 
soluții posibile, aspec
te. contradicții, jocuri 
afective. dimensiuni 
tragice și comice. A- 
supra ideii de destin, 
de progres și de re
gres. de aceeptare sau 
de negare a contex

tului social, politic, e- 
conomic, etic. Reco- 
mandindu-i. direct sau 
indirect. un anume 
unghi de percepție a 
fenomenelor. O viziu
ne. De tip partizan. 
Conformă, adică, unor 
principii extraesteti- 
ce cărora artistul le-ar 
dori împliniri concre
te. Altfel spus, oricind 
și oriunde, literatura 
cu audiență nu e o 
simplă imagine me
taforică a spectacolu
lui cotidian, ci o invi
tație la înțelegerea u- 
nor esențe cărora poe
ții, prozatorii și dra
maturgii autentici le 
dau consistență de ca
racteristic. înlesnind o 
mai adincă și mai 
nuanțată cunoaștere a 
condiției umane și a 
rațiunii acesteia. Im
perativul ameliorării 
ei. E cazul, în spe
ță. al literaturii noas
tre. Literatură de co
municare și de atitudi
ne. Prin excelentă, 
militantă. For de dez
batere a problemelor

al Organizației P.C.U. a orașului 
Montevideo.

Delegația de parlamentari a fost 
însoțită de dl. Victor Pomes, amba
sadorul Uruguayului la București.

în cadrul întrevederii, oaspeții au 
dat o înaltă apreciere rezultatelor 
obținute de poporul român în dez
voltarea economică, socială și cul
turală, activității desfășurate de 
România pe arena internațională 
pentru apărarea și respectarea drep
tului fiecărei națiuni de a-și făuri 
propriile destine, fără nici un a- 
mestec din afară. Membrii delega
țiilor uruguayene au subliniat că 
drumul parcurs de România în ulti
mii ani, ritmurile înalte de indus
trializare, construirea unor raporturi 
noi între oameni întemeiate pe drep
tate socială, precum și afirmarea 
unei personalități proprii, bazată pe 
o bogată moștenire culturală și 
puternice tradiții de luptă — toate 
acestea au o puternică semnificație 
internațională și o valoare de sim
bol. Oaspeții au exprimat convinge
rea că vizita delegațiilor va servi la 
întărirea și mai puternică a legătu
rilor dintre cele două țări și po
poare, în interesul aspirațiilor lor 
comune, pentru un viitor mai bun, 
pentru pace și înțelegere interna
țională.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit pentru cuvintele calde la a- 
dresa poporului român și a apreciat 
roadele acestei vizite care se înscrie 
pe linia raporturilor în continuă dez

lui. La 28 octombrie mai erau de 
recoltat 191 de mii hectare cu 
porumb în I.A.S. și 661 de mii hec
tare în cooperativele agricole. 
Culesul porumbului trebuie urgen
tat îndeosebi ' in județele unde 
această lucrare este rămasă in 
urmă : TELEORMAN, BUZĂU, 
BRAILA, IALOMIȚA, TIMIȘ, PRA
HOVA, CARAȘ-SEVERIN, DÎM
BOVIȚA. MUREȘ.

în această săptămînă trebuie 
terminat recoltatul la o serie de 
culturi care ocupă suprafețe mici, 
dar sint de mare însemnătate pen
tru economia națională : orez, soia, 
legume tîrzii.

Mai multe forțe trebuie concen
trate la recoltarea sfeclei de zahăr, 
lucrare care, la data amintită, mai 
era de efectuat pe 59 de mii hec
tare. în prezent, pe cîmp sînt în 
grămezi sute de mii de tone de 
sfeclă de zahăr, îndeosebi în jude
țele MUREȘ, NEAMȚ. BOTOȘANI. 
SUCEAVA, ARAD, BRAȘOV, ceea 
ce impune concentrarea mijloa

care agitau societa
tea vremii. Căci, de la 
cronicari pînă astăzi, 
nici un scriitor de su
prafață n-a rămas im
pasibil la ceea ce con
temporaneitatea îi de
sena ca realități sti
mulatoare. Dimpotri
vă. în chip absolut na
tural. și-a clădit opera 
pe sentimentul că ros
tul său e să răspun
dă. negînd sau afir- 
mînd. la ceea ce viața 
îi propune lui si se
menilor ca interoga
ție. Nu întîmplător 
că unul din lait
motivele poeziei ro
mânești este patrio
tismul. că marile suc
cese ale prozei și ale 
dramaturgiei circum
scriu adeziunea la so
cial, că eticul (în 
diversele sale ipos
taze) se Impune . ca 
o constantă a spi-

Aurel MARTIN

(Continuare 
In pae. a IV-a) 

voltare între cele două țări și po
poare, a tendințelor tot mai puter
nice de colaborare și cunoaștere ce 
se manifestă pe arena internațio
nală, la care concură, alături de 
state și guverne, parlamentele, parti
dele și alte organizații politice.

Președintele Consiliului de Stat a 
marcat unele elemente esențiale ale 
construcției economice și sociale a 
României, evidențiind locul princi
pal pe care îl are în procesul dez
voltării fiecărui popor trecerea în 
mîinile sale a bogățiilor țării și fo
losirea lor în interesul propriului 
progres.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
relevat rolul colaborării internațio
nale și a prezentat legăturile active 
ale României cu toate țările socia
liste. cu țările în curs de dezvoltare, 
cu țările mici și mijlocii, cărora le 
revine un rol crescînd în viața in
ternațională, cu celelalte state ale 
lumii, situînd la baza tuturor rela
țiilor sale internaționale principiile 
egalității în drepturi, respectul inde
pendentei. suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne 
și avantajului reciproc.

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat a adresat poporului 
Uruguayan urări de prosperitate și 
pace, o dată cu dorința de a vedea 
relațiile româno-uruguayene tot mal 
strînse și mai rodnice.

întrevederea s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă de cordialitate.

celor de transport pentru ca în
treaga cantitate de sfeclă să ajungă 
neîntirziat la fabrici.

Săptămînă aceasta este hotărîtoare 
și pentru încheierea însămințări- 
lor. Cooperativele agricole au in- 
sămînțat pînă Ia 28 octombrie a.c. 
60 la sută din suprafața prevăzută 
,M. culturi de toamnă, iar întreprin
derile agripole, de stat 61 la sută. 
lagtoînUiea^rîului trebuie urgen
ta® în Cooperativele agricole din 
județele TELEORMAN, OLT, BU
ZĂU, ARGEȘ, VÎLCEA, DÎMBO
VIȚA. CARAȘ-SEVERIN, GORJ, 
HARGHITA, SIBIU, unde se în
registrează cele mai mari rămî- 
neri în urmă la această importantă 
lucrare.

Folosind fiecare ceas de muncă 
in cimp, toate forțele și mijloacele 
de care dispunem, organizind gos
podărește activitatea să stringem 
la timp și fără pierderi toate pro
dusele toamnei, să punem baze te
meinice recoltei viitoare.

IN ZIARUL DE AZI:

• în județul Sibiu: 
Prin fructificarea in
vestițiilor, a rezervelor 
interne — construcția 

de mașini se dezvoltă 
în ritm intens • Se pot 
asigura, fără cheltu
ieli suplimentare, spații 
pentru copiii preșco
lari ? — Da : prin ini
țiativă obștească și 
spirit de bun gospodar
• în planuri — promi
siuni generoase, pe te
ren — oferte modeste
• Zilele filmului so
vietic © Faptul di
vers © Cronica dra
matică • Curier Jude

țean • Știri sportive
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NU, RISIPEI!
Valoarea „faptului mărunt" sau cum, din resurse locale,

de obicei neluate în seamă, se pot obține mari beneficii

și realizări importante în aprovizionarea populației
Tovarășul 

președintele 
rativelor de 
dejul Olt, vorbea, deunăzi, 
despre o problemă mai pu
țin obișnuită in cooperație.

— Doar în aparență sau 
pentru neinițiați cooperația 
de consum n-are nimic co
mun cu creșterea păsărilor, 
cu zootehnia. După părerea 
mea, ea trebuie să joace un 
rol de primă mină în apro
vizionarea populației din 
județul în care este organi
zată. în acest scop poate 
folosi orice resurse locale, 
poate dezvolta orice sector 
de interes public, dacă 
poate n-o oprește nimeni 
să scoată și apă din piatră 
seacă. Cînd am pornit la 
organizarea crescătoriilor de 
păsări, de porci, de oi, cînd 
am hotărît să deschidem 
brutării și magazine ali
mentare în orașele și comu
nele județului, am avut în 
vedere tocmai cerințele lo
cale și, în același timp, po
sibilitățile noastre de a le 
satisface fără a mai apela 
la fondurile statului. Coope
rația de consum a amenajat 
în județul nostru — cum 
s-ar zice „din nimic" — opt 
mari crescătorii de păsări : 
gîște, rațe, găini. Din aceste 
crescătorii am realizat anul 
acesta 5—6 sute tone de car
ne pe care am pus-o la dis
poziția populației noastre.

— într-adevăr, am con
statat și cu alte prilejuri și 
se vede și acum. piețele 
județului n-au dus și nu duc 
lipsă de păsări. Totuși 
există o nedumerire : a- 
veți sute de mii de gîște, 
rațe, găini — cu ce le hră- • 
niți 1 Doar știut este că de 
suprafețe agricole coope
rația nu dispune...

— Crescătorii de păsări —
și, cum o să vedem, și de 
animale — au găsit cheia 
problemei : în primul rînd 
lucrează în cooperare cu 
C.A.P. din județ ; folosesc 
pe scară largă reziduurile 
de la fabricile de conserve, 
de zahăr, deșeurile de la 
mori. Altă suț$L: s,a 
pebele de U păsări' fac°$>r- iudetu,uh cooperația
te din mărfurile greu van
dabile. Pe piața externă le 
plasăm insă în condiții ex
trem de avantajoase. Cu 
banii cîștigați cumpărăm o 
parte din furaje, iar carnea 
(la gîște, de pildă, toată 
carnea) rămîne ca beneficiu 
curat. Dar ciștigul nu se re
duce la atît : valorificăm 
milioane de ouă, vindem ță
ranilor pui de o zi din rase 
superioare. Ne gîndim să 
dezvoltăm, firește cu spriji
nul organelor locale, acest 
sector — pînă la renunțarea 
completă I 
păsări din 
tului.

...Vizitînd 
din județul 
noștință de numeroase fapte 
care dau acoperire celor 
spuse de tovarășul președin
te Ion Șandru. La crescă
toria de păsări din Gănea-

Ion Șandru, 
Uniunii coope- 
consum din ju-

la repartiții de 
fondurile sta-

cîteva localități 
Olt am luat cu-

Cărbunii se degradează, in timp 

ce lemnul bun este folosit 

drept combustibil

sa, spre exemplu, atrage a- 
tenția amenajarea extrem 
dc simplă, gospodărească și 
economicoasă a incintei : un 
iaz, un gard din plasă de 
sirmă, o pajiște. Cheltuieli
le 7 Minime. La Stru- 
jești, ca să mai dăm un 
exemplu, modul cum a fost 
amplasată și construită 
crescătoria de porci stîrneș- 
te admirație. Nu s-a făcut 
rjici o investiție ! S-a ales 
un teren viran, arid, și s-a 
turnat pe el, numai din re
surse locale și cu forțe pro
prii, ciment:-. Tot cu forțe 
proprii au fost înălțați pere-

In vedere considerente si
milare și la organizarea 
crescătoriilor și îngrășăto- 
riilor de porci. Deocamdată 
dispunem doar de cîteva 
mii de capete. în anul viitor 
însă cifrele se vor schimba 
mult. Vom crește cel puțin 
19 000 de porci, tot atitea oi 
și miei, cîteva sute de mii 
de păsări. Cu alte cuvinte, 
vom aproviziona cu forțe 
proprii 50—60 ia sută din 
populația județului.

— Realizările și intențiile 
dv sînt lăudabile, constituie 
exemple bune de urmat. Un 
singur lucru n-am înțeles

4—5 ori mai mult decît în 
comerț (ne referim la des
facerea de mărfuri în 
cooperație) 1

Nu mai încape nici o în
doială, experiența coopera
ției de consum din județul 
Olt este interesantă și efi
cientă. Despre posibilitățile 
de a fi generalizată in în
treaga țară am avut o scur
tă convorbire cu tov. Fran- 
cisc Tapoș, vicepreședinte 
la Centrocoop. Iată ce 
declarat d-sa :

— Rezultatele bune 
ținute de cooperația de

ne-a

ob- 
con-

O remarcabilă experiență
a cooperației de consum din județul Olt

ții. Nu este un caz Izolat, 
o inițiativă întimplătoare a 
cooperativei de consum din 
Strujești. în alte 23 de co
mune lucrurile s7au petre
cut identic : adăposturile 
pentru mii și mii de porci 
au fost înălțate practic fără 
devize. La fel au fost ame
najate crescătoriile de oi, de 
bovine, de iepuri. în gene
ral, în raidul cuprinzător 
întreprins am constatat că 
în majoritatea cooperative
lor de consum din județul 
Olt locul investițiilor l-au 
luat inițiativa, spiritul gos
podăresc. Și pentru că a- 
ceste „monede forte" sînt 
investite în eficiente acti
vități de larg interes pentru 
populație, cooperația de 
consum obține remarcabile 
realizări. Dar să revenim la 
discuția cu președintele U- 
niunii cooperativelor de 
consum din județul Olt — 
abordînd și alte aspecte pri
vind cererea pieței și satis
facerea ei prin valorificarea 
resurselor locale.

Am văzut că pe teri- '

cooperativelor de

crește numeroase turme de 
oi. Aveți motive speciale ?

— Repet : noi nu am ini
țiat sectoarele anexe pentru 
a putea întocmi apoi ra
poarte „bogate". Sîntem di
rect interesați în perfecțio
narea aprovizionării popu
lației din județ. Spre deo
sebire de alte județe, popu
lația din Olt consumă in 
măsură mal mare carne de 
oaie. Crescînd oi, putem 
participa la aprovizionarea 
piețelor din______ județ cu 
carne și cu produse lac- 

carne, altetate : brînză, 
preparate din lapte. Și creș
terea oilor s-a dovedit 
foarte rentabilă : lina și 
blănurile le valorificăm su
perior prin unitățile noastre 
proprii de prelucrare. Pe de 
altă parte, executăm la co
manda cetățenilor căciuli, 
cojoace, covoare. Am avut

însă : aveți o interesantă 
crescătorie de iepuri. Car
nea de iepure (de casă) 
n-are însă o căutare prea 
mare pe piața internă...

— Este adevărat, dar alte 
țări o preferă și cărnii de 
porc și celei de vită. Pentru 
iepurii de casă dispunem 
peste graniță de un plasa
ment fără limită, cu condi
ții de export foarte avanta
joase. Iată motivul pentru 
care contractăm cu gospodă
riile țărănești individuale 
un număr mare de iepuri. 
Dar -,și piața locală este in
teresată în creșterea iepu
rilor de casă : blana e pre
lucrată în industria ușoară, 
iar din păr, o întreprinde
re din Timișoara realizea
ză foarte frumoase pălării 
de „fetru".

...Ne pregăteam să 
sim sediul 
Olt — cu 
moașe și 
pre ceea 
semna, puse î 
inițiativa și îpteresul »...„ 
președintele' tfniuntf așăză 
pe masă dîfevși bibelouri și' 
vase de sticlă. Erau execu
tate admirabil.

— Sînt mostre din Im
port 1

— Nu, răspunse ztmbind 
gazda. Sint produse de serie, 
„made" in Slatina. Le rea
lizăm din... cioburi 1 Aceas
tă „materie primă" o colec
tăm de la magazine, restau
rante. Nu ducem lipsă. Fi
gurinele, vazele din sticlă 
au o mare 
trimise, de 
Anglia, și...

Deși se,

sum din Olt la dezvoltarea 
secțiilor anexă, in fond la 
aprovizionarea populației cu 
carne, produse din lapte și 
ouă, au fost posibile datori
tă sprijinului acordat coope
rativelor de către biroul co
mitetului județean de par
tid, inițiativei locale, coope
rării cu C.A.P. Firește, nu 
puteam lăsa în anonimat 
experiența cîștigată Ia Olt. 
Cu o jumătate de an în 
urmă am invitat la Slatina

toți președinții uniunilor 
cooperativelor de consum 
din țară. Ei au văzut totul 
la fața locului, s-au intere
sat de metode, au cerut lă
muriri iar la plecare au 
promis că vor aplica și la ei 
in județe experiența celor 
din Olt.

— Chiar așa s-au petrecut 
lucrurile 7

— Parțial. Deocamdată 
sînt rezultate promițătoare 
Ia Cluj, Ilfov, Constanța, 
Ialomița. Demn de relevat 
este că experiența județului 
Olt n-a fost copiată cu in
digoul. Conducerile coopera
tivelor de consum s-au o- 
rientat în special spre dez
voltarea secțiilor anexă 
pentru care au materie pri
mă, avantaje sigure. în Vîl- 
cea și Vrancea, de exemplu, 
s-au organizat secții de pre
lucrare a semiconservelor de 
legume și fructe ; la Boto
șani și Timișoara s-a dez
voltat producția de conser
ve ; in alte părți se insistă 
mai mult pe creșterea pă
sărilor. Nu sintem însă mul
țumiți 1 în multe județe se 
face încă puțin pentru dez
voltarea secțiilor anexă, iar 
In altele nu se face încă mai 
nimic. Dar vom depune toa
te eforturile pentru ca ex
periența cîștigată să se ex
tindă, activitatea secțiilor 
anexă să se perfecționeze 
continuu, iar cooperația să 
participe mult mai activ la 
aprovizionarea populației.

Depozitele de com
bustibil sint bine a- 
provizionate, după cum 
se știe, cu cărbuni de 
diferite sortimente ce 
se distribuie, tmpreu- 
nă cu lemnele de foc, 
atît populației, cit și 
organizațiilor socialis
te. Conducerile unor 
unități însă, (între
prinderi, instituții etc.) 
refuză să contracteze 
cantitățile de cărbuni 
ce le sint repartizate, 
pentru simplul motiv 
că pot folosi drept 
combustibil numai 
lemne, pe care le pro
cură cu foarte multă 
ușurință de la între
prinderile forestiere 
producătoare. Prin a- 
cest sistem, sute de 
metri cubi de lemn de 
construcție, in loc să 
fie îndreptate spre 
combinatele de indus
trializare, prin schim
barea denumirii, iau 
drumul focului. în 
timp ce mari cantități 
de cărbuni stau și se 
degradează în depozi
tele de combustibil.

Iată numai cîteva 
exemple de la Sectorul 
de exploatare a lem

nului Mediaș, din ca
drul C.E.I.L.-Sibiu. 
Consiliul popular al 
comunei Axente Sever 
s primit, cu avizul de 
expediție nr. 70 din 28 
iunie a.c.. 18 metri cubi 
lemn de construcție 
cu denumirea „car-

SCRISORI
CĂTRE REDACȚIE

pen sufocat" ; Con
siliul popular al comu
nei Micăsasa a primit 
76 m.c. lemn de con
strucție, dar în avizul 
de expediție nr. 66 
din 27 iunie a.c. s-a 
notat „bușteni subțiri"; 
cooperativa de consum 
Bratei, cu avizele nr.' 
74 și 75 din 29 iunie 
a.c., a ridicat cantita
tea de 37 m.c. lemn de 
construcție; I.A.S. Me
diaș a cumpărat direct, 
de la aceeași întreprin

dere forestieră, 898 
metri steri, crăci snopi, 
marfă ce trebuia li
vrată prin depozitul 
„Combustibilul", iar a- 
cum refuză să ridice 
cantitatea de 135 tone 
combustibil contractată 
cu I.C.S., „Metalo-chi- 
mice" Sibiu.

Date fiind aceste 
practici, consider că 
este de datoria foruri
lor competene să im
pună unităților de ex- 

^ploatare forestieră să 
manifeste mai multă 
grijă față de gospodă
rirea judicioasă și va
lorificarea superioară 
a materialului lemnos. 
Și, pentru a se în
lătura 'posibilitatea 
schimbării destinației 
lemnelor de construc
ție, organele și organi
zațiile socialiste con
sumatoare să fie obli
gate să justifice mate
rialul lemnos ridicat, 
prin construcțiile pe 
care le au de executat.
N. MARGHITOIU 
șeful depozitului 
„Combustibil"- 
din Mediaș

„Cu cheltuieli minime,

P>

U.J.C.C. 
impresii 

durabile 
ce pot 

în practică, 
il — tind

căutare — 
pildă, și

Deși se, întrevedea 
fiind de prisos, am pus, to
tuși, o ultimă întrebare : 
„Care este rata rentabilității 
secțiilor anexă din coopera
ția de consum a județu
lui ?“ Am primit un răspuns 
mai mult decit convingă
tor : la fiecare 10 milioane 
lei producție se obține un 
milion de lei beneficii. De

Gh. GRAURE

pără-

I

eficientă maximă"
(Urmare din pag. I)

din cauzele risipei : materia primă 
este aruncată prin toată curtea u- 
zinei, aceasta neavînd încă un de
pozit propriu ; aprovizionarea se 
face direct de la... grămadă ; fie
care ia cit poate, cît crede că are 
nevoie. Contrar oricărei uzanțe 
economice raționale, consumurile 
specifice efective se calculează por
nind de Ia produs Spre materia 
primă și nu invers. Adică, am 
fabricat 100 de piese, ori 0,5 kg 

, p.v.c./plesă, egal 50 kg materie 
primă consumată. în acest fel, 
nu mai contează eîtă materie 
primă se folosește, cite pro
duse se obțin. Cu alte cuvinte, aici, 
consumurile specifice rezultă din 
calcule tardive, nu făcute dinainte, 
din vreme, din calcule științifice.

Totuși, ce-i de făcut 7 — este 
întrebarea firească care se Impu
ne în fața unei atari situații. Ne 
răspunde directorul grupului :

— Se află în plină construcție in
stalația de transport pneumatic al 
materiei prime. In plus, fiecare sor
timent in parte este analizat ri
guros. prin prisma consumurilor 
reale. Avem in vedere șl întro
narea unei discipline severe de ges
tionare. Fișa limită de consum in
tră din plin in drepturi.

Nimeni nu contestă eficacitatea 
acestor măsuri. Dar de ce nu se 
situează pe același plan și acțiu
nile de educare a lucrătorilor in 
spiritul răspunderii pentru econo
mii, combaterii risipei de mate
rii prime și materiale ? De ce nu 
se acționează pirghiile de -ointe- 
resare a muncitorilor pentru rea
lizarea de economii, cu toate că, 
in acest sens, există reglementări 
legale precise 7. Atit îu <vnul tre
cut. <jît și îp„ deest an.- deși o se- 
rie die muncTtori au obținut eco
nomii la unele materii prime și 
materiale, nu s-au întocmit nici un 
fel de forme pentru premierea lor.

INSTAURAT!. TOVARĂȘI DEl 
LA GRUPUL DE UZINE PENTRU 
PRELUCRAREA MASELOR PLAS
TICE. O ÎNALTA DISCIPLINA ȘI 
RĂSPUNDERE ÎN ADMINISTRA
REA MATERIILOR PRIME. IN
TENSIFICAT! MUNCA POLITICA 
ȘI EDUCATIVA ȘI APLICAȚI CU
RAJOS TOATE MASURILE CARE 
URMĂRESC ÎNTĂRIREA SPIRI
TULUI GOSPODĂRESC. FOLO
SIT! TOATE MI ILO ACELE DE 
PREVENIRE A RISIPEI — PE 
ORICE TREAPTA S-AR MA
NIFESTA ACEASTA I NU UI
TAȚI CA CELE 6 MILIOANE LE! 
IROSITE ATESTA ÎNAINTE DE 
TOATE UN STIL DE CONDUCE
RE DEFICITAR. O PREOCUPARE 
INSUFICIENTA PENTRU EFICA
CITATEA ECONOMICA I

Femeile reprezintă peste 46 la sută 
din totalul populației active și 31 la 
sută din cel al salariaților. în acest 
cincinal se prevede ca o mare par
te din milionul de noi locuri de 
muncă ce se vor crea în diferitele 
ramuri ale economiei să fie ocupate 
de femei. Aceste cifre vorbesc de 
la sine despre rolul crescînd al fe
meii în activitatea productivă. Inde- 
plinindu-și cu pricepere si seriozi
tate obligațiile profesionale, femeia 
continuă totodată să poarte princi
pala răspundere a creșterii și educa
ției copiilor. De aceea, prețuindu-i 
cum se cuvine contribuția importantă 
în diferitele domenii de activitate, 
statul nostru vine, pe diferite căi. in 
ajutorul salariatei mame. O măr- 
turie recentă a acestei griji o 
constituie și măsurile privind spo
rirea alocației de stat pentru 
copii, acordarea de ajutoare ma
melor din familiile cu mulți copii. 
După cum se știe, o intreagă re
țea de creșe și grădinițe de co
pii stă la dispoziția salariatelor, 
oferindu-le astfel posibilitatea să-și 
concentreze atenția asupra lucrului, 
să se poată ocupa în liniște de ri
dicarea calificării lor profesionale. 
Cît de substanțial este sprijinul a- 
cordat de stat, se poate vedea din 
faptul că în 1971 funcționau circa 
11 000 de grădinițe. în care erau în
grijiți și educați peste 500 000 de copil 
— față de 275 433 de copii în 1956 și 
300 000 în 1966. Pentru orga
nizarea și buna lor funcționare sta
tul cheltuiește, anual, aproape 600 
de milioane lei în actualul cincinal, 
ca urmare a Indicațiilor conducerii 
partidului, numărul de copii care 
vor beneficia de locuri în creșe șl 
grădinițe va crește considerabil : 
cu 72 000 de locuri în crese și cu pestg 
50 000 in grădinițe construite, in 
mod eșalonat, pînă în 1975. La aces
tea se vor adăuga grădinițele realiza
te din fondurile sindicatelor, de către 
centralele Industriale și cooperative
le agricole. în acest an. ca rezultat 
al aplicării Legii 20. organele loca
le. împreună cu adunările delogati- 
lor. au propus construirea a 130 de 
localuri noi pentru grădinițe, din 
contribuția bănească a cetățenilor.

Care sînt posibilitățile de care dis
pune rețeaua existentă de grădinițe 7 
Iată ce ne spunea tovarășul Ion Radu, 
director adjunct in Ministerul Edu
cației și învătămîntului.

„Cu toată dezvoltarea intensă pe 
care o înregistrează baza materială în 
ultimii ani. grădinițele nu pot. desi
gur. cuprinde toată populația de vîrs- 
tă preșcolară. în 1972 s-au înființat 
1100 unități — ceea ce înseamnă un

spor de circa 100 000 locuri. Paralel cu 
aceasta, am îndemnat și la folosirea 
altor căi pentru crearea de noi 
locuri. Totuși, un procent însem
nat dintre copiii de vîrstă preșco
lară nu pot fi înscriși în unitățile 
noastre".

în grija cui sînt lăsațf acești 
copii 7 în unele familii, bunicii sau 
alți membri ai familiei se ocupă de 
cei mici, cîtă vreme părinții lor 
sînt în producție. Dar nu toate fami
liile au aceste posibilități. Mai există 
și unele prestări de servicii, deocam-

limbi străine. Sistemul este practi
cat, în condiții similare, si în alte 
țări. Sînt și așa-zisele ..grădinițe" 
particulare — grupuri de 4—5 copii, 
pe care, de obicei, o femeie mai in 
vîrstă ti plimbă prin parcuri, bine
înțeles. contra unei sume de bani.

Acestea ar fi posibilitățile pen
tru supravegherea copiilor mici, 
care nu au putut fi înscriși in creșe 
sau grădinițe. Iată de ce se pune 
cu atita stringență intrebarea : ce 
se poate face pentru ca și acești 
copil să se bucure de o ingrijire

neri interesante, pe care le redăm în 
cele ce urmează.

— O grădiniță trebuie să îndepli
nească trei condiții și anume : spa
țiu. mijloace de învătămint. perso
nal didactic. Ultimele două pot fi 
rezolvate fără dificultăți deosebite, ne 
spune tovarășul Ion Radu. A- 
vind în vedere importanța proble
mei spațiului, cred că este necesară 
o acțiune în care să fie mult mai 
intens antrenată și inițiativa obșteas
că. Nu se poate aștepta totul de la 
stat.

sticlă, deci luminoase, care ar pu
tea fi folosite ; există, de asemenea, 
încăperi rezervate unor ședințe sau 
adunări ale locatarilor, rar utilizate, 
care ar putea fi amenajate în scopul 
amintit. în aceeași ordine de idei, 
s-ar putea sugera consiliilor popu
lare studierea disponibilităților de 
spațiu ce s-ar crea prin gruparea u- 
nor biblioteci de cartier, a unor bi
rouri etc Desigur, sînt și alte posibi
lități ce pot fi avute în vedere. Esen
țial este să existe preocuparea nece
sară pentru rezolvarea aceste! proble-

-Se pot asigura, fără cheltnieM supBrnentare, spatii pentru copiii preșcolari?

-DA: PRIN INIȚIATIVĂ OBȘTEASCĂ 
Șl SPIRIT DE BUN GOSPODAR!

dată în embrion, organizate de coo
perația meșteșugărească. Cum lu
crează acestea 7

— Ne-am străduit să răspundem 
nevoii de a organiza supravegherea 
copiilor, deocamdată numai pe o pe
rioadă de 5—6 ore. cu sau fără stu
dierea unei limbi străine — ne in
forma tovarășa Ruxandra Grego
rian, director al Direcției prestații 
din UCECOM. Am găsit chiar 
citeva persoane dispuse să-si oună 
la dispoziție locuința pentru o gru
pă de 5—6 copii Dar asemenea 
grupe sint puține la număr.

Desigur, ele ar fi de mare utili
tate. mai ales că. după cum ne 
relata tovarășul Ionel Mihai, vi
cepreședinte al cooperativei ..Pres
tarea" tariful este convenabil : 150 
de lei lunar, cu învățarea unei limbi 
străine, 120—125 de lei lunar, fără

competentă, să primească educația 
corespunzătoare virstei 7

Satisfacerea cerințelor, mereu mal 
mari și mai diverse, privind su
pravegherea — și. am zice, și edu
cația — mi-ilor cetățeni ramași acasă 
necesită, pe lîn®ă măsurile luate 
de stat, valorificarea tuturor po
sibilităților existente, astfel incit, 
cu eforturi materiale reduse, prin 
inițiativă locală, să se găsească mij
loacele necesare pentru a veni in a- 
jutorui salariatelor ai căror copii 
rămași acasă fără o supraveghere 
sigură constituie. în momentul 
de față. o problemă dificilă. 
Este adevărat, in acest sens .se 
poate vorbi, ici-colo. de unele 
realizări. însă este nevoie, și se 
poate, să se facă mult mai mult, 
în cursul anchetei noastre ne această 
temă s-au conturat cîteva propu-

Așadar, spațiul este ..cheia" pro
blemei. Este posibilă găsirea aces
tor spații — desigur nu clădiri im
pozante sau costisitoare 7 Parti- 
cipanții la discuția noastră au fost, 
in unanimitate, de părere că o ac
țiune de depistare a unor spații po
trivite pentru a găzdui o grupă de 
copii ar fi foarte utilă, căci mai e- 
xistă foarte multe încăperi folosite 
irațional. S-a subliniat, cu alte cu
vinte. ideea unei acțiuni gospodărești 
ample, in care să fie antrenați ce
tățenii. diferitele organisme obștești 
— comitetele de cetățeni, asociațiile 
de locatari, comisiile de femei, pre
cum și deputății, care ar avea po
sibilitatea să depisteze nu puține spa
ții potrivite acestei destinații. Exis
tă. la intrarea în unele blocuri (de 
pildă, în cartierul Drumul Taberei) 
spații destul de mari, cu pereți de

me de larg interes, să se învestească 
mai multă stăruință și ingeniozitate 
in căutarea soluțiilor practice. Ini
țiativa obștească care și-a dovedit, 
în atitea ocazii, valoarea ar putea 
interveni și de data aceasta, cu a- 
ceeași eficacitate, pentru depistarea 
spațiilor în care s-ar putea amenaja, 
cu cheltuieli modeste, niște grădini
țe cu orar prelungit, care să le o- 
tere copiilor supraveghere, o masă, 
condiții de odihnă.

— Cu concursul comisiilor de femei, 
al dascălilor pensionari s-ar asigu
ra și îndrumarea atentă și califi
cată a copiilor încredințați — era de 
părere tovarășa Olga Pop. membră 
în Comitetul executiv al Comitetu
lui National al Femeilor.

— în final, totul depinde numai 
de consiliile populare, de Interesul 
arătat rezolvării acestei probleme.

este opinia tovarășului Ștefan 
Curtovici, director adjunct In Di
recția administrației de stat din 
C.S.E.A.L. De altfel, chiar situația 
existentă Ilustrează un grad diferit 
de preocupare a consiliilor populare 
pentru soluționarea acestor cerințe 
ale cetățenilor. Sint județe unde ce
rerile sint acoperite în proporție de 
70 la sută, in timp ce în altele abia 
s-a ajuns la un procent de 30 la 
sută. Dar. dacă inițiativa vine din 
partea cetățenilor, dacă ei vor tace 
propuneri și vor oferi soluții con
crete, nu cred că la consiliile popu
lare se va găsi cineva care să le 
refuze sprijinul.' ci dimpotrivă.

în eventualitatea că aceste servi
cii publice in sprijinul mamelor se 
vor înființa, cine va suporta cheltu
ielile de întreținere, salariile perso
nalului didactic și de ingrijire 7

— Primii beneficiari sînt părinții 
copiilor. Din discuțiile ne care le-am 
avut cu numeroase mame, preciza 
tovarășa Olga Pop, a rezultat că fa
miliile sînt dispuse să contribuie bă
nește. numai să-și știe copiii în si
guranță.

Șirul propunerilor, al soluțiilor 
posibile nu se oprește aici. Se pot 
găsi și alte modalități de rezolvare, 
în funcție de cerințe, de posibilită
țile locale, dar. în primul rînd. așa 
cv.m s-a arătat, acestei proble
me de importanță majoră tre
buie să i se acorde toată aten
ția de către consiliile populare. Mi
nisterul Educației și învățămintulul 
a inițiat un studiu privind invăță- 
mîntul preșcolar. împreună cu con
siliile populare județene. îneît aces
tea cunosc foarte bine care este si
tuația în județele respective. Dacă 
studiile amintite vor fi puse în dis
cuția sesiunilor (ar fi interesant de 
știut dacă invătămintul preșcolar a 
figurat vreodată pe ordinea de zi a 
sesiunilor ținute în acest an) si se va 
confrunta cererea cu capacitatea gră
dinițelor de copii, se va ajunge.'cu 
certitudine, la concluzia soluționării 
urgente a situației. Orice inițiativă, 
în acest sens, se va bucura de spri
jinul larg al cetățenilor primii in
teresați in rezolvarea pozitivă a 
problemei. Considerăm, de aceea, că 
propunerile formulate pot constitui 
un punct de plecare, tocmai pentru 
că ele oferă soluții ce pot ti apli
cate imediat, fără nici o cheltuială 
sau cu cheltuieli minime, aproape în 
toate localitățile.

Rodica ȘERBAN

■FAPTUL 
'divers • —:- - - - -| Faptă
| de marinari

IS-a întîmplat pe Dunăre, în 
apropierea portului Brăila. Re
morcherele „Oltina" și „Bistri-

Ița", care cuplaseră un șlep de 
mare tonaj, se îndreptau spre 
canalul Mâcin. Valurile puter- 
Inice ale Dunării au lovit re
morcherul „Oltina". l-au des
cumpănit și scufundat. Apa a 
pătruns în sala motoarelor, în

I cabină. Marinarul Paraschiv 
Culea și motoristul Ion Dragu, 
aflați in remorcher, erau în ■

I pericol. A fost înștiințat de În
dată comandantul macaralei 
„Șiret", Mircea Borovinschi.

I Dirijată de marinarii aflați la 
locul scufundării, macaraua, 
după mai bine de două ore, a 
readus remorcherul pe linia

Ide plutire. Datorită acestei in
tervenții, cei doi marinari au 
fost salvați.

| Improvizația 

n-a mers
! Pentru un cui — spune o zi-

Icală — pierzi potcoava. Dar pen
tru un șurub 7 Intr-una din zile, 
David Domokos, conducătorul

I autocamionului 1—HR—1194, 
proprietatea autobazei Odorheiu- 
Secuiesc (Harghita), a plecat la 
drum cu roata de rezervă fixată,

Iîn mod provizoriu, cu o sirmă. 
tn timp ce inainta prin localita
tea Satu-Mare. (comuna Bră- 
Idegti), sirma s-a rupt, iar roa
ta a pornit la plimbare, tn 
rostogolirea ei, aceasta l-a in- 
tilnit pe copilul Ldrincz Jozsef 

Iln virstă de 11 ani, care, acci
dentat, a fost internat in spital.

| „Monetăria“
I din

Monede turnate din teracotă, 
iată un proiect original transpus 
întocmai în fapt. Sediul acestei 
„monetării" este atelierul de mo- 
delărie al Fabricii de teracotă 
din Bistrița, Iar autorul monede- 
Mfîle tertfcdtS.'*ferem*un dia
metru de 12 cm, se numește Bela 
Toro, în virstă de 50 de ani. 
între exemplarele realizate de 
el, abia scoase din cuptor, cu 
glazura sticlind, se află repro
duceri ale monedei de un leu 
puse în circulație în anul 1966, 
precum și altele ale unor mone
de antice : romane, macedonene 
și grecești. Originalele monede 
constituie un adevărat tezaur 
pentru... diverse lucrări de deco- 
rațiuni artistice.

Băiatul tatii
După trei ani de școlarizare în 

meseria de croitor, tinărul Con
stantin Dumitrașcu din Buzău a 
fost repartizat să lucreze Intr-un 
atelier de specialitate. La scurt 
timp însă, CD. s-a decis să-si 
croiască un alt drum. In con
secință, a părăsit atelierul și, 
cum tatăl său ii asigura întreți
nerea si banii de buzunar, a de
venit vilegiaturist. Nu de mult, 
insă, s-a gindit să facă rost de 
niște haine gata confecționate, 
împreună cu cițiva amici, a pus 
la cale o spargere la magazinul 
„Elegant" din localitate. Urma
rea ? Acum așteaptă... costumul 
pe care i-l va croi instanța de 
judecată.

de cervidee
Toader Ulian, paznic de vînă- 

toare la filiala din Cimpulung 
Moldovenesc. folosește toate 
„armele" pe care i le oferă a- 
ceastă funcție pentru conser
varea fondului faunistic. Anul a- 
cesta a adus din pădure doi pui 
de căprioară și doi viței de cerb 
pe care i-a îngrijit pînă s-au 
făcut mari. De curînd. cei patru 
pensionari ai săi, împreună cu 
alții, au luat drumul județului 
Caraș Severin, în ale cărui pă
duri urmează să fie colonizați.

Aur de ocazie
Farmacist pensionar, Schlff- 

man Geza lonas Arpad din co
muna Periam (Timiș) a fost sur
prins recent de organele de re
sort din Timisoara comerciali- 
zind plăcuțe de aur dentar. Invi
tat la miliție, el a scos din buzu
nar peste 300 de plăcuțe asemă
nătoare. Greutatea lor ? Peste 
300 grame. Le cumpărase, cică, 
de la un necunoscut intilnit în
tâmplător pe stradă. ,O ocazie 
rară", cu cîstig garantat. Acum 
se va convinge că asemenea 
„ocazii" sint... prilej de pagubă

Rubncd redoc’a'd de :
Dumitru IÎRCOB 
Gheorqhe DAVIn
S> corespondenții „Scînleii*
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A început
Continuăm prezentarea unor experiențe deosebite, acumu

late de colectivele din întreprinderi, de organele și organiza
țiile de partid în domeniul activității economice, in scopul cu
noașterii și extinderii lor, stimulării acțiunilor și inițiativelor de 
valoare apărute în cadrul marii întreceri pentru realizarea cin
cinalului'înainte de termen.

O SĂPTĂMlNĂ HOTĂRlTOARE 
ÎN A GRICUL TURĂ

Obiectivul prioritar:

ÎNCHEIEREA RECOLTĂRII
Șl INSĂMlNȚĂRILOR

în județul Gorj 
s-a termina?

recoltatul porumbului
în județul Gorj s-a încheiat ieri recoltatul porumbului. în te

legrama adresată cu acest prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de către comitetul județean de partid, se 
spune printre altele : Mulțumim din inimă Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, dumneavoastră personal, mult sti
mate tovarășe secretar general, pentri^ ajutorul prompt și eficient, 
pentru cuvintele calde de îmbărbătare, adresate populației Gor- 
jului cu ocazia vizitei de lucru în Județele calamitate,, pentru 
vibrantul mesaj transmis cu prilejul „Zilei recoltei", care au de
terminat și în județul nostru o puternică concentrare de forțe ca
pabile să pună la adăpost rodul bogat al ogoarelor și să pregă
tească ncintîrziat recolta anului viitor.

în ultimele zile, în toate zonele țării s-a lucrat intens, cu 
toate forțele mecanice și atelajele, la pregătirea terenului și 
insămințarea griului. în cîteva județe, precum și în sute de 
cooperative agricole din diferite părți ale țării, semănatul griu
lui s-a încheiat, iar în altele se execută pe ultimele hectare. 
Bine se procedează in acele unități unde se lucrează noaptea 
la arat și la pregătirea terenului, iar ziua se insămințează. Pen
tru terminarea grabnică a insămînțării griului, această săptă- 
mînă este hotărîtoare ; pretutindeni este necesar să se con
centreze forțele pentru a efectua cu maximă rapiditate fiecare 
operațiune, de la pregătirea terenului pînă la insămințarea pro- 
priu-zisă, acordindu-se o atenție specială calității lucrărilor. Con
semnăm, mai jos, o serie de fapte de muncă și inițiative din 
diferite județe, unde semănatul se află in plină desfășurare.

• Recolta „păstrată” pa cîmp 
se degradează, Nici o întîr- 
ziare Ia transportul ei spre 
magazii și hambare!

o Forța de muncă, sprijinul 
voluntar, mai chibzuit orga-

• fșsmop-e gnp "t eh unh h» ’ I trofronlrtn
nizate!

Mecanizatorii și coo
peratorii din județul 
BACAU folosesc din 
plin vremea prielnică 
pentru încheierea în- 
sămințărilor. Noaptea 
se lucrează la elibe
rarea terenului, la a- 
rat și pregătirea pa
tului germinativ, iar 
ziua se seamănă cu 
toate forțele. La coo
perativele agricole 
Măgura, Luizi-Călugă- 
ra, Hemeiuși. Bogdă- 
nești și în alte uni
tăți. semănatul a fost 
încheiat, iar la Său- 
cești. Lelea Veche, 
Secuieni etc se lu
crează pe ultimele su- 

> pcafețe. *O imagina- a 
hărniciei oferă coope-. 
ratorii și mecanizato
rii din Odobești. Pe 
tarlaua de la punctul

„Ciuturești", 7 trac
toare pregăteau tere
nul, iar 4 semănau 
griul. Președ:nte!e u- 
nității, Enache Popa, 
spunea că zilnic la se
mănat se lucrează cite 
18—20 ore, in schim
buri prelungite sau în 
mai multe schimburi. 
Mecanizatorii Ion De- 
veș, Vasile Scarlat, 
Dumitru Măcărău și 
alții au pregătit in
stalații speciale de 
iluminat, cu ajutorul 
cărora lucrează noap
tea la semănat. Ca ur
mare, în ultimele zile 
ei au însămînțat cu 
griu 250 ha.
' "S'ună organizare a 
muncii își spune cu- 
vintul și in alte coope
rative, unde specialiș

tii sint permanent pre- 
zențl in cîmp. La Bu- 
hoci, bunăoară, ing. 
Jenică Pascal. îm
preună cu șeful sec
ției de mecanizare. 
Constantin Pastoru, 
sint în permanentă pe 
cîmp. Ei cercetează 
ceas cu ceas fiecare 
tarla și, atunci cînd 
constată că se poate 
lucra, dau semnalul să 
intre tractoarele. Și 
aici toate cele 6 trac
toare lucrează în două 
schimburi : noaptea
ară și pregătesc tere
nul, iar ziua seamănă. 
Cu toate forțele se 
lucrează și pe ogoare
le cooperativelor (jlin 
Mărgineni,. Secuienii’ 
Nicolae Bălcescu. Cle- 
ja, Căbești. Ștefan cel 
Mare și multe altele.

în toate zonele țării, lucrătorii de 
pe ogoare și-au concentrat acum 
eforturile pentru strîngerea inte
grală și rapidă a întregii recolte de 
pe cîmp, transportul și depozita
rea acesteia fără pierderi. Un spri
jin substanțial acordă acestor lu
crări muncitorii, ostașii, elevii și 
studenții, funcționarii. Duminică și 
ieri, in numeroase județe au fost 
zile record la reooltatul și trans
portatul porumbului, la strîngerea și 
livrarea cartofilor, sfeclei de zahăr 
Și a legumelor tîrzii.

în județul SATU-MARE, la che
marea comitetului județean de 
partid, In sprijinul cooperatorilor 
și al mecanizatorilor au venit mii 
de muncitori, salariați și elevi, care 
lucrează la recoltat de dimineața 
pină seara tîrziu. Rezultatele aces
tei ample mobilizări de forțe sînt 
elocvente. Un șir neîntrerupt de 
autocamioane și tractoare cu 
remorci au transportat duminică 
în baze peste 1 000 tone de porumb. 
De asemenea, au fost recoltate și 
transportate din cîmp peste 3 000 
tone de sfeclă de zahăr, iar la 
centrele de legume și fructe din 
Cărei și Satu-Mare au fost livrate 
aproape 700 tone varză și 150 tone 
de sfeclă roșie. Cele mai bune re
zultate le-au obținut cooperativele 
agricole din raza consiliilor inter- 
cooperatiste Sanislău, Tiream, Apa, 
Cărei și Hșlmeu.

In județul SIBIU, eforturile co
operatorilor și mecanizatorilor în 
actuala campanie de recoltare sînt 
puternic sprijinite de salariați, mi
litari și elevi, lucrînd umăr la 
umăr pentru strîngerea, sortarea și 
depozitarea cartofilor, recoltarea 
porumbului, sfeclei de zahăr și a 
legumelor. Pretutindeni, dovezi de 
înaltă conștiință patriotică, ca și 
prețioase inițiative din partea ce
lor aflați in cîmp. Buna organi
zare a lucrului, concentrarea trac
toarelor, atelajelor și autocamioa
nelor acolo unde pot da cel mai 
mare randament au dat posibili
tatea ca, în unele cooperative a- 
gricole, printre care Alțîna, Singâ- 
tin, Racovița și altele, să se în
cheie recoltarea cartofilor.

Principalele forțe umane și mij
loace mecanice din județul BRAȘOV 
sint concentrate acum, cu precă
dere, la recoltarea, sortarea și 
transportul cartofilor. Ritmul in
tens de lucru n-a contenit nici 
noaptea și nici duminică. La coope
rativa agricolă din Hălchiu, zăpada 
a surprins pe cîmp o mare canti
tate de cartofi, în grămezi și saci, 
înfruntînd condițiile aspre, meca
nizatorii S.M.A. au muncit fără 
preget, reușind să transporte, in 
timp record, cartofii de pe 40 hec
tare.

Exemple de înaltă conștiinciozi
tate în muncă am întilnit și în 
cooperativele Hărman și Prejmer. 
Alături de cooperatori, aici au lu
crat cu însuflețire un mare număr 
de studenți brașoveni. Merită evi
dential și elevii liceului industrial 
de pe lingă uzina de tractoare, care 
au adus o contribuție de preț la 
strîngerea cartofilor de pe tarlalele 
cooperativei agricole Sînpetru.

în ultimele zile, comitetul jude
țean de partid a luat o serie de 
măsuri menite să ducă la intensifi
carea ritmului de recoltare a carto-

tractarea remorcilor și autocamioa
nelor, mobilizarea tuturor atelajelor 
aflate în comune, restrîngerea pro
gramului de funcționare a unor in
stituții și unități comerciale comu
nale. Ceea ce se impune este ca 
toate forțele existente in unitățile 
agricole să fie folosite cit mai efi
cient.

în județul BOTOȘANI. țăranii 
cooperatori și mecanizatorii depun 
eforturi deosebite pentru recol
tarea și transportul sfeclei de zahăr. 
Pină acum 41 de cooperative agri
cole din județ, printre care Coțușca, 
Frumușica, Adășeni, Sulița, Leorda 
și altele au terminat recoltatul a- 
cestei culturi. în alte 25 de coope
rative. recoltarea sfeclei de zahăr 
este pe .terminate.

In unele cooperative agricole însă 
s-a acordat mai puțină atenție exe
cutării acestei lucrări, inregistrîn- 
du-se rămineri în urmă față de po
sibilități. In cooperativele din Vlă- 
deni, Brehuiești și Vâculești nu 
s-au recoltat decît suprafețe mici.

în momentul de fată se află pe 
Cîmp, recoltate și netransportate, 
peste 74 Ouj tone de sfeclă de zaaar. 
Desigur, este un volum mare de 
produse de transportat. Există însă 
și cazuri cind nu se face totul pen
tru urgentarea acestei lucrări. Cum 
poate motiva conducerea cooperati
vei agricole din tiucecea existența 
pe timp a celor 3 700 tone sfeclă 
recoltate și lăsate în grămezi, tind 
tarlalele cu această cultură încep 
chiar ...din poarta fabricii de zahăr? 
Cantități mari de sfeclă au pe cîmp 
și alte cooperative agricole. Nu 
poate1 fi trecută cu vederea nici ati
tudinea lucrătorilor bazei de pre
luare a sfadei din Bobulești, 
care au refuzat să permită descăr
carea unei remorci cu sfecla sosită 
de La cooperativa din Românești, pe 
motiv că... era seara tîrziu.

Timpul deosebit de prețios trebuie 
folosit intens pentru terminarea 
grabnică a recoltării porumbului, 
cartofilor, sfeclei de zahăr, a celor
lalte culturi tîrzii, pentru ca nimic 
din roadele acestei toamne să nu se 
irosească.

ILFOV Se

filor. Printre altele, s-a hotărît tri
miterea pe ogoare a unui număr 
mare de tractoare pe șenile pentru

în județul ILFOV, 
concomitent cu strîn
gerea recoltei și eli
berarea terenului, se 
lucrează intens, ziua 
și noaptea, la semă
natul griului. Pînă Ia 
30 octombrie coopera
tivele agricole au în- 
sămințat griul, orzul 
și secara masă verde 
pe o suprafață de 
92 528 hectare, adică 
90 Ia sută din suprafa
ța prevăzută. Numai 
în ziua de 29 octom
brie, duminică, s-au 
semănat aproape 12 500 
hectare.

Cu toate condițiile 
grele de lucru, nume

roase cooperative agri
cole, printre care cele 
din raza consiliilor in- 
tercoope'ratiste Vedea și 
Putineiu, au terminat 
semănatul griului. Co
operatorii, mecanizato
rii și specialiștii acor
dă o deosebită aten
ție calității lucrărilor. 
Președintele coopera
tivei agricole din Gur- 
bănești, Dinu Danie- 
luc, preciza că s-au 
insămînțat, în teren 
bine pregătit, 700 hec
tare cu griu și 110 hec
tare cu orz. Cîteva zeci 
de hectare s-au însă
mînțat suplimentar cu 
griu. Acum orzul, pre

cum și 300 hectare cu 
griu au răsărit și se 
dezvoltă normal.

Pentru urgentarea 
lucrărilor de semănat, 
comitetul județean de 
partid, direcția gene
rală agricolă au luat 
măsuri de sprijinire a 
cooperativelor agricole 
rămase in urmă. în 
cooperativele cere au 
terminat sau sînt a- 
vansate cu aceste lu
crări, se insămințea- 
ză suprafețe mai mari 
față de cele prevă
zute inițial, pentru a 
se asigura planul sta
bilit pe județ la cul
tura griului.

In timpul vizitelor de lucru efec
tuate în județul Sibiu. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a interesat în
deaproape de modul cum este dus 
la îndeplinire impresionantul pro
gram de dezvoltare a industriei 
constructoare de mașini sibiene sta
bilit pentru acest 
cincinal. Cu vie 
satisfacție s-a ra
portat secretarului 
general al parti
dului, în timpul 
recentei sale vizi
te, așa cum de 
altfel s-a făcut și 
la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al 
P.C.R. din 7—8 
septembrie a.c., că 
acest program se 
realizează in pe
rioade mai scurte, 
în bune condiții.

Aproape fără ex
cepție, principala 
direcție stabilită 
de fiecare uzină în 
parte, pentru în
făptuirea acestui 
program, a fost și 
rămîne aceeași : 
devansarea lucră
rilor de investiții 
prevăzute în cin
cinal și atingerea 
mai devreme a 
parametrilor pro
iectați la noile o- 
biective. în acest 
sens, ing. Miron 
Negrită, director 
general al uzi
nei „Independen
ța", ne spunea :

— Ne-a fost clar 
din capul locului 
că realizarea vo
lumului producției 
din 1975 — de 3 
ori mai mare față 
de 1970 — depinde 
în mare măsură 
de intrarea in 
funcțiune a noilor 
capacități și atin
gerea parametrilor 
lor proiectați cu 
cel puțin un tri
mestru înainte de 
termen. Dar cum? 
Prin executarea în 
regie proprie a 
unor investiții. 
Am aplicat aceas
tă metodă la una 
din noile investi
ții — fabrica de 
unelte pneumatice 
— și n-am dat 
greș : acest obifec- 
tiv a putut fi rea
lizat și pus în 
funcțiune în pri
măvara acestui an, 
cu 3 luni înainte 
de termen, sporul . 
trat pină acum ridicindu-se la peste 20 
milioane lei. Și există toate șansele 
ca, prin devansarea atingerii parame
trilor proiectați, acest cîștig să se du
bleze și chiar să se tripleze pînă la 
sfirșitul cincinalului. în paralel au 
stat în centrul atenției noastre ma
rile lucrări executate de 
Trustului de construcții 
noua zonă industrială a orașului. 
Noua fabrică de utilaj complex va;,, ----- _ ----------
intra in funcțiune încă din acest an, ./.vității jnuhpil. De asemenea, meca,- 
cu cel puțin 3 luni mai U®4; i nizarea ijt totalitate a operațiilor de
și mai mare devans vre ali-
zăm la turnătorie, pentru care între
gul utilaj tehnologic al sectorului 
«e prelucrări la caid este executat de 
uzina noastră, prin autodotare.

Și la Uzina mecanică Mîrșa, „Ba
lanța" Sibiu, „Automecanica" Mediaș, 
execuția noilor capacități 
ducție se afla în devans, 
creează premisele obținerii, 
a unor importante sporuri 
ducție. Pe această cale, un 
bil volum suplimentar de producție 
și-au propus să înregistreze și Uzi
na de piese auto Sibiu, de pildă, 
multe din calculele pentru majora
rea pină la finele cincinalului a 
valorii producției inițiale cu 570 mi
lioane lei bazîndu-se pe punerea în 
funcțiune, cu un an înainte de 
men, a capacităților prevăzute 
studiul tehnico-economic.

O altă direcție, nu mai puțin 
portantă, pe care s-au înscris

nele constructoare de mașini din ju
dețul Sibiu în realizarea programu
lui amintit, vizează folosirea raționa
lă a utilajelor, însușirea și aplicarea 
unor noi 
asimilarea 
racteristici tehnice superioare.

tehnologii de fabricație, 
de produse noi cu ca- 

La
mun-

efi- 
noilo'r

VRANGEA^

în județul VRAN- 
CEA, cuvîntul de or
dine este încheierea 
grabnică a semănatu
lui. în ultimele trei 
zile, în unitățile a- 
grieole din județ au 
fost însămînțate cu 
griu peste 9 500 hec
tare, ceea ce reprezin
tă o viteză de lucru 
superioară celei pre
văzute, în condiții de 
resnectare a normelor 
calitative. Acest ritm 
intens se datorește or
ganizării judicioase a 
muncii în cîmp, folo
sirii tuturor utilajelor 
fără întrerupere, atit 
ziua cît și noaptea. La

în județul Sibiu

res Finn investițiilor, 
A REZERVELOR INTE8NE

Construcția de mașini
se dezvoltă

Printre creatorii unor instalații pentru industria chimică realizate la uzina 
sibiană „Independența" se numără și comunistul llie Lungu, lună de lună 

evidențiat în întrecerea socialistă

reușit ca majoritatea noilor tipuri de 
utilaje — de la prese hidraulice de 
100 tone forță, pină la foarfeci ghilo
tină sau mașini de injecție și ex
trudare ă maselor plastice — să in
tre în producția de serie la un an șî 
chiar mai puțin de la începerea pro
iectării. înființată în 1971, pe lingă 
uzina „Balanța", filiala I.C.P.N.F.S. 
București a determinat schimbări 
rad'cale în aplicarea unor tehnologii 
in fabricația aparatelor de măsură 
și control, care au dus, în unele sec
ții, la creșterea productivității 
cii cu 30—40 la sută.

Folosirea 
cientă a
capacități de pro
ducție, ca și com
plexitatea tehno
logiilor ce se a- 
plică presupun o 
pregătire temei
nică și din timp 
a cadrelor. „La 
„Independența" se 
înregistrează, in 
acest an, un ade
vărat record de 
școlarizare : 1 500 
de tineri pentru 12 
meserii de bază 
— ne-a spus to
varășul Nicolae 
Stanciu, secreta
rul comitetului de 
partid din uzină. 
Faptul că sint a- 
locate fondurile 
necesare pentru 
ca, pină în 1975, 
să se construiască 
un liceu indus
trial cu 14 clase 
ne întărește și 
mai mult încre
derea că va fi re
zolvată pozitiv și 
problema munci
torilor de înaltă 
calificare". Re
cord de școlari
zare și la Uzina 
mecanică Sibiu : 
850 de tineri, din 
care 450 intrați 
pe poarta uzinei 
la 15 septembrie. 
Un alt fapt pozi
tiv: cei mai buni 
ingineri și tehni
cieni din uzină 
sînt îndreptați a- 
cum către com
partimentele de 
concepție. Același 
record și la uzi
na „Balanța": 850 
de tineri la cursu
rile de școlari
zare.

— Modtil !n 
care se acționea
ză. abnegația cu 
care muncitorii, 
inginerii și teh
nicienii din cele 7 
uzine construc
toare de mașini 
din județul nos
tru ș-au angajat 
în realizarea a-

cestui grandios program, ne dau cer
titudinea că această mare și impor
tantă sarcină va fi îndeplinită exem
plar — apreciază tovarășul Richard 
Winter, prim-secretar al Comitetului 
județean Sibiu al P.C.R. Sintem in
teresați cu toții ca roadele acestui 
program să apară cît mai repede și să 
fie cît mai bogate. Comitetul jude
țean de partid va persevera în folo
sirea unor metode de lucru care 
și-au dovedit din, plin eficiența : or- 

tic jhuipiri ale delegații
lor M.I.C.M. în diferite uzine, în 
scopul rezolvării unor probleme îna
inte de desfășurarea adunărilor ge
nerale ale oamenilor muncii, pentru 
care vin în județ. Prin studierea șt 
soluționarea diferitelor probleme, a- 
parent „de nerezolvat", de către co
lective ale comisiei noastre economi
ce, așa cum a fost cazul pînă acum în 
două rinduri la Uzina mecanică 
Mîrșa, prin realizarea acestui pro
gram și valorificarea superioară a 
potențialului productiv al unităților 
constructoare de mașini sîntem con
vinși că vom găsi 
concrete pentru ca 
Iui Sibiu să poată 
in 4 ani și 5 luni.

producției înregis-

șantierul 
Brașov în

de pro- 
ceea ce 
în final, 
de pro- 
aprecia-

ter- 
în

im- 
uzi-

„Electromureș"

m raîor 11 de
cooperativa agricolă 
Garoafa, de pildă, în- 
tr-o singură zi, cu 5 
polidiscuri și 4 semă
nători au fost pregătite 
și însămînțate 110 hec
tare.

Preocupări pentru 
rapiditate in execuția 
fiecărei operațiuni la 
pregătirea terenului și 
la semănat, cît și pen
tru calitatea acestora 
se pot releva, între al
tele, la cooperativele 
agricole din Ciușlea, 
Păunești, Homocea, 
Ciorăști și altele, unde, 
în ultimele zile, s-a 
realizat o viteză zilnică 
medie pe semănătoare

de 21 hectare. După 
cum ne relata tovară
șul Nicolae Balosin, 
directorul general al 
direcției agricole ju
dețene, datorită măsu
rilor inițiate de biroul 
comitetului județean 
de partid, întreaga su
prafață destinată griu
lui a fost eliberată de 
culturile tîrzii, asigu- 
rîndu-se un front larg 
de lucru tractoarelor. 
Sînt create condiții 
pentru menținerea rit
mului de lucru, astfel 
incit in următoarele 
3—1 zile semănatul să 
se încheie pe întreaga 
suprafață prevăzută.

în terenul îmbibat de apâ de la cooperativa agricolă Odobești, județul Dîmbovița, nu pot intra mijloacele 
mecanice. Dar recoltatul cartofilor continuă, fo!osindu-se intens mijloacele manuale

Instalații 
și utilaje 

realizate 

prin 

autoutilare
TG. MUREȘ (Corespondentul 

„Scinteii", Lorand Deaxi). — La 
întreprinderea „Electromureș" 
din Tg. Mureș există o bună 
experiență privind activitatea 
de autoutilare cu mașini, in
stalații și dispozitive necesare 
procesului de producție. Dintre 
unitățile care aparțin de aceas
tă intreprindere, fabrica de con
ductori are ponderea cea mai 
mare in volumul producției ; 
peste’80 la sută din utilajele sale 
sint rodul autodotării, al valo
rificării gîndirii și inteligentei 
proprii.

In ultimul timp, serviciul de 
autoutilare de la „Electromu
reș" a realizat utilaje de înaltă 
tehnicitate, printre care se nu
mără trefiloarele, precum și li
nia tehnologică pentru fabrica
rea firului Iconic compusă din 
15 laminoare care realizează 
aplatizarea sirmei de cupru, 11 
mașini cu capete de înfășurat 
bandă de cupru pe un fir textil. 
4 mașini de Ii',at, 3 mașini de 
cablat. P.-in realizarea acestui 
complex de mașini, întreprin
derea a obținut importante eco
nomii de fonduri valutare.

Programul de autoutilare ne 
anul in curs dună cum ne-a in
format tovarășul inginer Dan 
Dorin, șeful serviciului de auto 
utilare.' Drevede executarea a 
oeste 50 de mașini. Cel mai im- 
oortant obiectiv II constituie e- 
xecutarea unei linii de fabrica
ție de rezistente in tub. cu care 
se va obține o producție cu 2,5 
ori mai mare decît cea actuală

uzina „Independența", bunăoară, 
modernizarea tehnologiilor de fa
bricație a lanțurilor cu role — lu
crare ce 
I.P.C.M., 
cialiști ai uzinei — va 
din anul viitor, la o

se execută în 
in colaborare

prezent de 
cu spe- 

duce, încă 
dublare a 

productivității muncii. Lotizarea u- 
nor produse de serie mică și pro
gramarea fabricației lor într-o sin
gură lună dintr-un an generează o 
creștere de 200 la sută a producti-

w™ -----i - -l®uî ganizarea,formare, turnare, dezbatere și cu
rățire a pieselor turnate din otel și 
fontă, ce va fi generalizată în uzină 
pînă la finele anului viitor, permite 
realizarea unui alt spor de producție, 
de 150 la sută. în sectorul de pre
lucrări la cald.

Potrivit recomandărilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul vizitei din ianuarie 1971, s-a tre
cut, totodată, la înființarea pe lingă 
unele uzine constructoare de mașini 
sibiene a unor nuclee de cercetare- 
proiectare. In urma unei conlucrări 
apropiate între comitetul județean de 
partid, M.I.C.M., centralele interesa
te, în Sibiu au și fost create două a- 
semenea nuclee pe lingă uzina „Ba
lanța" și uzina mecanică. Aportul lor 
în producție ? Am reținut cite un sin
gur aspect din aceste două uzine. 
Prin conlucrarea permanentă a pro- 
iectanților filialei I.C.P.M.U.A. Bucu
rești cu Uzina mecanică Sibiu s-a

noi căi și măsuri 
industria județu- 
realiza cincinalul

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii"

Fabrica de șuruburi din Tg. Secuiesc

SUTE DE REPERE ASIMILATE 
ÎNTR-UN SINGUR AN

Fabrica de șuruburi din Tirgu 
Secuiesc este una dintre unitățile 
cele mai tinere ale industriei 
noastre constructoare de mașini. 
Construcția ei a fost începută în 
anul 1988, iar la sfirșitul acestui 
an ea va ajunge la o capacitate 
de 10 000 de tone de organe de 
asamblare pe an. Cu peste 300 de 
tipuri de șuruburi, cu peste 400 de 
tipuri de piulițe și alte tipuri de 
bolțuri, șaibe, nituri etc. obținute 
arin tehnologiile cele mai moder
ne fabrica din Tg. Secuiesc satis
face cerințele mereu crescmde de 
astfel de piese ale industriei noas
tre de automobile și tractoare în 
plină dezvoltare. Printre principa
lii săi beneficiari se numără uzi
nele „Steagul roșu" și „Tracto
rul" din Brașov, Uzinele de auto
turisme din Pitești și altele. Li- 
vrînd acestor uzine numeroase ti
puri de piese, colectivul fabricii 
de șuruburi Tirgu Secuiesc devine 
coautoare la realizarea diverselor 
tipuri de autovehicule din țară.

— Majoritatea produselor pe 
care le producem au fost asimilate, 
cum s-ar spune, din mers — ne 
spune tovarășul inginer Molnâr 
Jozsef, tehnologul șef al fabricii. 
Desigur, găsirea celor mai adec

vate tehnologii pentru sutele dc 
repere noi, a pus in fața tinăru- 
lui colectiv al fabricii probleme 
deosebite, dar nu de nesoluționat. In 
cursul acestui an, noi am intro
dus în fabricația de serie peste 
300 de repere folosite la noul au
tocamion de mare tonaj „ROMAN" 
și peste 50 de noi repere pentru 
autoturismul „Dacia 1 300".

O preocupare permanentă a 
muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor de la această fabrică este 
de a perfecționa, în continuare, 
tehnologiile de fabricație ale pro
duselor, in vederea ‘îmbunătățirii 
calității lor. De asemenea, printr-o 
mai bună programare și prin re
ducerea timpului de reglare a uti
lajelor se urmărește folosirea in
tensiva a capacității fiecărui uti
laj. Recent, o serie de tipuri de 
piulițe executate pînă acum numai 
prin așchiere au început să fie 
fabricate printr-un procedeu mixt: 
extrudarea la rece, urmată de aș
chiere. Prin această tehnologie 
modernă se vor obține pînă la 
sfirșitul acestui an importante 
economii de metal.

TOMORI Gdza 
corespondentul „Scînteii"
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„Sfîrșitul Liubavinilor"

Am pornit Investigația noastră a- 
supra stilului de muncă al organelor 
culturale județene de la una din in
dicațiile formulate cu multă claritate 
în recentele documente de partid : 
pentru înfăptuirea programului de 
educație socialistă a maselor, comi
tetele pentru cultură și educație so
cialistă sînt chemate să-și fundamen
teze întreaga activitate pe opțiunile 
majore ale cetățenilor — rezultate 
din investigări socio-culturale, an
chete — să confere acțiunilor între
prinse un scop politic-educativ bine 
definit.

Așadar, obiectivul activității este 
limpede conturat. Cum este el dus la 
bun sfirșit 7 Cum sînt întocmite pla
nurile de muncă 7 
rită realizarea lor 7 
și ce i se oferă 7 
Iată întrebări că
rora am încercat 
să le oferim un 
răspuns cit mai 
complet. solici- 
tînd opinia to
varășului 
GUSTIN
PER, 
tele 
lui județean pen
tru cultură și e- 
ducație socialis
tă Vaslui, și con- 
fruntind-o permanent cu realitatea 
nemijlocită a terenului, rod al in
vestigației reporterului. Pentru înce
put, iată punctul de vedere al pre
ședintelui.

— întîmpinarea Conferinței 
Naționale a partidului, precum 
și a celor două evenimente deo
sebite din viața poporului nos
tru — aniversarea a 28 de ani 
de la eliberare și 25 de ani de la 
proclamarea republicii — au 
constituit factorii polarizatorl ai 
muncii politice desfășurate de 
instituțiile culturale din județ. 
Documentele Conferinței Națio
nale, de pildă, au fost dezbătute 
la majoritatea așezămintelor 
culturale sub forma unor dialo
guri între participant și lectori 
sau brigăzi științifice. S-au or
ganizat, de asemenea, activități 
diferențiate, în cadrul acțiunilor 
inițiate de comitetul județean 
de partid „Să îndeplinim în mod 
exemplar sarcinile de plan în 
industrie și construcții pe anul 
1972“ și „Nici o fermă, nici o 
brigadă agricolă cu rezultate în 
producție sub sarcinile planifi
cate pe 1972". La fundamentarea 
planului nostru de măsuri — 
punct de reper pentru toate uni
tățile culturale din județ — se 
au în vedere cerințele oameni
lor de Ia orașe și sate, care 
trebuie sondate cu atenție.

Și totuși, din investigațiile noastre 
la cîteva unități culturale din județ 
am constatat că planurile de muncă 
sînt concepute cel mai adesea doar 
de către directorul instituției. Multe 
din acțiunile programate, îndeosebi 
cele care cer efort organizatoric, nu 
se țlft. La căminul cultural Tăță
rani,’ de pildă, în afara cîtorva 
expuneri în organizația de partid, 
în perioada 1 iulie — 17 septembrie 
a. c. nu s-a organizat decît o dezba
tere pe o temă cam generală „Fami
lia și societatea". Cu puține excepții, 
situația este aceeași și la căminul 
cultural din comuna Oltenești. Aici, 
tocmai acțiunile interesante, trecute 
în plan, nu s-au ținut.

Cu excepția casei de cultură din 
Huși, unde există realmente o pa
siune a colectivului de aici și a ac
tiviștilor culturali obștești (prof. 
I. Alex. Angheluș, medicii Ion Ber- 
ceanu și Eug Cherubach, prof. Ro- 
dica Hogaș și Liselotte Vîrnă, 
C. Zbanțu, funcționar etc.) la cele-

Cum este urmă- 
Ce vrea publicul

lalte așezăminte investigate de noi 
ne-au intimpinat apatia, rutina, lipsa 
de inițiativă. Cînd i-am sugerat, de 
exemplu, directorului căminului cul
tural din Tătărani, Vasile Idriceanu, 
posibilitatea ca la viitoarele dezba
teri cu tineretul să invite și țărani 
cooperatori fruntași din sat, oameni 
respectați, cu o bogată și frumoasă 
experiență de viață și muncă, acesta 
s-a arătat vizibil nedumerit.

In planul de muncă al comitetului 
Județean pentru cultură și educație 
socialistă se precizează : „lunar ce
tățenii din localitățile județului se 
vor întîlni cu brigăzi științifice, se 
vor organiza seri de experiențe ști
ințifice...". Or, la Oltenești, Tătărani, 
Tutova, Ivești etc., luni în șir nu a 
fost nici o întîlnire de acest tel. In

nimic deosebit, în afara spectacole- 
lor-turneu ; clubul Fabricii de con
fecții din Vaslui a stat închis trei 
luni...

AU- 
CHI- 

președin- 
Comitetu-

CIND REALITATEA ACTIVITĂȚII CULTURALE CONTRAZICE 

DECLARAȚIILE PREȘEDINTELUI COMITETULUI 
DE CULTURA Șl EDUCAȚIE SOCIALISTĂ 

DIN JUDEȚUL VASLUI

programul căminului din Oltenești 
erau trecute cîteva acțiuni mai inte
resante : „Inițiative și propuneri ro
mânești privind securitatea euro
peană" (dezbatere), „Promovarea 
principiilor eticii și echității socialis
te" (simpozion), „Județul Vaslui — 
istorie și actualitate" etc. Dar ele au 
rămas pe hîrtie. Iată cum motivează 
tov. C. Jomir. directorul instituției :

— Ne propunem lucruri mari, însă 
nu le putem realiza cu concursul 
a numai 2—3 oameni. Dacă lipsește 
vreun tovarăș programat să facă o 
expunere, eu trebuie să-l „suplinesc" 
mai întotdeauna. Consiliul de condu
cere 
cum 
nere

Si 
rită

se adună greu și Ia ședințe, ne- 
să mai vină cu o idee, o propu- 
la întocmirea planurilor.
iată și explicația oarecum dife- a . ■ - • . - .

județean de cultură și educație so
cialistă :

— E drept că sînt activiști 
culturali care efectuează mai 
mult muncă de funcționari, 
deși ei înșiși ar trebui să mo
bilizeze un larg activ de colabo
ratori. Iar dacă membrii consi
liilor de conducere — activiști 
obștești — nu acționează în nici 
un fel, aceasta se datorează și 
faptului că nu sînt solicitați. 
Din această pricină planurile 
sînt rupte adesea 
ța oamenilor, nu ■ cuprind bo
gate și variate acțiuni. Oricît 
de bine pregătit politic și pro
fesional ar fi un director de că
min cultural, singur nu poate să 
conceapă un plan realist 
apoi, tot de unul singur, 
materializeze.

Ne continuăm itinerarul pentpu a 
vedea în ce măsură promisiunile fru
moase ale planurilor de muncă prind 
viață la așezămintele culturale. Ne 
aflăm la biblioteca 
Vaslui. Aici, din planul 
III, tocmai acțiunile care 
cu certitudine interesul 
(concursul pe tema : 
prin țară" ; o consfătuire cu cititorii 
„Cel mai îndrăgit prozator contem
poran") au rămas doar pe hîrtie. La 
Tutova, Murgeni, Ivești ș.a., dacă di
rectorul căminului cultural e în con
cediu, activitatea, nu o mai desfă
șoară nimeni ; la Casa de cultură a 
sindicatelor din Vaslui, o modernă și 
foarte bine înzestrată instituție, se 
scurg zile în șir fără să se întîmple

președintelui comitetului

de via-

Vocația militantă
a literaturii

(Urmare 
din pag. I)

ritualității noastre. De 
unde, în ultimă in
stanță. coloratura civi
că a demersului, sem
nificația sa umanistă. 
Unul din momentele 
de vîrf e. desigur, cel 
pașoptist. Exemplar în 
multe privințe. Intre 
altele, prin ardoarea 
luptei deschise. Prin 
patosul participării la 
treburile cetătii. Prin 
credința în lumină. 
Prin conștiința func
ției naționale a artei. 
Prin puternicul senti
ment al istoriei. Prin 
natura revoluționară a 
viziunii social-politice. 
Bălcescu. Alecsandri, 
Alexandrescu. Bolin- 
tineanu au devenit 
simboluri ale militan
tismului incandescent. 
Ar fi greșit însă dacă, 
raportîndu-ne la ge
nerația romantică, in
clusiv la Eminescu la 
formula ei de ade
ziune sau nonadeziu- 
ne. am ignora diver
se alte expresii ale 
dialogului activ, pe
netrant. răscolitor și 
revelant cu actualita
tea. Comediile lui 
I. L. Caragiale. nu
velele lui Slavici sau 
ale lui Delavrancea, 
dramele acestuia, po
vestirile lui M. Sado- 
veanu. romanele Iul 
L. Rebreanu. balzacia- 
nismul lui Cezar Pe
trescu sau Ion Ma
rin Sadoveanu. inves
tigațiile socio-psiholo- 
gice ’ ale Hortensiei 
Papadat-Bengescu sau 
ale lui Camil Petres
cu. spre a aminti doar 
cîteva nume. înseam
nă tot atîtea ilus
trări particulare ale

Ideii de luptă. Idee 
ilustrată și de opera 
literară a lui Coșbuc, 
Goga, Bacovia sau Mi
hai Beniuc. Sau. pam
fletar, de N. D. Co
cea. Tudor Arghezi 
și Zaharia Stancu. 
Realismul obiectiv, li
ric, analitic etc., rî- 
sul usturător, satira 
nedisimulată. verbul 
demistificator, ca și, 
uneori. în epoci vi
trege. limbajul esopic 
sînt materializarea di
versificată a unor op
țiuni deopotrivă afec
tive și intelective. A 
unei decizii. Care, la 
scriitorii reprezenta
tivi. indiferent de mo
dalitatea artistică a- 
leasă. traduce o atitu
dine. Un chip de a 
reacționa la ceea ce 
vremea subliniază nu 
atît ca adevăr neu
tral, cit ca adevăr vi
tal. E Ia îndemîna ori
cui să deslușească fap
tul incontestabil că o 
atare tradiție își gă
sește firesc continui
tatea în cele mai re
zistente. la patina 
timpului, opere postbe
lice. Dincolo de mode, 
oricît unii, entuzias-
mîndu-se. le-ar visa 
perenitatea, cert este 
că. in domeniul pro
zei și al dramaturgiei, 
cu deosebire, s-au Im
pus memoriei acele 
lucrări în care ges
tul metaforic indică 
realități cardinale, iar 
punctul de vedere al 
Interpretului e fun
ciar militant. Lu
crări curajoase, prin 
tematica abordată și 
prin realismul de sub
stanță al viziunii. Pen
tru prozatorul con
temporan de autenti

— Ne-am ocupat, ce-i drept, 
puțin de viața politico-educati- 
vă din întreprinderi și aproape 
deloc de activitatea comitetelor 
de cultură municipal și orășe
nesc — afirmă și tovarășul 
Augustin Chiper. Ne-am disper
sat forțele în multe acțiuni. Deși 
în organizarea și planificarea 
muncii st pornește de la crite
rii realiste, unele activități pre
văzute nu au loc, nu se inter
vine cu promptitudine 
lichidarea stărilor de 
gative.

în județul Vaslui există 
activiști 
salariați, 
cadre < 
medici, 
alți Spccianșu , 
așadar, o uriașă 
forță de influen
țare a maselor. 
Important este 
ca această forță 
să fie chibzuit fo
losită, antrenată 
în acțiuni politi
co-educative care 
să nu necesite 
mobilizare. ci 

intereseze publicul, 
recentă analiză Intreprin-

pentru 
fapt ne-

zeci de 
culturali 

, mii de 
didactice, 
ingineri, 

specialiști ;

Luni au început la București lucră
rile seminarului internațional „Apli
carea eficientă a științei și tehnicii 
în industrie", organizat de Consiliul 
Național pentru Știință și Tehnologie, 
sub auspiciile Comisiei economice 
O.N.U. pentru Europa. Participă ex- 
perți în domeniul cercetării științifice 
din numeroase țări, precum și repre
zentanți ai unor organisme speciali
zate ale O.N.U.

Pe agenda de lucru a reuniunii sînt 
înscrise un mare număr de referate 
care vizează o sferă largă de pro
bleme, de o deosebită actualitate, pri
vind căile și mijloacele care duc la 
sporirea contribuției științei la pro
movarea rapidă a progresului tehnic 
în toate ramurile industriale. Din a- 
ceastă problematică se remarcă teme 
referitoare Ia politica națională a 
statelor pentru promovarea progresu
lui tehnic în industrie, modul de in
tegrare a sarcinilor cercetării în pla
nificarea economiei naționale, orga
nizarea și finanțarea cercetării, crite
riile de evaluare a eficienței eco
nomice a programelor de cercetare- 
dezvoltare ș.a.

Organizarea în țara noastră a a- 
cestei importante manifestări științi
fice constituie o recunoaștere a pro

greselor înregistrate de România pe 
tărimul cercetării și aplicării rezul
tatelor acesteia în diverse domenii 
de activitate, a politicii sale consec
vente de cooperare și colaborare pe 
multiple planuri cu toate țările lumii.

Lucrările seminarului internațional 
au fost inaugurate de Normann Scott, 
director adjunct al Diviziei comerț 
și tehnologie a Comisiei economice 
O.N.U. pentru Europa.

Adresînd un călduros salut parti- 
cipantilor, Ioan Ursu, președintele 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, a subliniat în cuvîntul 
său faptul că România sprijină 
nemijlocit și participă activ la toate 
acțiunile de colaborare inițiate de Or
ganizația Națiunilor Unite și organis
mele sale specializate, al căror țel 
nobil este intensificarea schimbului 
internațional intre toate statele lumii 
pe planul dezvoltării economice, teh- 
nico-științifice și culturale. Vorbito- 

,rul a relevat preocuparea statului 
nostru pentru sprijinirea și dezvol
tarea științei și tehnologiei, precum 
și rezultatele obținute în diverse do
menii ale vieții economice în reali
zarea unei legături strînse între cer
cetare, tehnologie și practică.

(Agerpres)

realmente să 
Intr-o 
să de un colectiv al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste se 
arăta, între altele, că trebuie recon
siderat stilul de muncă al oomitetu- 
lui, fundamentate științific planurile 
de muncă pe baza cercetării continue 
a opiniei publice, că există o lipsă 
de control și îndrumare in multe co
mune. Aceasta este și părerea inter
locutorului nostru, care sublinia au
tocritic că multe neajunsuri se dato- 
resc, în primul rînd, comitetului ju
dețean pentru cultură, activului său 
salariat, care nu a militat cu perse
verență pentru antrenarea tuturor 
forțelor capabile să dinamizeze pro
cesul educațional al maselor. Fără 
îndoială, faptele dovedesc că se simte 
nevoia revizuirii unor metode de lu
cru, a generalizării experiențelor po
zitive. Se impune, în mod deosebit, 
înțelegerea clară a rolului fundamen
tali ce revine activității cultural-edu
cative de masă ca muncă de partid. 
Pornind de la înțelegerea exactă a 
noilor exigențe, organele culturale 
locale au toate condițiile create pen
tru a acționa ca organisme de partid 
și de stat și a-și aduce o contribu
ție de substanță la educația socia
listă a maselor.

t V
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex.
9,05 Teleșcoală. Biologie (anul III 

liceu) : Biomecanica aparatu
lui locomotor. Film 
realizat de redacția 
teleșcoală.

9.30 Literatura română 
VIII-a) : Aspirații și 
mente ale poporului, oglindite 
în creația anonimă.

10,00 Curs de limba engleză. Lec
ția a 26-a.

10.30 Căminul.
11,10 Selecțiuni 

„Promenada
11,50 Bunicuța. O 

diourllor ~ 
slovace, după romanul scriito
rului Bdzena Nemcova.

12,40 Publicitate.
12,45 Telejurnal.
17.30 Deschiderea emisiunii

didactic 
Radio-

(cl. a 
sentl-

din emisiunea 
duminicală".
producție a stu- 

Televiziunil ceho-

18.30 Steaua polară — emisiune de 
orientare școlară șl profesio
nală. Sondorii.

18,55 Tragerea de amortizare ADAS. 
19,00 Caleidoscop cultural-artistic. 

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

19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19.30 Telejurnal — tn cinstea ani
versării republicii — Cronica 
marii întreceri.

20,10 Comentariu la 40 de steme — 
județul Cluj — Emisiune de 
Rodlca Ravian.

20,35 Teatrul TV și Teatrul drama
tic Brașov prezintă „Cu tot ce 
am, aparțin acestui pămint". 
Spectacol omagial Închinat a- 
niversărli unui sfert de veac 
de la proclamarea republicii. 
Scenariu de Dimltrle Roman 
și Stefan Alexandrescu.
Lumea de mîine : Școala vii
torului.
Vedete ale muzicii ușoare — 
Edith Pieha.
„24 de ore".

Producție a studio
ului „Maxim Gorki", 
Sfîrșitul Liuba vini lor 
evocă perioada imediat 
următoare războiului 
civil. Acțiunea se pe
trece tn anul 1922, pri
mul an de pace al tî- 
nărului stat socialist. 
Pornind de la un ro
man al lui Vasili Suk- 
șin, regizorul Leonid 
Golovnia aduce pe 
ecran un episod al 
luptei împotriva ban
delor de contrarevolu
ționari, care — in re
giunile mai îndepăr
tate — continuau să 
terorizeze populația, să 
împiedice prin acte de 
o violență extremă 
consolidarea puterii 
sovietice.

Regizorul Leonid Go
lovnia nu s-a lă
sat ispitit de posibi
litatea de a realiza un 
film bazat în primul 
rînd pe spectaculosul 
urmăririlor, pe ten
siunea luptelor cu 
bandiții. Ceea ce l-a 
preocupat cu precădere 
pe autorul filmului a 
fost viața satului de 
odinioară, procesul

făuririi unor noi ra
porturi sociale, proce
sul ridicării oameni
lor la înțelegerea for
ței pe care o re
prezintă unitatea lor 
în bătălia pentru o 
existență liberă și 
demnă, pentru trium
ful idealurilor revolu
ției.

Chiar de la început, 
apare evidentă inten
ția regizorului de a 
releva însemnătatea pe 
care a avut-o, în des
fășurarea acestui pro
ces de maturizare, so
sirea în sat a celor doi 
militanți — bătrînul 
Egor (întruchipat de 
actorul Valeri Hle- 
vinski, care creează cu 
bune mijloace portre
tul revoluționarului în
cercat) și nepotul său, 
Kuzma (personaj că
ruia actorul Albert 
Akciurin îi conferă in
transigența și, intr-o 
măsură, romantismul, 
proprii adolescenților 
căliți pe baricadele re
voluției).

Asistăm, deci, la o 
Incursiune în lumea 
satului siberian de a-

cum o jumătate de 
veac, sat ale cărui re
lații patriarhale sînt 
menținute artificial de 
teama provocată de 
intoleranța Liubavini- 
lor față de orice în
noiri. Tn evocarea a- 
cestei situații, autorul 
lși demonstrează capa
citatea de a contura 
veridic, în detalii su
gestive, atmosfera, 
personajele. Actorii A. 
Akciurin, Mariana 
Vertinskaia, Valeri 
Hlevinski, V. Dvorjețki 
— ca și alții din bogata 
distribuție a acestui 
film — răspund cu 
naturalețe intențiilor 
regiei, ca și operato
rul Boris Brojovski — 
autorul unei imagini 
cu reale virtuți.

Victoria colectivită
ții asupra bandei de 
contrarevoluționari a- 
pare nu numai ca un 
epilog al acțiunii în
cepute de cei doi co
muniști. ci ca un mo
ment firesc, impus 
implacabil de mersul 
istoriei. Acesta este și 
sensul filmului „Sfir
șitul Liubavinilor".

21.40

22,10

PROGRAMUL H

de 
după-amiază. Curs de limba 
rusă. Lecția a 25-a.

18,00 Floarea de stlncă. Documen
tar despre Uzina de mașini 
Muscel și orașul Cimpulung- 
muscel, realizat de Eugen 
Mândrie.

20,10 Telecinemateca pentru copii. 
„Armata codobaturilor" — o 
producție a studiourilor so
vietice.

21,30 Melodii populare cu frații 
Petreuș.

21.40 Viața economică a Capitalei. 
22,00 Prin expoziții. Pictura monu

mentală văzută de un pictor : 
Sabin Bălașa.

ț

*

î
î

*

„Legenda lui Rustam"

ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ

• m o imî

orășenească 
trimestrului 
ar fi stîrnit 

oamenilor
„Cu scriitorii

CU MÎINILE CURATE"

Vasile 1ANCU

♦

„Zilele filmului so
vietic" s-au încheiat, 
ieri, cu prezentarea u- 
nei producții a stu
dioului „Tadjikfilm" 
— Legenda lui Rus
tam, realizat de regi
zorul Boris Kimiaga- 
rov, după celebrul 
poem „Cîntarea regi
lor" („Shah Nameh") 
al lui Abul Kasim Fir- 
dusi. Acest milenar 
poem persan. Intrat în 
tezaurul valorilor ne
muritoare ale umani
tății, a mai fost fo
losit ca sursă de in
spirație de către regi
zorul Kimiagarov ; în 
noul său film, cineas
tul tadjik și-a propus 
să stigmatizeze răul și 
să exalte poetic pu
terea binelui, istori
sind — în desfășura
rea unei narațiuni ci
nematografice specta
culoase — „povestea 
viteazului Rustam și a 
fiului său Sukrab".

Transpunerea păs
trează aura fantastică 
a poemului clasic. De
corul natural, sceno
grafia și costumele 
contribuie la această 
impresie. Printre duș
manii jurați ai lui 
Rustam se numără și 
magicianul Tulad. a 
cărui profeție, SC în
făptuiește în final : 
Rustam își recunoaște 
fiul abia după ce 11 
lovește mortal în 
luptă. Dar acest epi

log tragic, și filmul în 
ansamblul său. e stră
bătut de căldură uma
nă și se constituie în- 
tr-o pledoarie — dez
voltată cu mijloacele 
unui gen extrem de 
popular — împotriva 
războiului fratricid, a 
consecințelor sînge- 
roase pe care le poa
te avea aviditatea ne
măsurată de cuceriri 
și putere.

Acțiunea prilejuiește 
momente de tensiune, 
urmăriri și cavalca
de filmate antre
nant. Faptul că dia
logul este în versuri 
constituie — sub ra
portul interpretării 
actoricești — o difi
cultate, biruită de 
multi dintre actorii 
cuprinși în ampla dis
tribuție a filmului. In
tre aceștia. Bimbolat 
Vataev izbutește o 
bună creație în rolul 
lui Rustam, comuni- 
cînd forța. înțelepciu
nea. spiritul de drep
tate ale eroului popu
lar ; noblețea sufletu
lui omenesc este, în 
genere, o trăsătură 
subliniată de confrun
tările aduse pe ecran. 
Hasim Gadoev. Sai- 
rem Hfgaeva, Svetlana 
Norbaeva. Otar Kdbe- 
ridze creează, la rîn- 
dul lor, personale care 
se încadrează în 
atmosfera de legendă 
a peliculei.

„Legenda lui Rus
tam" este, credem, un 
spectacol cinematogra
fic care se adresează 
nu numai prin ele
mentele sale de atrac- 
tivitate, dar și prin 
sensurile actuale punc
tate de autorii săi, u- 
nui public larg.

Această realizare in
spirată de opera ma
relui poet și gînditor 
al Orientului antic, 
Firdusi. completează 
diversitatea selecției 
prezentate în cadrul 
Zilelor filmului so
vietic, ilustrînd o altă 
direcție de preocupări 
ale cineaștilor din 
U.R.S.S. Filmele noi 
pe care le-am văzut 
timp de șapte zile au 
demonstrat o dată 
mai mult consec
vența orientării u- 
maniste a cinemato
grafiei sovietice și 
forța talentelor care o 
slujesc. Organizată în 
preajma aniversării 
Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie și 
a semicentenarului 
statului sovietic, a- 
ceastă tradițională tre
cere In revistă a răs
puns cu autoritate aș
teptărilor publicului 
nostru, dobîndind. ca 
și la edițiile sale an
terioare. semnificația 
unui eveniment artis
tic de prestigiu.

D. COSTIN

■N București. Scenariul i TITUS POPOV1CI, 
SERGiU NICOLAESCU. Cu : Ilarion Ciobanu, Sergiu Ni- 

colaescu, Alexandru Dobrescu, Gheorghe Dinică, George Constantin, Ștetan Mihă- 
ilescu-Brăila, Sebastian Papaiani, Aimâe Iacobescu. Imaginea : Alexandru David. Mu
zica : Richard Oschanitzky. Decoruri : Radu Boruzescu. Costume : Mir una Boruzescu

O producție a studioului cinematograiic 
PETRE SALCUDEANU. Regia ------- ‘‘---------
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teatre
• Opera Română : Flautul fer
mecat — 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale** (sala Comedia) : Dulcea 
pasăre a tinereții — 20: (sala Stu
dio) : Despre unele lipsuri, nea
junsuri și deficiențe in domeniu! 
dragostei — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-

tandra* (sala din bd. Schitu Mă« 
gureanu) : 
rință — 20.
a Teatrul 
19,30.
a Teatrul __ _______
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30; 
(sala Studio) : O lună la țară 
- 20.
a Teatrul Giuleștl : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Trăsnitul meu drag — 19,30. 
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Dansul maimuțe
lor — 19,30.
• Circul „București** : La start... 
vedetele circului — 19,30.

Un tramvai numit do-

Mic : După cădere

„C. I. Nottara** (sala J

J4

că valoare, ca și pen
tru precursori, a 
milita e un act de op
țiune. De opțiune 
ideologică, în primul 
rînd. Echivalînd cu 
strădania de a desprin
de din eterogenitatea 
fenomenelor datele- 
cheie. spațiile nevral
gice. de a le pune în 
relief, de a le discu
ta, ca fapte și ca va
lori, de a le problema
tiza și de a le dedu
ce înțelesurile, intuin- 
du-le în dinamica lor 
interioară și în con
diționările lor obiecti
ve și subiective. E 
opțiunea pentru mari
le adevăruri ale epo
cii noastre socialiste. 
Tentativa de a le trans
figura. accentuîndu-le 
dimensiunile specifi
ce. inflexiunile tulbu
rătoare, actualitatea. 
Opțiunea pentru cu
noaștere. Apelul la lu
ciditate și la reflecție. 
Contînd pe inteligenta 
cititorului. Pe capaci
tatea lui de a vibra. 
Pe setea lui de 
progres. Social și mo
ral. A milita în
seamnă a veni în 
întîmpinarea interlo
cutorului. A-I distila 
întrebările. A-l orien
ta. Pe scurt : a-l edu
ca. Sau. cum spuneau 
înaintașii, a-l lumina. 
A-i face accesibile tai
nele lumii, dar mai a- 
les a-1 forma ca fi
zionomie. ca om social, 
ca luptător pentru so
cialism, pentru co
munism. A-l îndem
na la autoperfecționa- 
re. La autodenășire. F 
vocația de totdeauna ■ 
literaturii. A celei ro
mânești. Indiscutabil. 
Prin spiritul el uma
nist.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 7

Teatrul condus de Horia 
Lovinescu și-a deschis sta
giunea . cu o dramatizare 
semnată de N. Pârvu și D. 
St. Petruțiu — după o nu
velă de Ion Agîrbiceanu. 
Este o inițiativă care va fi, 
credem, in măsură să dea 
roade : să stimuleze și alte 
adaptări după texte funda
mentale ale literaturii noas
tre care, deși scrise fără o 
destinație precisă pentru 
scenă, conțin, evident, ger
menii unor conflicte de pu
ternic draîhatism și multe 
semnificații umane, etice.

Valoarea și frumusețea 
întinsei nuvele „Stana" 
(scrisă între 1922—1929, 
într-o perioadă îndelun
gată, favorabilă deci de
cantării atente), este mul
tiplă. Ne aflăm în fața unei 
lucrări tipice de proză rea
listă — care evocă oameni, 
mentalități, tradiții și chiar 
situații tipice ale satului 
ardelean de la începutul se
colului. Avind în centrul 
ei un conflict moral și psi
hologic, „Stana" este una 
din lucrările lui Agîrbicea
nu care relevă cel mai in
tens că „oamenii se a- 
flau sub vremuri", vre
murile unor stratificări de 
clasă ce-și puneau am
prenta pe soarta lor, vre
murile grele ale primului 
război mondial — cind sa
tele se pustiiseră de băr
bați iar munca Ia cîmp 
ori grijile gospodăriei ră
măseseră pe umerii fe
meilor, cînd sărăcia de
venise și mai evidentă. 
Noile situații nasc gesturi», 
noi. mentalități noi. Produc 
ele o emancipare, duc ele 
la destrămarea simțului mo
ral, nasc o altă morală 7

Stana, frumoasa femeie în 
floarea virstei, care a apu- 
cat-o pe „cărări greșite", 
primește într-o zi o scri
soare din depărtările unde 
îi ajunsese bărbatul. An
drei. despre care nu 
mai aflase nimic timp 
de un an și jumătate. An
drei Munteanu se întoarce 
acasă bolnav și beteag. Mai 
apăsătoare însă decit tușea

lui seacă ce-1 va împinge 
In mormînt este c\altă boală 

— o tristețe, o spaimă — 
sentimentul de singurătate. 
Războiul care dizlocase mii 
de oameni pe distanțe ini
maginabile. transfbrmîndu-i 
în carne de tun, sădește în 
Andrei, feciorul frumos și 
soțul autoritar de altădată, 
sentimentul neputinței, al 
imposibilității omului de 
a-și conduce singur desti
nul. In atitudinile sale, An
drei devine mai uman, mai 
subtil, mai inteligent. La

tea familiei și împlinirile 
maternității sînt o sursă de 
înnobilare a omului.

Desigur, nuvela „Stana" 
conține cîteva excelente 
scene dialogate, dar și nu
meroase pasaje de analiză 
psihologică greu de expri
mat în teatru. Autorii dra
matizării procedează cu 
competentă și fac efor
tul dublării scenelor de 
realism dur cu un al 
doilea plan poematic, 
lirico-epic (cadru și fun
dal permanent). evoca-

stilizare, a supralicitării 
„prețioase" (și fără rezul
tatele scontate) a semnifica
țiilor. Scenograful (arh. 
Teodora Dinulescu) răspun
de prin soluția prea simplă 
a unei platforme înclinate 
și a unor frînghii la sar
cina figurării unei lumi pe 
care atît culoarea relațiilor 
și natura reacțiilor umane, 
cît și universul spiritual su
gerat (cintecele de jale, bo
cetele) o cereau a fi expri
mată mai convingător prin 
elemente mai pronunțat

LA TEATRUL „C. I. NOTTARA"

„S T AN A"
Reușită dramatizare a tulburătoarei nuvele 

a lui Ion Agîrbiceanu
întoarcerea de pe front, un 
nou Andrei se opune femeii 
independente, orgolioase, 
gata să-și asume actele cele 
mai reprobabile, femeii le
gate de patimă tot mai tare 
— care a devenit Stana. Iar 
nuvela cu acest nume este 
o surprinzătoare, tulbură
toare mărturie a manifestă
rilor unei conștiințe moder
ne (atît a femeii, cît și a 
bărbatului), in mediul ru
ral. Ea este totodată o con
vingătoare. lipsită de didac
ticism, demonstrație a difi
cilei. dar singurei izbînzi 
repurtate de sănătoasa 
etică tradițională a po
porului nostru. „Stana" 
arată că imperativul moral 
este inerent omului ; că 
este preferabil pentru men
ținerea echilibrului ca omul 
să-și controleze, să-și do
mine impulsurile că purita-

CRONICA 
DRAMATICĂ

tor al unui întreg univers 
de cultură spirituală popu
lară, evocator de ritualuri, 
tradiții, concepții, atitudini 
(fată de dragoste și moarte, 
sau față de cataclismul răz
boiului). Că aceasta contri
buie la crearea unei și mai 
tensionate atmosfere sce
nice, fără ca echilibrul de 
semnificații și de stil al 
dramei să fie tulburat— 
ne-a dovedit-o un impre
sionant spectacol prezentat 
la Sibiu acum cîțiva ani.

Montarea de la Teatrul 
„C. I. Nottara" se resimte 
de pe urma excesului de

sociale și etnografice. în 
mod evident înclinația spre 
poezie și mai ales spre 
scene simbolice a regizoru
lui Ion Olteanu s-a mani
festat in detrimentul di
mensiunilor de realism dur 
— după noi — de impor
tanță vitală pentru acest 
text al lui Agîrbiceanu.

Credem că se cuvine să 
apreciem cu atît mai mult 
efortul celor mai multi din
tre actori de a da forță și 
vibrație emoțională specta
colului cu „Stana" — spec
tacol de factură diferită de 
cea a montărilor de la 
„Nottara" din ultimii ani.

Rolul eroinei principale a 
dramatizării reprezintă, 
fără îndoială, un moment 
remarcabil în cariera artis
tică a Luciei Mureșan Mi
siunea talentatei actrițe a 
fost dintre cele mai dificile:

partitura ei solicită trăirea 
unor stări dintre cele mai 
diverse, trecerea bruscă de 
la un registru la altul. Și 
actrița le învinge cu bine 
făcînd dovada bogatelor 
sale resurse de expresivita
te. George Buznea creează
— printr-un joc interiori
zat, care sugerează tristețea 
unei experiențe capitale și 
amărăciunea concluziilor 
trase de pe urma ei — per
sonajul lui Andrei Mun
teanu. Actorul reușește să 
comunice o „stare" specială
— ceea ce dă o neașteptată 
consistență rolului.

în rolurile de numai cî
teva replici, ale mamei lui 
Andrei și ale unor bătrîne 
ale satului, depozitare fie 
ale înțelepciunii populare, 
fie ale spiritului vindicativ. 
Eugenia Bosinceanu, Maria 
Gheorghiu-Săniuță, Eugenia 
Marian se fac remarcate 
prin expresivitate, simpli
tate și sobrietate. Se mai 
impune să evidențiem pe 
interpreții corifeilor Rodica 
Sanda Țuțuianu și Ion Popa 
pentru contribuția lor subs
tanțială la crearea atmos
ferei, pentru dramatismul 
vibrant cu care rostesc ver
surile, pentru percutanta cu 
care transmit sălii bijuterii 
ale înțelepciunii populare.

„Stana" constituie un 
spectacol ce atestă, o dată 
cu dorința de diversificare 
stilistică și de autodepășire 
a trppei, efortul de bun au
gur al Teatrului ..Nottara" 
de a contribui și mai sub
stanțial la educația etică a 
spectatorilor, la populariza
rea tezaurului culturii, lite
raturii noastre mai vechi. 
El constituie un matur de
but de stagiune și un oma
giu adus celui de la naște
rea căruia s-au împlinit In 
această toamnă 90 de ani : 
scriitorul Ion Agîrbiceanu.

Natalia STANCU

r
cinema

• Cu miinile curate : PATRIA —
9; 11,30; 14; 16,30; 18; 21,15, BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45;
16; 18,15; 20,30,
• A venit un soldat de pe front : 
CENTRAL — 9,30; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Vâ arăt eu vouă : VIITORUL — 
16; 18; 20.
• Născut liber : CAPITOL — 9,30; 
11,45: 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Sfînta Tereza și diavolii : LU
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,45,
• A fost odată un polițist : EX
CELSIOR — 8,30; 10,45; 13,15; 15,45; 
18,15; 20,45,
A Noi trei și clinele : TIMPURI 
NOI 9,15—20,15 în continuare.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
B Tora 1 Tora ! Tora ! : DOINA
- 11; 14; 17; 20, DRUMUL SĂRII
- 15.30; 19, RAHOVA — 15,30; 19.
• Fata care vinde flori : DACIA
- 9,30; 12; 15,45; 17,45; 20,15.
• Fuga e sănătoasă : FEROVIAR
- 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Drum in penumbră : BUCEGI
- 15.30; 18; 20,30, MIORIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20,15.
• Eliberarea lui L.B. Jones : GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30' 16; 18,15; 
20,30; MELODIA — 9; 11,15; 13,30;

‘ 16; 18,15; 20.30, GLORIA — 8,45; 11;
'l 13.30; 16; 18,15; 20.45.
, • Explozie in munți — 10; 12; 14;

16; 18,15, Aparatul care-i ucide pe 
ticăloși — 20,30 : CINEMATECA 
(sala Union).

4 A Aleargă repede, aleargă liber : 
Ț BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
i • Colega mea, vrăjitoarea : GIU- 
1 LEȘTI - 15,30; 18; 20,15.
i • Creierul : UNIREA — 15,30;
’ 17,45; 20.
ț • Logodnica frumosului dragon : 
/ CRÎNGAȘI — 15,30: 18; 20,15.
| • Marea hoinăreală î VOLGA — 
i 9: 11.15; 13,30; 15,45: 18.15; 20,30.
1 AURORA — 8,45: 11; 13,30; 16; 18,30; 
l 20.45, TOMIS - 8.45; 11; 13.30; 15,45: 
1 18,15; 20,45, FLAMURA - 9; 11,15: 
i 13.30: 16: 18,15: 20,30.

• Liubov larovaia : POPULAR — 
15,30: 18: 20,15

i a Binecuvintați animalele șl co- 
) piii : FERENTARI — 15,30; 17,45; 20. 
i > Mania grandorii : LIRA — 15,30;
1 18: 20.15.

k
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Alteței Sale Regale Prințul
NORODOM SIANUK

Șeful Statului Cambodgia, președintele Frontului Unit Național 
al Cambodgiei

Cu prilejul .celei de-a 50-a aniversări a zilei de naștere a Alteței 
Voastre, am deosebita plăcere să vă adresez cordiale felicitări împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate și de noi succese în nobila dumnea
voastră activitate, pusă în slujba luptei împotriva intervenției imperia
liste și a regimului de la Pnom Penh, pentru redobîndirea suveranității 
și integrității teritoriale a țării, pentru edificarea unei Cambodgii inde
pendente, neutre, democratice și prospere.

Amintindu-mi cu plăcere de discuțiile pe care le-am purtat în vara 
acestui an cu Alteța Voastră, cu prilejul vizitei pe care ați efectuat-o în 
România, vă asigur încă o dată de simpatia și sprijinul de care se bucu
ră cauza dreaptă a poporului cambodgian din partea poporului român.

Cu înaltă stimă și considerațiune,
NICOLAE CEAUȘESCU

Sosirea în Capitală a tovarășului

Carlos Rafael Rodriguez Rodriguez

RECEPȚIE OFERITĂ 
CU PRILEJUL SĂRBĂTORII

AZI SE DESCHID LA BUCUREȘTI

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
; Marea Ducesă șl cu mine mulțumim din toată inima Excelenței 

Voastre pentru amabilul mesaj pe care ați binevoit a ni-1 adresa pără
sind teritoriul Marelui Ducat. împreună cu guvernul și poporul luxem
burghez vom păstra o excelentă amintire a acestei vizite, care a cantri- 
buit la strîngerea relațiilor dintre cele două popoare ale noastre.

Exprimăm cele mai bune urări pentru fericirea personală a Excelen
tei Voastre și a Doamnei Ceaușescu, precum și pentru bunăstarea și pros
peritatea României.

JEAN
Mare Duce de Luxemburg

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

'Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Mulțumesc foarte cordial Excelenței Voastre pentru amabilele fe

licitări adresate cu ocazia zilei mele de naștere și aș dori să vă transmit 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, precum și pentru 
progresul și prosperitatea poporului prieten din România.

Sînt convins că relațiile de prietenie dintre Iran și Republica Socia
listă România vor continua să se dezvolte în avantajul reciproc al ce
lor două popoare ale noastre, în interesul păcii și înțelegerii inter
naționale.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Mulțumesc Excelenței Voastre pentru caldul dumneavoastră mesaj 

de felicitări și cele mai bune urări, transmis cu ocazia celei de-a 12-a 
aniversări a independenței Nigeriei, și vă adresez la rîndul meu cele 
mai bune urări.

Cu înaltă stimă și considerație, 
General YAKUBU GOWON 
Șeful Guvernului Federal Militar 
Comandant șef al Forțelor Armate 

ale Republicii Federale Nigeria

1I ■o TOlhgtaeS ..voofesO mi
•rrMwb .u-sleon _ «neBaya

f| " iiria

Luni dimineața a plecat spre 
Berlin o delegație de activiști ai 
P.C.R., condusă de tovarășul Ion 
Cumpănașu, prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., care, la in
vitația C.C. al P.S.U.G., va face o 
vizită de schimb de experiență in 
R.D. Germană.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de tovarășul 
Mihai Dulea, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R. A fost de față 
Hans Voss, ambasadorul R.D. Ger
mane la București.

(Agerpres)

Luni a sosit în Capitală Carlos Ra
fael Rodriguez Rodriguez, membru 
al Secretariatului C.C. al Partidului 
Comunist din Cuba, ministru al Gu
vernului Revoluționar Cubanez, pre
ședintele părții cubaneze în Comi
sia mixtă cubanezo-română de co
laborare economică și tehnico-știin- 
țifică.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele părții româ
ne in Comisia mixtă, Radu Constan- 
tinescu, vicepreședinte al Comisiei 
guvernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehnică, Gh. 
Lazăr, adjunct al ministrului econo

miei forestiere și materialelor de 
construcții.

Au fost prezenți ambasadorul Re
publicii Cuba la București, Nicolas 
Rodriguez Astiazarain, și membri ai 
ambasadei.

în aceeași zi, la Consiliul de Mi
niștri au avut Ioc convorbiri de lucru 
între cei doi președinți ai comisiei 
mixte, în cadrul cărora s-au exami
nat posibilitățile de lărgire a colabo
rării economice dintre cele două țări. 
Convorbirile au decurs într-o atmos
feră prietenească.

Seara, tovarășul Gheorghe Rădules
cu a ofșrit un dineu în cinstea oas
petelui.

(Agerpres)

NAȚIONALE
A REPUBLICII TURCIA
Cu prilejul celei de-a 49-a aniver

sări a proclamării Republicii Turcia, 
ambasadorul acestei țări la București, 
Nazif Cuhruk, a oferit, luni, o re
cepție.

Au participat Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, petrolului și geolo
giei, Nicolae Ecobescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, membri 
ai conducerilor unor ministere și in
stituții centrale, oameni de artă și 
cultură, generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați Ia București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
Cu același prilej, ambasadorul 

Nazif Cuhruk a rostit o cuvîntare 
la posturile noastre de radio și tele
viziune.

Lucrările Sesiunii Biroului Federației 
Sindicale Mondiale

La 31 octombrie, se deschid la 
București lucrările Sesiunii Biroului 
Federației Sindicale Mondiale, urma
te de lucrările celei de-a 22-a Sesiuni 
a Consiliului General al Federației 
Sindicale Mondiale.

La lucrările Sesiunii Biroului Fe
derației Sindicale Mondiale iau parte 
membrii Biroului F.S.M.

De asemenea, pentru a participa la 
cea de-a 22-a Sesiune a Consiliului 
General al Federației Sindicale Mon
diale, au sosit în Capitală Enrique 
Pastorino, președintele F.S.M., Pierre 
Gensous, secretar general al F.S.M., 
delegați ai sindicatelor din Argentina, 
Africa de Sud, Brazilia, R. P. Bul
garia, Noua Caledonie, R. S. Ceho
slovacă, Chile, Cipru, Columbia, 
R.P.D. Coreeană, Costa Rica, Daho
mey, Ecuador, Franța, Gambia, R.D. 
Germană, Guadelupa, Guyana, Italia, 
India, Iordania, Iran, Laos, Liban,

Republica Malgașă, Insula Mauritius, 
R. P. Mongolă, Panama, Peru, Reu
nion, Siria, Shri Lanka, R. P. Unga
ră, Uniunea Sovietică, Venezuela, R.D. 
Vietnam, delegați ai Federației Sindi
catelor Palestinene și ai Federației 
Sindicatelor pentru Eliberarea Viet
namului de sud, precum și repre
zentanți ai uniunilor internaționale 
profesionale afiliate la F.S.M. Nume
roase alte delegații urmează să so
sească la București.

La sosire, participanții la lucrările 
Sesiunii Biroului F.S.M. și la lucră
rile Sesiunii Consiliului General al 
Federației- Sindicale Mondiale au fost 
întîmpinați de Mihai Daiea, președin
tele Consiliului Central al U.G.S.R., 
de vicepreședinți, secretari și mem
bri ai Comitetului Executiv al Con
siliului Central al U.G.S.R.

(Agerpres)

VIZITELE DELEGAȚIILOR DE PARLAMENTARI 
Șl CONDUCĂTORI POLITICI DIN URUGUAY 

Primire la Marea Adunare Națională
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voitec, a primit, luni diminea
ța, la Palatul M.A.N., delegațiile de 
parlamentari și conducători politici 
din Uruguay, care fac o vizită in 
țara noastră.

La întrevedere au luat parte Du
mitru Coliu, președintele Comisiei 
pentru agricultură și silvicultură a 
M.A.N., Gheorghe Vasilichi, pre
ședintele Comisiei pentru sănătate, 
muncă și asigurări sociale a M.A.N., 
Tudor Ionescu, membru al Comisiei 
pentru politică externă a M.A.N.. 
Mircea Rebreanu, secretar al Comi
siei juridice a M.A.N.

A fost prezent Victor Pomes, amba
sadorul Republicii Orientale a Uru- 
guayului la București.

în timpul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, a avut loc 
un schimb de opinii asupra activității 
parlamentarilor din cele două țări, 
colaborării între deputății români și 
uruguayenl.

*
Oaspeții din Uruguay au vizitat o- 

biective social-culturale și cartiere de 
locuințe din Capitală și au fost oaspe
ții Fabricii de mașini-unelte și agre
gate din București.

(Agerpres)

O delegație parlamentară 
elvețiană a sosit in Capitală

La invitația Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
luni seara a sosit în Capitală o dele
gație parlamentară elvețiană, con
dusă de Ferruccio Bolla, președintele 
Consiliului Statelor.

Din delegație fac parte : Marius 
Lampert, vicepreședinte al Consiliu
lui Statelor, Piere Felice Barchi, 
Ernst Gugerli, Karl Ketterer, Walter 
Roethlin și Paul Wegner, membri ai 
Consiliului Național, Aruo Theus, 
membru al Consiliului Sta&lorf *. - 

îți intîmpinarea oaspeților, pe aero

portul Otopeni, se aflau Ștefan Voi
tec, președintele Marii Adunări Na
ționale, Maria Groza, vicepreședinte 
al M.A.N., Dumitru Coliu, Dumitru 
Balalia, Gheorghe Vasilichi și Aurel 
Vijoli, președinți de comisii perma
nente ale M.A.N., Iuliu Fejes, secre
tar al M.A.N., deputați și alte persoa
ne oficiale.

Erau prezenți, de asemenea, Alfred 
William Rappard, ambasadorul El
veției la București, și membri ai am- .

' besadtĂ.'—- - JL JL w 1 JL î
(Agerpres)

Sosirea unei delegații de activiști ai P.M.U.P.
O delegație de activiști ai Parti

dului Muncitoresc Unit Polonez, con
dusă de Jan Rychlewski, adjunct al 
șefului Secției învățămînt și știintă 
a C.C. al P.M.U.P.. face o vizită de 
schimb de experiență în tara noastră, 
la invitația C.C. al P.C.R.

Luni dimineața, la sosirea în Capi
tală, delegația a fost salutată de Con
stantin Petre, adjunct de șef de secție 
lă C.C. al P.C.R. Au fost prezenți re
prezentanți ai Ambasadei R.P. Polone 
la București.

(Agerpres)

PRIMIRE LA MINISTERUL
AFACERILOR EXTERNE

Ministrul afacerilor externe, Geor
ge Macovescu, a primit, luni după- 
amiază, pe Mohamed Aref, ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Afganistanului în Republica So
cialistă România, în legătură cu a- 
propiata prezentare a scrisorilor sale 
de acreditare.

CRONICĂ
Prin Decret al Consiliului de Stat 

s-au Înființat Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele și Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini-Unelte și Electrotehnicii, prin 
reorganizarea Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini.

Printr-un alt Decret al Consiliului 
de Stat, tovarășul loan Avram a fost 
numit în funcția de ministru al in
dustriei construcțiilor de mașini’grele, 
iar tovarășul Gheorghe Boldur în 
funcția de ministru al industriei con
strucțiilor de mașini-unelte și elec
trotehnicii.

vremea
Ieri in (ară : Vremea s-a menți

nut in general frumoasă. Cerul a 
fost variabil, cu tnnorări mai pro
nunțate în Banat, Transilvania, 
Moldova șl Dobrogea. Izolat s-au 
semnalat burnițe și ploi slabe tn 
nordul țării și in sud-vestul Mun
teniei. Vintul a suflat slab, piuă 
la potrivit. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila intre 7 grade la 
Turnu Măgurele, Roșiorii de Vede, 
Alexandria, Giurgiu și Fătirel și 18 
grade la Slghetul Marmațlei, Gu- 
rahonț șl Mangalia. In cursul di
mineții ceața a persistat tn sudul 

,și estul țării.
i Timpul probabil pentru zilele de 

t-’lț. z șl J -ăoieidbric a.c. In țară: 
Cerul va fi mai mult noros in ju
mătatea de sud a țării, unde vor 
cădea ploi șl burnițe temporare. 
In celelalte regiuni cerul va fi 
variabil, iar ploile vor avea un ca
racter izolat. Vtnt potrivit. Tempe
ratura va Înregistra o scădere 
ușoară către sflrșltul intervalului. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse Intre zero și 10 grade, Izolat 
mal cobortte, iar maximele vor 
oscila Intre 10 și 20 grade. Ceață 
locală. în București : Vreme schim
bătoare, cu cer temporar noros, 
favorabil ploii și burniței slabe. 
Vtnt potrivit. Temperatura va în
registra o ușoară scădere. Ceață 
slabă.

f
-

li. D. GERMANĂ

Metafora florilor
din Erfurt

■ I

CURIER JUDEȚEAN

supermagazm

Cîțiva cinefili amatori (chimistă 
Letiția Popescu, tehnicianul Anton

Prin grija Uniunii județene a 
cooperativelor de consum pentru 
satisfacerea cerințelor cetățenești, 
s-a reușit ca în fiecare comună 
din județ să-și desfășoare activi-

Telefoanele 
în casă nouă

Noul magazin „Crinul" din Alexandria

Telefoanele din Bacău s-au mu
tat în casă nouă. Construcția, mo
dernă, adăpostește o centrală te
lefonică automată, Înzestrată cu in
stalații și echipament de înaltă 
tehnicitate, fabricate în țară. Pen
tru început, noua centrală dispune 
de 3 000 de linii telefonice, cabine, 
ghișee și posturi telefonice inter
urbane. Prin intrarea ei în func
țiune, numărul posturilor telefo
nice din orașul de pe Bistrița a 
sporit cu 60 la sută. In fiecare comună- 

secții prestatoare 
de servicii

Numărul supermagazinelor din 
acest județ, în care cumpărătorul 
găsește cele mai variate produse 
industriale și alimentare, a sporit 
cu încă unul, deschis în comuna 
SînzienL Clădirea, modernă a noii 
unități comerciale are două niveluri. 
La parter se află o unitate de ali
mentație publică, o alta cu articole 
de uz casnic, chimicale, articole 
electrice și de sticlărie. La etaj, 
spațiul este rezervat raioanelor de 
textile, confecții și tricotaje.

tatea cel puțin două secții presta
toare de servicii către populație. 
Numărul acestora a ajuns la 635. 
De la 'începutul acestui an 
și pină acum au luat ființă 50 de 
asemenea secții de reparații radio 
și televizoare, ceasornicărie, de ar
tizanat, croitorii, cizmării și al
tele. I

Ioanid, inginerul Gheorghe Cap- 
mare), de la Grupul industrial de 
petrochimie Ploiești, au realizat un 
interesant film, ai cărui eroi sînt 
oamenii rafinăriei și ai uzinei pe
trochimice. Intitulată sugestiv : „In 
competiție directă cu timpul", pe
licula relevă eforturile colectivelor 
de muncă din unitățile amintite 
pentru a produce mai mult și mai 
bine, fiind într-o permanentă în
trecere cu timpul. Filmul a fost 
prezentat, între altele, la clubul 
muncitoresc al Grupului industrial 
de petrochimie, fiind urmat de dis
cuții.

Filmul în sprijinul 
producției

BOTOȘANI

PRAHOVA
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Știri sportive
• AUTOMOBILISM. — Cel de-al 

doilea campionat republican de car
ting se va disputa simbătă și du
minică, la Giurgiu. Campionatul se 
desfășoară pe grupe — juniori și se
niori la toate clasele, bărbați și fe
mei. Sint prevăzute trei curse : două 
(de 15 ture), pentru calificare și. cla
sament și finala (de 20 de ture). In 
afara concursului participă echipe de 
pionieri și școlari, cu carturi de con
strucție proprie. în vederea acestui 
eveniment, Ia Giurgiu a fost con
struită recent o modernă pistă de 
carting. • FOTBAL — Duminică, Ia 
Tirana, in campionatul european de 
fotbal, s-au întîlnit echipele de tine
ret ale Albaniei și României. Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat de egali
tate : 1—1. Echipa braziliană de 
fotbal F. C. Guarani și-a în
cheiat turneul in ța-a noastră, ju- 
cînd la Craiova cu echipa locală U- 
niversitatea. Craiovenii au învins cu 
2—1 (1—1). Meciul Real Madrid-Co- 
runa, din campionatul de fotbal spa
niol, s-a încheiat cu scorul de 0—0 
(nu cu scorul de 0—1 cum au anun
țat în mod eronat duminică seara 
agențiile internaționale de presă). 
« TENIS. — în preliminariile

turneului Internațional de tenis, 
din sala „Coubertin” din Paris, 
— turneu ce contează pentru „Mare
le Premiu — F.I.L.T." — tinărul ju
cător maghiar Balasz Toroczi l-a e- 
liminat, în mod surprinzător, pe 
francezul Jean Baptiste Chanfreau 
(7—5, 7—6). EI îl va intîlni în pri
mul tur pe Ilie Năstase. Alte rezul
tate mai importante : Barclay (Fran
ța)—Barazutti (Italia) 6—7, 6—0, 6—1; 
N’Godrella (Franța) — Bouteleaux 
(Franța) 6—2, 6—3 ; Deblickcr (Fran
ța)—Spear (Iugoslavia) 6—4. 6—2. La 
Bruxelles, In cadrul „Cupei interna
ționale" la tenis, la care participă cele 
mal bune formații masculine europe
ne, Ungaria—Belgia 3—2. La Oslo, se
lecționata R. F. a Germaniei a între
cut cu 4—1 reprezentativa Norvegiei. 
La Zurich, Elveția—Austria 3—2 ; la 
Praga, Cehoslovacia—Polonia 4—1. 
Echipele învingătoare s-au calificat 
pentru turul II, in care, după cum 
s-a anunțat, selecționata României 
va intîlni formația Danemarcei. 
9 RUGBI. — In „Cupa mondială" 
la rugbi în XIII, la Marsilia s-au 
întîlnit selecționatele Franței și Noii 
Zeelande, Francezii au obținut vic
toria cu scorul de 20—9 (11—6).
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Un izvor de sănătate: APA MINERALĂ DE ZIZIN
Cu numai cîțiva ani în urmă, 

apa minerală „Zizin" era a- 
proape ignorată de consumatori. 
In ultimul timp însă, ea este 
din ce în ce mai mult solici
tată. Explicația acestui fapt ne-a 
oferit-o șeful unității, Ludovic 
Fiilop.

— Adevărul este — ne spune 
el — că pină nu demult, în 
ciuda valoroaselor sale proprie
tăți curative (recomandată, mai 
ales, în afecțiuni renale, precum 
și ca apă de masă) apa mine
rală Zizin nu se găsea decît 
foarte rar în magazine. Și a- 
ceasta, pe de o parte, pentru 
că se imbuteliau abia vreo 5 000 
sticle în 8 ore, iar pe de altă 
parte, din cauza deficiențelor 
de imbuteliere și capsulare, a- 
cidul din apă se pierdea, astfel 
că „Zizinul" ajungea Ia consu
mator... apă chioară.

Dar iată că, în 1970, după ce 
unitatea de la Zizin a trecut la 
întreprinderea de industrie lo
cală „Metalochim" Brașov, au în
ceput importante lucrări de 
modernizare. S-a ridicat o con
strucție nouă, spațioasă, in 
care s-a montat o linie moder
nă de imbuteliere de mare ca
pacitate. Ea a fost montată 
piesă cu piesă, de colectivul u- 
nității, intr-un timp record, de 
numai 58 de zile, față de 6

luni — timp fixat de firma furni
zoare. Ba, mai mult : instala
ției i s-au adus, de către colec
tivul de aici, numeroase îmbu
nătățiri constructive și funcțio
nale care au dus la o sporire a 
capacității de imbuteliere de la 
18 000 sticle la 27—28 000 sticle 
de cite un litru în opt ore. De 
asemenea, prin introducerea ți
nui reductor de debitare și 
pulverizare se asigură un ames
tec mai bun al bioxidului de 
carbon în apă. în plus, calita
tea apei este mult mai bună.

în prezent, datorită tot mai 
numeroaselor solicitări din par
tea organizațiilor comerciale, a 
stațiunilor de odihnă și trata
ment, a cetățenilor, colectivul 
unității este preocupat de spo
rirea producției. în acest scop, 
s-a pregătit o nouă fintină, cu 
o capacitate de 6 400 litri in 
24 ore.

Un alt obiectiv pe care șl 
l-a propus colectivul unității 
din Zizin in viitorul apropiat 
este trecerea, pentru prima 
dată in țară, la producerea de 
băuturi răcoritoare pe bază de 
apă minerală. Este o acțiune 
lăudabilă, care merită să fie 
sprijinită.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"
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încîntătoarele peisa
je ale Turingiei, ves
tigiile trecutului isto
ric ce pot fi întîlnite 
la tot pasul, oamenii 
primitori și harnici aii 
atras 
spre regiunea Erfurt 
mulți 
peste hotare. Istoria a 
fost deosebit de gene
roasă cu localitățile 
de pe aceste melea
guri ale R.D. Germa
ne, pe care le-a în
zestrat cu numeroase 
monumente și lăcașuri 
de cultură.

Iată-ne, de pildă, 
călătorind în zona o- 
rașului Eisenach, care 
adăpostește casa na
tală a lui J. S. Bach, 
muzeul turingian, lo
cașul comemorativ al 
mișcării muncitorești 
„Congresul de partid 
din Eisenach din anul 
1869“ și alte așezămin
te vestite. La înălți
me, dominind orașul, 
se vede cetatea Wart
burg, durată în anul 
1067 — una din cele 
mai frupioase con- ------
st re? ții laîr-tf păstrate ' ara?’’ 
pe solul german din * *-*
evul mediu. în anii ’50 
ai veacului nostru, ce
tatea a fost supusă 
unor vaste lucrări de 
restaurare.

în drumeția sa prin 
regiunea Erfurt vizi
tatorul poate admira 
așezări vestite, cum 
sint Welmarul — ora
șul iul Goethe și 
Schiller, cu neprețui
tele sale comori de 
cultură și artă, Miihl- 
hausen, cu muzeul 
care evocă războiul 
țărănesc german din 
1525 și viața conducă
torului său, Thomas 
Miintzer, sau localita
tea Ohrdruf, cu im
punătorul castel Eh- 
renstein, datînd din 
secolul al XVI-lea.

Mereu vii în 1 amin
tirea poporului din 
R.D. Germană sînt 
anii grei ai ultimului 
război, cînd forțele 
democratice și progre
siste, în frunte cu co
muniștii, sfidînd te
roarea, s-au ridicat cu 
eroism împotriva bar
bariei hitleriste. Iată- 
ne pe dealul Etter- 
sberg, care domină 
Welmarul, în locașul 
comemorativ de pe te
renul fostului lagăr 
fascist Buchenwald. 
Aici au fost Întemni
țați sute de mii de 
antifasciști din diferite 
țâri ale Europei ; zeci 
și zeci de mii au fost 
exterminați. Printre ei 
s-a aflat și neuitatul 
fiu al poporului ger
man, conducătorul par
tidului comunist, Ernst 
Thălmann. Aci, in fața 
monumentului închi
nat memoriei celor că

dintotdeauna
vizitatori de

zuți in lupta antifas
cistă, a fost construită 
așa-numita Stradă a 
Națiunilor, care uneș
te două gropi comune 
adăpostind rămășițele 
pămintești ale victi
melor fascismului din 
18 țări. Sub placa co
memorativă a fost a- 
dus pămînt din nume
roase foste 
concentrare 
minare din lume, in
clusiv de pe terenul pe 
care a fost clădită 
închisoarea Doftana. 
Din doi in doi ani, 
supraviețuitorii de la 
Buchenwald se relntîl- 
nesc aici, în fața mii
lor de tineri veniți să 
viziteze aceste locuri, 
evocînd ororile de odi
nioară ți reafirmfnd 
voința popoarelor de 
a face totul pentru ca 
asemenea orori să nu 
se mai repete. Pe teri
toriul fostului lagăr 
de concentrare multor 
tineri li s-au înmtnat, 
carnetele de membri'

lagăre de 
și exter-

funcționează una 
din cele mai mari 
școli de pregătire a 
cadrelor de muncitori 
din R. D. Germană — 
un adevărat orășel — 
în care peste o mie 
de absolvenți ai școli
lor generale politeh
nice sînt învățați să 
pătrundă tainele dife
ritelor ramuri ale in
dustriei din orașul 
respectiv.

In producția globală 
a regiunii cea mai 
mare pondere o au ra
murile industriale de 
mecanică fină și opti
că, precum și industria 
electronică. Aceasta 
din urmă este deosebit 
de dezvoltată în orașul 
Sommerda, a cărui 
uzină de specialitate 
furnizează in întreaga 
țară, ca și in 80 de alte 
țări ale lumii, o gamă 
largă de utilaj electro
nic — mașini de scris 
electrice, mașini de 
calculat, aparatură de 
memorat informații 
etc. La fel de cunoscu-

! sînt a 
---------- _---- .. uzinelojoj 
„r.VEB Automobilwerk"
— mașinile marca 
„Wartburg" realizate 
In orașul Eisenach. In
dustria șl-a extins 
continuu aria în în
treaga regiune, făcîn- 
du-și simțită prezența 
pină și în istoricul oraș 
Weimar — prin uzina 
constructoare de ma
șini agricole „Wei- 
marer Werk", între
prinderea locală de 
optică etc.

Erfurt este, totodată, 
o regiune cu pondere 
apreciabilă în produc
ția agrară, 65 la sută 
din suprafața ei totală 
fiind destinată culturi
lor agricole, iar 22 la 
sută fiind acoperită de 
păduri. în întinsele 
sale zone agrare — 
„bazinul turingian" șl 
așa-numita „luncă de 
aur" („Goldene Aue")
— colectivele coopera
tivelor de producție șl 
ale gospodăriilor de 
stat obțin realizări tot 
mai mari în moderni
zarea și perfecționarea 
continuă a proceselor 
de muncă, rezultate 
mereu mai rodnice în 
producția vegetală și 
animală.

Factorul esențial al 
tuturor acestor reali
zări îl constituie oa
menii, acești oameni 
harnici și înzestrați 
care, în anii socialis
mului, sub conducerea 
partidului, își eviden
țiază pe viu inepuiza
bilele lor talente crea
toare, ca și voința ho- 
tărîtă de a face tot ce 
le stă în putere pentru 
dezvoltarea continuă și 
prosperitatea patriei 
lor.

ai Uniunii Tinerelului elc- lel ae CUI Lîfi/r k apreciate

imnatrictiMri festive 
ale studenților institu
telor superioare din 
Weimar sau Erfurt.

...Se vorbește adesea 
de zona Turingiei ca 
despre o „țară a flori
lor". într-adevăr, regi
unea Erfurt e celebră 
prin serele și expozi
țiile horticole interna
ționale, prin culturile 
sale de flori însumînd 
peste 900 de sorturi, 
care se exportă în nu
meroase țări. Dar stră- 
bătînd regiunea, cu- 
noscînd, uriașele pre
faceri petrecute aici în 
anii socialismului, 
preocupările și succe
sele oamenilor muncii, 
ești inevitabil tentat 
să folosești noțiunea 
de „flori" ca o meta
foră pentru tot ce e 
nou și se dezvoltă pe 
aceste meleaguri, îm
bogățind mereu, o 
dată cu fața orașelor 
și satelor, însăși viața 
populației muncitoare.

Regiunea Erfurt este 
a verigă importantă 
în economia națională 
a R. D. Germane. Pre
tutindeni în cuprinsul 
ei întîlnești șantiere 
și construcții noi — 
locuințe, fabrici, com
plexe industriale — 
multe din ele durate 
Pe locurile celor dis
truse în timpul războ
iului. Capitala regiu
nii, orașul Erfurt, înfă
țișează vizitatorului, o 
dată cu monumentele 
trecutului, asemenea 
monumente ale vieții 
noi, socialiste, cum 
sînt unități ale indus
triei de prelucrare a 
metalelor, construcții
lor de mașini, 
lectronicii, industriei 
ușoare etc. Aici

e-
Florea 
CEAUȘESCU

Pentru amatorii de drumeție
O activitate susținută desfășoară 

Oficiul județean 
organizarea de 
rare dintre cele

Ultimele rute, 
de o mare afluență de excursio
niști : Cluj—București. Cluj—Porți
le de Fier. Sînt, de asemenea, or
ganizate excursii pe itinerarele 
spre monumentele istorice și de 
artă din județele Alba, Sibiu, Ma
ramureș, Timiș, Satu-Mare, Iași 
Suceava, Brașov etc. în același 
timp, Oficiul de turism clujean or
ganizează numeroase excursii în 
străinătate.

în prezent, sub îndrumarea O- 
ficiului de turism Cluj, cabanele 
Valea Drăganului, Someșul Rece. 
Făget și altele sînt supuse unor 
amenajări și aprovizionări menite 
să satisfacă exigențele celor ce-și 
vor petrece aici revelionul. Pentru 
cei care vor să-și petreacă sărbă
torile de iarnă în alte cabane și 
locuri pitorești din țară. Oficiul ju
dețean de turism a luat legătura 
cu stațiunile Sinaia, Predeal, Po
iana Brașov, Tușnad, Sovata. 
Borșa-Maramureș etc., pentru re
ținerea locurilor necesare.

de turism Cluj in 
excursii pe itine- 
mai atractive.
care s-au bucurat

O noutate : începind eu acest an, 
cele trei stațiuni balneare Băița, 
Cojocna și Someșeni vor funcționa 
permanent, în tot sezonul rece, a- 
sigurindu-le oaspeților condiții 
bune de transport, cazare și masă. 
La băile Băița, de exemplu, in
dicate în afecțiunile aparatului lo
comotor, ale sistemului nervos pe
riferic și altele, se pot asigura tra
tamente in serie. Căsuțele sînt pre
văzute cu calorifere, iar masa se 
servește la restaurantul și barul de 
zi din incintă. La băile Cojocna, 
hotelul a fost refăcut și moder
nizat. Tratamentul se face în ba
zine acoperite și încălzite sau în 
cabine. Un restaurant și un bar de 
zi asigură și aici meniuri fixe ori 
la cerere.

— Am dori — ne spune tova
rășa Letiția Triteanu, director ge
neral al Oficiului județean de tu
rism — ca toți cei ce beneficiază 
de serviciul nostru să fie mulțu
miți.

Nu ne rămîne, decît să-l dorim 
ca... dorința să fie împlinită.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"
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viața internațională
Apelul C.C. al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de Sud

VIETNAMUL DE SUD 30 (Ager
pres). — Agenția de presă „Elibe
rarea" a transmis textul apelului Co
mitetului Central al Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
Sud, adresat întregii populații și 
luptătorilor sud-vietnamezi, in care 
îi cheamă să sprijine pe deplin De
clarația din 26 octombrie a guver
nului R. D. Vietnam și Declarația 
din 28 octombrie a G.R.P. al Repu
blicii Vietnamului de Sud, în legă
tură cu soluționarea problemei viet
nameze. în apel se cere guvernului 
Statelor Unite să-și respecte anga
jamentele și să semneze, la 31 oc
tombrie, acordul de încetare a răz
boiului, reinstaurînd, astfel, pacea în 
Vietnam, contribuind la consolidarea 
păcii în Asia și în lume, respectînd

Pentru afirmarea independentă a unei Cambodgii pașnice, 
neutre, democratice și prospere

SOLEMNITATE CONSACRATA CELEJ DE-A 50-A ANIVERSARI 
A LUI NORODOM S1ANUK

PEKIN 30 (Agerpres). — Cu prile
jul celei de-a 50-a aniversări a zilei 
de naștere a lui Norodom Sianuk, 
conducătorul statului cambodgian, 
președintele Frontului Unit Național 
al Cambodgiei, la Pekin a avut loc 
o solemnitate, la care au luat parte 
Ciu En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Cian Cin, Ie 
Cien-in, Li Sien-nien, Go Mo-jo, Ci 
Pin-fei, Ken Biao și alte personali
tăți chineze. Luând cuvîntul în ca
drul reuniunii — relatează agenția 
China Nouă — Penn Nouth, președin
tele Biroului Politic al C.C. al 
F.U.N.K., primul ministru al Guver
nului Regal de Uniune Națională al 
Cambodgiei, a subliniat hotărîrea 
forțelor populare armate de elibe
rare, a întregului popor khmer de a 
continua fără șovăială lupta pentru 
alungarea din Cambodgia a agreso
rilor străini, în vederea redobîndirii 
Independenței, suveranității și inte
grității teritoriale a patriei khmere.

Premierul Ciu En-lai a declarat că

Stockholm. Mii de manifestanfi 
se pronunță pentru semnarea 
acordului cu privire la înceta
rea războiului și restabilirea 

păcii in Indochina

o n u. Apartheidul 
pe banca acuzaților

Devenită una din 
constantele preocupă
rilor Națiunilor Unite, 
de peste două decenii, 
problema apartheidu
lui — practicile odioa
se ale rasismului ridi
cate de regimul din 
Africa de Sud la ran
gul de politică de stat 
— concentrează, în a- 
ceste zile, atenția Co
mitetului politic spe
cial al Adunării Gene
rale a O.N.U. „Rapor
tul Comisiei speciale a 
Națiunilor Unite pen
tru apartheid", un do
cument de 126 pa
gini, prezentat in fața 
comitetului, califică 
așa-zisa „dezvoltare 
separată a grupurilor 
rasiale" drept o violare 
flagrantă a celor mai 
elementare drepturi 
ale omului, o amenin
țare directă la adresa 
păcii și securității con
tinentului african. Ra
portul arată, printre 
altele, că toate încer
cările întreprinse de 
O.N.U. pentru a găsi 
prin negocieri o cale 
de rezolvare a acestei 
probleme au eșuat. 
Racila apartheidului a 
fost între timp gene
ralizată și chiar ex
tinsă asupra teritoriu
lui vecin — Namibia — 
anexat ' cu forța. Nu
mărul lagărelor de con
centrare sud-africane, 
așa-numitele „bantus
tane", a sporit conside
rabil. Ele sînt construi
te pe pămînturile aride 
din interiorul zonelor 
segregate, care ocupă 
circa 30 la sută din 
suprafața țării și con

centrează peste 13 mi
lioane de africani. 
Populația albă, care 
reprezintă doar 14 la 
sută din totalul locui
torilor, deține 70 la 
sută din pămînturi și 
beneficiază de 74 la 
sută din venitul na
țional al țării. Acțiu
nile de protest ale 
populației de culoare 
sînt crunt reprimate,

CORESPONDENTA 
DIN NEW YORK

fapt dovedit de cele 
peste 1 milion de ares
tări operate în anul 
1971. Raportul atrage 
atenția O.N.U. asupra 
torturilor la care sînt 
supuși patrioții sud- 
africani întemnițați cu 
miile pentru „crima" 
de a fi opus rezistența 
transpunerii în practi
că a politicii de a- 
partheid.

85 de reprezentanți 
ai statelor membre 
sînt înscriși pe lista 
vorbitorilor. Cei care 
au luat cuvîntul pînă 
în prezent au adus noi 
date despre strădaniile 
Pretoriei de a edifica 
în sudul Africii un 
bastion al rasismului 
și de a consolida co
aliția cu rasiștii rho- 
desienl și colonialiștii 
portughezi pentru per
manentizarea domina
ției acestor regimuri 
asupra teritoriilor co
loniale din Africa. Re
prezentantul Zambiei 
arăta, spre exemplu, că

cererile legitime și aspirațiile po
porului vietnamez.

★
HANOI 30 (Agerpres). — .Aviația 

americană a bombardat, la 28 oc
tombrie, capitala provincială Thanh 
Hoa, precum și numeroase zone 
dens populate din provinciile Nghe 
An, Ha Tinh, Quang Binh și din re
giunea Vinh Linh din R.D. Viet
nam. In aceeași zi, relatează.agenția 
V.N.A., bombardierele „B-52“ au a- 
tacat un mare număr de localități 
din provincia Quang Binh, provocind 
numeroase victime în rîndul popu
lației civile și distrugînd locuințe și 
bunuri ale populației. In legătură cu 
aceste acțiuni, Ministerul Afaceri
lor Externe al R.D. Vietnam a dat 
publicității o declarație de protest.

guvernul chinez reafirmă sprijinul 
său ferm pentru poziția solemnă și 
justă adoptată în „Declarația guver
nului R.D. Vietnam cu privire la sta
rea actuală a tratativelor legate de 
problema Vietnamului". El a toastat 
apoi în cinstea sărbătoritului, reafir- 
mînd hotărîrea poporului chinez de a 
acorda și în viitor ajutor și sprijin 
multilateral cauzei drepte a poporului 
cambodgian.

Răspunzînd, Norodom Sianuk a 
subliniat că țara sa „nu va accepta 
niciodată un compromis cu Statele 
Unite și nu va respecta un acord in
ternațional rezultat în urma unor ne
gocieri la care Cambodgia nu a par
ticipat". în încheiere, Norodom Sia
nuk și-a exprimat încrederea depli
nă în capacitatea forțelor patriotice 
de eliberare de a înlătura regimul 
actual de la Pnom Penh, pentru a- 
firmarea de sine stătătoare a unei 
Cambodgii pașnice, neutre, democra
tice și prospere.

„R.S.A. a livrat Por
tugaliei importante 
cantități de armament, 
gaze toxice și defoli- 
ante pe care aceasta 
le folosește împotriva 
forțelor patriotice din 
Angola, Guineea-Bis- 
sau și Mozambic".

Poziția fermă a Ro
mâniei de condamnare 
a politicii de apart
heid, a oricăror for
me de asuprire rasistă, 
colonială a fost cu 
putere reafirmată și 
Ia actuala sesiune a 
O.N.U. în intervenția 
sa în cadrul dezbate
rilor din Comitetul 
politic special, repre
zentantul român a 
subliniat că țara noas-> 
tră consideră necesară 
adoptarea unui anga
jament comun între 
state de a elimina ori
ce forme de propagan
dă a urii rasiale, de 
învrăjbire între po
poare. Condamnînd cu 
fermitate praoticile 
apartheidului, pro- 
nunțîndu-se eu ho- 
tărîre pentru apli
carea întocmai a rezo
luțiilor și tuturor ce
lorlalte măsuri adop
tate în cadrul O.N.U. 
Împotriva discrimină
rii rasiale ; țara noas
tră a susținut și va 
susține cu vigoare ori
ce acțiuni care se în
scriu pe această linie, 
pentru victoria luptei 
juste a popoarelor 
pentru libertate, inde
pendență și progres 
social.

C. Alexandroale

chile Unitatea oamenilor muncii 
a făcut să eșueze 

conspirația reacțiunii 
DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI ALLENDE

SANTIAGO DE CHILE 30 (Ager
pres). — Președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende, a vizitat o 
serie de întreprinderi industriale din 
capitala chiliană, naționalizate re
cent. în cadrul unei întîlniri cu mun
citorii de la fabrica textilă „Fabri- 
lana", președintele Allende a elogiat 
eforturile poporului chilian pentru 
zădărnicirea manevrelor reacțiunii și 
în vederea normalizării vieții eco
nomice' și politice a tării. Unitatea 
oamenilor muncii și atitudinea for

TEHERAN n

0 nouă rundă de negocieri 
între Iran 

și consorțiul petrolier
TEHERAN 30 (Agerpres). — Luni 

a început la Teheran o nouă rundă 
de convorbiri între reprezentanții 
Societății naționale iraniene de pe
trol (N.I.O.C.) și ai consorțiului in
ternațional care deține concesiuni 
petroliere în Iran.

Obiectul convorbirilor il constituie 
reînnoirea acordului petrolier înche
iat între cele două părți in 1954.

Potrivit agenției France Presse. in 
cursul negocierilor precedente cu 
companiile străine, partea iraniană 
a cerut asigurarea unei creșteri în
semnate și constante a producției de 
țiței. Un alt obiectiv major al poli
ticii iraniene In domeniul petrolului 
este de a obține o participare impor
tantă în toate fazele Industrializării 
și comercializării petrolului.

In sprijinul înfăptuirii 
programelor 

de industrializare a țărilor 
in curs de dezvoltare

NEW YORK 30 — Trimisul special 
Agerpres, C. Vlad, transmite : In Co
mitetul pentru problemele economice 
al Adunării Generale a O.N.U. au 
început dezbaterile consacrate acti
vității Organizației Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltarea Industrială 
(O.N.U.D.I.). In raportul prezentat de 
Abdel Rahman, directorul executiv al 
O.N.U.D.I., se subliniază, între altele, 
sporirea ponderii activităților cu ca
racter operațional ale organizației și 
lărgirea sferei lor prin cuprinderea 
unor domenii noi.

Colaborarea multilaterală între 
O.N.U.D.I. și țările în curs de dez
voltare — relevă documentul — tre
buie să constituie, și în viitor, un 
domeniu prioritar de preocupare a 
organizației. Activitățile în materie 
ar urma să fie orientate. în princi
pal. în două direcții : colaborarea 
cu țările în curs de dezvoltare pen
tru promovarea propriei politici eco
nomice a acestora și sporirea capa
cității lor de a-și mobiliza resursele 
umane, tehnologice și financiare 
proprii, tn vederea unei dezvoltări 
industriale raționale și echilibrate ; 
conlucrarea în vederea stabilirii și 
Înfăptuirii programelor de industria
lizare ale acestor țări.

Referindu-se la programele Servi
ciilor industriale speciale, raportul 
subliniază că acestea „s-au dovedit 
cel mai eficient și flexibil instru
ment, în scopul îndeplinirii obiecti
velor Industrializării aflat" în preo
cupările țărilor în curs de dezvol
tare". 

țelor armate — a spus șeful statu
lui chilian — au făcut să eșueze 
conspirația sedițioasă a reacțiunii.

Președintele Allende a chemat po
porul chilian să dea dovadă. în con
tinuare, de disciplină și de un înalt 
simț de răspundere, subliniind că 
datoria tuturor oamenilor muncii chi
lieni este, in aceste zile, de a rămî- 
ne la posturi și de a-și întări vigi
lenta pentru apărarea realizărilor lor 
Împotriva manevrelor monopolurilor.

LONDRA

Programul de masuri 
antiinflaționiste 

în dezbaterea guvernului, 
patronatului și' sindicatelor

LONDRA 30 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Marii Britanii, 
Edward Heath, s-a întîlnit luni cu 
reprezentanții sindicatelor și ai pa
tronatului, pentru a relua tratative
le asupra programului de măsuri 
âhtiinflaționiste preconizate de gu
vern. în cadrul celor trei runde de 
convorbiri anterioare acestora nu 
s-a ajuns la o înțelegere între re
prezentanții guvernului și liderii 
sindicali, aceștia din urmă respin- 
gînd așa-numitul „program de li
mitare voluntară a prețurilor și a 
salariilor", avansat de cabinetul 
conservator.

agențiile de presă transmit:
0 delegație de partid și 

guvernamentală a R. P. Po
lone va vizita Bulgaria.
invitația C.C. al P.C. Bulgar și a 
guvernului R. P. Bulgaria, o delega

guvernamentală a 
de Edward 
al C.C. al 
Jaroszewicz, 
de Miniștri, 
de prietenie

ție de partid și 
R. P. Polone, condusă 
Gierek, prim-secretar 
P.M.U.P.. și de Piotr 
președintele Consiliului 
va face o vizită oficială
în Bulgaria, în prima jumătate a 
lunii noiembrie 1972, informează
agenția P.A.P.

0 nouă întîlnire a am* 
basadorilor U.R.S.S., S.U.A., 
Franței și Marii Britanii 8 
avut loc la 30 octombrie în Berlinul 
occidental. Cu acest prilej, a fost 
continuat schimbul de păreri în pro
bleme de interes reciproc.

Convorbiri P.S.U.G.-P.C.F.
O delegație a Partidului Socialist Unit 
din Germania, condusă de Kurt Hager, 
membru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G., a făcut o vizită de 
o săptămînă în Franța, la invitația 
Partidului Comunist Francez. Dele
gația a avut întîlniri și convorbiri cu 
conducerea P.C.F., a vizitat o serie 
de federații și organizații ale P.C.F. 
Delegația P.S.U.G. a avut, de aseme
nea. convorbiri cu ministrul de stat 
pentru probleme sociale al Franței, 
Edgar Faure, și cu ministrul pentru 
problemele foștilor combatanți, Andre 
Bord.

Lucrările celei de-a 30-a 
sesiuni a Comitetului lem
nului din cadrul Comisiei Econo
mice O.N.U. pentru Europa, au în
ceput luni la Geneva. Ordinea 
de zi cuprinde probleme legate de 
adîncirea colaborării economice, teh
nice și științifice între toate statele 
membre în domeniul exploatării 
pădurilor, prelucrării industriale, 
metodelor moderne de transport și 
comerțului cu produse lemnoase. 
Delegațiile celor 25 de țări partici
pante au ales. în unanimitate, ca 
președinte al actualei sesiuni pe 
șeful delegației române. Nicolae Ste
fan Dumitrescu, director în Ministe
rul Economiei Forestiere și Materia
lelor de Construcții.

0 delegație guvernamen
tală austriacă la Pekin. 
La invitația ministrului comerțu
lui exterior al R. P. Chineze, 
Pai Sian-kuo. la Pekin a sosit, luni, 
o delegație guvernamentală austria
că. condusă de ministrul comerțului 
și industriei. Josef Staribacher. A- 
genția China Nouă precizează că va 
fi semnat, cu acest prilej, un acord 
guvernamental comercial și de plăti 
între R. P. Chineză și Ausțria.

Convorbiri indiano-ira- 
kiOnO ® delegație economică Ira
kiană, care a efectuat o vizită de 12 
zile în India, a avut convorbiri cu o- 
ficialitățile indiene asupra dezvol
tării cooperării bilaterale în diferite 
domenii industriale și tehnice — in
formează Agenția irakiană de presă. 
Au fost abordate, de asemenea, pro
bleme privind sporirea livrărilor de 
petrol irakian destinate Indiei și par
ticiparea indiană la realizarea unor 
proiecte irakiene de dezvoltare.

Liderii cercurilor de afa
ceri japoneze și americane 
se vor reuni, după alegerile prezi
dențiale din S.U.A.. în cadrul a trei 
întîlniri separate, pentru a discuta 
problemele de interes reciproc, pre
cum și problemele monetare interna
ționale și ale relațiilor comerciale ja- 
pono-americane.

Institutul cultural 
Uruguay - România 
Din inițiativa unor persona

lități ale vieții cultural-artis.ice 
uruguayene, la Montevideo a 
luat ființă Institutul cultural 
Uruguay—România. Institutul 
iși propune să acționeze pen
tru o mai bună cunoaștere și 
ințelegere intre cele două po
poare, pentru stringerea rela
țiilor culturale intre Uruguay 
și România. La prima sa re
uniune, Consiliul de conducere 
a ales ca președinte pe dr. 
Hector Laborde, conducător al 
prestigioasei instituții de cul
tură „Sodre“, iar ca secretar pe 
publicistul Gualberto Fernan
dez, președintele Asociației zia
riștilor și scriitorilor pentru 
promovarea turismului.

ALEGERI LEGISLATIVE 
ANTICIPATE IN CANADA
OTTAWA 30 (Agerpres). — Luni, 

au fost convocați la urne aproxima
tiv 13 milioane de canadieni pentru 
a desemna, în cadrul alegerilor le
gislative anticipate, convocate de 
primierul Pierre Elipt Trudeau, pe 
cei 264 de deputați ai celei de-a 29-a 
legislaturi.

Dezbaterile campaniei electorale 
s-au referit la șomaj, care a atins 
un nivel de 7,1 la sută din totalul 
forței de muncă active, creșterea 
costului general al vieții, precum Și 
accentuarea fenomenului inflaționist 
la scara întregii economii.

După cum este cunoscut, luni au 
participat pentru prima dată la vot 
tinerii care au împlinit vîrsta de 
18 ani, ca urmare a reducerii majo
ratului electoral.

Kim Ir Sen, secretarul gene
ral al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, a primit delegația P.C. Do
minican, condusă de Narciso Isa Con
de, secretarul general al partidului, 
care efectuează o vizită la Phenian.

Prima reuniune a noului 
guvern militar al statului 
DahOmey condus de comandantul 
Mathieu Kerekou, a avut loc la Co
tonou. Comunicatul, dat publicității 
la încheierea reuniunii, precizează că 
noul guvern va respecta tratatele și 
acordurile încheiate anterior de Re
publica Dahomey. Guvernul sprijină 
principiul neamestecului în afacerile 
interne ale altor state și respectă 
Carta Organizației Unității Africane.

Președintele Siriei, Hafez 
Assad, 4-a primit, la Damasc, pe mi
nistrul afacerilor externe al R. D. 
Germane, Otto Winzer, care face o 
vizită oficială în Siria, transmite a- 
genția A.D.N. Otto Winzer a fost pri
mit, de asemenea, de președinte1.;» 
Consiliului de Miniștri al Siriei. 
Abdul Rahman Khleifawi.

Un proiect de lege prin 
care se interzic toate parti
dele de opoziție a tost dat pu* 
blicității la 30 octombrie în capitala 
Zambiei. Proiectul de lege, care ur
mează a fi examinat de Adunarea 
Națională la sfîrșltul lunii noiem
brie, prevede existența unei singure 
grupări politice — Partidul unit al 
independenței naționale, condus de 
președintele Kenneth Kaunda.

La tribunalul militar din 
Ksnitra (Maroc) 8 fost reluat 
procesul celor peste 200 de ofițeri și 
subofițeri, acuzați de „atentat la 
viața regelui Hassan al II-lea și a 
familiei sale", la 16 august a.c. în 
capitala marocană se apreciază că 
sentința va fi pronunțată la 9 no
iembrie.

In Belgia și în Luxemburg 
au avut loc „Zilele economiei ceho
slovace". Manifestarea a oferit cercu
rilor economice din cele două țări 
posibilitatea de a cunoaște stadiul 
de dezvoltare a economiei naționale 
cehoslovace și de a discuta posibili
tatea extinderii contactelor econo
mice și adînciril cooperării indus
triale.

N.A.S.A. lucrează in prezent 
la definitivarea proiectului de 
realizare a unui nou aparat 
cosmic reutilizabil, capabil să 
asigure legătura intre stațiile te
restre și viitoarele stații orbi
tale, așa-numita „navetă spația
lă". Proiectul, al cărui cost se 
ridică la circa 2,6 miliarde dolari, 
ar urma să fie executat pină in 
1978, cind navetele spațiale sînt 
programate să intre in funcțiune 
pentru a continua explorarea 
spațiului cosmic in ca-lrul pro
gramului post—„Apollo“.

Naveta spațială, care va avea 
o lungime totală de 62 m și un 
diametru de 22,7 m, va putea să 
transporte 14 persoane la bord 
și o încărcătură de 20 tone, in 
cadrul unor zboruri programate 
să dureze șapte zile, pe distanțe 
operaționale de aproape 5 mili
oane km;

încheierea lucrărilor Congresului 
Partidului de Stinga-Comuniștii din Suedia

Karl Henrik Hermansson reales președinte al partidului

STOCKHOLM 30 (Agerpres). — 
Duminică s-au încheiat, la Stockholm, 
lucrările Congresului al XXIII-l-ea al 
Partidului de Stînga-Comuniștii din 
Suedia. Timp de patru zile, delegații 
au examinat o serie de probleme ale 
vieții interne de partid, munca în 
sindicate, dezvoltarea economică și 
socială a țării, evoluția situației in
ternaționale. A fost adoptat un nou 
program de măsuri privind direc
țiile principale ale activității comu-

LUXEMBURG

Reuniunea miniștrilor 
de finanțe și ai agriculturii 

din țările Pieței comuneI ■
LUXEMBURG 30 (Agerpres). — 

Miniștrii de finanțe ai celor nouă 
țări membre ale Pieței comune lăr
gite s-au întrunit luni, la Luxem
burg. într-o primă ședință destinată 
încercării de a adopta un plan con
certat de combatere a inflației.

Paralel cu reuniunea miniștrilor 
de finanțe, la Luxemburg a avut 
loc o primă rundă de convorbiri 
între miniștrii agriculturii din cele 
nouă țări west-europene membre ale 
C.E.E. Pe agenda celor două zile de 
discuții figurează problema stocu
rilor de unt, reglementarea comer
țului cu fructe și legume pe 
piețele țărilor membre etc.

Q Q B B B B E

Todor Jivkov, Prim-*»**» 
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
a primit, luni, delegația Consiliului 
Central al sindicatelor din R.S. Ce
hoslovacă, condusă de președintele 
Consiliului Central, Karel Hoffmann, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia. în aceeași zi, în ca
pitala bulgară a fost semnat un a- 
cord privind colaborarea multilaterală 
între conducerile sindicatelor din cele 
două țări.

0 nouă reuniune a Comi
siei militare de armistițiu 
din Coreea 8 avut 10c 18 Pan- 
munjon. în cursul acesteia, repre
zentantul R.P.D. Coreene a prezentat 
un ferm protest în legătură cu o se
rie de incidente provocate de mili
tari americani în interiorul zonei 
demilitarizate, cerînd încetarea ac
țiunilor de acest fel și adoptarea de 
măsuri efective în vederea menține
rii ordinii și securității în această 
zonă.

Ministrul libanez de ex
terne, K11alyl Abouhamad, va face, 
începînd de Ia 24 noiembrie, o vi
zită oficială în R. P. Chineză.

Exporturile braziliene de 
cafea s-au situat. în cursul acestui 
an, la aproximativ 900 milioane do
lari. Ele reprezintă 23.3 la sută din 
totalul exporturilor tării.

Un grav accident de tren 
s-a produs luni dimineață, In apro
pierea gării Schweinsburg-Culten, din 
regiunea Karl Marx-Stadt ’(R. D. 
Germană). Pe o ceață densă, expresul 
care circula pe ruta Leipzig-Karlovy 
Vary s-a ciocnit cu rapidul Aue- 
Berlin. 15 persoane și-au pierdut via
ța, iar numeroase altele au fost ră
nite. Echipe de salvare speciale au 
sosit imediat la fața locului pentru 
a-i scoate pe cei rămași sub vagoa
nele avariate.

Șomajul creste 
în Olanda

Pe lîngă inflație și 
consecința directă a a- 
cesteia — reducerea 
puterii de cumpărare,
— pe lîngă tendința 
spre scădere a investi
țiilor și slăbire a con
juncturii, care se re
simte, practic, în toate 
ramurile economiei 
țării. Olanda — după 
cum scrie „NEUE 
ZURCHER ZEITUNG"
— este confruntată și 
cu o altă problemă 
majoră, care preocupă 
In cel mai înalt grad 
opinia publică din ța
ră : șomajul. Potrivit 
datelor oficiale, la în
ceputul lunii octom
brie, în evidența ofi
ciilor brațelor de 
muncă se aflau 129 100 
de șomeri, față de 
99 000 la începutul a- 
nului acesta. Această 
cifră, a celor fără lu
cru, va spune mai 
mult dacă se va pre
ciza că reprezintă 3,2 
la sută din populația 
activă a țării — cel 
mal ridicat procentaj 

de la cel de-al doilea 
război mondial încoa
ce.

Accentuat este șo
majul In provinciile 
nordice — Friesland. 
Groningen, Drenthe și 
Overijssel — cu pro
nunțată structură a- 
grară, unde procenta-

NOTĂ

Jul celor fără lucru 
se ridică, în medie, 
la 5 la sută din popu
lația activă. Acest fapt 
— după cum ara
tă ziarul amintit — 
se datorește atît pro
cesului de eliminare 
a micilor gospodării, 
ca urmare a tendințe
lor tot mai puternice 
de concentrare din a- 
gricultură, cit și situa
ției economice proas

niștilor suedezi, pentru perioada ur
mătoare.

Karl Henrik Hermansson a fost 
reales In funcția de președinte al 
partidului.

Ședința comună a Biroului 
Politic al (X al P.M.U.P. 
și Prezidiului guvernului 

R. P. Polone
VARȘOVIA 30 (Agerpres). — La 30 

octombrie a avut loc o ședință comu
nă a Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P. și Prezidiului guvernului 
R. P. Polone, în cadrul căreia s-au 
aprobat indicatorii de bază ai proiec
tului planului de dezvoltare social- 
economică a țării pe anul 1973. Se 
prevede, între altele, menținerea unui 
ritm înalt de creștere a produc' r' 
reducerea cheltuielilor materiale, ... • 
greșul tehnico-științific, precum și 
dezvoltarea comerțului exterior al ță
rii și lărgirea participării Poloniei la 
diviziunea internațională a muncii.

Deturnarea unui avion 
al companiei vest-germane 

„Lufthansa"
TRIPOLI 30 (Agerpres). — In di

mineața zilei de 29 octombrie, un a- 
vion de tipul „Boeing-727", aparți- 
nînd companiei vest-germane „Luft
hansa", care zbura pe ruta Beirut — 
Frankfurt, avînd la bord 13 pasageri 
și 7 membri ai echipajului, a fost de
turnat, fiind silit să aterizeze la Za
greb. Autorii deturnării care, potri
vit agenției M.E.N., sînt doi membri 
ai organizațiilor palestinene de re
zistență, au cerut eliberarea celor 
trei palestineni deținuți în Republi
ca Federală a Germaniei, ca urmare 
a participării lor la atentatul din 5 
septembrie de la Munchen împotri
va echipei olimpice a Israelului.

Un purtător de cuvînt vest-ger- 
man a anunțat că, după consultări 
cu guvernul de la Bonn, autoritățile 
landului Bavaria au dispus elibera
rea celor trei deținuți palestineni, 
care au fost transportați pe calea 
aerului la Zagreb.

Duminică seara, avionul companiei 
„Lufthansa", avîndu-f la bord pe 
prizonierii eliberați, pe autorii aten
tatului, 13 pasageri și pe membrii 
echipajului, a aterizat pe aeroportul 
din capitala Libiei — Tripoli.

Atac israelian 
asupra teritoriului Siriei
TEL AVIV 30 (Agerpres). — A- 

vioane israeliene au atacat luni di
mineața baze ale forțelor palestine
ne de Ia Duma, Ein Suhna. Arana 
și Ein Saheb, situate la o distantă de 
7—12 kilometri de capitala siriană. 
Damasc. Un purtător de cuvînt al 
armatei israeliene, citat de agențiile 
Reuter, A.P., U.P.I. și France Presse, 
a declarat că, după efectuarea bom
bardamentului, toate avioanele israe
liene s-au reîntors la bazele lor.

în cursul aceleiași zile, aviația is- 
raeliană a efectuat bombardamente 
și în regiunea siriană Tel Kalah, In 
apropierea graniței dintre Siria și 
Liban.

★
DAMASC 30 (Agerpres). — Intr-un 

comunicat al guvernului sirian, trans
mis de postul de radio Damasc se a- 
rată că avioane israeliene au bom
bardat, luni dimineața, două regiuni 
aflate în imediata apropiere a ca
pitalei. provocînd moartea și răni
rea unor persoane civile, printre 
care femei și copil. Bombardierele 
israeliene. arată comunicatul, au fost 
respinse de avioane de luptă siriene.

Drept răspuns, artileria grea siria
nă a bombardat. în cursul zilei, po
ziții israeliene de pe înălțimile Go
lan — a anunțat postul de radio Da
masc.

te tn care se află nu
meroasele șantiere na
vale mici din aceste 
regiuni, strivite de 
concurența marilor 
întreprinderi similare. 
Șomajul se menține, 
de asemenea, la o co
tă ridicată și în pro
vinciile sudice Lim
burg și Noord-Bra- 
bant unde, acum doi 
ani, au fost închise 
mai multe mine de 
cărbuni — măsură ale 
cărei urmări continuă 
să se resimtă puter
nic

Deși autoritățile au 
luat o serie de mă
suri pentru combate
rea acestui fenomen, 
Biroul central de pla
nificare din Olanda 
consideră, după cum 
scrie „Neue Ziircher 
Zeitung", că numărul 
șomerilor va continua 
să crească și că, la 
sfîrșitul anului, se va 
ridica la 175 000 de oa
meni

G. Dascălu
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