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CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN!
Realizări de prestigiu 

în marea întrecere 
socialistă

• CU 27 DE ZILE MAI DEVREME a fost »- deplinit planul la producția-marfă pe 11 luni de colectivele întreprinderilor industriale din județul Botoșani. Potrivit calculelor, se apreciază că pină la sfirșitul lunii noiembrie vor fi realizate, peste prevederile planului, 47 tone fire tip bumbac, 26 500 tone zahăr, confecții în valoare de 21 milioane lei, mobilă în valoare de 2,6 milioane lei și alte bunuri de larg consum.

• PLANUL PE 11 LUNI A FOST REALIZAT 
ÎN INDUSTRIA JUDEȚULUI SUCEAVA. Ca urmare a avansului cîștigat, pină la finele lunii noiembrie urmează să se realizeze o producție suplimentară în valoare de aproape 320 milioane lei, cu 100 milioane lei mai mult decît angajamentul anual.

© INDUSTRIA JUDEȚULUI TIMIȘ ȘI-A DE
PĂȘIT ANGAJAMENTUL ANUAL prm realizarea peste prevederile planului pe 10 luni a unei producții-marfă în valoare de 433,6 milioane lei. Concomitent, au fost obținute beneficii suplimentare de 26 milioane lei, precum și economii peste pla'n, în special prin reducerea cheltuielilor materiale, care depășesc 8 milioane lei,

La realizările din acest an ale laminoriștilor de la Combinatul siderurgic din Hunedoara, o contribuție deosebită au adus-o lucrătorii secției strungărie cilindri. Colectivul acestei secții și-a indeplinit ritmic programul de prelucrare a cilindrilor, realizînd, totodată, economii de peste 1,2 milioane lei

200 DE PRODUSE NOI AU FOST INTRO
DUSE ÎN FABRICAȚIE, de la ^ceputul anului și pină în prezent, in unitățile economice din județul Prahova. Printre acestea se află instalații pentru foraj, extracție și prelucrare a țițeiului, o gamă variată de uleiuri minerale, benzine și alte derivate din petrol, materiale termoizolante, țesături ele. Pentru prima dată in țară, uzina ..1 Mai" din Ploiești a înscris in nomenclatorul produselor sale instalația F-320 Diesel-electrică. destinată săpării sondelor de țiței la adîncimi pînă la 6 000 m.
51 356 600 kWh ENERGIE ELECTRICĂ 
AU FOST ECONOMISIȚI in întreprinderile industriale din județul Dolj, in perioada care a trecut din acest an. Mai mult de jumătate din această cantitate provine din diminuarea consumurilor specifice la Combinatul chimic Craiova, cel mai mare consumator de energie electrică din județ. Energia electrică economisită pină acum în industria județului ar putea asigura necesarul de consum al populației Craiovei pe timp de aproape două săptămîni.
COLECTIVUL TRUSTULUI DE CON
STRUCȚII DIN BACĂU A REALIZAT 
SARCINILE DE PLAN PE ACEST AN. Harnicii constructori au dat în funcțiune, înaint.e de termen, secția fibrotex de la fabrica de încălțăminte „Partizanul”, noua secție de la Fabrica de confecții din Bacău, un complex zootehnic inter- cooperatist în comuna Mărgineni, precum și alte obiective din industria ușoară și alimentară. De asemenea, ei au terminat și predat „la cheie1* un număr de 12 704 apartamente.
SIDERURGIȘTII HUNEDORENI ȘI-AU 
ÎNDEPLINIT ANGAJAMENTUL ANUAL asumat în întrecerea socialistă. Pînă în 10 noiembrie, ei au realizat peste plan 23 000 tone fontă. 25 600 tone oțel, 17 400 tone laminate finite pline. Numai în primele 9 luni ale anului, beneficiile suplimentare au însumat 79 milioane lei, iar economiile la prețul de cost — peste 31 milioane lei.
\__
r---------------------------

CONFESIUNEA UNUI EROU AL MUNCII:

„Mi-a plăcut întotdeauna 
să fac mai mult și mai bine"

Te simți puțin descumpănit în fața acestui om masiv, înalt, cu mîini aspre ; lucru ciudat, ceea ce te pune în încurcătură nu este, așa cum ar fi fost de presupus, povara titlurilor și distincțiilor pe care, de-a lungul unei vieți de muncă, le-a a- dunat, ci- seninătatea neprefăcută' cu care o poartă, aerul firesc al replicilor, însoțite de un zim- bet calm și discret. An de an, fără întrerupere — din 1950 și pină în' prezent — fruntaș în producție și, mai apoi, în întrecerea socialistă, distins cu numeroase ordine și medalii, deputat în Marea Adunare Națională, in timpul celei de-a patra legislaturi, delegat la Congresul al - IX- lea și la Conferința Națională a partidului, onorat — cu prilejul aniversării unei jumătăți de veac de la intemeierea P.C.R. — cu cel mai înalt semn de prețuire, cu titlul de Erou al Muncii Socialiste, loan Cetățean

III este Și acum același om simplu, un priceput șef de echipă, unul dintre cei mai destoinici turnători ai Uzinelor metalurgice de metale neferoase din Baia Mare.In iulie, cînd colectivul
și revizie. Rezultatul : lucrarea a fost terminată înainte de termen și, numai pe această cale, s-a înregistrat un spor de producție de circa 5 milioane lei ! In acest succes își găseau materializarea

uzinei s-a angajat să realizeze cincinalul în patru ani și jumătate, a fost dezbătută, printre altele, problema efectuării la timp și in bune condiții a reviziei generale la u- zina de cupru. Ca reprezentant al muncitorilor in comitetul oamenilor muncii, loan Cetățean s-a angajat ca, împreună cu întreaga echipă, să-i ajute pe meseriașii de la atelierul central de întreținere

și spiritul de inițiativă, hărnicia și priceperea lui loan Cetățean, a topitorilor din echipă.Lucrează in uzină din 1945. A urmat primul curs de calificare, organizat după naționalizarea uzinei, apoi al doilea, al treilea, al patrulea... A ajuns șef de echipă, specialist in metalurgie neferoasă : 27 de ani deluptă îndîrjită cu dogoarea cuptoarelor, cu ema

națiile nocive, cu efortul istovitor. Nu s-a gîndit nici o clipă să renunțe, să se dea bătut.— Mi-a plăcut această meserie : omul, chiar dacă i-e greu, numai a- colo se simte bine unde i-e locul.Locul lui era în uzină.S-a căsătorit. Are două fete. Amîndouă lucrează, ca desenatoare, cea mare chiar în uzină, iar cea mică la un institut din cadrul aceleiași centrale, aflat în strânsă legătură cu uzina. Au vrut să fie cit mai aproape de tatăl lor.— Nu vă pare rău că n-aveți și un băiat 7 , Să-l fi învățat meseria de turnător ?— Nu m-am gindit niciodată.I-a învățat meseria pe
Gheorghe
SAS ARMAN
Vasile GAFTONE

(Continuare 
in pag. a II-a)

ȘEDINȚA
COMITETULUI EXECUTIV 

AL C.C. AL P.C.R.
In ziua de 17 noiembrie 1972 a avut 

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

Comitetul' Executiv a examinat propu
nerile privind îmbunătățirea planului de 
dezvoltare economică și socială și pro
iectul bugetului de stat ale Republicii So
cialiste România pe anul 1973. în urma 
discuțiilor care au avut loc. Comitetul Exe
cutiv a aprobat propunerile de îmbunătă
țire a proiectului planului de dezvol
tare economică și socială, precum și 
proiectul bugetului de stat și a hotărît să 
le supună spre examinare Plenarei Co
mitetului Central al P.C.R. și comisiilor 
permanente ale Marii Adunări Naționale.

Comitetul Executiv a discutat, de ase
menea, unele îmbunătățiri la proiectele 
Legii cu privire la dezvoitarea economi-

co-socială planificată a României, Legii 
finanțelor și Codului muncii, rezultate 
din propunerile oamenilor muncii în ca
drul dezbaterii publice care a avut loc 
după adoptarea proiectelor respective de 
către Conferința Națională a P.C.R. Comi
tetul Executiv și-a însușit îmbunătățirile 
aduse și a stabilit ca acestea să fie su
puse Plenarei' Comitetului Central al 
P.C.R., iar proiectele de legi să fie înain
tate spre examinare comisiilor perma
nente ale Marii Adunări Naționale.

Comitetul Executiv a aprobat unele 
îmbunătățiri privind acordarea de credite 
și reglementarea plăților pentru aprovi
zionarea cu materii prime și materiale în 
cooperativele agricole de producție.

în încheierea lucrărilor. Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a examinat și solu
ționat probleme ale activității curente.

IN ÎNTREPRINDERILE
----------- ------------- ---------------------- I■■

DIN CAPITALĂ

INITIATIVE 
CU ZECI DE MII

DE AUTORIîn întreprinderile bucureștene au apărut anul acesta in întrecere peste 50 de inițiative muncitorești. Ele vizează punerea in valoare a noi rezerve de sporire a producției și a eficienței activității economice. Astfel, inițiativa care s-a născut la Fabrica de cabluri și materiale electrotehnice: „Fiecare inginer, tehnician și maistru să realizeze, in afara sarcinilor de producție, un volum de economii echivalent cu minimum retribuției anuale" s-a soldat cu propuneri a căror eficiență scontată este de 19' milioane lei, dintre care 8,2 milioane lei s-au și obținut pină acum. Ea a fost preluată de alte colective de întreprinderi din Capitală, cum ar fi uzina mecanică de material rulant „Grivița roșie", „Autobuzul", C.I.L. Pipera. De asemenea; inițiativele „Nici un gram de metal în plus, nici un gram pierdut" și „îmbunătățirea tehnologiei de fabricație a cite unui reper în fiecare săptămână" de la uzinele „23 August", „Brigăzile de producție și educație" constituite la uzina de utilaj chimic „Grivița roșie", „Secțiile calității, disciplinei și productivității" de la „Electronica", „Prietenii noului angajat" de la „Semănătoarea" au contribuit efectiv la întărirea spiritului gospodăresc la locurile de muncă, la utilizarea mai rațională a timpului de lucru, la reducerea fluctuației forței de muncă. O altă inițiativă, „Reducerea efortului valutar — norma conduitei noastre profesionale" apărută la uzina de utilaje și piese de schimb pentru industria materialelor de construcții s-a soldat cu economisirea a aproape 4 milioane lei valută, ca urmare a asimilării în fabricație a unor piese și sub- ansamble care înainte se importau. Toate aceste inițiative se încadrează organic în întrecerea pe care oamenii muncii din industria Capitalei o desfășoară pentru realizarea angajamentului : „Cincinalul în patru ani și jumătate".
„Ne-am îndeplinit 

obligațiile 
contractuale și livrăm 
la fondul central can
tități suplimentare 

de produse"

Telegrame adresate C.C. 
al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de 
lucrători ai ogoarelor 
din județele Galați, Ar

geș și Dolj
in pagina a Ill-a

Uzina de alumină din Oradea — furnizorul de materii prime a „cetății aurului alb", al „cetății aluminiului" de la Slatina. Ferm angajați in lupta pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, pentru realizarea producției numai de calitate superioară și cu costuri de fabricație cit mai reduse, harnicul colectiv al uzinei din Oradea obține, perioadă do perioadă, succese deosebite in muncă. Astfel, in 10 luni din acest an. aiei s-au produs suplimentar, față de plan. 1960 tone alumină. în fotografie : aspect din secția leșiere. unul dintre cele mai importante compartimente ale uzinei orădene . Foto : S. Cristian
Răspunsuri la întrebările celor 

ce studiază în învățămîntul de partid 
în pagina a V-a

IN INTERESUL SECURITĂȚII 
Șl COOPERĂRII IN EUROPA, 

AL PĂCII IN LUME
Pe baza unul consens general, la 22 noiembrie se deschide în capitala Finlandei, Helsinki, reuniunea reprezentanților statelor interesate în Vederea pregătirii Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa. Acest eveniment constituie o încununare a eforturilor depuse timp îndelungat de țările și forțele politice atașate cauzei transformării Europei intr-o zonă a conviețuirii pașnice, înțelegerii și cooperării — deziderat fierbinte al tuturor popoarelor continentului și o problemă de Însemnătate vitală pentru pacea întregii omeniri. Ideea — emisă pentru prima oară în Declarația de la București din iulie 1966 — că o conferință general-euiro- peană ar putea, avea un rol important în realizarea acestui deziderat a avut un proftmd ecou, a generat un amplu dialog internațional care, stimulat de evoluțiile pozitive din viața politică a continentului, s-a concretizat în recunoașterea largă a necesității convocării conferinței.După cum este bine cunoscut, România — țară socialistă europeană — pornind de la interesele fundamentale ale poporului român, ale păcii și progresului in lume, a inscris^ lupta pentru securitate și cooperare în Europa ca un obiectiv de prim ordin al politicii sale externe. Manifestînd în acest sens o preocupare constantă, conducerea de partid și de stat a țării noastre, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu. a depus eforturi neobosite pentru promovarea unei politici active. de normalizare și dezvoltare a relațiilor și colaborării cu toate statele europene, de contacte și tratative, in scopul destinderii, înțelegerii și întăririi păcii. Sint cunoscute inițiativele României în cadrul O.N.U. și al organismelor sale, contribuția ei la elaborarea declarațiilor adoptate în comun de țările socialiste, activitatea desfășurată pentru dezvoltarea unor relații de bună vecinătate in Balcani, o serie de alte acte constructive, cum a fost, de pildă, stabilirea încă din 1967 a relațiilor diplomatice cu R. F. a Germaniei. De mare importanță au fost contactele, intîlnirile, convorbirile pe

care șeful statului român, alți conducători ai țării noastre le-au avut eu șefi de state și de guverne, cu lideri ai partidelor politice, cu diferiți reprezentanți ai opiniei publice din aproape toate statele europene, precum și din numeroase state de pe alte continente, interesate în consolidarea păcii. Desfășurate in spiritul stimei și înțelegerii reciproce, aceste intiilniri au avut rezultate pozitive atit pe planul relațiilor bilaterale, cit și pe acela al identificării modalităților practice și conlucrării în vederea realizării securității europene. Totodată, au fost încheiate numeroase acorduri comerciale, tehnico-știin-
în preajma începerii 

lucrărilor de pregătire 
a Conferinței europene 

pentru securitate 
și cooperare

țifice, culturale ; s-a realizat o intensificare a cooperării economice reciproc avantajoasă. Prin toate aceste acțiuni, România și-a adus o contribuție larg recunoscută și apreciată la dezvoltarea cursului evenimentelor spre destindere și îmbunătățirea climatului general european, la crearea condițiilor favorabile pentru pregătirea și organizarea conferinței genc- ral-Ouropene; Concomitent, România a salutat și sprijinit inițiativele și actele întreprinse de alte țări in vederea recunoașterii realităților postbelice, normalizării relațiilor cu și intre cele două state germane, dezvoltării cooperării între toate statele europene, fără deosebire de orînduire socială.In întreaga această activitate pe plan european, partidul și statul nostru se călăuzesc de o concepție principială și constructivă, definită clar de tovarășul Nicolae Ceaușescu : „România se pronunță în mod activ pentru securitatea europeană și pen

tru realizarea unei conferințe consacrate acestui scop, cu participarea tuturor statelor interesate. Preocuparea pentru realizarea securității europene pornește de la necesitatea de a realiza pe continentul nostru relații noi intre toate statele, bazate pe egalitate in drepturi, pe respectul independenței și suveranității naționale, pe neamestecul in treburile interne și avantaj reciproc. Considerăm că Europa, popoarele europene au dreptul să trăiască in condiții de pace si colaborare, să aibă siguranța că, nimeni nu va interveni în treburile lor interne, că își pot consacra eforturile pentru dezvoltarea lor economico-so- cială și culturală".Recenta . Conferință Națională a R.C.R., aprofundînd și dezvoltînd, In raportul secretarului general, în rezoluția adoptată, această concepție, a exprimat ferm poziția României in problemele concrete ale securității europene, a evidențiat căile și modalitățile care, potrivit părerii tării noastre, pot duce la edificarea unui sistem trainic de securitate europeană.România consideră că factorul primordial pentru realizarea acestui obiectiv major îl constituie statornicirea intre țările continentului a unor relații noi, sănătoase, care să pornească de la recunoașterea drepturilor fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta și care să se bazeze pe respectarea suveranității și independenței naționale, pe principiile,deplinei egalități in drepturi, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc. Promovarea neabătută a acestor principii constituie premisa esențială a liberei dezvoltări a fiecărei națiuni europene și, totodată, cheia bunelor raporturi intre toate statele, a colaborării lor fructuoase, in interesul progresului general.Din inseși principiile amintite decurge necesitatea imperioasă a eliminării definitive a forței și amenințării cu forța din relațiile intereuropene. Așa cum subliniază și evenimentele din ultima vreme, problemele internaționale își pot găsi o reală
(Continuare în pag. a Vil-a)



PAGINA 2 SCINTEIA — sîmbătă 18 noiembrie 1972

I

Picătura care umple
paharul de

92 milioane metri cubi
ACEASTA ESTE CANTITATEA DE APĂ POTABILĂ 
IROSITĂ ANUAL, DIN PRICINA „MICILOR" 
NOASTRE NEGLIJENTE! PE CINE PĂGUBIM? 
PE NOI ÎNȘINE, PE FIECARE ÎN PARTE Șl PE TOȚI 
LA UN LOC. VĂ INVITĂM, STIMATI CITITORI, 

SĂ REFLECTAȚI LA CELE CE URMEAZĂNe amintim de însemnătatea apei pentru viața și activitatea noastră numai tind, datorită cine știe cărei avarii în rețea, ne lipsește. Altminteri, nu dăm nici o importanță lichidului incolor și inodor care, la o simplă întoarcere a robinetului, curge, cald sau rece, după cum îl dorim.în condițiile orașelor mari, îndeosebi, apa se obține din ce în ce mai greu. Cantitățile crescinde cerute de populația tot mai numeroasă și, mai ales, de marile întreprinderi industriale se găsesc în jurul orașelor tot mai anevoios și la adîncimi din ce în ce mai mari ; de aceea sursele cu un debit corespunzător sint tot mai îndepărtate : la Craiova apa vine de la 116 km depărtare ; la Iași de la 106 km etc. Sînt numeroase localitățile a căror alimentare cu apă este foarte costisitoare : un kilometru de conductă costă 1-2 milioane lei 1 Iată de ce specialiștii în gospodărirea apelor veghează, cu mare grijă, la exploatarea cît mai rațională a rezervelor de apă existente.Am prezentat toate acestea întrucît nu puțini sînt cei care nu știu, cît de multă energie materială și. umană se cheltuiește pentru ca să beneficiem tot timpul de apă. Iată de ce un bun gospodar care știe să prețuias- că cheltuielile și efortul nu va îngădui ca vreo picătură de apă să se risipească. A- ceste rînduri se adresează, îndeosebi, acelora care totuși o risipesc cu cea mai deplină seninătate, fără să-și dea seama că i- rosesc un bun atît de prețios, o adevărată avuție națională. La cit se cifrează risipa ? Tovarășul ing. Mircea Pavlov, director adjunct în direcția gospodăriei comunale din C.S.E.A.L., ne informează că în întreaga țară, în 1971, s-au dus pe apa simbetei, cum se zice, peste 92 milioane mc de apă potabilă (cam a zecea parte din totalul produs) pentru care s-au consumat 30 milioane kW energie electrică și s-au întrebuințat 2 300 tone substanțe chimice. Contravaloarea, în bani, a apei risipite se ridică la ■circa 60 milioane lei. Ar mai trebui dăugat că 92 de milioane apă reprezintă sumul pe un unui milion de tori !în București,cest an, pierderile înregistrate se ridică la aproape 80 000 mc, adi- eă 7-8 la sută din cantitatea pompată conducte. Care cauzele acestorderi ? Una dintre ele o

a- aceste mc de con- an al locui-
în a-

pe sint pier-
r

în cartierul bucureștean Berceni a început, de curînd, construcția unui magazin BIG, a cărui machetă se poate vedea în fotografie

PENTRU FIECARE DINTRE NOI, PENTRU A FI SERVIȚI MAI BINE

constituie uzura unor conducte și faptul că pe deasupra desfășoară un intens și greu, ce provoacă fisuri prin care se scurge apa. O mare parte din pierderi se datorește însă abonaților. Sînt unii consumatori industriali care, după o singură folosire a mai ales în de răcire, o canal, deși posibilitatea rării și repompării ei. Nu o dată s-au văzut hidranți instalați pe trotuare (pentru uzul întreprinderii de salubritate, pentru cei de la spații verzi) lăsați din neglijență să curgă ore în șir direct în nai.Cantități mari apă se pierd însă gospodăriile cetățenilor. Sint, din păcate, ' mulți abonați care nici nu-și imaginează ce cantități mari se pierd, picătură cu picătură, din cauza micilor lor neglijențe. O instalație sanitară defectă permite scurgerea a 30 pînă la 60 mc de apă, lunar, ceea ce reprezintă consumul unei familii de 5-6 persoane pe aceeași perioadă. Printr-un robinet care picură se duce la canal apa necesară unui locatar. Din sondajele făcute de specialiștii I.C.A.B., 'anul acesta, rezultă că numărul neglijenților bucureșteni este îngrijorător de mare: din 72 000 de apartamente, ale căror instalații de apă au fost verificate, în 5 557 s-au găsit instalații defecte — 3 364 defecte mai mici, pentru care s-au dat somații, și 2193 mari, pentru care s-au aplicat amenzi : în bd. Ion Șulea blocul V 1-V 5. din 197 apartamente vizitate, 56 aveau instalațiile de apă defecte ; Dealul Cernei nr. 35-37, bloc P 1, din 120 de apartamente, 37 aveau instalații defecte, iar în Calea Gri- vițed 212, din 31 apartamente, 17 etc.Consecințele acestei

lor se trafic ceea
apei, procesele aruncă în ar exista recupe-

ca-de în

risipe nu sint greu de întrevăzut : în timp oe prin robinetele stri-' cate ale unora se irosesc cantități apreciabile de apă, in alte cartiere — Floreasca, Pantelimon, Colenti- na — uneori ea nu are presiunea normală pentru a urca la etaj.E drept că ^uneori noi, cetățenii chemați, pe bună dreptate, să nu risipim această avuție națională, răminem cu totul nedumeriți cînd vedem, spre exemplu, că însăși o întreprindere ca I.C.A.B. — care răspîndește peste tot afișe cu îndemnul „Economisiți apa !“, și bine face — lasă în strada Vlad Județul o conductă spartă prin care, din august pină în noiembrie, vor fi curs zadarnic mii de metri cubi de apă 1 Luind atitudine față de țe o țenească ne să nu vederea nici miciile neglijențe ale noastre care — după cum prea bine s-a văzut — duc, de asemenea, la pagube nebănuite. Cînd lăsăm robinetul să curgă în van, cînd nu punem mina să înlocuim o garnitură care ar costa numai cîțiva lei sau cînd amînăm reparația unei instalații defecte, să ne gîndim dacă nu cumva picătura irosită de mica noastră neglijență nu este tocmai picătura care umple paharul eelor 92 milioane de metri cubi de apă potabilă cu care un milion de locuitori și-ar satisface consumul pe un an întreg, ori cu care industria și-ar face cine știe ce nevoi de o importanță care nouă ne scapă. Să ne gîndim că ne păgubim pe noi înșine, pe fiecare în parte și pe toți la un loc. Să ne gîndim, să medităm și1 să acționăm. Cum ? Gospodărește, în sensul în care am discutat pînă aici — adică, incepind cu picătura.

marile neglijen- ale altora, tot îndatorire cetă- ne' impu- trecem cu

Rodica ȘERBAN

I

Comerțul pune la dispoziție magazine noi.
moderne, superior organizate

In primele zece luni ale anului, spațiile comerciale au sporit cu 80 000 mp — ceea ce a însemnat: 3 magazine univer 
sale, 53 complexe independente, 21 amenajări comerciale la parterul noilor blocuri

Ritmul intens de creștere a populației orașelor, de dezvoltare a construcțiilor de locuințe, sporirea continuă a cerințelor omului modern au impus și impun totodată extinderea, diversificarea, modernizarea activității comerciale. Pe întreg cuprinsul țării, in inima noilor cartiere, pe vechile artere comerciale apar sub ochii noștri numeroase magazine, complexe comerciale, unități de alimentație publică, noi piețe și noi localuri....Hala Unirii. Trecem pragul acestui vechi edificiu , comercial bucu- reștean la o oră tind — în unitățile similare — afluxul de cumpărători este cît se poate de redus. Aici însă, sala de vinzare — organizată după cele mai moderne principii ale comerțului în supermagazine — este arhiplină. Comercianții au modernizat recent hala și au organizat activitatea exclusiv pentru vinzarea mărfurilor prin autoservire ; pe o suprafață de 2600 mp sint expuse (concomitent !) circa 15 “Vagoane de marfă.— La noi e în permanență „moment de vîrf" — ne spune M. Ungu- reanu, director comercial al l.C.S. Comaliment. Zilnic, sîntem vizitați de peste 20 000 de cetățeni care pot cumpăra din același magazin o gamă extrem de largă de mărfuri : articole de băcănie, carne, mezeluri, brînze- turi, produse de cofetărie și „Gospodina", chimicale, cosmetice, galanterie sau mercerie ș.a.m.d.— Numărul cumpărătorilor este impresionant ; probabil că și deverul este „pe măsură". Cum faceți față ?— într-adevăr, volumul e foarte mare (5-8 sute de pe zi !), cam tot atît cît șapte magazine de mărime medie la un loc. Organizarea muncii pe principiul autoservirii, pentru toate produsele, faptul că plata se face pentru toate cumpărăturile la una din cele 24 de case permanente măresc considerabil productivitatea și accelerează la maximum vinzarea, reducînd la minimum timpul afectat de cetățeni cumpărăturilor....Iată, deci, cîteva din argumentele ..forte" care atrag ca cumpărătorii la cel mai mare super- magazin al țârii — în care spiritul comercial pentru a deziderat sale. Dar Unirii reprezintă numeroasele exemple care ilustrează preocupările permanente ale organelor de resort pehtru îmbogățirea peisajului nostru comercial, pentru modernizarea rețelei de magazine.Firește, sporirea zestrei comerciale presupune eforturi financiare considerabile. Valoarea construcțiilor realizate în acest an. de pildă, se măsoară cu sutele de milioane.— Suma investită — peste 500 de milioane ! — spune ea însăși foarte mult — sublinia ing. C. Grigorescu, director adjunct în direcția de investiții a Ministerului Comerțului Interior. Numai în 10 luni s-au pus la dispoziția cumpărătorilor spații comerciale de aproximativ 80 000 mp. Astfel, la unitățile existente s-au a- dăugat încă trei magazine universale. 53 de complexe comerciale independente și 21 de spații comerciale aflate la parterul noilor blocuri. Cumpărătorii din Cugir, Curtea de Argeș, Momești, Brăila. Brașov etc. au trecut în acest an pragul unor magazine noi, moderne, care oferă condiții civilizate de servire.Este binevenită grija de a se oferi cetățenilor mărfuri și. în același

reușiți săvînzărilor mii de lei vreo șase-

un magnetși fantezia s-au contopit sluji cit mai deplin unui major : omul și nevoile supermagazinul din Hala numai unul din

Mi-a plăcut întotdeauna
să fac mai mult și mai

(Urmare din pag. Dalții : a format 20 de topitori, astăzi oameni de bază pentru uzina băimăreană. Cei care au plecat din echipa lu( au făcut-o pentru că le-au fost încredințate răspunderi mai mari : Ga- vril Rus și Andrei Egyei, , acum pensionari, au fost numiți șefi de echipă ; Traian Poenaș e ajutor de șef de echipă. De peste zece ani, loan Cetățean își pregătește succesorul, pe Dumitru Finățean.Locuiește și acum în Tăuții de Sus, la 4 kilometri de uzină, într-o
X________________

casă de țară. Ar fi avut destule posibilități să se mute la oraș, să primească un apartament, dar a preferat să rămină aici. Mijlocul lui de transport — bicicleta.— Ați întirziat vreodată, în acești 27 de ani ?— Nu-mi amintesc.E tulburătoare' candoarea acestui om serios, credința lui tenace într-o ordine a lucrurilor, lipsa de ostentație cu care își mărturisește un veritabil cult al muncii, al disciplinei, venit dinăuntru, din profundă convingere.— Vă aflați, de mai bine de - două decenii, in

fruntea întrecerii ; ce v-a îndemnat, ce ambiție v-a împins să fiți mereu primul ? .— N-a fost o ambițiș, Mi-a plăcut întotdeauna să fac mai mult și mai bine. Am vrut ca echipa pe care o conduceam să fie mulțumită.— Cind a trebuit să plec în altă echipă — mărturisește topitorul Vasile Uvegeș — mi-a părut rău că mă despart de el. Unde pune mina, n-ai nevoie nici de maistru, nici de inginer, pentru asistentă tehnică.îi dăm cuvîntul lui Dumitru Leaua, directorul

Centralei metalurgiei neferoase și rare din Baia Mare :— Cum să vi-1 caracterizez, în cîteva vorbe, pe loan Cetățean ? Un „profesor de clasă” în formarea de buni meseriași, în formarea de oameni. Nu l-am auzit niciodată spu- nînd „să faceți", ci numai „să facem" ; el este primul care pune mina, umărul și mintea, acolo unde trebuie, nu se cruță. Nu se poartă „cu _ nasul pe sus”. De cind îl știu — și-l știu de mulți ani — e același om și comunist de o modestie exemplară. Cred că v-am spus totul, nu 1

co-
timp, servicii de calitate superioară. Sint însă și alte cerințe la care co- mercianții țin să răspundă cît mai bine atunci cînd orientează și realizează investițiile. Este vorba de o mai bună așezare a rețelei de magazine în cadrul aceleiași localități, da diminuarea deficitului de spațiimerciale. de crearea unor artere comerciale în noile ansambluri de locuințe, prin amplasarea unităților comerciale la parterul și chiar la primul etaj și subsolul blocurilor....La subsol se află depozitele și laboratoarele de cofetărie și ..Gospodina" : parterul găzduiește, pe o suprafață de 1500 mp. toată gama

produselor alimentare ; la mezanin — o cofetărie și un bar de zi oferă clienților nu numai produsele specifice, ci și... o imagine panoramică a parterului, un adevărat furnicar, unde sute de cumpărători își aleg singuri mărfurile dorite ; etajul este afectat articolelor de menaj, galanterie, metice, sticlărie etc.Nu, nu am trecut — după cum putea crede — pragul unei noi tați comerciale. Descrierea de sus a fost sugerată de machetagazinului BIG (Băcănie, Industriale, Gospodina), a cărui construcție a început de curînd în cartierul bucu- reștean Berceni.

cos-s-ar uni- mai ma-

Magazine noi, magazine în curs de execuție, magazine-proiect... Crește și se îmbogățește zestrea arhitectonică, funcțională, a comerțului. Sîntem cu toții cumpărători, trecem destul de des pragul magazinelor în care devenim beneficiari ai unor spații noi, ai utilajelor moderne, ai principiilor moderne de comerț. Nu putem să nu remarcăm eforturile pe care le face statul pentru a putea avea „sub același acoperiș" un volum sporit de mărfuri, de o diversitate cit mai largă și în condiții civilizate.
George POPESCU

La Institutul de cercetări și proiectări pentru celuloză și hirtie, toată lumea șușotește despre cazul Iile St. Ion (relatat în materialul nostru anterior). Fiecare ceas aduce ceva nou în anchetă, prejudiciul urcă.— Cum să ne gîndim ? Cîrpitul ăla ?„Cîrpitul. ăla" mulgea sistematic vaca grasă a indolenței celor plătiți să vegheze să nu se facă risipă. „Cîrpitul ăla" strîngea în fiecare dimineață o jumătate de salariu, un salariu sau mai .multe, le cheltuia ori le punea la ciorap, încă nu se știe, pentru că există incă taine ale existenței lui ascunse. El cunoștea ceea ce nu cunoșteau superiorii lui direcți care-1 priveau de sus : valoarea economiei. Valoarea fiecărui bănuț. Valoarea fiecărei cifre.Un decont de 3.05 lei (trei lei și cinci bani !): îi adaugă un „90" in față și îl face 903 tei și 5 bani ! Funcționarii care verificau asemenea deconturi s-au purtat ca niște simpli oameni de paie, mașini de aplicat vize, și nu ca sala- riații învestiți cu dreptul și obligația de a verifica atent conținutul operațiilor. Nu ca angajați plătiți pentru ca. prin pregătirea și competența lor, să analizeze legalitatea, realitatea și economicitatea sumelor cheltuite din bugetul instituției.— Parcă-1 văd și acum. Trecea, șifonat cum era, căra cite un dosăroi greu pe umăr, parcă îndoit din mijloc de povară. Cînd mă vedea se apleca și mai mult. „Să trăiți, să trăiți, of, of, tovarășu’... toată ziulica muncesc și nu mai isprăvesc".Muncea, muncea... Controlul financiar a depășit cu actuala retrospectivă dramatică anul 1970. Escrocheriile apariției prăfuite se întind mult în urmă, către anul angajării sale. Verificarea continuă. Parcă se sapă intr-un mal de nisip. Nisipul se surpă mereu, groapa crește.— De ce ați aprobat plăți conform unor tarife imposibile ?— Cum adică ?Contabilul ■ șef Constantin Popescu află în fața noastră, mai exact de la noi, că valoarea maximă de francare a unei scrisori recomandate este de 21,35 lei, iar a unei expedieri de colet poate fi de cel mult

7,70 lei (echivalentul a 15 kg). NICIODATĂ deconturile lui Ilie St. Ion nu au „coborît" la acest barem. Cu sumele plătite, fiecare corespondență a I.C.P.C.H. putea înconjura globul pă- mîntesc de cîteva ori.— De unde să cunosc eu tarifele poștale ?Dar dacă șeful contabil ielilor este- iot condamna- ar fi expediat pe contul bilă. Tarifele sîtit tarife,

de stat ca cel puțin o dată să-și spună : ce aprob și cît aprob ? Nu cumva costă prea mult ? Nu s-ar putea să coste mai puțin ?Chiar dacă Ilie Ion n-ar fi înșelat, atitudinea contabilului șef de a nu se interesa de economicitatea fiecărui pîrîiaș al cheltu-

și cinci semnau

ancheta socială

său personal o ladă cu mere sau un sac cu nuci, ce s-ar mai fi interesat ! Fiind însă vorba de apostile și nu de simț autentic al răspunderii, dumnealui n-a avut timp să se întrebe atîția ani de zile cum decutge expedierea corespondenței, care e sistemul, în ce tarife se încadrează, cît se pierde ori cît se economisește prin practica funcționarului în cauză. Iar dacă n-a făcut-o, transportul unui colet unei garnituriAm expusșef cazul unei _______  _Scăieni, cu al cărei preț ar fi putut tocmi un lanț de bicicliști Iul ca o Valoarea Ilie Ion perioada îndrăzneală, era, în medie, de 50 de ori mai mare de- cît valoarea reală ! Sute de deconturi, sute de falsuri, înghițite de cerberii financiar-contabili, plătiți

costa cit al de tren.contabilului expediții lacare să ducă su- ștafetă olimpică, cu care deconta corespondența, în lui de maximă

dar există diferite moduri de a grupa corespondența, de a prefera un sistem ori altul, de a face expediții duble... Suficiente probleme reale și nu inventate care să-l preocupe pe un adevărat gospodar.Desigur, ni s-ar putea aduce în replică — cu o optică îngustă, de hirțo- gar — argumentul că tarifele poștale sînt ferme, deci factorul de avea cum să la economii, dimpotrivă ! tența cazului, mise demonstrează intr-un sens mai larg că nu există sector de cheltuieli scutit de atenție, în care becule- țul de alarmă anti-risipă să nu trebuiască să fie montat !Lipsa de preocupare pentru buzunarul statului a fost dublată de o totală necunoaștere a realităților instituției. Deconturile lui I. St. I. erau nereale nu numai prin consemnarea

avizare nu se gindească Noi zicem : însăși exis- a fraudei co-

unor prețuri fabuloase în raport cu tarifele poștale (contabilului șef nu-i cerem să le fi cunoscut, cu exactitate, ci măcar să le fi bănuit cu mare aproximație). Dar decontările fanteziste realitatea expediere. Activitatea productivă a institutului este impresionantă. Dar corespondența „trimisă" de I. St. I. era de zeci de ori mai... impresionantă. La un decont : o expediere reală, cinci inexistente. La alt decont : trei expedieri reale, șaisprezece din burtă ! Nici o idee de cunoaștere, grosso modo, a necesarului și posibilului de expediții. Cum se întîmplă în mod curent, activitatea proiectanților avea perioade de vîrf și perioade de „calm “. „Activitatea" lui Ilie Ion se situa insă întotdeauna ..la înălțime". In luna mai 1971 el a trimis cu adevărat numai 23 de colete (mai puțin de unul pe zi !) fărimițate și acelea, pentru că dacă le-am grupa pe destinatari puteau fi împachetate în 4—5 grupe. A decontat în schimb... 71 de expediții.Escrocheria avea nevoie și de recuzită. Pe lîngă pe- ticuțele de hirtie, Ilie St. Ion dispunea și de recipise tipizate ale P.T.T. ștampilate în alb. Ba se pare că a dispus chiar de o ștampilă, din moment ce a aplicat-o pe avers și nu pe verso, cum e poștă. De unde curat ?Este adevărat temui P.T.T., recipise este fără valoare. Dar de pină la indiferența manipulării lor e cale lungă. Dacă, bineînțeles, e vorba de indiferență și nu de altceva...' Pînă una nalează că de fraudă Institutul pentru industria lemnului. Poate că cele două nu sînt singurele. Poate că a- ceastă „regulă" — ca un formular să fie considerat Ca „lipsit de valoare" într-un sector economic și să devină „prea valoros" intr-altul — să mai fi îmbiat elemente incorecte. Sperăm că Procuratura republicii și Ministerul Finanțelor vor dispune verificările riguroase cuvenite.

sint și în raport cu operațiunilor de

regula la le-a pro-că, în sis- acel tip de considerat aici
alta ni se sem- un caz similar a apărut și la de proiectări

Sergiu ANDON

„Turist" —o nouă unitate de alimentație publică deschisă recent la Craiova

FAPTUL j 
DIVERȘI 
Micii I
detectivi 
și-au făcut 
datoriaIuliu Dărăban șl Margareta Karai, elevi la Școala generală I nr. 6 din Satu-Mare, ieșiseră de la un film pe care-1 vizionaseră I împreună cu alți colegi și se in- . dreptau spre casă. înainte de a [ ajunge însă în stația de autobuz, în Piața Libertății au văzut doi indivizi care au atacat I și au jefuit un bătrin. Peste cîteva minute, cei doi copii reia- I tau acest fapt la miliție. „îi pu- ■ tem recunoaște pe răufăcători — I au declarat ei. I-am mai văzut ] pe stradă, chiar după ce am ieșit de la film". După cîteva minute, micii detectivi, I însoțiți de o echipă de urmărire, • l-au identificat într-un local pe ■ unul din infractori, iar apoi și pe celălalt. Erau cumnații Kol- | man Covaci și Vasile Szabo, a- mindoi recidiviști.
Nesăbuința > 
vînătorului »După ce și-a cumpărat cîteva | cartușe de la magazin. Sabin Udriște din comuna Plenița I (Dolj) s-a dus acasă să-și verifice arma de vînătoare. Locul I cel mai nimerit pentru această i operație ? S.U. a găsit că nu I poate fi altul decît... camera in | care dormea fiul său în vîrstă de 11 ani 1 O mișcare greșită și I arma a luat foc. Rezultatul : copilul, grav rănit, a fost inter- 1 nat la spital.
La punct! .După ce au consumat împreu- | nă băuturi alcoolice, frații Ion și Radu Dumitru au plecat „în vizită". Destinația — șoseaua I Colentina nr. 188 din Capitală, • unde I.D. avea de pus... la punct | un vechi conflict cu Ioana B. I Peste cîteva minute, vecinii a- I veau să vadă ce însemna „pune- . rea la punct" : geamuri sparte, | scandal, țipete. Numai la intervenția lucrătorilor de miliție cei 1 doi frați dezlănțuiți au fost po- I toliți. A doua zi, în baza Decretului nr. 153, ei au fost răs- I plătiți „frățește" pentru scanda- < Iul provocat : cîte trei luni în- I chisoare contravențională.
„Oaze“ |
tropicale la... | 
HerculaneIn apropierea Băilor Herculane se află cîteva peșteri ter- I male, care, pentru temperatura ridicată din interiorul lor (în I medie aproape 40 de grade), sînt . considerate adevărate „oaze" tropicale. Spre ele și-a îndreptat atenția un grup de cercetători de la institutul de speologie ] „Emil Racoviță" din Capitală, alcătuit din Gabriel Diaconu, loan Povară și Cristian Goran. Explorările Întreprinse de ei s-au soldat cu descoperirea a trei peșteri termale necunoscute pină acum. Una dintre acestea, denumită „Peștera lui Adam", prezintă un interes deo- ) sebit. într-una din galeriile ei au fost descoperite stalactite inedite, care au proprietatea de a fi... flexibile. Surprizele n-au lipsit însă nici din vechile peșteri. într-una din acestea, „Diana", a fost identificat un mineral — pickeringitul — necunoscut la noi în țară. Cum se vede, adevărate comori... subpămin- tene.
Cine vine 
la întîlnire?Prezentîndu-se la redacție, Mircea Moraru din București, Aleea Compozitorilor nr. 4, bloc F—17, Inginer lă I.S.P.I.F.- București, ne-a relatat că în ziua de 11 noiembrie a.c., în jurul orei prînzului, a găsit. în cabina telefonului interurban din localul poștei din Baia Mare, un portmoneu în care se afla o importantă sumă de bani. Grăbit să nu piardă avionul cu care urma să se întoarcă în București, n-a putut să-l predea organelor de miliție, pentru a-1 căuta pe păgubaș. In ziua de 20 noiembrie a.c., M.M. se va întoarce din nou la Baia Mare și va preda portmoneul miliției din localitate. Păgubașul este rugat să fie punctual la întîlnire.
Alertă 
la arhivă

In arhiva întreprinderii „Su
veica" se făceau ultimele pre
gătiri pentru predarea la D.C.A. 
a documentelor scoase din uz. 
Cu acest prilej, arhivarul Ion 
Topală a încărcat insă în auto
camioane ?i dosare care mai tre
buiau păstrate. După această 
ispravă, conducerea întreprinde
rii a solicitat Filialei București 
a Arhivelor statului aprobarea... 
casării lor. De prisos să mai 
spunem că o asemenea cerere, 
contrară legii, a fost respinsă. 
Așa stind lucrurile, acum toți cei 
ce, intr-un fel sau altul, au con
tribuit la săvirșirea acestui act 
de iresponsabilitate vor suferi 
consecințele de rigoare.

Rubrică redactată de : 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scînteil**
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Prin telegrame adresate Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu. lucrătorii ogoarelor continuă să raporteze despre succesele in muncă obținute, ca răspuns la insuflețitorul mesaj ce le-a fost adresat de secretarul general al partidului cu prilejul Zilei reooltei.In frunte cu comuniștii, țăranii cooperatori, mecanizatorii și specialiștii din agricultura județului Galați — se spune in telegramă — au depus o muncă neobosită pentru strângerea și depozitarea fără pierderi a întregii recolte de porumb din acest an. Avind conștiința înaltei îndatoriri patriotice, înfruntînd greutățile și vitregia naturii, toți oamenii ogoarelor gălățene, cărora în această toamnă aprigă li s-au alăturat zeci de mii de elevi, stu- denți și cadre didactice, muncitori și salariați de la orașe, militari, au consemnat prin fapte de muncă răspunsul unanim la insuflețitorul mesaj pe care dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, l-ați adresat tuturor lucrătorilor din agricultură cu prilejul Zilei recoltei.Urmind neabătut indicațiile cuprinse in chemarea dumneavoastră, țărănimea cooperatistă din județul Galați, cu inalt simț al responsabilității, a hotărit să nu precupețească nici un efort, nici o clipă de odihnă pînă ce nu va strânge și depozita ultimele cantități de porumb. Paralel cu recoltatul, lucrare • încheiată recent pe întreaga suprafață în unitățile 
V________________________________

f,Ne-am îndeplinit obligațiile contractuale 
si livrăm la fondul central 

cantități suplimentare de produse"
Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu 

de lucrători ai ogoarelor din județele Galați, Argeș și Dolj
agricole din județul nostru, s-a desfășurat neîntrerupt transportul și livrarea către bazele de recepție a cantităților de porumb contractate cu statul. Vă raportăm, tovarășe secretar general, că acționând în acest fel. cooperativele agricole au reușit ca la 16 noiembrie să-și achite în întregime obli

gațiile contractuale, predind la fondul de stat peste 100 000 tone de porumb, depășind astfel planul de livrări.Intr-o altă telegramă trimisă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, argeșenii raportează cu mindrie
că la 17 noiembrie 1972 întreaga cantitate de porumb prevăzută a fi livrată la fondul central al statului a fost realizată integral. însuflețiți de mărețul jubileu pe care poporul nostru il sărbătorește la 30 Decembrie, precum și de hotărîrile Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român,

se scrie in telegramă, noi toți ne angajăm in fața conducerii partidului, a dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a contribui la fondul central cu 5 000 tone porumb peste prevederile de plan.In telegrama transmisă de Comitetul județean Dolj al P.C.R. se spune: Țărănimea cooperatistă, mecanizatorii și specialiștii agricoli din întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole de producție, sub conducerea permanentă a organelor șl organizațiilor de partid, raportează că in cursul zilei de joi. 16 noiembrie, au încheiat recoltatul porumbului pentru boabe de pe suprafața de 136 274 ha.In această mare bătălie, țărănimea cooperatistă a primit un prețios sprijin din partea elevilor, studenților și al muncitorilor din fabrici și uzine, care prin munca lor au contribuit la strângerea recoltei de porumb cu 12 zile mai devreme față de anul 1971. în prezent se transportă ultimele cantități de porumb spre bazele de recepție și locurile de depozitare și s-a trecut cu toate forțele la executarea ogoarelor de toamnă. Comitetul județean Dolj al P.C.R. asigură conducerea de partid și de stat, pe dumneavoastră, tovarășe secretar general, că vom depline toate eforturile pentru asigurarea celor mai bune condiții producției agricole din anul 1973.

Cu spirit de prevedere, 

acționînd gospodărește

LEGUMELE
PRIMĂVERII

SE PREGĂTESC
ACUM

O dată eu celelalte lucrări de sezon din agricultură, o deosebită a- tenție trebuie acordată acum pregătirii recoltei de legume a anului viitor, creării tuturor condițiilor materiale și tehnice ca producția să corespundă cantitativ, cit și calitativ, cerințelor aprovizionării populației. Realizarea acestor obiective trebuie urmărită în cadrul programelor de dezvoltare a sectorului legumicol, programe care au fost discutate, zilele trecute, cu toți reprezentanții întreprinderilor județene de producție, valorificare și industrializare a legumelor și fructelor.Strins legată de realizarea viitoarei producții de legume este încheierea contractelor intre unitățile producătoare și cele de valorificare — acțiune care, potrivit măsurilor .luate de centrala de specialitate, trebuie să se încheie pină la sfîrșitul lunii noiembrie. Deși am intrat în a doua parte a acestei luni, in ce privește încheierea contractelor, se constată o tergiversare de neingă- duit. Din datele existente la Centrala de producție, valorificare și industrializare a legumelor și fructelor rezultă că au fost încheiate contracte numai pentru 25 la sută din fondul de marfă necesar in 1973. Amînarea acestei operațiuni, dacă nu se intervine cu operativitate, se poate solda cu întârzieri în ce privește efectuarea pregătirilor necesare și însămințarea unor sortimente. Iată de ce organele județene de specialitate trebuie să urmărească încheierea grabnică a contractelor între unitățile producătoare și cele de valorificare. Prin contracte trebuie să se asigure toate cantitățile de produse în stare proaspătă necesare consumului, precum și cantitățile de legume folosite ca materie primă pentru industria alimentară.Pentru obținerea, în anul ce vine, 
a unor producții mari de legume e necesar în primul rind — ca o măsură obligatorie ce decurge din contractele încheiate — să fie delimitate suprafețele pe care urmează să se cultive legume. Este o sarcină de mare răspundere a șefilor de fermă, a celorlalți specialiști din unitățile agricole. Grăbirea acestei operațiuni este determinată de faptul că terenurile respective trebuie fertilizate cu îngrășăminte organice și minerale, arate și modelate. Or, aceste lucrări sînt foarte întîrziate în majoritatea unităților agricole. Estea- devărat că ploile abundente din a- ceastă toamnă au făcut ca apa să băltească multă . vreme in grădini. Dar tocmai pentru că pămin- tul din grădinile de legume este bătătorit și îmbibat cu apă, se impun măsuri hotărite pen

tru executarea arăturilor de toamnă pe toate suprafețele. De asemenea, trebuie asigurată și pregătită baza materială necesară producerii răsadurilor : răsadnițe, sere înmulțitor, solarii. încă din toamnă să înceapă repararea tuturor construcțiilor legumicole, amenajarea serelor-in- mulțitor și a solariilor.La unele, sortimente de legume — cum sînt verdețurile : spanac, salată, ceapă și usturoi verde — viitoarea producție se pregătește acum, din toamnă. Ele trebuie insămînța- te sau plantate înainte de venirea frigului. Din datele Centralei de specialitate rezultă că, pină la 15 noiembrie, planul insămințărilor la aceste sortimente, in cooperativele agricole, a fost realizat în proporție de 60 la sută. Această cifră ascunde însă o seamă de neajunsuri. In primul rind, nu se respectă proporția stabilită între sortimente. Dacă la spanac au fost insămințate suprafețe mai mari decit cele prevăzute, există rămineri în urmă în ce privește semănatul salatei și plantatul cepei și usturoiului. Se pare că a- bundența din acest an a făcut ca unii conducători de unități agricole să manifeste rețineri in ce privește cultivarea cepei și usturoiului. Este necesar să fie plantate cit mai repede toate suprafețele prevăzute a se cultiva cu aceste sortimente, astfel ca in primele zile ale primăverii să poată fi livrate cantitățile necesare.In al doilea rind, în unele județe— Mehedinți, Argeș, Bacău, Cluj, Ialomița, Maramureș — există mari rămineri in urmă în ce privește realizarea suprafețelor planificate a se cultiva cu legume-verdețuri. Nu trebuie uitat că mai ales la aceste sortimente, care sînt extrem de perisabile, fiecare județ trebuie să-și a- sigure întreaga cantitate necesară aprovizionării populației. In acest fel. se evită transporturile de la distanțe mari, care nu numai că duc la cheltuieli suplimentare, dar și la degradarea produselor.în această toamnă, datorită precipitațiilor abundente, legumele-ver- dețuri au răsărit în condiții bune și se dezvoltă normal. Insă experiența celorlalți ani a demonstrat că fără o îngrijire corespunzătoare, plantele pot suferi din cauza gerurilor sau altor intemperii. Iată de 'ce, încă de pe acum, trebuie luate măsurile necesare pentru îngrijirea semănăturilor : protejarea împotriva înghețului, evacuarea excesului de apă și— unde este nevoie — aplicarea de îngrășăminte. Printr-o muncă hotă- rită, în citeva zile trebuie încheiată însămințarea legumelor-verde- țuri, iar prin îngrijiri corespunzătoare să se asigure obținerea unor recolte bune.
Simpozion pe tema creștem 

intensive a animalelorIAȘI. (Corespondentul „Scinteii", M. Corcaci). — Ieri aiu început la Institutul agronomic „Ion Ionescu de la Brad" din Iași lucrările simpozionului „Aspecte actuale ale patologiei oreșterii intensive a animalelor".Alături de cadrele didactice de la Facultatea de medicină veterinară a institutului agronomic ieșean, vor participa timp de două zile, cu lu

crări științifice, și cadre didactice de la facultățile de specialitate din București și Cluj, cercetători de la Institutul de cercetări veterinare și biopreparate Pasteur din București, precum și specialiști dintr-o serie de unități agricole — ferme zootehnice de stat și intercooperatiste. laboratoare veterinare din Iași, Suceava, Neamț, Vaslui, Arad etc.

în curînd, își va începe 
activitatea la Turceni - 

Gorj :

ȘANTIERUL CELEI 
MAI MARI

TERMOCENTRALE 
DIN

TARA NOASTRĂIn primul trimestru al anului 1973 se va deschide la Turceni șantierul celei mai mari termocentrale construite pină acum în țara noastră. Practic, lucrările de organizare a șantierului au și început. în legătură cu acest obiectiv, prof. dr. ing,. VA- SILE NITU, director al Institutului de studii și proiectări e- nergețice, ne-a precizat :— Recent s-a încheiat elaborarea concepției acestei centrale termoelectrice (CTE Turceni). Ea are rolul de a completa balanța energetică a țării prin valorificarea lignitului din bazinul Olteniei. Centrala va a- tinge în 1978 o putere de 1 320 MW, urmind ca după 1980, pe măsura dezvoltării extracției lignitului, să ajungă in final la o putere instalată de 2 640 MW. Deci, noua centrală termoelectrică va fi cea mai mare din țară și va ocupa un loc de frunte în rîndul obiectivelor e- nergetice de acest gen din Europa.Amplasată pe malul drept al Jiului, la confluența acestuia cu Jilțul, CTE Turceni se va afla la intersecția celor trei căi de comunicație importante ale bazinului carbonifer Oltenia : Valea Jiului, Jilțului și Motrului. In acest loc, intîlnirea fluxurilor de cărbune se va realiza cu minimum de cheltuieli de transport, asigurindu-se combustibilul necesar acestei mari centrale termoelectrice în condiții de maximă eficiență. De altfel, obținerea unei eficacități inaite, pe multiple planuri, se va realiza și prin scurtarea duratei de execuție, prin aplicarea soluțiilor abordate ia transportul combustibilului, alimentarea cu apă de răcire, încadrarea in sistemul energetic, combaterea poluării mediului ș.a.Unele detalii refariitoare la dotarea tehnică a centralei ne-au fost oferke de șeful de proiect al CTE Turceni, ing. Petre Constantinescu, care ne-a spus :— Prevăzută, în prima etapă, cu patru grupuri termoenerge- tice de 330 MW, ce se vor construi la Uzina de mașini grele și Vulcan din București, centrala urmează să se extindă în 1980—1982 cu a doua etapă, in care se preconizează instalarea a două grupuri de mare putere, fiecare avind 660—700 MW. Dotată cu astfel de utilaje energetice, consumurile specifice de combustibil vor fi scăzuțe. Astfel, noua centrală termoelectrică Turceni se va înscrie ca o realizare importantă a energeticii și industriei constructoare de mașini din țara noastră (e- chipamentul centralei va fi produs în proporție de 90 la sută în țară). Apa de răcire va fi a- sigurată în regim mixt, cu turnuri de răcire de mare capacitate — 42 000 mc pe oră — și din rîul Jiu. lntrucît arderea lignitului într-o centrală de mare capacitate creează probleme priVind poluarea rriediului înconjurător cu' cenușă și bioxid de sulf, la CTE Turceni, pentru evitarea acestor efecte, se vor folosi filtre de cenușă electrostatice de mare randament și se Vor construi coșuri de fum cu o înălțime de 230 m.Energia electrică ce se va produce în această termocentrală va ti distribuită — prin intermediul unei puternice stații electrice de 400 kV — în liniile de foarte înaltă tensiune ale sistemului energetic național. Fără îndoială, realizarea acestui obiectiv energetic, a cărui construcție va începe anul viitor, se înscrie organic în dezvoltarea impetuoasă a economiei, ca o nouă dovadă a capacității tehnico-științifice a specialiștilor noștri, a potențialului industriei noastre socialiste.
Ing. Ion LAZAR

Despre hărnicia și realizările colectivului uzinei „Progresul" din Brăila se vorbește mult și cu respectul cuvenit. Produsele careM poartă marca sînt bine cunoscute și apreciate in țară și peste hotare. Bunăoară in acest an, la expoziția internațională de la Kolin —R. S. Cehoslovacă — excavatorul hidraulic pe șenileS. 601 — creația cea mai nouă a uzinei — a întrunit sufragiile tuturor specialiștilor, obținind premiul 1. Un succes, dacă vreți, firesc pentru un colectiv cu vechi tradiții în fabricarea utilajelor de construcții. Tocmai de aceea și exigențele sint mai mari ; tocmai de aceea, consemnând succesele sale de pină acum, nu putem să nu semnalăm și „goluri" grâu de explicat. Avem în vedere, in primul rind, ritmul lent in care se desfășoară asimilarea unor produse de maximă importanță.E drept, in ultimii patru ani uzina a asimilat 22 de produse noi — excavatoare pe șenile și pe pneuri, scre- pere, concasoare, rulouri compactoare etc. — unde dintre aceste utilaj^ fiind foarte solicitate pe piața internă și externă. Dar la nivelul uzinei „Progresul", care are un bogat fond de oadre și de experiență, gama produselor asimilate este încă mică, sub posibilitățile reale ale întreprinderii.De ce insistăm, in ancheta de față, asupra ritmului de asimilare a produselor noi ? Pentru că de realizarea intr-un timp mai scurt a unor produse de inaltă tehnicitate depinde, in principal. valorificarea la un grad superior a materiilor prime și a forței de muncă ; de ea depinde posibilitatea de a oferi mai repede beneficiarilor interni și externi utilaje competitive, cu parametri teh- nico-economici la nivelul celor mai bune produse similare fabricate in alte țâri ; de ea depinde, in ultimă instanță, creșterea eficienței întregii activități e- conomice a uzinei.Dacă analizăm ce s-a realizat din prevederile planului tehnic referitoare la asimilarea unor produse noi și modernizarea altora din fabricația curentă, constatăm serioase rămineri in urmă. Din 21 de faze de asimilare, care trebuiau efectuate in acest an, s-au realizat numai 6. Uzina rămîne datoare cu : realizarea și omologarea prototipului ruloului vibrator autopropulsat de 4 t.f. ; experimentarea acționării ruloului compactor vibrator autopropulsat de 6-8 t, cu subansamble hidrostatice asimilate în țară ; definitivarea soluției constructive a ruloului vibrator tractat de 6 .t.f. ; omologarea echipamentului „macara" pentru excavatorul P. 6Cfl etc. Motivarea ? „N-avem suficiente forțe în sectoarele de concepție" — ni s-a răspuns adesea.Din același motiv, mai înainte invocat, s-a ajuns și la acea neconco-rdanță. cunoscută azi, intre unele

utilaje construite de uzină și cele construite in alte întreprinderi din țară. Ing. Traian Ciulacu, șeful serviciului concepție-dezvol- tare, spunea : „Există,acum, o gindire de a realiza in uzină excavatoare de mare capacitate — de 1,6 și 3 mc". L-am intrebat : Dar în anii trecuți nu a existat o asemenea gindire. o asemenea perspectivă ? Cu ce vom încărca autobasculantele de mare tonaj ce se construiesc la Brașov — cu excavatoare de 0,6 și de 1 mc ? „Pînă n-am fost chemați la Brașov, nu pm știut că acolo se fac autobasculante de tonaj mare" a adăugat interlocutorul.

forțe in sectoarele de concepție". Să o discutăm.Care este forța de cer- Icetare.și proiectare a uzinei ? Cite cadre sint destinate acestui scop ? In toamna anului 1969, in compartimentele de concepție lucrau 223 de ingineri și tehnicieni. Cu unele excepții, numărul acestora se menține și azi. Cu observația că un an mai tîrziu, in 1970, se înființa, pe lingă grupul de uzine din localitate. Centrul de cercetări și proiectări pentru utilaje de construcții (C.C.P.U.C.), cu lin potențial uman de 167 ingineri și tehnicieni. A- ceastă considerabilă sporire a numărului de cadre

întrebări și răspunsurile primite :• Cit timp din programul dv. zilnic de lucru afectați studiului și documentării de specialitate ? 19 — sub o oră ; 24 — între 1 și 2 ore ; 7 — peste 2 ore.• Dar din timpul liber ? 22 — sub o oră ; 24 — între 1 și 2 ore ; 4 — peste 2 ore.• In ultimii doi ani aii făcut propuneri de inovații, raționalizări sau soluții tehnice deosebite ? 26 — da ; 24 — nu.
a Dar in ultimii cinci ani? 31 — da ; 19 — nu.
a în ce proporție este folosită capacitatea dv. profesională ? 5 — pină Ja 50 la

Activitatea sectorului de concepție 
trebuie să pornească, unenri, de la 

schimbarea concepției despre 
propriile metode de muncă!

ACEASTA ESTE CONCLUZIA CARE DECURGE DIN PĂRERILE EXPRI
MATE DE INGINERI DE LA CENTRUL DE CERCETĂRI AL UZINELOR 

„PROGRESUL" BRĂILA

Este aceasta o clarviziune de fabricant ? Greu de admis ! Iar dacă uzina a scăpat din vedere adaptarea din vreme a utilajelor sale de încărcare, la mijloacele de transport aflate in fabricație la altă uzină, dator era Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele să țină balanța, întrunit atît uzina ..Progresul" cit și uzina dc autocamioane ii sînt in 'subordine și coordonare. D calajul mare, de azi, in problema pe care o discutăm va cere eforturi suplimentare pentru a putea fi recuperat.O neîngăduită pierdere de timp se constată și în ce privește realizarea unor studii tehnico-economice. Doar 2 din 7 au fost realizate în acest an. Sint încă nedefiinitivate studiile tehnico-economice pentru fabricarea macaralei autopropulsate de 40 t.f.. a ruloului compactor de 15 t, precum și pentru echiparea cu dragline a unor tipuri de excavatoare. Cum vedeți, fazele restante din planul tehnic nu sint deloc neînsemnate, ele vizează tocmai produse de bază ale uzinei. Explicația acestei rămineri in urmă ? /Aceeași : „N-avem suficiente

angajate în munca de concepție trebuia să determine o sensibilă accelerare a vitezei do asimilare a produselor noi. creșterea cantitativă și calitativă a volumului cercetării aplicative. lată însă aprecierea directorului centrului, ing. Virgil Constantinescu :„Doar 10 la sută din capacitatea centrului nostru este îndreptată, spre cercetarea aplicativă, resiul fiind ocupată cu cercetările privind dezvoltarea uzinei. Intr-adevăr, cercetările a- plicative nu satisfac necesitățile actuale, dar pentru extinderea lor ne-ar trebui mai multe cadre cu pregătire superioară".Nu-i o scuză : uzina s-a dezvoltatei înainte de înființarea centrului. Apoi, in ultimii doi ani, forțele de concepție au sporit simțitor. după cum am demonstrat-o. statistic, mai inain- te. Alta trebuie să fie cauza. Un test avea să ne lămurească.Prin urmare, am testat, pe bază de chestionar. 50 de ingineri și proiectanți tehnologi principali din serviciile de concepție ale uzinei și din C.C.P.U.C. Scopul : stabilirea nivelului de pregătire 'și dc folosire a acestor cadre, lată citeva

Sută ; 11 — intre 50-75 la sută ; 15 — peste 75 la sută ; 19 — In totalitate.Ce observăm ? în primul rind. cei mai mul ți dintre ingineri și proiectanți acordă atenție studiului, țipîn- du-se la curent cu noutățile de specialitate. Apoi se observă că intre numărul celor ce studiază serios și numărul celor ce au, in ultimii ani, inovații sau soluții tehnice deosebite e- xistă o sensibilă apropiere. dovadă că informația tehnică din documentare se regăsește in activitatea practică ; reținem, de asemenea. și „coincidența" dintre numărul celor ce studiază mai puțin și numărul celor ce n-au. in ultimii cinci ani (!), nici o contribuție de creație tehnică deosebită.Din declarațiile celor testați rezultă că, în general, există o preocupare pentru studiu, pentru îmbogățirea cunoștințelor de specialitate, creindu-se premisa de a spori contribuția acestora pe tărîmul creației tehnieg. Esențial este insă intensitatea studiului, puterea de receptivitate la nou și, cu deosebire. in ce măsură există condiții tehnice și organizatorice pentru ca, o dată asi

milate, cunoștințele să fie aplicate cit mai intens in practică, în conformitate cu cerințele concrete ale uzinei.Așa stînd lucrurile, cum se explică ritmul lent de asimilare a noilor produse ■și de modernizare a celor din producția curentă? Răspunsul ni-1 dau chiar cei. testați. Observați că numai 19 persoane, din 50. apreciază că este folosită întreaga lor capacitate profesională. Restul de 31 (62 la sută) sini de părere că participi incomplet la activitatea de concepție. De ce ? Reținem din chestionare : „Sintem folosiți și la lucrări ce ar putea fi executate de cadre cu o pregătire profesională inferioară celei de inginer" ; „Uzina caută să mențină diferite proiecte la un grad de tehnicitate static, nicidecum dinamic" ; „Adeseori facem proiecte la care ulterior se renunță din diverse motive" ; „Mult timp din programul de lucru al inginerului este „măcinat" cu întocmirea de situații statistice. cu lucrări de contabilitate, normare, pontaj și cu predarea proiectelor".Prin urmare, nu lijjsă ea-, drelor inginerești este cauza slăbiciunilor la care ne-am referit. Mai de-. grabă este vorba de organizarea necorespunzătoare a activității, de utilizarea nerațională a cadrelor cu pregătire superioară. Deficiențe ușor de înlăturat. Aceasta se impune cu atit mai mult cu cit raportul dintre cadrele cu studii superioare și cele cu studii medii (1 inginer la 2 tehnicieni) — din centrul de cercetare și din compartimentele de concepție ale uzinei — este unul din cele mai bune, existente chiar și la institutele de cerce- tare-proiectare pe ramură.Cum. vedeți, n-am cuprins, iu articolul, de față, sectoarele de fabricație ale uzinei. Este și normal, dacă avem in vedere că accelerarea vitezei de asimilare a noilor produse depinde, in măsură hotărî- toare, de compartimentele de cercetare și de concepție tehnică. Ele sint acelea care, printr-o temeinică cunoaștere a realizărilor tehnicii mondiale și a cerințelor beneficiarilor, avind o viziune de perspectivă și o mai mare mobilitate în realizarea proiectelor noi, folosind cu pricepere și la intregul potențial capacitatea creatoare a cadrelor de specialiști, pot determina grăbirea ritmului de a- simiiare pe întregul’ său flux — ceea ce va genera, incontestabil, avantaje e- conomice certe pentru uzină și pentru economia națională. Este ceea ce am. dori să se înțeleagă elaidin rindurile de față, pentru că, practic, nu pulem vorbi astăzi despre creșterea eficienței, a randamentului muncii sociale, fără a asocia strins aceste categorii de intensificarea procesului de înnoire și modernizare a producției.
Ștefan. Z1DAR1ȚĂ 
life ȘTEFAN

La Grupul industrial Borzești

Preocupare pentru reducerea
efortuluiBACAU (Corespondentul „Scinteii", Gh. Baltă). Printre multiplele preocupări ale > specialiștilor de la U- zina de cauciuc sintetic și produse petrochimice din cadrul Grupului industrial Borzești se numără și ■folosirea unor înlocuitori pentru o serie de materii prime și articole aduse din import. Inginerii Gheorghe Mancaș și Vasile Ho- bincă, bunăoară, au reușit să realizeze un înlocuitor al fosfatului de calciu „P“ folosit ca stabilizator la fabricarea polistirenu- lui. în felul acesta, uzina realizează anual economii în valoare

valutarde peste 300 000 lei valută. Tot pe baza unor cercetări și experimentări efectuate de. specialiștii uzinei, în ultima vreme, dre- zinatul folosit la fabricarea cauciucului sintetic a fost înlocuit cu acizi naftenici realizați în țară. în prezent, se experimentează utilizarea acizilor grași naturali din țară, in locul celor a- duși din import, precum și a unor produse indigene, in locul peroxidului de benzo- il. Toate aceste realizări contribuie la reducerea substanțială a efortului valutar al uzinei.
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„Pauze" nedorite FILME ROMÂNEȘTI

in programul zilnic 
al așezămintelor culturale

De «us, de la ruinele vechii cetăți de scaun a Moldovei, Suceava se vede ca în palmă. Iar în centrul său, impozantă, cu o linie ce își află un reflex direct în arhitectura locală, domină perspectiva casei de cultură. Asemenea grandioase construcții în sticlă și piatră, metal și lemn, adevărate palate ale culturii, au apărut în ultimii ani în numeroase localități din țară. Inaugurarea lor a marcat nu atît apariția unui nou monument local de arhitectură, punct de reper în orice itinerar turistic, ci, mai mult decît atît, apariția unui monument de cultură, a unei instituții care are menirea să impulsioneze viața spirituală, să contribuie la civilizația actului de cultură.Așadar, în prezent, așezăminte culturale spațioase, funcționale, bine dotate, există în mai toate județele țării. Cum este folosită această impresionantă bază materială ? Cite ore pe zi ușile caselor de cultură rămin larg deschise pentru public ? — iată întrebări cărora încearcă să le ofere citeva posibile răspunsuri ancheta noastră.Casa de cultură a sindicatelor din Suceava dispune de numeroase săli pentru diversele tipuri de manifestări culturale : spectacole, cercuri, conferințe, expoziții etc. Față în față cu promisiunile proiectelor de activitate 's-ar părea că baza materială existentă abia poate face față solicitărilor. Iată însă că in săptămîna din octombrie, cînd s-a desfășurat raidul nostru, excepțional dotata ..sală mare“ (730 locuri) a fost folosită 16 ore, dintre care, scăzînd timpul afectat unor ședințe sau repetiții, doar 5 ore rămin dedicate unor manifestări cu caracter artistic. Așa-nu- mita „sală de conferințe", eu 160 de locuri, în același interval a cunoscut animația în total 6 ore (dintre care 4 au fost afectate repetițiilor corului de cameră). O situație aproape identică am constatat la sala tineretului, la sala de dans etc. în restul timpului, ușile au stat încuiate, astfel ca nimeni să nu poată „tulbura" ordinea și... curățenia localului.Raidul nostru a prilejuit constatări similare și în alte județe. Casa de cultură a municipiului Craiova — între 3 și 7 octombrie — nu a găzduit nici un fel de activitate. Săli închise am întîlnit și la Casa de cultură din Călărași, la Casa de cultură a sindicatelor din Craiova.Există în aceste localități un public divers și extrem de numeros ; există zeci de întreprinderi mai mari sau mai mici care ar putea să utilizeze spațiile generoase ale așezămintelor culturale

pentru manifestări educative proprii, dedicate sala- riaților lor ; există sute de organizații U.T.C. cu preocupări dintre cele mai interesante in direcția asigurării unui program optim de petrecere a timpului liber pentru tineret. Unde se pot oare materializa mai fructuos toate aceste inițiative, unde pot ele găsi cadrul de valorificare dacă nu în impozantele edificii

este adevărat că în ultima perioadă ne-am ocupat în- tr-o măsură insuficientă de aceasta. Dar la fel de adevărat este faptul că atunci cînd am oferit spre folosință sălile disponibile, întreprinderile nu s-au grăbit să organizeze manifestări proprii. Este cazul platformei C.E.I.L., combinatului de celuloză și hîrtie. fabricii de tricotaje „Zimbrul", I.I.L. Producția etc.
anchetă culturală

LA FESTIVALURI 
INTERNAȚIONALE
La ediția din acest an a Festivalului internațional al filmului pentru copii și tineret de la

0 valoroasa cootribotie 
la tezaurul artei românești

culturale locale, impecabil dotate tehnic, cu salariați a căror misiune este tocmai de a facilita materializarea unor asemenea idei, de a deschide larg porțile publicului celui mai divers ?Iată de ce pare de neînțeles cum în fața unei inepuizabile bogății de fapte de viață instituția de cultură, cea care ar trebui să fie o oglindă a tuturor preocupărilor locale, se dovedește opacă.La Clubul tineretului din Slobozia la prima vedere folosirea spațiului existent este mulțumitoare. în fiecare zi a săptămînii respective am putut nota mai multe acțiuni în localul propriu. Dar despre ce a- nume este vorba ? Marți : repetiție la montajul-folclo- ric, repetiție la teatru ; miercuri, joi : repetiție montaj-folcloric ; vineri : repetiție generală cu vizionare.Cu mici modificări nesemnificative, „povestea" cu repetițiile o întâlnim și la Casa de cultură din Călărași. La Casa de cultură a tineretului din Craiova, repetițiile au fost înlocuite de ședințe. Desigur, este normal ca toate aceste așezăminte să găzduiască o gamă variată de manifestări, cu profiluri din cele mai diverse. Greșeala începe însă atunci cînd sălile lor se- transformă în -.-.gazde primitoare" exclusiv pentru ședințe sau repetiții, cînd asemenea acțiuni, a căror durată nu depășește cîteva pre, devin pretextul justificărilor privind inactivitatea de-a lungul unei zile întregi.Faptele constatate conduc la o concluzie evidentă : baza materială a unor așezăminte culturale nu e folosită la reala ei capacitate. După cum la fel de evidente sînt și cauzele principale :— Desigur, este obligația noastră — spunea Mihai Jelezneac, directorul Casei de cultură din Suceava — să organizăm pentru oamenii muncii un număr cit mai mare și mai variat de manifestări educative. Și

— Există deci o slabă colaborare cu comitetele sindicatelor din aceste unități. Dar care sînt relațiile cu organele și organizațiile U.T.C. ?— în această privință lucrurile cunosc o îmbunătățire însemnată.Cît de „însemnată" este îmbunătățirea ne ilustrează un exemplu : între 1 septembrie și 1 octombrie, în „sala mică" a casei de cultură trebuiau să se desfășoare opt acțiuni pentru tineret, una mai interesantă ca alta. Bilanțul : una singură a reușit să aibă loc.Așadar, prima cauză s o superficială COLABORARE cu întreprinderile și instituțiile orașului, cu toate organele și organizațiile

obștești, in vederea stabilirii strategiei de acțiune.A doua cauză :în ziua de 3 octombrie, adică atunci cind activitatea pe luna respectivă trebuia să fie în plină desfășurare, la o bună parte din așezămintele culturale cra- lovene programele nu erau nici măcar întocmite.După vizita noastră s-a trecut repede la însăilarea unor planuri. Dar nici pînă la 12 octombrie ele nu fuseseră afișate spre cunoștința marelui public.Deci sălile stau nefolosite și pentru că nu există o planificare riguroasă, de perspectivă, a direcțiilor e- ducative în care trebuie să se acționeze, pentru că aproape totul se lasă la inspirația momentului, se Improvizează.Numind cele două cauze de mai sus, am indicat și direcțiile în care trebuie acționat pentru a înlătura „lacătele formalismului" de la ușile așezămintelor de cultură. De fapt „cheia" capabilă să deschidă larg porțile inițiativei o constituie îndrumarea mai atentă a acestor instituții de către organizațiile de partid, astfel încît toată activitatea cultural-educativă găzduită aici să dobîndească atributele muncii de partid.
R. CONSTANTÎNESCU 
L. C1UBOTARU
G. PARASCAN
N. ȚUICU

Teheran, care s-a desfășurat între 1 și 11 noiembrie, filmul românesc „Carnavalul", realizat de Ion Troică, după cunoscuta povestire „Fetița cu chibrituri" de Andersen, a fost distins cu Mențiunea specială a juriului.Pină la sfîrșitul anului, cine- * matografia românească va fi prezentă și la alte manifestări internaționale dedicate celei de-a șaptea arte, dintre care menționăm : Festivalul filmului de autor de la Malaga (Spania), pentru care a fost selecționaț filmul „Felix și Otillia" (regia Iulian Mihu) ; Festivalul internațional al filmului documentar și de scurt metraj de la Leipzig, unde vor fi prezentate peliculele „Apoi s-a născut orașul" (regia Constantin Vaeni), „Pelicanii", din serialul „Delta necunoscută" ai regizorului Ion Bostan, și „Reîntoarcere în viitor", film de animație realizat de Sabin Bălașa ; Festivalul internațional al filmului de animație de la Barcelona, unde vor intra în cop curs filmele „Carnavalul" (regia Ion Troică), „Cimpul" (regia George Sibianu), „La mulți ani, Mihaela !“ (regia Nell Cobar) și „Stejarul și trestia" (regia Victor Antonescu).(Agerpres)
„ROMÂNIA-FILM" prezintă:

„PASĂREA LIBERĂ"

Producție a studiourilor din R. P. Bulgaria. Regia ; Liubo’Ttfr Kirlcov. 
Cu : Nevena Kokanova, Filip Triionov, Elena Rainova, Asen Gheorghiev, 

Kirll Gospodinov

\ 
\ 
\
\
\ 
\
\

\ 
\

Cînd, în 1927, Constantin Baraschi a participat la Salonul Oficial, Ni- colae Tonitza a marcat afirmativ începutul unei fructuoase activități. El a descoperit nu numai calitățile împlinite ale tânărului de 25 de ani, cît și posibilitatea unei evoluții către o inspirație de un caracter realist, proprie de a capta, în convențiile formei, entuziasmul și sentimentul. Impresionat de „portretul de o feciorelnică suavitate" (BUST DE FATA), Tontiza a mai relevat atunci că întreaga lucrare „este susținută de un entuziasm plastic ce se realizează o dată cu fixarea formei sau, mai bine zis, această realizare se sfârșește o dată cu fixarea sentimentului în formă".Dar evoluția sculptorului, cu neliniștite priviri albastre îndreptate iscoditor asupra lumii și oamenilor, care, orfan de tată învățase să lupte de timpuriu, n-a fost nici ușoară, nici lipsită de contradicții. Opera lui, rod al unej activități de peste patru decenii, s-a constituit nu numai din elanuri, ci a' numărat și ezitări. Constantin Baraschi, asemenea altor sculptori contemporani lui, a reușit să confere autenticitate doar unei părți a creației sale, prin efortul de fidelitate față de o concepție opusă convenționalismului sau decadenței ce se resimțeau în plastica vremii.Constantin Baraschi s-a născut la 17 noiembrie 1902, în Cimpulung Muscel, orașul de baștină al meșterilor zugravi Manea și Pîrvu Mutu, al pictorilor AricestJu, Negulici, G. Dem. Mirea și al sculptorului D.D. Mirea. După terminarea gimnaziului comercial, băiatul de 14 ani a fost încredințat, ca ucenic, unui sculptor din București. Intrarea României in primul război mondial a curmat însă, abia după două luni, acest prim contact cu un atelier de sculptor. Baraschi se hotărăște să intre — călăuză voluntară a ostașilor pe front — în serviciul armatei. Rănit, adolescentul, menit să înfrunte singur urgiile vieții, trebuie să lucreze. A fost, rînd pe rînd, cioplitor de ornamente și pietre funerare, olar, pictor de firme... Tot felul de munci din care greu se putea încropi în anii războiului și în cei imediat următori traiul zilnic a două ființe. în anul 1921, Baraschi, reușind primul la examenul de admitere, s-a înscris la Academia de Belle-arte din București în clasa lui Paciurea. Dorința de a-și însuși un meșteșug de- săvîrșit, capabil să-i înlesnească tălmăcirea simțămintelor, l-a îndemnat să facă sforțări stăruitoare, să acumuleze procedee, să experimenteze, într-un cuvînt, să învețe temeinic. Truda lui avea o țintă clară : voia — cu o dîrzenie în care vibrau ecourile nu prea îndepărtate ale unui vieți aspre — să devină artist. Cu acest program, beneficiind de îndrumarea în atelier a lui Dimitrie Paciurea, Constantin Baraschi a făcut progrese rapide. Astfel, cînd s-a înscris, in 1927, la Academia Julian, anoi la școala liberă La Grande Chau,miere din Paris — unde studiază cu Bouchard și Bourdelle — Baraschi, deși foarte tânăr, dispunea de o tehnică și o experiență pe care mulți le-ar fi socotit îndestulătoare. Din acei. ani. urme» incontestabile a lăsat în creația lui Baraschi și opera lui Maillol : construcția ei solidă, preferința clasică pentru echilibru și stabilitate, simțul pronunțat al formelor rotunde, continue, exaltate liric în corpuri de o tinerețe robustă.Reîntors în țară, în 1929, Baraschi cunoaște și el din plin condițiile agitate și relațiile complicate în mij-'

70 DE ANI DE LA 
NAȘTEREA SCULPTORULUI 
CONSTANTIN BARASCHI

locul cărora au lucrat artiștii români între cele două războaie mondiale. în acei ani. Baraschi a realizat, la Predeal, Monumentul Eroilor, închinat memoriei apărătorilor gării, uciși, la 10 octombrie 1916, de solda- ții kaiserului, iar mai tîrziu statuile Vasile Conta, Titu Maiorescu și Alexandru Xenopol pentru Universitatea din Iași, basoreliefurile de pe Arcul de Triumf din București, lucrări care i-au mărit intr-atit prestigiul în lumea artistică a țării, încît în 1939, membrii Sindicatului Artelor Frumoase din România l-au ales președintele lor.încă înainte de sfîrșitul celui de-al doilea război mondial în preocupările artistice și tematice ale lui Baraschi se ivise o clarificare. Renun- țînd să participe la concursurile oficiale, va iniția, în schimb, ridicarea unor monumente. Dar abia după 1944 va reuși să se adin- caască în teme a- lese în acord ou aspirațiile sale spre arta monumentală, între care cîteva ample realizări, ca Monumentul soldatului sovietic (București), Monumentul dr. Petru Groza (Deva) ș. a.Baraschi a mai îmbogățit arta noastră plastică cu o creație importantă de portrete. Pătronzînd cele mai variate caractere, prin aceste lucrări, sculptorul nu s-a limitat numai la reprezentare sau transpunere, ci — intr-o sinteză dialectică — a adîncit și procesul de autocunoaș- tere. O bună parte a portretelor create în ultimii douăzeci de ani ai vieții sale, după 1944 — cind fantezia eliberată de constrîngeri a sculptorului s-a putut desfășura nestînje- nită de frine obiective — poartă semnele unei reale participări emoționale : lirismul subiectiv, caracteristic celor mai bune piese din perioada anterioară (Tudor Măinescu, Doctorul Cantacuzino, Arh. Petre Antonescu, Croitorul Broni-Buzinski, Radu Rosetti, George Folescu, Anet- te Van Dyek ș.a.), s-a amplificat, transformindu-se calitativ, într-un lirism obiectiv, care a investit imaginea cu o deosebită forță de emo- ționare și cu însemnele unei cuprinzătoare generalizări. Cel portretizat i-a fost acum apropiat artistului nu în limita unor afinități personale, ci în cadrul mult mai larg al relațiilor sociale. Portretele lui Baraschi din acei ani — Tînăr muncitor (1947). Camil Ressu (1954), Mihail Sadoveanu (1959), muncitorii Gheorghe Bogdan, Mihai Comșa (1961) etc. — rămîn o mărturie concludentă despre transformarea survenită în sculptura sa. în afara acestor lucrări, Baraschi a realizat o serie de remarcabile portrete de evocare : Nicolae Bălcescu, Ion Luea Caragiale, Maxim Gorki. George Enescu etc. — opere în care se confruntă amintiri, sentimente legate într-o complexitate de trăiri și idei de personalitatea celor evocați.Atunci cind a sculptat nuduri, Baraschi — asemenea lui Medrea, Jalea, Han, Irimescu sau Boris Ca- ragea — și-a îndreptat atenția spre soluții ce închid firesc formele, spre mișcările care nu sparg conturul, căutînd construcția echilibrată în atitudini ce refuză dezordinea, în forme derivate dintr-un sentiment clasic al compoziției.A murit înainte de a fi împlinit 64 de ani, în plină maturitate artistică. Dacă figura lui a rămas vie doar pentru cei ce l-au cunoscut, dar mai ales în amintirea numeroșilor săi elevi și colaboratori, opera îl impune posterității ca pe unul dintre cei mai înzestrați și populari sculptori ai generației sale.
Raoul ȘORBAN

Laboratoarele 
universitare in sprijinul 

producțieiNoul atelier-școală și de prototipuri al Facultății de mecanică a Institutului politehnic „Traian Vuia" din Timișoara, a cărui construcție și dotare tehnică s-a materializat în acest an, prin contribuția în muncă a unui mare număr de oadre didactice și studenți, a devenit, totodată, o bază de producție legată de cerințele imediate ale unor întreprinderi industriale din această parte a țării. Dind curs unui contract încheiat de institut cu uzina „Electromotor", studenții anului trei de la secția tehnologia construcțiilor de mașini au început, sub îndrumarea maiștrilor-instructori, producția unui set de 1000 de piese filetate, destinate asamblării unor produse electrotehnice. La rîndul lor, studenții care lucrează în secțiile de sudură și lăcătușerie ale atelie- rului-școală au transformat o- rele de practică în ore de muncă productivă, ei executînd un lot de 100 de panouri de protecție, solicitate de uzina „Electromotor", iar pentru U- zina mecanică — Timișoara mai multe tipuri de bucșe, axe, frine și alte piese necesare construcției de utilaje de ridicat și transportat.în cadrul Institutului politehnic timișorean se întreprind și alte acțiuni menite să asigure o legătură mai strinsă a activității de învățămint cu munca de cercetare aplicativă și de producție. La Facultatea de construcții, de pildă, se construiește un modern atelier- școală cu profil productiv, iar pe platforma uzinei „Azur" se amenajează o bază de producție cu mal multe stații-pilot, unde cadre didactice și studenți vor finaliza o serie de cercetări aplicative în vederea realizării unor produse chimice de mic tonaj. Un atelier-școală, cu profil electronic, este prevăzut să ia ființă și la facultatea de electrotehnică. în ace- lâși timp, mai multe catedre de specialitate de la facultățile de mecanică, chimie industrială și de mașini agricole au trecut la elaborarea de teme comune de activitate didactică, de cercetare și de producție, cu specialiști din unități productive și de cercetare științifică din localitate. (Agerpres)

...La Teatrul Mic cortina se ridica în sunetul unei trompete singuratice ; melodia ei simplă rătăcește straniu prin jungla marelui oraș. Așa începe spectacolul cu piesa „După cădere" a cunoscutului dramaturg Arthur Miller. Din mulțime se desprinde Quentin, pină mai ieri un avocat de succes. Si el își începe chinuitoarea sa con- fesiune-investigație. de fapt propriul său proces. Este silit la aceasta de propriile neliniști, întrebări ale conștiinței. Dar mai ales de altceva : speranța, aspirația către o altă existență. mai bună, mai rațională — pe deplin responsabilă.De fapt marea cauză a procesului pe care-1 declanșează eroul este posibilitatea de a trăi o altfel de viață. Va fi, oare, el, Quentin, în stare să renască din cenușa propriilor cataclisme și să-și afle liniștea, fericirea alături de Holga — noua sa dragoste ? Nu cumva egoismul agresiv, lecția amară primită din partea celorlalți, ca și propriile-i e- rori au făcut „minunea" imposibilă ?Quentin încearcă să-și autodefinească, să-și circumscrie vina, să-și estimeze resursele, reconsti- tuindu-și momente importante âle vieții. Acestea sînt de fapt decisive și, in același timp, dureroase, profund dezamăgitoare confruntări umane. Așa cum s-a observat, decepțiile, traumatismele sufletești ale lui Quentin sînt ceie tipice eroului mille- rian și, de asemenea, tipice surselor de alienare apărute în societatea modernă americană. Falimentul în afaceri al tatălui duce la prăbușirea mitului autorității paterne ridicate la înălțimea supremă. Conformismul fratelui ; romantismul deplasat, asprimea și cinismul mamei ; apoi rigiditatea, lipsa de subtilitate, rigorismul moral inuman, reacțiile standardizate ale primei soții — sînt tot a- titea revelații ale minciu

nii pe care se întemeiază familia burgheză. După cum, monstruoasa excrescență de' egoism și răutate, strania alienare a celei de-a doua soții, Maggie — femeia în tinerețe generoasă. simplă și firească precum natura însăși — constituie o lovitură de moarte dată credinței în iubire, In posibilitățile ei ; un
oBaaaaaaaaMaMB

largi complicități ; că zidurile lor au fost înălțate tot de oameni ; și că el, în starea de iresponsabilitate în care s-a aflat, ar fi putut fi, la limită, unul dintre zidari. Acesta este argumentul suprem al vinei. De aici întrebarea dacă are el dreptul și, mai ales, resursele necesare să se înalțe, „după

lizate de memoria atît de activă a lui Quentin dau o puternică senzație a vieții, a adevărului și autenticității ei. Dincolo de coliziunile exterioare, evidente, se sugerează dramele înăbușite, dilemele interioare, întrebările nerostite. Sînt adîncite cu inteligență condiționările sociale și politice; de ase-

exprima febra emoțională a căutării unor noi sensuri. Deficiențe ale piesei milleriene, cum ar fi prolixitatea rolului, lipsa de gradație a dramatismului scenelor ce definesc momentele cheie ale vieții lui Quentin trec, grație forței actorului, neobservate.Relevîndu-și o extraordinară bogăție de mijloa-

„DUPĂ CĂDERE"
de Arthur MILLER

LA TEATRUL MIC

rău, prevestitor semnal de alarmă cu privire la ruperea omului — nu de starea sa paradisiacă, ci de condiția sa normală ; cu privire la cumplita sa „decădere".Dar dezamăgirile lui Quentin, criza sa nu sînt numai o consecință a atitudinii celorlalți. Vinile sînt divizate și liniile de demarcație nu-s deloc clare. Quentin însuși este un mare culpabil. Nu a știut întotdeauna să îi cunoască pe cei din. jur, să întindă punțile înțelegerii. Și-a trădat vlrtualmente prietenul tocmai cînd trebuia să îl apere — și a- cesta, simțindu-se părăsit, s-a sinucis. Dar vina cea mare pe care acum și-o recunoaște Quentin : închistarea in universul îngust al vieții personale, faptul că a dezertat, în esență, fără să-și dea seama, de la responsabilitățile sociale și chiar istorice ce îi reveneau. Quentin știe că a ignorat monstruozitatea lagărelor. El mai știe că lagărele sînt un simbol al unei mai

cronica teatrală

cădere", după această „cădere" omenească ?Răspunsul lui Miller este unui afirmativ, tonic, iz- vorît din asumarea și depășirea lucidă a erorilor trecutului, din credința în progresul omului și omenirii.Înainte de a face referiri la premiera absolută cu „După cădere" se cuvine să amintim cititorilor noștri că Teatrul Mic se află la a cincea întîlnire a sa cu dramaturgia lui Arthur Miller.Familiaritatea cu dramaturgia milleriană, ca și a- precierea ei — din perspectiva unei confruntări repetate cu receptivitatea spectatorilor — au jucat probabil un rol însemnat în reușita acestui spectacol (regia : D.D. Neleanu ; scenografia : St. Ha-blinski).Stilizate cu finețe, confruntările omenești actua-

menea, temperamentele, a- bisurile sufletești a.le e- roilor. In centrul atenției rămîne insă canavaua atît de rafinată și nuanțată a ideilor, dilemele existențiale și etice.Quentin este descifrat și întruchipat de Ion Marinescu cu inteligentă si simț dialectic. Amintirile sînt evocate cu patetismul rostirii unei confesiuni; un patetism sobru, cenzurat de luciditate. Fiecare afirmație ascunde un lung șir de îndoieli, deschide o nouă întrebare. In căutarea „a- devărului" obiectiv, Quentin se dedublează. Pornind de la aceasta, Ion Marinescu află în sine resursele transformării monoloagelor în dialog. El găsește tonul just între relatare și participare, făcind cu succes efortul de a da acuitate maximă trăirii tensionate a ideii și de a

ce, Vasillca Tastaman, Interpreta Maggiei, trăiește cu impresionantă ușurință și siguranță stări fundamental diferite : de la întruparea tinerei femei — plină de simplitate, lipsită de prejudecăți — iradiind perpetuu o stranie și misterioasă bucurie de a respira, de a trăi, de a iubi — la rolul de copleșitor dramatism al aceleiași femei, devenită „superstar" ; o femeie înstrăinată definitiv de tulburătoarea sa esență umană, o femeie pentru care „rolul" ucigător al „monstrului sacru" s-a identificat cu propria-i viață, o Maggie de nerecunoscut ; înrăită pînă la a distruge cu ușurință viața altora, lacomă, nesățioasă, suspicioasă, o a- devărată forță destructivă, zbătîndu-se și murind tragic sub efectul alcoolului și al drogurilor. Este neîndoios că prin acest rol actrița și-a dat măsura disponibilităților sale interpretative remarcabile.

Acceptînd roluri episodice, talentațli actori ai Teatrului Mic au avut resursele necesare pentru a le conferi neașteptată greutate, dramatismul unor destine semnificative. Spre meritul lor, ei se sustrag aproape oricăror ambiții solistice și — prin felul în care își adîncesc și întruchipează partiturile — contribuie substanțial la bogăția de semnificații a spectacolului. Conferind rolului Rosei, mama lui Quentm, o notă tăioasă, rea, ,Olga Tudorache sprijină o idee importantă a dramaturgiei lui Miller : sentimentul rupturii ireparabile de familie, ea însăși alienată sub puterea banului și iluziilor — ceea ce contribuie la adîncirea sentimentului de singurătate, de izolare a lui Quentin. Doina Tuțescu a compus cu inteligență și discreție rolul Louisei, mă- rindu-i ambiguitatea. In interpretarea ei, Louise nu este numai un om lipsit de generozitate și delicatețe sufletească, o soție mic-burgheză, neînțelegătoare și rigidă, lipsită de sensibilitate, rece, fadă, ci și o femeie cu partea ei de adevăr, cu dreptul ei de a formula anumite reproșuri. Holga capătă, prin Leopoldina Bălănuță, o distincție, o căldură, o a- dincime deosebită, Vasile Gheorghiu dă rolului palid al lui Lou tragismul experienței prin care a trecut o mai largă categorie de americani. La reușita spectacolului mai a- » duc o substanțială contribuție : Ion Manta, Ileana Dunăreanu (Felice — tandră, naivă, directă), Mihai Dogaru, Maria Potra și Dinu Ianculescu — un frate cumsecade, conformistTeatrul Mic șl-a deschis stagiunea prezentînd unul din cele mai interesante, substanțiale și emoționante speotacole bucureștene.
Natalia STANCU
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PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,03 Vefre folclorice — Comori 

sucevene.
9,25 A fost odată ca niciodată... 

Albă ca zăpada și cei șapte 
pitici (II). 
De vorbă cu gospodinele. 
Universitatea TV.
Selecțiuni din emisiunea 
„Portativ ’72“.
Comentariu la 40 de steme — 
județul Harghita.

11,25 Capodopere ale muzicii uni
versale. Simfonia „Din lumea 
nouă’1 de Antonin Dvorak. In
terpretează Orchestra simfo
nică a Radioteleviziunii. Di
rijor : Ilia Temkov (Bulgaria).

12,10 Biblioteca pentru toți — 
Mihail Sadoveanu (II). 
Telejurnal.
Emisiune în limba germană. 
Ritm, tinerețe, dans. 
Medalion Ion " 
de ani de la 
Publicitate. 
1001 de seri.

9,53
10,10
10,50

12.55
16,30
18,15
18.55

19,15
19,20
19,30 Telejurnal a

Neculce — 300 
naștere.

___  __________ _ în cinstea ani
versării republicii — 
marii întreceri.

20,00 Avanpremieră.
20,10 _ ‘ " 
20,55

Cronica

Teleenciclopedla. 
Film serial — Mannix 
este Rose ?
Bună seara, Corina, 
ne muzicală în studioul 3 cu 
Corina Chiriac. Invitat, cintfi- 
rețul și actorul Cornel Con- 
stantlniu.

22,30.Telejurnal.
22,40 Săptămîna sportivă • Baschet 

feminin : I.E.F.S. — Spartakus 
Anvers în „Cupa Cupelor" 
(repriza a H-a). Înregistrare 
de la sala Dinamo.
Raze de toamnă. Romanțe și 
cîntece de petrecere cu Lilia
na Pagu și Petre Săbădeanu.

— Unde

21,45

23,10

Emisiu-

16,30
16,40

PROGRAMUL II
Agenda.
Muzică populară executată de 
orchestra „Flacăra Prahovei" 
din Ploiești.

17,10 Reporterii noștri peste hotare 
• Cuba muncitoare • Piran 
— perla Istriei.

17,30 Pagini de mare popularitate. 
Miniaturi pianistice interpre
tate de Marla Fotino.

18,00 Istoria filmului sonor. „Fruc
tele mînlel". Filmul social 
între anii 1930—1945.

cinema
• Cu mtinile curate : PATRIA — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21, CENTRAL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, MELODIA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30. GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Cheia : LUMINA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Bulevardul Romului : SCALA — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21. BUCU
REȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Vacanță la Roma : CAPITOL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, FAVO
RIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
• Am tncălcat legea : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Drum în penumbră : BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,15.
• A fost odată un polițist : FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15:
20.30. AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18,15; 20,30.
• Imbiînzirea tocului : UNIREA — 
15 30 ’ 19.
A ’ Marea hoinăreală : GIULEȘTI
— 10; 15,30; 18; 20,30, MIORIȚA — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Liubov Iarovaia : LIRA — 15,30; 
18; 20,15.
• Fuga e sănătoasă : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
a A venit un soldat de pe front : 
VIITORUL — 16; 18; 20.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
A Aleargă repede, aleargă liber : 
DOINA — 11,15; 13,30; 15,45.
a Petrecerea : DOINA — 18; 20,15. 
a Bambi : TIMPURI NOI — 9,15— 
20,15 în continuare.
a Sunetul muzicii : DRUMUL SĂ
RII — 10,30.
a în trecere prin Moscova : DRU
MUL SĂRII — 16; 38; 20.
• Eliberarea lui L. B. Jones : 
CEGI — 15,45; 18; 20,15.
a O floare și doi grădinari : 
CIA — 9; 12,30; 16; 19,30.
a Sflnta Tereza și diavolii î 
TROCENI — 15,30; 18; 20,15.
• Creierul î COTROCENI - 
11; 13.
a Aventurile unei prințese ger
mane la curtea Regelui Soare : 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,15.
a Al treilea : PACEA — 16; 18; 20.
• Toamna Cheyennilor : CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 19.
a Fata care vinde flori : VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30. 
a Mania grandorii : MOȘILOR — 
10; 12; 15.30; 17,45; 20, FLACARA
— 15,30; 18; 20,15.
• Născut liber : POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
a Opiul și blta : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
a Vagabondul — 9; 12,30, Vă arăt 
eu vouă ! — 16; 18; 20 : VITAN.
• Nevăzut, necunoscut : MUNCA
— 15,30; 18; 20,15.
a Anonimul venețian : ARTA — 
15,30; 18; 20,15.
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• Filarmonica „George
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert dat de formația „Soliștii 
din Zagreb". Conducerea muzica
lă : Dragutin Hrdjok — 20.
• Opera Română : Lacul ' ' ' '
— 19,30.
• Teatrul de operetă : 
Londrei — 19,30.
• Teatrul Național „I.
glale" (sala Comedia) : ______
pasăre a tinereții — 20, (sala Stu
dio) : Jocul de-a vacanța — 20.
• Teatrul de comedie : Mutter 
Courage — 20.
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce și Lena — 20, 
(sala din str. Alex. Sahla) : Play 
Strindberg — 20.
• Teatrul Mic : Pisica sălbatică
— 19,30.
• Teatrul 
Magheru) :

lebedelor

Soarele

L. Cara- 
Dulcea

(sala
19,30,

„C. I. Nottara"
Omul care... — 

(sala Studio) : Gaițele — 23.
• Teatrul Glulești : Vassa Jelez- 
nova — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) ; Ariciul albastru
— 17, (sala din str. Academiei) : 
De ce a furat zmeul mingea
— 15.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara
giale" : o noapte furtunoasă șl Kir 
Zuliaridi — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Școala 
din Humulești — 9,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnltul meu 
drag — 19,30.
■ Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Siciliana — 19,30, 
(la Sala Palatului) : Crizanteme 
muzicale — 19,30.
• Circul „București" : Spectacol 
internațional cu artiști de la circu
rile din Moscova, Ulan-Bator, Pra- 
ga, București — 16; 19,30.

*
1
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IN SPHIIIN i CELOR CE SIUDIAZA IN MlMTUL DE PARUD•’T
1

Fn scrisorile trimise redacției, 
mai mulți propagandiști au ex
primat cerința ca, intre materia
lele publicate in sprijinul în
vățământului de partid, să se 
afle și articole pe teme de me
todică. In cîtepa scrisori s-a 
formulat întrebarea : cum tre
buie acționat pentru a asigura 
legarea cit mai strinsă a invă- 
țămintului de partid de viață, 
de realitățile fiecărui loc de 
muncă, a spori contribuția sa la 
îndeplinirea sarcinilor actuale ?

k

f

nomiei naționale stabilite de Conferința Națională" — a fost completată cu un punct special intitulat „sarcinile întreprinderilor din Capitală pentru realizarea cincinalului în patru ani și jumătate". Este o formulare a temei care o- rientează precis către concretizare, în lumina cerințelor stringente ale actualității. Merită amintit. în a- ceeași ordine de idei. exemplul uzinelor „Electromagnetica". în programul unora din cursurile or-

puternic în conștiințe, să-i îndemne pe oameni la acțiune, să realizeze o reală eficiență în planul practicii îOricare temă abordată în învă- țămîntul de partid solicită. înainte de toate, o clarificare de ordin teoretic, principial. Acest aspect nli trebuie neglijat de nici un propagandist, pentru că numai așa oamenii sînt ajutați să-și însușească aprofundat concepția despre lume și viată a partidului nostru, să înțeleagă temeiurile politicii sale în- tr-un domeniu sau altul. învăță-

lui într-un asemenea caz este ca, după explicațiile teoretice adecvate temei, să stăruie asupra căilor realizării unor ritmuri unitatea respectivă (căi înțelege, sînt diferite, în specificul ramurii, al derii), încît oamenii să înțeleagă ce au de făcut concret, cum anume trebuie să acționeze la locul lor de muncă.Cu atit mai mult nu este de conceput o tratare abstractă, generală a temelor de etică, vizînd însu-

înalte în care, se funcție de întreprin-

în sine, convin- oameni revolu-

Punc- fireș- discu- partid

întrebarea vizează o cerință primordială pusă de partid în fata întregii activități propagandistice, concepută nu ca un scop ci ca un mijloc de a sădi geri, de a-i înarma pe în vederea transformăriiționare a societății, a dezvoltării cu succes a construcției socialiste. Așa cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta consfătuire a cadrelor didactice din învătămîntul superior care predau științele sociale, „partidul nostru concepe teoria nu ca o entitate situată deasupra vieții, ci ca pe un instrument activ al practicii sociale revoluționare, ca o armă puternică în transformarea societății, în făurirea socialismului și comunismului".In realizarea acestei exigențe, propagandiștii dispun de multiple posibilități, căi de acțiune, tul de plecare îl constituie.te, alegerea temei puse in ție. îndeobște, cursurile deși-au stabilit, de la începutul anului de învățămînt, tematica pe care urmează să o dezbată. Faptul că această tematică este inspirată din problematica actuală a politicii partidului nu rezolvă însă automat problema legării învățămîntului de practică. Pe parcurs, in viata politică internă și internațională, ca și în viața îiecărui colectiv pot să apară și apar efectiv probleme noi. înseamnă oare că acestea trebuie ignorate numai și numai pentru că programele întocmite Ia începutul anului nu le-au prevăzut ? Nicidecum. în asemenea cazuri se impune, dimpotrivă, o revedere a programelor, în raport cu noile cerințe, propagandiștii trebuind să manifeste în acest sens inițiativă, să acționeze în strînsă legătură cu organele și organizațiile de partid.Semnificativ în acest sens ni se pare exemplul unor organizații de partid din Capitală. Prima temă din programul pe acest an, comună tuturor cursurilor — „Principalele orientări ale dezvoltării eeo-■' • *.<■„ - ■, <ș., ț(-.

Tovarășa Valentina Niță, în
vățătoare la Școala generală nr. 
86 din Capitală, solicită răspuns 
la următoarea întrebare : Ce se 
înțelege prin însușirea cerin
țelor legilor economice obiec
tive ?".Pentru a răspunde la această întrebare este util să pornim de Ia recunoașterea unui merit fundamental al materialismului dialectic — descifrarea faptului că . fenomenele din natură și societate nu se desfășoară haotic, ci sînt guvernate de legi obiective. Cît privește legile economice, ele reprezintă legături esențiale, necesare, constante, repetabile, generale între laturile interne ale aceluiași fenomen, sau între fenomene — în speță intre fenomenele economice. Distingem între legile economice legi generale care acționează în toate orinduirile sociale (de exemplu legea concordanței relațiilor de producție cu caracterul forțelor de producție — care solicită ca relațiile de producție să fie permanent in deplin acord cu caracterul forțelor de producție) legi comune mai multor orînduiri (de exemplu, legea valorii, care impune ca schimbul de mărfuri să se efectueze potrivit cu cantitatea de muncă socialmente necesară cheltuită pentru producerea lor) și legi specifice unei anumite orînduiri (de exemplu, în orînduirea capitalistă legea plusvalorii, care exprimă scopul producției capitaliste — însușirea de către capitalist a plusprodusu- lui creat de muncitori; sau, in ortn- duirea socialistă, legea dezvoltării planice proporționale a economici naționale, care exprimă necesitatea ca resursele economice ale societății socialiste să fie repartizate în mod proporțional pe diferite ramuri de activitate, pentru a se asigura satisfacerea nevoii sociale, desfășurarea ascendentă, rapidă a procesului economic în ansamblu)._ Legile specifice nu trebuie apre-’ ciate ca avind o importantă secundară ; unele din aceste legi au chiar o importanță cu totul deosebită, cum sînt. de pildă, legile economice fundamentale, care, expri- mînd laturile esențiale ale. orîndui- rii respective, determină linia principală de dezvoltare a orin- duirii.Legile economice au un caracter obiectiv, adică acționează, își exprimă cerințele independent de voința oamenilor. Aceasta nu înseamnă că ele n-ar avea legătură cu activitatea oamenilor. Ca legi ale vieții sociale, legile economice își croiesc drum prin activitatea oamenilor, in cadrul relațiilor economice. Dar dacă oamenii nu pot dicta sau determina cursul legilor economice, ei pot să le folosească în interesul lor, ținind seama în activitatea lor practică de cerințele acestor legi. O comparație ar ajuta la o mai bună înțelegere. Vintul, bunăoară, acționează ca o forță obiectivă. Oamenii nu pot influența, cel puțin deocamdată, direcția sau tăria lui. Dar. dacă o corabie își a- șează pînzele în așa fel ca să „prindă" din plin în ele forța vîntului, acesta îi poate sluji omului pentru ■ grăbi înaintarea corăbiei în direcția dorită. Este posibilă și situația inversă. Experiența inter-

PE TEME DE METODICĂ

Cum asigurăm legarea cit mai striiisă
a propagandei de partid

ganizate aci figura o temă despre reducerea cheltuielilor materiale de producție, care urma să fie abordată mai spre sfîrșitul anului. Cind însă, la chemarea partidului, în întreaga tară a început o vastă acțiune pentru economii cit mai mari, pentru combaterea risipei’ iar colectivul uzinei. încadrîndu-se in a- ceastă acțiune a chemat la întrecere toate întreprinderile din sectorul VI pentru realizarea de economii,în întreaga activitate productivă, cursurile de partid și-au revăzut programele : la toate cursurile de studiere a politicii economice a P.C.R. au fost introduse teme inspirate din obiectivele chemării, ar fi căile reducerii, materiale de producție, integrale a capacităților ție, a timpului de lucruO dată stabilită tema, se pune întrebarea cum trebuie să procedeze propagandiștii pentru ca dez- bSlWile să aPlîă ud'’ed<5u cît mai' ff/v . •„ sf- ... ....

cum cheltuielilor ale folosirii de produc- etc.

mîntul nu trebuie însă să se limiteze la enunțarea de teze, la discuții în abstract, ci trebuie să dezvolte gîndirea politică a oamenilor, capacitatea lor de a judeca ei înșiși. de pe pozițiile ideologiei și politicii partidului, realitățile din țara noastră și din lumea întreagă. Și cum realitatea asupra căreia fiecare poate acționa nemijlocit este cea de la locul său de muncă, desigur că tocmai la această realitate trebuie să se refere in primul rind propagandiștii, în speță la căile de a acționa asupra ei in vederea realizării obiectivelor propuse.Nu este o discuție te. ca otării economice a României socialiste, să se reducă la considerații despre importanța unor asemenea ritmuri sau despre modalitățile realizării lor pe ansamblul economiei. Ceea ce i se cere, propagandistu-

asupra devin cît activi-la ati- zi, pe pot a- exigențelor
de conceput, de pildă, ca pe tema ritmurilor înal- caracteristică a dezvol-

vedere, mai nerezolvate, că este vor- partid, care

șirea normelor cuprinse In proiectul Codului moral al societății noastre. Experiența arată că explicațiile generale asupra normelor eticii și echității socialiste, rațiunilor și /sensurilor lorcu atit mai convingătoare, cu sint mai strîns raportate la tatea colectivului respectiv, tudinile din viața de zi cu care oamenii le cunosc și le naliza, prin prisma partidului.Important este, de asemenea, ca tn toate concretizările, fie că este vorba de probleme economice, etice etc. să se aibă in ales, chestiunile încă deficiențele, iar pentru ba de învățământul deare prin excelență un caracter politic-ideologic. să fie luate in vizor rămășițele vechiului in conștiință, mentalitățile înapoiate, astfel ca oamenii să devină pe deplin con- știenți de caracterul lor^anacro*

nic, de daunele pe care le aduc societății noastre socialiste, să fie mobilizați la combaterea lor. oriunde și în orice formă s-ar manifesta.Mai este un aspect care nu trebuie scăpat din vedere, și a- nume claritatea în exprimare, vorbirea simplă, directă, pe înțelesul tuturor. Mai ales la cursurile care se adresează maselor largi ale celor ce muncesc, aceasta este o condiție esențială pentru succesul întregii activități politico-educative.Firește că pentru a realiza un asemenea învățămînt, propagandistul trebuie să fie bine pregătit și informat, să cunoască stadiul îndeplinirii planului în unitatea respectivă, sarcinile și preocupările colectivului, problemele cu care a- cesta este confruntat. Un bun propagandist are întotdeauna grijă ca înaintea fiecărei dezbateri să se documenteze temeinic asupra tuturor acestor probleme. Este pilduitoare în acest sens experiența propagandistului Marian Dumitru de la întreprinderea de tricotaje „Crinul" din Capitală care, înaintea dezbaterii temei despre folosirea integrală a capacităților de producție, a întreprins împreună cu cursanții un adevărat studiu în secția respectivă, care a scos la iveală importante rezerve de creștere a producției. Desigur însă că birourile organizațiilor de bază, comitetele de partid din întreprinderi, de Ia sate trebuie să-i ajute pe propagandiști în informarea lor, să le aducă sistematic la tință principalele sarcini și me ale unității.în sprijinul informării gardiștilor, unele cabinete partid și cabinete de științe sociale din întreprinderi au inițiat interesante acțiuni. Așa, de pildă. Cabinetul municipal de partid București a pregătit un amplu documentar despre sarcinile întreprinderilor din Capitală pentru realizarea cincinalului în patru ani și jumătate, în care, o dată cu aceste sarcini, sînt prezentate date și a- precieri concrete pe întreprinderi privind principalele căi de mobilizare a rezervelor interne ale acestora. A fost pregătit, totodată, un set de microplanșe, care ilustrează într-o manieră sintetică și totodată clară, sugestivă, modalitățile realizării principalelor sarcini e- conomice. Despre aceste planșe și modul în care sint folosite de către propagandiști la cursurile de partid vom relata în următoarea pagină destinată învățămîntului de partid.

cunoș- proble-propa- de

Comitetul de partid al Capitalei a inițiat:

CURSURI SPECIALE PENTRU
REPREZENTANȚII SALARIATILOR 
ÎN COMITETELE SI CONSILIILE 

OAMENILOR MUNCII

națională dovedește elocvent că ori de cîte ori nu s-a ținut seama de cerințele legilor economice au apărut serioase dificultăți in viața economică-socială, s-au produs zguduiri.Desigur, atît gradul de cunoaștere științifică a proceselor evoluției sociale, cît și natura diferită a relațiilor de producție din diversele orînduiri au creat, în decursul timpului, posibilități diferite pentru folosirea de către oameni a acțiunii legilor economice o- biective. In economia capitalistă, fărimițarea proprietății asupra mijloacelor de producție între numeroși producători izolați constituie un factor de frînare în utilizarea conștientă a acestor legi. Cu sau fără recunoașterea explicită a existenței legilor economice, acțiunea lor este urmărită cu tot mai mare

cesta forțele de producție de la sate puteau' să cunoască o dezvoltare nestînjenită ; repartizarea rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, ca una dintre cerințele asigurării dezvoltării planice proporționale etc. In virtutea cunoașterii cît mai temeinice a cerințelor legilor economice, întreaga muncă de planificare a parcurs un vast proces de perfecționare, atît metodologic, cît și lui.Desigur, nu-i un procesul practica cerințelor legilor economiei, s-au înregistrat, in trecut, și unele erori, tn ultimii ani, partidul a criticat aceste stări de lucruri, punînd un accent tot mai mare pe studierea științifică a fenomenelor vieții so-

sub raportul al conținutu-secret că, în de aplicare incomplexconstrucției socialiste a

unităților'de bază.Faptul că după Congresul al X-lea s-a trecut la dezvoltarea mai rapidă a unor sectoare și ramuri din economie — electronica, electrotehnica, mecanica fină, construcția de ma- șini-unelte etc., agricultura — a u- nor județe, municipii, orașe rămase în urmă sub raport economico-urba- nistic, reflectă preocuparea partidului de a transpune cît mai temeinic în activitatea conștientă de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate cerințele legii dezvoltării planice proporționale. A ține seama de cerințele acestei legități înseamnă, în primul rînd, a stabili proporții optime între diferitele ramuri ale economiei, numai in acest fel putîndu-se asigura dezvoltarea ei armonioasă, echilibrată.Prin măsurile de perfecționare întreprinse în ultimii ani, s-a urmărit,

J

A

atentie în societatea capitalistă : de aici proliferarea cercetărilor epo- nometrîce, a unor instituții și încercări de planificare șî^prognozare economică. în ciuda acestor încercări, a aplicării unor paliative, capitalismul contemporan nu reușește și nu poate reuși să înlăture cauzele profunde ale fenomenelor cronice de irosire a muncii "sociale — inflație, șomaj etc. — relațiile de producție rămînînd în esență neschimbate.In condițiile socialismului, cînd mijloacele de producție devin proprietate obștească, iar întreaga economie se transformă intr-un organism unitar, bazat pe relații socialiste, apare pentru prima oară în istoria societății posibilitatea utilizării conștiente a legilor economice ne ansamblul economiei naționale, a organizării raționale a întregii acțivităti economice în conformitate cu cerințele acestor legi, cu interesele generale ale societății. Se cuvine însă precizat că valorificarea premiselor favorabile pe care le creează socialismul pentru folosirea conștientă a legilor economice nu se realizează automat, de Ia sine, ci impune o investigare științifică pentru descifrarea cerințelor legilor, măsurilor economice concrete, corespunzătoare a- cestora.Folosirea conștientă a legilor economice în interesul progresului întregii societăți a stat și stă neabătut la baza politicii economice a partidului nostru. Tocmai potrivit cerințelor acestor legi s-au înfăptuit industrializarea socialistă, pentru că numai pe a- ceastă cale se puteau asigura reproducția lărgită, dezvoltarea accelerată a întregii economii socialiste ; cooperativizarea agriculturii. pentru că numai în felul a-

cial-economice, astfel ca măsurile economice să fie elaborate în strînsă concordanță cu cerințele legilor obiective ale dezvoltării societății. Aceste preocupări ale partidului și-au găsit din plin reflectarea în ansamblul măsurilor de perfecționare a organizării și conducerii economiei, inițiate de Conferința Națională a P.C.R. clin decembrie 196'7, aprofundate și dezvoltate de Congresul al X- lea. Noi măsuri pe această linie a preconizat Conferința Națională a partidului din vara acestui an. Prin întreg conținutul lor, aceste măsuri reprezintă adevărate modele de însușire a cerințelor legilor economice obiective. Studiind cu maximă atenție realitățile actualei etape, schimbările cantitative și conomie, nerea în nizatorice de conducere, necesitatea promovării unor forme și metode îmbunătățite, capabile să accelereze progresul economic și social.Dar. să concretizăm. Este bine cunoscut că într-o vreme a avut răs- pîndire concepția potrivit căreia e- conomia socialistă și-ar . ' . /mite să ignore cerințele rentabilității, ale eficienței. O concepție contravenea legii economice a creșterii productivității muncii, cerințelor obiective ale acumulării. Demonstrînd caracterul eronat al concepției amintite. partidul a așezat ideea eficienței, a rentabilității la baza întregii activități economice. Tocmai pentru a răspunde cerințelor acestei legi, a fost conceput și aplicat un nou sistem organizatoric în Industrie, caracterizat printr-o îmbinare armonioasă a conducerii unitare cu o largă autonomie și inițiativă a

calitative, petrecute partidul a sesizat urmă a unor forme in e- rămi- orga-

putea per-asemenea cerințelor

totodată, luarea în seamă a cerințelor legii valorii, cerințe care au fost minimalizate o anumită perioadă de timp. Perfecționările aduse sistemului de finanțare și creditare a întreprinderilor, sistemului de prețuri, întărirea rolului pîrghiilor economice în conducerea unităților productive converg tocmai în această direcție. Trebuie subliniat însă că, punînd accentul pe o mai bună folosire a acțiunii legii valorii, partidul a respins și respinge concepțiile după care economia socialistă ar trebui să-i lase pe de-a-ntreguj cîmp liber. A accepta o dezvoltare a economiei exclusiv prin mecanismul legii valorii, ar însemna ca e- conomia să se autoregleze spontan, pe baza fluctuațiilor pieței libere, ar însemna să se renunțe la unul din cele mai importante avantaje ale noii orînduiri — dirijarea conștientă a întregii economii in scopul progresului rapid și multilateral.Desigur, s-ar putea pune urmă- toarej întrebare : Ce înseamnă a

cunoaște cerințele legilor economice în practica economică a anului 1972 ? înainte de orice, a cunoaște și a milita pentru mobilizarea prin plan a tuturor rezervelor interne ale unităților productive, adică pentru folosirea cu indici cit mai inalți a întregului potențial tehnic, pentru valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, pentru o cît mai deplină utilizare a timpului de lucru de către fiecare salariat. Sînt căi esențiale pentru transpunerea în fapt a cerințelor legii creșterii necontenite a productivității muncii, și în ultima instanță a legii fundamentale a economiei socialiste — a cărei esență este asigurarea unui nivel de trai cît mai înalt tuturor oamenilor muncii ; înseamnă a acționa energic în vederea afirmării depline a criteriilor eficienței economice, a- înaltei rentabilități.Aceasta presupune împăcată cu practica de dragul producției, la în asimilarea de sau în modernizarea grandomania unor titulari de investiții, ravul de hirciog al celor aprpvizionează peste limitele normalului. într-un cuvint lupta cu tot ceea ce ar putea să genereze risipa, blocarea de rea din cimpul părți din munca socială. Anihilînd aceste fenomene _ " acționăm în direcția afirmării rințelor legii valorii, și ale ei.Pe alt plan, aplicarea tem de salarizare, care mai strînsă corelare între retribuție și munca depusă, creșterea salariilor mici, inițierea unui ansamblu de măsuri care promovează larg normele echității socialiste constituie expresii revelatoare ale cunoașterii și aplicării cerințelor legii repartiției după cantitatea și calitatea muncii depuse. Chiar și din această sumară înșiruire, rezultă deplina concordanță dintre politica economică a partidului nostru și cerințele legilor care guvernează activitatea socială. Trasînd direcțiile desfășurării în continuare a procesului de perfecționare a întregii vieți e- conomice și sociale, Conferința Națională a partidului din vara acestui an a marcat un moment esențial în procesul de ridicare pe plan superior a mecanismului de utilizare a legilor economice, în scopul realizării marelui obiectiv stabilit de partidul nostru — construirea societății socialiste multilateral dezvoltate.

Recent au început în Capitală, sub egida comitetului municipal de partid, cursuri speciale pentru reprezentanții salariaților în comitetele și consiliile oamenilor muncii din unitățile și centralele industriale și de pe șantierele de construcții. Organizate pe sectoare, pe durata a trei luni de zile, aceste cursuri reunesc peste o mie de reprezentanți ai oamenilor muncii. Pentru a cunoaște obiectivele și modul de desfășurare a acestor cursuri, ne-am adresat tovarășului IULIAN CÎR- ȚlNA, director al cabinetului municipal de partid.— Cînd a hotărît organizarea acestor cursuri, ne-a spus d-sa, organul municipal de partid a avut în vedere necesitatea sporirii contribuției efective .pe care reprezentanții salariaților în comitetele și consiliile oamenilor muncii o aduc la elaborarea și adoptarea deciziilor și măsurilor de realizare a angajamentului organizației noastre municipale de a îndeplini cincinalul in patru ani și jumătate, valorificarea plenară a potențialului de gindire și inițiativă, a experienței acestora, împlinirea deziderate- . Ipț,,. f enunțate este condiționată, așa cum ne-a arătat experiența anilor trecuți, înainte de toate de cunoașterea și înțelegerea profundă de către aceștia a tuturor problemelor care se află înscrise pe agenda de lucru a comitetelor și consiliilor oamenilor muncii și. nu mai puțin, a roiului și atribuțiilor reprezentanților salariaților în aceste organisme.— Iată, așadar, conturate obiectivele a- cestor cursuri. Cum a fost alcătuită tematica lor ?— In chip firesc pentru a afla problemele cu care sînt confruntați reprezentanții salariaților în cadrul acestor organe de conducere și pe care ar dori zsă Ie adîncească, am consultat numeroși activiști de partid și

de stat, cadre de conducere, reprezentanți ai oamenilor muncii. S-a alcătuit astfel o listă de probleme, din care s-a conturat, în cele din urmă, programul acestor cursuri, cuprinzînd 14 teme.Am avut în vedere în primul rînd faptul că reprezentanții salariaților sint oameni politici, conducători politici și, ca atare, trebuie să cunoască bine politica de ansamblu a partidului. Tocmai de aceea, în programul cursurilor au fost induse expuneri și dezbateri referitoare la cîteva dintre problemele actuale ale politicii partidului, așa cum reies ele din documentele Conferinței Naționale : necesitatea unei dezvoltări econo- mioo-sociale mai accelerate a țării, ridicarea eficienței întregii activități economice, căile de realizare a cincinalului în patru ani și jumătate, dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor etc.Ne-am propus, de asemenea, să facilităm prin aceste cursuri cunoașterea principalelor legi ale țării. Sînt prevăzute astfel expuneri privind legea calității produselor și legea disciplinei muncii în unitățile socialiste de stat. Ceea ce urmărim este nu o. simplă memora-, re a paragrafelor legilor, cît mai aids explicarea și comentarea prevederilor acestor legi, vizînd înțelegerea rațiunii adoptării lor.Un obiectiv major al cursurilor este să mijlocească oamenilor aprofundarea conținutului unor termeni și noțiuni economice cu care se întîlnesc frecvent atît în activitatea productivă, cît și în cadrul comitetelor și consiliilor oamenilor muncii. Astfel, ele vor oferi răspunsuri precise, edificatoare unor asemenea întrebări cum sînt : Ce se înțelege prin producția globală, producția marfă și producția- marfă vîndută și încasată ? Ce este productivitatea muncii ? Care este struc

tura prețului de cost ? Cum se calculează beneficiul și rentabilitatea întreprinderii ? Nu ne vom opri însă numai la clarificarea acestor noțiuni ci, folosin- du-ne de calcule e- conomice fundamentate pe date luate chiar din întreprinderile unde lucrează cursanții, vom încerca să facem cît mai bine înțelese — spre exemplu — căile de creștere a productivității muncit factorii de care depinde scăderea prețului de cost, pirghiile prin care se poate acționa pentru ridicarea eficienței investițiilor etc.— Ce ne puteți spune despre desfășurarea cursurilor și mai ales despre modalitățile legării lor cît mai strînse de viața întreprinderilor 7— La elaborarea și susținerea expunerilor, la organizarea și conducerea dezbaterilor au fost atrași în fiecare sector numeroși activiști de partid, cadre de conducere și specialiști din întreprinderile și centralele industriale, din ministere și instituții centrale. De obicet fiecare expunere sau dezbatere este susținută sau condusă de cite trei asemenea cadre de diferite specialități •și'" d-in diverse întreprinderi. Aceasta nu numai din nevoia de a aborda fiecare problemă din mai multe unghiuri de vedere, cît mai ales pentru a aduce la cunoștința cursanților modul în care comitetul sau consiliul oamenilor muncii dintr-o anumită unitate se preocupă de soluționarea problemei în discuție, fie ea de natură economică, fie socială. Are loc astfel, așa cum ne-au arătat deja activitățile care s-au desfășurat pînă acum, un fructuos schimb de experiență, devin mai larg cunoscute inițiative și metode valoroase de lucru ale acestor organisme, pentru a căror extindere și generalizare acționăm și în acest fel.
Convorbire 
consemnată de 
Silviu ACHIM

«

o o

o luptă ne- de a produce cu încetinea- produse noi producției, cu proiectanți și ca și cu nă- ce se
fonduri, abstrage- economic a uneinegative, practic ce- nu numainoului sis- asigură o

Ioan ERIIAN
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BIBLIOGRAFICE• V. I. Lenin : Opere complete, voi. 18, ed. 1963, pag. 156—157 ; Opere complete, voi. 26, ed. 1964, pag. 55—57.• Nicolae Ceaușescu : „România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate", voi. 2, pag. 519—536 ; „Expunerea la deschiderea colocviului privind problemele științei conducerii societății, 6 Martie 1972", pag. 9—13 ; „Raport Ia Conferința Națională a Partidului Comunist Român, 19—21 iulie", din voi. „Conferința Națională a Partidului Comunist Român", pag. 39—42.• In „Lupta de clasă" nr. 6/1972, articolul : „Cu privire la dezvoltarea relațiilor sociale socialiste de producție".
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Noi culegeri de lecții 
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$ -
: culegere 

de 
lecții

probleme 
fundamentale 
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țDe curând, au apărut în Editura Politică alte două culegeri de lecții pentru învătămîntul de partid, intitulate : „Probleme fundamentale ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate" și, respectiv, „Politica economică a Partidului Comunist Român".Prima lucrare, împărțită în patru mari secțiuni, tratează despre conceptul de societate socialistă multilateral dezvoltată, conținutul și direcțiile principale ale făuririi el, dezvoltarea rapidă a economiei socialiste și ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii, procesul de omogenizare crescîndă a societății românești și de perfecționare continuă a conducerii vieții sociale ; o secțiune a lucrării este consacrată problemelor ce decurg din participarea României socialiste la circuitul mondial de valori materiale și spirituale.
Cea de a doua lucrare acoperă

o arie deosebit de largă de preocupări din domeniile industriei și construcțiilor. începînd cu politica P.C.R. de dezvoltare și modernizare a economiei naționale și pină la aspectele privind mecanismul de funcționare a întreprinderii. Alături de problemele organizării și conducerii, o pondere însemnată dețin aspectele calitative ale producției : folosirea eficientă a capacităților de producție, utilizarea fondurilor întreprinderii, creșterea productivității muncii, ridicarea calității produselor, reducerea prețului de cost și a cheltuielilor materiale etc.Prin calitățile lor științifice și pedagogice, cele două culegeri de lecții constituie valoroase instrumente de lucru pentru propaganda de partid, pentru înțelegerea și Însușirea politicii partidului de către masele largi ale oamenilor muncii.
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PRIN REPUBLICILE SOVIETICE: 

ITINERARE ALE UNUI SEMICENTENAR

BAIKAL
w<erla“ Siberiei

Panorama șantierului hidrocentralei de la Ust-llimsk

Vâ amintiți de cele șapte minuni ale lumii ? Ele au fost 
făurite de om și e de presupus că omul a cutezat să le 
dureze nu numai pentru a se înălța în propriii săi ochi ; el 
arunca astfel o „sfidare" naturii, ale cărei minuni nu-i dă
deau pace.

Nimeni n-a socotit cîte sînt totuși minunile naturii. Dar 
dacă am încerca să le enumerăm, printre ele s-ar cuprinde 
fără îndoială și Baikalul.

—

Baikalul e de o frumusețe uluitoare. Dar nu e frumusețea stridentă, puțin excesivă a Sudului, ci frumusețea reținută, austeră, a Nordului. Omul e cuprins de tulburare atunci cînd în fața privirilor lui se deschide oglinda uriașă a dacului, împrejmuită de crestele unor munți păduroși, cu piscuri scînteietoard, încununate de zăpadă. Urcînd pe oricare din povîrnișurile acestor munți, pe o vreme calmă, cu cer senin, nu poți să nu savurezi bogăția și varietatea culorilor, superba lor Împletire. Și mai impresionanți sînt munții înșiși, mai ales în zorii zilei.Dacă veți călători vreodată pe pământul sovietic spre est, pe cea mai lungă cale ferată electrică din lume — magistrala transsiberiană — în vagon se va găsi neapărat un siberian care să vă (povestească străvechea legendă, după care singura fiică a bătrînului Baikal, Angara, l-a părăsit pe părintele său, fugind la voinicul și frumosul Enisei, și fără voie vă va arăta cu brațul Piatra Șamanului abia deslușindu-se în apele de început ale Angarei, pe care bâtrînul părinte părăsit a aruncat-o, cuprins de furie, în urma fugarei. Și poate că, auzind această legendă, vă veți gindi la forța fanteziei poporului, care dă viață munților și rîurilor, învestindu-le cu pasiuni și destine omenești, ori poate veți cădea pe gînduri, reflectînd la forța atotbiruitoare a iubirii.Dar poate că ajunge cu poezia. Dacă e minune, minune să fie. Dați-ne vîrsta, înălțimea, greutatea, cu alte cuvinte, dați-ne cifre. Poftim !
Lacul Baikal se află Ia o altitudine de 455 metri deasupra nivelului oceanului. El se întinde de la nord la sud pe o distanță de 636 kilometri, avînd lățimea cea mai mare de 79,4 kilometri. Ca să facă o cursă în lungul malurilor Baikalului, un vapor de călători are nevoie de cinci zile. Lacul are o suprafață totală de 31 500 km p, mai mare, bunăoară, decît teritoriul Belgiei. Baikalul trăiește de douăzeci și două de milioane de ani.Baikalul e cel mai adînc lac de pe globul pămîntesc — 1 620 metri. Apele lui sînt deosebit de pure și transparente. Un disc alb coborît în apă se vede pînă la o adîncime de 40 de metri.Biologii sovietici au descoperit secretul transparenței Baikalului. Ei au stabilit că lacul își datorează puritatea unor minusculi raci subacvatici numiți epișuri. Acești sanitari invizibili filtrează necontenit apa Baikalului,-făcînd-o să treacă prin rețeaua extrem de fină a antenelor lor. In decurs de un an, ei purifică tot stratul superior de apă din lac de citeva ori.In1 cupa de smaragd a lacului s-a concentrat o cantitate colosală de apă , — 23 000 kilometri cubi, adică o cincime din rezerva mondială de apă dulce. Ce înseamnă asta ? Asta înseamnă că in adîncitura lui poate să încapă toată apa Mării Baltice sau apa tuturor celor cinci mari lacuri americane luate la un loc.Bătrînul Baikal are „trei sute treizeci și trei de feciori", care îi aduc apă. Bogăția asta a lui o risipește însă singura lui fiică, Angara, care își poartă apele în Emisei, cale de

1 800 de kilometri. Ea iese din lac în- tr-un șuvoi lat de doi kilometri, sco- țînd din el în fiecare secundă pină la 2 000 mc de apă. Dacă rîurile care alimentează Baikalul ar înceta să curgă, Angarei i-ar trebui totuși 400 de ani ca să scoată apa din adîncitura lui.Dar Baikalul prezintă interes nu numai prin dimensiunile sale, prin uluitoarea sa frumusețe. Teritoriul din jurul lacului este o zonă din cele mai bogate in resurse hidroenergetice, minerale, forestiere și de altă natură ale Uniunii Sovietice.
Printre variatele comori naturale cu care a fost înzestrată atît de darnic această zonă a tării, deosebit de importante sînt resursele hidroenergetice și resursele de combustibil energetic. In zilele noastre se vorbește de Baikal

Se desfășoară larg lucrările de construire pe Enisei a încă unui gigant — hidrocentrala Saiano-Șușen- skaia (6,4 milioane kW, cu 10 agregate) și a unui mare complex industrial, cuprinzînd zeci de întreprinderi legate între ele. Lungimea barajului acestei construcții unice va depăși un kilometru pe coamă, iar înălțimea va ajunge la 240 metri. Aceasta, în timp ce faimoasa cascadă Victoria de pe fluviul Zambezi din Africa de Sud cade de la o înălțime de 108 metri. Cînd va intra în funcțiune hidrocentrala, prin turbinele ei vor trece 13 000 mc de ană pe secundă.Taigaua virgină de pe versanții munților Baikalului a stat neatinsă vreme de veacuri. Rezervele de material lemnos din bazinul Baikalului se ridică la 2 miliarde metri cubi. Numai sporul anual de material lemnos este aici de 5,5 milioane mc,

Lazuritul depiatră bleumarin cu ape albăstrii, care nu-și pierde strălucirea nici ziua, nici noaptea. Ea dă excelenta vopsea lapis-lazzuli, care e prețuită ca aurul. Alături de marmură și la- zurit se află aici rezerve incomensu
Baikal e superb, o „SOMNUL

II

ARTA PE NUCI DE COCOSDe peste 3 secole, meșterii din 
insula Hainan (R. P. Chineză) pre
lucrează cu deosebit talent nucile 
de cocos. Ei fasonează învelișu
rile nucilor, transformlndu-le în

obiecte frumoase și utile, pe care 
le sculptează și le incrustează 
cu diverse metale sau cu lemn. In 
trecut îndeletnicire a unor artiști

z „Din Namib și-au duj-at palate, și-au înălțat zgî- rie-nori, au împodobit cu coliere de diamante gîtu- rile albe ale doamnelor lor, și-au umpliut safeurile cu sute de milioane de dolari.Namib 7 Un pustiu, martor tăcut al suferințelor noastre. Sub nisipurile sale veșnice odihnesc mulți semeni de-ai mei uciși prin istovire sau prin surparea pămîntului pe care-1 scormoneau zi și noapte, căutând nestemate pentru alții. Multora nici nu li s-au scos lanțurile de la picioare. Au fost aruncați de paznici la cîteva sute de metri de mină, lăsînd vîn- tului înghețat al nopților grija de a clădi dune peste ei. Dacă Namibul ar putea vorbi ar spune întregii lumi suferințele inimaginabile ale unui popor mic, dar eroic, pe care străinii l-au obidit și transformat într-o armată de sclavi, incercind acum să-i distrugă complet cultura și tradițiile strămoșești, căruia i-au luat libertatea. lnchizîndu-1 în rezervații construite pe pămînturi a- ride și încercuite de sîrmă ghimpată...".Pe chipul parcă cioplit în piatră al interlocutorului meu citeam ura și revolta împotriva asupritorilor. După o scurtă pauză, Theo Ben Gurirab, membru al Comitetului executiv al C.C. al Organizației poporului Africii de Sud- Vest (SWAPO), a continuat :— „Namib ? în limba tribului Herero înseamnă „miraj". Este up nume drag poporului pentru că secole de-a rîndul l-a apărat de străinii care se apropiau de țărmurile dantelate ale patriei noastre. Deșertul a
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de cele mai multe ori în legătură cu reglarea cursului Angarei și construirea Sistemului energetic Baikal- Angara, alcătuit dintr-o cascadă de hidrocentrale pe acest rîu.Cu apele ei bogate și repezi, Angara ocupă unul din primele locuri din U.R.S.S. in ce privește rezervele potențiale de energie hidraulică. Ea poate să pună in mișcare o serie întreagă de hidrocentrale și să producă tot atita energie electrică cită pot asigura Volga. Kama, Niprul și Donul luate la un loc. De pe acum lucrează pentru comunism hidrocentrala de la Bratsk (4,5 milioane kW) și hidrocentrala de la Irkutsk (660 000 kW), construite pe Angara.„Cît despre Enisei, spune acad. Nikolai Nekrasov, președintele Consiliului pentru studierea forțelor de producție din cadrul Comitetului de Stat al Planificării al U.R.S.S., acest mare fluviu siberian, cu cei cinci afluenți ai săi, dispune de o forță hidrotehnică de 600 miliarde kilowați ore pe an. Este un așa-zis potențial hidrotehnic global. Există și potențialul economic efeotiv, cel care poate fi valorificat, el fiind egal cu jumătate din potențialul global. Ca forță, Eniseiul poate fi comparat cu toate rîurile unei țări atît de bogate în resurse hidroenergetice cum este, bunăoară, Canada. Pe Enisei și pe afluenții săi se pot construi 17 hidrocentrale, cu o capacitate totală de peste 60 milioane kilowați".Și nu numai că se pot construi. Pe aceste cursuri de apă s-au construit deja și se află în curs de construcție hidrocentrale cu o capacitate totală de peste 23 milioane kilowați. Acest mare fluviu siberian a fost barat dintru Început de hidrocentrala de la Krasnoyarsk, cea mai mare fabrică de electricitate de pe globul pămîntesc. Cele douăsprezece „inimi"- agregate ale ei au o capacitate de 6 milioane kW_, Centrala a fost dată in exploatare industrială în vara a- cestui an, dar a și amortizat cheltuielile investite, producînd peste 60 miliarde kWh de energie electrică.

circa 95 la sută din aceștia revenind coniferelor, în special pinilor și za- delor. „Exploatarea lor, spune Nikolai Timofeev, ministrul industriei forestiere și de prelucrare a lemnului al U.R.S.S., nu numai că nu contravine intereselor , naturii, dar este în directă concordanță cu ele. Se elaborează un plan de perspectivă de exploatări pe o perioadă de 10 ani". O nouă preocupare în dezvoltarea industriei de prelucrare a lemnului din regiunea Baikalului o constituie producția de celuloză. Pe malul lacului, într-o vale liniștită din apropierea marilor creste ale Hamar-Daba- nului s-a construit Fabrica de celuloză din Baikal, care prelucrează anual peste 1 milion mc de material lemnos. Ea produce celuloză pentru cordul superdur, extrem de necesar industriei aviatice și a automobilelor. Aici funcționează puternice instalații de purificare, apele folosite fiind evacuate dincolo de perimetrul lacului, pentru a nu polua apele Baikalului. în estuarul Ilimului, șase țări socialiste membre ale C.A.E.R. — Bulgaria, R. D. Germană, Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică — proiectează să construiască Pe bază de cotă-parte un mare combinat de celuloză, cu o capacitate de 500 000 tone de celuloză pe an. Producția combinatului va fi livrată tuturor țărilor participante la construcție.Localitatea Ust-Ilimsk din „Siberia a fost aleasă de specialiști nu întîm- plător. Materia primă pentru combinat este aici la îndemînă. în apropiere se construiește hidrocentrala de la Ust-llimsk, cu o capacitate de 4,3 milioane kW, curentul furnizat de ea urmînd a asigura funcționarea întreprinderii.Bazinul Baikalului este extrem de bogat in zăcăminte utile. în fiecare colțișor de aici, natura a pus de o parte pentru om nenumărate comori. Ici-colo, rocile de marmură ies la suprafață, răspîndind scîntei aurii, trandafirii, verzui.

• DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI •
individuali, sculptura pe nuci de 
cocos este astăzi practicată cu ne
asemuită măiestrie de colective în
tregi, in ateliere speciale, ceea ce 
contribuie la lărgirea gamei de o- 
biecte confecționate, la îmbogățirea 
motivelor și perfecționarea execu
ției lor. Fotografia alăturată înfăți
șează unul din aceste ateliere.

UN JUMBO 
ATERIZEAZĂ FĂRĂ ROȚI
Cei 279 de pasageri și 20 de mem

bri ai echipajului „Jumbo-Jet“-u- 
lui din fotografie au trecut prin 
clipe de mare tensiune. Acest 
Boeing 747, aparținînd companiei 
„Japan Air Lines", efectua cursa 
Tokio-Hamburg cu escală la Ancho
rage (Alaska). In timpul aterizării

pe aeroportul din Anchorage, a- 
cestui colos al aerului i s-au des
prins roțile trenului de ateriza). 
Din fericire, accidentul nu a avut 
urmări tragice ; singurele conse
cințe — spaima pasagerilor și a 
echipajului și citeva julituri pe

UN OM DIN ZECE 
E HIPERTENSIV?Dintr-o anchetă efectuată de Organizația Mondială a Sănătății (O.M.S.) a reieșit că aproape fiecare al 10-lea locuitor adult al Pă- mintului suferă de hipertensiune arterială. O.M.S. caracterizează hipertensiunea drept o „epidemie modernă" și arată că tratarea ei sistematică cu medicamente eficiente și nepericuloase poate aduce o ameliorare. De aceea, sub patronajul O.M.S., în zece țări ale Europei, Asiei și Africii se elaborează acum un program de lungă durată pentru combaterea hipertensiunii, în care vor fi cuprinși aproximativ 750 000 de oameni. Progra

mul și-a propus trei țeluri fundamentale : lămurirea populației, .informarea medicilor și îmbunătățirea tratamentului la care sînt supuși cei suferinzi.
PIRAMIDA 

DIN SAN FRANCISCOInovație în domeniul arhitecturii, clădirea-piramidă din fotografia a- lăturată a îmbogățit de curînd peisajul urbanistic al orașului San Francisco. Avînd o înălțime de 280 de metri și centrul de greutate situat în partea inferioară, ea este considerată ca una din cele mai «Sigure structuri arhitectonice. De asemenea,* armătura exterioară a

rabile de magnezit și cvarțit ferugi- nos, munți de caloedonie și pegmatit grafic, nefrit și belomorit, listvinit și ofocalcit, jasp și dolomit. Se află aici aur și mică, plumb și zinc. S-au prospectat straturi uriașe de țiței și gaze. Rezervele de minereuri de fier din zona Baikalului depășesc 4 miliarde tone, fiind minereuri de calitate superioară, ușor de înnobilat.ț n uriașul laborator natural al
I Baikalului s-au păstrat peste ■ 1 000 de specii de diverse animale care nu pot fi întil- nite nicăieri in altă parte. în lac trăiesc specii de pești foarte prețioase. Este vorba înainte de toate de faimosul „omul", un pește extrem de fin și gustos, căruia i se alătură sigul, nisetrul, lipanul, leno- kul. Nisetrul de Baikal ajunge pină la 100—120 de kilograme. în Baikal se pescuiesc anual 60—70 000 chintale de pește, nu mai puțin de jumătate din tot ce se pescuiește în Siberia de est. Cea mai interesantă specie este golomianka, un pește de mare adîncime, a cărui lungime nu depășește 23 cm. De o culoare roză cu reflexe sidefii, fără solzi, cu aripioarele semănind cu aripile unui fluture tropical, peștele acesta e tot numai grăsime. Iar aceasta se folosește la tratarea reumatismului și a atero- sclerozei. Dintre mamifere, în lac trăiește foca de Baikal, cu o greutate de pină la 130 kg și o blană superbă. Apariția în aceste locuri a focii, ale cărei rude trăiesc în mările polare din nord și în Marea Caspieă din sud, este una din enigmele nedezlegate ale Baikalului.Baikalul e foarte bătrîn, dar are minunata însușire de a reda oamenilor tinerețea. E destul să stai puțin pe malurile lui, să faci o plimbare cu barca sau, cu motonava pe luciul apelor lui, ea să simți un flux de forțe și prospețime. Omul bolnav se face aici sănătos, omul nervos devine calm, omul obosit se înviorează.Apare, deci, firească grija pentru păstrarea și folosirea cu pricepere a comorilor Baikalului. Statul sovietic privește natura originală a Baikalului nu numai ca pe o sursă de bogății, dar și ca pe o regiune ale cărei condiții favorabile pot fi folosite pe scară largă pentru organizarea odihnei și dezvoltarea turismului. în jurul lacului se amenajează un parc național, cu un teritoriu de circa 85 000 kilometri pătrați. de o frumusețe și o varietate fără egal în U.R.S.S. Se construiesc stațiuni climaterice și case de odihnă moderne, campinguri și sanatorii....Se spune că cine a poposit o dată în acest colț de rai al planetei noastre, care este Baikalul, cu întinderile lui pure și îmbietoare, mai devreme sau mai tîrziu revine aici. Fie chiar numai pentru a mai privi o dată apele lui albastre.Bătrînul Baikal știe să-și vrăjească vizitatorii. '
Dr. Flodor A. ANGHELI 
corespondent al A.P.N. 
la București

____________________7

etajelor de jos oferă un coeficient sporit de siguranță pentru o clădire aflată într-o regiune supusă, deseori, mișcărilor seismice.

I

în afară de droguri, corner» cianții nocivelor surogate ale fericirii au descoperit în lumea capitalului, mai exact au redescoperit, o marfă pe cît de veche, pe atît de rentabilă și... legală : ocultismul. Trei milioane de vest-germani, scrie austriac „DIE PRESSE", lăsat seduși, în ultimii ani, cîntecul de sirenă al celor propagă practicile mistice și o- eulte și cele mai aberante superstiții. Mai mult de jumătate din populația Angliei recurge la serviciile ghicitoarelor înainte de a lua o hotărîre importantă. în Franța, scrierile consacrate ma- giei devin „succese de librărie" cu cîte 200 000 și chiar 350 000 de exemplare vîndute. „Neoocultis- mul“ s-a răspindit și în Austria, semnalează „Die Presse". Semnificativ in acest sens este succesul de librărie al volumului ..Exorcistul” al William Blatty, carte ce cearcă să reînvie și să la zi" perimata temă a sufle
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într-unul din laboratoarele ilu
ziilor deșarte...

1

telor... posedate de diavol, ți noua ediție a așa-zisului „clasic" al „satanismului". Joris Karl Huysmans, autorul cărții „Aici, jos", devenită peste noapte un „best seller". Și cunoscutul grup de muzică pop „Rolling Stones” s-a grăbit să se adapteze penibilelor cerințe ale mode, asigurindu-și-. un ____succes de casă cu cintecul l „Sympathy for the devii" (Sim- / patie pentru diavol), compus pe ) un text cu evidente accente mistice.Iluzia, abil întreținută, a milioane de anonimi — contemporani ai epocii astrbnauticii 1 — de a putea scăpa de micile și marile mizerii ale traiului cotidian apelînd la forțe supranaturale se dovedește extrem de profitabilă pentru o puzderie de întreprinzători. Numărul astrologilor, ghicitorilor in cafea, în cărți și in... mașini e- lectronice crește în progresie geometrică. Singura cheltuială pe care o presupun aceste „meserii" este reclama făcută prin intermediul revistelor și publicațiilor, fie că sînt sau nu de „specialitate”. Cit privește pe cei care le practică, ei sint totalmente scutiți de riscurile colegilor lor de branșă, trafi- canțiî de stupefiante — fiind vorba de „meserii" foarte înrudite. unii corupînd mintea, în timp ce alții corup trupul.Proliferarea mijloacelor producătoare de iluzii iși are originea în realitățile societății de consum, valul de misticis- care a cuprins Occidentul care îi transportă pe cei care se lasă prinși în nadă într-o lume ireală urmărind, direct sau indirect, să le înăbușe orice nemulțumire față de realitățile lumii reale în care trăiesc, să-i transforme în simple mecanisme umane.
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fost o barieră naturală în calea cuceritorilor, ridicată intre pămint și Atlantic. Nisipurile sale se întind pe o fîșie lată de pînă la 100 km și acoperă o distanță de peste 1200 km — de la fluviul Kunene, care desparte Namibia de Angola, pînă la fluviul Orange, care ne separă, sau ar trebui să ne separe, de statul odioasei politici de apartheid, Republica Sud-Africană. La est ne învecinăm cu Botswana.întâlnind dezolanta întindere lipsită de viată și apă, forțeie străine care se aventurau cu vasele pînă la coastele țării noastre nu îndrăzneau să debarce, ci iși continuau drumul.Dar deșertul este comoara Namibiei. Regiunea Lu- deritz din sudul ei. este cunoscută drept „coasta de diamant", constituind una dintre cele mal mari rezerve diamantifere din lume".Din frămîntata istorie a acestei țări aflăm că străinii nu au venit peste nisipurile Namibului, ci prin zonele nordice. Charles John Anderson, un aventurier suedez, a fost primul străin care i-a dat numele de „Africa de Sud-Vest". După ridicarea steagului german în golful Luderitz, în ziua de 7 august 1884, teritoriul a devenit cunoscut europenilor sub numele de „Africa de Sud-Vest germană", nume care i-a rămas pînă la sfîrșitul primului război mondial, cînd Liga Națiunilor l-a trecut sub mandatul Angliei, iar aceasta l-a dat spre administrare Uniunii Sud-Afri- cane care, la rîndul ei, I-a transformat cu timpul In- tr-o colonie a sa.— Și așa, spunea Theo Ben Gurirab, ne-am pier

dut complet libertatea, devenind robii unei țări vecine, unde crima de a- partheid, ridicată la rangul de politică de stat, a fost extinsă și asupra țării noastre.Dar iată că am vorbit numai despre pămint, tre-

tre, Sam Nujoma, a vizitat nu de mult frumoasa dv. țară, iar convorbirile avute cu conducătorii României ne-au convins o dată mai mult de solidaritatea frățească a poporului român cu cauza justă a poporului namibian, cu aspirațiile

niile apartheidului din Pretoria au tăiat în două harta țării noastre, separă cele două rase. „Zona poliției", nume dat părții de la sud de această linie, ocupă două treimi din suprafața întregului teritoriu. Aici se află pămînturile cele

metru de cea mai apropiată casă locuită de albi.Dacă Namibia ar fi fost săracă, poate că am fi fost și noi oameni liberi a- cum, spunea Theo Ben Gurirab. Subsolul nostru ascunde însă minereuri de uraniu, fier, cupru, zinc , și

„Cel ce cade pfentru 
libertatea și demnitatea 
Namib i e i nu moare!"

Convorbire cu Theo Ben GURIRAB,
membru al Comitetului executiv al C.C. al Organizației poporului Africii de Sud-Vest (SWAPO)

cut, nisip și diamante. Doriți să știți, desigur, cîte ceva și despre soarta poporului Namibiei, despre lupta sa și a organizației noastre care primește un generos sprijin material, moral și politic din partea țărilor socialiste și a statelor africane. Țin, prin intermediul ziarului „Scîn- teia", să transmit poporului și guvernului țării dv. mulțumirile noastre sincere și să ne exprimăm profunda noastră recunoștință pentru acest sprijin. Președintele organizației noas-

sale și obiectivele luptei sale.Acum, în țara mea, fiecărui namibian i se spune z precis unde trebuie să-si ducă zilele și unde îi este interzis să se deplaseze fără permisie specială. Prin acest sistem de granițe în cadrul granițelor, deplasarea africanilor este tolerată de autoritățile rasiste numai în cadrul perimetrului tribului sau rezervației unde au fost strămutați cu forța. „Linia roșie", nume împrumutat de la culoarea cu care căpete-

mai mănoase și mai bogate în zăcăminte care, desigur, aparțin asupritorilor. Numărul lor este însă cu mult depășit de cel al muncitorilor africani angajați temporar în unitățile industriale, in mine și pe plantații. Aceștia sînt ne- voiți să trăiască cu anii la sute de kilometri depărtare de familiile lor, în sate izolate sau în complexe de hale transformate în dormitoare comune, care, potrivit legilor rasiste, trebuie să se afle la o distantă de cel puțin jumătate de kilo-

vanadiu ; el este bogat în diamante și petrol. Plaiurile noastre sint străbătute de milioane de oi cu lină caracul. Exploatarea intensivă și -extensivă a bogățiilor țării noastre de către monopolurile imperialiste explică de ce venitul nostru național este în fiecare an mai mic și de ce represiunile sîngeroase se intensifică. în aceeași măsură însă cresc rîndurile și influr ența organizației noastre, SWAPO. în ciuda terorii, la începutul acestui an toa

te centrele industriale din țară au fost paralizate de prima grevă generală a muncitorilor namibieni. Au fost operate sute de arestări. Mulți oameni au fost uciși prin tortură. Alții au fost exilați. în cele din urmă patronatul a fost nevoit să promită revizuirea contractelor de muncă și sporirea salariilor. Dar am fost înșelați. După încetarea grevei totul a rămas ca înainte, ba chiar exploatarea, bătăile și torturile s-au intensificat. Am trecut a- cum la lupta de guerilă. Sute de namibieni sint in- struiți în țară de către militari de carieră — în circa 20 de centre mobile situate in regiunea de nord a liniei roșii. Alte sute sint instruite în țări prietene de la care primim arme, echipament ușor, medicamente și bani. Recent am efectuat unele raiduri încununate de succes împotriva unor garnizoane militare și polițienești ale R.S.A. aflate pe teritoriul Namibiei. Ne-am creat cîteva cartiere generale mobile însărcinate cu pregătirea planului unor incursiuni de anvergură și mobilizarea poporului la sprijinirea unităților de partizani... Conducerea SWAPO consideră că momentul u- nor bătălii hotăritoare nu a sosit încă, dar va veni. între timp încercăm, prin intermediul Națiunilor Unite, să evităm asemenea vărsări de singe și să convingem puterile occidentale să înceteze a mai sprijini regimul apartheidului pentru a crea premisele abandonării de către Pretoria a pretențiilor asupra Namibiei".An de an, la fiecare sesiune a O.N.U., numeroase mesaje namibiene descriu teroarea instaurată în Namibia de guvernanții

R.S.A-, jefuirea bogățiilor țării lor de către Africa de Sud și de trusturile unor state membre ale N.A.T.O., vorbesc despre hotărirea poporului namibian de a lua în cele din urmă arma în mină pentru a sfărîma singur lanțurile robiei coloniale. Dar O.N.U. nu a putut încă face nimic. Rezoluțiile Adunării Generale și chiar cele ale Consiliului de Securitate au fost ignorate de Pretoria și încălcate d’e unele state occidentale care întrețin mai departe relații de afaceri cu Africa de Sud. Majoritatea statelor membre ale acestui for internațional se pronunță pentru intensificarea acțiunilor O.N.U. în direcția decolonizării, pentru un ajutor efectiv dat luptei de eliberare a popoarelor cărora li se neagă dreptul la libertate și independență națională.— Indiferent de ce hotă- rîri va adopta O.N.U. în a- ceastă sesiune, spunea Theo Ben Gurirab, popoarele lu

mii vor continua să sprijine lupta noastră, iar noi o vom începe in curind pe scară națională, pentru că „cel care cade luptând pentru libertatea Namibiei nu moare". Acestea sint cuvintele unuia dintre liderii SWAPO, pe nume Toivo Hermann J a Toivo, întemnițat în 1968 pentru 7 ani. La procesul ce i-a fost înscenat de autoritățile rasiste, Toivo spunea asupritorilor: „Noi sîn- tem namibieni, nu sud-afri- . câni. Noi nu vă recunoaștem și nici nu vă vom recunoaște dreptul de a ne conduce, de a elabora pentru noi legi, fără a ține seama de voința noastră, de a ne trata glia strămoșească drept o proprietate a voastră și pe noi ca pe niște robi. Știu că lupta va veni. Va fi lungă și grea. Și nu vom depune armele decit atunci cînd vom cîștiga independența, cînd demnitatea noastră națională va fi re» stabilită".
C. ALEXANDROAIE
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Vizitele delegației

parlamentare din R.P. Polonă
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, tovarășul Ștefan Voitec, a primit, vineri dimineața, la Palatul M.A.N., delegația parlamentară din Republica Populară Polonă, condusă de Andrzej Benesz, vicemareșal al Seimului, care vizitează țara noastră.Din delegație fac parte deputății Wincenty Krasko, președintele Comisiei pentru probleme externe, membru al Consiliului de Stat, Witold Lassota, președintele Comisiei pentru cultură și artă, Zbigniew Nadratowski, Norbert Gowik, Zofia Legowik, Ludwika Mieszkowska și Zygmunt Kuksz- czyncy.La întrevedere au luat parte tovarășii Maria Groza, Ilie Murgulescu și Gheorghe Necula, vicepreședinți ai M.A.N., Dumitru Balalia, Dumitru Coliu, Constantin Dinculescu, Traian lonașcu și Alexandru Sencovici, președinți de comisii permanente ale M.A.N., Ion Mărgineanu și Iuliu Fejes, secretari ai M.A.N., și Alexandru Ionescu, secretar al Comisiei pentru politică externă a M.A.N.A fost de față Jaromir Ocheduszko, ambasadorul R.P. Polone la București.Tn cadrul convorbirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească. oaspeții au luat cunoștință de organizarea Marii Adunări Naționale și activitatea parlamentarilor români pentru dezvoltarea politică, economică și social-culturală a țării. Au fost subliniate realizările obținute de popoarele român și polonez în con- t ucția socialistă, colaborarea dintre p arlamentele celor două țări, expri- mîndu-se dorința reciprocă de a o dezvolta în continuare.

★Vineri după-amiază, tovarășul Paul Niculescu-Mizil, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul edu

cației și învățămintului, a primit delegația parlamentară din Republica Populară Polonă, condusă de Andrzej Benesz, vicemareșal al Seimului.La întrevedere au luat parte tovarășii Dumitru Balalia, președintele Comisiei permanente pentru consiliile populare și administrația de stat a M.A.N., Vasile Alexandrescu, adjunct al ministrului educației și învățămîn- tului.A fost de față Jaromir Ocheduszko, ambasadorul R.P. Polone la București.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.
★Delegația parlamentară din R.P. Polonă a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.
★In aceeași zi, oaspeții polonezi au vizitat Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România și cartiere de locuințe din Capitală.*Biroul Marii Adunări Naționale a oferit, vineri, un dineu în onoarea delegației parlamentare din R.P. Polonă, condusă de Andrzej Benesz, vicemareșal al Seimului.La dineu, care, s-a desfășurat intr-o atmosferă camă, prietenească, au luat parte tovarășii Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, vicepreședinți ai M.A.N., președinți ai unor comisii permanente ale M.A.N. și alte persoane oficiale.A participat, de asemenea, Jaromir Ocheduszko, ambasadorul R.P. Polone la București.In timpul dineului, tovarășii Ștefan Voitec și Andrzej Benesz au rostit toasturi. (Agerpres)

MINISTRUL SUPLEANT AL AFACERILOR EXTERNE 
AL GRECIEI VA VIZITA ROMÂNIA

La invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu. ministrul supleant al afacerilor exter ne al Greciei, Phaidon Annino Ca- valieratos, va face o vizită oficială în țara noastră, în perioada 24—28 noiembrie a.c. (Agerpres)

întilnire la C. C. al P. C. R.Vineri după-amiază, tovarășii Ion Dincă, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef de. secție la C.C. al P.C.R., și Ionel Dicu, adjunct de șef de secție Ia C.C. al P.C.R., s-au în- tilnit cu delegația partidului Congresul Național African, condusă de Alfred Nzo, secretar general execu
tiv, care face o vizită în țara noastră.Cu acest prilej, s-a efectuat un schimb reciproc de informații în legătură cu activitatea și preocupările actuale ale celor două partide.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.(Agerpres)

întoarcerea in Capitală a reprezentantului 
P. C. R. la Congresul P. S. Italian

Vineri după-amiază s-a înapoiat in Capitală, venind de la Roma, tovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., care a asistat la lucrările celui de-al 39-lea Congres al Partidului Socialist Italian.La sosire, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți tovarășii Mihai Ger A
membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Teodor Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., activiști de partid.A fost de față Antonino Restivo, ambasadorul Italiei la București.(Agerpres)

Delegația guvernamentală economică 
română s-a înapoiat din R.S. Cehoslovacă

Delegația condusă de tovarășul Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul conîerțului exterior, care a participat la cea de-a Vl-a Sesiune a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică și tehnico-științifică româno-ceho- slovacă, s-a înapoiat vineri seara în Capitală.La sosire, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți tovarășul Emil Drăgă- nescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, alte persoane

oficiale. A fost de față Miroslav Su- lek, ambasadorul R.S. Cehoslovace la București.
★La aeroportul Ruzyne din Praga, membrii delegației române au fost salutați de Jan Gregor, vicepreședinte al guvernului R.S. Cehoslovace, președintele părții cehoslovace în Comisia mixtă guvernamentală, de ambasadorul României la Praga, Teodor Haș, de reprezentanți ai unor ministere economice cehoslovace.(Agerpres)

Întîlnire la Consiliul Național 
al Frontului Unitatii SocialisteLa invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, ne vizitează țară Aimo Haapanen, secretar general al Uniunii Democrate a Poporului Finlandez, împreună cu soția.Oaspetele a avut convorbiri la

Consiliul Național .cu Eugen Jebe- leanu, vicepreședinte, și Mihai- Gere, secretar al Consiliului National al Frontului Unității Socialiste.Discuțiile s-au desfășurat intr-o atmosferă prietenească.
vremea
Ieri In țară : în timp ce în Oltenia, 

Muntenia, iar în cursul după-amiezii și 
în Dobrogea, cerul a fost variabil, în 
celelalte regiuni a prezentat înnorări 
accentuate. în Crișana și vestul Tran
silvaniei a plouat, iar în Maramureș 
și în nordul Transilvaniei s-au semna
lat lapoviță și ninsoare. In Munții Apu
seni și în Masivul Rodnei, temporar, 
a nins. Tot în zona de munte, vîntul a 
prezentat intensificări, îndeosebi în pri
ma parte a zilei, cînd a viscolit zăpada. 
Pe alocuri, în Muntenia și în sudul 
Moldovei, în orele dimineții, ceața a 
persistat. Temperatura aerului la ora

14 oscila între 1 grad la Sighetu Mar- 
inației, Dej, Toplița și Țebea-Brad și 12 
grade la Berzeasca, Moldova Veche și 
Mangalia. în București : vremea a fost 
în general frumoasă. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit. Temperatura 
maximă a înregistrat 9 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 19, 
20 și 21 noiembrie. In țară : cerul va fi 
variabil, mai mult Horos în nordtil 'ță
rii, unde vor cădea ploi locale. în rest, 
ploi izolate? Vînt potrivit. Temperatura 
în scădere în a doua parte a interva
lului. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 4 și 6 grade, izolat mai coborîte, 
iar maximele între 5 și 15 grade. în 
zona deluroasă se va semnala lapovi
ță, iar în zona de munte, local, va 
ninge. în București : cerul va fi varia
bil. Temporar, condiții favorabile ploii 
slabe. Vînt slab, pînă la potrivit. Tem
peratura ușor variabilă. Ceață, dimi
neața și seara, în primele zile.

Semnarea unor protocoale• Intre românia și r. p. d. coreeană

Cronica zilei
PRIMIRE LA MINISTERUL 

AFACERILOR EXTERNELa 17 noiembrie, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, a primit pe Tengku Tan Sri Ngah Mohamed, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare, în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Ma- layeziei în Republica Socialistă România.

PENTRU A PARTICIPA LA FESTIVITĂȚILE PRILEJUITE DE CEA DE-A DOUA 
ANIVERSARE A VICTORIEI ÎMPOTRIVA COLONIALIȘTILOR PORTUGHEZI

O delegație de partid și de stat
a plecat 1Vineri dimineața a plecat la Conakry o delegație de partid și de stat, condusă de Ștefan Peterfi, membru al Comitetului Central al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, pentru a participa la festivitățile ce au loc cu prilejul celei de-a doua

Conakryaniversări a victoriei împotriva colonialiștilor portughezi.La plecare, la aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, și Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe.(Agerpres)

Reînnoiți-vă abonamnetele la revista

„ERA SOCIALISTĂ"
Revista teoretică și social-politică a C.C. al P.C.R. Prețul unui abo

nament este de 72 lei anual (24 de numere). Abonamentele se fac la 
oficiile și agențiile P.T.T.R., factori poștali și prin difuzorii de presă 
Jin întreprinderi, instituții și d« ,la sate. întreprinderile și instituțiile 
pot contracta abonamentele necesare pentru documentare, adresîn- 
du-se, de asemenea, oficiilor P.T.T.R. din localitate.

In urma tratativelor desfășurate în spiritul prieteniei, colaborării și înțelegerii reciproce, la 17 noiembrie a fost semnat la București Protocolul privind schimbul de mărfuri pe anul 1973 între Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană.Potrivit protocolului. România va livra : locomotive diesel electrice, autocamioane, combine cerealiere, .diverse mașini și piese de .schimb, rulmenți, anvelope, cauciuc sintetic, negru de fum și alte mărfuri. R.P.D. Coreeană va exporta în țara noastră diverse mașini-unelte de aș-

chiat metale, antracit, magnezită, oțeluri aliate diverse, plăcute de metale dure și altele.Documentul prevede o creștere importantă a schimburilor comerciale in comparație cu anul 1972.Protocolul a fost semnat din partea română de Aurel Ioncică, secretar general în Ministerul. Comerțului Exterior, iar din partea coreeană de Bang Ky Yong, adjunct al ministrului comerțului exterior.La semnare a fost de față Li Ho Zang. însărcinatul cu afaceri a.i. al R.P.D. Coreene la București.(Agerpres)

PLECAREA COLECTIVULUI 
TEATRULUI ACADEMIC 

„MOSSOVIET"Colectivul teatrului academic „Mos- soviet" și-a încheiat turneul pe care l-a întreprins în țara noastră, în cadrul programului de schimburi culturale dintre România și Uniunea Sovietică.Vineri seara, artiștii sovietici au părăsit Capitala, plecînd spre patrie.Spectacolele susținute de teatrul „Mossoviet" la București, Brașov și Cluj, cu piesele „Uraganul", de V. Bill-Beloțerkovski, și „Vise din Petersburg", de S. A. Radzinski, după capodopera lui Dostoievski, „Crimă și pedeapsă", ambele în regia artistului poporului, I. A. Zavadski, s-au bucurat de un mare succes.
★La Consiliul popular al municipiului Baia Mare a avut loc solemnitatea semnării protocolului de înfrățire a acestui oraș cu orașul Kitwe din Republica Zambia.în protocolul semnat de primarul municipiului Baia Mare, Vasile Dancos, și primarul orașului Kitwe, H. F. Lupili, se subliniază dorința de a promova schimburile culturale, teh- nico-științifice și turistice. „Considerăm că acest protocol va contribui la dezvoltarea unei mai bune cunoașteri și înțelegeri reciproce între municipalitățile și cetățenii celor două orașe și constituie un pas înainte ' pe calea lărgirii relațiilor de prietenie și cooperare dintre popoarele noastre", se arată în document.Timp de cinci zile, delegația orașului Kitwe, din Republica Zambia, a fost oaspete al municipiului Baia Mare și al județului Maramureș, și a vizitat întreprinderi ale metalurgiei neferoase și de preparare a minereurilor, alte unități economice și social-culturale.Oaspeții zambieni s-au interesat de viața și «activitatea oamenilor muncii de pe meleagurile maramureșene, au apreciat succesele obținute, ospitalitatea poporului român.
★Formația camerală „Soliștii din Zagreb" a prezentat, vineri seara, la Ateneul Român, un concert cu care și-a inaugurat turneul în țara noastră.Artiștii iugoslavi au oferit, cu a- cest prilej, publicului bucureștean un program cu lucrări reprezentative de Bach, Couperin, Rossini, Ke- lemen, Britten,; Șostakoviei.Interpretarea formației muzieale din Zagreb a fost răsplătită de public cu vii aplauze. (Agerpres)

Vizita delegației statului Trinidad-TobagoMinistrul afacerilor externe, George Macovescu, a primit vineri după- amiază pe ambasadorul Ellis Clarke, șeful delegației statului Trinidad- Tobago, care face o vizită în țara noastră.Cu acest prilej, a avut loc; un schimb de păreri privind relațiile bilaterale și unele probleme internaționale de interes comun. Ambele părți au exprimat„dorința guvernelor lor de a dezvolta relații de prietenie și colaborare între Republica Socialistă România și Trjnidad-Toba- go în toate domeniile, apreciind că aceasta corespunde interesului celor două popoare, cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

La convorbiri, care s-au desfășurat într-o atmosferă prietenească, a participat Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe.
★Membrii delegației statului Trini- dad-Tobago au avut, de asemenea, convorbiri cu reprezentanți ai conducerii ministerelor comerțului exterior ; industriei chimice ; minelor, petrolului și geologiei ; industriei construcțiilor de mașini grele.Oaspeții au vizitat uzinele de utilaj petrolier „1 Mai" din Ploiești și Grupul industrial de petrochimie- Brazi. (Agerpres)

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

SPORTIVI ROMÂNI PROTAGONIȘTI 

ÎN ÎNTÎLNIRI INTERNATIONALE

• Campioni balcanici la scrimăSportivii români continuă să se afirme în cadrul Campionatelor balcanice de scrimă, ale căror întreceri se desfășoară în aceste zile la Ankara. După victoriile obținute de Ion Pop (la sabie) și Paul Kuki (la floretă masculin), a Iți doi scri- meri români, Aurora Crișu și Ion Popa, au reușit să-și adjudece titlurile de campioni balcanici.In proba feminină de floretă victoria a revenit Aurorei Crișu cu 5 victorii, urmată de Ana Gîrbea (România) — 4 victorii. G. Dubri- lova (Bulgaria) ■— 3 victorii, Mariana Ostafi (România) — 2 victorii și Magdalena Bartoș (România) —• 
o victorie.Proba de spadă a fost dominată tot de reprezentanții României, clasați pe primele trei locuri : 1. Ion Popa — 4 victorii ; 2. Liviu Ange- lescu — 3 victorii ; 3. Octâvian Zi- daru — 3 victorii.

• Pe primele locuri in turneul 
zonal de șahTurneul zonal feminin de șah de la Pernik (Bulgaria) a continuat cu disputarea partidelor întrerupte din rundele anterioare. Maestra româncă Alexandra Nicolau. a remizat partida întreruptă în runda a 4-a cu Sikova. Alte rezultate : Ko- uarkowska Sokolov — Gheorghieva 1—0 ; Karakas — Verbczi 1—0 ; llar.t — Troianșka 1—0 ; Verbczi — Troianska 1—0 ; Hart — Vokralova 0—1 ; Eretova — Karakas remiză.După 9 runde, clasamentul turneului Se prezintă astfel : 1. Alexandra Nicolau (România) — 6,5 puncte; 2. Gertrude Baumstarck (România) — 6 puncte ; 3. Karakas (Ungaria) 5.5 puncte ; 4. Eretova (Cehoslovacia) — 5 puncte (1) ; 5. Vroknalova (Cehoslovacia)’ — 5 puncte : 6. Verbczi (Ungaria) — 4 puncte ; 7—9.Erenska (Polonia), Konarkowska Sokolov (Iugoslavia) și Hart (Danemarca) — 3.5 puncte etc.

(Urmare din pag. I)soluționare numai pe căi politice ; practicile politicii de forță — ingerințele, presiunile, amenințările de orice natură — nu fac decit să alimenteze neîncrederea, să genereze încordarea, să pericliteze securitatea. Pornind de aici, interesele securității europene impun, ca o cerință subliniată cu insistență de țara noastră, asumarea unor angajamente solemne, care să capete o formă juridică. privind respectarea de către fiecare stat, in raporturile cu celelalte state, a principiilor de conviețuire pașnică, precum și renunțarea Ia amenințarea sau folosirea forței, prevăzindu-se în mod expres că nimic nu poate justifica încălcarea acestor angajamente. De altfel, viața însăși pune în evidență necesitatea promovării principiilor amintite, a asumării unor astfel de angajamente. Este semnificativ. în acest sens, interesul cu care au fost primite declarațiile comune solemne semnate de România, cu Belgia și Luxemburg, cu prilejul recentelor vizite ale președintelui Nicolae Ceaușescu în aceste țări — documente care consemnează principiile pe care statele semnatare se angajează să le aplice in relațiile dintre ele și în relațiile cu alte state în vederea promovării unor raporturi noi, de încredere, respect și colaborare fructuoasă. Se cuvine menționat, de asemenea, că o serie de importante tratate și acorduri încheiate în ultima vreme între state europene cu orînduiri sociale diferite conțin ca un element esențial clauze privind excluderea forței și amenințării cu forța. Conferința pentru securitate este chemată să generalizeze — pe plan principial și practic — asemenea norme de relații interstatale la scara întregii Europe și să le consacre în documente cu valoare juridică corespunzătoare.Edificarea securității europene trebuie să deschidă perspectivele unei largi colaborări cooperării multilaterale între toate statele continentului. Extinderea și amplificarea schimburilor economice, comerciale și tehni- co-știlnțifice, pe baze reciproc avantajoase, reprezintă o puternică garanție materială a securității europene. In acest sens, țările europene ar trebui să-și ia angajamentul reciproc de a înlătura orice bariere și obstacole în dezvoltarea schimburilor economice, să deschidă drum larg coope
rării in producție și în alte domenii.

Securitatea europeană este menită, totodată, să favorizeze cunoașterea reciprocă a cuceririlor științei moderne, lărgirea și diversificarea schimburilor de ordin cultural, turistic, sportiv, în domeniul învățămin- tului și in alte domenii. In acest cadru, ar trebui să se ajungă la o înțelegere comună privind combaterea oricărei propagande împotriva păcii și umanității. Preocuparea crescîndă a națiunilor europene pentru protejarea mediului ambiant, combaterea poluării aerului și apei face necesară

• ÎNTRE ROMÂNIAîn urma tratativelor purtate, la 17 noiembrie a fost semnat la București Protocolul comercial pe anul 1973 între Republica Socialistă România și Republica Franceză.Conform protocolului, schimburile comerciale româno-franceze vor marca în anul 1973 o nouă creștere, ceea oe se înscrie pe linia evoluției

ȘI FRANȚApozitive a relațiilor economice dintre cele două țări. România va exporta în Franța produse siderurgice, produse ale industriei ușoare, tractoare, mașini-unelte și motoare electrice, produse petroliere și chimice și va importa mașini și echipamente, diverse produse siderurgice și industriale. (Agerpres)

LOTONUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 17 NOIEMBRIE 1972FOND GENERAL DE PREMII : 1 048 093 lei din 'care 7 840 lei report.EXTRAGEREA I : 66 52 39 2 9 89 67 55 19.EXTRAGEREA A II-A : 29 62 73 90 70 51 38.Plata premiilor la această tragere va începe în Capitală, de la 25 noiembrie pînă la 31 decembrie 1972 ; în țară de la 29 noiembrie pînă la 31 decembrie 1972 inclusiv.

AUTOMOBILISM START | 
IN „RALIUL BALCANIC" | 
Vineri seara au luat startul, de la Brașov, 29 de echipaje din Bulgaria. Iugoslavia, România și Turcia, participante la Raliul balcanic. După cum am mai informat pe cititori, competiția se dispută pe un traseu insumînd 1 981 km, cu o viteză medie orară impusă de 50—70 km. la oră. Echipelp naționale participante la raliu grupează pe cei mai in formă piloți din sud-estul european, printre care Eugen Ionescu-Cristea (România) și Iovița Palicovici (Iugoslavia), ambii pe „Renault 12 Gordini”, frații Ciubrikov -(Bulgaria), pe „Alpine Renault 1600", Suren Faruk (Turcia), pe „Porsche 911 S“, considerați, de altfel, favoriții competiției.Raliul se va încheia duminică dimineața, la Brașov, după 36 de ore, din care 24 de rulaj în timpul nopții.

ÎN CÎTEVA 
RÎNDURI

unor măsuri de dezangajare militară, de reducere și retragere a trupelor aflate pe teritoriile altor ștate și a bazelor militare străine, inclusiv de reducere a trupelor naționale. întreaga activitate trebuie să conveargă spre crearea acelui climat de încredere și colaborare, care să permită trecerea la lichidarea concomitentă a blocurilor militare opuse, cerință majoră și pas hotărîtor în direcția unei securități durabile, bazate. nu pe diviziunea continentului, ci pe colaborarea tuturor națiunilor eu-

tă împotriva nimănui, că orice pas în direcția îmbunătățirii climatului politic in Europa nu poate și nu trebuie să afecteze interesele popoarelor de pe alte continente, ci, dimpotrivă, să creeze premise favorabile pentru rezolvarea echitabilă a marilor probleme ale lumii contemporane. în interesul dezvoltării popoarelor de pe toate continentele pe calea progresului. în condiții de pace și securitate.Crearea unui sistem trainic de securitate europeană presupune un
In interesul securității și cooperării in Europa, 

al păcii in lume
conlucrarea activă a statelor europene și în aoest domeniu.Pentru extinderea continuă și consolidarea colaborării dintre statele europene, pentru asigurarea u- nui cadru propice consultărilor în probleme de interes comun, o importanță deosebită are crearea unui organism permanent pentru problemele securității și cooperării in Europa, cu participarea directă a statelor interesate. Ideea unui asemenea organism permanent, emisă inițial de șeful statului român și înscrisă în Declarația de la Praga a țărilor socialiste, este privită cu interes de numeroase alte state europene. In concepția României, din acest organism permanent trebuie să facă parte toate statele participante la conferința europeană care-și manifestă interesul ; el trebuie să ră- mînă deschis pentru statele care ar dori ulterior să participe, nefiind admisibil ca în componența și activitatea sa să se introducă criterii sau elemente restrictive.In cadrul preocupărilor pentru securitatea europeană este necesar să se găsească căile pentru adoptarea

ropene. Pronunțîndu-se în favoarea unor măsuri parțiale, colaterale de dezarmare, România are în vedere că acestea contribuie la destindere și sporirea încrederii între state și, prin aceasta, favorizează realizarea de noi progrese pe calea securității europene ; tot atît de evident fiind și faptul că orice pas nou în acest sens este de natură să înlesnească înaintarea spre obiectivul fundamental al luptei pentru pace — înfăptuirea dezarmării generale și, în primul rînd, a dezarmării nucleare.în cadrul preocupărilor pentru securitatea europeană, o importantă deosebită au pacea și colaborarea trainică între statele balcanice. Așa cum se știe, România militează consecvent pentru transformarea Balcanilor intr-o zonă de bună vecinătate, fără arme atomice și baze militare, ca o contribuție majoră la realizarea securității europene.înfăptuirea unui sistem trainic de securitate și colaborare pe continentul european este menită să slujească țelurile nobile ale destinderii, păcii și înțelegerii, nu numai în Europa, ci și pe plan mondial. De aceea, țara noastră consideră că realizarea 
securității europene nu este indrepta-

proces evolutiv, o înaintare treptată, pas cu pas, spre țelul propus. De aici decurge și punctul de vedere al României cu privire la necesitatea ca prima conferință europeană să-și concentreze eforturile asupra unor obiective majore, de deosebită actualitate, cerute de popoarele continentului, urmînd ca, ulterior, să fie abordate și alte probleme in atmosfera favorabilă care s-ar crea după încheierea cu rezultate pozitive a primei întîlnlri. Ținînd seama de a- ceasta, obiectul dezbaterilor primei conferințe europene ar trebui să fie problemele de fond ale relațiilor in- tereuropene, bazele viitorului sistem de securitate și colaborare. In acest sens, țările socialiste au formulat, după cum se știe, propuneri concrete care ar putea constitui ordinea de zi a conferinței — înfăptuirea securității europene și renunțarea la folosirea forței sau amenințarea cu forța în raporturile reciproce dintre statele europene ; lărgirea legăturilor comerciale, economice, tehnico-științi- fice și culturale, pe baza egalității in drepturi, în scopul dezvoltării colaborării politice între statele europene ; crearea la conferința europea-

nă a unui organism permanent pentru problemele securității și cooperării în Europa. Susținînd introducerea aceste*- probleme pe ordinea de zi, țara noastră consideră că trebuie să se dea dovadă de receptivitate și față de alte propuneri și sugestii constructive, îndreptate spre realizarea dezideratului securității europene, numai astfel putindu-se ajunge la soluții oare să întrunească consensul general.Conferința pentru securitate și cooperare în Europa nu poate fi concepută deoît ca o întîlnire de state independente, suverane și egale m drepturi. Pornind de la acest considerent, România atribuie o însemnătate deosebită, ca unei importante chestiuni de principiu, participării direete, în condiții de deplină egalitate, a tuturor statelor — indiferent de orîn- duire social-politică. de mărime, potențial sau nivel de dezvoltare economică și indiferent dacă fac sau nu parte din alianțele militare existente — în toate fazele și în toate formele de organizare a negocierilor, de elaborare și îndeplinire a hotărîrilor. In virtutea principiului egalității in drepturi, .apartenența sau neaparte- nența la grupări militare nu conferă și nu poate conferi prerogative speciale sau privilegii. Numai prin participarea directă și activă a tuturor se poate evita tratarea problemelor în tiparele anacronice ale categoriilor de bloc.In ce privește desfășurarea și caracterul lucrărilor, este necesar să se asigure fiecărui stat posibilitatea de a exercita în mod efectiv dreptul egal la participare, inițiativă și acțiune pe tot parcursul pregătirii și desfășurării conferinței. Totodată, este necesar ca atît în pregătire, cit și in desfășurarea conferinței să se abordeze problemele în spirit constructiv; nu potde- cîtsă dăuneze scopurilor conferinței orice încercări de a impune arbitrar un punct de vedere, ca și tendința de a condiționa abordarea unor probleme de rezolvarea altora. Dimpotrivă. trebuie să se manifeste în permanență bunăvoință, să se depună eforturi pentru a veni în întîmpina- rea tuturor punctelor de vedere constructive. Astăzi este larg recunoscută și acceptată metoda adoptării hotărîrilor și acordurilor prin consens, ceea ce implică un proces de apropiere a pozițiilor în vederea găsirii de soluții general acceptabile.
Țara noastră consideră că sînt

create toate condițiile pentru ca, în mod ferm, conferința europeană să fie convocată in prima jumătate a anului 1973. intr-un loc ce se va stabili de comun acord. De altfel, în acest sens s-au și pronunțat cea mai mare parte a statelor europene.România atribuie o însemnătate deosebită reuniunii pregătitoare care va începe la Helsinki.Semnificația ei derivă din faptul că este chemată să realizeze consensul în privința datei și locului, formulării ordinii de zi, a nivelului participării, a modalităților de desfășurare, precum și in probleme organizatorice care au importanța lor politică pentru buna pregătire, organizare și desfășurare a conferinței general-eu- ropene. Tocmai de aceea, reuniunea de la Helsinki nu trebuie să se limiteze doar la un schimb de păreri, cu caracter general ; popoarele așteaptă ca ea să se soldeze cu rezultate concrete, efective pentru buna pregătire a conferinței genera!-eu- ropene. astfel ca aceasta să poată fi convocată neîntârziat, să se țină cit mai curind și să-și realizeze cu succes obiectivele. Este, de asemenea, necesar ca, prin spiritul constructiv și ambianța favorabilă desfășurării lucrărilor, reuniunea de la Helsinki să prefigureze atmosfera de activitate constructivă, de conlucrare rodnică, bunăvoință și înțelegere care trebuie să caracterizeze conferința însăși. In acest sens, în cadrul reuniunii și in afara ei, în timpul lucrărilor și ulterior, este necesar ca toate statele să depună eforturi neobosite pentru crearea Unui climat de Încredere, de comprehensiune și colaborare, care poate asigura obținerea unor rezultate pozitive, în concordanță cu interesele fiecărei națiuni europene, ale păcii și progresului general.Animată de acest spirit va acționa România la reuniunea multilaterală care se deschide săptămîna viitoare ; in acest spirit constructiv își va a- duce ea contribuția la pregătirea conferinței europene ; cu această convingere militează și va milita țara noastră pentru a contribui la încununarea conferinței general-europe- ne cu o reușită deplină, pentru ca a- ceasta să marcheze un pas hotărîtor pe drumul făuririi unui viitor pașnic și prosper al continentului nostru, al înfăptuirii aspirațiilor de libertate, securitate și progres ale popoarelor din lumea întreagă.

TENIS., Meciul de tenis dintre e- chipele masculine ale Ungariei și Suediei, disputat în cadrul optimilor ele finală ale Cupei europene pe teren acoperit, a revenit cu 3-2 tenis- manilbr maghiari. BOX. Italianul Carlos Duran și-a păstrat titlul de campion european la categoria mijlocie mică. în gala desfășurată la Șehio, el i-a Învins prin descalificare, în repriza a 14-a, pe șalangerul său francezul Jacques Kechian. In decursul meciului, Duran a fost expediat de 4 ori la podea. FOTBAL. In meci decisiv pentru campionatul sud-american de fotbal, Nacional din Montevideo a învins cu 2—1 formația mexicană Cruz Azul. Nacional a ciștigat astfel campionatul Ameri- 'cii de Sud și va participa din nou la finala „Cupei intercontinentale". VOLEI. Intr-un meci contînd pentru „Cupa campionilor europeni” la volei masculin, echipa l.E.T.T. Istanbul a întrecut pe teren propriu formația vest-germană U.S.C. Miis- ter, cu scorul de 3—2 (15—6. 11—15, 16—18, 15—10, 15—7). TENIS DEMASA. La Budapesta s-a disputat meciul dintre echipa locală a Institutului de statistică și formația iugoslavă T. K. Senta, contind pentru primul tur al „Cupei campionilor europeni" la tenis de masă feminin. Jucătoarele maghiare au terminat învingătoare cu scorul de 5—0. HANDBAL. In noua sală de șport din Laeken (Belgia), inaugurată cu acest prilej, s-a disputat meciul internațional amical de handbal dintre reprezentativele masculine ale austriei și Belgiei. Handbaliștrii austrieci au invins cu scorul de 20—11 (8—4). BASCHET. Partide retur cOntînd pentru turul I al „Cupei campionilor europeni” — masculin : Slavia Praga-F. C. Porto 109—68 (s-a calificat Slavia) ; Steaua roșie Belgrad-Haarlem (Olanda) 107—74 (s-a calificat Steaua roșie) ; Real Madrid-Iprottafelag Reykjavik 93—37 (s-a calificat Real) ; Bus Li- erre (Belgia) — Honved Budapesta 92—59 (s-a calificat Bus) ; I.T.U. Is- tanbul-Radio Koch Viena 58—56 (s-a calificat Radio Koch) ; A. S. Villeur- banne — Fath Union . — Rabat (Maroc) 11—74. S-a calificat A. S. Villeurbanne.
★Ultimul turneu internațional de tenis contind pentru „Marele Pre- niiul-F.I.L.T.", început la Nottingham, a continuat la „Royal Albert Hali" din Londra cu disputarea primelor două partide din sferturile de finală ale probei de simplu. Campionul român Ilie Năstase l-a întilnit pe jucătorul francez Patrick Proisy. Ob- ținînd victoria (cu 6—3, 6—3), Năs- ,tașe s-a calificat pentru semifinalele concursului. A mai obținut calificarea in semifinale și neo-zee- landezul Onny Parun (învingătorul, din optimi, al lui Smith !)”, care l-a întrecut cu 6—3. 6—4 pe rhodesianul A. Pattison. Aseară, in semifinale, Ilie Năstase a dispus cu scorull de 6—3, 6—4, de americanul Connors. Gorman (S.U.A.) a ciștigat cu 6—4, 6—4 în. fața lui Parun (Noua Zeelandă).



Interzicerea folosirii forței încheierea convorbirilor
In relațiile internaționale — imperativ sovieto-bulgare

major al contemporaneității
Dezbaterile din Adunarea Generala a O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 17. — Corespondentul Agerpres, C. Alexan- droaie, transmite : în plenara Adunării Generale a O.N.U. s-au încheiat dezbaterile asupra punctului privind nefolosirea forței in relațiile internaționale și prohibirea permanentă a folosirii armelor nucleare.Reprezentantul Austriei, P. Janko- Witsch, a declarat că „renunțarea la folosirea forței implică în mod evident renunțarea la amenințarea cu forța", acestea fiind două elemente esențiale ale aceleiași necesități cardinale a menținerii păcii și securității lumii. Vorbitorul a subliniat că principiul nefolosirii forței va forma, fără îndoială, una din principalele probleme de care se va ocupa conferința de securitate și cooperare europeană, a cărei reuniune pregătitoare va începe peste cîteva zile la Helsinki. Sperăm ca această conferință să hotărască interzicerea, folosirii forței și renunțarea la amenințarea cu forța în contextul relațiilor inter- europene".Reprezentantul Albaniei, Reis Ma- îile, a subliniat dreptul inalienabil al popoarelor asuprite de a folosi toate mijloacele de care dispun, inclusiv forța armelor, pentru a se elibera de sub jugul străin, dreptul victimei a- gresiunii de a recurge la forță pentru a-și apăra libertatea, independența și integritatea teritorială.Reprezentantul Liberiei, Emmett Harmon, a cerut ca toate statele membre ale organizației să se angajeze solemn că își vor soluționa diferendele lor internaționale exclusiv iprin mijloace pașnice și de o așa manieră înqît să nu pună în pericol pacea și securitatea lumii. „Trebuie să transformăm într-un instrument al politicii naționale respingerea, renunțarea, condamnarea și ilegalizarea războiului. Cerem tuturor statelor membre să se abțină în relațiile lor externe de la amenințarea cu forța sau cu folosirea ei împotriva integrității teritoriale și independenței politice a altui stat", a declarat vorbitorul.Reprezentantul Republicii Democratice Populare a Yemenului, Ismail, a subliniat că „forța nu înseamnă numai forța armată, ci implică orice fel de presiuni: militare, economice, politice, sociale etc., transformate de imperialism în mijloace ale politicii sale în relațiile cu statele în curs de dezvoltare".

Reprezentantul Uniunii Sovietice, Iakov Malik, care a luat cuvîntul in încheierea dezbaterilor asupra acestui punct al agendei sesiunii înscris de U.R.S.S., a declarat că „a sosit timpul să se facă noi pași înainte în direcția eforturilor spre găsirea unor soluții mai eficace problemei nefolosirii forței in relațiile internaționale și, simultan, să se treacă la prohibirea permanentă a folosirii armelor nucleare". Ambasadorul sovietic a declarat că este de acord cu sugestiile făcute în cadrul dezbaterilor pentru îmbunătățirea priectului de rezoluție prezentat de Uniunea Sovietică la a- cest punct și cu includerea în textul acestuia a unor referiri clare la dreptul popoarelor coloniale de a folosi forța armată pentru eliberarea lor, la dreptul statelor de a se apăra cu arma in mină împotriva agresiunii, precum și a unor referiri la Declarația asupra întăririi securității internaționale și la Declarația privind relațiile prietenești între state, adoptate în unanimitate de sesiunea jubiliară a Națiunilor Unite.
★Comitetul pentru probleme politice și de securitate al Adunării Generale a O.N.U. a adoptat, joi seara, cu 106 voturi contra 4 și 8 abțineri, o rezoluție cane invită statele nucleare să suspende experiențele cu arme nucleare în toate mediile. Documentul subliniază din nou „necesitatea de a pune capăt oricăror experiențe atmosferice cu arme nucleare în zona Oceanului Pacific sau oriunde în altă parte". Autorii proiectului de rezoluție sint state din zona Pacificului — Australia, Bolivia, Chile, Columbia, Ecuador, Fiji, Indonezia, Japonia. Malayezia, Noua Zeelandă, Peru, Fiii pine și Tai- landa.Documentul invită, de asemenea, statele care nu au aderat la Tratatul cu privire la interzicerea experiențelor nucleare în atmosferă, în spațiul extraatmoșferic și sub apă să semneze acest tratat fără întârziere.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — La Kremlin au luat sfîrșit convorbirile dintre Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S.. Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Alexei Kosighin, președintele Consiliului de Miniștri, și delegația de partid și guvernamentală a R. P. Bulgaria, condusă de Todor Jivkov, prim-secre- tar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat. In cursul convorbirilor, menționează agenția

T.A.S.S., s-a făcut un schimb de păreri asupra unui cerc larg de probleme referitoare la adîncirea și întărirea prieteniei și colaborării sovie- to-bulgare.în urma convorbirilor, va fi dat publicității un comunicat final.Cu prilejul vizitei în U.R.S.S. a delegației de partid și guvernamentale bulgare, la uzina de automobile „Comsomolul leninist" din Moscova, a avut loc, vineri, un miting al prieteniei sovieto-bulgare!.

Ambasadorul României 
în liban și-a prezentat 
scrisorile de acreditareBEIRUT 17 (Agerpres). — Președintele Libanului, Suleiman Fran- gieh, a primit la 17 noiembrie pe Mihail Levente, ,care și-a prezentat scrisorile de acreditare, în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Liban.După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, președintele Libanului s-a întreținut cordial cu ambasadorul român.

Manifestări consacrate celei
de-a XXV-a aniversări a republicii

In Consiliul de Securitate

0 CONDAMNARE FERMA A COLONIALISMULUIJoi după-amiază, în Consiliul de Securitate au continuat dezbaterile asupra situației din coloniile portugheze Angola, Mozambic și Guineea- Bissau.Președintele Comitetului pentru decolonizare al O.N.U., Salim Ahmed Salim (Tanzania) a declarat că numai în Consiliul de Securitate au fost adoptate 19 rezoluții în problema teritoriilor administrate de Portugalia prin care, între altele, s-a recunoscut dreptul celor trei popoare la autodeterminare și independență, s-a hotărit ca Portugalia să negocieze cu mișcările de eliberare națională problema transferării puterii, dreptul inalienabil al a- cestora de a lupta cu arma în mină împotriva dominației străine. Cu toate acestea, situația a rămas neschimbată, Portugalia continuînd să folosească împotriva celor trei teritorii și a populației lor napalm, substanțe toxice și’ defoliante. Vorbitorul a atras atenția Consiliului de Securitate asupra marii răspunderi ce o are de a lua măsuri energice pentru a pune capăt războaielor colonialiștilor portughezi și a determina retragerea trupelor acestora din cele trei teritorii.A urmat la cuvînt Marcelino dos Santos, vicepreședinte al Mișcării de eliberare din Mozambic (FRELIMO), care a salutat hotărârea recentă a Adunării Generale de a acorda reprezentanților mișcărilor de eliberare națională statut de observatori în cadrul O.N.U. Vorbitorul a arătat că lupta de eliberare declanșată de FRELIMO a intrat în al nouălea an, extânzîndu-se asupra a noi zone populate. FRELIMO își exercită, în mod efectiv, puterea politică și economică asupra unei pătrimi din întreaga suprafață a țării, unde are loc o vastă muncă de refacere, pentru progresul economic, social, cultural al populației.Gil Fernandes, membru al Consiliului Suprem al Partidului African al Independenței din Guineea- Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), a declarat că în prezent două treimi din teritoriul Gui- neei-Bissau se află sub controlul forțelor mișcării de eliberare națională. Totodată, el a subliniat că în 'teritoriile eliberate din Guineea-Bissau s-au încheiat recent primele a- Idgeri cu adevărat democratice pentru prima Adunare Națională. „In viitorul apropiat, adunarea se va in-

iruni pentru a proclama independenta Guineei-Bissau întrucît, în prezent, dispunem de toate elementele caracteristice unui stat independent și vom aefiona în consecință", a spus vorbitorul in încheiere.Reprezentantul Somaliei, Hussein Elmi, a prezentat Consiliului de Securitate un proiect de rezoluție, elaborat împreună cu delegațiile Guineei și Sudanului, în care se afirmă dreptul mișcărilor de eliberare națională de a reprezenta popoarele pe care le conduc în relațiile oii organizațiile internaționale și statele străine ; se cere Portugaliei să negocieze transferai puterii către reprezentanții acestor popoare ; statele sînt chemate să acorde un ajutor material și moral sporit mișcărilor de eliberare și să instituie un embargo asupra livrărilor de arme carte Portugalia.

COLUMBIA

BOGOTA 17 (Agerpres). — în cadrul dezbaterilor din Congresul Național din Columbia, numeroși parlamentari au făcut un aspru rechizitoriu la adresa politicii de exploatare irațională a zăcămintelor de minereuri prețioase și metalifere promovată de către companiile străine.în urma dezvăluirilor din Congres și ca urmare a cererii opiniei publice din Columbia, ministrul minelor din această țară. Rafael Calcedo Espinosa, a declarat că, în următoarele șase luni, statul va institui controlul asupra extracțiilor de minereuri din ținutul Choco, relevă agenția Prensa Latina.

Pentru restabilirea păcii in Vietnam
Declarațiile tăcute la o conferință de presă la Paris 

de reprezentanții delegației G.R.P. din 'Vietnamul de sud 
și delegației R. D. VietnamPARIS 17 (Agerpres). — Ly Van Sau, reprezentant al delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud la Conferința cvadripartită pentru Vietnam, a declarat la o conferință de presă că, în prezent, încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam depind de data la care S.U.A. își vor îndeplini obligațiile asumate și vor semna acordul realizat de reprezentanții R. D. Vietnam și Statelor Unite.Nguyen Thanh Le, reprezentant al delegației R. D. Vietnam, a declarat, la rîndul său, că, în conformitate cu obligațiile pe card și le-au asumat, S.U.A. trebuie să semneze acordul privind încetarea focului și restabilirea păcii in Vietnam. El a relevat că, în cursul convorbirilor confidențiale pe care le-au avut, reprezentanții împuterniciți ai R. D. Vietnam și S.U.A. au examinat în mod amănunțit toate prevederile acordului. La a- ceste întrevederi, reprezentanții R.D.V. au avut deplinul acord al G.R.P. al R.V.S., iar partea americană a arătat că reprezintă și administrația de la Saigon. în lumina celor de mai sus, amînarea semănrii acordului a- pare nejustificată. Dar, a spus în continuare Nguyen Thanh Le. întru- cît S.U.A. cer în mod insistent să aibă loc încă o întrevedere a reprezentanților împuterniciți ai celor două părți. Le Duc Tho, membru al

Biroului Politic, secretar al C.C. al Partidului celor ce muncesc din -Vietnam, consilier special al delegației R. D. Vietnam la conferința în problema Vietnamului, urmează să se întâlnească cu Henry Kissinger, consilier al președintelui S.U.A. pentru problemele securității naționale.
★PARIS 17 (Agerpres). — Le Duc Tho, consilier special al delegației R. D. Vietnam la conferința cvadripartită pentru Vietnam, a sosit vineri la Paris. *PARIS 17 (Agerpres). — Joi seara, s-a desfășurat la Paris o manifestație de mare amploare în favoarea păcii în Vietnam. La chemarea unor organizații progresiste — între care Comitetul unitar francez, care grupează și tineretul de diferite orientări politice — la demonstrație au participat 15 000 de persoane.

LUCRĂRILE 
CONFERINȚEI 

C. C. AL P. S. U. G.BERLIN 17 (Agerpres). — După cum anunță agenția A.D.N., la Berlin a avut loc Conferința C.C. al P.S.U.G. cu tema : „Sarcinile agitației și propagandei în înfăptuirea in continuare a hotărîrilor Congresului al VlII-lea al P.S.U.G.". La lucrările conferinței au luat parte cadre din domeniul agitației și propagandei, activiști de partid din toate regiunile R.D.G., colaboratori cu munci de răspundere din organizații obștești și instituții științifice.La lucrările conferinței a participat tovarășul Erich Honecker, prim- secretar al C.C. al P.S.U.G., care a rostit o cuvîntare.

CAIRO (de la corespondentul nostru). La palatul de cultură Horreya din Alexandria s-a deschis zilele a- cestea o expoziție ‘ de artă populară românească, organizată cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a proclamării republicii. Expoziția cuprinde numeroase piese — costume, covoare, țesături, obiecte din lemn și ceramică «- care oferă o imagine e- dificatoare a bogăției creației noastre populare și stîrnesc un viu interes in rîndul publicului alexandrin. La vernisaj au participat Mohamed Sayed Osman, locțiitorul guvernatorului Alexandriei, și numeroși reprezentanți ai vieții artistice și culturale.Ziarele „Journal d'Egypte" și „Progres Egyptien” consacră cronici acestui eveniment cultural, relevînd frumusețea și originalitatea artei populare românești, dezvoltarea pe care ea a luat-o în noile condiții ale României socialiste. „Piesele expoziției — scrie „Progres .Egyptien" —

datînd, în bună parte, de un secol sau două, continuă să servească drept modele ale artei folclorice a unui popor cu un înalt simț artistic, care obține realizări din cele mai îndrăznețe pe linia progresului^ modern și, în același timp, acordă a- tenție deosebită valorilor sale tradiționale".
★COPENHAGA. — în cadrul manifestărilor prilejuite de a 25-a a- niversare a proclamării republicii, la Copenhaga a avut loc o adunare organizată de Asociația de prietenie Danemarca—România. Cu acest prilej, deputatul Karl Johann Mortensen, membru al conducerii Partidului Social-Democrat, a evocat momente din istoria poporului român și a reliefat realizările economice și social-culturale obținute de țara noastră în ultimii 25 de ani.La adunare a fost prezent Gheor- ghe Ploieșteanu, ambasadorul României la Copenhaga.

HANOI 17 (Agerpres). — Agenția V.N.A. informează că unități ale a- părării de coastă ale R. D. Vietnam au incendiat, la 15 noiembrie, două distrugătoare americane. în timp ce acestea violau apele teritoriale ale R.D.V., în zona Quang Binh.

Greve în FranțaPARIS 17 (Agerpres). — Agenția France Presse anunță că greva turnantă a lucrătorilor de la Societatea națională a căilor ferate franceze (S.N.C.F.), declanșată la începutul a- cestei săptămîni, continuă. Joi și vineri, -greva s-a desfășurat în regiunile din sud-estui și nord-estul Franței. La chemarea Confederației Generale a Muncii și a Confederației Franceze Democratice a Muncii, au declarat o grevă asemănătoare și sa- lariații din serviciile publice. După încetarea lucrului de către funcționarii din diferite sectoare — între care cel al poștei și telecomunicațiilor — o acțiune revendicativă a fost declanșată și de lucrătorii din domeniul asistenței sociale.

Președintele Aii Bhutto 
afirmă hotarirea Pakistanului 
de a recunoaște Republica 

Populară Bangladesh
ISLAMABAD 17 (Agerpres). — Agenția France Presse anunță că președintele Pakistanului, Zulfikar Aii Bhutto, care întreprinde un turneu în provincia de nord-vest a țării, a declarat că „este în interesul țării să recunoască Republica Populară Bangladesh" și că „nu va permite nici o uneltire internă care ar tinde să împiedice această hotărîre".Șeful statului pakistanez a relevat, totodată, că guvernul său nu ar putea avea nici un fel de relații cu Republica Populară Bangladesh, dacă aceasta nu va fi recunoscută. „Recu- noscînd guvernul de Ia Dacca, a spus Zulfikar Aii Bhutto, noi nu vom sacrifica nici unul din principiile noastre".

Premierul Indiei 
a vizitat pavilionul 
românesc la Tirgul :r 

internațional 
de la New DelhiNEW DELHI. — Trimisul special al „Scinteii", Liviu Rodes- cu, transmite : Vineri, 17 noiembrie, Indira Gandhi, primul ministru al Indiei, a vizitat pavilionul românesc de la Tirgul internațional din New Delhi. La intrarea in pavilion, Indira Gandhi a fost intimpinată de Petre Tănăsie, ambasadorul României in India, și de directorul pavilionului. Premierului i-au fost expuse principalele exponate ale celor 18 întreprinderi românești de comerț exterior — produse moderne și de înaltă calitate din ramurile construcțiilor de mașini, electronicii, chimiei și altele, dintre care unele oferă posibilități de cooperare intre România și India.La încheierea vizitei, primul ministru, Indira Gandhi, ne-a declarat : „Aveți un pavilion foarte fmimos. am văzut lucruri interesante. Sîntem bucuroși că România participă la acest tirg internațional".

Precizări ale secretarului iederal a.i. pentru aiacerile externe 
al Iugoslaviei

Londra : Demonstrație în sprijinul semnării neîntîrziate a acordului de încetare a războiului și restabilire a 
păcii în Vietnam

În vederea protejării patrimoniului 
cultural și natural al umanității

Un proiect de convenție internațională aprobat de Conferința 
generală a UNESCO

PARIS 17 (Agerpres). 
— Conferința generală 
a UNESCO, ale cărei 
lucrări se desfășoară la 
Paris, a aprobat joi — 
cu 75 de voturi, contra 
unul și 17 abțineri — 
un proiect de convenție 
internațională pentru 
protejarea patrimoniu
lui cultural și natural al 
umanității.

Convenția, care va fi

supusă ratificării sta
telor membre ale 
UNESCO, prevede o se
rie de măsuri vizind 
protejarea monumente
lor, a ansamblurilor ar
hitecturale, sculpturilor, 
picturilor, zonelor ar
heologice și zonelor na
turale, rezervațiilor de 
plante și animale, care 
prezintă o valoare uni
versală excepțională.

Documentul prevede 
crearea unui „Comitet 
al patrimoniului mon
dial", care ar urma să 
intervină in ajutorul 
statelor in vederea apli
cării unor măsuri de 
conservare și salvgar
dare a monumentelor 
aflate in pericol și care 
să contribuie la forma
rea de specialiști in 
restaurarea și conserva
rea monumentelor.

CANADA

Convocarea noului parlamentOTTAWA 17 (Agerpres). — Primul ministru al Canadei, Pierre Eliot Trudeau, a anunțat joi că noul parlament va fi convocat în ziua de 4 ianuarie 1973. Una din primele acțiuni ale viitorului parlament va fi să răspundă la solicitarea actualului guvern privind acordarea votului de încredere.De menționat că, în urma unei noi numărători a voturilor din circumscripția Ontario, unde fusese declarat cîștigător un candidat conservator, s-a constatat că majoritatea a intrunit-o candidatul Partidului Liberal, astfel încît în Camera Comunelor Partidul Liberal deține acum 109 locuri, iar Partidul Conservator Progresist 107 locuri.

Obiectivele vizitei premierului
britanic

Joi dimineața, primul ministru, Heath, a plecat într-o vizită de două zile în Irlanda de nord, ținând să sublinieze, în acest fel, preocuparea guvernului britanic pentru situația care s-a creat în această provincie. După cuim se știe, conflictul acut care ș-a ivit între comunitățile protestantă și catolică (aceasta din urmă minoritară în cadrul populației) durează de mai multi ani și a provocat numeroase victime omenești și mari pagube materiale. Spre deosebire de precedenta călătorie, care a durat doar cîteva ore și s-a desfășurat în cel mai strict secret, actuala deplasare a șefului guvernului englez are loc în condițiile unei largi publicități. Aceasta vrea să a- rate, așa cum scrie „DAILY TELEGRAPH", „că acolo situația s-a, îmbunătățit simțitor". în bună măsură, afirmația ziarului este adevărată. Dar în Irlanda de nord încă nu s-a instaurat calmul; dimpotrivă, ciocnirile armate și exploziile continuă fără întrerupere, aproape zi de zi. Chiar în ultimele zile, o organizație a populației catolice, care

în Irlanda de nord
20 000 de membri, a anun-numărățat că intenționează să creeze „u- nitățî paramilitare de apărare proprii". Or, este lesne de înțeles ce va însemna aceasta în condițiile în care pe străzile orașelor nord-irlan- deze se confruntă deja alte 5 sau 6 unități și formații militare sau paramilitare, unele legale, altele ilegale. Tocmai datorită acestui fapt, informează ziarul „Financial Tîmes", forțele de securitate din întregul Ulster sînt în stare de alarmă.în aceste condiții și-a început convorbirile premierul britanic la Belfast. El intenționează, după cum scrie „Guardian", să se întilnească cu cit mai multe personalități politice și cu reprezentanți ai opiniei publice, pentru a afla părerile lor a- supra documentului consultativ întocmit de guvernul britanic în legătură cu Irlanda de nord și a găsi împreună o soluție care să pună capăt gravelor divergente de aici.Deși au suferit unele modificări în ultima vreme, pozițiile diferitelor grupări nord-irlandeze nu s-au a- propiat prea mult de aceea formu-

lată de guvernul britanic în așa- numita „carte verde". Aceasta, după cum se știe, preconizează printre altele ținerea în viitorul apropiat a unui plebiscit asupra problemelor de „frontieră" și a unor alegeri pentru o nouă adunare ‘provincială. „Adevăratele probleme ale Irlandei de nord — declara însă deputata Bernadette Devlin în Camera Comunelor — nu sînt probleme de frontieră sau de delimitare a teritoriului. Este vorba mai întîi de cartiere mizere, de șomaj și de subdezvoltare. Și mai este vorba despre condițiile grele în care trăiește clasa muncitoare din Irlanda de nord de peste 50 de ani". Or, după cum remarcă unele ziare londoneze, despre o soluționare a acestor probleme se a- mintește prea puțin în „cartea verde" sau în întilnirile de la Belfast din aceste zile, iar perspectivele de soluționare a problemelor din această regiune rămîn, în continuare, incerte.
Londra. N. PLOPEANU

BELGRAD 17 — Corespondentul nostru, G. Ionescu, transmite : După cum relatează ziarul „Borba", Iakșa Petrici, secretar federal a.i. pentru afacerile externe, a relevat în cadrul dezbaterilor din Adunarea federală, în legătură cu pregătirile în vederea conferinței general-europene pentru securitate și cooperare, că Iugoslavia s-a pronunțat ca acest for să fie într-o măsură cit mai mare o dezbatere de lucru asupra căilor de edificare, in continuare, a unor relații democratice și mai sigure pe continent. „Conferința ar trebui să fie o reuniune de participanți egali în drepturi și activi, o întrunire de state suverane, care să îmbrățișeze proble-

mele de bază din domeniile colaborării și securității", a spus Iakșa Pe- trici.Vorbitorul a arătat că în cadrul conferinței ar trebui să se adopte un document asupra principiilor edificării colaborării și securității în Europa, document care trebuie să se bazeze pe principiile fundamentale ale Cartei O.N.U. și să formuleze precis modul lor de aplicare, în condițiile concrete din Europa. Aceste principii sînt, în primul rînd, suveranitatea, independența, egalitatea în drepturi, renunțarea la forță, soluționarea pașnică a litigiilor, neamestecul în treburile interne ale statelor.
■ ■■■■■

agențiile de presă
Organizația Unității Afri

cana va reounoa?î®> din punct de vedere diplomatic, mișcarea de eliberare națională din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, dacă partidul care conduce această mișcare (P.A.I.G.C.) și care a obținut, pînă în prezent, mari victorii în luipta împotriva colonialismului portughez va solicita o asemenea recunoaștere — a declarat, la Alger. Mohamed Sahnoun, secretar general adjunct al O.U.A.
Mao Țzedun, prefedtotel. C.C. al P.C. Chinez, l-a primit pe primul ministru al Nepalului, Kirti Nidhi Bista, care face o vizită în R. P. Chineză. Cu acest prilej, Mao Tzedun a transmis un salut regelui Nepalului, Mahendra. La convorbire, menționează agenția China Nouă, au fost prezenti Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat, și alte oficialități chineze.
Un comunicat comun, semnat de Hă Dam, ministrul afacerilor externe al R.P.D. Coreene, și Didier Ratsiraka, ministrul de externe al Republicii Malgașe, dat publicității la Phenian, informează că cele două țări au stabilit, înceipînd de la 16 noiembrie, relații diplomatice la nivel de ambasadă.
Relațiile comerciale ce- 

hoslovaco-albaneze. Pra* ga a fost semnat protocolul privind schimburile de mărfuri și plățile pe anul 1973 între R. S. Cehoslovacă și Albania. Protocolul oferă premise pentru sporirea, în continuare, a volumului schimbului reciproc de mărfuri.
Lu Pracja 3 ^ost semna^ prot°* colul final al primei ședințe a Comisiei mixte cehoslovaco-chiliene de colaborare economică și tdhnico- științifică. în timpul convorbirilor, relevă agenția C.T.K., părțile au constatat existența posibilităților de sporire a schimburilor reciproce dintre cele două țări In comparație cu

transmit
nivelul înregistrat în anii precedenți. S-a căzut, de asemenea, de acord ca R. S. Cehoslovacă să acorde părții chiliene asistență în dezvoltarea industriei, în special prin livrarea de utilaje complete pentru obiective industriale.

La invitația ministrului 
de externe al Turciei, HaIuk Bayuken, ministrul afacerilor externe al R, P. Bulgaria, Petăr Mladenov, va face o vizită oficială în Turcia îil a doua jumătate a lunii noiembrie — informează agenția B.T.A

Li Sien-nien, mcmb~u aiBiroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat, și alte persoane oficiale chineze, au avut convorbiri cu o delegație economică guvernamentală a R. D. Vietnam, condusă de Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepremier al Consiliului de Miniștri, sosită într-o vizită de prietenie în R. P. Chineză. Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, relatează agenția China Nouă.
BUDAPESTA 17. — Corespon

dentul Agerpres, Al. Pintea, 
transmite : Acad. Ștefan Milcu, 
vicepreședinte al Academiei de 
științe medicale din România, a 
fost primit de către Erdey-Gruz 
Tibor, președintele Academiei 
de științe a Republicii Populare 
Ungare. Cu acest prilej, a avut 
loc un schimb de păreri în le
gătură cu posibilitățile dezvol
tării colaborării științifice dintre 
cele două instituții.

Extinderea colaborării e- 
conomice sovieto-iranceze. O delegație economică sovietică, condusă de Nikolai Komarov, locțiitor al ministrului comerțului șxterior. a plecat în Franța pentru a participa la elaborarea programului comun de a- dîncire a colaborării economice so- vieto-franceze. pe o perioadă de 10 ani, prevăzută de acordul intergu- vernamental încheiat în anul 1971.

*

Gemă! Biedici, președinte-Consiliului Executiv Federal alleR.S.F. Iugoslavia, a primit delegația comercială guvernamentală a R. P. Chineze, condusă de Pai Sian- kuo, minisitrul comerțului exterior, aflat în vizită la Belgrad.
Populația Poloniei 3 de- pășit cifra de 33 de milioane, la mijlocul anului în curs, a comunicat Direcția centrală poloneză de statistică.
Ismet Inonii, fost președinte și premier al Turciei, în prezent în vîrstă de 88 de ani, a părăsit A- dunarea Națională, după 52 de ani de prezentă printre membrii acesteia. pentru a deveni membru al Senatului, oamera superioară a Parlamentului turc.

vineri, 17 ani în țară, — anunță după un agențiile și France securitate
Fostul președinte argen- 

tînean Juan Domingo Peron s-a reîntors, exil deAssociated Press, Reuter Presse. Măsuri speciale de au fost luate la aterizarea pe aeroportul „Ezeiza" din Buenos Aires a avionului societății „Alitalia". la bordul căruia a călătorit Peron.
John Par-viață, la un ca urmare a

Canadianul care a supra
viețuit cel mai mult cu o 
grefă cardiacă, kinson, a încetat din spital din Montreal,unei scleroze arteriale. Medicul Anthony Dobell, care a realizat, cu patru ani în urmă, operația de transplant, a declarat că inima pacientului său a funcționat „normal" pină în ultimul moment. Parkinson era în vîrstă de 56 de ani.
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