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Să acționăm cu promptitudine si fermitate
PENTRU ÎNDEPLINIREA INDICAȚIILOR PRDGRAMAIICE CUPRINSE

IN CUVINIAREA TOVARASULtll NICOLAE CEAUSESCU
Este bine cunoscută importanța 

deosebită pe care o acordă parti
dul nostru predării științelor so
ciale în școli, ca cerință de bază 
pentru însușirea de către tineri a 
concepției științifice despre lume 
și viață — materialismul dialec
tic și istoric — pentru formarea 
unor profunde convingeri socia
liste, cristalizarea profilului etic 
comunist și angajarea fermă a ti
nerei generații in lupta pentru 
dezvoltarea societății pe calea so
cialismului și comunismului. Per
fecționarea predării acestor disci
pline, corespunzător înaltelor ce
rințe ale etapei actuale și de per
spectivă, se înscrie ca un obiectiv 
de seamă în amplul program 
educație comunistă elaborat 
partid.

Preocuparea stăruitoare a con
ducerii partidului de a asigura o 
continuă sporire a rolului educa
tiv al științelor sociale și-a găsit 
o nouă și pregnantă expresie în 
lucrările consfătuirii pe țară a ca
drelor didactice care predau aceste 
discipline în învățămintul supe
rior. Consfătuirea a dobindit cu 
atit mai mult caracterul unui e- 
veniment deosebit datorită par
ticipării secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cuvîntării pe care a 
rostit-o in încheierea lucrărilor.

In această cuvintare, secretarul 
general al partidului a dezvoltat și 
adîncit ideile cuprinse în documen
tele Congresului al.X-lea. ale ple
narei C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1971, precum și ale Conferinței 
Naționale din vara acestui an, ac- 
ționînd, așa cum procedează în
totdeauna, în spirit creator, in de
plină concordanță cu cerințele 
fundamentale ale vieții, ale prac
ticii. Prin înailta ținută ideolo- 
gico-politică, prin profunzimea și 
exigența analizei, ca și prin clari
tatea cu care sint trasate direc
țiile de urmat, căile de acțiune in 
vederea înlăturării neajunsurilor și 
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Sarcina care
catedrelor de științe sociale, con
ducătorilor institutelor de invăță- 
mînt superior, organelor și orga
nizațiilor de partid din aceste in
stitute, comitetelpr județene de

revine in prezent din acest 
tatea lor, 
toată hotărirea, la luarea măsuri
lor ce se impun pentru îmbunătă
țirea predării științelor sociale, 
pentru ridicarea intregii activități

document pentru activi- 
a trece neintirziat, cu

de 
de

• La temelia intregii activități de educare a 
tineretului - politica Partidului Comunist Român

0 Rațiunea predării științelor sociale-formarea 
gindirii ideologice și politice a tinerilor, 
a convingerilor comuniste 
Teoria - nu0

9

9

o entitate
vieții, ci un 
revoluționare 
O condiție

instrument
situată deasupra 
activ al practicii

a eficienței 
predării științelor sociale: legătura cu 
viața, cu realitățile societății socialiste

sme qua nan

românești
Spirit militant, combativitate față de orice 
manifestare a ideologiei burgheze 
Pentru o fuziune organică intre catedrele 
de științe sociale și instituțiile de cercetare

ridicării la un nivel superior 
muncii de pregătire ideologică 
tineretului, cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu constituie un 
document programatic, îndreptar 
de cel mai mare preț nu numai în 
sfera predării științelor sociale, in 
cercetarea științifică, ci și pentru 
întreaga activitate ideologică din 
țara noastră.

k__________________

partid, ca și organelor centrale ce 
au răspunderi in acest domeniu — 
Ministerul Educației și Invăță- 
mintului, secțiile Comitetului Cen
tral, îndeosebi Secția de propa
gandă — este de a trage neintir- 
ziat toate concluziile ce se desprind

politico-ideologice la un nivel su
perior.

In lumina înaltelor exigențe ale 
etapei actuale, secretarul general 
al partidului a atras atenția asupra 
unor neajunsuri și deficiențe care 
mai stăruie în predarea științelor

sociale — îndeosebi modul de 
predare general, abstract, bazat pe 
repetarea unor teze arhicunoscute, 
o slabă aderență la viață, la reali
tățile țării, un insuficient spirit 
militant. Este evident că aseme
nea neajunsuri reduc eficiența 
predării științelor sociale, dimi
nuează forța lor educativă. „Parti
dul nostru — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — concepe teo
ria nu ca o entitate situată deasu
pra vieții, ci ca pe un instrument 
activ al practicii sociale revoluțio
nare, ca o armă puternică in trans
formarea societății, in făurirea so
cialismului și comunismului'*.

Concluzia ce se desprinde din 
aceste aprecieri este de a acționa 
energic pentru creșterea rolului 
științelor sociale în formarea gin
dirii ideologice și politice a tineri
lor, in dezvoltarea capacității lor 
de a judeca cu capul propriu, de 
pe pozițiile ideologiei și politicii 
partidului nostru, realitățile din 
tara noastră și din lumea con
temporană.

Așa cum 
în centrul 
desfășurate 
bit în cadrul muncii catedrelor de 
științe sociale, trebuie să stea per
manent aprofundarea teoriei socia
lismului științific, a principiilor de 
bază ale marxism-leninismului. 
Totodată, din indicațiile secre
tarului general trebuie să se înțe
leagă cu maximă claritate că la 
temelia predării științelor sociale,' 
ca și a intregii activități ideologice 
de educare a tineretului, trebuie 
si se afle politica Partidului Co
munist Român, care reprezintă a- 
plicarea creatoare a marxism-leni- 
nismului in condițiile social-isto- 
rice concrete ale țării noastre. De 
mare importanță pentru îndeplini
rea funcției educative a științelor 
sociale este, de asemenea, să se a- 
signrc legătura lor strînsă cu 
viața, cu reajită'ile societății ro
mânești, cu activitatea practică a 
constructorilor socialismului.

In condițiile dezvoltării rapide 
pe care o cunoaște știința în zi
lele noastre, predarea științelor 
sociale trebuie să țină seama în 
permanență de această dezvoltare, 
de noile cuceriri ale cunoașterii

se arată în cuvintare, 
activității educative 

în școli, in mod deose-

(Continuare în pag. a II-a)

Nocturnă la Galați
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De la cei ce se exprimă in felul lor 
să învățăm că trebuie 

să ne exprimăm in felul nostru
Scriam mai de mult des

pre semnificația unei cate
drale în istoria unui popor, 
prin catedrală înțelegind 
nu exaltarea in piatră a 
credinței religioase, cit su- 
mumul spiritualității unei 
națiuni, acea sferă de foc 
a conștiinței generale ce u- 
nește în clipele decisive su
fletul unui întreg popor, fă- 
cindu-l invincibil. Lipsa ca
tedralei fizice. în cazul nos
tru. trebuia să însemne, în 
concepția mea. intîrzierea 
creării unei civilizații ce 
putea să fie concretizată 
prin universități de tradi
ție. prin corpul rezistent al 
unor cetăți glorioase, ce au 
supraviețuit timpului și a- 
salturilor, precum și ace
lor cărți, ele însele cate
drale ale spiritului, ce pot 
sta în lumina culturii uni
versale. Nu aș spune că 
nu avem așa ceva, dar cu 
ce preț ? In prefața sa la

o Antologie a poeziei pa
triotice, Ion Dodu Bă
lan citează un lucru senza
țional, cules din sctisul 
unui geograf : și anume că 
în timp ce noi ne apăram 
cu pietre și săgeți în fața 
năvălitorului, (asta însem
na anul 1240), la Neapole 
se întemeia prima universi
tate, Renașterea în aceeași 
dulce Italie echivalind cu 
un descălecat în Moldova, 
iar la vremea descoperirii 
Americii, noi încă foloseam 
cursele de vulpi pentru 
prinderea dușmanului și 
arcanul ! Exemple aș pu
tea da și eu. și încă mai 
vechi, dar să ne oprim 
aici...

Așadar, ce este uluitor 
pentru cei ce ne cunosc 
mai puțin ? Că o țară cu o 
Istorie atit de dramatică, 
din păcate insuficient cu
noscută. poate să supravie
țuiască atît de strălucit

spiritualicește. Adesea în 
străinătate sînt întrebat 
cum se explică asta ? Oa
meni de departe, care au 
văzut bucata noastră de 
pămint. numită România, 
vorbesc totdeauna despre 
frumusețea ei naturală, 
despre ospitalitatea noas
tră și cel mai ades despre 
minăstirile superbe ale Bu
covinei și Moldovei, se pare 
— pentru ei, — singurele 
monumente semnificative 
ale românilor. Mă stră
duiesc atunci să le arăt și 
altceva, să le stîrnesc cu
riozitatea și pentru alte 
locuri. Sigur că subtilele 
coloane de la Histria și 
Heracleia pot să vorbească 
mai mult și mai adine 
despre vechimea poporu
lui nostru pe aceste me
leaguri, cum Sarmizege- 
tusa, cu incinta ei sacră, 
poate spune ceva despre 
sufletul nostru tracic, sau

podurile uitate în apele 
Dunării de la Drobeta pot 
să afirme sufletul solar ro
man de constructori al ce
leilalte jumătăți spirituale 
românești.

Sint clipe cînd pe munți 
stînd, privind vatra noas
tră de aur a holdelor mun
tenești și aruneînd priviri 
ale ochiului pineal spre 
marea cea verde a depăr
tării pe care o știm acum 
in misterul ei de toamnă, 
ne trezim plingînd de fe
ricirea de a iubi acest pă- 
mînt. In spate fumegă cîm- 
pia Transilvaniei, minunea 
noastră cu ape molcome, 
dar violente cînd se re
varsă, cu cetățile depărta
te ale Oradei și Clujului, 
cu aerul lor legendar uni-

Eut’en BARBU
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afacerilor externe al 

Republicii Italiene, 

senatorul

Giuseppe Medici
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au hotărît:

CINCINALUL 
IN PATRU 
ANI ȘI 

TREI LUNI!
Cu prilejul Conferinței organi

zației de partid a Fabricii de 
confecții și tricotaje București 
— una din cele mai mari între
prinderi din Capitală — comu
niștii au analizat realizările ob
ținute pînă acum in întrecerea 
pe care o desfășoară pentru în
deplinirea cincinalului în patru 
ani și cinci luni. Intr-o atmos
feră de înaltă responsabilitate 
comunistă, participanții la con
ferință au reevaluat rezervele de 
care dispune întreprinderea în 
vederea suplimentării angaja
mentelor, ajungind la concluzia 
că sarcinile care revin acestei 
mari întreprinderi în perioada 
1971—1975 vor fi îndeplinite in 
patru ani și trei luni. Aceasta 
înseamnă o producție suplimen
tară în valoare de 3,550 miliarde 
lei față de sarcinile planului 
cincinal.

Măsurile tehnico-organizatori- 
ce preconizate pentru perioada 
următoare vor asigura obținerea 
incă în anul 1973 a unei produc
ții suplimentare față de propu
nerile anterioare, de 250 mili
oane lei la producția globală, 
200 milioane lei la producția 
marfă. Se vor realiza, de ase
menea, suplimentar față de rea
lizările anului 1972 beneficii de 
135 milioane lei și economii la 
prețul de cost in valoare de 56 
milioane lei.

Pentru continua îmbunătățire 
a calității produselor destinate 
pieței interne și exportului, pe 
lingă perfecționarea tehnologii
lor de fabricație și ridicarea 
continuă a nivelului activității 
de creație de modă, colectivul 
fabricii urmărește ridicarea ni
velului tehnoprezentării produ
selor, spre a le conferi un as
pect comercial superior.

Informind despre suplimenta
rea anga’amentelor printr-o te
legramă adresată Comitetului 
Central al partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, participanții 
Ia Conferința organizației de 
partid subliniază : Preocuparea 
pentru punerea în valoare a u- 
nor noi resurse, pentru perfec
ționarea tehnicii, tehnologiilor și 
a producției va sta și in viitor 
în centrul activității noastre. 
Chemarea pe care ați adresat-o 
de la tribuna înaltului forum al 
partidului, a Conferinței Națio
nale a partidului, iubite tovarășe 
Ceaușescu, a găsit un puternic 
ecou in conștiința comuniștilor, 
a tuturor lucrătorilor fabricii 
noastre. Vom face totul pentru 
a impărtăși experiența noastră 
tuturor colectivelor din fabricile 
centralei, pentru a ne dovedi 
demni de epoca pe care o trăim, 
de răspunderea pe care o avem 
față de popor, față de progresul 
și viitorul țării.

(Agerpres)

Mesajul adresat 
de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu 
colectivului de muncitori, 

tehnicieni și ingineri 
de la Uzina nr. 2-Brașov
Doresc, inainte de toate, să vă mulțumesc in mod cordial pentru scrisoa

rea pe care mi-ați adresat-o, precum și pentru invitația de a participa la săr
bătorirea Împlinirii a cinci decenii de la înființarea uzinei in care lucrați. 
Deoarece nu am posibilitatea să vin și să iau parte, împreună cu dumnea
voastră, la sărbătorirea semicentenarului uzinei, doresc să vă adresez tutu
ror, pe această cale, cele mai calde felicitări.

Apreciez contribuția deosebită pe care muncitorii, tehnicienii și ingine
rii de la Uzina nr. 2 Brașov — întreprindere cu vechi și frumoase tradiții de 
luptă revoluționară — au adus-o și o aduc Ia opera de industrializare socia
listă a țării, la dezvoltarea și modernizarea economiei noastre naționale. 
Muncind cu elan și abnegație pentru transpunerea in viață a politicii parti
dului. colectivul uzinei a acumulat o experiență bogată, reușind să-și înde
plinească în bune condiții sarcinile tot mai complexe și de răspundere c» 
ii revin.

Sărbătorirea uzinei dumneavoastră are Ioc la cîteva luni de la Conferința 
Națională a partidului care a trasat un măreț program de activitate în ve
derea accelerării progresului economic și social al intregii țări, ridicării 
României pe noi trepte de civilizație și bunăstare. Am convingerea, dragi 
tovarăși, că bilanțul de realizări pe care-I faceți la această aniversare va 
constitui pentru întregul colectiv un imbold de a munci cu și mai multă te
meinicie pentru transpunerea in viață a importantelor obiective stabilite de 
Conferința Națională și de Congresul' al X-lea al partidului, asigurind rea
lizarea inainte de termen a prevederilor de plan și a angajamentelor asumate, 
perfecționarea continuă a producției, sporirea productivității muncii și îmbu
nătățirea calității produselor, gospodărirea cit mai judicioasă a materiilor 
prime și materialelor, reducerea substanțială a cheltuielilor de producție, o 
eficiență economică maximă in întreaga activitate. Pe această cale vă veți 
aduce din plin contribuția la dezvoltarea economico-socială a patriei, la ridi
carea nivelului de trai, material și cultural, al poporului — țelul suprem al 
intregii politici a partidului și statului nostru.

încredințat că veți face totul pentru a vă duce cu cinste Ia îndeplinire 
sarcinile mari și de răspundere ce vă stau în față, vă urez, dragi tovarăși, 
noi succese și satisfacții in activitatea pe care o desfășurați și în viața per
sonală, multă sănătate și fericire, dumneavoastră și familiilor dumneavoastră.

DEC 
privind conferirea 

clasa I Uzinei
Rentru contribuția deosebită a- 

dusă la dezvoltarea producției de 
mecanică fină, a fabricației de 
tractoare și autocamioane și par
ticiparea activă a colectivului Uzi
nei nr. 2 Brașov la opera de 
construire a socialismului.

RET
„Ordinului Muncii" 
nr. 2 Brașov

Cu prilejul aniversării a 50 de 
ani de la înființarea uzinei.

Consiliul de Stat al Republicii
Socialiste România decretează:

Articol unic. — Se conferă „Or
dinul Muncii" clasa I Uzinei nr. 2 
Brașov.

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

DECRET 
privind conferirea titlului 

de „Erou al Muncii Socialiste"
Pentru rezultatele remarcabile 

obținute in muncă și pentru con
tribuția adusă la promovarea în 
construcția de mașini a unor teh
nologii noi, la dezvoltarea și di
versificarea producției Uzinei nr. 2 
Brașov,

Cu prilejul aniversării a 50 de 
ani de la înființarea uzinei.

Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România decretează:

Articol unic. — Se conferă titlul 
de „Erou al Muncii Socialiste" ți 
medalia de aur „Secera și Cioca
nul" tovarășilor : Nicolae I. Colto- 
fean, maistru principal la Uzina 
nr. 2 Brașov, Gheorghe D. Tache, 
reglor la Uzina nr. 2 Brașov.

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

Funeraliile academicianului 
Athanase Joja

Cetățenii Capitalei și-au luat, 
simbălâ, 11 noiembrie, un ultim 
rămas „un de iar „^uanilc.u.iui 
lesor Athanase Joja, memoru al Con
siliului ue pun, eminent miiuain pe 
târim politic, inîlacarat patriot și 
reputat savant.

In cursul dimineții, mii de bucu- 
reșteni, tineri și virstnici, au venit la 
catafalc, așezat in holul Marii A- 
dunări Naționale, drapat in negru, 
spre a aduce omagiul lor defunctu
lui. Pe un panou îndoliat se aila 
portretul celui dispărut, încadrat de 
drapele roșii și tricolore cernite. Pe 
perne de catifea vișinie erau înal
tele ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România cu care a fost 
distins Athanase Joja. In jurul ca
tafalcului se aflau coroane de flori 
depuse din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat, Marii Adunări 
Naționale, Comitetului foștilor luptă
tori antifasciști, Academiei Repuoli- 
cii Socialiste România, Academiei de 
științe sociale și politice, Ministeru
lui Afacerilor Externe, Ministerului 
Educației și învățămintului, Asocia
ției oamenilor de știință, Comitetu
lui național pentru apărarea păcii, a 
unor uniuni de creație, instituții știin
țifice și de invățămint.

Se schimbă ultimele gărzi. Lingă 
corpul neînsuflețit al lui Athanase 
Joja au făcut de gardă tovarășii : 
Emil Bodnaraș, memoru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul educa
ției și învățămintului, Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Stoica, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., membru al 
Consiliului de Stat, Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Marii 
Adunări Naționale, Miron Constanti- 
nescu, membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Academiei de științe so
ciale și politice, Roman Moldpvan, 
membru al Consiliului de Stat, vice
președinte al Academiei de științe 
sociale și politice, acad. Miron Nico- 
lescu, președintele Academiei Repu
blicii Socialiste România.

Conducătorii de partid și de stat 
prezintă condoleanțe familiei celui 
dispărut.

Sicriul cu corpul neînsuflețit al lui 
Athanase Joja este scos din holul 
Marii Adunări Naționale și depus pe 
un catafalc, așezat pe platoul din fața

clădirii M.A.N. O companie militară, 
cu drapelul îndoliat, prezintă onorul. 
Fanfara militară intonează marșul 
funebru.

începe mitingul de doliu, la care 
iau parte membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, deputați, vechi măitanți ai miș
cării muncitorești din țara noastră, 
reprezentanți de frunte ai științei și 
culturii, ai unor instituții centrale, 
organizații de masă și obștești, oa
meni ai muncii din Capitală.

In numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat și al Marii Adunări 
Naționale, a luat cuvintul tovarășul 
Gheorghe Stoica, care a spus :

Ne-am întrunit astăzi pentru a 
cinsti memoria unuia din eminenții 
fii ai poporului român, militant de 
seamă al mișcării comuniste și mun
citorești din țara noastră, remarcabil 
om de știință, academicianul Atha
nase Joja.

încă din anii tinereții, tovarășul 
Athanase Joja și-a legat destinul de 
lupta celor mai înaintate forțe ale 
națiunii noastre, militind cu înflăcă
rare. în perioada grea a ilegalității, 
in rindurile Partidului Comunist Ro
mân — al cărui membru este din 
1931 — pentru înfăptuirea idealurilor 
de libertate și dreptate socială, pen
tru triumful socialismului in Româ
nia. Momente importante din istoria 
partidului nostru și a mișcării mun
citorești ne dezvăluie prezența lui 
Athanase Joja in acțiuni politice în
semnate, in munca de răspindire a 
ideologiei comuniste și de promovare 
a spiritului revoluționar.. Este știut 
că Athanase Joja a fost 'membru al 
Blocului pentru apărarea libertăților 
democratice și că, in această 
calitate, a participat la semna
rea acordului de Front Popular 
de la Țebea, din decembrie 1935, care 
a marcat o etapă de seamă in for
marea sistemului de alianțe al cla
sei muncitoare.

Prin scrisul și fapta sa, prin cu
rajul său civic, Athanase Joja s-a 
făcut remarcat, printre intelectualii 
progresiști din țara noastră, ca un 
apărător fervent al ideilor democra
tice, ca un luptător hotărit împo
triva curentelor fasciste. A luat par
te, ca reprezentant al mișcării de
mocratice antifasciste din România, 
la Congresul mondial pentru pace 
de la Bruxelles, din 1936. Athanase 
Joja a demascat cu intransigență, 
convingător, pericolul spre care 
partidele burgheze împingeau țara in 
preajma celui de-al doilea război 
mondial

Datorită înaltelor sale calități, a 
concepțiilor sale comuniste despre 
lume și viață, după eliberarea pa

triei noastre de sub jugul fascist, 
Athanase Joja s-a situat, in mod fi
resc, printre militanții de scamă ai 
partidului și statului nostru, ca un 
luptător activ în opera de edifica
re a societății socialiste. In calitate 
de membru al C.C .al P.C.R., de 
membru al Consiliului de Stat, de 
deputat în Marea Adunare Naționa
lă, el a slujit cu cinste și strălucire 
interesele țării, politica partidului și 
guvernului nostru de dezvoltare mul
tilaterală și de înflorire a patriei 
socialiste. Deținînd inalte funcții In 
guvern, între care cea de vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri și 
cea de ministru al învățămintului și 
culturii, academicianul Athanase 
Joja a manifestat o mare receptivi
tate față de valorile naționale, față 
de tradițiile progresiste ale gindirii 
științifice, pe care s-a străduit să 
le așeze, cu înțelepciune, la teme
lia științei și culturii noii orînduiri 
sociale din țara noastră.

Tovarășul Athanase Joja a înde
plinit importante misiuni pe plan 
extern — a fost ambasador și re
prezentant al României la Națiuni
le Unite — afirmindu-se ca un 
distins mesager al politicii țării noas
tre de pace, prietenie și largă coo
perare între toate popoarele.

Este remarcabil modul in care în 
persoana lui Athanase Joja s-au îm
binat trăsăturile militantului politic 
cu cele ale omului de știință.

Stingerea din viață a academicia
nului Athanase Joja ne umple ini
mile de durere și constituie o grea 
pierdere în viața social-politică a ță
rii, pentru știința și cultura româ
nească, pe care le-a slujit cu pasiune 
și dăruire.

Această activitate nobilă înscrie 
numele lui Athanase Joja la locul 
cuvenit in istoria contemporană a 
României.

Adio, tovarășe Joja !
Evocind memoria marelui savant, 

acad. Miron Nicolescu a spus : Rare
ori au fost reunite, într-un singur 
mănunchi, așa cum le-am intilnit la 
Athanase Joja, asemenea însușiri ca : 
temeinicia studiului, arta elocinței, 
elevația sufletească. Prin spiritul său, 
prin virtuțile sale, el a meritat sti
ma, încrederea, amiciția și întregul 
respect al tuturor celor care l-au 
apropiat.

Ginditor profund și original, Joja 
a atacat problematica istoriei, logicii 
aristotelice și logicii, in general. In 
studiile sale, el dovedește că dialec
tica marxist-leninistă este baza me
todologică a tuturor științelor, iar

(Continuare în pag. a IV-a)
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Era prima unitate agricolă din județul Vrancea în care se terminase 
recoltatul culturilor de toamnă. Modul in care se acționase era proas
păt in mintea fiecăruia dintre participanții la adunările generale de 
dări de seamă și alegeri din I.A.S. Cotești. Erau proaspete atit rezul
tatele, cit și neajunsurile. Astfel că retrospectiva prilejuită de adună
rile generale, discuțiile au fost puternic orientate către viitor, spre con
tinua perfecționare a activității. Ideea principală care a polarizat aten
ția particlpanților la dezbateri a fost creșterea capacității organizațiilor 
de bază de a mobiliza comuniștii pentru ridicarea la un nivel supe
rior a muncii de partid și a întregii activități de producție.

— încheiem acest an agricol cu 
rezultate economice bune — spunea 
în cuvîntul său tehnicianul Valerian 
Gurguiatu, din organizația de bază de 
la fermele 17 și 
18. Faptul că. in 
condiții naturale 
mai deosebite, 
producția de 
struguri la hec
tar depășește 
6 000 kg, la po
rumb — 3 500
kg, iar de la 
școala de viță 
am obținut peste 
15 milioane bu
tași, față de 7 
milioane planifi
cați. dovedește că 
lucrările agricole 
au fost executa
te la timp și in 
bune condiții. 
Organizația de 
partid a influen
țat în mod hotă- 
rîtor aceste re
zultate, a fost a- 
ceea care a in
tervenit ori de 
cite ori s-au ivit 
unele neajunsuri 
în activitatea de 
producție.

S-a reamintit 
in cadrul adunării o întimpla- 
re. în primăvara acestui an. pe 
25 ha de vie, lucrările de întreți
nere se efectuaseră necorespunzător. 
Biroul organizației de bază a inter
venit oportun, s-a stabilit un plan de 
acțiune care să preintimpine astfel de 
deficiențe. S-a declanșat o amplă și 
intensă muncă politică ; s-au orga
nizat dezbateri, agitatorii au stat de 
vorbă cu muncitorii și le-au arătat 
daunele ce se aduc Întreprinderii 
efectuind lucrări de proastă calitate ; 
la gazeta de perete au fost criticați 
cei care săvirșiseră astfel de fapte. 
Această activitate desfășurată pe 
multiple planuri a avut darul să tre
zească și mai mult în conștiința fie
cărui membru de partid, a tpturor 
muncitorilor grija pentru munca ce o 
prestează în întreprinderea agricolă.

Reluînd această idee, muncitorul 
Gheorghe Stoian s-a referit la sarci
nile imediate ale organizației de

Transportul în comun în prag de iarnă
Mal multe scrisori adresate redacției noastre 

semnalează dificultăți întimpinate de salariați 
în timpul deplasării de acasă la locul de mun
că. Supunem citeva asemenea sesizări atenției 
consiliilor populare — foruri care au în subor
dine întreprinderile de transport in comun.

Pauza de la 5,55 

dimineața

n * st*

— Recunoașteți că. mergînd seara spre 
casă, ați smuls 8 pomi de pe marginea șo
selei, plantați prin grija Consiliului popu
lar al comunei Chiselet 7

— Recunoaștem.
— Atunci pentru ce ați mai făcut re

curs 7
— Pentru că noi n-am vrut să furăm 

copacii aceia. Am vrut numai să-i dis
trugem.

(Din dosarul Tribunalului județean Ilfov 
nr. 1892/1972 privitor la Vasile Stoica și 
Radu Marin).

★
— Mașina era parcată lingă trotuar. în 

Jur nu era nimeni. Am intrat și am în
ceput să scotocesc. La bord erau 6 000 de 
lei. Tocmai am pus mina pe bani cind 
m-am trezit cu un cetățean lingă mine 
care m-a întrebat ce caut.

— Dumneata ce i-ai răspuns 7
— Să tacă din gură că facem juma’- 

juma’.
— Și a acceptat 7
— Nu.
— De ce 7
— Era chiar proprietarul mașinii.
(Din dosarul judecătoriei Medgidia nr. 

3 386/1972 privitor la Nioolae Ion).
Sergiu ANDON 
Vasile GAFTONE

De Ia o vreme, pe tra
seul Schela — C.E.I.L. 
din Drobeta-Tr. Seve
rin se petrece un 
fapt neobișnuit : între 
orele 5,55 și 6,25, a- 
tunci cind oamenii au 
mai multă nevoie de 
autobuze ca să ajungă 
la locul de muncă, șo
ferii intră in pauză ! 
Autobuzele vin apoi 
cite 4—5, unul după 
altul. Procedindu-se 
astfel, la capătul li
niei (C.E.I.L.). auto
buzele sint luate cu 
asalt de călătorii care 
vor să meargă Ia șan
tierul naval ori la u- 
zina de vagoane. Din 
cauza aglomerației, 
mulți rămîn în stație 
și întîrzie de la lu
cru. Povestea se re
petă după-amiaza. Ma

șinile pornesc de la 
capătul liniei, tot cite 
3—4 o dată, exact la 
ora 15.20. Iar salaria- 
ții. ies de la program 
la 15.30 și mai au de 
parcurs din poarta u- 
zinei pină la stație 
vreo 400 de metri. In 
această situație, unii 
pleacă pe jos. iar al
ții se înarmează cu 
răbdare și așteaptă 
cite 15—20—30 de mi
nute sosirea altor au
tobuze. Călătorii se 
întreabă cu • îngrijo
rare dacă întreprinde
rea de transporturi 
auto le-a rezervat a- 
celeași condiții și pen
tru la iarnă 7

Ion BEBEC
Drobeta-Tr. Severin

partid privind pregătirea producției 
anului viitor.

— Pentru ca la sfîrșitul anului 1973 
să putem raporta depășirea planului 

Adunări de dări de seamă și alegeri in organizațiile de partid

BUNA GOSPODĂRIRE 
A AVUȚIEI OBȘTEȘTI - 
îndatorire de căpetenie a comuniștilor

de producție, organizația de bază tre
buie de pe acum să inițieze măsuri 
politice menite să impulsioneze acti
vitatea. Spunind aceasta, mă gîndesc 
la faptul că unii membri de partid 
din fermele noastre, cum este Tănase 
Costică, muncesc dezorganizat, nu 
constituie exemple bune pentru În
tregul colectiv. Pentru combaterea 
unor astfel de atitudini și creșterea 
răspunderii fiecărui comunist în ve
derea bunei gospodăriri și sporirea 
avuției obștești trebuie folosite forme 
și metode multiple, variate. învăță- 
mintul de partid, bunăoară, ar trebui 
și mai mult legat de sarcinile concre
te ale întreprinderii, nu ca anul tre
cut cind, uneori, lecțiile au plutit in 
generalități ; de asemenea, să fie fo
losite cu mai multă eficiență gazeta 
de perete, munca de la om Ia om pen
tru creșterea spiritului combativ in 
organizația noastră și ridicarea con
științei salariaților. Nu spun o nou
tate, dar trebuie să amintesc un lucru

Un bilet... două bilete

Dimineața, cînd sa- 
lariații merg la lucru, 
prin central Clujului 
domnește o fdrrou d? * *'  
nedescris. Aproape că 
nu te poți mișca. S-a 
ajuns aici datorită u- 
nei ..Inovații" a în
treprinderii orășenești 
de transporturi Cluj, 
care a divizat traseele 
unor mașini, fără să 
efectueze sondaje 
prealabile în rindul 
călătorilor. Prin a- 
ceasta s-au pricinuit 
cetățenilor două mari 
neajunsuri. Mai în- 
tîi, cei care locuiesc In 
marile cartiere. An
drei Mureșanu. Gheor- 
ghieni sau Dîmbul

Dispută care ii costă pe călători

Povestea durează de 
vreo doi ani. Zi de zi, 
cei circa 500 de sala
riați și elevi din satul 
Dranovățu, comuna 
Găneasa. sint nevoiți 
să se scoale la 4 di
mineața și să alerge 
cit îi țin picioarele 

esențial : cu cit nivelul conștiinței co
muniștilor, al tuturor salariaților va 
fi mai ridicat, cu atit și rezultatele 
economice vor cunoaște o continuă 
creștere.

— Ideea sporirii eficienței muncii 
de partid pentru mobilizarea întregu
lui colectiv la depășirea sarcinilor de 
plan, la combaterea risipei și încetă- 
țenirea unui spirit de răspundere față 
de bunurile întreprinderii s-a concre
tizat. în organizația de bază de la fer
mele nr. 12 și 13, In dezbateri vi- 
zînd creșterea rolului adunărilor ge
nerale ca principală școală de educa

re partinică a comuniștilor. Muncitorul 
Stan Ungureanu, inginerul Ion Bocă- 
neală și tehnicianul Grigore Scoblola 
au criticat faptul că, de multe ori, 
adunările generale ale organizației de 
bază nu s-au ținut cu regularitate, că 
au fost slab pregătite, au scăpat din 
vedere aspecte deosebit de importante 
care îi preocupă pe comuniști. In 
timp ce în cele două ferme, problema 
cea mai actuală, la un moment dat, 
era executarea la timp a lucrărilor 
agricole — întreținerea și stropirea 
viei — iar pe o parte din suprafață 
acestea erau întirziate, în planul de 
muncă al organizației de bază au fost 
trecute teme ca : analiza activității 
organizațiilor de masă, cunoașterea 
legilor. Firește, sînt și acestea impor
tante, dar în acel moment proble
ma nr. 1 era întreținerea culturilor. 
Părerea unanimă a comuniștilor a 
fost aceea că adunările generale pot 
și trebuie să constituie unul din fac
torii importanți de mobilizare a co

Rotund, dar lucrează 
în alte părți ale ora- 
șului- sint tjpvpiți să 
coboare în centru și 
să ia altă mașină spre 
„Metalul Roșu", gară, 
„Carbochim" sau uzi
na de reparații auto. 
Rezultatul : înghesu
ială. vociferări, pier
dere de timp... Celă
lalt neajuns : folosind 
două autobuze pentru 
a ajunge la locul de 
muncă, cetățeanul plă
tește două bilete.

Ing.
C. ȘARAMET 
uzina „Unirea"- 
Cluj

pină la stația autobu
zului I.G.O.-Slatina, 
situată la o distantă 
de aproape 2 kilome
tri. ca să apuce un 
loc în mașină. Aceas
ta, deoarece nu au la 
dispoziție decît un au
tobuz. care circulă din 

oră In oră. Am sesi
zat situația conducerii 
I.G.O.-Slatina. care a 
fost dispusă să pre
lungească traseu] au
tobuzului — a făcut și 
citeva măsurătorf ’ —,' 
însă s-au opus cel de 
la I.R.T.A.-Slatina. pe 
motiv că „traseul este**  
al lor" 1 Am făcut un 
memoriu și la Minis
terul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor, 
în urma căruia I.R.T.A. 
a mai introdus o

Intirzieri...

Locuim în cartierul 
Titan și lucrăm la 
Postăvăria Română. 
Filatura Românească 
de bumbac. Fabrica de 
mașini-unelte și a- 
gregate. Ca să a- 
jungem la serviciu 
folosim autobuzele 65 
și 101. începînd din 
luna septembrie a.c., 
aceste autobuze circu
lă tot mai defectuos, 
pricinuindu-ne mari 
necazuri. Stăm în

muniștilor la înfăptuirea sarcinilor 
economice, la cultivarea unei men
talități de buni gospodari, potrivnică 
risipei. Dar pentru a-șl spori ro
lul, este necesar ca tematica lor să 
reflecte preocupările colectivului, 
problemele stringente din întreprin
dere, să aibă caracter de lucru, să se 
finalizeze prin adoptarea celor mai 
potrivite soluții, menite să ducă la 
ridicarea eficienței muncii politice. în 
același timp s-a relevat faptul că este 
necesar ca hotărîrile luate să fie ur
mărite și finalizate.

Ceea ce conferă capacitate de 
mobilizare orga
nizației de partid, 
ca una din căile 
de creștere a ro
lului său în con
ducerea activită
ții economice, 
este repartizarea 
judicioasă a for
țelor sale in toa
te sectoarele de 
producție. Aceas
ta a fost una din 
ideile subliniate 
cu pregnantă în 
adunarea organi
zației de bază de 
la ferma nr. 8 
Golești.

— La noi — a- 
răta tractoristul 
Viorel Zisu — în 
posturile cheie 
lucrează membri 
de partid cu au
toritate si expe
riență, care con
stituie exemple 
demne de urmat 
pentru cei din jur. 
în ferma noastră 
sint și muncitori 

primiți de curînd In partid, lucrează 
un mare număr de tineri. Spre ei 
insă atenția organizației de bază a 
fost mai puțin îndreptată ; acestora 
nu întotdeauna li s-au încredințat 
sarcini concrete, au fost slab antre
nați în diferite acțiuni.

Hotărîrile adoptate de către adună
rile generale ale celor trei organiza
ții de bază vor canaliza activitatea de 
viitor a comuniștilor de aici in direc
ția întăririi muncii politice menite să 
ducă la sporirea producției agricole, 
la depășirea sarcinilor de plan. Ma
terializarea acestor prevederi este 
garantată și de faptul că în condu
cerea organizațiilor de partid au fost 
aleși cei mai destoinici comuniști, 
oameni cu bogată experiență în acti
vitatea profesională și politică, capa
bili să imprime in munca de partid 
un puternic suflu dinamizator.

Vaslle M1HAI 
Tudorel OANCEA

cursă la ora 6 dimi
neața. Dar nici în a- 
ceastă mașină nu în
cap toți salariatii și 
elevii din satele Dra- 
nuvățu. Izvorul .sau 
Grădiștea. Multi ră
mîn pe jos. Iar 
I.R.T.A. se opune în 
continuare, în mod 
inexplicabil, la pre
lungirea traseului I

Andrei DUMITRU 
în numele salariaților 
din Dranovâțu-Olt

de toamnă

stația din bd. Macara
lei cite 20—30 de mi
nute. călătorim în În
ghesuială mare. întîr- 
ztem de la lucru. Lip
sa autobuzelor și 
organizarea defectuoa
să aduc prejudicii atit 
călătorilor, cit și 
I.T.B.-ului.

Un grup 
de salariat!
din cartierul Titan

Să acționăm cu promptitudine si fermitate 
pentru îndeplinirea indicațiilor 

programatice cuprinse in cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceausescu

(Urmare din pag. I)

umane, aceasta fiind o condiție e- 
sențială ca însuși marxism-leninis- 
mul să poată progresa, să-și păs
treze mereu proaspăt, mereu viu, 
caracterul revoluționar, să se îm
bogățească continuu corespunzător 
evoluției vieții și cunoașterii uma
ne, să contribuie la mersul înain
te al societății.

Deosebit de important este să se 
asigure traducerea in viață a indi
cațiilor cuprinse in cuvinlare pri
vind cerințele majore ce se pun 
in fiecare dintre disciplinele socia
le de bază. De pildă, in istorie, 
este necesar să se acorde mai mul
tă atenție problemelor fundamen
tale ale dezvoltării poporului ro
mân. cum sînt realizarea unității 
naționale, cucerirea suveranității 
de stat, formarea națiunii române 
și rolul ei în dezvoltarea progre
sistă a societății, particularitățile 
și rolul națiunii socialiste in edifi
carea noii orinduiri. făurirea unită
ții frățești a poporului român și 
naționalităților conlocuitoare etc., 
— incit istoria să devină un factor 
esențial de educare patriotică ; in 
economia politică să se pună ac
centul pe analiza problemelor ac
tuale ale dezvoltării economico- 
sociale, pe cristalizarea căilor mo
dernizării economiei, lichidării ră- 
minerii in urmă și ajungerii țări
lor avansate ; în sfera socialismu
lui științific, să se acorde o aten
ție mai mare politicii generale a 
P.C.R. de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, mo
dalităților în care partidul iși în
deplinește rolul conducător în so
cietate, ca o condiție esențială a 
făuririi noii orinduiri.

th lumina cuvintării secretarului 
general al partidului, trebuie ca 
toți cei ce lucrează în aceste do
menii să asigure afirmarea puter
nică a caracterului militant al 
ideologiei clasei muncitoare. Așa 
cum este cunoscut, ideologia clasei 
muncitoare s-a dezvoltat întotdeau
na in înfruntare deschisă cu con
cepțiile filozofice ale claselor ex
ploatatoare, cu teoriile și curentele 
de idei idealiste. obscurantiste, 
reacționare. In conformitate cu a- 
ceastă experiență istorică și potri
vit indicațiilor partidului, predarea 
științelor sociale trebuie să fie per
manent pătrunsă de un puternic 
spirit combativ, urmărind nu în
frângerea acelor teorii și idei care 
au fost deja demascate și spulbe

fi
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Metafore din beton și sticlâ în cartierul Balta Albâ din Capitalâ

rate la timpul lor de către clasicii 
marxism-lenimsmului (desigur, in 
perspectiva istoriei generale a fi
lozofiei, este bine să fie cunoscute 
și aceste moment?), ci a teoriilor 
antiștiințifice, retrograde care cir
culă in lumea de astăzi, generate 
de condițiile social-istorice noi ale 
capitalismului contemporan.

Totodată, o importantă sarcină a 
disciplinelor sociale este să contri
buie la combaterea oricăror mani
festări străine concepției noastre 
despre viață, moștenite de la tre
cut, cum sint rămășițele naționa
lismului, misticismului sau alte 
mentalități contrare ideologiei și 
politicii partidului nostru. Nurpai 
în măsura în care este pătrunsă de 
combativitate — o combativitate 
bazată firește pe argumente teore
tice și faptice, pe o mare bogăție 
de idei și nu pe sentințe sau eti
chetări — predarea științelor so
ciale iși poate îndeplini pe deplin 
rolul ei educativ.

Se știe că, în ultimul timp, con
ducerea partidului a preconizat 
măsuri cuprinzătoare, de amplă 
perspectivă, pentru realizarea unei 
legături strinse între invățămînt. 
cercetare și producție. In această 
optică au fost abordate in expu
nerea secretarului general și in ge
nere în lucrările consfătuirii și 
problemele științelor sociale, rele- 
vîndu-se ca o deficientă existentă 
în prezent legătura încă insuficien
tă între catedrele de științe so
ciale și Academia de științe socia
le și politice. De aci. necesitatea 
ca în cel mai scurt timp să se 
realizeze o fuziune organică între 
instituțiile și secțiile Academiei și 
catedrele de științe sociale, să se 
asigure participarea activă a tutu
ror cadrelor didactice la cercetare, 
precum și participarea activă a 
cercetătorilor la predarea științelor 
sociale — atit învățămintul. cit și 
cercetarea trebuind să fie strins 
legate de viață, de activitatea crea
toare a poporului, de problemele 
uzinei, satului. cooperativei. în 
felul acesta se va realiza o îmbu
nătățire radicală atit a activității 
Academiei, cit și a predării știin
țelor sociale în invățămînt. Cri
teriul de apreciere a unei lucrări 
în domeniul științelor sociale re
zidă nu în numărul mare de pagini, 
nu în caracterul voluminos al to
murilor, ci în capacitatea de a 
oglindi realitățile și preocupările 
societății noastre, in utilitatea ei 
socială.

Așa cum pe bună dreptate 
subliniat in cuvintare, îmbunătăți
rea muncii ideologice-educative in 
instituțiile de invățămînt superior 
este inseparabil legată de îmbună
tățirea activității organizațiilor de 
partid din aceste instituții. Cuprin
zi nd în rindurile lor peste 60 la 
sută din totalul cadrelor didactice 
universitare — elementele cele mai 
înaintate și mai dinamice ale corpu
lui profesoral, precum și un număr 
apreciabil de studenți, aceste orga
nizații reprezintă o importantă 
forță politică ce trebuie să se afirme 
tot mai viguros in acțiunea de Îm
bunătățire a predării științelor so
ciale, ca și în întreaga activitate 
politico-educativă pentru formarea 
și dezvoltarea conștiinței socialiste 
a tineretului.

Esențial este, fără îndoială, efortul 
cadrelor didactice, chemate să facă 
totul pentru a răspunde cu cinste 
încrederii pe care le-o acordă parti
dul, statul, întregul popor. Anga
jarea lor plenară, cu toate forțele, 
în aplicarea sarcinilor trasate de 
partid, a prețioaselor indicații și 
recomandări făcute de secretarul 
general al partidului, va transforma 
predarea științelor sociale intr-un 
mijloc tot mai puternic de educa
ție comunistă, într-o adevărată 
forță revoluționară in lupta pentru 
făurirea noii societăți, a omului 
nou.

în cuvintarea sa, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
înalta menire a școlii, ca principal 
factor de cultură și civilizație a 
națiunii, mijloc primordial pentru 
modelarea tinerilor ca oameni noi, 
constructori ai socialismului și co
munismului, cu un larg orizont de 
gîndire, cunoaștere și Înțelegere, cu 
o bogată viață spirituală, cu o e- 
tică superioară. Purtînd o asemenea 
înaltă răspundere, toate cadrele di
dactice sînt chemate să acționeze 
cu promptitudine și fermitate pen
tru îndeplinirea acestei misiuni, 
pentru perfecționarea activității e- 
ducative ce se desfășoară în unită
țile de invățămînt. De aceea, tu
turor deopotrivă, și nu numai celor 
care predau științele sociale, le re
vine sarcina de a se angaja ple
nar în activitatea multilaterală de 
formare a tinerei generații — cu 
întreaga lor energie, cu însuflețire 
și hotărire, așa cum o cere 
partidul.

y
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Cinismul 
lașului, 

lașitatea 
cinicului

Omul iși manifestă firea, ori iși ascunde 
slăbiciunile, treptat, cu fiecare clipă trăită, 
cu fiecare pas întreprins. în viața lui apar 
însă și împrejurări în care se dezvăluie 
total, așa cum este și nu așa cum ar dori 
să fie, cit poate și nu cît mimează, cît are 
și nu cit pare. Dezvăluirea poate să dureze 
cit lumina unui fulger sau mai mult, e 
determinată de o împrejurare sau alta, 
deseori imprevizibile, cauzele pot fi dife
rite dar rezultatul e același : o autodivul- 
gare în esență.

Proba de caracter a inginerului Nicolae 
Stoica a durat dintr-o simbătă după amia
za pină duminica dimineața.

Ca aparențe, Nicolae Stoica era bine 
înfășurat în etichete. Inginer-inginer, di
rector de școală — director de școală, băr
bat în puterea vîrstei, carieră frumoasă, 
familist, cu prieteni ei înșiși respectabil), 
mașină... Om de week-end pe Valea Pra
hovei.

Este ceea ce a și făcut în după amiaza 
aceea de simbătă pentru care aranjase o 
ieșire la Sinaia cu două familii amice. în 
mașina Iui — soția și copilul. Drum plă
cut, veselie, la munte — miros de zăpadă, 
motorul a tras bine, ce frumoasă era 
viața 1 Importanți, sătui. deconectați, cei 
din grupul inginerului Stoica și inginerul 
însuși au petrecut pină spre ora unu noap
tea. Oră la care au ieșit din local. în aerul 
tăios, înghețat, de afară, s-a consumat 
obișnuitul „hăis-cea !“ Problema era dacă 
să meargă ori nu in altă parte. Treaba lor, 
programul lor, nu îndrăznim să facem 
imixtiuni în viața particulară a oameni
lor. N-am fi adus niciodată în discuție a

cele momente, dacă, In focul disputei, ca
racterul inginerului Stoica n-ar fi început 
să se dezvăluie puțin cite puțin.

El era adeptul soluției de continuare a 
petrecerii, dar ,cu o condiție : să-l înso
țească și nevasta. Or, soția nu voia să se 
scoale din pat. Dumneaei n-avea chef să 
înceapă o „chindie" după miezul nopții, 
după ce dormise cîteva ore lingă copil, 
îi era somn. Lucru banal, intim, de care 
n-am fi pomenit dacă omul serios, de 38 
de ani, n-ar fi cerut mai tîrziu în fața 
instanțelor o expertiză psihiatrică. Dacă 
n-ar fi pretins să i se măsoare, retroactiv, 
gradul de tulburare cauzat de cearta a- 
ceea. Cearta poate fi un argument, tulbu
rarea o scuză pentru consecințe neimpor
tante, aceste amănunte puteau fi valabile 
pentru o cafea în plus a doua zi, pentru o 
discuție aprinsă acasă cu mama-soacră, 
pentru reproșuri conjugale, dar nu pentru 
încrîncenarea dovedită de inginerul Stoica. 
Nu pentru ceea ce a comis mai departe. 
Nu pentru îndrăzneala de a arunca „tul
burarea" în balanța dreptății ca să scu
ze... Ce 7

Un individ mai prost crescut ar fi făcut 
scandal ori ar fi dat o palmă femeii. Per
sonajul nostru, umflat de venin și de 
nervi, s-a purtat altfel. A întors spatele și 
a plecat. Nu în altă cameră, nu în alt ho
tei. nu la continuarea petrecerii. A plecat 
la București. O sutădouăzeci de kilometri 
la volan, prin noaptea rece. O sutădouă
zeci de kilometri cu piciorul crispat pe 
accelerație, cu ochii injectați de o ură 
exagerată, cu nervii întinși să se rupă din- 
tr-o nimica toată. Fugea de prea mult 
bine.

La ora 4,00 trecea prin Tîncăbești. Șo
seaua dreaptă, liberă, fără nici o proble
mă. Pistă de vărsat mînia. Lui N. S. nu-i 
stătea nimic in față decît asfaltul neted, 
autostrada lată, foarte lată, și mînia lui. 
Iar în Tîncăbești — un biciclist.

Un biciclist, calm, vioi, cu mintea lim
pede, rulind agale către locul lui de mun
că. De aceea se sculase Florian Stan, du
minica dimineața, la ora 4, pentru că era 
de serviciu. El n-avea nimic comun nici 
cu petrecerea, nici cu nervii lui Nicolae 
Stoica. Rula agale, pe dreapta, lingă bor
dura șoselei, cu gindul la servici sau la 
părinții pe care îi avea în îngrijire. Ori 
poate la viață, ori poate la nimic.

Nu se mai poate ști la ce se gîndea Flo
rian Stan, pentru că mașina a trecut prin 
el ca printr-un cerc de hîrtie.

Limuzina omului cel mînios s-a depărtat 
în noapte, înghițind întunericul și kilo
metrii. în urma ei, pe asfalt, a rămas o 
păpușă de cirpă (cu citeva clipe înainte 
fusese om), înconjurată de un halou de 
obiecte devenite inutile : căciulă, aparatul 
de radio portativ, bicicleta, pieptenele...

Astfel, N. S. s-a apropiat de intrarea în 
București mult calmat, cu fruntea mai 
rece, cu nervii destinși. Foarte lucid. Atît 
de lucid incit a ticluit și realizat o strata
gemă diabolică. A ținut calea autobuzelor 
I.T.B. care ieșeau din garaj și s-a tampo
nat cu unul dintre ele. Ușor. Fără conse
cințe. Atît cît să plătească o amendă ușoa
ră în schimbul dovezii de avarii. Dovadă 
cu care, apoi, a motivat toate reparațiile 
făcute mașinii, a șters toate urmele.

Pe drept cuvînt, instanța care a respins 
recursul lui Nicolae Stoica, ce s-a plîns de 
prea severa pedeapsă primită la fond, 
motiva : acțiunile inculpatului, anterioare 
și posterioare accidentului de la Tîncăbești, 
denotă cinism și lipsă de umanitate.

Adevăratele trăsături de caracter ale lui 
N. S., escamotate ani de zile.

înșelați sau 
înșelători ?

— Am auzit că vă faceți case, acare
turi... Dreptu-i ?

— Drept !
— N-ați vrea să le acoperiți cu eternit ?
— Am vrea.
— Vă fac eu rost de eternit. Am cunoș

tințe la fabrica de ciment din Bicaz. Ați 
avut noroc, mare noroc, că m-ați întîlnit. 
Ocazie rară...

Astfel, cu o ușurință uimitoare, intre 
mai mulți locuitori din comunele județu
lui Maramureș și escrocul Gheorghe Vla
sin, domiciliat in satul Perișor, județul 

Bistrița — Năsăud s-a încheiat un „Con- 
tract-angajament" scris. în dreptul fiecă
rui nume s-au trecut sumele avansate, în
tre 2 000—5 000 lei, cantitatea de plăci de 
azbociment comandate, coame, cuie etc. 
Contractul stipula că „domnul delegat", 
adică Gheorghe Vlasin, se angajează so
lemn să aducă eternitul pină cel tirziu in 
15 noiembrie 1971. „Formele" fiind făcute, 
miile de lei încasate, „domnul delegat" a 
spălat frumușel putina. în citeva zile, 
Gheorghe Vlasin a încasat peste 83 000 lei 
de Ia 20 de încrezători în puterea „cunoș
tințelor" și a „ocaziilor rare".

Termenele din contracte au expirat, dar 
Gh. V. n-a mai sosit cu eternitul. Clienții 
au început să dea semne de nerăbdare. 
Suspiciune, îndoieli... „Dacă am fost înșe
lați ?", au început să se întrebe dumnealor. 
Dar Gh. V. era un escroc cu dichis. Din 
cînd in cînd, le trimitea depeșe, din Me
diaș, din Hațeg, din Brașov, motivind în
târzierea prin faptul că „nu a putut obți
ne repartiție de la O.C.L." deci, „Să fiți 
răbdători, să nu faceți apel la miliție, to
tul se va rezolva intre noi" etc. Dar a tre
cut mai bine de un an de la data înche
ierii „contractelor angajament" și Vlasin 
n-a mai apărut cu eternitul.

în lumea justiției din Baia Mare se 
poartă acum subtile discuții dacă fapta lui 
Gh. Vlasin constituie înșelăciune sau ră- 
mîne un simplu litigiu civil. Pe păgubași 
ti interesează mai puțin calificarea In 
drept și mai mult banii sau plăcile. Că 
pină acum n-ar avea cu ce altceva inveli 
casele decît cu telegramele „domnului de
legat".

— Știați cine e Vlasin 7 — i-am întrebat 
pe unii dintre cei escrocați ?

— Nu prea!.. Dar am avut încredere, 
zicea că le-a adus și altora eternit, că are 
relații.

Dacă stăm să ne gindim bine, nici nu 
știi cum să-i numești pe cei 20 de parte
neri de contract ai lui Gheorghe Vlasin : 
înșelați sau înșelători 7 Ca în toate situa
țiile de acest tip, abilitatea escrocului s-a 
întîlnit cu „abilitatea" escrocaților. Lăudă- 
roșeniile sforăitoare ale lui Gh. V. s-au 
îmbinat cu predispoziția către chilipir a 
partenerilor săi de „contract". Acum ei a- 
par ca „părți vătămate". Dar ce trebuie 
să-și mai fi rîs în barbă atunci cind le ie
șise în cale „marea ocazie", cît de mindri

trebuie să se fi simțit ei în comparație cu 
vecinul de alături sau de vizavi, numai șl 
numai pentru că puseseră mina pe această 
valoare de talcioc : chilipirul. Chilipirgiul 
cuprinde în sămința lui pofta de „descur
cat" cu orice preț, se închină prin credin
ța lui relațiilor în cerc, acceptă și încura
jează soluțiile de culise. Se așează, deci, 
la masa înșelăciunii. De aceea este și, de
seori, înșelat.

Din caietul 
grefierului

O nouă 
tragere ex
cepțională 

LOTO
Administrația de stat Loto- 

Pronosport organizează, la 21 
noiembrie, o nouă tragere ex
cepțională Loto. La această tra
gere se vor atribui, In număr 
nelimitat, ciștiguri în bani de 
valoare fixă și variabilă, auto
turisme „Dacia-1300" și „Skoda 
S 100", precum și excursii în 
U.R.S.S. (pe ruta Moscova-Le- 
ningrad) și la Paris.

La tragerea excepțională Lo
to din 21 noiembrie se poate 
participa cu bilete de 2 lei, 5 
lei și 15 lei, biletul de 15 lei 
avînd dreptul de participare la 
toate cele 4 extrageri efectua
te. în total se vor extrage 29 
de numere ciștigătoare, astfel : 
la extragerea I — 8 numere
diferite din 90, la cea de-a Il-a 
se vor extrage 8 numere dife
rite din cele 82 rămase în ur
nă după efectuarea extragerii 
I, Ia extragerea a IlI-a se 
vor scoate din urnă 7 numere 
diferite din 90, iar la extrage
rea a IV-a — 6 numere dife
rite din 90.

Biletele pentru tragerea ex
cepțională Loto din 21 noiem
brie 1972 se pun In vinzare in- 
cepind de luni, 13 noiembrie, 
pină la 20 noiembrie, inclusiv. 
Tragerea va avea Ioc la Bucu
rești, în ziua de marți, 21 no
iembrie 1972.
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Semănatul griului și al celorlalte 
culturi de toamnă se apropie de 
sfirșit. Pină la 10 octombrie, potri
vit datelor centralizate la minister, 
s-au insămințat peste 2 200 000 hec
tare, ceea ce reprezintă 98 la sută 
din suprafețele prevăzute a se cul
tiva în întreprinderile agricole de 
stat și 90 la sută în cooperativele a- 
gricole de producție. Circa 20 de ju
dețe au anunțat încheierea acestei 
importante lucrări, în numeroase 
din ele însămințindu-se supra
fețe importante peste prevede
rile Inițiale. în județul Satu 
Mare, de exemplu, a fost Îndepli
nit angajamentul cooperatorilor și 
lucrătorilor din Întreprinderile agri
cole de stat de a insămînța supli
mentar 8 500 hectare. De asemenea, 
cooperativele agricole din județul 
Constanța au depășit suprafețele 
prevăzute inițial a se cultiva cu 
18 000 hectare, cele din județul Tul- 
cea — cu 12 000 hectare, Botoșani — 
cu 8 000 hectare, Galați și Arad 
— cu cite 5 000 hectare etc.

Constituie un succes remarcabil 
că, intr-un timp relativ scurt și in 
condiții de lucru adesea foarte gre
le, oamenii muncii din agricultură 
au reușit să insămințeze cea mai 
mare parte din suprafața destinată 
griului și altor culturi de toamnă. 
Mesajul adresat de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu țărănimii coope
ratiste, mecanizatorilor și specialiș
tilor, tuturor lucrătorilor din agri
cultură cu prilejul „Zilei recoltei” a 
declanșat energii nebănuite, i-a mo
bilizat pe cei care lucrează pe o- 
goare pentru a stringe recolta bună 
din acest an, de a pune o temelie 
solidă celei viitoare.

„După cum se știe — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu in cuvîn- 
tarea rostită la Consfătuirea cadre
lor didactice care predau științele 
sociale în invățămîntul superior — 
In această toamnă au fost condiții 
grele, ploi, inundații. Cu toate aces
tea, recolta a fost strînsă aproape 
complet. Mai sînt puține produse de 
strîns — Îndeosebi sfeclă de zahăr 
și porumb — dar și acestea vor fi 
recoltate la timp. Am reușit aproa
pe să terminăm insămințările, ceea 
ce creează premisele pentru o recol
tă bună și in anul viitor. S-a pu
tut constata, în aceste împrejurări, 
că, pină la urmă, hotăritor este 
omul. în aceste săptămini, țărăni
mea, specialiștii, muncitorii, arma
ta, tineretul au răspuns cu însufle
țire chemării partidului, au învins 
greutățile provocate de ploj și inun
dații, asigurind strîngerea în con- c ___

AU TERMINAT
Recoltatul porumbului

VÎLCEA

Oamenii muncii din 
agricultura județului 
Vilcea au încheiat re
coltarea porumbului. 
Anunțînd acest suc
ces printr-o telegra
mă adresată COMITE
TULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN. TOVA
RĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU. Comi
tetul județean Vilcea al 
P.C.R. subliniază că 
hărnicia lucrătorilor de 
pe ogoarele județului 
a fost răsplătită cu 
dărnicie în această 
toamnă: producția pla
nificată la cultura po
rumbului a fost de
pășită in medie pe cele

23 000 hectare cu peste 
500 kg Ia hectar.

Pentru a contribui la 
mai buna aprovizio
nare a populației și la 
asigurarea industriei 
cu materia primă ne
cesară. se spune In te
legramă. cooperativele 
agricole din județul 
nostru vor livra la 
fondul centralizat al 
statului cu 50 la sută 
mai mult porumb 
decit cantitățile con
tractate inițial. Tot
odată, vor urgenta, In 
aceste zile, transportul 
ultimelor cantități de 
porumb spre bazele de 
recepție.

Semănatul griului
MEHEDINȚI

In ultima perioadă, 
lucrătorii de pe ogoa
rele mehedințene au 
acționat cu eforturi 
susținute, pentru a 
grăbi semănatul pă- 
ioaselor. In săptămina 
care s-a încheiat, s-au 
Insămințat zilnic cu 
aproape 950 ha mai 
mult decit s-a prevă
zut inițial. Cu o săo- 
tămînă in urmă, lu
crătorii din unitățile 
agricole de stat au în
cheiat această Impor
tantă lucrare. In cursul 
zilei de 10 noiembrie.

s-a terminat semăna
tul cerealelor și în 
cooperativele agricole. 
Pe întregul județ s-au 
insămințat 73 652 ha. 
față de 73 488 ha pla
nificate inițial. în toa
te cooperativele agri
cole și unitățile agri
cole de stat, forțele 
mecanice sînt concen
trate acum la grăbirea 
semănatului pe supra
fețele prevăzute a se 
realiza suplimentar 
față de prevederile da 
plan.

La uzina „lndependența"*Siblu

IMPORTANTE 
ECONOMII 
DE METAL

SIBIU (coresponden
tul „Scinteii", Ni
colae Brujan). —Sub 
genericul „Nici un 
gram de metal în 
plus, nici un gram de 
metal irosit", la uzi
na „Independența" Si
biu se desfășoară o vie 
întrecere, inițiată de 
comitetul de partid 
din întreprindere pen
tru obținerea unor 
importante economii 
de oțel, fontă și meta
le neferoase. Prin cele 
peste 100 de măsuri 
tehnico-organlzatorice 
aplicate de la începu
tul anului și care vi
zează, în primul rînd, 
îmbunătățirea tehno
logiilor de fabricație 
și extinderea folosirii 
înlocuitorilor, econo 
miile de metal se ri
dică pină acum la 230 
tone, ceea ce înseam

nă că angajamentul 
colectivului uzinei luat 
la acest capitol în 
cinstea celei de-a 
XXV-a aniversări a 
republicii va fl nu 
numai îndeplinit, ci 
și depășit.

O prețioasă contri
buție în cadrul aces
tei acțiuni a adu
s-o inginerul Bogdan 
Dovhanciuc, care a 
elaborat o nouă teh
nologie de prelucrare 
a unor subansamble 
ale filtrelor de vid. 
Aceasta a dus la eco
nomisirea a 23 tone de 
metal. De asemenea, 
prin aplicarea unor 
noi metode de matri- 
țare a pistoanelor 
pentru ciocanul „P 90", 
elaborate de inginerul 
Ion Carocinschi, s-au 
putut economisi alte 
8 tone de metal.

diții corespunzătoare a recoltei și 
realizarea insămințărilor."

Rezultatul acestui act de voință 
și muncă desfășurată în mod chib
zuit îl constituie asigurarea recoltei 
de griu pentru anul ce vine. Din 
sondajele efectuate pe teren rezul
tă că griul de pe mari suprafețe a 
răsărit, iar căldura din primele zece 
zile ale lunii noiembrie a favorizat 
răsărirea și înfrățirea plantelor.

Mai sint însă de insămințat cir
ca 200 000 hactare. Ce măsuri tre
buie luate. în continuare, in ve-

ciază că in cursul săptâmlnii care 
vine timpul se va imbunătăți din 
nou, iar pînă la sfirșitul lunii nu se 
vor produce schimbări radicale în 
ce privește evoluția timpului. Suma 
gradelor de temperatură ce se vor 
realiza pină in decembrie — circa 
100—120 — va asigura răsărirea 
griului care se însămînțează in a- 
ceste zile. Deci va trebui să conti
nue semănatul pină Ia realizarea in
tegrală a suprafețelor prevăzute a se 
cultiva cu griu. Luînd în considerare 
viteza de lucru realizată in ultima

De asemenea, trebuie să continue 
lucrările in județele din zona sub
carpatică — Argeș, Dîmbovița, Vil
cea, Sibiu, Brașov, Covasna, care 
au fost afectate puternic de ploi. 

Condițiile deosebite în care s-au 
desfășurat lucrările agricole in toam
na acestui an impun măsuri spe
ciale in ce privește întreținerea se
mănăturilor de toamnă. Specialiști! 
apreciază că întrucit umiditatea și 
căldura solului sint favorabile, ele 
compensează dezavantajele create 
de intîrzicrea semănatului. Și in

Printr-o muncă însuflețită, prin 
eforturi deosebite s-au pus bazele 
recoltei de griu a anului viitor 

Activitatea trebuie să continue pină la însămînțarea întregii suprafețe prevăzute 
Se impun măsuri speciale pentru fertilizarea culturilor 

în vederea dezvoltării normale a plantelor

derea realizării lor. a întreține
rii semănăturilor efectuate pină a- 
cum ? La aceste întrebări au dat 
răspuns cercetătorii și specialiștii din 
agricultură, întruniți vineri seara 
într-o ședință de lucru la mi
nister. Condițiile climatice din ulti
ma perioadă sint favorabile culturii 
griului. Temperatura solului se men
ține destul de ridicată, ceea ce per
mite Incolțirea semințelor in bune 
condiții. Este adevărat că ceața 
care a cuprins, în cursul zilelor de 
vineri și simbătă, aproape jumătate 
din suprafața țării a făcut să scadă 
temperatura solului, iar pămîntul a 
devenit lipicios. Meteorologii apre-

săptămînă (370 000 hectare), se 
poate aprecia că in cel mult patru 
zile insămințările vor fi încheiate 
pe toate suprafețele prevăzute. Cele 
mai mari eforturi vor trebui depuse 
de cooperativele agricole din ju
dețele Teleorman și Olt, unde mai 
sînt de insămințat 40 000 și, respec
tiv, 37 000 hectare. Fiind vorba de 
județe cu mare pondere în produc
ția de cereale a țării, organele lo
cale de partid și de stat trebuie să 
ajute în continuare unitățile agricole 
în organizarea muncii, să dirijeze 
operativ tractoarele și celelalte uti
laje în cooperativele agricole în 
care lucrările sint rămase în urmă.

ceilalți ani au fost unități agricole 
care, datorită unor condiții asemă
nătoare, au întirziat semănatul și 
totuși au obținut recolte mari. Este 
însă necesară aplicarea unor măsuri 
speciale in ce privește întreținerea 
culturilor.

După formarea nodului de înfră
țire la griu, factorul hotăritor care 
determină dezvoltarea plantelor îl 
constituie nutriția. După cum se 
știe, ploile abundente au spălat în 
bună parte materiile fertllizante din 
sol, transportindu-le în adincime. 
Deci ele lipsesc din zona rădăcinilor 
care se află la suprafață. De aceea se 
impune desfășurarea unor ample ac

oriunde și oricum s-ar manifestai 
mare sau mică, 
de bani sau materiale, 
de muncă sau de timp

Ca și timpul, kilowatul-oră irosit
u ._ tn.i. -i- »i.nw„r» i.

nu mai poate fi recuperat
MAXIMĂ A TENJIE LA UTILIZAREA LUI

»
Ce înseamnă practic kilowatul- 

oră ? O cantitate de energie elec
trică ce poate fi lesne irosită, in
tr-o oră. de 13 becuri care ard în 
zadar (fiecare avînd 75 wați). Dar 
și o cantitate de energie electrică 
cu ajutorul căreia se pot obține : 1,2 
kg oțel produs in cuptoare electrice 
cu arc ; 25 kg fontă brută de furnal ; 
1,3 kg alumină ; 7 kg îngrășăminte 
complexe ; 11 kg ciment ; 6 kg paste 
făinoase sau 13 mp țesături finite 
din lină.

Sinieni cu toții, deci, profund in
teresați in prevenirea risipei, in re
ducerea — la limita economicității — 
a consumului de energie și, implicit, 
de combustibil. Pentru a ilustra 
convingător însemnătatea unor ase
menea imperative este suficient să 
arătăm că. la nivelul anului 1975, 
cind producția de energie electrică 
va fi de 55—60 miliarde kWh, un 
singur procent de reducere a consu
mului dc energie electrică va repre
zenta 550—600 milioane kWh, ceea ce 
echivalează cu o economie de 
200—250 mii tone combustibil con
vențional anual (t.c.c.). Nu este insă 
vorba numai de micșorarea consu
mului In sine, ci, totodată, aceasta 
înseamnă și o economie de muncă 
socială sub formă de investiții, in 
centrale electrice și in sectorul ex
tracției combustibilului, care este e- 
valuală la 300—350 milioane lei. res
pectiv la 200—250 milioane lei.

Ținând seama de faptul că. în pre
zent, marii consumatori industriali 
dețin o pondere de circa 77 la sută 
(chimie — 29,4 la sută, metalurgie — 
20 la sută, construcții de mașini — 
10,6 la sută) din consumul total, a- 
ceștia trebuie să valorifice in pri
mul rind posibilitățile de economi
siri și folosire rațională a energiei 
electrice. Or, ce se constată in a- 
cest domeniu ? Deși s-au înregistrat 
anumite progrese in gospodărirea e- 
nergiei electrice și recuperarea re
surselor energetice secundare, totuși, 
rezultatele sint departe de a fi sa
tisfăcătoare. Se pierd, anual, impor
tante cantități de energie electrică ; 
la multe produse se înregistrează 
depășiri ale consumurilor specifice 
de energie electrică. La Combinatul 
chimic din Turnu Măgurele, de pil
dă. soda caustică electrolitică este 
realizată cu un consum specific de 
energie electrică mai mare cu 9 la 
sută față de normativele In vigoa
re. Din această cauză, numai în pri
mul semestru s-au consumat supli
mentar. făclnd calculul echivalent, 
2 800 t.c.c. La Instalațiile de refor
mare catalitică ale Rafinăriei Brazi se 
irosesc anual circa 18 000 t.c.c., da
torită faptului că nu au fost mon
tate nici pînă acum unele cazane la 
cuptoarele tehnologice, pentru recu
perarea căldurii gazelor arse.

Persistă o situație nesatisfăcătoa
re, In privința nivelului consumu
rilor, și in alte ramuri industriale. 
Cuptoarele electrice cu arc. pentru 
elaborarea oțelului, din multe în
treprinderi constructoare de mașini 
și metalurgice, au un consum spe
cific mediu cu circa 10 la sută mai 
mare decit cel normal. Și să reți
nem că se prevede intrarea în func
țiune a unor noi asemenea obiecti
ve, urmând ca in anul 1975 cup

toarele electrice cu arc să consume 
anuaJ circa un miliard kWh. Care 
este explicația acestei stări de lu
cruri ? Este destul de simplă : în 
majoritatea cazurilor nu au fost res
pectate prevederile proiectelor, nu 
e-au adoptat — la cuptoare — me
todele cele mai economice. Specia
liștii pledează pentru extinderea pro
cedeului oxigaz, care permite redu
cerea consumului specific de ener
gie electrică cu 100—200 kWh la tona 
de oțel, creșterea productivității cup
toarelor cu 30 la sută și un preț de 
cost mai mic cu 45 de lei pe tona de 
oțel elaborat.

Situații in care resursele existen

te nu sînt folosite pe deplin. în caro 
se mențin soluții Improvizate, ce a- 
duc serioase daune și întrețin risi
pa. se constată și in domeniul e- 
nergiei primare. Iată un caz întil- 
nit la întreprinderea de industria
lizare a laptelui din București. Fără 
nici o justificare tdhnico-economică, 
aici au fost montate două locomo
tive cu abur (casate de altfel). Con
secința ? Se risipesc anual 2 500 t.c.c. 
La uzina „Tractorul" din Brașov, 
neinlocuirea cazanelor vechi din cen
trala termică duce la o pierdere de 
4 800 t.c.c. pe an. Gravă este’ și 
situația ce se menține la „Carbosln" 
din Copșa Mică. Aici, anual, se pierd

Dispeceratul energetic național. Aici, între altele, se Înregistrează șl evoluția 
consulului total de energie electrică in fiecare moment (exprimată tntr-o curbă 
totală de sarcină a sistemului energetic). Graficul reprezintă tocmai o astfel de 
curbă a consumului dc energie Înregistrată Intr-una din zilele lunii noiembrie. 
Se observă apariția unor anumite „vîrfuri" și „goluri" datorate solicitărilor dife
rite de consum de energie. în general, „vlrfurile" apar seara, Intre orele 20—22 
vara și 18—22 lama. Iar In timpul lunilor de lamă apare șl un „virf" de dimi
neață (orele 7—9).

De o deosebită importanță economică este decalarea consumului maxim de 
energie, pe cit posibil, din orele de „virf" de sarcină ale sistemului energetic. 
Fiecare consumator, indiferent dacă este industrial, public sau casnic, poate con
tribui la realizarea acestui imperativ, numit In termeni tehnici „aplatizarea" 
curbei dc sarcină a sistemului electrocncrgetlc național.

țiuni de fertilizare. In acest scop 
trebuie folosite in special avioanele 
utilitare, iar acolo unde nu pot in
tra pe teren mașinile tractate este 
bine ca aplicarea Îngrășămintelor 
să se facă manual, avindu-se grijă 
ca ele să fie date uniform. Desigur, 
fertilizarea trebuie să se facă in 
funcție de modul cum se prezintă 
culturile, de acțiunea pe care au 
avtit-o ploile asupra colului. A- 
ceasta impune ca specialiștii din 
unități, cu ajutorul celor de la direc
țiile agricole și cercetătorii de la 
stațiunile experimentale să cunoască 
cum evoluează semănăturile de 
toamnă pe fiecare tarla, pe fiecare 
porțiune de teren. în a doua parte 
a lunii noiembrie, cercetătorii din 
stațiunile experimentale și specia
liștii de la institutul de meteorologie 
vor analiza fazele fenologice la 
griu, pentru a exista o Imagine clară 
a modului cum intră plantele în 
iarnă. De asemenea, la indicația mi
nisterului, specialiștii din unitățile 
agricole vor întocmi situații privind 
stadiul de vegetație a griului Incit, 
la venirea Iernii, se va putea ști cu 
precizie modul cum evoluează cul
turile. Aceste operații vor trebui 
executate cu cea mai mare răs
pundere, călcind cu piciorul solă 
cu solă, observind atent cum se pre
zintă plantele. Toate acestea Vor 
permite să se tragă concluzii în le
gătură cu lucrările de întreținere 
care vor trebui să fie aplicate, in 
continuare, la aceste culturi.

întrucit solul este puternic îmbi
bat și nu mai poate absorbi decit în 
foarte mică măsură apa provenită 
din precipitații, trebuie să fie luate, 
încă de pe acum, măsuri în ve
derea săpării de canale, șanțuri de 
scurgere, să se prevină orice pier
deri care ar putea ti determinate de 
băltirea apelor.

Eforturile depuse de către oame
nii muncii din agricultură in cam
pania de toamnă, sprijinul primit 
din partea muncitorilor, funcționa
rilor, a elevilor și studenților, a ar
matei, aportul substanțial al organe
lor de partid și de stat s-au soldat 
cu rezultate remarcabile tn ce pri
vește efectuarea însămînțărilor șl 
stringerea recoltei. Munca trebuie 
continuată pină se vor stringe șl 
pune la adăpost toate produsele, 
pină Ia însămințarea ultimului hec
tar, astfel ca și la sfirșitul anului 
viitor să putem spune că am ob
ținut o recoltă bună.

Ion HERTEG
J

240 000 tex. din cauza neînlocuirli 
unor instalații învechite, care au un 
consum de combustibil pe tona de 
negru de fum de peste 10 ori mal 
mane decît cel realizat în alte in
stalații din țară.

Există și o altă sursă Însemnată 
de pierderi de energie, respectiv, de 
combustibil. Practic, unii consuma
tori industriali nu se preocupă In 
suficientă măsură de valorificarea 
posibilităților de returnare. către 
centralele electrice de termoficare 
care ii alimentează, a cantității ma
xime de condensat. Aceasta gene
rează pierderi de căldură datorate 
condensatului nerecuperat și cheltu
ieli sporite pentru tratarea apei. In
tr-o asemenea situație se află În
deosebi unitățile industriei chimice 
din Borzești (unde din cauza nere- 
turnării condensatului se pierd anual 
39 300 t.c.c.), Tg. Mureș (6 000 tc.c.). 
Făgăraș (8 000 Lc.c.). Suceava (8 000 
t.c.c.). Credem că dacă aceste uni
tăți ar fi puse să plătească, nu și-ar 
mai permite să lase să se irosească 
asemenea cantităti de combustibil.

Spiritul gospodăresc trebuie Întă
rit și la consumul de energie elec
trică folosită la Iluminai. Se mani
festă tn această privință o mare ri
sipă. se face un adevărat „lux" pe 
banii statului. Nu puține sint între
prinderile in care, fără nici un rost, 
stau aprinse noaptea mii de becuri. 
Se irosesc astfel mii de kilowați. Iată 
citeva exemple : în noaptea de 30—31 
octombrie a.c., la un control al or
ganelor de resort in 15 Întreprin
deri, (între care uzina „Electropu- 
tere" și „7 Noiembrie" din Craiova, 
Uzina de ventilatoare București ș.a.) 
s-au găsit arzind inutil numeroase 
becuri care, numai intr-o oră, au 
consumat energie electrică de peste 
1 000 kWh. Adică, consumul pe • oră 
a 10 000 de becuri de cite 100 W fle
care. Cu altă ocazie, s-a consemnat 
o inadmisibilă neglijență la Fabrica 
de confecții din Focșani unde, in tot 
cursul zilei, în halele principale, ilu
minatul este total, din cauza geamuri
lor devenite opace, pentru că nu mai 
fuseseră spălate de mult timp. Tre
buie luate măsuri ferme pentru a 
elimina risipa prin iluminatul abu
ziv. In același timp se impune ca 
instalațiile de iluminare să fie .re
văzute, in așa fel incit să asigure 
un consum minim, pe deplin justifi
cat, de energie electrică pe fluxul 
tehnologic.

După cum se vede, există variate 
posibilități de economisire a resur
selor de energie electrică. Ele tre
buie însă Identificate și valorifica
te de fiecare Întreprindere, centra
lă și minister. Ministerul Energiei 
Electrice, principalul factor In reali
zarea politicii energetice pe plan na
țional, are menirea ea — pe lingă 
rolul de a asigura alimentarea cu 
energie electrică In condiții de ma
ximă siguranță a tuturor consuma
torilor — să se preocupe in aceeași 
măsură și de modul In care este fo
losit fiecare kllowat-oră. tn acest fel. 
prin eforturi unite, acțlonindu-se cu 
fermitate, se va preveni risipa de 
energie electrici.

Ing. fon LAZAR

Din fabrici și institute,

de pe șantiere și ogoare

TRANSPORTURI IN GOL?

NU, AUTOCAMIOANE CARE 

TRANSPORTĂ... RISIPĂ
Cind vezi materiale de construcții risipite pes

te tot sau materii prime, in fabrică, degradate, 
spui nemulțumit : „Decit așa gospodari, mai bine 
lipsă 1“ Te intrigă și te revoltă inexistența spiri
tului practic, gospodăresc. Dar cind intilnești, un
deva, utilaje nefolosite ? In acest caz este risipa 
cu ceva mai mică și mai scuzabilă ? Punem a-- 
ceastă întrebare, deoarece, după cum vom vedea, 
unii sint dispuși să acorde o oarecare atenție cu
iului azvirlit pe jos, dar nu văd mașina nou-nou- 
ță, de alături, care stă Intr-o înțepenire de 
marmură. Este și motivul pentru care, abătîn- 
du-ne de la „tipicul" acestei rubrici, ne propu
nem, de astă dată, să discutăm pe marginea 
unei singure scrisori.

Inginerul Hie Moraru, de la U.M.T.F. Cra
iova, ne scrie : „Unitatea noastră de trans
porturi forestiere a fost dotată cu autotro- 
lil de o capacitate de zece tone. O dată cu darea 

In exploatare a acestor mijloace de transport de
osebit de eficiente, s-a cerut ca unitățile de ex
ploatare și industrializare a lemnului (U.E.I.L.) 
să asigure ritmic cantitățile de bușteni transpor
tabile. Dar una este în vorbă și alta în faptă. 
De pildă, Combinatul de exploatare și industria
lizare a lemnului de la Tg. Jiu a prevăzut ca 
U.E.I.L. Craiova să asigure, fn acest an, 25 000 
mc de bușteni pentru transport. Pină acum, uni
tatea respectivă ne-a asigurat doar 5 000 mc. Pu
țin ! Stăm de patru luni cu o mare capacitate 
de transport nefolosită, inregistrind o pierdere 
anuală in valoare de 220 000 lei. V-am scris a- 
ceste rînduri — conchide ing. Moraru — întrucit 
In noul an forestier, care a început, nu se con
stată o perspectivă mai bună. Ce-i de făcut ?“ 

încurcată poveste, tovarășe inginer ! In pri
mul rind va trebui să aflăm, cu forțe comune, 
cărui minister aparțin unitățile de exploatare a 
lemnului și cărui minister unitățile de transpor
turi forestiere. Dacă și unele și altele aparțin a- 
celuiași for de resort, adică Ministerului Econo
miei Forestiere și Materialelor de Construcții, 
atunci Înseamnă că nu știe dreapta ce face stin
gă și este grav de tot! S-ar putea să aflăm că 
directorii ce se ocupă cu aceste probleme, din 
același minister, nu prea se au bine, sau că se 
au atit de bine, incit se menajează reciproc și 
trec cu vederea peste neajunsuri. Și atunci, co 
putem face 7

Insistăm asupra aspectului economic al proble
mei. De ce este avantajos transportul cu auto- 
trolii de 10 tone 7 Pentru că : se elimină încăr
carea manuală a buștenilor, economlsindu-se, în 
fiecare unitate de exploatare, munca grea a 25 
de oameni ; se asiguri • judicioasă industriali
zare a lemnului, prin transportarea buștenilor in 
lungimi mai mari ; productivitatea unui autotro- 
liu este cu 200 la sută mai măre față de auto
camionul de 5 tone S.R. ; în sfirșit, costul pe 
țona/km le reduce de la 0,92 lei Ia 0,75 lei. Doar 
citeva dovezi de certă rentabilitate.

Dar iată o nouă scrisoare, de la același ex
peditor, pentru a cărui perseverență in in
formarea ziarului nostru ii răminem îndato
rați. „Unitatea noastră de transporturi forestiere 

și-a realizat planul pe zece luni cu 20 de zile 
mai devreme și la toți indicatorii — ne scrie ing. 
Moraru — dar".- Și aici un alt punct pe i : „...Am 
ajuns la concluzia că realizările noastre puteau 
fi mult mai mari".

Rețineți poziția avansată, constructivă de pe 
care discută. Unitatea a obținut realizări bune, 
dar oamenii săi le vor și mai bune. Asta spune 
multe. La urma urmelor, de ce n-au putut fl 
și mai bune ? „Realizările noastre au fost dimi
nuate cu o producție in valoare de peste 1,7 mi
lioane lei. Cauza ? Staționarea, peste norma de 
timp, a autocamioanelor noastre la încărcare și 
descărcare. Acest timp mort, transformat in pro
ducție, in curse active, înseamnă o pierdere de 
transport de 55 mii tone material lemnos, în
seamnă o pierdere de 2 milioane tone/km, În
seamnă o pierdere de 1 776 000 lei la valoarea pro
ducției".

Scuzați repetarea făcută în numele unei Inten
ții bune. Și mai departe : „Chiar și cu aceste 
pierderi, unitatea noastră poate raporta, la 10 de
cembrie. realizarea sarcinilor anuale de plan la 
toț*  indicatorii. Dar de ce nu mai înainte și mai 
bine 7 In Ioc de 800 000 lei economii la prețul 
de cost, puteau fi 1340 000 lei".

Puteau ! Dar mașinile statului merg în gol I 
Ar exista o soluție. Poate aspră, dar deloc 

inoportună. Respiră din scrisoarea inginerului 
Moraru. „Ce s-ar intimpla dacă la aceste stațio
nări am fi aplicat penalizări conform H.C.M. nr. 
1279 7“ Ar fi bine, tovarășe inginer. în acest 
caz, pierderile ar fi suportate' de adevărațil vi- 
novați, de U.E.I.L.-uri, iar cei însărcinați să 
asigure utilizarea eficientă a fondurilor statului 
ar vedea cu alți ochi defecțiunile organizatorica 
din unitățile respective.

Să facem o socoteală : 220 000 lei pferduțl prin 
nefolosirea (luni și luni) a autotroliilor, piui 
1776 000 lei pierduți cu staționările autocamioa
nelor — lată cum ie rotunjesc două milioane 1 

Și asta, la o singură unitate I

Pentru epilog va trebui să ne întoarcem eu 
citeva trimestre în urmă. Mai exact, la 23 
ianuarie a.c., de la această rubrică lansam 
spre factorii de decizie celț dinții semnale cri

tice in problema discutată. Același inginer ne in
forma că, din diferite cauze, cele 120 de auto
camioane ale unității craiovene de transporturi 
forestiere parcurgeau tn gol... 360 000 km anual 1 
Cu alte cuvinte, un autocamion se invittea, gol, 
de nouă ori în jurul ecuatorului. întrebăm di
rect : cu ce s-a îmbunătățit, după aproape un 
an, situația critică semnalată ? Lucrurile par a 
fi identice. Poate cel mult cu deosebirea că atunci , 
autocamioanele făceau curse goale iar acum... 
staționează. Dar și intr-un caz și in celălalt est» 
vorba de pierderi însemnate pentru economia na
țională.

Pornind de la datele acestei evidențe, fie-na’ 
îngăduit să insistăm cu mai multă tărie asu
pra modului defectuos de utilizare a mijloacelor 
de transporturi forestiere. Nu se mai poate con
tinua astfel 1 Acum, cind pretutindeni in țară se 
desfășoară o puternică acțiune de gospodărire 
ireproșabilă a fondurilor statului, materiale și bă- 

, nești ; cind societatea în întregul ei își propune 
să educe pe fiecare membru al său in spirit econo
mic, acum, cind toate eforturile sint concentrate in 
acest scop, nu sc mai poate tolera nimănui să 
risipească din ceea ce slringem cu toții și cu 
•tits migală. Sectorul transporturilor forestiere 
are in dotare mii de autocamioane și alte mij
loace de transport — o avere colosală 1 Avem 
dreptul șl avem datoria să întrebăm : Cum sint 
folosite aceste mașini ? Cu ce randament 7 Și cu 
ce eficiență 7

Ștefan Z1DAR1ȚA
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FAPTUL
DIVERS
După faptă

Acum doi ani, Nicolae Cure- 
cheanu din satul Topircea, ju
dețul Sibiu, a fost condamnat 
la un an și patru luni închisoare 
pentru furtul unei cantități de 
azotat de amoniu de la coopera
tiva agricolă de producție. Dar 
abia eliberat din detenție și în
tors acasă, N. C. s-a înarmat cu 
un topor și a pornit să se răz
bune pe președintele coopera
tivei agricole de producție care 
semnalase furtul organelor de 
miliție. Puțin a lipsit ca întîlni- 
rea dintre cel doi să nu se sol
deze cu un deznodămînt tragic. 
Cîțiva consăteni au reușit să-1 
imobilizeze la timp pe agresor 
și să-1 lege cu un lanț. A fost 
un simbol pentru ceea ce avea 
să urmeze : pentru tentativă de 
omucidere și violare de domi
ciliu, Nicolae Curecheanu a 
fost condamnat de Tribunalul 
județean Sibiu la 10 ani și 6 luni 
închisoare.

Marin Daia, șeful autobazei 
nr. 1 Craiova, avea, într-una 
din serile trecute, șase musafiri: 
Petre Boboc, Daniel Petre, Ma
rin Cicea, Ion Păun, Ștefan 
Căldare și Antonie Grigore. Toți 
șase (și cu gazda șapte), mari 
amatori de... șase-șase I și o 
dată întîlniți zarurile au și fost 
aruncate. Dar în clipa în care 
potul ajunsese la 560 lei, alți 
cițiva musafiri sosiți pe neaș
teptate le-au propus, prin pro- 
cese-verbale anume întocmite, 
să mai pună pe masă încă 
12 000 lei 1 Mai departe n-a 
mai fost nevoie de zaruri. Toți 
cei șapte ași s-au lăsat păgu
bași.

„Martorii 
vînătorului"

Constituie, fără Îndoială, 
această a treia vizită a 
Teatrului Academic „Mos
soviet" prilejul unor mul
tiple intilniri. Mai intii. 
desigur, intilnirea cu o in
stituție care a jucat un rol 
însemnat in istoria teatru
lui sovietic și care continuă 
să dețină un rol de frun
te. Apoi — revederea unui 
spectacol care a produs, cu 
aproape două decenii in 
urmă, o impresie de neui
tat : „Uraganul" de V. Bill- 
Beloțerkovski. De aseme
nea. prilejul de a ve
dea în interpretarea tea
trului. animat de peste 30 
de ani în primul rind de 
I. A. Zavadski, o lucrare 
celebră a lui Dostoievski : 
„Crimă și pedeapsă". Șl, 
in sfirșit, ocazia, după ani. 
de a fi nemijlocit în pre
zența actului de creație a 
unor interpreți celebri, cum 
ar fi artiștii poporului Vera 
Marețkaia. R. I. Pliatt. sau 
artista emerită I. S. Sav
vina.

Reprezentarea la Bucu
rești a dramei eroice „Ura
ganul", in seara celei de-a 
55-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Oc
tombrie, a sporit cadrul de 
solemnitate și emoție. „U- 
raganul" a constituit, în cea 
de-a treia montare a sa, un 
spectacol puternic evocator 
și mobilizator In același 
timp, realizat cu mijloace 
de tulburătoare simplitate. 

Fără grimă, fără bărbi, 
cu elemente de vestimenta
ție simple, cu recuzită su
mară, cu doar citeva ele
mente de decor, (scenogra
fia : A. P. Vasiliev, pictor 
emerit al R.S.F.S. Ruse).
R. I. Pliatt. G. A. Slabi- 
niak, artiști ai poporului, 
L. V. Markov. O. Anofriev,
S. Teiț, B. A. Lavrov, 
O. T. Kalmikova, V. I. 
Talizina și alții au fost 
pentru noi — cu prezența 
lor de neuitat, cu generoa
sele lor resurse sufletești, 
cu măiestria lor deosebită 
— Raievici, Savandeev, 
președintele comisariatului 
județean, marinarul VI- 
lenciuk. Zagorețki. ziarista. 
Ei au reînviat, cutremură
tor. momentele acelui eve
niment înnoitor, ale „Ura
ganului" care a fost revo
luția din 1917, vremurile 
grele ale consolidării cu
ceririlor revoluționare îm
potriva gărzilor albe si a 
complotiștilor de tot felul: 
acele vremuri cind bolșe
vicii. care abia dobîndise- 
ră puterea, deprindeau cu

responsabilitate și 
cu eroism, 
treburilor 

conducerea

supremă, în victoria comu
nismului. după cum ne-a 
favorizat distanțarea — 
printr-un comic pronunțat 
— de aspectele și elemen
tele negative pe care le-a 
măturat „Uraganul".

Ce demonstrație de forță 
a actorului ne-au făcut a- 
cești interpreți sovietici 
care treceau. în fața noas
tră. de la condiț'a de ce
tățeni de azi, ai statului 
sovietic, impresionați de 
aniversarea de 7 noiembrie, 
la întruchiparea binecu- 
noscuților eroi ai piesei 
lui Beloțerkovski ; acești 
maeștri ai scenei care au 
creat atît de ușor și atît 
de subtil, neostentativ, dar

acelui sentiment special de 
solidaritate — care este iu
birea. Pentru Raskolnikov 
— iubirea Soniei Marme- 
ladova. Epilogul montării 
de la „Mossoviet" — „Vise 
din Petersburg" se numeș
te piesa lui S. A. Radzinskl 
după celebrul roman dos- 
tofevskian — exprimă a- 
ceastă idee tonică cu maxi
mă claritate.

închinat Iui Vahtangov, 
dascăl neuitat, de la care 
Zavadski a deprins nu nu
mai profesia, ci și înțele
gerea teatrului ca pe o 
artă vie pusă în slujba 
progresului uman, o deschi
dere „către mîine". specta
colul teatrului „Mosso-

Spectacolele
teatrului

„Nlossoviet"
Cronica dramatică

în calitatea «a de paznic de 
vînătoare, Pall S. Janos din co
muna Vărșag, din județul Har
ghita, contrar obiceiului multor 
vînători, a fost tot timpul un 
consecvent adept al faptelor. 
Cutreierind codrii de la izvoa
rele Tîrnavei Mari, el a reușit 
să doboare nu mai puțin de 100 
de lupi. Un adevărat record in 
materie, pe care cele tot atitea 
cranii de lup expuse în 
pria-4 _ 
drept de apel. O colecție cine
getică unică în felul ei, care a- 
cum, cînd bătrînul „traper" a în
ceput să schițeze într-un jurnal 
diverse întîmplări vînătorești, 
stă mărturie că acestea nu sint 
deloc... povești 1

pro-
grădină:il atestă ■ fără i:

înaltă 
curaj, 
cerea 
și . .luptînd, în același timp, 
împotriva ravagiilor tifo
sului, foametei, retezînd 
tendințele spre speculă și 
căpătuială, asanînd mora
vuri moștenite de la lumea 
care tocmai se prăbușise.

Montarea, de un patetism 
sobru, concis, a adus încă 
un argument al perenității 
fondului de aur al drama
turgiei sovietice, al dura
bilității ideilor și autenti
cității adevărului uman al 
acestei piese devenite an
tologice,. Ea a investigat 
atent’ relațiile dintre eroi 
și ne-a creat posibilitatea 
de a ne apropia mai direct 
de acei oameni care au 
crezut, s-au angajat cu 
abnegație, pînă la jertfa

condu- 
obșteștl 
politică.

cu atîta precizie, atmo
sfera epocii, scenele de 
masă — subotnicele comu
niste sau seratele conspi
rative ale unei burghezii 
lascive și decăzute.

Contribuind la sublinie
rea unui ton evocator, vi
brantele. mobilizatoarele 
versuri aparținînd cunoscu
tului poet sovietic R. Roj- 
destvenski (unele recitate 
cu forță și ritm, chiar în 
limba română, de un foar
te dotat tînăr actor) au po
tentat dialogul în actuali
tate al spectacolului.

♦
După îndelungi studii și 

reflecții, opera lui Dosto
ievski i-a apărut regizoru
lui sovietic I. A. Zavad
ski, drept purtătoare a 
unui asemenea mesaj. El 
a considerat că marele 
romancier rus care a- 
precia pe Pușkin pentru 
optimismul și încrederea sa 
In om ca fiind „soarele 
Rusiei" și deschizător al 
viitorului nu putea deveni 
„un poet al întunericului 
și al disperării”; că „el a- 
vea Încredere in om. in u- 
manitate, credea în dra
gostea dintre oameni, dra
goste care va salva omeni
rea”. Și Zavadski a urmă
rit să arate că marele 
clasic rus a scris prin 
„Crimă și pedeapsă” nu 
numai povestea omului 
care comite un act mon
struos In raport cu ideea 
lui individuală despre ade
văr și libertate, nu numai 
povestea Omului care, din 
mizerie, disperare și ură 
face experiența crimei, ci 
și demonstrația puterii o- 
mului de a renaște — gra
tie conștiinței lui si gratie

I Urme
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Intr-o noapte, pe șoseaua Bir- 
lad-Tecuci a avut loc un acci
dent de circulație, in urma că
ruia Constantin 
Birlad și-a pierdut viața Vino
vatul, șoferul C. Antim. a fugit 
de la locul faptei și, o dată ajuns 
la destinație, și-a înlocuit fa
rurile sparte. Singurele, urme, 
credea el, după care ar mat fi 
putut fi depistat. Dar foarte 
curind avea să constate că stră
dania sa fusese in zadar. La 
locul faptei au fost găsite alte 
urme care, cercetate în mod mi
nuțios, au dus la descoperirea 
autorului ei. Acum, acesta va 
suferi consecințele prevăzute de 
lege.

Tănase din

„Bolid
Bistrița44

Bistrița, 
de ciți- 
își de-

Ion Sîngiorzan, din 
strada Republicii nr. 14, 
va ani, aproape zilnic, 
dică o parte din timpul liber 
migăloasei munci de construc
tor de aeromodele captive, a 
căror caracteristică o constituie 
dezvoltarea unor viteze înalte. 
Cu un asemenea aparat, cintă- 
rind sub 400 grame, a realizat 
recent într-un concurs oficial o 
viteză orară de 174 kilometri. 
Marea sa performanță, ne asi
gură constructorul, va fi însă 
un nou tip de aeromodel, pe 
care l-a botezat „Bolid-Bistrița“, 
la a cărui finisare lucrează a- 
cum. Cu acesta, în încercările 
de probă, a obținut o viteză o- 
rară de 232 kilometri.

Unde-i scurt
circuitul ?

Deși construit de mai multe 
luni de tile, noul micro-com
plex al cooperației de consum 
din comuna Dămienești (Bacău) 
nu a fost dat încă în folosință. 
Cauza ? Nu are lumină electrică. 
Acum 8 luni, pe adresa I.R.E. 
Bacău, a sosit o cerere pentru 
racordarea noii construcții la 
rețeaua de joasă tensiune aflată 
la doi pași de ea. Dar. după 
cum se vede, undeva „pe firul" 
rezolvării acesteia s-a produs... 
un scurt-dreuit Cine se oferă 
să-l depisteze și să-i pună puțin 

priză" pe cei vinovați 1

Rubrics redactata de ■
Dumitru TfRCOB
Gheorqhe DAVID 
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a Cu mltnlle curate t PATRIA — 
9; 11.30; 14; 16,30; 19; 21,15. BUCU
REȘTI — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30;
16,45; 19; 21. FEROVIAR — 9,15; 
11.30: 13,45: 16; 18,15; 20.30, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 18; 18,15;
20.30.
• In trecere prin Moscova t LU
MINA . ....................... .
20.30.
• Al treilea : CENTRAL
12.30; •" ------- -----
• Vacanță la Roma : SCALA —
11,15; 13,45; 16,15; 18,45: 21,15, CA
PITOL — 9; 11,15; 13,30; 18;
18,30; 21.
• Am Încălcat legea : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; ÎS; 18,30; 21, 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21.
a A venit un soldat de pe front i 
BUZEȘT1 - 15,30; 18; 20,15.
a A fost odată un polițist I FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30. GLORIA — 8.45; 11; 13,15;
15,45; 18,15; 20.30, FLAMURA — 9; 
11,15; 13.30: 16; 18,15; 20.30.
a Fata care vinde flori t LIRA — 
10,30; 15,30; 18 : 20.30, FERENTARI 
— 9,30; 11,45; 14,30.

— 9; 11.15; 13.30; 1«; 18,15;

15; 17.30; 20.
1®:

(Urmare din pag. I)

versitar, cum in sud, 
colo la Danubiu, 
dîrze cetăți strălucind 
răsăritul soarelui Și 
ghind noaptea cu noi 
mini de hidrocentrale, 
creație a omului de 
tăzi...

Spiritualitatea româneas
că nu înseamnă numai 
focurile Reșiței șt Hune
doarei, marea de metal a 
Galaților sau căderea de 
ape argintii de la Porțile 
de Fier, din care se iscă 
electricitatea ; nu. nu e 
vorba numai de amfiteatre 
și de semetia culturală a 
Iașilor, cu acel aer de Flo- 
rență răsăriteană, păstrată 
cu credință pină azi de 
dulcii locuitori ai colinelor 
de la Copou : spiritualita
tea românească este vie și 
în cutezătoarele invenții 
ale inginerilor, și tn ceea 
ce bate mai departe In a- 
ripa imaginației, inspira
ția poetului de astăzi.

Să ne Înțelegem : aceste 
locuri au fost privite si de 
baladistul popular, care cin- 
ta frunza și Dămtntul pus
tiit locurile de refugiu și 
locurile de întoarcere unde 
se făceau 
mintarea, 
cetatea au 
Eminescu 
fiecare cu 
heologic 
trecutului
In sfintele rămășițe redez- 
gropate din timp si din 
pulberea lăsată In urmă de 
năvălitor Nu este 
plător că națiunea 
a dat pe un Heliade 
Bălcescu. cum era

a- 
stau 

in 
ve- 
lu-

•» 
as-

nunta și înmor- 
cum codrul și 
fost privite de 
și de Pârvan. 
sentimentul ar

ai redescoperirii 
lăsat In vers sau

întîm- 
noastră 
sau un 
de ne-

zorale șl stilului montă
rii, creațiile actoricești a- 
duc tulburătoare dimen
siuni de adincime și sen
sibilitate. De nerecunoscut 
(deși jucase cu numai o 
seară înainte un rol prin
cipal, in care manifesta a- 
ceeași preferință pentru 
mijloacele sobre și aceeași 
forță a jocului interiori
zat). L. V. Markov mereu 
altul, de la o scenă la alta, 
a conturat imaginea unui 
Porfirii Petrov ici rece, re
zolut,' tăios, abia imblînzit 
de politețea-i strategică ; 
subtil. Insinuant — inspăi- 
mintător în răceală și tac
tul cu care își urmărește 
prada. Raskolnikov a găsit 
in G. L. Bortnikov un in
terpret de foarte mari, va
riate resurse, stăpîn incă 
de pe acum pe o amplă 
paletă de mijloace. Un mi
nus de teatralitate și un 
plus de interiorizare ar fi 
avut darul să confere com
poziției sale o și mai mare 
unitate, să-i potențeze di
mensiunile dramatice. să 
confere un plus de auten
ticitate.

O prețuire specială se 
cuvine arătată interprete
lor rolurilor feminine. So
nia Marmeladova — per
sonaj devenit simbolic 
pentru capacitatea femeii 
de a rămîne nobilă și cu
rată, chiar atunci cînd a 
fost nevoită să coboare pe 
treapta cea mai de jos a 
demnității, ca și pentru 
forța ei de dăruire cu e- 
fecte miraculos regene
ratoare — a găsit o întru
chipare ideală în 1. S. 
Savvina, celebra „Doamna 
cu cățelul", actrița de ta
lent cu chip de madonă. 
Puternice resurse de tra
gism a relevat I. P. Kar- 
tașeva, în rolul Katenei 
Ivanovna. Celebra Vera 
Marețkaia, al cărei talent 
și siguranță nu mai 
nevoie de recomandări, 
conferit unui rol n 
(mama protagonistului), o 
mare bogăție de trăsături. 
Multilateralele resurse in
terpretative ale lui G. A. 
Slabiniak (care închega în 
„Uraganul" un foarte bun 
rol comic) l-au ajutat să 
dea chipului lui Marmeia- 
dov nu numai o notă de 
un pitoresc trist, ci si un 
suflu dramatic care a fă
cut ca lungul său monolog 
să dureze parcă o clipă.

Cea de-a treia vizită a 
Teatrului Academic ..Mos
soviet" a constituit încă 
un prilej de a ne confirma 
impresiile cu privire 
profundul umanism 
înaltul nivel artistic al ar
tei teatrale sovietice și tot
odată un argument edifi
cator cu privire la bogă
ția talentelor și tinerețea 
spirituală, cu privire la 
puternica individualitate și 
personalitate a acestui co
lectiv artistic semicentenar 
— Teatrul Academic „Mos
soviet".

oFuneraliile academicianului
Athanase Joja

(Urmare din pag. I) cunoaște-

știința contemporană confirmă în mod 
strălucit adevărul 
liste.

In calitatea sa 
vățămintului, de 
demiei Republicii 
de profesor la 
București, Athanase Joja a avut o ac
tivitate importantă de organizator, 
inițiator și promotor al activității 
științifice și filozofice în țara noastră. 
Ca președinte al Comitetului român 
de istoria și filozofia științei, Atha
nase Joja s-a preocupat de punerea 
in valoare a tradițiilor românești în 
diferitele domenii de activitate, de 
prezentarea pe plan mondial a reali
zărilor reprezentative ale științei ro
mânești.

Prin dispariția academicianului 
Athanase Joja, poporul nostru pier
de un cărturar de mare valoare, un 
luptător neobosit pentru progresul 
social și cultural al țârii, un pa
triot devotat socialismului și păcii.

Opera pe care ne-a lăsat-o Atha
nase Joja — a subliniat în cuvîntul 
său George Ciucu, rectorul Univer
sității București — a dat strălucire 
universității noastre, științei și cul
turii românești, reprezentînd, tot
odată, o contribuție remarcabilă la

dialecticii materia-
de ministru al In- 
președ'inte al Aca- 
Socialiste România, 
Universitatea din

îmbogățirea patrimoniului 
rii mondiale.

Militantul politic, omul 
totale, savantul și profesorul 
împlinit într-o personalitate 
de o inaltă tinută morală și s-au re
percutat fericit asupra generațiilor de 
studenți pe care i-a iubit și i-a 
educat, deschizîndu-le orizonturi noi.

A vorbit, apoi. prof. dr. Theodor 
Bugnariu. membru al Prezidiului 
Academiei de știinte sociale și poli
tice. care a spus. între altele : In 
numele Comitetului foștilor luptători 
antifasciști. ingăduiți-mi să aduc 
omagiul Îndurerat al tovarășilor cu 
care Athanase Joja a luptat cu ab
negație în anii ilegalității. In miș
carea antifascistă și în rîndurile 
Partidului Comunist Român, pentru 
libertatea patriei noastre și pentru 
socialism, al foștilor săi tovarăși 
din lagăre și închisori, precum și al 
acelora alături de care Athanase 
Joja.și-a adus contribuția prețioasă 
la construirea României socialiste.

Prin forța convingerilor sale mar
xiste. prin caracterul creator al gin- 
dirii sale, prin rigurozitatea argu
mentării și probitatea profesională. 
Athanase Joja rămîne un model de 
urmat pentru intelectualitatea noas
tră socialistă, cultura sa umanistă și 
erudiția sa conferindu-i un presti-

angajării 
s-au 

unică.

giu pe deplin întemeiat In țară și 
în străinătate.

Exprimind sentimentele pe oare le 
încearcă în aceste clipe de întrista
re tineretul universitar. Vasile Cirjă. 
student la Facultatea de filozofie 
din București, a arătat că figura lu
minoasă a profesorului atît de sti- 
mat și iubit rămîne întipărită in 
memorie ca fiind a unei remarcabile 
personalități a vieții științifice, cul
turale și politice din România. a 
unui savant comunist care îmbina 
erudiția și luciditatea gindirii 
patosul umanist

După încheierea mitingului de 
llu, cortegiul mortuar, însotit 
conducătorii de partid și de
prezenți la ceremonie, de membrii 
familiei defunctului, de prieteni a- 
propiați, se îndreaptă spre Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru so
cialism.

Aici, o gardă militară prezintă 
onorul. Este intonată „Internațio
nala". Răsună salve de arme. Asis
tența păstrează un moment de recu
legere. după care sicriul cu corpul 
neînsuflețit al lui Athanase Joja 
este coborît în cripta aflată alături 
de mormintele altor militanți de 
frunte ai mișcării comuniste și mun
citorești din tara noastră.

cu

do- 
de 

stat

viet" începe și sfîrșește în 
sunetul evocator și alină- 
tor al unui flaut. Acesta 
sugerează cadrul relatării 
și apoi trezirii dintr-un vis 
urît ; sugerează elibera
rea... Zărim întii. într-o 
lumină și perspectivă stra
nie. undeva. în dreptul 
unei ferestre parcă sus
pendate, imaginea unui in
strumentist singuratic. A- 
pare Raskolnikov — un 
om parcă hăituit, consu
mat de flacăra unei 
nebunești, prin care 
cearcă zadarnic să-și do
mine mizeria, singurătatea, 
suferința. Imaginea de 
erou ce expiază privirea 
arsă de suferință a tînăru- 
lui și dotatului actor G. L. 
Bortnikov concentrează o 
vreme atenția întregii săli. 
Cortina se ridică din nou. 
Ni se dezvăluie o casă de 
raport înaltă și tristă, ima
gine a unei corăbii umane 
roasă de vremuri și pa
timi. gata parcă să naufra
gieze.

Valorifictnd sugestii ale 
artei Cinematografice, spec
tacolul teatrului ..Mosso
viet" recurge, nu o dată. 
Ia jocul de perspective : 
explorarea planurilor a- 
propiate alternează cu ima
gini de ansamblu de rară 
expresivitate, cum ar fi 
scenele cu familia Marme- 
ladov, coșmarurile. Inte
grate perfect viziunii regi-

In cadrul turneului pe care-î 
tră. Teatrul Academic „MossoiHet" a prezentat; simbătă 
seara, la Brașov, un spectacol cu piesa „Uraganul" de 
V. Bjll-Beloțerkovski. Direcția de scenă este semnată de 
I. A. Zavadski, artist al poporului al U.R.S.S. Publicul 
brașovean a răsplătit cu vii aplauze pe artiștii oaspeți.

(Agerpres)

idei 
în-

Natalia STANCU

a Mania grandorii : FERENTARI
— 17; 19.15.
a Fuga e sănătoasă: EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15: 20,30,
MELODIA — 9; 11,15; 13,30: 16;
18,30: 20.45.
• Drum tn penumbră : DRUMUL 
SĂRII — 15.30: 17,45: 20, FLO-
REASCA — 15,30; 18; 20,15.

cinema
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45; 11; 
12.15.
• Născut liber: DOINA — 13,30: 
15,30; 17,45; 20,15.
• Al șaptelea continent — 10; 12; 
14; 16: 18,15. Unde e libertatea 7
— 20,30, CINEMATECA (sala 
Union).
• Cinci pentru Infern : MOȘILOR
— 10; 12.

închipuit ca un Stefan sau 
un Mihal să nu fie cintati 
de marii poeți ai națiunii 
noastre. De la jalobele cele 
vechi, de la cronicarul care 
tînjește după o pace scurtă 
pentru a putea consemna 
faptele mărețe ale strămo
șilor. pină la reporterul de 
astăzi care lasă liniștea 
căminului pentru a fi mar
tor la marile bătălii cu na
tura ale socialismului in 
munți iau pe ape învol
burate. totul consună în 
mod armonios. Nu este 
vorba de practicarea unei 
poezii xenofobe, care să 
exulte virtuțile naționale 
la modul păsunlst si agre
siv. este vorba de a aminti 
mal ales astăzi, cînd un. 
snobism distructiv dom
nește In lume, că avem o 
tradiție, că ne-am expri
mat totdeauna In felul nos
tru. Intr-o particularitate 
literară de care nu avem 
cum să ne rușinăm dim
potrivă.

Cineva spunea, fără a 
avea motiv, că expresia li
rică ar părea scăzută dacă 
ar rămîne ta modele tradi
ționale. deplingînd chiar 
faptul că se mai poate cin- 
ta la (ceea ce numea el) 
modul Cosbuc lucruri atlt 
de perimate, cum ar fl e- 
vocarea trecutului sau 
chiar a rulnurilor Nimir 
mal lainic decît această 
strlmbăturâ din nas a unul 
criticaștri deprins cu , nle- 
sute de aiurea. în care 
eroii zac In gunoaie In aș
teptarea nu știu cui. Un 
al' Individ Im! spunea o- 
dată cu destulă suficientă 
că ar fi vremea să ne In
tegrăm într-un tel spiritu-

PROGRAMUL I

Invitații plastice 
la economii

7 »

la

*
*
1
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8,15 Deschiderea emisiunii. Gim
nastica pentru toii.

8,30 Cravatele roșii. • 
rial pentru copii : 
Flipper". 
Viata satului. 
Mari muzicieni la 1 
Magda Tagliatfere 
și bnura Cerkasky 
în Concertul nr. 5 
plan și orenestra de 
ven. 
De strajă patriei. 
Emisiune tn limba maghiară. 
„300 de grade". Din sumar : 
Fotbal : Dinamo București — 
C.S.M. Reșița. Transmisiune 
directă de pe stadionul Di
namo. In pauză : Intilnire 
cu sextetul „Cantabile". 
Autograf. Semnează Edgar 
Papu.
Banda de celuloid : „Feeria". 
Prezintă Nina Cassian.

16,15 „Roma între real și fantas
tic". Un comentariu de Dan 
Hăulică pe marginea 
ziției de 
la Roma 
gorescu. 
Din nou 
sacrificiu 
tă și fapt concret (II). 
Desene animate. 
In vizită la colegii noștri 
la Studioul de Radio Cluj. 
Poetul meu : mărturisiri

Film se- 
,,Delfinul

10,00
11,10

12,00
12,30
14,00

15,45

16,05

16,25

*
Întreprinde In tara noas-

• Imblinzirea focului t MOȘILOR
— 15,30; 19.
• Anonimul venețian : GRIVIȚA
— 9: 11,15: 13.30: 16; 18,15; 20.30, 
MIORIȚA — 9; 11,15: 13.30; 15,45; 
18; 20,30.
• Sfinta Tereza șl diavolii : MUN
CA — 15,30; 18; 20.15.
• Marea hoinăreală
15,30; ‘ ------ -----
12,30: 15,30; 18; 20.30.
• Vă arăt eu vouă :
— 16: 18; 20.
a Bambi — 9,15 — 18,15 tn conti
nuare. Program de filme docu
mentare — 20,15 : TIMPURI NOI. 
a Aventurile unei prințese ger
mane la curtea Regelui Soare : 
DACIA - 9: 11,15: 13,30: 16: 18.15; 
20.30, GIULEȘTI — 15,30; 18; 20.30.
• Liubov Iarovala : COSMOS — 
15,30: 18: 20,15
a Eliberarea lui L. B. Jones : AU
RORA — 9: 11,15; 13,30: 15.45; 18; 
20.15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18: 20,15.
• Dauria : RAHOVA — 15,30: 19.
• Opiul și bita : UNIREA — 15,30; 
18: 20.15.
• Mesagerul : COTROCENI —
15,30; 18; 20,15.

bucegi —
18: 20.30, POPULAR — 10;

luf european prin spirit 
european întelegînd totul, 
afară de spiritul românesc. 
Mărturiseam atunci că la o 
astfel de „mărire” nu a- 
veam de gind să ader, pur 
și simplu, din frica de a nu 
rămîne în afara acelui spi
rit european în care nu ar 
fi încăput și spiritul nos
tru atît de interesant...

, Povestesc toate aceste 
lucruri pentru că mi se 
pare că mai există o mi
noritate fudulă și suficien
tă, care suferă din pricina 
unei perspective limitate 
asupra conceptului gene
ral de cultură Implantate 
sau nu. ideile de periferie 
spirituală. în ce ne pri
vește. nu numai că sînt 
arbitrare și neavenite, dar 
trebuie respinse cu indig
nare. Ca om care mai ci
tește și in alte limbi, vreau 
să spun că nu-mi este și 
nu-mi poate fi cîtuși de 
puțin .rușine” cu lite
ratura românească din toa
te timpurile ; dimpotrivă, 
trag nădejdea că scriitori
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București.
(Franța) 
(S.U.A.) 

pentru 
Beetno-

expo- 
fotografii deschise 
de Dan Eremla Grl-

despre spiritul de 
— noțiune abstrac-

de

(însemnări pe marginea celei de-a Vll-a expoziții 
anuale de afișe pe tema economiei)1

*
i

I

1
1
1. . .... ........ .  . ------ ---- - Jl-

rice cu Draga Olteanu-Matel. 
Muzica UȘoară la noi aca
să : azi, in studio, Mirabela 
Dauer. .■
I'iim serial pentru tinerețiM i 
„Pierduțl în spațiu". Episo- ' 
dul III — „O insulă pe cer". 

19,00 „Evocări lugojene". Un film
de Iosif Bîta.

19,25 1001 de seri : filmul „Fllopat 
și Patafil".
Telejurnal, 
niversării 
nica marii 
Comentariu 
— județul Galați, 
de Toma Popescu. Imaginea 
Mihai Alexandru.
Vetre folclorice — Comori 
sucevene.
Film artistic : „Cursa de 100 
de km". — producție a stu
diourilor italiene. Regia : G. 
Petroni. Cu : Massimo Gi- 
rottt. M. Carotenuto, F. Bus- 
cagiione.
Snectacol tn alb și negru. E- 
misiune muz.ical-coregrafică 
cu : Corina Chlriac, Cornel 
Constanți niu, Dida Drăgan.

" Coregrafia : Ion Alexe. 
22,30 Telejurnal, a 

tivă.

17.50

18,05

18,10

19,30

20,00

20,20

21,55

• In cinstea a- 
republicil — Cro- 
întrecerl.
la 40 de steme 

Emisiune

PROGRAMUL II

12,30 Promenada
20,00 Deschiderea

20.25

21,15
21,30

81.55
22.10

Duminica spor-

duminicală, 
emisiunii 

seară. Eroi Îndrăgiți de
' pli : „Pety“.

> Teatrul liric TV. : „Sînge
vlenez" — operetă de Johann 
Strauss. Interpretează an
samblul Operei din Timișoa
ra.

I Reportai bucureștean.
i La cererea telesnectatorilor : 
„Bătrînul tel". Seară de ro
manțe cu Dan Tordăchescu.

i Telex tehnico-stitntiflc.
> Film serial „Mannix".

de 
co-
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1
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E3 B E9
de talent din țări cu 
limbi de circulație se vor 
apleca asupra literaturii si 
culturii noastre (și acum 
destul de bine cotate în 
lume), cu un interes spo
rit. descoperind ceea ce 
mulți au spus de mult ; 
căci avem adevărate co
mori ce stau încă în obscu
ritate din pricina barierei

mai puțin melancolici tin 
tara asta, zi și noapte, cu 
energia lor. cu sudoarea 
lor. cu ■■ntuziasmul lor. 
care, la drept vorbind, nu 
cu articole interminabile 
de palidă filozofie se tin ! 
Sigur că asupra Individului 
în lumea noastră modernă 
lucrează și muzica, si fi
lozofia lui ..las-o. domnule.

Preocupările generale, manifes
tate pe tot cuprinsul țării, de a 
lupta împotriva risipei, de a lua ati
tudine împotriva unor cheltuieli 
nejustificate de cerințe concrete 
și, implicit, de a determina econo
misiri cit mai importante de fon
duri și-au aflat, în aceste zile, o 
formă artistică, o dată cu expozi
ția de afișe deschisă in holul cen
tral al Palatului C.E.C. (Calea 
Victoriei). Funcționalității, menirii 
afișului de mijloc imediat, opera
tiv de influențare i se alătură. în 
aceste condiții, ca un corolar fi
resc, cantitatea de frumos necesar. 
Căci lucrările prezentate acum,Căci lucrările prezentate acum, 
cele mai bune dintr-un număr de 
circa 70 de afișe selectate de un 
juriu alcătuit din specialiști ai 
Uniunii artiștilor plastici și repre
zentanți ai C.E.C., expuse în chiar 
incinta uneia dintre cele mai mari 
unități C.E.C. ale Capitalei, stabi
lesc un dialog autentic, viu, mo
bil cu sutele de oameni care se 
perindă zilnic. Necesitatea unei 
grafici publicitare ancorate in 
realitate care, stabilind un raport 
cu privitorul, să-1 orienteze spre 
momente și fenomene dintre cele 
mai semnificative ale actualității, 
și-a aflat astfel o împlinire fi
rească. Și nu putem, la începu
tul acestor rinduri, să nu amin
tim consecventa cu care unita
tea beneficiară — de altfel singura 
<Mn țară care a avut o asemenea 
inițiativă — de șapte ani încoace 
organizează și urmărește realizarea 
concursului și a expoziției de afișe 
pe tema economiei. „Săptămina e- 
conomiei" a prilejuit și în toam
na acestui an o asemenea acțiune 
menită să concretizeze strădania 
continuă, cotidiană, spre un mîine 
mai bogat, mai prosper.

teatre
• Filarmonica 
Enescu" (la 
Concert pentru 
Capitală —
• Opera Română : Concert 
arii și uverturi din opere — 
Giselle — 19,30.
• Teatrul de operetă ; My___
lady — 10,30, Lăsați-mă să cînt —
19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Coana 
Chirița — 10 ; Dulcea pasăre a ti
nereții — 15, Oameni și șoareci — 
20. (sala Studio) : Părinții teribili
— 10; Jocul 
Despre unele 
deficiente in
— 20.
• Teatrul de
10.30, Mutter
• Teatrul 
landra'

11.

de stat „George 
Ateneul Român) : 
elevii liceelor din

de 
n ;
fair

de-a vacanța — 15, 
lipsuri, neajunsuri și 
domeniul dragostei

comedie : Preșul — 
Courage — 20.

„Lucia Sturdza Bu- 
(sala din bd. Schitu Mă-

de a crede că în altă parte 
e întotdeauna mai frumos 
ca in propria-ți tindă spi
rituală 1 
movarea 
sărești 
nia, legea, echilibrul mo
ral sînt abolite în favoa
rea produselor canceroase 
de Idei, a unei cariochineze 
de stupidități în care min

Destul cu pro- 
acelei lirici pă- 

în care armo-

Artiști și beneficiari. Uniunea 
artiștilor plastici și C.E.C., 
trenați deopotrivă în această 
țiune, 
circa 
nou 
tate

au lansat, în 
patru luni, ideea 

concurs, ale cărui 
vin in aceste zile 

publicului 
Receptarea lor.

an- 
ac- 
cuurmă 

acestui 
rezul- 

-------  ---- în in- 
timpinarea publicului bucureș- 
tean. Receptarea lor, favorizată 
prin existența a numeroase reușite 
de ordin artistic, înscrie încă o 
dată afișul ca pe o componentă fi
rească, perfect integrată unei pro
blematici actuale, a vieții noastre 
artistice. Imaginile vii, sugestive 
ale unor afișe ca „Prietenul la ne
voie se cunoaște", deținător al pre
miului întii (realizat de Dimitrie 
Sbierea și Ion Dogar Marinescu), 
„Economisesc... călătoresc" (Emilia 
Boboia) sau „Cine economisește 
călătorește" (Radu Viorel) îmbină 
armonios subtilitatea ideii cu rea
lizarea ei plastică. Mai simple sau 
mai complexe, mai expresive sau 
mai decorative, apelind la cele 
mai variate argumente în favoarea 
dezvoltării spiritului de economie, 
numeroase afișe — printre care men
ționăm pe cele semnate de Pavlln 
Nazarie, Alexandrescu Constantin, 
Mihai Stănescu, Cornel iu Nicolae, 
Vcluda Constantin, Șerban Rusu 
Arbore etc — se înscriu printre reu
șitele acestei expoziții. Tipărirea, 
multiplicarea, deci, în, mii de e-+ 
xemplare nu numai a afișelor pre
miate, dar și a celor mai realizate 
artistic dintre cele expuse (inten
ție anunțată de beneficiari) vor o- 
feri, într-un viitor apropiat, pre
mise dintre cele mai favorabile li
nei cît mai largi comunicări cu pu
blicul.

Marina PREUTU

gureanu) : O scrisoare pierdută — 
10,30, Play Strindberg — 20, (sala 
din str. Alex. Sahia) : Vicarul —
10.30, Valentin și Valentina — 20.
• Teatrul Mic : Pisica sălbatică —
10.30, După cădere — 19,30.
• Teatrul _ “
Magheru) : 
Wilde — 10
Omul care.. ____ ______________
Sora cca mare — 16, Gaițele. — 20.
• Teatrul Giuleștl : Geamandura
— 15 ; Omul care a văzut moartea
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă” : Soldă
țelul de plumb — 10 ; Cinci săp- 
tămlni in balcon — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru
— 11, (sala din str. Academiei) : 
Tigrișorul Petre — 11.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glate" : Autorul moare azi — 20.
• Teatrul satiric muzical ,„C. Tă
nase” (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 11; 19,30, (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) : Trăsnitul 
meu drag — 19.30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Cind revolverele 
tac — 10. Siciliana — 16: 19.30

„C I. Nottara" (sala 
Bună seara domnule 

; Adio Charlie — 15.30; 
. — 19,30, (sala Studio):

1

I

!
V
I
1

artificiale de limbă.
Vreau să afirm mal di

rect că. nejustificat o par
te a criticii noastre ignoră 
In mod curios literatura 
care cultivă dragostea de 
patrie Descrierea construi
rii unei hidrocentrale nare 
recenzentului snob un fel 
de blasfemie O poezie des
pre Bălcescu sau despre 
steag este cotată de la 
ceput ca „ocazională 1“ 
există nici un rabat 
acest domeniu. Dacă 
cintl 1 
amurg, 
le cele 
un rău 
menesc 
Numai

In- 
Nu 
In 
nu 

starea turbure de la 
In care melancolil- 
mal devastante fac 
Imens sufletului o- 
nu însemni nimic, 

că în jur, oameni

că tot murim !“. acel scep
ticism care duce de mai 
bine de jumătate de secol 
omenirea la catastrofe 
cronice.

Cu atît mal mult, culti
varea patriotismului mi se 
pare un lucru esențial, o 
răspundere a familiei și a 
școlii. Mi s-a cam urît cu 
acești tineri pletoși care țin 
stîlpii cafenelelor In spate, 
mi s-a cam urît de cărtu
rarii care ard de nerăbdare 
să meargă la nu știu ce u- 
niversitate de aiurea, cînd 
noi 
tăți 
mal 
cu

avem destule unfversl- 
bune. ba unele chiar 
bune, aș zice 1 Destul 
snobismul periculos

tea omenească caută zadar
nic logica, lucrul cel mai 
minunat al minții ome
nești. Ml s-a făcut leha
mite de cioturile Informe 
din unele expoziții voind 
să arate ca Brâncuși. de 
fapt artă preistorică nea
gră sadea, dacă e să ne ui
tăm 
Avem 
vîrful 
vorba 
adică, 
tie, subtilitate, 
țărănești o spun, 
acelea din 
parcă zeii, o 
troițele șl acoperișurile de 
biserici sătești, picturile 
naive de pe pereții altare-

prin enciclopedii I 
un popor care atinge 

piramidei 
de artă, 
delicatețe.

I cînd e 
posedînd. 
imagina- 

Covoarele 
si oalele 

care au băut 
mărturisesc

lor, sculptura de filigran a 
ușilor impărătești. scăpate 
de tocuri și de intemperii. 
Și atunci 1 
meni că 
ceea ce 
Doamne 
învățăm 
primă în felul lor că tre
buie să ne exprimăm in 
felul nostru I

Ca unul care de mal bine 
de 15 ani cînt splendidele 
realizări ale socialismului 
ridicat cu trudă și entu
ziasm în țara noastră, 
mă sfiesc să afirm 
nu-mi este rușine să elo
giez faptele omului de as
tăzi. că nu am nici un com
plex de inferioritate cind 
mi se spune că am făcut 
reportaj. Ei. bine. da. am 
făcut și reportaj I Am um
blat prin fabrici și am vă
zut. pe locurile cele mai 
pustii cu putință, ridicin- 
du-se uzine și orașe ; ei 
bine, am stat de vorbă cu 
mineri. cu țărani coopera
tori și cu otelari. am 
urcat pe schelele de ciment 
și oțel ale Hunedoarei, cum 
mi-a fost drag să privesc 
munca restauratorilor ve
chilor monumente prin 
grija și banii guvernanți- 

- lor noștri, care nu au avut 
orgoliul de a îngropa rui
nele sacre ale României 
sub noile clădiri moder
ne ale zilelor de astăzi, 
fapt ce ne face să în
țelegem o dată pentru tot
deauna că nu ne putem 
despărți de istoria noastră, 
de sentimentul plenar al 
Iubirii fată de cel ce ne-au 
lăsat glia asta frămîntată. 
plină de istorie șl mal ales 
încărcată de o sacră spiri-

Nu spune ni- 
trebuie să refuzăm 
e frumos la alții, 
ferește 1 Numai să 
de la cei ce se ex-

nu 
că

tualitate ce nu poate fl în
locuită de nimeni și de ni
mic.

• Scriu de mai multi ani o 
Istorie a literaturii române, 
fapt care îmi cere să citesc 
aproape tot ce s-a scris la 
noi începînd cu limba Ca
zaniilor și termlnînd cu ul
timele producții suprarea
liste ale unor poeți din zi
lele noastre (care cultivă 
acest gen). Ei, bine, trebuie 
să mărturisesc că mi se fa
ce, parcă, frică în fața imen
sei frumuseți pe care o 
descopăr. S-a scris mult Ia 
noi și, ceea ce este uluitor, 
s-a scris nemaipomenit de 
frumos 1 Dacă spun aici că 
Heliade nu este cu nimic 
mai prejos decît Victor 
Hugo, sînt convins că ăsta 
e adevărul. Dacă spun că 
Eminescu mi se oare mai 
inteligent și mai cultivat de- '' 
cît Goethe, s-ar putea ca a- 
firmatia să stirnească zîm- 
bete la snobi. Că Arghezi 
este mai tăios ca Voltaire 
o să producă __ ___
aceiași snobi, că în Căli- 
nescu avem un critic poate 
mai mare decît De Sanctis 
sau Croce, iar o să mire, 
dar tot ce afirm este ade
vărul gol. goluț. Totul este I 
să poți face comparația, a- 
dică să citești cum trebuie 
cărțile, nu cu preludarăți 
șl cu dispreț fată de spiri
tul autohton pe care-1 so
cotești mic. îngust numai 
pentru că România e mai 
mică pe o hartă.

Spiritualitatea unul do- i 
por 
fire 
este 
ales

stupoare la

nu are limite geogra- 
Sl de acest amănunt 
bine să se tină mal 
seamă.
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senatorul Giuseppe Medici
La Invitația ministrului afacerilor 

externe 'al Republicii Socialiste Ro
mânia, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Ita
liene, senatorul Giuseppe Medici, a 
făcut o vizită oficială în Republica 
Socialistă România, In perioada 9—11 
noiembrie 1972.

In cursul vizitei, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
l-a primit pe ministrul afacerilor 
externe al Italiei, senatorul Giu
seppe Medici, și l-a reținut la dejun.

Din Însărcinarea președintelui Re
publicii Italiene, Giovanni Leone, 
ministrul italian al afacerilor ex
terne, a reînnoit președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România invitația de a face o 
vizită oficială in Italia, In primă
vara anului 1973. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere.

Ministrul afacerilor externe al 
Italiei a fost primit, de asemenea, 
de vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri și ministrul comerțului ex
terior, Ion Pățan, și de ministrul a- 
griculturii, industriei alimentare și 
apelor, Angelo Miculescu.

în cursul vizitei, ministrul Medici 
luat cunoștință cu viu interes de 

i alizări ale poporului român în 
domeniile social, industrial și agricol 
din Capitală și județul Ilfov.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de vie cordialitate și au 
fost animate de dorința comună de 
a aborda problemele într-un spirit 
constructiv și de înțelegere recipro
că. Ele au permis să se efectueze un 
amplu schimb de vederi cu privire 
la relațiile bilaterale și asupra pro
blemelor actuale ale vieții interna
ționale, îndeosebi cele europene.

In cursul convorbirilor oficiale cei 
doi miniștri ai afacerilor externe au 
constatat cu satisfacție evoluția fa
vorabilă pe multiple planuri a rela
țiilor dintre Republica Socialistă 
România și Italia, bazate pe legături 
tradiționale de prietenie, originea co
mună a celor două popoare, stimă și 
încredere reciprocă. Ei și-au expri
mat convingerea că există încă ample 
posibilități pentru dezvoltarea con
tinuă a relațiilor bilaterale.

Cele două părți au exprimat hotă- 
rîrea lor de a continua să acționeze 
pentru creșterea schimburilor eco
nomice și comerciale dintre cele două 
țări prin diversificarea continuă a 
structurii acestora, echilibrarea lor, 
lărgirea cooperării economice și teh
nice.

Părțile au apreciat pozitiv evoluția 
schimburilor comerciale care se des
fășoară pe baza Acordului pe ter
men lung (1970—1974) și au luat act 
cu satisfacție de Încheierea, zilele 
trecute, la București, a Protocolului 
de schimburi comerciale pe anul 1973.

în același timp, cele două părți au 
exprimat încrederea că lucrările ce
lei de-a IV-a sesiuni a Comisiei Mix
te de Cooperare Economică, Indus- 

■ială și Tehnică, care vor avea Ioc 
a începutul anului viitor la Bucu

rești, vor conduce la intensificarea 
cooperării economice și diversificarea 
schimburilor comerciale, dat fiind in
teresul comun de a găsi noi posibili
tăți care să ducă la dezvoltarea con
tinuă a colaborării româno-italiene 
reciproc avantajoase in acest dome
niu.

Cele două părți au constatat dez
voltarea favorabilă a schimburilor 
culturale, artistice, tehnice și științi
fice, care se desfășoară potrivit A- 
cordulul cultural, a Acordului de co
laborare tehnico-științifică și a înțe
legerilor dintre instituțiile celor două 
țări. Ele au convenit să încurajeze 
in continuare aceste relații pentru o 
cunoaștere tot mai aprofundată a va
lorilor culturii celor două națiuni, 
care au la bază afinități de limbă și 
civilizație.

Miniștrii afacerilor externe ai 
României și Italiei au semnat, la 11 
noiembrie 1972. Convenția de asis
tență juridică in materie civilă și 
penală. Ministrul agriculturii, indus
triei alimentare și apelor al Româ
niei și ministrul afacerilor externe al 
Italiei au semnat în aceeași zi Aoor- 
dul fito-sanitar.

Cele două părți au expus direcți
ile esențiale ale politicii externe ale

guvernelor lor, evidențiind însem
nate puncte de apropiere și Înțe
legere.

Bile au reafirmat convingerea că 
dezvoltarea unor raporturi normale 
între state, bazate pe principiile res
pectării independenței și suverani
tății naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne. renunțării la folosirea forței 
sau la amenințarea cu forța și 
colaborării în spiritul avantajului 
reciproc, reprezintă condiții esențiale 
pentru instaurarea în lume a unui 
climat de pace, destindere și secu
ritate.

Examinînd îndeosebi problemele 
europene și apreciind pozitiv îmbu
nătățirea intervenită în climatul con
tinentului. părțile au scos în evi
dență importanta Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europa. 
Ele au exprimat speranța că lucră
rile consultărilor multilaterale de la 
Helsinki, care urmează să înceapă în 
curind, vor asigura o pregătire co
respunzătoare conferinței, astfel in
cit ea să fie convocată in următoa
rele luni. Cele două părți au ex
primat dorința ca această conferin
ță, la care toate statele participante 
vor fi chemate să-și aducă contri
buția în mod direct, in condiții de 
egalitate, să oonducă Ia rezultate 
concrete în vederea consolidării pă
cii, securității și dezvoltării cooperă
rii în Europa. înfăptuirea aces
tui obiectiv trebuie să ducă la 
excluderea folosirii forței 6au 
amenințării cu forța, să pună Ia a- 
dăpost toate statele de orice agresiu
ne, presiune, imixtiune sau impune
rea voinței altuia și să asigure con
dițiile ca toate națiunile să se dez
volte liber, potrivit voinței proprii și 
să colaboreze între ele, în conformi
tate cu principiile dreptului inter
național.

Conferința va trebui să promoveze 
o mai largă cooperare economică, 
comercială, tehnică și științifică, fără 
obstacole, 
relațiilor' 
plificarea schimbului de inform 
în scopul ameliorării cunoașterii 
ciproce a 
rînduriie tineretului a idealurilor pă
cii și colaborării între națiuni.

Cele două părți au evidențiat im
portanța statornicirii unor relații de 
bună vecinătate in Balcani și stabi
lirii unui climat de pace și coope-

șă favorizeze dezvoltarea 
culturale și artistice, am- 
schimbului de informații, 

______________ X-—-i re" popoarelor și cultivării în

rare în Mediterana în vederea pro
movării destinderii și securității în 
Europa.

Examinînd problemele privind Ori
entul Apropiat, părțile și-au mani
festat ingrijorarea în legătură cu 
continuarea conflictului din această 
zonă și au subliniat că o pace trai
nică poate fi realizată pe baza rezo
luției Consiliului de Securitate din 
22 noiembrie 1967, în conformitate cu 
interesele și drepturile legitime ale 
tuturor țărilor și popoarelor din a- 
ceastă regiune.

Cele două părți s-au pronunțat 
pentru încetarea rapidă a războiului 
din Vietnam, pentru adoptarea unor 
soluții politice care să asigure po
poarelor din Indochina dreptul de a 
decide singure asupra propriului lor 
viitor, instaurarea păcii și stabilității 
In această regiune.

Părțile s-au pronunțat pentru rea
lizarea de măsuri concrete și efective 
în domeniul dezarmării generale și, 
în primul rind, al dezarmării nu
cleare.

Cei doi miniștri au evidențiat im
portanța pe care România și Italia o 
acordă creșterii rolului și eficacității 
Organizației Națiunilor Unite, ca 
instrument pentru instaurarea păcii 
și securității internaționale și au ho- 
tărît să dezvolte colaborarea stator
nicită între reprezentanții lor in acest 
for internațional.

Evidențiind valoarea schimbului lor 
de vederi ca o contribuție importan
tă la adincirea și extinderea relații
lor de prietenie româno-italiene, cele 
două părți își propun să continue și 
să intensifice contactele în toate do
meniile între miniștrii afacerilor ex
terne, între ministerele de externe ale 
României și Italiei.

Cele două părți au exprimat con
vingerea că vizita in România a mi
nistrului italian al afacerilor externe 
va contribui la o mai bună cunoaș
tere reciprocă, la consolidarea și dez
voltarea relațiilor tradiționale de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare. In folosul păcii 
și securității internaționale.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Italiene, senatorul Giuseppe 
Medici, a invitat pe ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, să facă 
o vizită oficială în Italia. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere, data vizitei 
urmind a fi stabilită pe cale diplo
matică.

SEMNAREA UNOR ACORDURI ROMÂNO-ITALIENE
Ministrul afacerilor externe, Geor

ge Macovescu, și omologul său ita
lian, Giuseppe Medici, au semnat 
simbătă la București Convenția din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Italiană, privind asisten
ța judiciară in materie civilă și 
penală.

In aceeași zi, Angelo Micutascu, 
ministrul agriculturii, industriei ali
mentare și apelor, și ministry! ita
lian al afacerilor externe au semnat 
un Acord fito-sanitar 
nele celor două țări.

între guver-

*
de sîmbătă,In cursul dimineții

ministrul afacerilor externe al Ita
liei, Giuseppe Medici, împreună cu 
persoanele oficiale care il însoțesc, 
a vizitat întreprinderile agricole de 
stat „Copăceni" și „30 Decembrie"

La solemnitatea semnării celor 
două documente au participat Va
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Iacob Ionașcu, 
ambasadorul României la Roma, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au foșt de față persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe ministrul italian 
în vizita în țara noastră, în frunte 
cu Roberto Gaja, secretar general 
all Ministerului Afacerilor Externe, 
Antonino Restivo, ambasadorul 
lieț la București, și membri ai 
basadei.

Ita- 
am-

*
din județul Ilfov. In sectoarele 
producție vizitateș oaspeții au 
mit explicații din partea lui 
Moldovan, adjunct al ministrului a-
griculturii, industriei alimentare și 
apelor.

de 
pri- 
Ion

Plecarea ministrului afacerilor externe 
al Republicii Italiene

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Italiene, Giuseppe Medici, 
care a făcut o vizită oficială in țara 
noastră, a părăsit simbătă la amiază 
Capitala.

Oaspetele a fost însoțit de Roberto 
Gaja, secretar general al Ministeru
lui Afacerilor Externe, de alte per
soane oficiale.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de George

Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului, Iacob Ionașcu, ambasado
rul României în Italia, de funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe.

Erau prezenți Antonino Restivo, 
ambasadorul Italiei la București, și 
membri ai ambasadei.

' (Agerpres)

Cadre de conducere din economie, economiști și ingineri din întreprinderi 
și ministere, cercetători și cadre didactice, doctoranzi și studenți

REVISTA „PROBLEME ECONOMICE"
este un instrument de lucru, de studiu, de cultură economică indispen

sabil in activitatea dv. teoretică și practică
REVISTA „PROBLEME ECONOMICE"

• vă oferă 6 susținută dezbatere a principalelor probleme ale eco
nomiei naționale și a fiecărei ramuri cu problemele actuale speci
fice și cu conexiunile sale ;

• vă prezintă metode moderne de gestiune și organizare a produc
ției și a muncii ;

• vă oferă consultații, răspunsuri la întrebările cititorilor, studii și 
sinteze documentare pentru diferitele forme ale invățămîntului de 
partid și de reciclare ;

• vă informează asupra fenomenelor economice mondiale.
• Revista „PROBLEME ECONOMICE" realizează un flux continuu 

de comunicare cu economiștii — cercetători și practicieni — un 
dialog constant cu cititorii, printr-un mare număr de dezbateri și 
anchete asupra celor mai actuale probleme ale practicii și gindi- 
rii economice.
Abonindu-vă la revista „PROBLEME ECONOMICE" realizați o in

formare ți documentare economici selectivi, competentă, operativi !
Costul unui abonament pe anul 1973 la revista „PROBLEME ECONOMICE" 

este de lei 120

F 
I

*
*

!
A—Manifestări științifice

TOVARĂȘUL PAUL NICUIESCU-MIZIL
A PRIMIT DELEGAȚIA U.C.I.

Simbătă dimineața, tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul educației și învățămintului, a 
primit delegația de activiști ai Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, con
dusă de Koli Siroka, membru al 
Prezidiului U.C.I., care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită de 
schimb de experiență în țara noas
tră.

La primire, care s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au participat tovarășii Virgil Ca- 
zacu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunct al ministrului educa
ției și învățămîntului, și Constantin 
Petre, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

A fost de fată Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București.

R.S.F.

Cronica zilei
La sediul A.D.I.R.I., a avut loc o 

masă rotundă cu tema „Aspecte ju
ridice privind cadrul comerțului in
ternațional al R.S. Cehoslovace". A 
vorbit prof. Otto Kuntz de la Uni
versitatea din Praga. Au participat 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, profesori universi
tari, cercetători ai Institutului de 
cercetări juridice și ai altor instituții 
de specialitate.

Simbâtă după-amiază a părăsit 
Capitala delegația militară finlan
deză, condusă de generalul-locote- 
nent Paavo Halttu, șef al pregătirii 
de luptă a Forțelor de Apărare ale 
Finlandei, care, la invitația Minis
terului Forțelor Armate, a făcut o 
vizită oficială în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de genera- 
lul-locotenent Gheorghe Logofătu, 
de ofițeri superiori ai forțelor noas
tre armate.

Semicentenarul Uzinei
nr. 2 din Brașov

Ieri, la Uzina nr. 2, una din unită
țile industriale de frunte ale Brașo
vului, a avut loc festivitatea prile
juită de împlinirea unei jumătăți de 
veac de existență a uzinei. Au par
ticipat muncitori, tehnicieni și ingi
neri, foști salariați ai uzinei, azi pen
sionari, invitați din întreprinderile 
brașovene și din alte întreprinderi 
din cadrul ramurii respective. Festi
vitatea este deschisă de tovarășul 
Constantin Cirtină, prim-secretar al 
comitetului municipal de partid. To
varășul Constantin Drăgan, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., membru al Consiliului de 
Stat, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Brașov al P.C.R., dă citire 
mesajului tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, adresat colectivului de 
muncitori, tehnicieni și ingineri ai u- 
zinei semicentenare. Mesajul a fost 
Frimit cu vil și însuflețitoare ovații.

n continuare se dă citire Decretului 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, prin care Uzinei nr. 
2 1 se conferă „Ordinul Muncii" cla
sa I. Printr-un alt Decret al Consiliu
lui de Stat se conferă maistrului Nico
lae I. Coltofean și reglorului Gheorghe 
Tache, vechi salariați ai uzinei, 
titlul de Erou al Muncii Socialiste 
și Medalia de Aur „Secera și cioca
nul". Au fost conferite, de asemenea, 
ordine și medalii unui număr de 140 
muncitori, ingineri, economiști și 
funcționari. înaltele distincții au fost 
înminate de tovarășul Constantin 
Drăgan. care. în numele Consiliului 
de Stat, personal al tovarășului 
Nicolae. Ceaușescu. a felicitat pe cei 
decorâfi.

în continuare, s-a dat cuvîntul in
ginerului Olimpiu Munteanu, direc
torul uzinei, care exprimă, In numele 
întregului colectiv, adînca recunoș
tință a acestuia față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru sprijinul 
ce le-a fost acordat cu diverse prile
juri, pentru mesajul adresat cu un 
asemenea fericit prilej. în cuvintul 
lor, reglorii Gheorghe Tache, Emil 
Cuza, unii din veteranii uzinei, mie- 
zuitoarea Cornelia Gîlea și modelorul 
Szasz Attila și-au manifestat 
profunda lor recunoștință fată de în
țeleaptă politică a partidului, dra
gostea și respectul ce-I poartă secre
tarului general al partidului, cel mai 
credincios fiu al poporului nostru. 
Inginerul Gheorghe Boldur. ministrul 
industriei construcțiilor de mașini- 
unelte și electrotehnicii, a felicitat 
colectivul uzinei cu prilejul aniversă
rii a 50 de ani de existență.

In încheiere, participanta la miting, 
într-o atmosferă entuziastă, au adre
sat o telegramă C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune printre altele : „Colectivul Uzi
nei nr. 2, in care muncesc și trăiesc

uniți români, maghiari și germani, 
cărora le-ați făcut de atitea ori 
cinstea să-i vizitați și să-i îndrumați 
chiar la fata locului, își exprimă și 
cu acest prilej jubiliar atașamentul 
profund la politica internă și externă 
a partidului, recunoștința lor fierbin
te fată de dumneavoastră, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, conducă
tor iubit și adine stimat al partidului 
nostru comunist și al României socia
liste. pentru existenta noastră demnă, 
pentru perspectivele minunate des
chise de Conferința Națională a par
tidului.

Vă încredințăm că ne vom dărui 
întreaga noastră energie și capacitate 
de muncă și creație pentru valorifi
carea superioară a tuturor rezervelor 
existente in scopul depășirii în acest 
an a planului la producția marfă cu 
7 milioane lei, a productivității mun
cii cu cel puțin 1 000 lei pe salariat, 
iar cheltuielile la 1 000 lei producție 
marfă le vom reduce cu 7.50 lei. De 
asemenea, vom acorda toată atenția 
utilizării mai depline a capacităților 
de producție, astfel ca în 1975, indi
cele de folosire a utilajelor la secțiile 
de bază să ajungă la 90 la sută.

Dorim ca in aceste momente săr
bătorești să vă mulțumim din toată 
inima pentru înaltele distincții cu 
care ați onorat uzina și colectivul ei 
și să vă asigurăm că aceasta ne va 
mobiliza și mai mult In înfăptuirea 
mărețelor sarcini economice și sociale. ■ 
care ne stau in față, că ne.yoțț» aduce - 
din plin contribuția la progresul ne
întrerupt al patriei noastre -dragi, 
România socialistă". h . «nai iulitm

Nicolae MOCANU
corespondentul „Sclnteii*

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

14 șl 15 noiembrie. în țari : Vremea 
va fl In general umedă, cu cerul mai 
mult noros. Vor cădea burnițe și ploi 
locale, mat frecvente In vestul șt nor
dul țării. Vlntul va prezenta intensifi
cări de scurtă durată la Începutul in
tervalului. Temperatura aerului va scă
dea ușor In a doua parte a intervalu
lui. Minimele vor fi cuprinse Intre mi
nus 2 șl 8 grade, maximele Intre 5—15 
grade. In sud-estul țării, pe alocuri, la 
începutul intervalului, se va mai pro
duce ceață. La București : Vremea va 
fl In general umedă, cu cerul mal mult 
noros. Ploaie slabă. Vint slab pină la 
potrivit. Temperatura In scădere ușoară 
in a doua parte a intervalului.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Pentru amatorii
de fotbal și rugbi

Astăzi, în cadrul etapei a 10-a 
a campionatului categoriei A de 
fotbal, vor avea loc în Capitală 
două meciuri care se vor dispu
ta cu începere de la ora 14 pe 
stadioane diferite. Echipa Dina
mo București întilnește formația 
C.S.M. Reșița, avînd în deschi
dere, de la ora 12, partida inter
națională de rugbi România — 
K. F. a Germaniei. Acest cuplaj 
„fotbal—rugbi" va putea fi ur
mărit pe stadionul Dinamo. Pe 
stadionul „23 August" Rapid pri
mește replica echipei Jiul Pe
troșani.

Iată meciurile programate în 
țară : Universitatea Craiova — 
Steaua ; S. C. Bacău — A.S.A. 
Tg. Mureș ; F. C. Argeș — Spor
tul studențesc ; Universitatea 
Cluj — Farul : Petrolul — U.T. 
Arad și Steagul roșu — C.F.R. 
Cluj.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

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

Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, pe drumul de 
întoarcere din vizita oficială de prietenie în Republica Populară Bul
garia, vă adresăm, stimați tovarăși, salutări cordiale și cele mai bune urări 
de fericire și succes în lupta comună pentru pace și construirea socia
lismului.

EDWARD GIEREK
Prim-secretar

al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit 

Polonez

PIOTR JAROSZEWICZ 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit o telegramă din partea președintelui Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, 
Huynh Tan Phat, care exprimă o profundă compasiune în legătură cu 
catastrofa de la exploatarea minieră Uricani.

Lucrările Congresului
Partidului Socialist Italian

Raportul prezentat de Giacomo Mancini
GENOVA 11. — Trimisul special 

Agerpres N. Puicea transmite : Pre- 
zentînd raportul de activitate al Co
mitetului Central al Partidului So
cialist Italian, in cadrul lucrărilor 
celui de-al 39-lea Congres al P.S.I., 
care se desfășoară la Genova. Gia
como Mancini, secretar national al 
partidului, a exprimat, in primul 
rind, dorința ca pacea să fie cit mai 
curind instaurată In Vietnam, amin
tind. totodată, solidaritatea socia
liștilor și a tuturor forțelor demo
cratice italiene cu lupta eroică a 
poporului vietnamez.

Lupta internațională și ciocnirile 
de clasă din lume — a spus el — 
capătă. în prezent, forme noi. Trăim 
într-un moment de profunde trans
formări. care se reflectă și in viata 
țării noastre. Sperietoarea războiului 
rece în Europa s-a atenuat în mare 
măsură și o perioadă nouă, de re
lații mai deschise și constructive este 
pe cale să înceapă pe continent. 
Peste puține zile, la Helsinki, vor 
începe lucrările pregătitoare ale Con
ferinței pentru securitate europea
nă. Aceasta impune ca P.S.I. să-și 
definească cu mai mane precizie lo
cul in lume, atit in raport cu marile 
forțe politice și economice existente 
azi. cit și fată de popoarele și miș
cările populare și democrattoe. Noi. 
socialiștii, sintem împotriva tuturor 
dictaturilor fasciste, opresive. îm
potriva regimurilor așa-zis modera
te și conservatoare, care se opun 
oricărei mișcări reale de progres, de 
cuceriri sociale și unei creșteri a 
ponderii politice a oamenilor mun
cii în societate. Dar trebuie să mer
gem dincolo de afirmarea unui in
ternaționalism generic.
/Vorbitorul a analizat, apoi, ca- 

'anit cdfnpleX situației diti'Italta ' 
care, pe de o parte, relevă realiza- 

. unor importante reforme in fo
losul rriaselor populare, iar pe de 
altă parte subliniază accentuarea 
contradicțiilor societății italiene : ac
centuarea agresivității fasciste, o 
nouă afirmare a centrismului, care 
părea definitiv infrint. precum și 
alte aspecte ale vieții politice ita
liene din ultimii ani.

în ce privește activitatea desfășu
rată de socialiști în această perioa
dă. secretarul partidului a insistat a- 
supra necesității ca P.S.I. să fie mai 
prezent în viața politică a tării, să 
caute noi forme de unitate în ca
drul propriilor rînduri, să realizeze 
o legătură mai strinsă cu forțele 
cele mai avansate ale societății ita
liene.

în încheiere, vorbitorul s-a referit 
la importanța realizării și a conso
lidării unității partidului, reJevînd 
că actualele curenite existente slă
besc gruparea socialistă, nu-i per
mit să se afirme pe scena politică 
a țării in plenitudinea forței sale. 
Ne aflăm la acest congres — a spus 
Mancini — pentru a le arăta oame
nilor muncii italieni că P.S.I. nu este 
o forță in declin, ci o forță impor
tantă' a democrației 
și se va dezvolta.

în cursul zilei de 
ceput dezbaterile pe 
portului prezentat de 
țional al P.S.I.

Lucrările Congresului al 39-lea al 
P.S.I. continuă.

care se poate
vineri au în- 

marginea ra- 
secretarul na

DECLARAȚIA
P. C. DIN CANADA
OTTAWA 11 (Agerpres). — Parti

dul Comunist din Canada consideră 
că resursele naționale trebuie să fio 
valorificate în soopul dezvoltării inr. 
dustriei canadiene — se subliniază in 
declarația dată publicității de Comi
tatul 'Central' Executiv al partidului. 
In prezent — arată declarația — este 
necesar să fie folosită integral forța 
de muncă disponibilă și să se ta mă
suri îmnotriva inflației.

Partidul Comunist din Canada — 
subliniază declarația — va continua 
să acționeze în apărarea drepturilor 
oamenilor muncii canadieni.

CURIER JUDEȚEAN
Corespondenții „Scînteii" transmit

HUNEDOARA

La Brașov s-au încheiat, sîmbătă, 
lucrările Conferinței de chimie și 
tehnologia siilicaților tehnici și com
pușilor oxidici, organizată de Con
siliul Național al inginerilor și teh
nicienilor, in colaborare cu Minis
terul Economiei Forestiere și Ma
terialelor de Construcții și Minis
terul Educației și învățămîntului, 
în cinstea celei de-a XXV-a aniver
sări a republicii. La lucrări au 
participat specialiști, cercetători, ca
dre didactice și ingineri din întrea
ga țară, care au dezbătut, timp de 
trei zile, referate și comunicări 
științifice privind chimia și tehno
logia lianților și betoanelor, a ce
ramicii și produselor refractare, re
levînd necesitatea dezvoltării unei

strînse între 
și producție.

colaborări tot mai 
invățămînt-cercetare

*
Iași a 
pentru 
a organizat. în zile- 
și 12 noiembrie a.c., o 
comunicări pe tema :

BASCHET FEMININ

centrului de 
problemele ti-

Filiala 
cercetări 
neretului 
le de 11 
sesiune de 
„Integrarea tineretului în munca și 
viața socială". Au participat cadre 
didactice din invățămintul superior 
și de cultură generală, cercetători, 
activiști ai comitetelor județene ale 
U.T.C. din mai multe județe din 
Moldova, secretari ai unor organi
zații de tineret din întreprinderi și 
instituții, tineri din municipiul Iași. 
Cu acest prilej, s-a deschis la Casa 
tineretului o expoziție intitulată 
„U.T.C. — 50 de ani".

1

*

*
*
*

ț
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Rapid București s-a calificat 
în turul următor al C.C.E.
în sala Giulești din Capitală s-a 

desfășurat ieri seară meciul retur al 
întîlnirii dintre echipele Rapid Bucu
rești și Maccabi Tel-Aviv, contînd 
pentru primul tur al „Cupei campio
nilor europeni" la baschet feminin.

Baschetbalistele românce au obți
nut victoria cu scorul 
(32—17).

Partida a fost condusă 
I. Gologanov (Bulgaria) și 
(Polonia).

Invingătbare și în primul joc 
(59—48), echipa Rapid București s-a 
calificat pentru turul următor al 
competiției, in care va întilni forma
ția iugoslavă Vozdozac Belgrad.

de
de 
M.

51—41
arbitrii 
Klimaj

TENIS 7“ pentru »»Turneul campionilor"
Agențiile internaționale de presă 

relevă în comentariile lor transmise 
ieri dimineața că, prin calificarea în 
semifinalele turneului de la Stock
holm (6—3, 6—4 cu Drysdale), Ilie 
Năstase și-a asigurat locul I in cla
samentul actualei ediții a „Marelui 
premiu F.I.L.T.". în semifinale, Ilie 
Năstase îl va întilni pe olandezul 
Tom Okker, care la rindul său l-a 
eliminat cu 6—3, 6—2 pc Pattison 
(Rhodesia). în cea de-a doua semifi
nală, Smith (S.U.A.) — învingător cu 
6—3, 7—6 in fața iugoslavului Pilici 
— va primi replica compatriotului său 
Riessen (in sferturi 6—4, 3—6, 6—3 cu 
englezul Taylor).

In urma rezultatelor de pină 
acum, lista participanților la „Turneul 
campionilor" *— programat cu Înce
pere de la 28 noiembrie la Bar
celona — este cunoscută (după cum 
se știe, la acest turneu, aflat la 
cea de-a treia ediție, participă primii 
8 jucători ai clasamentului „Marelui 
premiu F.I.L.T."). „Cei șapte" sint : 
Ilie Năstase (România), Stan Smith 
(S.U.A.), Manuel Orantes (Spania), 
Jan Kodes (Cehoslovacia), Andres 
Gimeno (Spania), Bob Hewitt (Re
publica Sud-Africană), Jimmy Con-

nors (S.U.A.). Cel de-al optulea ju
cător la Barcelona ar urma să fie 
americanul Tom Gorman (actualmen
te pe locul 8 în clasamentul F.I.L.T., 
cu 201 puncte) sau rhodesianul Patti
son, acum cu 181 p, dar putîndu-I 
depăși pe Gorman la ultima compe
tiție pentru „Marele premiu", de la 
Nottingham și Londra.

★
Finala turneului internațional de 

tenis (contînd pentru „Marele Pre
miu — F.I.L.T.") de la Stockholm se 
va disputa între americanul Stan 
Smith și olandezul Tom Okker.

■ în semifinale. Smith l-a învins cu 
6—4, 3—6, 6—2 pe compatriotul său 
Marty Riessen, iar Okker a dispus 
cu 6—4, 6—7, 6—4 de Ilie Năstase.

La Copenhaga a început întâlnirea 
de tenis dintre echipele masculine 
ale Danemarcei și României, care se 
dispută în cadrul optimilor de finală 
ale Cupei europene pe teren acoperit.

După prima zi de întreceri, scorul 
este favorabil cu 2—0 gazdelor. Jan 
Leschly l-a întrecut cu 6—I, 6—2 pe 
Viorel Marcu, iar Joergen Ulrich l-a 
învins cu 6—4, 6—2 pe Dumitru Hă- 
rădău.

în cîteva rînduri
POLO. La Stockholm au continuat 

întrecerile semifinalelor „Cupei cam
pionilor europeni" la polo pe apă. în 
cel de al doilea meci susținut in ca
drul turneului, echipa Dinamo Bucu
rești a întîlnit formația F. K. K. 
Stockholm pe care, a învins-o cu sco
rul de 9—5. RUGBI. La Sofia. într-un 
meci amical de rugbi. Cehoslovacia— 
Bulgaria 4—3 (4—0). FOTBAL.
Campionatul de fotbal al Dane
marcei s-a încheiat cu victoria for
mației Vejle Bdîdklub, care a totali
zat 33 de puncte din 44 posibile. (In 
ultima etapă, Vejle a pierdut cu 1—5 
în fața echipei Hvidovre !). ATLE
TISM. Cea de-a 46-a ediție a „Tu
rului Romei" la cros a fost ciștigată 
de francezul Noel Tijou (20 km în 
lhOO'58”). ȘAH. Maestra româncă 
Gertrude Baumstarck continuă să

conducă în turneul zonal de șah, care 
se desfășoară în aceste zile la Per- 
nik. După disputarea a 5 runde, ea 
totalizează 4,5 puncte, fiind urmată 
în clasament de Vokralova (Ceho
slovacia) — 3 puncte (o partidă mai 
puțin disputată), Alexandra Nicolau 
(România) și Eretova (Cehoslovacia) 
— ambele cu cite 2,5 puncte (două 
partide mai puțin disputate) etc. In 
runda a 5-a, Gertrude Baumstarck 
(cu piesele albe) a învins-o pe șa- 
hista iugoslavă Gordana Iovanovici. 
Alexandra Nicolau a remizat cu Ka- 
rakas (Ungaria), rezultat consemnat 
și in partida Vokralova—Erenska. 
Turneul international masculin de 
șah de la Novi Sad s-a încheiat cu 
victoria marelui maestru sovietic 
Lein (12 puncte din 15 posibile).

Stațiunea 
Geoagiu-Băi 
se extinde

După cum aflăm de la tova
rășul Virgil Cercel, directorul 
stațiunii balneoclimaterice Geoa- 
giu-Băi,. aici se află in curs de 
execuție o serie de lucrări pen
tru dezvoltarea capacității de ca
zare și creșterea gradului de 
confort. Pină acum a fost intro
dusă Încălzirea centrală la incă 
6 vile, cu peste 300 locuri, s-a 
amenajat un nou complex me
dical prevăzut cu bazine închise, 
cade pentru tratament antireu- 
matic, cabinete de electroterapie 
și împachetări cu parafină. In 
apropierea noii cantine se află 
in plină construcție un nou și 
modern complex compus din 
trei corpuri de clădiri cu mai 
multe niveluri, unde vor funcțio
na un pavilion pentru tratament 
balnear, spații de cazare etc.

îndrumare a creației populare și 
a mișcării artistice de masă. 
Printre lucrările apărute figu
rează o bogată culegere de fol
clor de pe Mureș și Tirnaves 
prezentarea unui interesant obi
cei popular din comuna Hodac, 
denumit „Udatul nevestelor", o 
culegere de cîntece (in limba 
germană), o altă' culegere de 
cintece populare, piese pentru 
teatrele de păpuși, precum și 
broșuri cu caracter de îndru
mare și instruire a formațiilor 
artistice ale căminelor culturale. 
Tipăriturile au fost realizate cu 
sprijinul compozitorilor și scrii
torilor mureșeni.

GORJ

Supermagazin 
pentru 

constructorii 
de la Rogojelu
La Roșia — un adevărat oră

șel ridicat în ultimii ani pen
’ll ter_

— s-a 
super- 

dispune 
a pro- 
textile, 
articole 
de ex-

• •

PRAHOVA

BACĂU

MUREȘ

„Informatic-club"

Ju.

O noua centrala 
telefonică
cartierul Nord din Plo

iești, care a cunoscut în ulti
mii ani o mare dezvoltare, s-a 
dat in folosință o nouă cen
trală telefonică cu 3 500 de nu
mere. Pină în prezent au fost 
conectate la centrala-Nord peste 
1 200 posturi telefonice. în ace
lași timp, în punctele aglome
rate ale municipiului au fost 
instalate 14 noi cabine telefo
nice, iar la Poșta centrală și la 
noul hotel funcționează posturi 
telefonice interurbane auto
mate.

tru constructorii centralei 
moelectrice Rogojelu 
inaugurat un modern 
magazin universal. El 
de unități de desfacere 
duselor alimentare, de 
încălțăminte, confecții, 
electrotehnice și o sală 
punere a mobilei. De acum în
colo, constructorii termocentra
lei nu vor mai străbate kilo
metri întregi pină la Tirgu- 
Jiu, supermagazinul oferin- 
du-Ie o gamă largă de produse 
industriale ș| alimentare.

In sprijinul 
formațiilor 

artistice
Bibliotecile din comunele 

dețului au fost inzestrate în a- 
cest an cu noi cărți și broșuri 
editate de Centrul județean de

Aceasta este denumirea nou
lui club organizat pe lingă Casa 
de cultură a sindicatelor din 
municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. Peste 250 de ingi
neri, tehnicieni, medici, mate
maticieni și fizicieni cu pre
ocupări în domeniul cercetării 
științifice se reunesc aici pen
tru a se informa reciproc asu
pra celor mai noi rezultate ale 
tehnicii și științei contempora
ne. în programul clubului figu
rează, de asemenea, întllnirj cu 
specialiști, comunicări științi
fice, simpozioane, schimburi de 
experiență.



viața internațională
O N U CAIRO

Convorbiri româno-egiptene
Pe continent se creează condiții 

tot mai favorabile
Perspective de dezvoltare

• •

NEW YORK 11 — De la corespon
dentul nostru, C. Alexandroaie :

Comitetul pentru problemele po
litice și de securitate al Adunării 
Generale a O.N.U. continuă dezba
terile asupra problematicii dezar
mării.

Reprezentantul Indiei, P. K. Ba
nerjee, a atras atenția comitetului a- 
supra „lipsei unor progrese vizibile 
in reducerea spiralei înarmărilor. De 
prea mult timp discutăm despre de
zarmare. A sosit timpul să se între
prindă și acțiuni concrete" — a spus 
reprezentantul indian.

Reprezentantul Argentinei, Ortiz de 
Rozas, a insistat asupra folosirii în 
scopuri pașnice a științei și tehnolo
giei nucleare, pronunțindu-se pentru 
accesul neîngrădit și egal al tuturor 
statelor în curs de dezvoltare la a- 
ceste cuceriri pentru progresul lor 
economic și social, cerînd, totodată, 
folosirea stocurilor existente de ma
teriale fisionabile exclusiv în scopuri 
pașnice.

Reprezentantul Austriei, Walter 
Wodak, s-a pronunțat în favoarea 
ideii organizării unei conferințe de 
dezarmare, declarînd că guvernul său 
salută propunerea convocării ei la 
Viena.

Reprezentantul Poloniei, Bogumil 
Sujka, și-a exprimat speranța că a- 
propiata conferință de securitate și 
cooperare europeană va marca în
ceputul unui proces de stabilire a 
unui sistem durabil de pace și secu
ritate pe continent, facilitlnd astfel 
adoptarea unor măsuri de dezarma
re pe plan regional.

Hamilton Amerasinghe (Shri 
Lanka) a decjarat că „statele nu
cleare trebuie să-și asume un cate
goric angajament de a nu folosi ar
mele atomice împotriva țărilor care 
nu posedă asemenea arme, să-și de
clare fără echivoc hotărîrea de a re
nunța la folosirea armelor nuclea
re, de a înceta experiențele, produc
ția și stocarea armelor nucleare și 
de a distruge arsenalele nucleare".

Reprezentantul Tanzaniei. R. Lu- 
kindo, a dedlarat că negocierile de 
dezarmare bi și multilaterale, au a- 
vut o influență minimă și nesatis
făcătoare asupra promovării destin
derii internaționale, întăririi păcii și 
securității lumii și a cerut să se 
că de la declarații frumoase de 
intenții, la acțiuni și măsuri 
crete, de natură să elibereze 
nirea de teroarea nucleară.

★
NEW YORK 11 (Agerpres). — Co

mitetul pentru probleme sociale al 
Adunării Generale a O.N.U. a apro
bat, vineri, cu 108 voturi favorabile 
și două abțineri, o rezoluție prin 
care proclamă anul 1975 drept „Anul 
internațional al femeilor", perioadă 
ce va fi marcată de noi acțiuni pentru • 
promovarea egalității dintre bărbați 
și femei.

Același comitet al «dunării 8 
■probat. în unanimitate, o a dbua 
rezoluție care exprimă satisfacția 
față de numirea de către secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
a reprezentantei finlandeze, Helvi 
Sipila. în funcția de secretar gene
ral adjunct. Este prima femeie că
reia i se încredințează o asemenea 
funcție.

Ambele rezoluții au fost recoman
date de către Consiliul economic și 
social al O.N.U.

CAIRO 11. — Corespondentul nos
tru, Nicolae N. Lupu, transmite : 
Sîmbătă dimineața, Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, a avut o întrevedere cu Mahmud 
Riad, secretarul general al Ligii 
Arabe. Au fost discutate unele as
pecte ale relațiilor dintre România și 
țările arabe, manifestindu-se satis
facția pentru cursul continuu ascen
dent al acestora și față de perspecti-

vele dezvoltării lor, în interesul po
porului român și al popoarelor arabe. 

Adjunctul ministrului afacerilor ex
terne al României a fost primit de 
Mohamed Hassan El Zayyat, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Arabe 
Egipt. In cursul convorbirii, au fost 
abordate unele aspecte ale relațiilor 
româno-egiptene, subliniindu-se de 
ambele părți deplina satisfacție pen
tru dezvoltarea lor continuă 
tipie planuri.

pe mul-

în luna decembrie

TOKIO 11. — Corespondentul A- 
gerpres, FI. Țuiu, transmite : Guver
nul japonez a hotărit să organizeze 
noi alegeri generale . în luna de
cembrie, a declarat vineri seara, in 
cadrul unei conferințe de presă, 
Susumu Nikaido, șeful secretariatu
lui cabinetului. Procedura de dizol
vare a Camerei Reprezentanților in 
acest sens va fi hotărîtă luni dimi
neața, intr-o ședință specială a ca
binetului.

Aceasta este prima declarație ex
presă și explicită a unui membru al

guvernului despre dizolvarea Came
rei Reprezentanților și organizarea 
de noi alegeri generale, înainte de 
termen. în cercurile politice din 
Tokio se avansează drept dată a a- 
cestui moment ziua de 10 decem
brie a.c.

Potrivit practicilor politice lo
cale, fiecare nou premier este soli
citat să organizeze alegeri generale, 
cit mai repede posibil, pentru a do
vedi că este acceptat de alegători 
prin votul acordat partidului său. 
După cum se știe, Kakuei Tanaka 
a realizat în domeniul politicii ex
terne, după preluarea mandatului 
de premier, o serie de acțiuni favo
rabile destinderii, a rezolvării pro
blemelor pe calea dialogului, dintre 
care se remarcă contactele stabilite 
la nivel înalt cu guvernul R.P. Chi
neze — acțiuni care s-au bucurat de 
un larg ecou în rindul opiniei pu
blice nipone și internaționale.

trea- 
bune 
con- 

ome-

MOSCOVA 11 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la o recepție, organizată cu 
ocazia deschiderii la Moscova a re
prezentanței permanente a firmei 
vest-germane „IWKA". Vladimir 
Simakov, reprezentant al Ministeru
lui Comerțului Exterior al U.R.S.S., 
șeful departamentului pentru comer
țul cu țările europene, a relevat că 
relațiile comerciale dintre Uniunea 
Sovietică și R. F. a Germaniei cu
nosc un curs ascendent, la aceasta 
contribuind aplicarea acordului co
mercial și economic pe termen lung, 
încheiat în vara acestui an de gu
vernele celor două țări. în context, 
el a relevat că. începind din anul 
1971. R. F. a Germaniei s-a situat 
pe primul loc printre țările vest- 
europene în comerțul cu U.R.S.S., 
volumul schimburilor bilaterale de 
mărfuri fiind în anul trecut de 666 
milioane de ruble, față de 544 mili
oane în anul 1970.

Joachim Hausler, președintele con
ducerii firmei „IWKA", a relevat, cu 
același prilej, că întreprinderea pe 
care o conduce — a patra firmă 
vest-germană care deschide la Mos
cova o reprezentantă permanentă — 
desfășoară de cîțiva ani o colaborare 
utilă cu partenerii sovietici în 
voltarea unor asemenea ramuri 
sînt industria automobilelor și 
textilă.

dez- 
cum 
cea

XUAN THUY despre Negocierile dintre

PARIS (Agerpres). — Presa 
franceză informează despre hotări- 
rea Comisiei guvernamentale de 
control privind interzicerea pro
iectării pe ecranele din Franța a 
unor filme care fac apologia vio
lenței, a drogurilor și sexualității. 
Săptăminalele „l’Express" și „Le 
Nouvel Observateur" menționează, 
in ultimele lor ediții, că printre a- 
ceste filme se numără producția 
engleză „Family Life", care, con
form aprecierii membrilor comi
siei, pune in discuție, prin con
ținutul sdu nociv, instituția fami
liei și a societății (povestea unei 
adolescente care, din pricina antu
rajului familial și a unei anumite 
concepții de viață, cade, iremedia
bil In schizofrenie). De asemenea, 
au fost interzise filmele „Les 
garqon de la bande" și „Des pri
sons et des hommes", care fac apo
logia homosexualității, precum și 
pelicula lui Damiano Damiani, in
titulată „Nous sommes tous en li
berte provisoire".

Recent, cotidianul francez „Le 
Figaro" comenta, la rindul său, ho- 
tărirea ministrului de stat însărci
nat cu afacerile culturale. Jacques 
Duhamel, de a interzice total pro
iectarea pe ecranele franceze a 
trei filme — două americane și 
unul franco-italian — menționind 
că, numai intr-un an, ministrul de 
resort a oprit difuzarea a circa 30

pentru convocarea conferinței general-europene 
de securitate și colaborare

Cuvîntările tovarășilor Todor Jivkov și Edward Gierek 
la mitingul prieteniei bulgaro—polone din Soita

SOFIA — 11 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la mitingul prieteniei bul- 
garo-polone, 
„Universiada"
Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, a evocat rela
țiile de colaborare dintre cele două 
partide, cursul ascendent al raportu
rilor dintre Bulgaria și Polonia. Re- 
ferindu-se la probleme internațio
nale actuale, vorbitorul a exprimat 
satisfacția pentru tendințele tot mai 
evidente și dorința de a stabili pe 
continentul european atmosfera unei 
păci trainice și a colaborării.

în acest context, el a menționat 
că se creează condiții tot mai favo
rabile pentru convocarea conferin
ței general-europene de securitate 
și colaborare. Prin politica ei iubi
toare de pace, principială și consec
ventă pe arena internațională, de 
bună vecinătate, înțelegere și cola
borare între statele balcanice, Bul
garia a adus și va aduce o contribu
ție activă la înfăptuirea 
nobil țel.

A luat
Gierek, 
P.M.U.P.
și concluziile noastre vor 
girii alianței, unității și colaborării 
dintre partidele și țările noastre, a 
spus vorbitorul. Tendința noastră 
comună se îndreaptă în prezent și 
spre o lărgire însemnată a colaboră-

desfășurat in sala 
din Sofia, Todor

apoi cuvîntul 
prim-secretar al 
Sint convins că

acestui
Edward 

C.C. al 
hotăririle 
sluji lăr-

de filme pornografice. Ziarul arată, 
totodată, că realizatorii unor pe
licule, considerate de autorități ca 
venind in contradicție cu prevede
rile legale, s-au văzut puși in si
tuația de a intrerupe filmările, 
nemaiavind sprijinul unor insti
tuții.

Acțiuni similare au fost între
prinse și de autoritățile centrale 
sau locale din alte țări vest-euro- 
pene. Astfel, in Italia poliția și 
magistratura au suspendat specta
cole teatrale ca „Ricatto al teatro", 
prezentat la „Montepulciano", unde, 
in plină reprezentație, au fost 
arestați cinci artiști, sau ca „Rita 
da Cascia", pus în scenă la teatrul 
„Qdeqn" . din Milano, pentțu scqne 
contrare moralei și limbaj obscen. 
Spectacolul „Paradise now", orga
nizat de Living Theatre pe scena 
teatrului „Alfieri" din Torino, a 
fost interzis, autoritățile argumen- 
tind că întreaga reprezentație a- 
ducea daune grave moralei publi
ce. Magistratura din Verona a in
terzis prezentarea unei prelucrări 
a lui Paolo Paoli, după drama sha- 
kespeareană „Titus Andronicus", 
mottvind că prelucrarea este „un 
text abundind în erori, presărat 
copios cu banchete macabre, in
tr-un mod cu adevărat monstruos, 
bătindu-și joc de celebra operă a 
lui Shakespeare'

Revista budapestanâ „Vilaggazdasag" despre

ascendentă a relațiilor
dintre România și Bangladesh

i
PARIS 11 (Agerpres). — Intr-un 

Interviu acordat agenției France 
Presse, Xuan Thuy, conducătorul de
legației guvernului R.D. Vietnam la 
Conferința cvadripartită în problema 
Vietnamului de la Paris, a reafirmat 
poziția guvernului său in legătură cu 
o eventuală nouă intilnire cu repre
zentanții guvernului Statelor Unite : 
„S-a convenit asupra textului acor
durilor, iar semnarea acestora tre
buia să aibă loc la 31 octombrie. în 
cazul în care va avea loc o nouă reu
niune, ea va sluji doar pentru discu
tarea datei semnării și a procedurii

desfășurării acestuia". Xuan Thuy a 
formulat, de asemenea, precizări în 
legătură cu modul in care se va efec
tua eliberarea prizonierilor civili și 
militari, după semnarea acordului de 
încetare a focului. Pentru a da încă 
o dovadă a bunăvoinței noastre — a 
spus el — am acceptat punctul de 
vedere al Statelor Unite și am îm
părțit deținuții în două categorii : 
militarii și civilii străini vor fi elibe
rați in termen de două luni, in timp 
ce civilii sud-vietnamezi iși vor re- 
dobîndi libertatea in termen de trei 
luni, potrivit dispozițiilor convenite 
între părțile sud-vietnameze.

*
„Hotărîri ce reflectă
opțiunea Pakistanului

pentru o

HANOI 11 (Agerpres). — La 8 no
iembrie, avioane americane aii conti
nuat să atace regiuni populate din 
provinciile Na Tinh și Quang Binh. 
Ministerul Afacerilor Externe al R.D. 
Vietnam a dat publicității o declara
ție de protest, in care subliniază că, 
prin aceste noi acte de război. Ad
ministrația S.U.A. a violat suverani
tatea și securitatea R.D. Vietnam, în
câlcind angajamentul guvernului a- 
merican de a înceta în întregime și 
necondiționat bombardamentele asu
pra teritoriului nord-vietnamez.

Raporturile de cooperare
BUDAPESTA 11 (Agerpres). — In

tr-un articol consacrat evoluției și 
stadiului actual al relațiilor comer
ciale dintre R.P. Ungară și R.P. Chi
neză, revista economică budapestanâ 
„Vilaggazdasag" menționează că, in 
ultimii cinci ani. comerțul ungaro- 
chinez și-a sporit volumul cu 75 la 
sută. Revista subliniază că o verigă 
importantă în evoluția acestor legă
turi comerciale a constituit-o vizita 
în Chiiui, în 1971, a ministrului co
merțului exterior al Ungariei, Jozsef 
Biro, în cursul căreia s-a făcut un 
schimb de păreri cu conducători chi
nezi cu privire la dezvoltarea schim
burilor bilaterale. Ca răspuns la a- 
ceastă vizită, continuă revista, ur
mează să sosaască în Ungaria mi
nistrul comerțului exterior al R. P. 
Chineze, Pai Sian-kuo, care va con
tinua schimbul de păreri în aceste 
probleme.

„Relațiile noastre comerciale, de
venite deja tradiționale, cu R.P. Chi
neză — subliniază revista — precum 
și acordurile privind schimburile de 
mărfuri care se înfăptuiesc sistema-

Aprecieri oficiale pa
kistaneze asupra re
centelor hotărîri în do
meniul relafiilor ex
terne

ISLAMABAD 11 (Agerpres). 
— Referindu-se la noile acte de 
politică externă ale Pakistanu
lui — recunoașterea R. D. Viet
nam, a R.P.D. Coreene și retra
gerea din S.E.A.T.O. — un pur
tător de cuvînt al Ministerului 
de Externe pakistanez, reluat 
de agenția Reuter, a declarat că 
aceste hotărîri „reprezintă o 
linie decisivă în politica exter
nă a Pakistanului, contribuind 
la înfăptuirea manifestului Par
tidului poporului — de guver- 
nămint — care a promis să 
realizeze o politică externă in
dependentă și să scoată Pakista
nul din alianțele militare". 
Purtătorul de cuvînt pakistanez 
■ relevat că „recunoașterea 
R.D.V. simbolizează sprijinul 
țării sale fată de poporul cu
rajos din Vietnam".

Congresul național iordanian 
pentru dezvoltarea 

economică și socială a țării

Săptâmina viitoare vor 
reluate

CONVORBIRILE DINTRE
FINLANDA

ii

rii economice, In toate domeniile 
vieții.

Evocind progresele înregistrate pe 
continentul european în direcția 
consolidării securității și păcii, E. 
Gierek a menționat, ca un nou pas, 
parafarea Tratatului asupra bazelor 
relațiilor dintre R.D.G. și R.F.G. 
Procesele pozitive care ai loc în 
Europa centrală vor constitui un 
element important în formarea sis
temului de securitate europeană. Po
lonia — a declarat primul secretar 
al C.C. al P.M.U.P. — își extinde în 
acest scop relațiile internaționale și 
a obținut pină acum succese impor
tante pe acest plan. Dăm o înaltă 
apreciere contribuției active a Bul
gariei în Balcani și în domeniul lup
tei comune pentru securitatea euro
peană. *

Sîmbătă s-au încheiat convorbirile 
oficiale între delegațiile de partid și 
guvernamentale ale R. P. Bulgaria 
și R. P. Polone. Todor Jivkov și 
Stanko Todorov, din partea bulgară, 
și Edward Gierek și Piotr Jarosze- 
wiez, din partea, polonă, au semnat 
o declarație comună privind direc
țiile de dezvoltare a relațiilor bila
terale. precum și opiniile 
asupra problemelor actuale 
tuației internaționale și ale 
comuniste și muncitorești.

In aceeași zi. delegația poloneză 
a plecat spre patrie.

COPENHAGA

părtilor 
ale si- 

mișcării

COPENHAGA 11 (Agerpres). — 
în zilele de 9 și 10 noiembrie, la 
Copenhaga a avut loc Consfătuirea 
reprezentanților partidelor comu
niste din țările nordice, Danemarca, 
Norvegia, Finlanda și Suedia. Au 
fost discutate probleme actuale ale 
mișcării muncitorești în nordul Eu
ropei, precum și probleme ale întă
ririi securității și slăbirii încordării 
pe continentul european.

Intr-o declarație adoptată de par- 
tlcipanții la consfătuire, partidele 
comunisțe din țările nordice au 
relevat necesitatea creării unui 
sistem de securitate în Europa care 
„să corespundă pe deplin intereselor 
tuturor popoarelor continentului 
nostru”.

Promovind consecvent o politică 
externă principială, profund con
structivă, în centrul căreia situează 
statornic prietenia și alianța cu toa
te țările socialiste. România socia
listă dezvoltă, totodată, relațiile sale 
cu toate statele lumii, indiferent de 
orînduirea social-politică, în spiritul 
principiilor coexistenței pașnice. în 
sfera amplă a acestei orientări, un 
loc însemnat revine relațiilor cu ti
nerele state independente.

In acest cadru se înscrie și vizita 
pe care a efectuat-o in țara noastră 
ministrul de externe al Republicii 
Populare Bangladesh, Abdus Samad 
Azad. Aceasta a fost prima vizită 
in țara noastră a reprezentantului 
acestei noi republici din sud-estul 
Asiei, pe care guvernul român, călă- 
uzindu-se de înaltele comandamente 
ale cauzei dezvoltării relațiilor in
ternaționale, a recunoscut-o ca stat 
independent și suveran și a stabilit 
cu ea relații diplomatice. In peri
oada care a urmat, între cele două 
state au fost stabilite contacte utile, 
care au asigurat relațiilor bilaterale 
o evoluție pozitivă și au conturat 
posibilități de dezvoltare continuă.

Un moment esențial al vizitei l-a 
constituit primirea de către președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cu acest pri
lej, sentimentele de stimă și respect 
pe care le nutresc unul față de altul 
popoarele celor două țări și-au gă
sit expresie în mesajul și salutul 
cordial adresate președintelui 
Nicolae Ceaușescu, poporului român, 
de către premierul Mujibur Rahman, 
în cuvintele cordiale ale șefului sta
tului, care a transmis premierului 
din Bangladesh urări de succes în 
dezvoltarea economică, consolidarea 
independenței și creșterea bunăstării 
țării sale. Țara noastră urmărește cu 
simpatie eforturile Republicii Popu
lare Bangladesh pentru reconstruc
ția țării și făurirea unei economii in
dependente, care să-i asigure poporu
lui ei o viață tot mai bună, continua 
dezvoltare de sine stătătoare pe ca
lea prosperității și progresului so
cial. în cursul întrevederii, de 
ambele părți s-a evidențiat do
rința de a pune bazele unor re
lații trainice, de colaborare fructu
oasă, spre binele celor două po
poare, al păcii și înțelegerii interna
ționale. în concordanță cu interesele 
păcii generale, România nutrește do
rința de a se ajunge la deplina nor
malizare a relațiilor internaționale în 
zona geografică unde se află situat 
Bangladeshul, ca bunele raporturi 
dintre toate statele acestei regiuni să 
reprezinte o contribuție la cauza ge
nerală a destinderii și păcii.

Convorbirile oficiale dintre minis
trul de externe al Republicii Popu
lare Bangladesh și omologul său ro
mân. purtate intr-o atmosferă da 
cordialitate și înțelegere reciprocă, 
au exprimat — așa cum se arată in 
comunicatul comun — „hotărîrea gu
vernelor de a continua contactele 
prietenești in vederea dezvoltării și

întăririi relațiilor bilaterale, atit In 
domeniul politic, economic, cit și in 
alte domenii, pe baza principiilor, cu 
aplicație universală, ale respectării 
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne, egalității in drepturi și avan
tajului reciproc".

Hotărind să efectueze schimburi da 
delegații —-o delegație economică ro
mână urmind să viziteze Bangla
deshul în viitorul apropiat, părțile 
și-au manifestat dorința de a explora 
in continuare posibilitățile de colabo
rare existente și de a le fructifica în 
interesul dezvoltării economice a ce
lor două țări, al bunăstării po
poarelor lor.

Examinarea^ in cadrul convorbiri
lor, a unui șir de probleme interna
ționale, de interes comun, evidenția
ză hotărîrea României și Bangla
deshului de a lua toate măsurile 
posibile. In spiritul coexistenței paș
nice, pentru promovarea înțelegerii 
și colaborării intre toate statele. So
luționarea marilor probleme care \ 
fruntă lumea de azi nu este de <_. 
ceput decît prin participarea tuturor 
statelor, fără deosebire de mărime și 
potențialul lor, singura metodă efici
entă de abordare și rezolvare a lor 
fiind aceea a contactelor și tratative
lor. Acest punct de vedere, învederat 
de întreaga experiență a vieții interna
ționale actuale, a fost subliniat de 
cele două părți. în acest sens, ele 
consideră că pentru normalizarea re
lațiilor intre țările subcontinentului 
sud-asiatic este important să se por
nească de la realități, soluționind pe 
cale pașnică diferitele probleme prin 
tratative intre părțile interesate, pe 
baza egalității suverane a statelor, a 
demnității lor naționale, a respectu
lui reciproc, al integrității teritoriale, 
fără amestec din afară.

în declarația comună este ex- 
primat consensul părților că înfăp
tuirea securității europene ar avea 
un efect binefăcător asupra situației 
internaționale în ansamblu, ar con
tribui la consolidarea păcii și secu
rității internaționale.

România și Bangladeshul șl-au 
reafirmat solidaritatea cu lupta eroi
că a poporului vietnamez, cu cele
lalte popoare luptătoare din Indo
china, exprimîndu-și speranța că 
acordul privind restabilirea păcii în 
Vietnam va fi semnat neîntîrziat. 
Corespunzător poziției sale de prin
cipiu privind realizarea universalită
ții O.N.U. în scopul întăririi rolului 
și prestigiului organizației, Româ
nia sprijină admiterea Bangla
deshului în O.N.U.

Sa'lutînd rezultatele pozitive ale a- 
cestei vizite, care a marcat un pas 
important în direcția consolidării re
lațiilor de prietenie dintre Româr 
și Bangladesh, opinia publică d 
țara noastră are convingerea că de; 
yoltarea ascendentă a acestor relați 
Va servi lhtereselor celor două po
poare, cauzei luptei antiimperialiste, 
destinderii, păcii și colaborării in 
lume.

Llvlu RODESCU

economică ungaro-chineze

Patrioti mozambicam, înrolați în detașamente de partizani, depunînd |urâmîntul câ vor elibera pâmîntul pa
triei lor de sub dominația colonialista

tic, ilustrează că raporturile de coo
perare economică dintre cele două 
țări au la bază avantajul reciproc. 
De aceea, există posibilități pentru 
sporirea în continuare a livrărildb de 
mărfuri, care să contribuie la dezvol
tarea economiilor naționale ale celor 
două țări",

X

agențiile de presă transmit:
0 delegație de partid și 

guvernamentală a Uniunii 
Sovietice condusă de Leonid 
Brej nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., urmează să facă, la sfir- 
șitul lunii noiembrie a.c., o vizită 
oficială de prietenie în R. P. Unga
ră, la invitația C.C. al P.M.S.U. și a 
Consiliului de Miniștri al R. P. Un
gare — informează agenția M.T.I.

Contacte economice 
R.D.G.-JapOîlia. Gerhard Beii, 
secretar de stat la Ministerul Econo
miei Externe al R. D. Germane, a- 
flat într-o vizită în Japonia, a avut 
joi o întrevedere cu Yasuhiro Na- 
kasone, ministrul comerțului exterior 
și industriei, în cursul căreia a fost 
examinată, printre altele, problema 
înființării la Tokio, a unui oficiu co
mercial reprezentativ al R.D.G.

AMMAN 11 (Agerpres). — La Am
man, in prezența regelui Hussein, 
s-au deschis, simbătă, lucrările Con
gresului național iordanian pentru 
dezvoltarea economică și socială a 
țării. Timp de trei zile, participanții 
la această manifestare vor analiza 
principalele prevederi ale planului 
trienali de dezvoltare a economiei ior- 
daniene pe perioada 1973—1976, pen
tru realizarea căruia a fost alocată 
suma de 180 milioane dinari.

în cuvîntul său, regele Hussein a 
arătat că Iordania va opta pentru 
metodele cele mai adecvate pentru 
dezvoltare. Totodată, el a solicitat 
sprijinul celorlalte țări arabe și al 
altor țări, precum și al organizațiilor 
internaționale specializate, pentru fi
nanțarea și realizarea integrală a pla
nului.

La lucrările congresului sînt pre
zente delegații de experți din țările 
arabe și din alte țări, precum și re
prezentanți ai O.N.U., F.A.O, și 
C.E.E.

SI R. F. A GERMANIEI>
HELSINKI 11 (Agerpres). — Con

vorbirile dintre Finlanda și R. F. a 
Germaniei, in vederea recunoașterii 
diplomatice reciproce, vor fi reluate 
săptâmina viitoare la Helsinki — 
informează un comunicat al Minis
terului de Externe al Finlandei,

După cum s-a mai anunțat, amba
sadorul finlandez, Paul Gustafsson, 
și consulul general vest-german, 
Detlev Scheel, au initiat, la 8 noiem
brie, oonvorbiri în acest sens, con
form politicii guvernului finlandez 
de recunoaștere a ambelor state ger
mane. Amintim că in luna septem
brie. Finlanda și R.D. Germană au 
căzut de acord să stabilească relații 
diplomatice, tratatul parafat de re
prezentanții celor două state urmînd 
să intre în vigoare după încheierea 
unui acord similar între Finlanda și 
R. F. a Germaniei.
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La Moscova, Ion Traian 
Ștefănescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentrp pro
blemele tineretului, a avut sînjbă- 
tă o întrevedere cu Evgheni Tiajel- 
nikov, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.L. întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie.

Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Mongole, a plecat, sim
bătă, într-o vizită oficială de prie
tenie în Cuba, la invitația C.C. al 
P.C. din Cuba și a Guvernului Re
voluționar al Republicii Cuba.

Convorbirile ministrului 
de externe al R.P. Bangla
desh la Sofia. Abdus Samad 
Azad a fost primit sîmbătă de Todor 
Jivkov, președintele Consiliului de 
Stat, și de președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria. Stanko 
Todorov.

Caruselul renumărării 
voturilor în Canqda. Renumă- 
rarea voturilor în circumscripțiile în 
care victoria anunțată a avut la bază 
o majoritate infimă a readus vineri 
la egalitate principalele partide po
litice din Canada, liberal și conser
vator. In prezent, situația în Camera 
Comunelor este următoarea : Parti
dul liberal (al premierului Trudeau) 
— 108 mandate. Partidul conservator 
progresist — 108, Partidul nou de
mocrat — 31, Partidul creditului so
cial — 15, independenți — 2.

Seminarul internațional 
în problemele petrolului, 
ale cărui lucrări se țin la Bagdad, a 
fost deschis simbătă de președintele 
Irakului, Ahmed Hassan 
în cadrul seminarului, 
desfășoară sub auspiciile Consiliu
lui Mondial al Păcii, Organizației de 
solidaritate a popoarelor din Africa 
și Asia și ale Comitetului național 
pentru pace din Irak, se va acorda 
o atenție deosebită problemelor pri
vind valorificarea resurselor petro
lifere în scopul dezvoltării econo
miei țărilor producătoare.

Al-Bakr. 
care se

Acord interguvemamen- 
tal bulgaro-polon privind 
cooperarea în perioada 1972—1982, în 
domeniul construcției de nave petro
liere oceanice, cu un deplasament de 
100 000 tone, a fost semnat la Sofia. 
Acordul prevede ca, în interval de 
10 ani, părțile să realizeze în co
laborare nave totalizînd un deplasa
ment de aproape 2 milioane tone.

BONN 11 — Trimisul special 
Agerpres, V. Crișu, transmite : 
Vineri seara, cel de-al doilea 
canal de televiziune vest-ger- 
man a transmis, in cadrul ru
bricii „Ora locală", o emisiune 
intitulată „Colaborarea româ
no—vest-germană". Au fost 
prezentate corespondențe fil
mate de la Tirgul internațional 
„București-1972‘" și de la uzine
le „Steagul roșu" din Brașov.

tnfățlșind aspecte de la tir
gul internațional, reporterul 
televiziunii vest-germane a re
levat eforturile de industriali
zare a României, succesele în
semnate obținute, prezentind 
imagini din cursul vizitei tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
această prestigioasă manifestare 
internațională.

In orașul polonez Bydgoszcz 
s-a deschis o expoziție de artă 
populară românească, cuprin- 
zind picturi, obiecte din cera
mică, costume naționale și inte
rioare de case 
eași expoziție 
organizată și 
doua jumătate 
brie.

țărănești. Ace- 
urmează să fie 
la Torun, în a 
a lunii noiem-

„Marele premiu al criti
cii literare" al Franței pe 
anul 1972 ■ fost decernat cu
noscutului scriitor Andră Wurmser 
pentru o lucrare consacrată operelor 
lui Honoră de Balzac, Emite Zola, 
Victor Hugo și ale altor clasici ai 
literaturii franceze. De mai multi 
ani, Andră Wurmser este unul dintre 
principalii colaboratori al ziarului 
.J’Humanite".

Un protocol comercial în
tre Polonia și țările Bene- 
luxului pe anul 1973 a fost 
parafat la Varșovia. Protocolul preve
de dezvoltarea schimburilor comer
ciale, inclusiv sporirea exportului 
polonez de mărfuri supuse încă anu
mitor limitări.

Spania a fost vizitata de 
29 301 645 turiști în primele 
zece luni ale anului, s-a anunțat ofi
cial la Madrid. Totalul veniturilor 
In perioada menționată de turism 
depășește 2,2 miliarde dolari.
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