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• MUNȚII PATRIEI, 0 

INESTIMABILĂ AVU
ȚIE TURISTICĂ, SPRE 
O MAI LARGĂ VALO
RIFICARE

• CARTEA ROMANEAS
CĂ ÎN „ANUL INTER
NATIONAL AL CĂR
ȚII"

• FAPTUL DIVERS
• SPORT

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT, 
NICOLAE CEAUSESCU, 

A PRIMIT DELEGAȚIA CONDUCERII
JJ

Munca plină de avint a țării întregi,

sub semnul marii sărbători:

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a pri
mit,, vineri dimineața, pe membrii 
delegației conducerii firmei „Rolls- 
Royce", în frunte cu Sir Kenneth 
Keith, președintele consiliului de 
administrație, care se află într-o 
vizită în țara noastră.

La întrevedere au luat parte to
varășii Emil Bodnaraș. vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Ilie Verdeț, prim-vicepreședipte al ’ 
Consiliului de Miniștri. Gheorghe 
Boldur, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini-unelte și elec
trotehnicii, Nicolae M. Nicolae. mi- 
nistru-secretar de stat la Ministerul

Comerțului Exterior, Gheorghe 
Oprea, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat, Ștefan Ispas, 
directorul general al Centralei in
dustriale pentru aeronautica ro
mână.

A participat, de asemenea, De
rick Rosslyn Ashe, ambasadorul 
Marii Britanii la București.

In cadrul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, au fost discutate 
probleme privind colaborarea și 
cooperarea dintre industria română 
și firma ..Rolls-Royce", atît în ra
mura construcțiilor aeronautice, cît 
și în alte domenii.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

A XXV-A ANIVERSARE A REPUBLICII
REPUBLICA NOASTRA 

SOCIALISTĂ 
Trăsături definitorii, 

instituții fundamentale 
Acesta este titlul noii rubrici pe care 

o consacram sărbătorii 
de la 30 Decembrie

Doar citeva sâptămini ne mai despart de un mare eveniment din viața poporului nostru : împlinirea unui sfert de veac de la proclamarea republicii. Bucuria cu care oamenii muncii au salutat in acele ultime zile ale anului 1947 vestea că România a devenit republică avea temeiuri mult mai adinei decit satisfacția produsă de Înlăturarea definitivă a monarhiei.Salutînd cu entuziasm actul revoluționar de la 30 Decembrie 1947, oamenii muncii erau însuflețiți de încrederea neabătută că aceasta strălucită victorie, dobinditâ sub conducerea Partidului Comunist Român, consacră instaurarea unei republici populare. profund și consecvent democratice, in care pirghiile întregii puteri de stat se vor afla pentru totdeauna in mîinile celor ce muncesc. Așa s-au și petrecut lucrurile, iar într-o etapă superioară a dezvoltării sociale, victoria definitivă a socialismului pe pămîntul românesc avea să determine adoptarea unei noi Constituții, mareînd instaurarea Republicii Socialiste România.In întimpinarea glorioasei aniversări, „Scînteia" își propune să prezinte, într-o serie de articole, ceea ce este mai caracteristic, mai reprezentativ pentru republica noastră socialistă, asigurîndu-i superioritatea față de> orice altă formă de stat cunoscută de poporul nostru. Publicăm astăzi primul articol din această serie, pe tema „Poporul — deținător suveran al puterii".

Intre trăsăturile orînduirii noastre de stat, cea care exprimă înainte de toate esența socialistă a republicii este deținerea întregii puteri de către poporul muncitor. Este trăsătura care ilustrează cel mai pregnant superioritatea orânduirii noastre față de orice altă orînduire cunoscută de poporul român în decursul istoriei.Intr-adevăr, în toate formele de stat anterioare puterea s-a aflat în mîinile unei minorități exploatatoare care o folosea pentru a-și apăra și promova interesele inguste de clasă. Pe vremea regimului burghezo-moșie- resc, deși structura socială a țării era covirșitor țărănească. această majoritate categorică a populației, ca și clasa muncitoare nu participau ci tuși de puțin la exercitarea puterii ; parlamentul țării era alcătuit exclusiv din moșieri și capitaliști, precum și oameni de casă ai acestora. Chiar dacă constituțiile vremurilor de atunci recunoșteau maselor anumite drepturi politice, toate mijloacele posibile — de la legislație și pină la falsificarea alegerilor și represaliile polițienești — erau folosite pentru a împiedica poporul să uzeze de aceste drepturi, a-1 îndepărta de la guvernare.Unor asemenea stări de lucruri li s-a pus pentru totdeauna capăt în țara noastră.Este o cucerire istorică a poporului nostru faptul că el a devenit deținătorul întregii puteri politice — aceasta gă- sindu-și expresia cea mai pregnantă in faptul că partidul clasei muncitoare — Partidul Comunist Român, a devenit forța politică conducătoare în stat. Compoziția Ma

rii Adunări Naționale, organul suprem al puterii de stat, ca și a consiliilor populare — organele locale ale puterii de stat, formate în exclusivitate din oameni ai muncii — muncitori, țărani, intelectuali — desemnați in adunări obștești și aleși prin vot universal, direct, egal și secret, reflectă, de asemenea, caracterul popular al acestei puteri.

deplinul său înțeles, a conceptului de suveranitate și independență națională.Se cuvine remarcat că principiul suveranității po porului iși găsește in anii din urmă o tot mai consecventă aplicare. Pornind de la ideea că cucerirea puterii. de către clasa muncitoare și aliații ei și generalizarea proprietății socialiste nu au constituit

POPORUL 
deținător suveran 

al puterii
Puterea politică este întregită in societatea noastră prin faptul că poporul deține in mîinile sale și puterea economică. Ca atare, el, poporul, este in măsură să se conducă așa cum dorește și cum ii dictează interesele, să fructifice in folosul propriu roadele muncii lui, întreaga avuție socială. în viața politică a societății noastre își găsește astfel întruchipare reală, efectivă, conceptul de democrație, în sensul lui de putere a poporului. Aceasta permite, în același timp, și realizarea. în

punctul terminus, ci doar începutul procesului de «făurire a unei reale democrații, partidul și statul nostru au conceput și aplicat un ansamblu de măsuri, avind toate drept scop să stimuleze participarea efectivă a maselor celor mai largi la activitatea de conducere. Poporul nu este o entitate abstractă, el reprezintă totalitatea cetățenilor ce formează populația țării — și de aceea exercitarea efectivă a puterii de către popor presupune ca fiecare cetă

țean să participe activ la conducerea treburilor obștești.în același timp, pentru viața politică a țării noastre este caracteristic faptul că s-au creat posibilități ca masele să-și spună cuvîntul asupra problemelor fundamentale ale dezvoltării țării și în mod direct, nemijlocit. Așa cum se știe, a devenit o practică • curentă punerea principalelor legi și hotăriri, in stadiul de proiect, in dezbaterea maselor largi, întregul popor devine coautor al acestora, participant direct la activitatea legislativă.Principiul suveranității poporului iși găsește o tot mai largă aplicare prin întărirea participării oamenilor muncii la conducerea vieții economice. ca rezultat al institu- ționalizării comitetelor și consiliilor oamenilor muncii, al constituirii adunării generale a oamenilor muncii, ca for suprem de conducere în întreprinderi, al organizării, pe baza hotărîrilor recentei plenare a C.C. al P.C.R., a consiliilor de control muncitoresc, precum și a comisiilor pe domenii, ca organisme obștești ale comitetelor oameni- iut muncii.Esențial in actuala etapă este ca oamenii muncii, in- țelegindu-și Îndatoririle și răspunderile ce le revin față de patria socialistă, în care ei sînt stăpini, să participe cu întreaga lor experiență și pricepere Ia conducerea și rezolvarea treburilor obștești, contribuind și pe această cale la progresul multilateral. la înflorirea tării.
In numărul viitor vom pu

blica articolul PARTIDUL 
COMUNIST ROMAN — 
FORȚA CONDUCĂTOARE 
A STATULUI.

In ultima săptămînă

RITMUL ARĂTURILOR 
A CRESCUT,

DAR NU ESTE ÎNCĂ 
SATISFĂCĂTOR

Stadiul executării arătur.ilor de toamnă în cooperativele agricole de 
producție la data de 1 decembrie a.c.

(In pag. a ll-a corespondenții noștri vă prezintă o 

inițiativă a mecanizatorilor din mai multe județe, 

care merită a fi preluată)

_______________ ____________J

PAGINA A III-A

REPUBLICA -
secole într-un pătrar de veac
REPORTAJ DIhIcîȘtEA SOCIOtTEtW
• CRAIOVA:

Cele două cetăți contemporane ale băniei

• IAȘI:

Sentimentul acut al valorii timpului
(Pagina a V-a) IAȘI : ’Centrul orașului

Dragi cititori, pentru a consemna faptele deosebite, 
realizările de seamă ale vremii noastre,

Vă oferim carnetul de reporter!Zilnic, în fiece oră, minut sau secundă, pe întregul cuprins al republicii. se petrec fapte de muncă emoționante prin semnificația lor. afirmînd convingător spiritul de abnegație al tuturor celor ce muncesc, uriașa disponibilitate constructivă, hotărîrea de a implini exemplar programul partidului de înflorire a României socialiste.Ca să surprindă in plinătatea lor toate aceste fapte, reporterul ar trebui să fie în mii și mii de locuri în același timp ; radarul atenției sale profesionale ar trebui conectat Ia toate fronturile de muncă unde milioane de oameni, creează, își fac mai mult decit SIMPLA DATORIE, devansează termene, inovează, fac ca zilele acestui cincinal, pe care ne-am angajat să-1 îndeplinim înainte de termen, să fie mai repede încărcate cu fapte.Reporterul ar trebui să fie...Dar unde n-ar trebui să fie reporterul pentru a nu scăpa nimic din tumultul acestor fapte deosebite din anul 25 al republicii ?Iată de ce. NE ADRESAM CITITORULUI - REPORTERUL CEL

MAI INFORMAT, omul aflat cel mai aproape de trăinicia întimplă- rilor. a faptei deosebite, punindu-i Ia dispoziție carnetul de reporter, rugîndu-1 SA CONSEMNEZE ȘI SA TRIMITĂ redacției episoadele DEOSEBITE DIN MUNCA AVINTATA A COLECTIVELOR IN MIJLOCUL CARORA TRĂIEȘTE invitîndu-1 să creioneze cu cerneala realității chipuri de oameni deosebiți, aflați în eșaloanele de frunte ale întrecerii socialiste, oameni care se remarcă prin mari împliniri la locul de muncă, printr-o atitudine înaintată, exemplară.ZIARUL PUNE. AȘADAR, LA DISPOZIȚIA CITITORILOR COLOANELE SALE PENTRU PUBLICAREA ACESTOR MESAJE ALE HĂRNICIEI ȘI ABNEGAȚIEI. adreșîndu-le tuturor invitația de a consemna faptele și episoadele demne de a întregi ampla cronică de muncă pentru înflorirea României socialiste, pentru cinstirea pătrarului de veac al republicii.
Carnetul de reporter și coloanele ziarului vă stau, 

stimați cititori, la dispoziție.

Cum, necum, bărbații își descoperă 
uneori chiar și îndemînări... 
feminine. Numai șefi să fie!

TEME DESPRINSE 
DIN DOCUMENTELE 

PLENAREI C.C. Al P.C.R.
DIN NOIEMBRIE 1972
ÎN SPRIJINUL CELOR 

CE STUDIAZĂ 
ÎN ÎNVĂTĂMÎNTUL 

DE PARTID
• Se prevede o creștere

-■■■'"-’ă a
dezvoltării economice : 
Ce iniiueuțe va avea 
aceasta asupra întregii 
vieți sociale, a crește
rii nivelului de trai ?

• Se prevede accentua
rea procesului de mo
dernizare a structurii 
economiei naționale : 
Care sînt pirghiile si di
recțiile de acțiune ?

PAGINA A VI-A

REPORTAJ
PE GLOB

• Itinerare ale unul 
semicentenar — Dia
loguri ale prieteniei

• Hollywood : scade
producția de iluzii pe 
bandă rulantă

• „îngerii infernului" în 
societatea de consum

• S-a întîmplat acum 
3 500 de ani

• De pretutindeni

Sub genericul „Femeia 
— nu jumătatea bărbatului, 
ci jumătate din populația 
țării", ziarul nostru a publi
cat o suită de articole des
pre necesitatea integrării 
femeii in activitatea pro
ductivă și promovarea, ei 
in conducerea acestei acti
vități. S-au scos atunci in 
evidență greutăți subiec
tive. au fost puse sub lupă 
mentalități, A trecut de a- 
tunci mai bine de o jumă
tate de an. O jumătate de 
an bogat în evenimente po
litice și economice de o 
importanță istorică pentru 
dezvoltarea viitoare a Ro
mâniei. Conferința Națio
nală a partidului, care a a- 
vut loc in această pe
rioadă. a subliniat impor
tanța participării directe « 
femeilor la producerea va
lorilor materiale, iar se
cretarul general al partidu
lui a cerut in mod expres 
ca femeile să tie promo
vate cu mai mult curaj in 
funcții de conducere. Ce

s-a făcut intre timp în a- 
ceastă direcție ?— Xn ultimul timp, la noi există o preocupare mai atentă în direcția pro- movăr.. femeilor în funcții de conducere. Insă, după părerea mea, rezultatele obținute pină. acum sînt inegale. Dacă pe linie de

deri și cadre cu munci de răspundere din județul Hunedoara. am desprins o serie de „impedimente", cele mai multe subiective, car sint invocate ori de cite ori se pune problema promovării unei femei. La binecunoscutele obiecții, de felul „are trei copii" (ca
nu „jumătatea bărbatului*', 
ci jumătate din populația țăriipartid, în învâțămint sau in agricultură (16 președinte de C.A.P !) avem rezultate bune, apoi tn alte sectoare... De fapt. în tot județul Hunedoara nu sint decit două femei în funcția de director...’ Din convorbirea avută cu tovarășa Ileana Bărțan, președinta consiliului județean al femeilor, cît și din discuțiile cu mai mulți conducători de Întreprin

și cum bărbatul n-ar a- vea 1) sau „e femeie și nu se impune" se adaugă o concepție — împărtășită de mulți conducători de întreprinderi — după care femeia nu are ce face în sectoarele preponderente in economia județului : siderurgia și mineritul.Dar nici măcar în întreprinderile în care munca este considerată, în general, specific feminină și

unde ponderea femeilor în totalul salariaților este foarte mare, lucrurile nu stau mai bine.La fabrica de blănuri „Vidra" din Orăștie, din comitetul oamenilor muncii nu fac parte decit 3 femei, deși majoritatea salariaților fabricii sînt femei I— Știți, sint o serie de funcții care intră „de drept" in acest for — ne-a explicat Ion Tărăbuță, directorul adjunct al fabricii.Explicația este de natură să ne conducă la o altă constatare : in conducerea operativă a fabricii nu există nici o femeie ! (,.a fost contabila-șefă, dar acum e pensionată"...).Sau să luăm, de pildă, un
Emil MARINACHE

(Continuare 
in pag. a VTl-a)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

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

BUCUREȘTI
Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii 

Sovietice, al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.. Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și al întregului popor sovietic, exprimăm Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Socialiste România și întregului popor român, 
mulțumirile noastre cordiale pentru felicitările călduroase și cele mai 
bune urări adresate cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

Ne exprimăm ferma încredere că întărirea în continuare a relațiilor 
de prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre Uniunea Sovietică 
și Republica Socialistă România, bazate pe principiile marxism-Ieninis- 
mului și internaționalismului socialist, corespunde întru totul intereselor 
popoarelor sovietic și român, ale unității comunității socialiste, mișcării 
-comuniste și muncitorești internaționale, cauzei păcii și socialismului.

Vă dorim dumneavoastră și întregului popor frate român noi succese 
în construirea societății socialiste, în lupta pentru pacea și securitatea 
popoarelor.

L. BREJNEV N. PODGORNÎI A. KOSÎGHIN
Moscova, Kremlin, 30 noiembrie 1972
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Mecanizatorii din mai multe județe 
au luat o inițiativă lăudabilă: -

ARĂ NOAPTEA, CÎND PĂMÎNTUL 
ESTE „AMORȚIT"

Șl SE POATE LUCRA MAI BINE
Este un exemplu al eforturilor care se fac și 
trebuie făcute in continuare, pretutindeni, pentru 

încheierea grabnică a arăturilor de toamnă

oriunde și oricum s*or manifesta, 
mare sau mica, 
de bani sau materiale, 
de muncă sau de timp

în județul Prahova arăturile de toamnă sint intirziate. în întreprinderile agricole de stat care s-ar cuveni să dea exemplu de bună organizare, pină la 30 noiembrie s-au arat numai 35 la sută din suprafețele planificate, procent cu mult sub media realizărilor pe județ. Oriunde am fost și am încercat să aflăm cauzele ritmului necorespunzător ni s-a răspuns invariabil : nu permite pămintul ; e moale. Să fie chiar numai pămintul de vină ? La I.A.S. Albești, ing. Sergiu Curteanu a recunoscut că aproape toate tractoarele sint mobilizate la transporturi, lucrări care ar putea fi făcute cu camioanele. Aici pămintul se poate lucra, dar nu sint mijloace. Aceasta dovedește o repartizare nejudicioasă a forțelor mecanice, ceea ce poate avea drept urmare tergiversarea arăturilor de toamnă in a doua jumătate a lunii decembrie. O situație aproape similară se întîlnește și la unele ferme ale I.A.S. Puchenii Mani unde s-au arat doar 880 ha din cele 3 400 planificate. Nici la I.A.S. Movila Vulpii nu se lucrează pe măsura posibilităților. în fiecare zi se face doar jumătate din volumul prevăzut al lucrărilor.Este de așteptat ca și conducerile I.A.S.-urilor din județul Prahova să înțeleagă că arăturile de toamnă nu pot fi considerate facultative, nu pot fi neglijate sau aminate. Se cere o intervenție energică din partea tuturor factorilor, de răspundere incit, în cel mai scurt timp, pe toate suprafețele planificate să fie executate arăturile.

PRAHOVA
pentru a se asigura masa în cimp mecanizatorilor. Se evită in acest fel pierderea de timp, deplasările inutile, fiecare minut fiind folosit cu maximum de randament, lucrindu-se pină noaptea tirziu. Recent, din unitățile agricole aflate in zona de sud a județului și unde in prezent arăturile se efectuează pe ultimele parcele, cea mai mare parte din tractoare au fost mutate în cooperativele agricole din zonele de centru și nord. Din datele centralizate rezultă că, pină in prezent, în județ arăturile de toamnă au fost efectuate pe mai bine de 89 la sută din suprafața planificată. A- ceasta înseamnă că in cel mult 4—5 zile această lucrare va fi încheiată. /

VÎLCEA 11
în săptămînă trecută, in stațiunile de mecanizare a agriculturii din județul Villa sută din Rapacitatea

! FAPTUL! 
ipiVERSj
I La datorie

ținerea autovehiculelor. La secția a IlI-a Nadeș a S.M.A. Cehul Silvani-, ei, mecanicul Vasile An- dreica răspunde de 9 tractoare și numeroase alte mașini agricole. Dar proasta întreținere a scos din circulație două tractoare, care, la trei luni după ieșirea din reparația capitală, se află în>tr-o stare a- vansată de uzură, cheltuielile p« care le necesită reparatul lor ridieîndu-se la circa 20 000 lei. în plus, C.A.P. Nadeșul Român a fost nevoită să lucreze cu mai puține tractoare, ceea ce a dus la întirzierea transportului, produselor și a însămințărilor.Motivele invocate de unii conducători de unități pentru a justifica risipa în u- tilizarea mijloacelor de transport nu stau în picioare. Aceasta cu atit mai mult cu cit în numeroase întreprinderi se desfășoară o atentă și continuă muncă de educație incit cei cărora li se încredințează autovehiculele jnțeleg că sînt datori să le îngrijească și să le folosească gospodărește. La I.T.A. Bistrița, căreia, după felul cum e gospodărită și după disoiplina ce domnește in rindul salariaților, i-am putea spune unitate-model, cazurile de abateri sint rare. Directorul Emil Cri- șan, om respectat de întregul colectiv pentru spiritul organizatoric, intransigența și obiectivitatea de ca,re dă dovadă, ne informează că nici o abatere nu rămine neadmonestată sau nesancționată. în acest fel, chiar și șoferii „dificili" au înțeles că au un singur lucru de făcut : de a munci cinstit, de a fi corecți și atunci cind sînt neînsoțiți și nesu- pravegheați. „Noi purtăm grija omului și a mașinii pe care o are în primire, oriunde s-ar afla" — spune directorul autobazei.Am relatat acest exemplu pentru a demonstra Încă o dată cit de puțin plauzibile sint justificările invocate de cei care spun : „Nu putem răspunde de ce fac șoferii pe drum". Ba da 1 A- semenea buni gospodari dovedese, că se poate întrona ordine in acest domeniu, că mijloacele auto pot fi folosite mai bine, cu mai puține cheltuieli.
Dumitru 
MINCULESCU

debarce persoanele din camion (care, de altfel, călătoreau neasigurate) în plin cimp. Prea tirziu insă : a- baterea de la traseu este dovedită și I.B. e sancționat cu amendă. Sperăm că tovarășii de la Autobaza Baia Mare vor trage ooncluziile cuvenite din acest caz.Desigur, problema utilizării cit mai raționale a mijloacelor de transport se pune, firește, și în fața conducătorilor auto din agricultură — respectiv tractoriștilor, rutieriștilor și șoferilor. în comuna Crasna-

— Nu putem ști ce face șoferul pe drum, spun unii.S-ar putea ca nici conducerea stației de . salvare din Bistrița să nu știe. De aceea îi aducem la cunoștință, pe această cale, următorul caz : sub protecția întunericului, salvarea 31- BN-375 oprește în fața unei curți din Sîngeorz-Băi, unde șoferul Ilie Hiruta începe să descarce... saci ou porumb. Mijlocul acesta de transport este destinat oamenilor aflați in suferință, pentru rezolvarea grabnică a cazurilor de urgență ?

Nu vom face o statistică, dar e lesne de imaginat ce valori considerabile însumează mijloacele auto de toate categoriile și tonajele oare rulează necontenit pe drumurile și șoselele țării 1 Folosirea la întreaga capacitate a parcului de mașini pentru transportul auto, reducerea cheltuielilor de întreținere și exploatare sînt cerințe indispensabile pentru ca in acest domeniu să se realizeze o eficiență economică sporită, cu cheltuieli minime. Ce relevă însă un raid efectuat de cu- rind în județele Bistrița- Năsăud și Sălaj, de un e- chi.paj al Inspectoratului general al miliției — Direcția circulației 1Dar să prezentăm, concret, faptelle. Iată una dintre ele : organele de circulație din Bistrița-Năsăud o- presc autoduba 31-BN-830, proprietatea întreprinderii de industrie locală Bistrița. Constată că șoferul Ionel Vlad are asupra sa 10 foi de parcurs completate după bunul său plac. Din 2 895 km parcurși de autodubă, 1513 au fost rulați in gol (fără încărcătură) ; cit de negospodărește este folosită această mașină reiese limpede din „amănuntul" că în zece zile a transportat 1 310 kg diferite piese, revenind cite 131 kg pe zi de rulaj I Și iată-ne față in față cu inginerul-șef al întreprinderii de industrie locală, Virgil Ungureanu : „Nu cunosc cazul acesta ! Nu i-am dat eu foi de parcurs în alb..." După care vrea să ne convingă de faptul că totuși treaba merge bine : '„Coeficientul de utilizare a parcursului este de 50 la sută" (adică jumătate din kilometrii parcurși mașina e goală, iar cealaltă jumătate încărcată). îl întrebăm : dacă ar fi mașina dumneavoastră, tovarășe inginer, i-ați da drumul în gol, cale de 500 km ? „Să vă spun sincer, nu 1“ — ne răspunde. Practic, la această întreprindere se procedează în felul următor : „Se aude" că la Cluj ar exista niște șuruburi pentru scaune. Mașina e trimisă la drum goală, cale de 120 km. Acolo se constată că nu există șuruburile căutate și mașina se întoarce, tot goală, alți 120 km. Rezultatul ? îi lăsăm pe conducătorii întreprinderii amintite să socotească cheltuielile făcute pentru benzină, ulei, uzajul mașinii, diurna șoferului. Cine le plătește ?

Autocamionul
4»

pleacă in cursă. 
Ce transportă ? 

Cu ce cheltuială ?

într-o seară, cînd Nicolae Brezeanu, muncitor la întreprinderea textilă „Bucegi" din Pucioasa, abia se întorsese acasă, în satul Malu, s-a întrerupt brusc curentul electric. Un scurtcircuit in propria-i locuință ? Nu. Tot satul se afla în întuneric. După ci te va minute de așteptare, văzind că lumina nu mai revine, iar afară ploua cu găleata, s-a hotărit să plece imediat pe „firul"' deranjamentului spre... întreprindere. Pentru că, in momentul cînd a constatat că satul rămăsese fără lumină, și-a amintit că și fabrica este racordată la aceeași rețea. Aici avea să constate însă că situația era mult mai îngrijorătoare : procesul de producție se in- trerupsese, iar secția de războaie extralate era în pericol de a fi inundată. Dar alături de el, aduși de același sentiment al datoriei, se aflau numeroși alți colegi de< muncă. Datorită lor, a doua zi dimineața, fabrica a reintrat In ritmul normal de lucru.
Nero din 
Noistat

După ee a consumat o canti
tate apreciabilă de alcool, Ema- 
noil Sbircea din Noistat, jude
țul Sibiu, s-a hotărit să-și verst 
„focul“ de la inimă pe... gospo
dăria tatălui său. Pentru aceas
ta a fost de-ajuns un chibrit. 
Nesăbuința avea să se soldeze 
insă cu consecințe mult mai gra
ve. Pentru că in urma incen
diului declanșat de el au fost 
mistuite in flăcări furajele fi 
alte bunuri ale cooperativei a- 
gricole de producție, in valoare 
de 178 000 lei. Arestat imediat 
după această faptă, E. S. a com
părut zilele trecute in fața in
stanței de judecată. In urma 
procesului care a avut loc in 
fața consătenilor săi, Emanoil 
Sbircea a fost condamnat de că
tre Tribunalul județean Sibiu la 
8 ani și șase luni închisoare.

Sălaj găsim staționind in mijlocul drumului un tractor cu remorcă. în remorcă — saci cu griu de sămînță, oe trebuie să ajungă urgent la cimp. Tractorul funcționează in gol, oamenii stau cocoțați pe saci și așteaptă. Pe cine ? Pe tractoristul plecat in sat după... țigări ! Și ceasurile se scurg. îi a- tragem atenția președintelui C.A.P. că astfel de practici sint păgubitoare. Secretarul comitetului comunal de partid, Ștefan Molnar, nu socotește insă necesar să acționeze in vreun fel, sus- ținînd : „Nu sîntem noi o- bligați să știm ce fac și unde sint tractoriștii la ora asta 1“ Dacă secretarul comitetului comunal de partid se situează pe o asemenea poziție, nu ne putem aștepta la acțiuni menite sȘ asigure o folosire judicioasa a mijloacelor de transport in cooperativa agricolă din localitate.La fel de dăunătoare este, după cum se va vedea, și lipsa de grijă pentru între

Nicidecum 1 La unitatea respectivă — pentru ca șoferul să practice cărăușia pe cont propriu, dar pe cheltuiala statului.— Din cauză că se permite plecarea fără încărcătură și nu se exercită un. control riguros al activității și comportării șoferilor, unele mașini fac transporturi ilicite — ne spune colonel Neculae Dumitrașcu, de la Inspectoratul județean' Bistrița-Năsăud al Ministerului de Interne.Și in județul Sălaj, unde continuăm raidul, constatăm asemenea abateri. La balastiera de la Pietricica Vadului sint șoferi care folosesc basculantele pentru transporturi clandestine în tim-

cea a fost utilizată numai tractoarelor. Este deci explicabil de ce erau arate doar 10 500 hectare din cele 24 200 hectare, cite trebuie pregătite pentru insămințările din primăvara anuliuii viitor. „înoepind din această săptămînă — ne-a relatat ing. Ilie Boagiu, director adjunct al direcției agricole județene, toți specialiștii direcției au fost trimiși să sprijine direct consiliile irttercoopacatiste și secțiile de mecanizare a agriculturii, să stabilească la fața locului măsurile care se impun. în primul rind, s-a hotăirît ca atelierele mobile ale stațiunilor de mecanizare să circule prin secții și să intervină atunci cînd un tractor rămine in brazdă. S-a reușit astfel ca peste 80 la sută din numărul tractoarelor să fie repuse in funcțiune și, implicit, media zilnică a suprafețelor arate să crească de peste 2,5 ori. De asemenea, ținind seama că pe majoritatea terenurilor ce trebuie arate apa băltește sau mustește în sol, s-a stabilit ca lucrările să se desfășoare cit mai mult noaptea, cînd pămintul este înghețat". Efectul măsurilor luate nu a întîrziat să se facă simțit. O serie de unități agricole, cum sînt cele din Știrbești/ Sinești, Piriieni, Țepești, Irimești- ele, sint cu arăturile de toamnă pe sfirșite. Totuși, în unele locuri nu se poate ara, deoarece pe cimp șe găsesc coceni <de porumb. Transportarea. lor trebuie urgentată atit pentru a putea fi utilizați în furajarea animalelor. cit și pentru a crea front de lucru tractoarelor, astfel ca arăturile de toamnă să se încheie cit mai repede.

face în jude-Ce se țul Argeș pentru creșterea ritmului la arat ? Ne răspunde Ing. Emil Teodorescu, directorul direcției agricole : Arăturile de toamnă sint încă intirziate. Pină acum, în cooperativele agricole au fost realizate numai 49 la sută din .suprafețele prevăzute. Cauzele sînt, in principal, aceleași ca. la semănat. Apa din ploi a însumat, în această toamnă, 400 litri pe metrul pătrat, față de 550 litri, cit este media obișnuită pe un an întreg. Executăm, in continuare, canale și șanțuri pentru scurgerea apelor, astfel ca să putem ara peste tot. Alte măsuri se referă la buna folosire a traotoarelor. Au fost Întocmite grafice de lucru în fiecare secție S.M.A. Datorită înghețului și dezghețului se lucrează în condiții grele. De aceea, în zona S.M.A. Teiu se ară pină la ora 1 noaptea. Intrucît în zonele cu pămint umed, după ce se dezgheață, nu se mai poate ara, s-a luat măsura ca munca să înceapă la ora patru dimineața și să înceteze în jurul orei 10, cînd pămintul se dezgheață. După aceea, tractoarele sînt îndreptate spre terenurile zvîntate. Aceste măsuri, cit și grija manifestată in numeroase cooperative agricole — Miroși, Cio- banu, Arsești și altele — pentru a asigura hrană caldă mecanizatorilor mă îndreptățesc să spun că in decurs de aproximativ 15 zile vom încheia arăturile.

ARGEȘ

Baia Mare) făcind transport ilicit de persoane în județul Sălaj. La apariția echipajului miliției încearcă să

pul nopții. în ziua de8 noiembrie il intilnimpe șosea pe șoferulloan Bancea cu un au-t.ocamion de 5 tone (21-MM-1817. al Autobazei -din

în unitățile agricole din județul Mehedinți viteza Silnică de lucru este superioară celei prevăzute. Pentru a asigura front de lucru, astfel incit să se lucreze fără întrerupere, atit ziua, cit și noaptea, autocamioanele, remorcile și atelajele existente în unități au fost folosite la eliberatul terenurilor care au fost cultivate cu porumb. în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din Gogoșu, Obîrșia de Cimp, Simian, Gruia și Livezile s-a organizat lucrul în două schimburi pe un număr de 720 tractoare. în felul acesta, în unitățile agricole de pe raza de activitate a stațiunilor amintite, în ultima săptămînă viteza zilnică de lucru planificată a sporit considerabil. Conducerile S.M.A. și ale multor cooperative agricole au luat măsuri,

MEHEDINȚI

cooperativele a-
WijWWrWl gneote din județul Olt.mai- sînt de arat peste 75 000 ha. Din capul locului trebuie precizat că în unele unități se lucrează încă destul de greu, solul fiind îmbibat cu apă. La cooperativa agricolă din Oporelu, de exemplu, se ară cu două tractoare cuplate la un plug, iar mecanizatorii de la S.M.A. Recea, Radomirești, Drăgănești, Vișina etc. lucrează noaptea. Procedîndu-se asemănător, in unitățile servite de S.M.A. Seornicești s-au arat în ultimele două zile peste 350 hectare, ceea ce înseamnă depășire.a substanțială a ritmului planificat.In alte unități insă nu există aceeași preocupare pentru intensificarea ritmului la. arături. în cooperativele agricole din raza de activitate a S.M.A. Perieți, pină în seara zilei de 30 noiembrie a. c. nu se lucra noaptea la arat, iar ziua se motiva că terenul este umed. A fost nevoie de intervenția direcției pentru ca și aici să se organizeze activitatea de noapte. La Izbiceni, în sudul județului, poate lucra din plin atit ziua, cit și noaptea, oada 21-29 noiembrie a.c. abia s-au arat, cu 55 toare, 205 hectare de teren. Suprafața rămasă nearată în cooperativele din județul Olt este încă destul de mare. De aceea trebuie să se lucreze cu toate tractoarele ziua și noaptea.

agricole pe timp unde se în peri- de trac-
„Așa e foarte bine ; sâ o vadâ toată lumea !"

Desen de S. NOVAC

y

Pe urmele 
„Coroanei 
de aur“în ultima vreme, un grup de lucrători de la Oficiul județean de turism Bistrița-Năsăud, pornind de la unele date din romanul „Dracula" de Bram Stoker, a întreprins numeroase cercetări pentru a găsi corespondentul lor în realitate. Pe această cale, ei au descoperit ruinele castelului lui Dracula, situat în Pasul Bîrgăului. Recent, aceiași cercetători au identificat și locul unde se afla odinioară hanul „Coroana de aur", ales pentru popas de eroul romanului amintit. După concluziile la care au ajuns ei, acest han ar fi fost situat în apropierea celui mai vechi monument arhitectonic din localitate, biserica ortodoxă din Bistrița, construită in a doua jumătate a secolului al XIII-lea. Drept urmare, nu peste multă vreme, turiștii vor putea găsi aici un hotel modern, care va purta numele hanului menționat.

între numeroasele atracții ale zonei — pe care le prezentăm pe larg in reportaj — se numără și ruinele podului construit de A- polodor din Damasc, a cărui replică peste veacuri o dă astăzi monumentalul pod pe Dunăre, operă a constructorilor români și iugoslaviFoto : S. Cristian
Azi, despre zona Porților de Fier

Astăzi ne vom ocupa, în cadrul acestei rubrici, de o altă zonă de mare importanță — Porțile de Fier. Dezvoltarea acesteia se înscrie In orientările date de conducerea de partid și de stat pentru valorificarea în mai bune condiții a potențialului montan al țării. Ce considerente, de ordin general, pledează pentru valorificarea acestei zone ?Există, firește, multe. Să ne oprim, pe scurt, asupra citorva. Mai întîi, trebuie avute in vedere, fără îndoială, poziția geografică și per

spectiva deschisă, pentru circulația turistică internațională, de podul peste Dunăre. Porțile de Fier se află, cum bine se știe. în imediata vecinătate a unor țări aflate pe direcția unor puternici curenți turistici. Poziția geografică conferă zonei, de asemenea, și un alt avantaj: intrarea și ieșirea din țară se pot realiza prin' patru puncte de frontieră, ceea ce face posibil un acces rapid — terestru sau fluvial — pentru toate categoriile de vizitatori. Pe baza prognozelor turistice internaționale se estimează că prin aceste puncte se vor revărsa

în zonă, în anul 1980, peste 3,5 milioane de turiști.Este de reținut, de asemenea, faptul că: teritoriile zonei prezintă o mare atractivitate, atit prin zestrea cu care natura le-a hărăzit, cit și prin creațiile omului, Sistemul hidroenergetic de la Porțile de Fier inscriindu-se in rindul lucrărilor monumentale de mare interes turistic. Defileul Dunării intre Buziaș și Drobeta Turnu- Severin. prin lungimea sa. prin strimtbrile cu pereți abrupți de la ..Cazanele Mici", se numără printre cele mai atractive „trasee" de acest gen din Europa. Să nu u:tăm

că zona cuprinde, totodată, cunoscuta stațiune Herculane, Valea Cernei (cu cascadele sale fără egal in turismul nostru montan), masivele Retezat, Semenic și Muntele Mic (renumite atit pentru peisaj, cit și pentru posibilitățile de sport), ca și numeroasele vestigii de mare interes (Podul lui Traian de peste Dunăre, Castrul Drobeta, mînăsti- rea Tismana, Cula lui Tudor Vla- dimirescu etc.).Avînd în vedere toate acestea, colegiul Ministerului Turismului s-a deplasat recent la Drobeta Turnu- Severin pentru a analiza, împreună cu organele de conducere ale județului Mehedinți, posibilitățile de dezvoltare a turismului în zona Porțile de Fier și în teritoriile învecinate. Complexitatea problemelor pe care le ridică dezvoltarea acestei zone i-a determinat pe organizatori să invite la analiză atit reprezentanți din județele ale căror teritorii se învecinează cu zona (Gorj, Dolj, Caraș-Severin. Timiș), cit și din unele departamente centrale (Ministerul Energiei Electrice. Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor. Centrocoopul etc.) care sînt solicitate să participe, direct sau indirect, la această acțiune.Studiul supus dezbaterii și-a propus — și a reușit — să definească profilul turistic al zonei și direcțiile ce trebuie urmate pentru dezvoltarea ei in anii următori. în ansamblu s-a stabilit că zona are un profil de tranzit, dar că. în interiorul ei. se întîlnesc subzone eu

caracter complex. în raport cu a- cest profil au fost stabilite și direcțiile de dezvoltare a turismului în zona „Porțile de Fier" : 1) Valorificarea zonei centrale a Dunării (teritoriul cuprins intre Turnu- Severin și Moldova Veche) ; 2) dezvoltarea turismului balnear (se urmărește cu precădere creșterea capacităților de cazare, tratament și dotare ale Băilor Herculane, ca și valorificarea izvoarelor mezo- termale descoperite în sud-vestul orașului Turnu-Severin) ; 3) intensificarea turismului montan" (crearea unei baze materiale adecvate pentru introducerea Muntelui Mic și a Semenicului în circuitul stațiunilor turistice internaționale profilate pe odihnă și sporturi de iarnă) : 4) modernizarea și dezvoltarea căilor rutiere, fluviale și aeriene care fac legătura cu zona.în urma consultării cu organele de conducere ale județelor care au teritorii în zonă, Ministerul Turismului a stabilit ca programul complex de dezvoltare a acesteia sâ fie eșalonat in mai multe etape, în esență, se prevede dezvoltarea, în prima etapă, a unei baze materiale de cazare în centrul zonei. In perioada 1972—1975 se vor construi două hoteluri. de mare caoacitate (unul la Orșova, care a și început, altul la Drobeta Turnu-Severin), precum și un motel în zona barajului. Obiective similare sint prevăzute — în volum mai restrîns în prima etană, dar cu amplificare in etapele următoare — și pentru dezvoltarea stațiunilor montane

ale zonei (Herculane. Semenic, .Muntele Mic). în stațiunea internațională Herculane. de pildă, se va construi un complex sanatorial, cu bază de tratament (600 de locuri). Este de remarcat faptul că. prin această analiză comună, s-a realizat o unire a forțelor ministerului de resort cu ale altor organe centrale, cu cele ale consiliilor populare județene interesate.O ultimă problemă asupra căreia vrem să insistăm — firește nu de ultimă importanță — este ritmul in care va fi redată zonei una dintre marile ei atracții : cetatea Ada-Ka- leh, strămutată, după cum se știe, pe Insula Șimian. Dacă Consiliul Culturii și Educației Socialiste a restaurat pe noul teritoriu cea mai mare parte a cetătii. organele municipiului Drobeta Turnu-Severin nu au elaborat încă un program pentru integrarea ei, ca funcționalitate, în circuitul turistic (in prezent nu e stabilit nici măcar un sistem de acces al turistului în Insula Șimian. Or. 20 milioane de lei (cite a necesitat restaurarea cetății) nu s-au cheltuit doar pentru ca aceasta să poată fi privită de pe malul opus al fluviului !Așadar, pentru ca programul de dezvoltare a zonei turistice Porțile de Fier să prindă viață intr-un timp cit mai scurt sint necesare eforturi susținute, atit din partea ministerului de resort, a altor departamente, cit și din partea organelor locale.
Constantin PRIESCU

Acupunc
tura... penală

Iosif Graur, in virstă de 20 
de ani, din Tg. Mureș, ținea 
neapărat să-și demonstreze pri
ceperea în materie de... acu- 
punctură. Pentru aceasta și-a 
confecționat niște ace speciale 
din sirmă inoxidabilă și a înce
put... să înțepe, din goana bi
cicletei, trecătoarele pe care le 
intilnea pe stradă. După mai 
multe „experiențe" de acest fel, 
„cariera" pe care intenționa să 
o facă intr-o astfel de materie 
a luat sfirșit. Acum, I. G. aș
teaptă „pe ace" sentința instan
ței de judecată.

Au pierdut 
„ocazia0Sosit la Ghimeș-Făget, fn creierul munților, unde nu se face agricultură, Vasile Ioniță din Palanca, județul Bacău, a dat sfoară printre săteni precum că el le poate face rost de cantitățile de porumb de care au nevoie pentru iarnă, la un preț chiar mai mic decît cel oficial, de la magazin. Porumbul — i-a asigurat el — se afla în stația C.F.R. Ghimeș ; îi mai trebuiau doar niște bani pentru a-1 transporta. Pentru a nu pierde „ocazia", mulți săteni i-au avansat pe loc importante sume de bani. Dionisie CojocarU, Ștefan Pal, Dumitru Gîrbea ș.a. iși pregătiseră de acum și pătulele. A doua zi, ia „negustorul" (prins între timp de organele de miliție) de unde nu-i. în gară — nici urmă de porumb. în schimb, cei ce-1 căutau de zor aveau să se convingă că la magazinul din sat exista porumb cu carul !

Rubrică redactată de i
Dumitru HRCOB 
Gheorqhe POPESCU

I și corespondenții „Scinfeii”
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De la bun început se cuvine precizat că ritmul înalt de dezvoltare prevăzut pentru anul viitor nu constituie o excepție. Este astăzi unanim recunoscut caracterul dinamic al economiei românești, faptul că ritmurile de dezvoltare pe care le înregistrează în mod constant sini printre cele mai ridicate din lume.După cum se știe, Conferința Națională a partidului din vara acestui an, analizînd nivelul de dezvoltare al țării noastre, a apreciat că România, lichidind starea de înapoiere moștenită de la regimul burghezo- moșieresc, se află totuși mult în urma țărilor dezvoltate din punct de vedere economic, continuă să fie țară în curs de dezvoltare ; iată de ce sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu cu acel prilej că „este necesar să mai facem încă eforturi uriașe pentru accelerarea progresului material, științific șî cultural în scopul ajungerii din urmă a statelor avansate ale lumii". Plecând tocmai de la această necesitate stringentă, s-a stabilit ca și jn viitor dezvoltarea economică să aibă loc în _ ritmuri accelerate, astfel incit să se asigure în perioada 1976—1990 un ritm mediu anual de creștere a producției industriale de 9—10 la sută.încă în întâmpinarea Conferinței Naționale, in întreaga țară s-a declanșat o amplă mișcare pentru identificarea și mobilizarea rezervelor din economie, în scopul realizării cincinalului înainte de termen, a-1 accelerării dezvoltării societății noastre socialiste. Pe acest temei s-a conturat un program suplimentar al creșterii economice pînă la sfîrșitul cincinalului și, in acest context, prin hotărîrile recentei plenare a C.C. al. P.C.R. și legile adoptate de Marea Adunare Națională s-au dat noi dimensiuni cantitative și calitative planului pe 1973. Creșterea producției, industriale în anul viitor cu 16,2 la sută față de 1972, ca și majorarea producției-, agricole cu . 9.2 la sută" ^5 înscriu printre cele mai înalte ritmuri de dezvoltare cunoscute în economia noastră. Este aceasta o dovadă a resurselor de care dispunem tru impulsionarea , avintului nomic pe calea progresului.In rîndurile de față nu ne . punem însă să analizăm cifrele in șine, ci unele dintre cele mai importante semnificații economice si sociale ale dezvoltării in ritmuri rapide a economiei naționale. In primul rind, și aceasta feste poate

și cea mai importantă dintre consecințele la care ne referim, numai datorită dezvoltării în .ritmuri accelerate România va putea să depășească într-o perioadă istorică scurtă stadiul de țară în curs de dezvoltare, să ajungă la nivelul țărilor dezvoltate din punct de vedere economic. Trebuie subliniat că și pină acum, datorită ritmului înalt de dezvoltare, în țara noastră perioada de dublare a producției industriale a fost de 2—3 ori mai scurtă decît >pe plan mondial ; dacă am fi continuat să ne dezvoltăm in ritmul mediu înregistrat în perioada antebelică, nici pină la sfîrșitul se

noastră, unde acumularea reprezintă singura sursă a dezvoltării, un ritm înalt de creștere a venitului național condiționează, la rîndul său, lărgirea bazei pentru o și mai rapidă dezvoltare și modernizare a economiei ; prin suplimentarea a- cumulărilor, adică prin alocarea unor fonduri sporite pentru investiții, se intensifică și mai mult ritmul de creștere a producției. Deci, între ritmul de creștere a producției și cel al venitului național există un raport strîns de intercondiționare.Nu pot fi trecute cu vederea nici implicațiile creșterii ■ rapide

Corolarul ritmului accelerat de creștere a producției și venitului național îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor muncii. Faptul că astăzi salariul real este de peste 2,7 ori mai mere decît în anul 1938, că numai fondul de salarii este anul acesta de peste 3 ori mai mare decît întregul venit național al României aceluiași an, că știința, cultura, învățămîntul, o- crotirea sănătății au cunoscut, in numai un sfert de veac, o puternică dezvoltare este o consecință directă a1 ritmurilor accelerate pe care le-a înregistrat economia națională, a sporirii rapide a potențialului său
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In elucidarea răspunsului la întrebarea de față trebuie pornit de la cerința legică a creșterii eficienței activității sociale, care reclamă ca, de pe urma muncii sociale cheltuite, să se obțină rezultate economico-sociale cît mai mari. Esie socotită optimă și ea atare modernă acea ' structură a economiei naționale care, în condițiile asigură obținerea celui nivel al venitului dernizarea structurii economiei naționale este, așadar, -indisolubil legată de creșterea economică.In realizarea unei structuri optime, moderne a economiei naționale, partidul nostru pornește nu de la scheme abstracte, de la un etalon existent într-o țară sau alta— fie ea dintre cele mai dezvoltate— ci de la realitățile țării noastre, de ia posibilitățile actuale ale economiei naționale și necesitățile dezvoltării ei în viitor. Desigur, in modernizarea structurii economiei naționale se ține seama de experiența țărilor dezvoltate din punct de vedere economic și de avantajele ce decurg din diviziunea internațională a muncii, din schimburile internaționale și din cooperarea tehnico-științifică și economică cu alte țări. Dar structura economiei naționale a altor țâri, oricît de modernă ar fi ea. nu poate fi transplantată fără discernămînt în economia țării noastre. Orice măsură care nu ar fi fundamentată pe particularitățile concret-istorice ale țării noastre ar însemna modernizarea „de dragul modernizării" și ar avea consecințe negative asupra dezvoltării ulterioare, defa- vorizind, in ultimă instanță, creșterea economică.Potrivit acestor deziderate, în concepția partidului nostru, structura optimă a economiei in actuala etapă de dezvoltare reprezintă acea stare a complexului economie național în care se îmbină armonios și se completează reciproc industria puternic dezvoltată și diversificată, agricultura intensivă, construcțiile și transporturile avansate, un sistem dezvoltat și dens al serviciilor, un înalt nivel al cercetării științifice și o strînsă legătură a acesteia cu practica produc-

date, mai înalt național. Mo-

Prin însemnătatea deosebită și multitu
dinea problemelor pe care le abordează, 
prin bogăția lor de idei, documentele Ple
narei C.C. al P.C.R. din 20—21 noiembrie 
- în primul rînd expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, precum și hotărîrile 
adoptate — se impun atenției întregului 
invățămint de partid. Dezbaterea lor tre
buie să slujească cunoașterii aprofundate 
de către fiecare membru de partid, de că
tre masa largă a celor ce muncesc, a sar
cinilor ce le revin în etapa actuală la locul 
lor de muncă, participării lor cît mai active,

mai eficiente, la ampla mișcare pentru 
realizarea cincinalului înainte de termen, 
pentru accelerarea întregii dezvoltări eco- 
nomico-sociale.

în legătură cu problemele abordate de 
plenară, mai mulți propagandiști și 
cursanți au adresat redacției unele între
bări. în pagina de față răspundem ia între
bările privind implicațiile ritmurilor înalte 
de dezvoltare preconizate pentru economia 
noastră națională în etapa actuală, pîr- 
ghiile și direcțiile acțiunii de modernizare 
a structurii acesteia.

/ .3.3 miliarde lei peste prevederile cincinalului. De asemenea, a devenit posibilă alocarea unor fonduri sporite — cu 12,9 la sută mai mari decît în 1972 — pentru acțiuni social-culturale, cît și suplimentarea investițiilor pentru construcția de locuințe — 111 000 apartamente în loc de 100 000 cîte se stabilise inițial. In această perspectivă este evident că atingerea acelui standard înalt de viață către care năzuim depinde in mod hotăriior de munca noastră proprie, de eforturile întregii națiuni pentru punerea cît mai completă în valoare a resurselor tării. f

Se prevede o creștere substanțială a ritmului dezvoltării economice

colului XX nu am fi reușit să atingem nivelul actual al producției industriale. în condițiile ritmului de dezvoltare care a fost prevăzut de Conferința Națională se estimează că in anul 1990 producția industrială globală va fi de 6—8 ori mai mare decît în anul 1970, urmînd să ajungă la principalele produse la nivelul țărilor avansate din punct de "vedere economice Tocmai ca urmare a dezvoltării în ritmuri ra- j.pide a producției, materiale, venitulnațional urmează să creas-Că de'5—6 ori pină in 1990. Este limpede că mobilizarea cit mai intensă a tuturor energiilor șî resurselor societății echivalează cu a crea premisele unei înaintări tot mai rapide pe calea afirmării in rindul țărilor avansate ale lumii.O altă consecință a dezvoltării in ritmuri constă învenitului accelerate a impulsionarea național. In

(iei, un sistem re și folosire astfel incit să

etonomtei creșterii economia

a producției, implicit a venitului național, asupra evoluției schimburilor externe ; o producție simțitor sporită, de un nivel calitativ cît mai ridicat, asigură majorarea rapidă a exporturilor, ceea ce antrenează după sine asigurarea resurselor valutare pentru creșterea volumului importurilor. Or, este cunoscut, că pe calea unor importuri majorate de mijloace tehnice perfecționate se asigură, de asemenea, sporirea producției și producțivit;"— ții muncii și. in ultimă Instanță, a venitului național. Acest raționament își găsește pe deplin ilustrarea în corelațiile planului pe anul viitor ; majorarea volumului producției eu 14,5 miliarde lei față de prevederea inițială a cincinalului atrage după sine suplimentarea venitului național cu 6,3 miliarde lei. o sporire a exporturilor cu 2.5 miliarde lei valută și a importurilor cu 700 milioane lei valută.

industrial. Pe baza identificării unor noi resurse de sporire a producției și a majorării sarcinilor planului cincinal, față de Directivele Congresului al X-lea .— ceea fee echivalează in fond cu o accelerare a ritmurilor de dezvoltare— Conferința acestui an mediu să• 1975 cu 35 anul 1970,, sută, cit se prevăzuse inițial in, cincinal.Legătura strînsă dintre creșterea nivelului de trai și dezvoltarea generală a economiei a fost pusă în mod pregnant în evidență de lucrările recentei plenare a C.C. al P.C.R. Tocmai ca urmare a accelerării ritmului de creștere a venitului național s-a hotărît ea pînă la sfîrșitul anului viitor veniturile bănești totale ale populației din , sectorul socialist să fie majorate eu

Națională din vara a stabilit ca salariul crească pînă în anul la sută, comparativ cai l'ață de numai 26 Ia

Dezvoltarea economiei în ritmuri rapide are ample consecințe și pe alte planuri ale vieții sociale. Este cunoscut că procesul intens de industrializare a determinat un important transfer al populației ocupate din agricultură în ramurile neagricole. Dacă în anul 1950, 79.1 la sută din populația ocupată se afla în agricultură, în anul 1970 a- caiasta > scăzuse- Ia 49,1 la . suta, (■rescind corespunzător ponderea ra- nțurtlbr neagricblei'In același interval, tiărfiăr’iil sălâ'riaților din nomia națională a crescut de la circa 2 milioane la peste 5 milioane, iar al muncitorilor de la 1 2 milioane la peste 3,8 milioane. Iată deci ce amploare au cunoscut mutațiile intervenite in structura socială a țării ca urmare a ritmurilor intense de dezvoltare ale industriei. După cum s-a subliniat și la recenta Conferință Națională, acest proces va continua

și în viitor : pină în anul 1990 numărul celor ocupați în activitatea economică-socială va crește la peste 11 milioane persoane, din care 9,5 milioane salariați ; ponderea populației ocupate în industrie și construcții va spori la circa 50 la sută, în timp ce ponderea populației ocupate în agricultură urmează să se reducă la 10—15 la sută. Ca un rezultat firesc al mutațiilor din structura socială a țării, are loc și un intens proces de urbanizare. Astfel, în anul 1971 peste 41 la sută din totalul populației locuia in mediul urban, față de circa 25 la sută în anul 1950. Desigur, procesul de urbanizare la care ne referim nu.se exprimă numai prin trecerea junei părți din populația satelor la’ orașe, ci și prin continua ridicare a condițiilor de viață a populației urbane în ansamblul său. Se cuvine totodată remarcat că dezvoltarea rapidă, armonioasă a tuturor zonelor țării modifică substanțial înseși condițiile de trai din localitățile rurale, ri- dicîndu-le la nivelul celor de la oraș. Este o realitate pregnantă de pe acum în multe sate de pe întreg cuprinsul țării ; procesul de a- propiere a satului de oraș se va intensifica în viitor ca urmare a înfăptuirii planului de sistematizare a teritoriului, în cadrul căruia se prevede ca in următorii 15—20 de ani alte 300—350 localități să capete caracteristici de așezări urbane.Ne-am referit în rîndurile de *hai sus la unele dintre cele mai importante consecințe economico-sociaie ale menținerii ritmurilor accelerate în ansamblul dezvoltării economiei noastre naționale. Desigur, ele , Sînt mult mai numeroase. Chiar și numai enunțiativ amintim influențele dezvoltării accelerate asupra lărgirii cercetării științifice, pregătirii forței de muncă, asigurării necesarului de resurse de îna- . i terii prime etc. Practici ritmurile accelerate ale dezvoltării afectează toate laturile vieții economice și sociale a poporului nostru.Este un argument esențial pentru ca noi toți să ne simțim datori de a participa intens, cu toată capacitatea și puterea de muncă, la mobilizarea tuturor resurselor capabile să accelereze ritmul înaintării noastre pe calea progresului și prosperității.

A Studiul în 
strînsă legătură 
cu problemele 

locului
de muncăNu cu mult timp în urmă, Cabinetul de partid al municipiului București a elaborat un set de microplanșe prezentînd succint, sintetic, în spiritul orientărilor date de Conferința Națională a partidului, indicatorii economici-financiari ai industriei Capitalei in dinamica lor, determinată de angajamentul îndeplinirii cincinalului in patru ani și jumătate. Aceste microplanșe au fost distribuite cabinetelor de științe s.ociale din întreprinderi, spre a fi folosite în cadrul învățămîntului de partid.Este meritoriu faptul că în unele din aceste cabinete s-a trecut la îmbogățirea inițiativei cabinetului municipal, in sensul că modelele constituite de microplanșe au fost adaptate situației concrete din uzine.Dar să vedem, concret, cum arată aceste planșe. La uzinele „Electro- aparataj" le putem vedea pe toate, în formă mărită, expuse la cabinetul de științe sociale. Să examinăm, de pildă, planșa despre „Productivitatea muncii" ; evoluția acestui indicator în cincinal este sugestiv prezentată prin intermediul unui grafic al valorilor lui pe fiecare an, ilustrîndu-se comparativ, prin două traiectorii, atît cifrele stabilite de planul cincinal inițial pentru uzină, cît și noile cifre, rezultînd din angajamentul colectivului de a realiza cincinalul în patru ani și jumătate. Pe același panou sini indicate și căile dp creștere a productivității muncii.

cu intensitate Nicoară IONESCU

ÎNTREBĂRI Șl RĂSPUNSURI
eficient de pre.jrati- a foiței de muncă, se obțină rezultate certe, maximale. in utilizarea intensivă a potențialului productiv al țării și satisfacerea nevoilor materiale și spirituale ale membrilor societății.Obiectivele fundamentale stabilite de Congresul al X-lea al partidului și de Conferința Națională din vara acestui an. prevederile actualului cincinal reflectă întru totul acest concept asupra structu-

ansamblul economiei naționale, tocmai industria fiind capabilă să promoveze progresul tehnico-știin- țific în toate celelalte ramuri. Dar și în cadrul industriei, cerințele modernizării impun anumite corelații între diferitele ei subramuri. înainte de toate între producția mijloacelor de producție și producția obiectelor de consum, în funcție de condițiile concrete existente în fiecare etapă a construcției socialismului. Actualul cincinal a prevăzut în acest sens o creștere a

O dominantă majoră a modernizării complexului economic național constă în aceea că procesul de îmbunătățire a structurii industriei coboară în profunzime, vizind dezvoltarea acelor subramuri care au cea mai înaltă capacitate de a contribui direct la înzestrarea cu tehnica modernă și creșterea productivității muncii in întreaga economie națională, cum ar fi : electronica, mecanica fină și optica, producția de mașini-unelte și uti-

cretizate in prevederile actualului cincinal și liniile directoare de dezvoltare pînă în 1990 prevăd o apropiere a ritmului de creștere a producției agricole de ritmul de creștere a producției industriale, o schimbare radicală a raportului dintre producția vegetală și animală în favoarea aceleia din urmă, ceea ce reprezintă o trăsătură calitativ nouă, proprie perioadei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Pe această cale va crește ponderea agriculturii la formarea
Se prevede accentuarea procesului de modernizare

a structurii economiei naționale

Care sini pirghiile si direcțiile de acțiune?
rii economice. în anii de după cel de-al X-lea Congres, partidul ă inițiat o vastă activitate în vederea creării condițiilor ca procesul de modernizare a structurii economiei naționale să se desfășoare nestînjenit. din ce în ce mai rapid. Un moment deosebit de important marchează în acest sens recenta plenară a C.C. .al P.C.R. Adâncind o seamă de idei și prevederi cuprinse în documentele Congresului al X-lea și ale recentei Conferințe Naționale, plenara a trasat ferm căile de acțiune în anul Ce vine, .pentru dezvoltarea și mai accentuată a economiei, pentru desfășurarea și mai susținută a procesului de modernizare a structurilor.Crearea unui complex economie național modern, în primul rînd.țici conducătoare eficient necesită, accentuarea pozi- a industriei in

producției grupei A intr-un ritm mediu anual de 11,7—13.00 la sută, iar a grupei B de 9,5—11 la sută. Se înțelege că prin mobilizarea mai intensă a rezervelor interne — pentru anul viitor se prevede, bunăoară, sporirea ritmului producției industriale pînă la 16,2 la sută, față de nivelul mediu de 11—12 la sută, cit se prevăzuse inițial în planul, cincinal — această corelație fundamentală v‘a cunoaște modificări în sensul majorării celor doi termeni.Tot. ca o necesitate a îmbunătățirii structurii pe ramuri a industriei se prevede dezvoltarea mai accentuată în eadrul ei a producției ramurilor industriei prelucrătoare, aceasta fiind calea prin care se creează condiții pentru folosirea mai complexă a resurselor naturali ale țării.

laje tehnologice, petrochimia, producția materialelor plastice și rășinilor sintetice, a îngrășămintelor chimice etc. Ca urmare a. aplicării consecvente a acestei politici se va ajunge ca în anul 1975 principalele ramuri ale industriei grele — energetica, construcția de mașini, chimia și metalurgia, — să dețină aproape 56 la sută din totalul producției industriale, față de numai 50,1 la sută în 1970.Dezvoltarea agriculturii in pas eu creșterea de ansamblu a economiei și apropierea productivității muncii agricole de nivelul productivității muncii industriale reprezintă, de asemenea, o cerință esențială a făuririi unei struc- economice moderne. Direc- de dezvoltare a ăgricul- stabilite de’ partid și con-turi țiile turii a

venitului național, la dezvoltarea exportului, se va consolida simțitor poziția ei ca ramură de bază a economiei românești.Nu mai puțin numeroase și importante sarcini se profilează și cu privire la creșterea complexității structurale a altor ramuri economice, cum ar fi construcțiile, transporturile etc. De asemenea, modificări structurale esențiale Vor, rezulta din procesul de urbanizare a țării și sistematizare a localităților rurale, precum și din raționalizarea crescândă a structurii și utilizării forței de muncă ; este suficient să amintim în acest sens că numai în anii actualului cincinal se vor crea circa un milion de noi locuri de muncă, din care peste 230 000 numai în 1973. și că circa 400 mii persoane vor fi atrase din agricultură în ramurile neagricole ale economiei.

In sfîrșit, în modernizarea structurii economiei naționale, un rol însemnat revine dezvoltării activității prestatoare de servicii. Experiența țărilor dezvoltate demonstrează existerița unei viguroase tendințe de creștere a rolului prestațiilor de servicii în viața economică și socială, mărirea rapidă a ponderii mijloacelor destinate acestui sector, a numărului lucrătorilor ocupați în sfera serviciilor, apariția a noi și noi categorii și forme de servicii productive și de consum. în țara noastră este vizibilă, de pe acum, o creștere mai rapidă a populației ocupate în sfera serviciilor, în raport cu aceea ocupată în alte ramuri. Totuși, sfera serviciilor se caracterizează încă printr-o rămînere în urmă. Tocmai de aceea, actualul cincinal prevede sporirea volumului serviciilor prestate populației cu 55—61 la sută,' într-un ritm mediu anual superior ritmului de creștere a desfacerii mărfurilor prin rețeaua cu amănuntul, de 40—47 la sută.O componentă a politicii partidului de modernizare a economiei naționale o constituie și repartizarea rațională a forțelor de producție pe teritoriul țării. Programul amplu de investiții, prevăzut pentru actualul cincinal își va aduce din plin contribuția la ridicarea tuturor localităților către un nivel superior de civilizație materială și spirituală. Pentru sfîrșitul. anului 1975 se prevăd schimbări esențiale în gruparea județelor după potențialul , lor industrial.Chiar dacă limităm aria discuției numai la aspectele enumerate aici, putem trage concluzia că modernizarea economiei naționale constituie o parte integrantă, organică a procesului construirii societății socialiste multilateral dezvoltate, o condiție fundamentală a crșșterii calitative a întregii activități economice și o premisă pentru îmbogățirea vieții social-culturale a tării.
Petrea IOSUB 
Nicolae N1CH1TA
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cipalele orientări ale dezvoltării economico-sociale 
a României în următoarele două decenii, în voi. 
„Conferința Națională a Partidului Comunist Român", 
pag. 466—469. • Nicolae Ceaușescu : Raport ic

Conferința Națională a Partidului Comunist Român, 
cap. „Orientările și direcțiile dezvoltării economico- 
sociale a României în deceniile următoare", în voi. 
„Conferința Națională a Partidului Comunist Român", 
pag. 35—39. • Culegerea de lecții pentru învățămîn
tul de partid: Politica economică a Partidului Comu
nist Român — industrie-construcfii, pag. 7—16.

J

ponderea fiecăreia in acest proces : prin mecanizare și automatizare, prin autoutilare urmează să se asigure 35 la sută din creștere, prin reproiec- tarea unor produse 25 la sută, iar prin perfecționarea și calificarea muncitorilor 15 la sută. Pentru restul, de 25 la sută, se arată că vor trebui găsite soluții, ceea ce înseamnă o invitație la dezvoltarea spiritului novator, a inițiativei colectivului. In același mod au fost concepute și realizate planșe despre „Reducerea consumului de metal", „Cheltuieli la 1 000 lei producție-marfă", „Producția pentru export", „Beneficii", „Investiții" etc.Se cuvine să reliefăm faptul că toate datele cuprinse în planșe au fost stabilite pe baza unor analize temeinice, a unor estimări realiste a unor calcule economice riguroase, ținîndu-se seama de resursele interne existente în fiecare unitate.Semnificația datelor este și mai bine pusă în valoare prin faptul că pe planșe au fost înscrise și citate din documentele Conferinței Naționale, din expuneri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, care subliniază însemnătatea sarcinilor puse de partid în domeniul respectiv.Planșe asemănătoare am întîlnit și la uzinele „Electronica", „Timpuri Noi". Pentru ca acest material să fie folosit într-un mod viu și convingător în cadrul cursurilor, în unele din u- zinele amintite s-a distribuit fiecărui propagandist cite un set de fotocopii după planșele executate. La „Electro- aparataj", instruirea propagandiștilor a căpătat un plus de substanță prin aceea că lunar, înaintea dezbaterilor, ei sînt puși la curent de către conducerea întreprinderii cu situația operativă a realizării planului, cu deficiențele existente.Toate acestea au contribuit la orientarea dezbaterilor pe făgașul unei legături vii cu viața uzinei, cu problemele arzătoare ale producției. La „Electronica", de pildă, la dezbaterea pe tema „Reducerea cheltuielilor materiale de producție — factor determinant al creșterii eficienței economice" din cadrul organizației de bază 5, propagandistul, utili- zind planșa respectivă de la cabinet, aducînd exemple concrete din secție, a canalizat discuția spre problema diminuării rebuturilor, care căpătase aci un caracter acut.Este o metodă de lucru , a cărei eficiență, pe deplin verificată, o recomandă și altor cursuri, desigur în primul rind celor ce studiază problemele politicii economice a partidului.
Mihail PIRLOG



PAGINA 4 SCiNTEIA — sîmbătă 2 decembrie 1972

r în pofida opiniilor sceptice care prevăd o diminuare a ecoului cărții în conștiința publicului, in raport cu diversificarea și extinderea mijloacelor moderne de comunicare in masă, cartea își menține, ba chiar iși augmentează trăsăturile care au impus-o ca un mijloc esențial de transmitere a cunoștințelor dobindite de umanitate în cele mai diverse zone ale vieții materiale și spirituale, ca unul din instrumentele cele, mai eficiente de apropiere a maselor largi de tezaurul jie valori al culturii și ști- — pro- către 1972car

Din inițiativa forurilor locale de cultură, manifestări similare s-au desfășurat și în citeva centre din țară. Primul salon de carte deschis in provincie - Piatra Neamț — cele re au urmat la Bacău Pitești au prilejuit nu mai expunerea celor reprezentative lucrări părite în perioada 1972, ci și lansarea noi titluri, întîlniri ale cititorilor cu scriitori și redactori ai editurilor, simpozioane. discuții pe marginea unor colecții etc. A- semenea manifestări ilus-

• la casau numai ti- 1971— unor

standuri sau intîlniri cu autorii, și in cadrul numeroaselor acțiuni culturale organizate pe plan local, cum ar fi ..Primăvara orâ- deană", „Memoria Argeșului", „Zilele folclorului ti- mișan", „Zilele culturii călinesciene" ele.Marile evenimente social- politice, cit și principalele aniversări din acest an au fost marcate, în mod firesc, prin apariția u- nor lucrări dedicate lor. dar și prin variate acțiuni - cu cartea inițiate în. mod special. Conferința Națională a P.C.R. a dat un imputs

prilej de întilnire a micilor cititori cu autorii îndrăgiți.Un adevărat bilanț al muncii de editare in domeniul literaturii beletristice s-a realizat prin expoziția de carte deschisă cu ocazia Consfătuirii naționale a scriitorilor, cele 2 500 de volume expuse conturind o imagine grăitoare a dezvoltării literaturii originale în perioada care a trecut de la precedenta Adunare generală a scriitorilor. Totodată, prezentarea cu acest prilej a numeroaselor traduceriînței. Iată de ce clamarea deUNESCO a anului „An internațional al ții“, precum și elaborarea, sub deviza „Cartea pentru toți", a unor programe naționale și * ‘ menite să răspîndirea și popularizarea cărții, la perfecționarea activității editoriale, s-a dovedit a fi o inițiativă binevenită. In țara noastră. în condițiile in care dezvoltarea culturii, artei și literaturii este privită ca o parte integrantă a vastului* proces de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, a- cestui important eveniment i s-a acordat, în mod firesc, o deosebită atenție. Sub egida comitetului national constituit pentru a coordona manifestările legate de „Anul internațional al cărții*4 — comitet din care fac parte personalități ale vieții noastre culturale și artistice, reprezentanți ai principalelor organizații și instituții sociale și culturale — a fost alcătuit un plan bogat de acțiuni car** și-au propus să promoveze în rindul celor mai diferite categorii de cititori cartea social-politică. beletristică, tehnico-științifică. opere în stare să contribuie la mai buna cunoaștere a culturii celorlalte popoare, cît și la propagarea peste hotare a propriilor noastre valori. Rememorarea — oricît de succintă — a principalelor manifestări consacrate cărții de la începutul anului și pină în prezent — reliefează posibilitățile practic nelimitate de care dispunem în această privință.„Salonul național al cărții", eveniment anual de prestigiu, a marcat, de fapt, inaugurarea întregii serii de manifestări. Celor peste 20 000 de vizitatori li s-a oferit prin cele circa 1 800 de volume expuse — . o imagine concludentă a producției noastre editoriale, ei fiitnd totodată invitați — în cadrul întîlniri- lor susținute zilnic de fiecare editură în parte sau în cadrul unor consfătuiri tematice — să-și spună cuvîntul asupra ceea ce a apărut, să facă sugestii și propuneri#^**' fîȘfeâwlrî #£ ceea ce vor să citească, cu difuzarea și popularizarea cărții.

internaționale,contribuie la CARTEA
ROMÂNEASCĂ

JfAnul international
4

I Val cârtii
trează concludent preocuparea de a concentra și coordona eforturile creatoare ale tuturor factorilor care se ocupă de elaborarea, tipărirea și difuzarea cărții, de a pune în conexiune aceste eforturi cu solicitările cărora le cartea.„Anului internațional al cărții" multe trate vieții Sub UNESCO toți", năoară, acțiunile din cadrul celei de-a XlI-a ediții a „Lunii cărții la sate". Grupate în trei decade ale cărții social-poli- tice, literaturii contemporane și cărții agricole, cele aproape 150 de consfătuiri ale cititorilor de la sate cu redactorii din edituri, întîlnirile cu scriitori din București și din Asociațiile scriitorilor din Cluj, Iași, Timișoara. Bacău sau Tg. Mureș, expozițiile sau standurile deschise cu acest prilej au impulsionat în mod dent popularizarea iwzarea cărții în rural.De altfel, cartea prezentă,

celoreste destinatăs-au subsumatialte manifestări înde acum în tradiția noastre culturale, deviza lansată de „Cartea pentru s-au desfășurat, bu-

evi- și di- med«ft’

deosebit manifestărilor care privesc cartea social- politică. Dintre acestea a- mintim expoziția organizată de Academia de științe sociale și politice și Centrala cărții la Sala Palatului, amplele expoziții de carte social-politică deschise la Arad. Cluj, Iași, Petroșani, Ploiești, Satu-Mare și în multe alte localități, caracter rate în da cărții județul cărții" în Teleorman, cada cărții social-politice1 la Craiova șoara etc.), mari întreprinderi din Capitală („23 August", „Republica", „Electronica", „Danubiana", „Timpuri Noi" și multe altele) sau din tară („Electroputere" sau Fabrica de confecții din Craiova, fabrica ..Banatul". U.M.T. sau I.R.E.T. din Timișoara etc.).Cu prilejul aniversării a 50 de ani de la crearea U.T.C.-ului au fost organi-' zate de toate centrele de librării din țară expoziții de carte pentru tineret, iar in localitățile mai importante „Zile ale cărții• «peiitri»- tineseW*. Be-' ammenea. în- marile orașe din țară s-au desfășurat „Zilele cărții pentru copii".

acțiunile cu de masă desfășu- județe („Deca- social-politice" în Brașov, „Zilele „De- sau la Sighi- precum și în

din literațura noastră apărute peste hotare a reliefat ecoul înregistrat pe plan internațional de creația literară românească contemporană.Ample retrospective e- ditoriale — pe anumite sectoare tematice — s-au realizat și cu ocazia unor prestigioase cu caracter găzduite de țara tră : sesiunea regională UNESCO, Congresul de estetică. Congresul internațional de studii ovidie- ne, cursurile de limbă și literatură română de la Sinaia etc.Sub emblema sugestivă a „Anului internațional al desfășurat și consfătuiri și care și-au dezbată — cu unor editori,

manifestări internațional noas-

cărții" s-au o serie de simpozioane propus să participarea scriitori, oameni de artă și cultură — diverse aspecte privind munca responsabilitate cesul de elaborare și tipărire a cărții. Amintim, de pildă, in acest sens, consfătuirea privind literatura beletristică temporană care s-a desfășurat la Timișoara. Consfătuiri asemănătoare in- . tre (

plină de in pro-
con-

reș. Arad, Iași, îmbrăți- șind o arie largă de preocupări.genericul România' duit o artistică de amploare, prima de _'_1noastră. în fața vizitatorilor și a unui juriu exigent au fost expuse circa 400 de ilustrații originale la cărți beletristice și științifice, cărți distinse cu diplome și medalii la concursuri naționale și internaționale, afișe, machete originale de carte. Concomitent s-au desfășurat lucrările unui simpozion cu aceeași temă. în cadrul căruia specialiști din țară și de peste hotare au dezbătut probleme majore pentru grafica de carte.O atenție sporită s-a a- cordat în acest an prezenței cărții românești peste hotare, urmărindu-se o cit mai semnificativă participare a editurilor noastre la diversele confruntări internaționale. Au fost pregătite standuri reprezentative de carte românească pentru expozițiile de la Montevideo, Buenos Aires, Tokyo, Detroit, Ottawa, Sao Paolo, Nisa. Miinchen, Paris, Amsterdam, Budapesta, Berna, Londra, Kiev, precum și pentru tîrgurile de carte de la Leipzig, Varșovia, Sofia. Se vor mai deschide expoziții de carte românească in Chile, U.R.S.S., Italia, Suedia, Pakistan, Algeria și in Spania, cit și in cadrul tirgurilor internaționale de la Frankfurt am Main, Belgrad și Cleveland. în același timp, s-au intensificat acțiunile de informare a principalelor instituții culturale din străinătate cu privire la cele mai valoroase apariții editoriale românești. Numeroase volume și materiale de popularizare și informative au fost trimise la peste 950 de biblioteci centrale, științifice, universitare, diverselor organisme internaționale, lectoratelor românești, traducătorilor etc.Manifestări importante au loc în ..Decada cărții românești", care s-a organizat în cinstea aniversării a 25 de ani de la proclamarea republicii.Realizările obținute și in domeniul editării și popularizării cărții de România socialistă dovedesc, o dată în plus, faptul că într-o țară care iși construiește cu temeinicie viitorul comunist întregului popor i se deschid larg în față porțile cunoașterii, marile valori ale culturii și științei naționale și universale devenind cu adevărat un bun al tuturor.

Nu demult — sub „Arta cărții in .“ — Clujul a găz- altă manifestareacest fel in tara

Prof. univ. dr. etstîiiittiifciivttrtj in- _ nnnTT x y adutre etWBrt; • 1°» BALAN,tori sff vor desfășura’" i.r - * vieepreședinte curînd la Ploiești, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Tg. Mu-

CEZAR PETRESCU
cronicar al epocii

a-

S-au împlinit, la 1 decembrie, opt decenii de la nașterea lui Cezar Petrescu, prozatorul care s-a inpumetat să scrie despre societatea românească din prima jumătate a secolului XX, o „cronică epică", o radiografie social-psihologică după exemplul a- celeia pe care Balzac a realizat-o despre Franța primei jumătăți a secolului trecut. Și tot în acest decembrie 1972, cind scriitorul ar fi ajuns la 80 de ani. numărăm și împlinirea unei jumătăți de secol de la apariția celei dinții piese din ..cronica românească a veacului XX", volumul de nuvele „Scrisorile unui răzeș". în anii care au urmat s-au. adunat, ea părți componente ale unei opere vaste — pe care scriitorul și-a vrut-o corp unitar, tablou de ansamblu al evoluției unei intregi societățiproape 40 de volume, romane și nuvele. cea mai mare parte dintre ele fiind în mod evident gindite' dintru început drept fragmente ale panoramei generale. Despre îndrăznețul său program literar, scriitorul avea să vorbească mai inlii in 1929 intr-un interviu, apoi în 1932 în „Cuvîntul înainte" al romanului „Plecat fără adresă".„în momentul de față — declara Cezar Petrescu în 1929 — lucrez Ia un roman. „Calea Victoriei"... din- tr-un ciclu mai vast, de alte 7—8. menite să înfățișeze aspectele vieții românești contemporane...", ciclu în care conflictele psihologice determinate de întreaga desfășurare a vieții sociale trebuiau să ocupe locul esențial. Și scriitorul nu se sfia să indice zonele tematice, definitorii pentru mișcarea interioară a eroilor, numind direct mediul ambiant, cadrul social unde se plasau subiectele, circumscriind sau izolind strict psihologia eroilor. După romanul „Calea Victoriei", anunța el, „va urma un roman din atmosfera atît de pitorească și dramatică a regiunilor petrolifere : „Aurul negru". Un roman al moravurilor politice. Altul de presă. Unul al vieții provinciale și altul, al căsătoriei etc.".Trei ani mai tîrziu, în amintitul „Cuvînt înainte", nu numai ideea ciclului epic unitar era amplu explicată, ca o preocupare literară specifică. pentru profilarea personalității proprii, dar mai ales era întărită cealaltă idee a realizării marii fresce contemporane, a tabloului social- uman. ca țintă supremă.Cezar Petrescu își întemeia pro- ■ gramul scriitoricesc pe solida gindire teoretică de scriitor realist, observator obiectiv al vieții, narator lucid al evenimentelor, angajat in toată mișcarea de idei a timpului său. Succesul literaturii sale vine de aici ; durabilitatea romanelor și nuvelelor pe care le-a scris, a mulțimii de articole publicate e in funcție de plasarea sa in raport cu evenimentele, cu forțele sociale din epocă. Opera sa de romancier și nuvelist și deopotrivă cea de ziarist își datorează eficiența socială și valoarea estetică plasării active in cea mai strictă contemporaneitate. Multe, din șerie-

intimplat să fie chiar eronat, — in același timp cititorul a simțit întotdeauna adevărul tabloului zugrăvit, autenticitatea oamenilor care populează romanele și nuvelele scriitorului. Chiar în cele mai convenționale din construcțiile scriitorului (cum sînt îndeosebi romanele din jurul anului 1944 — „Ochii strigoiului",„Carlton". „Adăpostul Sobolia". „Ta- pirul") există un suflu al contemporaneității care-1 atrage pe interesează, ii declanșează și atitudini, chiar dacă nu una ii convinge...Cronica românească a XX", pe care ne-a lăsat-o Cezar Petrescu, inegală in multele ei compartimente. in piesele care-o alcătuiesc, este jalonată de un număr de cărți care se inscriu între cele mai bune ale prozei interbelice, plasind pe scriitor între principalii romancieri și nuveliști ai perioadei respec-

cititor, îl întrebări întotdea-veacului

La 80 de ani

de la nașterea 

scriitorului

/

ș.a., în ciclul satiric „Miss România”, in nuvelele din volumele „Omul care și-a găsit umbra", „Aranca, știma lacurilor" etc. — toate publicate intre 1928 și 1934. Nu întîmplător acest prohod general și rechizitoriu definitiv al vechii orînduiri, de fapt al clasei burgheze, e realizat cu deosebire în cărțile scrise și publicate în perioada marii crize a capitalismului. Desigur, nu vom putea să nu observăm limitele viziunii scriitorului, faptul că in opera sa — în care denunțul claselor in agonie este evident — nu iși află un ecou amplu poziția și lupta revoluționară a clasei muncitoare, clasă ce se afirma tot mai puternic în arena istoriei și avea să determine un nou destin țării. Un singur erou rezistă și se salvează de la prăbușire, în cărțile lui Cezar Petrescu, învățătorul Nicolae Apostol. ecoul romanului „Apostol", publicat tot în acest interval ; dar el triumfă pentru că idealul de care e călăuzit se leagă de cei mulți, de cei de jos, nu e un ideal individualist, nici un program de parvenire în ordinea burgheză. Scriitorul era încălzit de ideea că trezirea satului prin știința de carte poate aduce după sine și prosperarea materială a țărănimii.— itluzie care însuflețise un întreg corp de intelectuali sătești îndată după 1900. Dar nu mai puțin devotamentul față de oamenii umili este expresia unui umanitarism incontestabil și a unui spirit militant. Romanul „Apostol" este de lumină în opera Petrescu, scriitor care.descoperă în viața reală soluțiile și forțele sociale apte să rezolve impasul la care ajunsese vechea orin- duire, are luciditatea de a profeți și preconiza dezastrul ei ireversibil, apropiat. Cu cit se apropia războiul, cu atît profețiile sale deveneau mai patetice și nu întîmplător ultimul .mare roman pe care-1 încheie înainte de august 1944 este ciclul „1907". consacrat marilor răscoale țărănești de la începutul veacului nostru.Cezar Petrescu intenționa să scrie și un alt mare ciclu epic, „Neamul Vardarilor" (in 7 volume), în care să urmărească „rădăcinile dîh celălalt veac" ale clasei căreia îi vestea prăbușirea la jumătatea veacului XX.El s-a întors însă cu precădere din nou către actualitatea imediată, căreia îi consacră volumul de nuvele „Vino și vezi" (1954), romanul „Oameni de ieri, oameni de azi. oameni de mîine" (1958), citeva volume de reportaje și articole și scenariul „Nepoții gornistului" (in colaborare) unde urmărește succesiunea ideii de revoluție de la 1877 pină în anii noștri, cind eroii sînt luptători oomuniști în ilegalitate. Prin activitatea sa literară și obștească, desfășurată după eliberarea patriei, Cezar Petrescu și-a dovedit într-un înalt grad atașamentul față de noul timp al țării, expri- mîndu-și adesea prin scrisul său încrederea în drumul socialist pe car? a pășit poporul condus de partidulScriitorul râmi nea credincios crezului său de a fi cu precădere cronicarul epocii sale, de a da, prin opera sa, o imagine vie a timpului său. A- ceasta este ‘ coordonata cea mai importantă prin care nuvelele și romanele lui Cezar Petrescu înfrunți timpul și căreia el i-a dedicat cea mai mare parte a efortului său de gazetar, talentul său, puterea sa de ' a observa și picta realitatea, de a imagina. în spiritul ei, ca un veritabil scriitor militant.

tive. „Scrisorile unui răzeș" și, apoi, „Drumul eu plopi" (1924), „Carnet <le vară" (1927) sint numai preliminarii ale vastului tablou din romanul „întunecare" (1927—1928) în care se desfășoară, de-a lungul unui deceniu, e- volufia României in perioada celui dinții război mondial. Cu destinul eroului central, Radu Comșa, tînăr intelectual care aștepta o regenerare morală, o prefacere a conștiințelor ce în- țîrzia să vină, scriitorul a întruchipat esența unei generații, care, după război în mare parte și-a uitat angajamentele solemne luate in tranșee față de armata oamenilor mulți și asupriți. Romanul este o frescă tragică. încheiată cu sinuciderea eroului principal, neputincios să îndrepte lumea, în timp ce colegii săi se adaptează și parvin în ierarhia socială, la averi, titluri și putere politică.Cezar Petrescu sesizase acest fenomen încă din timpul războiului și îl dezvăluise în gazetăria sa la ziarele Depeșa și Chemarea ale socialistului N. D. Cocea (intors in 1918 din Petrogradul revoluționar). Aici și apoi in revista Hiena (1919—1920), in ziarul Țara noastră și in lunarul Gindirea (Cluj. 1920—1928) se constituie primele tipare ale viitoarei sale ideologii social-literare. care, de la rechizitoriul celor „care s-au trădat" ajunge să facă proces întregii orînduiri care-și alesese corifeii din rindul lurile.poate coperă care-1 . .Cei care-și leagă destinul de acela al clasei dominante a sistemului capita-• șj: parvin cu aceas- ' >Jie ; cad încarcă să se opună, de unul singur, păstrindu-și cinstea și umanitatea ; nici ei nu pot rezista, societatea care nu și-i poate salva pe cei devotați și nu-i pe oponenți fiind chidare, care se autodevoră" spune scriitorul. Hecatomba care cad continuă, așadar, în vasta a lui Cezar Petreșcu, după in romanele „La Pa- .,Calea Victoriei".

celor ce și-au părăsit idea- Triumful acestora nu îl înșela pe scriitor ; el des- în fiecare erou morbul ascuns sapă și-l duce la prăbușire.
acțiunea Parv'nrngi'nențy Ijiind ole se scriau, rsubiec- Ta capTlwnți jar a except/ teTe au palpitația vieții vil; ' probi e- frinți și cei care' irvc&<

al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste

161 e au ’palpitația vieții .... .----mele la ordinea zilei capătă un răspuns imediat și. dacă azi putem a- pre.cia că uneori răspunsul n-a fost întreg, alteori n-a fost exact sau s-aa fost expoziții.
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PROGRAMUL I

cruță„o societate în lieu m celor

ca o oază lui Cezar dacă nu

CÂRTII ROMANEȘTI4
» ♦

ieri s-a Inaugurat „Decada cărții românești", tradițională manifestare culturală a cărei actuală ediție are loc sub auspiciile îngemănate ale „Anului internațional al cărții" și ale suitei de activități dedicate celei de-a 25-a aniversări a republicii. Concepută ca un prilej anual de dezbatere matură, de estimare lucidă a realizărilor și problemelor specifice sistemului nostru editorial, decada reprezintă un minunat prilej de trecere in revistă, de evaluare a ponderii pe care o deține cartea în viața spirituală a constructorilor noii societăți românești. Desigur, multitudinea de acțiuni organizate intre 1—10 decembrie va ilustra rezultatele obținute de editurile noas- ■ tre în domeniul producției de carte și al răspindirii eficiente a acesteia in rîndurile milioanelor de cititori, ca și în sfera promovării — prin intermediul tomurilor tipărite in limba română și in limbile naționalităților conlocuitoare — a celor mai reprezentative creații științifice. literare și artistice izvodite în această geografie spirituală. Dar, dincolo de cadrul concret al fiecărei manifestări, mai presus de semnificațiile, luate in parte, ale activităților organizate în toate județele țării, această decadă închinată jubileului tarea unor blematică.Intr-un scurt s-au gantică a ră, o creștere impetuoasă și într-o manieră spectaculară ti numărului de cititori. Citeva cifre sint edificatoare pentru amploarea acestei dezvoltări. Astfel, dacă in 1948 erau numai 4 edituri de stat, in prezent funcționează 24 de edituri specializate. unele desfășurîndu-și activitatea și in centre culturale cu vechi tradiții, precum : Cluj. Iași. Timișoara, Crajova. Se tipăresc cărți în tiraje astronomice și intr-un număr de titluri caracteristice unor țări cu vechi tradiții umaniste. Conform statisticilor UNESCO. România se numără printre primele 15 țări care

istoric relativ o activizare gi-răstimp produs _ interesului pentru lectu-

produc numărul cel mai mare de titluri la 1 milion de locuitori. Creșterea numărului de titluri și a tirajelor constituie dovada peremptorie că avem o cultură în plină dezvoltare. Tirajul exprimă răspîndirea cărții, aderenta ei la cititor. Cifrele sint impozante și intr-un domeniu și în altul. în perioada 1949— 1971. numărul total al cărților publicate în limba română și în limbile naționalităților conlocuitoare, a- tit in sectorul editorial, cit și in cel extraeditorial, se ridică la 153 007 titluri intr-un tiraj de 1 488 419 000 e- xemplare. in această impunătoare cifră fiind incluse lucrări social-poli- tice, filozofice, sociologice, estetice, istorice, economice, lingvistice, filologice. agrozootehnice, enciclopedice și de informare, medicale ș.a.Un loc distinct îl ocupă în cadrul acestui monumental fluviu de lumină spirituală cartea beletristică, din care s-au tipărit. între 1949— 1971. 12 000 dc titluri, intr-un tiraj de 252 milioane exemplare. In pofida profețiilor unor minți opace, a casandrelor improvizate ce pronosticau cu zpl, pe lungimile de undă ale unor posturi de emisie apatride, o criză a literaturii noastre, scriitorul român, altădată stingher, intra mu- ros, se simte restituit vocației sale civice și etice de tribun și vizionar, se „prenumeră în obște". Mai mult ca oricînd înainte, el nu este un caligraf impasibil al evenimentelor, ci un cetățean, un glas al cetății conștient de solia lui terestră. Numai in 1970. primul an de activitate a noilor edituri înființate, s-au publicat peste 500 de cărți, de proză, poezie. dramaturgie, istorie și critică literară. intr-un tiraj de 5 700 000 e- xemplare. Zestrea clasicilor, „moștenirea noastră cea mai bună" — cum o caracteriza Sadoveanu — și scrierile contemporanilor au o largă audiență la cititori, contribuind la educarea acestora în spiritul eticii și echității socialiste. O expresie a politicii statornic desfășurate de partid, de impulsionare și valorificare a culturii naționalităților conlocuitoare, o constituie editarea, intre 1949—1971,

a 10 273 de titluri într-un tiraj 50 milioane de exemplare în* limbile : maghiară, germană, sirbă. u- u rai neană, idiș.In România socialistă cartea a devenit un prilej al „sărbătorilor zilnice". este realmente „o carte pentru toți". Ea este prezentă in 22 468 biblioteci și în nenumărate cămine. Actuala „Decadă a cărții românești" iși propune să contribuie la o mai largă propagandă a cărții, intenționează să faciliteze legături și mai trainice între autori, editori, bibliotecari, librari și cititori. Expozițiile de carte cu vinzare, deschise în librăriile principale din fiecare reședință județeană, și in București la librăria ..Mihail Sadoveanu". organizarea de „zile ale editurilor". în- tîlnirile scriitorilor din toate generațiile cu cititorii de la orașe și sate, expozițiile retrospective alo producției editoriale din ultimul sfert de _ veac, vitrinele festive, numeroasele ’ acțiuni de difuzare a cărților in întreprinderi, instituții, facultăți, școli confirmă încă o dată prețuirea înaltă și consecventă de care se bucură litera tipărită în evul socialist românesc.

Deschiderea emisiunii. Telex. 
Studioul artistului amator.
A fost odată ca niciodată... 
„Cheița de aur“ (I).
De vorbă cu gospodinele. 
Universitatea TV.
Selecțiuni din emisiunea 
„Portativ ’72“.
Publicitate.
Comentariu la 40 de steme — 
județul .Mehedinți,
Un sfert de veac în muzica 
românească.
Biblioteca pentru toți — 
Mihail Sadoveanu (III). 
Telejurnal.

15,00 Tenis : „Turneul campioni
lor44. înregistrare de la Bar
celona. Comentează Ion Țiriac 
și Cristian Topescu.
Emisiune în limba germană. 
Ritm, tinerețe, dans.
Desene animate. 
Publicitate. 
1001 de seri.
Telejurnal • în cinstea ani
versării republicii — Cronica 
mărit întreceri.
..încă un imn ție, țara mea 
mult dragă“. Omagiu lui Ni
colae Bălcescu. Prezintă acad. 
Constantin C. Giurescu.
Teleenciclopedia » Senufo (1) 
• Mzima • Breviar.
Film serial : Mannix — 
coada ochiului.
„Mereu, mereu tînăr !“. Re- 
întîlnire a iubitorilor de mu
zică ușoară cu interpretul 
Gică Petrescu. într-un recital 
transmis din Sala bizantină a 
Casei Centrale a Armatei. 
Telejurnal.
Tenis : finala „Turneului
campionilor14. Transmisie de 
la Barcelona. Comentează Ton 
Țiriac și Cristian Țopescu.

PROGRAMUL II

Agenda.
Ansambluri folclorice.
Reporterii noștri peste hotare 
a Krivoklat (R. S. Ceho
slovacă). Reportaj de Dumitru 
Cucu și Iosif Ollerer • 
niște la Cape Kennedy, 
portaj de Andrei Bacalu.
Armonii intime — Cele 
frumoase lieduri. Ciclul ..Că
lătorie de iarnă44 de Fr. Schu
bert.
Pantea. 
Weiss.
Istoria filmului : 
comedia era încă 
-media cinematografică 
anii 1930—1945).

• Săgeata căpitanului Ion : LUMI
NA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15.
a Frumos, onest, 
tralia... : PATRIA 
1G.30; 19; 21,15 
a Fugi, ca să te 
RUL — 16: 18: 20.
• Martin în a! nouălea cer : CO- 
THOCENI — 15,30; 17,45: 20.
a Cazul Mattei : CAPITOL
11,15; 13,30: 16; 18.30: 20.45. 
a Micul om mare ; SCALA — 9,15; 
12; 15,30; 18.15; 21.
• Bulevardul romului : 
REȘTI — 8,30; 11; 13,30: 
21, FAVORIT — 9,30; 12;
20,30. MODERN — 8.45;
16; 18,30; 21.
a Cu miinile curate : GIULEȘTI
— 15,30; 18: 20,30, VOLGA — 9; 
11.15; 13,30; 16; 18.15; 20.30, AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, 
CENTRAL - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18.15; 20,30.
a Seceră vintul sălbatic 
FARUL - 8,30; 11; 13.30 
21, FESTIVAL - 8,30; 11 
18.30; * -----------------
13,30; 16;
8,30: 11:
• Drum
— 15.30: 18; 20,15.
a Vacanță la Roma : EXCELSIOR
— 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; “
GLORIA — 8,45: 11; 13.30: 16;
20,45, TOMIS — 9; 11.15; 13.30; 
18,15; 20.30.
a Sfînta Tereza și diavolii : 
GREȘUL — 15.30; 18; 20.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
a Marea hoinăreală : DOINA — 
11: 13,15: 15,45: 18,15: 20.30. FLACĂ
RA — 15,30; 18: 20.15.
a Pasărea liberă : MOȘILOR — 
15,30: 17.45: 20.
a Fata care vinde flori : ARTA — 
10; 12.30: 15; 17.30; 20.
a Faraonul — 10: 13, Program de 
filme din R. P. Bulgaria — 16.30, 
Minăstirea din Parma — 18,45 : CI
NEMATECA (sala Union).
a Am încălcat legea : GRI VITA
— 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15: 20.30. 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30: 16; 
18,15; 20,30.
• Născut liber : TIMPURI NOI — 
9.15—20.15 în continuare.
a Anonimul venețian : LIRA 
10,30; 12,30.
a Al treilea : LIRA — 15.30; 
20,15.
• Vagabondul : FERENTARI 
9.30: 12.
a Cheia : FERENTARI
17.45: 20.
a Fuga e sănătoasă : FLOREASCA
— 15,30: 18: 20,15, DRUMUL SĂRII
— 16; 18; 20.
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„cronică" _...întunecare" ratlis general",„Comoara regelui Dromichet" și „Aurul negru". „Oraș Patriarhal". „Plecat fără adresă", Duminica orbului" Mihai GAFIȚA

VULTUREȘTI,
„capitala candorii

a A.R.I.A. prezintă (la Studioul de 
concerte al Radioteleviziunii) : 
Concertul formației de cameră 
„Les Musiciens de Paris*4 — Fran
ța — 19,30.
a Filarmonica de stat „George 
Enescu4* (la Ateneul ’ Român) : 
Concert simfonic Joseph Haydn, 
în program „Anotimpurile44 — ora
toriu pentru soliști, cor și orches
tră. Dirijor : D. D. Botez. Dirijorul 
corului : Vasile Pântea — 20.
• Opera Română : Spărgătorul de 
nuci — 19,30.
a Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19.30.
a Teatrul Național ..I. L. Cara- 
giale41 (sala Comedia) : Părinții 
teribili — ‘20. (sala Studio) : Moar
tea ultimului golan — 20.
• Teatrul comedie : Mutter
Courage

• Teatrul .,Lucia Sturdza 
tandra14 (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 
20, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Valentin și Valentina — 20.

teatre
căderea Teatrul Mic : După

19,30.
• Teatrul „C I. Nottara4' (sala 
Magheru) ; Stana — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă1* rComoa- 
ra clin „Insula piraților*4 — 16.
a Teatrul „Țăndărică41 (sala din

i
I

• Teatrul evreiesc de stat : -Un 
șirag de perle - 19,30.
• Teatrul „G Bacovia44 din Bacău 
(la Sala Palatului) : Unchiul nos
tru din Jamaica — 16; 19,30.
« Teatrul satiric-muzical „C. 
nașe44 (sala Savoy) : Revista 
cuvîntul — 
Victoriei nr 
drag — 19.30
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu44 : Hanul piraților 
- 19.30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română14 : Flori alese — 19’30
• Circul „București11 ; Spectacol 
internațional cu artiști ai circurilor 
din Moscova, Ulan-Bator, Fraga. 
București — 16: 19.30

Desenele copiilor din Vultureștii Argeșului continuă să ne uimească. „explozia" înregistrată în urmă cu cîțiva ani păstrîndu-și vigoarea inițială și tin- zind, paradoxal, să se clasicizeze. Acest lucru ni-1 demonstrează și recenta lor expoziție deschisă în sala 
Kalinderu din Capitală. Față in față cu zecile de lucrări expuse, o retrospectivă a „fenomenului" Vulturești nu face altceva decit să confirme aprecierile elogioase ce s-au rostit pină acum.Totul a pornit, desigur, și de la profesorul de desen, care a văzut in harul copiilor săi dimensiunile reale ale unei extraordinare manifestări a copilăriei însăși. Fiindcă la Vulturești, copilăria este autoarea tandrelor, neobișnuitelor cioburi colorate care împlinesc pereții de vitralii ai u- nei așezări fantaste și ea se exprimă cu degetele și cu numele unor copii de țărani cu nimic deosebiți de copiii satelor noastre românești... în loc să le împartă sfaturi goale și precepte pedagogice de mult înghețate, acest minunat dascăl a dat țincilor vopsele, pensule și blocuri de desen. I-a deprins — condiție» esențială a creației — să se „povestească" neconstrînși, le-a asigurat „dreptul" de a tot că efe- ales,

„profesioniștii" plasticii. S-ar părea că nu pun preț mai mare pe desenele lor decit pe jbcurile din curtea școlii, s-ar părea că ințcleg*— uneori înaintea părinților care își și imaginează rapide cariere pentru odraslele lor — că tot ce fac e numai dulcea anticameră a Artei, că nu sînt confundabile
ÎNSEMNĂRI

DINTR-0
EXPOZIȚIE

CU DESENE
ALE COPIILOR

Tă- 
are 

19,30, (sala din Calea 
174) : Trăsnitul meu

picta ori înscena ceea! ce cred ei trebuie fixat pe mere file și, mai i-a ajutat să nu-și depășească știuta lor condiție de copil, ofe- rindu-le imaginea pictorului care ride. Da, copiii de la Vulturești pictează rizind, hir- jonindu-se între o trăsătură de pensulă și alta și comentîndu-și „creațiile" cu o obiectivitate, cu un Umor și cu o constructivă ambiție cum rar intil- nești la autorii maturi.

cu produsele artelor consacrate, năzdrăvăniile lor rostite de inimi vulturești și de înaripate visuri...Desenele lor colindă țara și — fără exagerare — lumea, împodobind cu numeroase premii zestrea școlii generale din Vulturești, dar ei nu-și exagerează bucuria. Știu că și „premiurile", cum spun ei, sînt tot o joacă a mai vîrstnicilor și înțeleg convenția diafană care îi scoate din anonimat, dar nu și din copilărie.Obsesia lor ? Zborul. De ce oare, și în actuala expoziție. în majoritatea întruchipărilor ce amintesc adesea prin savante proiecții de planuri și prin mișcări fluide tehnica gravorului ori a iconarului sînt orezentate dacă avioane și rachete alte obiecte ..neidentificabile". năsări și
re- nu ori

oameni plutind în văzduh, mașini teribile și rof i cu spițe de car ?Vultureștenii iși merită numele dacă sint mereu gata să descifreze misterele zborului și dacă iși imaginează cosmosul ca pe livada cu mere de-acasă. Ei l-au gin- dit „zburînd spre noi", peste copaci și pe ape chiar pe Eminescu !Mărgescu Ion (11 ani) crede că în anul 2 000, la Vulturești, oamenii vor avea flori în locul degetelor, Banu Luminița ani) își pictează și rezultă un fel grațioasă despicare de fructă. Baiu Marilena (14 ani) ne oferă imaginea primei școli de pe Lună, semă- nind foarte bine cu modelul : cea din ...Vulturești, Grama Laurențiu topește in contururile călușarului său mistere ale tuturor anotimpurilor, iar Ana Elena fixează lunecarea cuminte prin cer a unor „ființe extraordinare" nespus de voioase, înconjurate de ghirlande de flori... Sumbrele anticipări ale serialelor de televiziune clatină credința ceste ființe sint Bucuria.Pe cine să mai In aceste fraze ziaste ce vor să întrețină interesul pentru copiii de la Vulturești ? Toate numele din expoziția amintită s-ar cuveni citate, dar mă limitez la citeva : nița (11 Viorica senescu ani), (11 ani), mena (10 ani). Zenaida (9 ani !).Vultureștii se consti- într-o „capitală" candorii...

(10 sora de

nu-i că a- chiarchem entu-
numaiIvașcu Lumi- ani). Păunoiu (11 ani). Ar- Puiuța (12Popa Zenovia Ivașcu Par- Popa

tuie a
Gheorqhe 
TOMOZEI

v
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în pragul celei de-a 25-a aniversări a republicii, Craiova oferă exemplul unei armonice împletiri intre condiția industrială șj, consecință firească, cea universitară. Două cetăți ființează și se dezvoltă simultan, interdependent, in spațiul uneia și aceleiași realități. Ridicat la demnitatea marii și multilateralei industrii, vechiul tirg de negustori, cerea- liști și pensionari produce azi locomotive și mari transformatoare de forță, îngrășăminte chimice și prefabricate pentru construcții, mașini agricole și energie electrică... Iar toate acestea au însemnat și înseamnă, . în primul rînd, oameni, cadre mereu mai bine pregătite, mereu mai multe. O permanentă și mereu crescîndă nevoie de cadre a cunoscut, în 'anii republicii, cetatea industrială a Craiovei. Consecință : crearea cetății universitare...In Craiova sini aproape șase mii de studenți. Mai precis, potrivit datelor riguroase pe care, ni le pune la îndemînă secretariatul universității craiovene, 5 715...Așadar, aproape șase mii de ■ viitori matematicieni, chimiști și fizicieni, contabili și speoialiști ai finanțelor, filologi, ingineri, e- lectrotehnicieni, electroniști, automaticieni, agronomi, horticultori și economiști ai agriculturii, medici, dascăli de istorie, geografie și științele naturii... Din punct 

de vedere al rigorilor vii- torologice avem de-a face cu un eșalon de șase mii de potențiali șefi de schimburi sau conducători de întreprinderi industriale, medici de circumscripții sau directori de clinici, responsabili de loturi în C.A.P.-uri sau creatori de noi soiuri cerealiere in stațiunile experimentale. profesori de română, franceză, engleză, rusă sau istorici, teoreticieni și critici literari. A- proape șase mii de viitori specialiști — pentru acest cincinal, pentru cele ce vor urma — ai laboratorului de .școală sau ai computerului uzinal, ai arhitecturii florale a orașelor sau ai serelor legumicole întinse pe mii de hectare, ai performanțelor productive, de hală industrială, sau ai invențiilor mutate de pe hir- tia de calc în brevetul oficial și de-aici în fluxurile tehnologice... Aproape șase mii. Adică un sfert din numărul total al studenților României anului 1938. E mult ? E puțin ?Din punct de vedere strict statistic, acesta este efectivul la zi al universității craiovene în anul școlar 1972—1973.
HLa scara semnificației istorice însă, această cifră reprezintă împlinirea concretă, în socialism, în anii republicii, a unui vis multisecular... Punctăm citeva repere de istorie mai veche.

încă de la 1738. Damaschin de la Rîmnic cerea, cu îndreptățire, o „școală superioară pentru Oltenia"... Unsprezece decenii m.ai tîr- ziu. la 1848, aloătuitorii Proclamației de la Izlaz — Eliade. Bălcescu. Golescu, Magheru, Șapcă, Tell — înscriau în sublimul act pos

CRAIOVA: Cele două cetăți 

contemporane ale băniei

La Craiova, invățămintul superior a fost inaugurat Ia numai citeva luni de la proclamarea republicii, prin înființarea unui institut agronomic. Azi, universitatea se înscrie în peisajul spiritual al orașului ca o realitate amplă, creatoare, profund specifică (foto stingă). Străvechii arhitecturi a culelor oltenești, constructorii de azi ai Craiovei îi alătură „replici" în beton și metal demne de timpul socialist al patriei (foto dreapta)

păcațe, un postulat imposibil de împlinit in condițiile politico-sociale date...
Punctăm citeva repere în timpul socialist al țării :...La 30 decembrie 1947, in 

republican, la numai citeva luni de la abolirea monarhiei. Efectiv : citeva zeci de studenți. Bineînțeles, cu toții în anul întii....La 30 decembrie 1965. Craiova se prezenta la sărbătoarea republicii cu mîn- dria de a-și fi înscris printre noile însemne și pe a

du-și misiunea ce i-a fost încredințată, folosind minunatele condiții materiale și spirituale ce i-au fost puse la îndemînă, a dat industriei și agriculturii țării, școlilor, institutelor de cercetare 8 777 de specialiști : agronomi și horticultori, mecanizatori, automatiști, e- 

învățămînt superior" la a- ceea a unei viguroase cetăți universitare cu 10 facultăți, insumind 16 secții. Sînt treptele unei deveniri care nu poate fi explicată, justificată, decit prin confruntarea cu devenirea industrială a acestor locuri, ridicate, ele însele, în anii republicii, de 

mentul proclamării republicii. Măruntei cocserii, celor citeva mori „sistematice" și tăbăcării de pe a- tunci le „răspund", în contemporaneitate, „Electropu- tere" (întreaga producție de locomotive Diesel-electrice a țării), gigantul electrotehnic care produce pentru toate continentele ; Termocentrala de la Ișalnița (de două ori forța tuturor termo și hidrocentralelor ■ României .anului 1938) ; schelele de extracție ; Combinatul chimic (proiectat să dea 30 la sută din producția de îngrășăminte a țării) ; U.M.M.R. („policlinica" locomotivelor Diesel și electrice) ; fabrica de prefabricate, combinatul de zahăr și uleiuri vegetale... Apoi, în cîmpia doljeană, marile sisteme de irigații și de valorificare a terenurilor nisipoase, stațiunile de cercetare, serele de la Ișalnița— cele mai mari din țară... O realitate izvorînd din politica înțeleaptă, generoasă, aplicată cu neabătută consecvență de către partidul nostru. O realitate ale cărei dimensiuni și a cărei dinamică a produs în structurile zonei, în numai două decenii și jumătate (și chiar în mai puțin, dacă ne gin- dim că principalele accelerări au avut loc în perioada de după congresele al lX-lea și al X-lea ale partidului) mutații pentru care ar fi fost nevoie, în alte condiții, de secole. Un singur reper,— cel demografic— demonstrează deplin a- cest adevăr : in anul 1947 

Craiova avea 75 000 de locuitori: astăzi populația băniei depășește cifra 200 000 1
...între aceștia, aproape șase mii sînt studenți. Șase mii de energii tinere, colo- rind pregnant atmosfera spirituală a cetății, dîndu-i prospețime și prefigurîndu-i limpede trăsăturile de viitor. Programul Congresului al X-lea, hotărîrile Conferinței Naționale a partidului deschid și in cele două cetăți ale băniei de astăzi — industrială și universitară — perspective pe măsura noii etape de dezvoltare a patriei. Imperativul perfecționării producției și, deopotrivă, a învățământului deschide, aici, perspectiva concretă a creării de noi facultăți pe platformele industriale (la „Electropu- tere“ și combinatul chimic), de restructurare a altora (de pildă, convertirea celei de științe naturale în facultate de biologie), de multiplicare a activităților de cercetare legate nemijlocit de producție. (Numai în a- cest an, universitatea craio- veană a abordat 373 de teme de cercetare științifică, dintre care 15 din planul republican ; de asemenea, valoarea celor 29 de contracte încheiate cu unitățile economice și unitățile de profil se ridică la aproape 1 500 000 de lei).Alma mater craiovensis — cea mai tîpără universitate a țării. Un rod firesc al dezvoltării industriale a patriei, sub lumina generoasă a condiției republicane.

Petre DRAGU

Intre 1948—1972, invățămintul su
perior craiovean a dat producției: 4 437 
ingineri mecanici, automatiști, electro
niști, agronomi, horticultori • 3 206 ca
dre didactice pentru invățămintul de opt 
ani • 531 cadre didactice pentru invă
țămintul liceal • 603 economiști.

tulatul înființării unei universități in străvechea bănie... Un vis utopic ? Nicidecum. O necesitate obiectivă, generată de țelurile progresiste. patriotice ale pașoptiștilor și justificată de vechimea lăcașurilor de carte în această zonă. Din

Craiova nu exista nici o instituție de învățămînt superior....La 30 decembrie 1918, bănia își înscria in rapor- tul-bilanț, prezentat la prima aniversare a republicii, existența unui institut agronomic, înființat, prin decret

cela de cetate universitară. Cea mai tinără universitate a Republicii Socialiste România. Studenți : 1349....La 30 decembrie 1972, „Alma mater craiovensis“ va fi în măsură să raporteze că, de-a lungul unui sfert de veac, țndeplinin-

conomiști, cadre didactice pentru licee și școli de opt ani.
Iată treptele unei dezvoltări impetuoase — de la cota „nici unei instituții de

la „cota nici unei industrii și a unei agriculturi înapoiate", la profilul de zonă puternic industrializată.O privire cit de fugară pe cea mai recentă hartă industrială a băniei face im-, posibilă comparația cu situația existentă aici in mo-

Universitatea din Craiova luncționează 
cu 10 tacultăți (Matematică, Chimie, Stu
dii economice, Filologie, Electrotehnică, 
Agricultură, Horticultură, Medicină, Is- 
torie-Geogratie, Științe naturale), orga
nizate in 16 secții, potrivit proiilului eco
nomic-industrial al zonei.

în urmă cu un Sfert de secol, un reportaj din „Scinteia" (29 aprilie 1948) ne vorbea despre Iași. Reporterul, martor al unor fapte care-1 emoționau. înfățișa munca îndîrjită a ieșenilor pentru reconstrucția orașului, pentru normalizarea vieții lui, atunci, la 4 ani după ce trecuse pe aici tăvălugul războiului și la numai patru luni după ce, în România, se instaurase republica, iar poporul se guverna, pentru prima dată in istorie, potrivit propriilor interese. Se vorbea mult, in reportajul amintit, despre dragostea ieșenilor pentru bătrîna lor cetate (fără îndoială, bătrânețea era. pe atunci, principala virtute a lașului).
Era un început. Cum a evoluat ? Către ce ?Ca să ne păstrăm la domeniul abordat in reportajul de atunci, iată un prim răspuns : Tn 1948 pe ieșeni îi preocupa ’ vindecarea gravelor stricăciuni provocate de bombardamente in centrul orașului. Se muncea la refacerea pavajului, la demolarea ruinelor, la transportul molozului din Piața Unirii. Reportajele care se referă azi la preocupările edilitare și arhitectonice ale ieșenilor fac ample și frumoase descrieri (și poate că nu îndeajuns de sugestive) despre uriașul volum de construcții care a catapultat într-o altă eră peisajul urbanistic.Se vorbește despre a- ceeași Piață a Unirii... A- ceeași 7 Nicidecum. Piața Unirii este astăzi un complex urbanistic modern, în- conjurînd vechiul spațiu din jurul statuii lui Cuza, cu blocuri-turn, cu încântătoare geometrii arhitectonice. Se vorbește mult, de asemenea, (și poate că nu 

1NVEST1Ț11
1961 — 1971 . 9 557,3 milioane iei

PRODUCȚIA INDUSTRIALA
1960 ............................................... 100 "/t
1971 ............................................... 866,8°/o

Ritmul de creștere ai producției indus
triale a tost de peste 22 la sută în peri
oada 1960—1969 și de 17 la sută în pe
rioada 1965—1970. Sînt reprezentate 
aproape toate ramurile industriale ale 
țării : metalurgie 16 ia sută, chimie 16 
la sută, industria construcțiilor de ma
șini 11 la sută, industria ușoară 17,5 la 
sută, industria alimentară aproape 30 la 
sută.

NUMĂRUL SALARIAȚILOR 
1960 ................................................ 49 750
1971 ............................................... 97 966

îndeajuns) despre noile cartiere, (de fapt orașe noi) care au dislocat mahalale mizere din Socola și Nicolina, de pe Șesul Bahluiu- lui ori au acoperit spații virane, aducind în circuitul urbanistic străzi și zone cu nume noi.: Tudor Vladi- mirescu. Alexandru cel Bun. Se vorbește mult (și poate că incă nu destul) despre marele titlu de mîndrie al lașului contemporan : vasta zonă industrială. cu 33 de întreprinderi noi. a căror istorie n-a depășit încă un deceniu, apărută pe locul întinselor tăpșane amenințat» in fiecare primăvară de inundații.Dar pentru că toate acestea s-au născut nu așa cum se nasc și cresc ierburile și copacii, nu de la sine, ci prin munca, prin efortul ieșenilor, de la ei le vom cunoaște mai bine. Vom șți, de la ei, mai bine, și ceea ce s-a. făcut și ceea ce se va mai ivi de acum încolo.
lată eîteva declarații e- dificatoare obținute ca răspunsuri la o întrebare „fulger" adresată citorva dintre oamenii uneia dintre cele mai moderne întreprinderi ieșene : Uzina de fire și fibre sintetice „Terom" :„In calitate de cetățean al lașului sînt mîndru de ceea ce s-a obținut aici in toate domeniile. lașul se înscrie și din acest punct de vedere intre orașele de frunte ale tării". (Gh. . Jilavii, operator).„Da, e o mîndrie să fii cetățean al unui oraș in care vechiul și noul se completează atît de armonios și în care marile realizări industriale ale prezentului anunță și mai mari realizări viitoare". (Nicolae Săcăluș, operator chimist).„Dezvoltarea de perspec

tivă a orașului Iași îi va mări și mai mult prestigiul". (Gheorghe Vicovan, tehnician).Nu. sigur, nu e nimic extraordinar in aceste declarații. Sînt adevărurile cele mai simple, cele mai cunoscute. Nici nu ic-am ti consemnat aici dacă n-am fi știut că ele n-ar fi fost posibile în urmă cu nu mai mult de 15 ani.— In 1959 se vorbea mult.

IAȘI; Sentimental 
a! valorii timpului

Din turnul acesta — parte a unuia dintre cele mai frumoase monumente de arhitectură din tara noastră — se răspindește in oraș sunetul de clopot al orelor. Iar orele anunță, la Iași, de fiecare dată, timpul unor mari înfăptuiri (foto dreapta). O amplă panoramă a noilor edificii industriale pe fundalul unei ample priveliști a noilor cartiere, iată cu ce. chip intră azi în istoric bâtrinul Iași (foto stingă)
ca despre o mare realizare, despre construcția sanatoriului de noapte „Ilie Pin- tilie". Acum, cînd ne amintim asta, zîmbim. Sanatoriul respectiv a rămas o căsuță. Un mic staționar. In jurul lui s-au ridicat cartiere întregi, spitale mari, marea zonă industrială — ne spune ing. Eugen Bili- uță, secretar al comitetului municipal de partid.— Se cunoșteau atunci perspectivele ?— Se constituise o comisie guvernamentală pentru întocmirea unui plan de perspectivă a lașului. Se vorbea, se puneau pe hîr- tie proiecte mari în care, vă spun drept, nu prea îndrăzneam să credem. Ia- tă-le astăzi realizate. S-au făcut, între timp, și alte planuri, au apărut proiecte și mai mari. O parte din ele s-au și realizat, altele ne vin din viitor. Oricum, as

tăzi credem pe deplin în ele. Invățind să construim am învățat și să credem în noi și in proiectele noastre...Avem in față un oraș care-și trăiește cu intensitate destinul, construin- du-și-1 cu efort și minuție, preocupat de fiecare amănunt. Animația străzilor, zumzetul din preajma uzinelor, ferestrele luminate seara, grabă din zori, chiar 

și acele ceasornicului din turnul palatului, totul trăiește sensul acestei clipe, se constituie intr-un prezent care urmărește ceva. Cc anume ? Va trebui să pătrundem în intimitatea acestui prezent.
Uzinele „Nicolina". Cea mai veche dintre întreprinderile industriale ale lașului (aproximativ 100 de ani) trăiește acum un proces de regenerare totală, din toate punctele de vedere. Despre unul din a- ceste... puncte de vedere ne vorbește bătrînul maistru Petre Răducanu :— Mai am puțin și am să ies la pensie — spune el cu nu prea multă voie bună. Să știți insă că abia acum mi-ar fi plăcut mai mult să muncesc aici. Se lucrează intr-un alt ritm. Oamenii gindesc mult, sînt 

foarte interesați în munca lor. Eu sînt o fire mai iute și totdeauna, în vremuri mai vechi, nu m-am împăcat cu o anumită mentalitate a unora dintre cei cu care munceam. Auzeam ne cîte unul : „Mai lasă, ce atîta zor, că nu dau turcii !“ Acum munca e așa cum imi place. Mai zorită. Uite, am la mine in atelier un băiat, un tinerel pe care nu eram îndemnat 

să pun mare preț. Dar, intr-o zj, băiatul a scos la iveală un aparat gindit de el pentru reglat releele. Am cercetat aparatul, l-am pus la treabă, era grozav. A fost trimis și la o expoziție. Cine s-ar fi așteptat ? Altădată, tineri ca băiatul ăsta aveau de așteptat mult și bine pină să-i bage cineva în seamă, pină să se simtă indemnați să gindească la asemenea treburi.— Se pot trage asemenea concluzii dintr-un singur caz ?— Dar nu e, nici pe departe, unul singur — intervine in discuție muncitorul Mihai Ignat. Sint o mulțime. Unul vi-I spun eu acum. în urmă cu vreo doi ani s-a adus la noi o mașină din import. După un an și jumătate citeva piese s-au stricat și trebuiau să fie înlocuite. Originale n-aveam. Să ni le

facem singuri ! — ne-amspus. Nu era prima dată. Numai că piesele erau făcute dintr-un oțel special, pe care oțelarii noștri, după multe, multe încercări, n-au reușit să-l fabricț. Emil Grigoras. un muncitor ca toți ceilalți, nu s-a lăsat păgubaș. Fără să-i ceară nimeni, dar fiindcă știa cit de mult ne lipsea mașina aceea, a continuat încercările și. într-o zi.

ne-a uimit pe toți. A descoperit o metodă de tratament termic prin care a realizat un oțel cu proprietăți superioare oțelului din care au fost făcute piesele originale.
Insistind. am aflat multe cazuri asemănătoare a- dunate. în final, intr-o concluzie care ne vorbește despre spiritul viu al muncii, despre interesul cu totul deosebit pe care-1 dovedesc muncitoții ieșeni in îndeplinirea atribuțiilor de producători și proprietari ai mijloacelor de producție. Relația aceasta, vizibilă. palpabilă la Iași, a imprimat și uzinei ..Nicolina" o direcție nouă de dezvoltare. Mai lămurit’ne-a apărut aspectul acesta intr-o discuție cu inginerul A- drian Frolov, șeful servi

ciului de concepție și dezvoltare.— Ne preocupă foarte mult prestigiul acestei uzine — ne spune el.— Există ceva care vă nemulțumește, in legătură prestigiul de car* vorbiți ?,— Da. Nu este vorba de o răminere in urmă. Dar cu experiența acumulată aici, cu potențialul nostru tehnic, numele „Nicolina".

turnat pe frontispiciul unor mașini, ar fi putut deveni de. mare răsunet...— Aveți, in cazul presta, proiecte concrete ?— Proiecte pe cale de • fi realizate. Se face acum în uzină efortul de a ne specializa in citeva produse de marc căutare și tehnicitate. Avem un incepu: : o secțiune dihtr-un mare agregat de asfaltare : distribuitorul de mixturi as- faltite. Ne străduim ca. In final, să asimilăm întregul agregat care va fi. de tarii, o uzină de făcut șosele. Un complex de agregate, o a- devărată ' uzină fabricată în serie cu marca „Nicoll- na“. Vom mai avea și alte asemenea produse. E firesc. lașul nostru face un salt către o Înaltă civilizație tehnică. Ieșenii vor să se impună nu doar prin tradiționalele lor virtuți, ci și prin ceea ce consti

tuie acum virtutea numărul unu a întregii țări : a- derența lâ nou, capacitatea de evoluție.Nu neapărat pentru că ne-a recomandat-o inginerul Adrian Frolov, ci pentru că efectiv acesta a fost subiectul de discuție preferat de gazdele noastre. Lucruri asemănătoare am avut de aflat si la „Terom" (Uzina de fire și fibre sintetice) care, deși a intrat în producție abia acum cîțiva ani, s-a și impus prin înalta ținută tehnică a produselor sale și face și ea efortul de a se depăși, de a asimila procedeele de" ultimă oră folosite pe mapamond în industria firelor și fibrelor sintetice.
In lașul in care altădată se părea că timpul n-avea măsură și ritm, sentimentul timpului a devenit a- cut, valoarea lui este drămuită cu măsuri electronice. (Nu e o metaforă : centrul județean de calcul a deschis. în toamna aceasta. un curs- de pregătire pentru programatori și a- naliști în tehnica ’de calcul, cu o largă participare și pentru uzul tuturor.- unităților economice ale orașului). Ne-a căzut în mină o listă a inițiativelor pornite. anul acesta, din diverse colective de muncă ale lașului. Toate se referă la valori materiale în strictă legătură cu timpul. In atîta timp : atît. Valoarea materială a timpului, a efortului evaluat la unitatea de timp a pus stăpinire pe întreaga trăire interioară a lașului. E o trăsătură a spiritualității lui, evidentă in toate compartimentele. Pentru că revoluția economică a lașului definește și 

POPULAȚIA MUNICIPIULUI IAȘI
1948   94 075
1956   112 977
1966   161 023
1972 ................................................ 190554

INVĂȚĂMÎNTUL

Elevi: anul școlar 1960—1961 — 18 869 
anul școlar 1971-1972 - 29 611

Studenți: în anul universitar 1971 — 
1972, în 29 de facultăți aparținînd uni
versității, institutului politehnic, institu
tului agronomic, institutului de medicină 
și farmacie și Conservatorului ,,George 
Enescu", studiază 25 OOO de studenți (tot 
atiți cîți existau in toată Romania anu
lui 1938).

o revoluție a spiritualității lui. Rugmdu-1 să ne vorbească despre sentimentul cel mai pregnant pe care-1 trăiește acum, ca ieșean, prof. univ. dr. Mihai Todo- sia, rectorul universității, după ce ne-a înfățișat tabloul tradițiilor și marilor înaintași ai intelectualității ieșene („care au trăit și au înfăptuit enorm pentru e- poca lor"), ne-a vorbit despre sarcinile mult mai mari care stau acum in fața oamenilor de știință și cultură din Iași, sarcini reclamate de o epocă nouă, cu exigențe mult sporite. Refe- rindu-se la universitate, profesorul Todosia sublinia efortul ce se face acum pentru a o integra în ritmul, în necesitățile economice și sociale ale epocii noastre dinamice. Ne-a vorbit despre procesul structurării invățămîntulul superior ieșean in concordanță cu dezvoltarea unor ramuri economice și științifice prioritare ; ne-a înfățișat tabloul unor modificări de concepție necesare în structura universității.Timpul, valorile timpului prezent. imperativele ' șl dimensiunile lui — iată firul de aur pe care se in- șiruie armonios și plenar, acțiunile, gindurile. sentimentele lașului. Conștiința acestor valori, a tuturor valorilor încorporate deja in ființa sa ori așteptind să se nască din puterea sa de creație a imprimat lașului contemporan, existenței și sufletului său, sensul unei mișcări accelerate către un viitor socialist de mare strălucire, anunțat in urmă cu un sfert de. secol și înfăptuit treptat, pină acum și de acum in următoarele decenii.
Mihai CARANFIL v 
Manole CORCACI
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PAGINA 6 SCINTEIA — sîmbată 2 decembrie 1972

I

REPORTAJ PE GLOB • REPORTAJ PE GLOB • REPORTAJ PE GLOB
...Trecuseră vreo două ore de cînd mă aflam la Sumgait, in compania lui tar din . „ ___ ________înalt, cu o fire deschisă, prietenoasă. Văzusem o parte din marile uzine, edificii publice, ansambluri de locuințe moderne, bulevarde largi și parcuri ; construcții noi și arbori tineri. Pentru că acest frumos oraș de pe litoralul Caspicii, în care trăiesc 150 000 de oameni, are doar un sfert de veac de existență. La un moment dat, tovarășul Agamoglanov semn șoferului să și spuse ;— îmi pare rău că nu vă pot însoți, în continuare. Doresc, totuși, să ne mai vedem. Să-mi povestiți despre România, despre realizările oamenilor, mai a- les ale piteșteni- lor. Este orașul cu care ne-am înfrățit după vizita pe care a făcut-o la noi secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele țării dv., tovarășul Nicolae Ceaușescu. căruia orașul nostru i-a făcut o primire caldă, prietenească. Mîi- ne tot este duminică. Rein- toarceți-vă de la Baku s-o petrecem împreună....Cu o „Volga", autostrada de la Baku la Sumgait — străjuita de alta de întinse gume (sub acest ienjeniș de conducte

Veniamin Agamoglanov, secre- al Comitetului orășenesc al P.C.Azerbaidjan. Un om brunet,

făcuoprească mașina

— ne spune Aliev Namic Mamed, directorul uzinei, arătîndu-ne unele instalații. Toate sint de proveniență românească ; construite special pentru noi. De altfel, citeva secții ale uzinei sînt dotate cu utilaj românesc. Sîntem mulțumiți de calitățile și performantele lor tehnice. O remarcă deosebită pentru transformatorul de căldură realizat de către uzinele „1 Mai" din Ploiești.Interlocutorii noștri arată că vizita făcută aici de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a marcat un moment deosebit în viața uzinei. De atunci, relațiile de colaborare economică intre această unitate și întreprinderi simi-

românești, și ele au o anumită tradiție. De 10 ani executăm comenzi pentru diferite întreprinderi din țara dv. Chiar acum lucrăm pentru România cabluri de diferite sortimente, intre care și o importantă comandă de cablu emailat.Despre relațiile dintre țara noastră și Uniunea Sovietică pe multiple planuri ne-a vorbit și Gavril Grigoro- vici Sotnikov, vicepreședinte al Asociației de prietenie sovieto-române, adjunct al ministrului construcțiilor de mașini energetice și de transport al U.R.S.S.Apreciind marile progrese realizate de România socialistă in domeniul

ne. A răspuns cu plăcere rugăminții adresate.— An de largi, in tot intensificat ciației noastre cu filiale A.R.L.U.S. din diferite instituții și întreprinderi din România. Acțiunile noastre sînt îndreptate spre cunoașterea in mai mare măsură de către poporul sovietic a efortului de edificare a socialismului în România. Schim- delegații, domenii acestea

an. avem relații tot mai mai multe domenii. S-au legăturile filialelor aso-
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de le- pă- apa eare-î face să rodească bogat) și de conducte metalice prin care este transportat petrolul spre marile combinate petrochimice — poate fi străbătută in mai puțin de o oră. Tovarășul Agamoglanov ne pregătise o surpriză — o plimbare pe apele Caspicii în tovărășia unor localnici, pricepuți în mînuirea vîsleloț. pînzelor și motorului unei bărci mari, care ne fusese pusă la dispoziție. Drumul pină ța „Insula de piatră", • loc de unde nu se mai vedeau malurile, și inapoi ni s-a părut scurt, excursia fiind deosebit de interesantă și. plăcută. Pe însoțitorii mei, deși ii. vedeam pentru prima oară, parcă îi cunoșteam de cind lumea. „Ce s-a mai făcut pe litoralul românesc, ...cum se comportă „Dacia 1300", ...cită energie electrică furnizează „Porțile de Fier"?... Interlocutorii noștri voiau să afle cît mai multe.A doua zi, urmînd sfatul tovarășului Agamoglanov, am vizitat combinatul chimic — unitate economică de mare însemnătate și în care își află, totodată, o convingătoare expresie rodnicele relații de colaborare economică între întreprinderi din R.S.S. Azerbaidjană și din tara noastră.Parcurgem, ygș din uzipele, combinatului — cea de produse organice, ale cărei secții, laboratoare, diferite instalații și grupuri social-sanitare ocupă o suprafață de 400 ha.— Priviți aceste coloane argintii

• parte și grădini de sol arid un aduce

burile reciproce de de specialiști în diferite sînt tot mai multe. Toate contribuie Ia o mai bună cunoaștere reciprocă, la dezvoltarea prieteniei trainice care unește popoarele noastre.Interlocutorul nostru și-a exprimat satisfacția că relațiile dintre Româhia și Uniunea Sovietică cunosc o continuă dezvoltare. Lupta comună împotriva fascismului — a subliniat . el — sin- gele vărsat de ostașii noștri cot la cot in bătăliile memorabile ale acelor ani. experiența și viața ne arată nu numai că sintem vecini, dar că legăturile noastre frățești sînt trainice. Partidele noastre comuniste militează pentru lărgirea și aprofundareaîn ce privește de prietenie, ea ■__1 și reciproce, în înde a din

r

lare din țara noastră s-au intensificat continuu. între altele, gazdele au amintit că o delegație de specialiști de la Institutul petrochimic din Ploiești a fost aici și a purtat un fructuos dialog in legătură cu procesul tehnologic de producere a glicerinei sintetice, studiind experiența specialiștilor sovietici în acest domeniu.Dar cite asemenea prieteniei și colaborării vietice nu ar putea fi acest itinerar !...Moscova. Sintem la întreprinderile 'vechi — bluri electrice. Virsta exactă ? Peste 60 de ani. Dar ea nu mai seamănă eituși de puțin cu aceea din trecut, în anii puterii sovietice, uzina a fost reconstruită și modernizată, îmbogățită cu noi și noi secții. In prezent, valoarea producției ei globale se ridică la peste 200 milioane de ruble anual. Colectivul ei, numărînd 4.000 de muncitori, dintre care peste jumătate sînt tineri, produce în exclusivitate cabluri pentru transportul electricității. întreprinderea asigură un sortiment foarte larg de produse de acest gen.— Uzina noastră a fost vizitată de mulți specialiști din țara dv. — ne spune adjunctul tehnologului principal, inginerul Kuznețov. Colegii noștri români s-au interesat despre tehnologia de fabricație a unor produse, despre utilaiele cu care lucram. Și eu am fost în România, în urmă cu 5—6 ani. Impresii ? N-am să uit niciodată frumusețile patriei d!v„ poporul ei ospitalier. în ce privește legăturile uzinei noastre cu întreprinderi

mărturii ale româno-so- evocate dinuna dintre Uzina de ca-

■

■

scade producția 
de iluzii pe bandă
Revista vest-germa- nă „STERN" publică un reportaj despre decăderea metropolei filmului american, Hollywood, reportaj din care reproducem pasajele de mai jos.Această fabrică a visurilor, cu renume mondial, din vestul Statelor Unite este pe patul de moarte, proiectoarele ei se sting. Stele ale cinematografului, cîndva bitante, dacă obțin un rol la televiziune....Mulți nu întilnesc în studiourile de filme din Hollywood. Dar se întilnesc o dată pe săptămînă în fața clădirii Oficiului brațelor de muncă de pe bulevardul Santa Monica. Sînt cei 15 000 de șomeri proveniți din industria cinematografică. Acolo, ei se așează tăcuți, în șiruri lungi, într-o atmosferă de înmormîntare. Cer de lucru, dar de lucru nu există. In nici un caz în industria cinematografică. Nu există nici alte posturi. In întregul Los Angeles, unde se numără 500 000 de șomeri, nu există posturi libere. Holly- wood-ul este pe cale de a da faliment. Peste 100 de studiouri de filme stau nefolosite ; ele costă bani, dar nu produc nimic.Societăți cu renume ca, de pildă, „20-th Century-Fox" își .vînd din recuzitele vechi pentru a încasa ceva bani. în cartierele Beverly Hills, Sherman Oaks și Bel Air, unde locuiau cineaștii care realizau venituri mari, sute de vile — vile minunate, cu marmure și piscine — stau goa-

care încasau onorarii exor- sint fericite care
se mai

le. Ele sînt oferite spre vînzare,. „de urgență", bineînțeles la prețuri mult reduse.Din cei 3 500 de lucrători din industria cinematografică, organizați în sindicate, numai 100 lucrează o zi întreagă. Dar nu la Hollywood. In fiecare seară ei se întorc aici, în această atmosferă care li âe pare tot mai deprimantă.Hollywood-ul,producea cîndva iluzii pe bandă rulantă, geme acum sub povara datoriilor. Și este semnificativ că, în regiunea Los Angeles, care include și Hollywood- ul, poliția a confiscat mai multe bancnote false decît în orice altă parte a S.U.A., iar în băncile locale se a- dună cecuri neacoperite sau false în cantități mai mari decît în oricare alte centre americane.Dar mai mult decît

de datorii, Hollywood-ul este bintuit de criminalitate. In 14 săptămîni, acolo s-au înregistrat 575 jafuri.. 2 396 spargeri, 991 furturi de automobile, 195 siluiri, 19 asasinate și 2 007 cazuri de consum de stupefiante.In cursul unei singure săptămîni, poliția din Hollywood a efectuat peste 700 de arestări, strîngînd astfel rodul filmelor polițiste produse aici. Șoferii de taxiuri nu poartă asupra lor mai mult de 5 dolari, în monede mărunte, pentru a putea ■ da rest clienților. Automobile blindate ridică încasările stațiilor de benzină.Nici în lumea marilor vedete lucrurile nu mai sînt în ordine. A- cele stele de cinematograf care, încă acum cîțiva ani, interziceau turiștilor să fotografieze vilele lor somptuoase, sint fericite dacă găsesc un angajament în Arizona, New Me- • xico ori în Europa. Masei de lucrători din industria filmului nu-i rămîne altceva de făcut decit să se adune, dezamăgiți, pe bulevardul Santa Monica.Bob Dellinger, producător de filme și regizor, martor al acestor realități, ridică din umeri și spune : „A murit o epocă". Iar David O. Selznik, unul din magnații filmului, este de . părere că „pentru Hollywood nu există nici o salvare. El va continua să se năruie pînă cînd vîntul va duce cu el peste dunele de nisip și ultima piesă de de,cor."In fotografie : Porțile studiourilor rămîn închise...

k J

construcțiilor de mașini, al industriei chimice, ca și în numeroase alte sectoare, interlocutorul a evidențiat faptul că s-au înregistrat succese mari în adîncirea legăturilor dintre popoarele noastre, pe multiple planuri. De exemplu — a s.pus el — volumul schimburilor comerciale în acest, cincinal se va mări de două ori. Noi importăm din România utilaj chimic, vagoane de marfă, motoare Diesel de sute de cai putere, transformatoare de căldură, osii montate pe roți monolit etc. La rîndul său, Uniunea Sovietică exportă în Romania turbine, utilaje metalurgice, energetice. utilaje de transport pentru industria cărbunelui, instalații pentru lifturi etc. în prezent, discutăm probleme ale cooperării între țările noastre in domeniul producerii de mijloace de mecanizare complexă in industria cărbunelui.L-am rugat pe tovarășul Sotnikov să ne vorbească despre activitatea Asociației de prietenie sovieto-româ-
r

k

a-eestei prietenii, asociația noastră uc va face totul pentru lărgirea dezvoltarea legăturilor i ‘ Folosesc prilejul, a spus cheiere tovarășul Sotnikov, transmite poporului partea Asociației de prietenie sovieto-române, salutul duros, urări de succes în realizarea programului Partidului Comunist Român de înfăptuire a socialismului multilateral dezvoltat în patria dv., România.Ne-am întors în patrie păstrînd vii in amintire aceste secvențe ale călătoriei făcute pe meleagurile Uniunii Sovietice și care ilustrează1, o dată mai mult, cit de profunde sint sentimentele de simpatie și prețuire ' ce și le nutresc reciproc popoarele noastre, cît de trainice și pline de noi perspective de dezvoltare sînt aceste legături de prietenie și colaborare frățească.
Neculai ROȘCA

român,nostru căl-

..încotro se îndreaptă tineretul ?“ iată întrebarea care se poate auzi de fiecare dată cind presa relatează despre noi crime sau tîlhării în care sînt amestecați tineri. In sala parlamentului sau pe culoarele tribunalelor se ridică aceeași întrebare : „Ce se întîmplă cu tinerii de astăzi ?“într-o ședință recentă din Camera Comunelor, deputatul John Cronin l-a întrebat pe ministrul de interne „ce măsuri a luat pentru a pune capăt tîl- hăriilor". „Am întreprins, a răspuns ministrul Carr, toate acțiunile posibile pentru a’ întări poliția, pentru a-i îmbunătăți e- ficiența și echipamentul".Există însă ziare care consideră că soluția nu, poate fi găsită numai pe această cale. „Sunday Telegraph", de exemplu, scria că „nu trebuie trecute cu vederea cauzele sociale, deoarece acestea duc la creșterea criminalității în. rîndurile tineretului".Era un timp cind autoritățile nu se simțeau deloc jenate de marea armată a tinerilor „hippies" care prin comportare și îmbrăcăminte sfidau, deseori, normele elementare ale unei societăți decente. Dimpotrivă, celor cărora nu le putea da piine, societatea era bucuroasă să le ofere circ. Privit la început ca o simplă curiozitate, fenomenul s-a extins, a făcut prozeliți. Au apărut „comunele care au devenit, locuri ale crimei, lor trăind, după exprima un ziar(„Guardian"), la „limitele inferioare ale vieții".Acestor tineri societatea nu le-a oferit nimic altceva decît „libertatea" de a alege între a fi șomer sau a fi „hippie". „Times" scria : „Unul din cele mai nefericite aspecte ale șo-

majuluî în Anglia este lipsa de perspectivă pentru zecile de mii de tineri care își termină studiile: majoritatea celor care doresc să ocupe un post de muncă vor găsi ușile închise". Ziarul „Sun" adaugă că „șomajul in sine nu constituie o sursă a crimei,

minali au devenit „eroii" primelor pagini ale ziarelor ; spionii și trădătorii își vînd „memoriile" la prețuri exorbitante. Iată modelele care se oferă spre exemplu demn de invidiat tinerei generații.Dar <nu numai șomajul, mizeria și propagarea vio
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în societatea
de consum

AUTOMATUL 
FACE SCHIȚE

hippie", treptat, membrii cum se britanic
ci este vorba mai ales de relele care-1 însoțesc : mizeria fizică și sufletească pe care o provoacă disperarea prelungitei lipse de lucru".Iar acestor tineri debu- solați ce le oferă societatea de consum ? în goana după profit, cinematografele și teatrele, cărțile și revistele oferă ca „divertisment" violența, adulterul, sexualismul, obscenitatea. Cei mai înrâiți cri-

lentei constituie principalele cauze ale creșterii criminalității în rîndul tineretului. O tragedie care ia proporții sînt drogurile, în lăcomia lor, trafican- ții nu cunosc' nici o limită : ziarul „Daily Mirror" dezvăluia că au fost găsiți copii de ani distribuind guri în școli.multora din acești copii sînt fără , lucru, scria „Scottsman", iar copiii sînt
12—14 dro- .,Părinții

ademeniți de traficanți la vinzarea drogurilor prin promisiunea că pot cîștiga ceva bani ca să-și ajute părinții".în ultimul timp atenția poliției s-a îndreptat spre două bande de tineri cunoscute sub nume ca „îngerii infernului" și „copiii lui dumnezeu". Faptele a- cestora, evidențiate cu lux de amănunte de presă, au. stîrnit resentimentul justificat al opiniei publice.„Copiii lui dumnezeu" sint membrii unei „comune" de lingă Bromley (comitatul Kent), care cuprinde peste o sută de tineri. Abrutizați din cauza consumului de droguri, ei sînt incapabili să mai acționeze independent, fiind astfel foarte ușor manevrați. Din informațiile presei rezultă că în urmă cu cîteva zile doi asemenea „copii ai ' lui dumnezeu" au împușcat cu sînge rece trei persoane, după ce mai întîi le-au jefuit.îngrijorarea opiniei publice față de asemenea’ fapte și-a găsit ecoul în intervenția unor deputați, care au adresat scrisori Ministerului de Interne și șefului poliției, cerindu-le „să ia măsuri pentru a x proteja pe cetățeni". De asemenea, în ultima vreme s-au întreprins pași pentru a se mai îngrădi propagarea neinfrînată a pornografiei și violenței, deși s-au auzit și glasuri — interesate firește ! — că astfel de măsuri ar a- duce prejudicii „libertății de exprimare". S-a intensificat și lupta împotriva drogurilor prin întărirea secțiilor speciale ale poliției. Dar „cauzele sociale" ale crimei rămîn neatinse.
Nicolae PLOPEANULondra

k
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Oamenii de știință din Harkov (U.R.S.S.) se preocupă intens de mecanizarea muncii inginerești. Ei au inventat și folosesc cu succes

un automat de făcut schițe, care’ poate înlocui zeci de oameni.La o mașină electronică modernă se fac calculele de proiectare, rezultatul lor fiind dat în cifre. Automatul de făcut schițe,cuplat cu mașina electronică de calcul, execută rapid desenul grafic și îl reproduce pe un tub electronic. Acest automat poate «desena» pe ecran peste o mie de elemente grafice pe secundă. Automatul este manipulat de un
Vaporul se leagănă ușor pe valurile obosite după zbuciumul prin care trecuseră in cursul nopții. Ieșim din cabine, la îndemnul marinarilor de pe punte, care ne anunță : „Santorini", „Santorini". De cu seară furtuna nu ne îngăduise să ne apropi?m de ținta noastră și vasul a trebuit să-și lase ancora în apropierea insulei Ios, unde marea era mai domoală, iar grupul nostru — cițiva profesori și ziariști din țări balcanice — a trebuit să înnopteze în marea deschisă, în speranța unei dimineți calme. Acum, proptiți de balustrada punții. încercăm să depistăm, după harta amănunțită a zonei, punctul în care ne aflăm. Da, sîntem la Santorini, una din insulele Ciclade, împrăștiate între Grecia continentală și Creta ; ne a- flăm chiar în crater, în bazinul format de explozie.Bazinul acesta nu are nimic comun cu porturile îmbietoare ale sutelor de insule grecești. Malurile sale, în care se disting, ca după o proaspătă disecție, 15—20 de straturi de roci — într-o alternanță de roșu trandafiriu, negru, ruginiu, alb — poartă pecetea catastrofei vulcanice care cu trei milenii și jumătate in urmă a pulverizat, o parte a insulei și a curmat evoluția unei civilizații ale cărei urme abia acum au fost depistate.Marinarii leagă vasul în larg de imense geamanduri, priponite de fundul mării. Bărcile ne lasă apoi pe buza îngustă a țărmului. Și ajungem pe „coama" lui după ce lăsăm în urmă 587 de trepte — o potecă pietruită ce șerpuiește pe panta precipitată pînă în orășelul Thira, din vîrful insulei. în lumina de argint topit ce o învăluie, insula pare un vis al liniștii. Calmul ce învăluie cim- piile și cele citeva așezări ce șe perindă pînă la țărmul opus contrastează puternic cu zbuciumul mării din împrejurimi. Locuitorii de pe Santo-

operator. Dacă proiectantul vrea să înregistreze o soluție sau alta, imaginea se fotografiază automat.
AMENINȚAREA SMOGULUIPeste 50 de ani, la Tokio nu va mai exista nici un fel de vegetație dacă actualul grad de poluare a aerului se va menține și in viitor. La această concluzie a ajuns Comitetul japonez pentru știință și tehnică, după un studiu efectuat timp de doi ani. Deosebit de nocive sînt așa-zisul smog petrochimic, provocat de consumul mare de păcură și cărbune în uzine și alte instalații, precum și gazele de eșapament emanate de cele 2,4 milioane de autovehicule aflate in circulație în acest oraș. Experții comitetului au calculat că in capitala japoneză sînt emanate zilnic 700 tone de bioxid de sulf care, împreună cu alte impurități, formează un nor ce atinge o grosime de 1 500 metri. Acesta provoacă anual mii de victime.

nu lipsesc, începînd cu cele mai năstrușnice — unii ar vedea Vezuviul reamenajat sub forma unei scrumiere sau chiar a unei sticle de șampanie. Mai rezonabil, criticul de artă Pierre Restany propune transformarea vîrfului Vezuviului într-un „parc de cultură internațional", schimbările artistice gîn- dite de el urmînd a se încadra realităților structurale și ecologice ale peisajului. Mai practici, alți reformatori pe acest plan au și trecut la întocmirea unor proiecte turistice — cu vile, hoteluri, restaurante ce ar urma să fie construite aci.Vezuviului nu-i e dată o bătrînețe liniștită. Unii își pun, insă întrebarea : dar dacă cumva el se „trezește" din nou pentru a-i determina pe respectivii reformatori srâ-și revizuiască planurile ?
„OFENSIVA" 

ACUPUNCTURII

Jiirgen și poate primi pînă Ia zece pacienți. „Mulți medici ne trimit pacienții lor ;' deseori vin medicii în persoană, unii pentru a se trata, alții doar pentru a ne smulge taine, arată Maria Louise Hegemann. Avem îndeobște cazuri grave. Oamenii care vin la noi au încercat deja toate celelalte mijloace posibile. Noi sîntem ultima lor speranță". O speranță îndreptățită, după cum reiese din declarațiile celor tratați de ea.

CEL MAI SIGUR MIJLOC 
DE TRANSPORT

VEZUVIUL - SCRUMIERĂ 
SAU STICLĂ 

DE ȘAMPANIE?Vezuviul, cunoaște o in prezent Ei și-au pus în gind să trezească bătrînul vulcan la o altă viață, potrivit unor concepții moderne. Ideile
care de .multă vreme „viață liniștită", atrage atenția... esteticienilor.

Arta vindecării maladiilor fizice șj psihice prin faimoasa metodă a acupuncturii trezește azi un interes crescînd in rîndul oamenilor de știință, ca și al medicilor din diferite țări ale lumii. Maria Louise Hagemann este una din puținele specialiste din R.F. a Germaniei în acest domeniu. Pentru a deprinde meticuloasa artă, ea a petrecut 6 ani in China. „Acul de aur stimulează, cel de platină sau argint calmează" — explică ea. Micul ei sanatoriu se află în satul Neu-St.

COVORUL RULANT 
DEPOLUEAZĂ MAREAA fost creată o navă specială, destinată să curețe apa mării de tot felul de agenți poluanți, care este dotată cu un fel de covor rulant „lansat" la apă și acționat de un motor. „Covorul" culege deșeu- rile întîlnite de vapor și le deversează într-un coș detașabil, fixat înapoia navei.Presa franceză subliniază, pe altă parte, că recent Consiliul Miniștri al Franței a adoptat lege care prevede pedepse i. .. grave decît pînă acum pentru cei ce poluează apa mării, Îndeosebi pentru iei ce deversează in ea hidrocarburi. Infracțiunile vor fi sancționate de acum inainte prin- tr-o amendă între 10 000 și 100 000 de franci și închisoare pe o durată de 3 luni pînă la 2 ani. Pedepsele se vor aplica atît căpitanilor cit și proprietarilor de vapoare ce se fac vinovați.

I „ ■■ ■-! & .Ce mijloc de transport s-a dovedit pină acum cel mai sigur în pri-. vin ța securității pasagerilor ? O statistică belgiană relevă că acesta este autobuzul și autocarul. în timp ce la un miliard de kilometri/ om parcurși limuzinele provoacă moartea a 22 de persoane, avionul face 6 victime, iar trenul — 3, autobuzul sau autocarul — numai una !
DE DRAGUL 

BUSINESSULUI.

: de de ; o mai

Un caz rar de antireclamă oferă revista americană „Ramparts". Potrivit afirmației sale, „cumpărînd înghețată, consumatorul riscă să o- fere familiei o porție de otravă" ! Fabricanții de înghețată din Statele Unite înlocuiesc sucurile naturale ■ cu produse chimice, mai ieftine, dar nocive. De pildă, se recurg^ la ace- tat de amil, care împrumuta produsului respectiv gust de banană, și la acetat de etil, avînd aromă de ananas. Aldehida C-17, conținută în înghețata de cireșe, este un lichid inflamabil ce intră în compoziția ooloranților, a maselor plastice și cauciucului. Iar suavul parfum al vaniliei este realizat prin adăugarea, la celelalte ingrediente, a unui... insecticid !
jrini știu că acest calm e înșelător, că în adîncurile insulei se menține nestins clocotul care a pus la tragice încercări populația locală, generație după generație. Urmele ultimului cutremur, din 1956, se văd și acum : pe fundamentul a numeroase locuințe nu s-a mai clădit nimic după ce locatarii lor au pierit sub dărîmături ori s-au prăvălit în mare.Populația insulei scade an de an.

general al antichităților din Grecia, autorul descoperirii. Pășim peste un strat de cenușă vulcanică care prin unele locuri are 70 de metri grosime. Recent, cenușa a început să fie folosită îndeosebi în construcția de locuințe.Despre erupția titanică ce a îngropat sub cenușă flora și fauna insulei, ca și așezările ce o populau, ne vorbește prof. Marinatos. Descoperirile lui au permis să se stabilească că

trunde î» oraș — acest Pompei preistoric — ne oprim în locul unde se află ograda gospodarului Branos. Să- pînd în grădină, acest om a descoperit cîteva cioburi în care Marinatos ■ a recunoscut similitudini cu vestigii ale civilizației minoice. „După numai o oră de săpături am descoperit suficiente fragmente ca să ne dăm seama că ne aflăm pe urmele unui „depozit" antic — ne spune profesorul. Adîncindu-ne lucrările, am dat de un

S-a întîmplat
acum 3500 de ani

ajungind acum la circa patru mii de oameni. Pentru a o lega de pămîn- turile natale, autoritățile au construit drumuri și o conductă ce ridică apa potabilă, adusă de cisterne pe mare, pină în aproape fiecare locuință, suplinind astfel absența izvoarelor și pînzelor freatice subterane. Intr-o veche mînăstire din Thira s-a amenajat un atelier de confecționat covoare. Totuși, la Atena locuiesc mai mulți santorinieni decît pe insulă : cu toate frumusețile acesteia, în pofida faimosului oraș descoperit recent sub stratul de cenușă, viața pe Santorini le apare mai puțin atractivă decît vizitatorilorSpre locul unde au urmele înfloritoarei acum 3 500 de ani. —nit a epocii bronzului — ne conduce prof. Spyros Marinatos, inspectorul
străini.fost dezgropate civilizații de perioada de ze-

dezastrul s-a produs cam pe la mijlocul secolului al XVI-lea î.e.n. Precedată de cutremure care au îngăduit populației să se evacueze în diferite alte insule, explozia a ridicat în aer partea centrală și de vest a insulei Santorini, numită în antichitate și „stronghili", adică „rotundă" și a transformat-o într-o semilună, așa cum este și astăzi. Cu prilejul unor congrese internaționale, specialiștii au ajuns‘la un consens în ce privește puterea erupției, pe care o compară cu explozia unei bombe cu hidrogen de 400 de megatone. Marea — ne spune Marinatos — s-a transformat în valuri cît munții, ștergînd din calea lor palatele din Creta minoică, inclusiv palatul de la Knossos. descoperit între timp.Vizităm așezarea scoasă în ultimii ani de sub cenușă. înainte de * pă-

perete. Ceea ce ni s-a părut apoi a fi pragul unei case, era de fapt o fereastră așezată deasupra parterului pe care l-am degajat ulterior". Săpăturile au început și în alte puncte ale zonei, degajînd ziduri, străzi, trotuare, păienjenișul unui oraș ce putea găzdui circa 30 000 de locuitori. Părăsind în grabă orașul în timpul dezastrului, oamenii au luat cu ei citeva obiecte ușoare, lăsînd toate celelalte la locul lor. Acum, acestea oferă o imagine a vieții de atunci. Pășind pe una cfin străzile degajate, Marinatos ne introduce intr-unapartament de la parter. Cîteva vase înalte, de ceramică ornamentată, cu gura largă, e- rau înșirate de-a lungul unui perete. Sint admirabil conservate, doar la suprafață avînd urme de crăpături produse de lava incandescentă. In vase se găseau fragmente de piatră

vulcanică. Pe pervazul unei ferestre vedem o ceașcă răsturnată, iar pe dușumea fragmentele unor vase căzute de pe pereți în timpul cutremurelor. într-un colț al camerei este fixată o sobă de piatră, iar alături se văd un pisălog pentru zdrobirea boabelor, farfurii și alte obiecte de bucătărie. Descoperirile oferă la fiecare pas fascinante mărturii despre viața epocii. Se vede că locuitorii de pe Santorini consumau din abundență alimente din sursă marină ; ei savurau melcii prăjiți, iar orzul și meiul făceau de asemenea parte din meniul lor, în timp ce susanul era folosit probabil drept condiment. In unele vase se găsesc rămășițe de făinș, de ceapă. Vizităm depozitul orașului sau al cartierului — o magazie adăpostind zeci de vase de mărimea unor butoaie în care se păstrau uleiuri, cereale, vinuri. Pe locul unde fusese probabil tejgheaua, vedem talerele de bronz ale unui cîntar. Interioarele poartă urme de var.Marinatos apreciază că cea mai prețioasă descoperire din Santorini o constituie frescele ce acopereau trei pereți ai unei incăperi. Operă a unui artist necunoscut, frescele acestea au fost reconstituite cu multă migală și depuse la Muzeul arheologic din Atena. Ele oferă privitorilor un aspect de primăvară în Santorini, înainte de erupție. Pictorul înfățișează coline scăldate de lumină și presărate cu ciorchini de crini roșii, adiați de briză. Cîteva rindunele planează peste colinele înflorite, întregind farmecul acestui colț de natură.La fiecare pas orașul descoperit de Marinatos înfățișează pagini de istorie. realități din vremuri străvechi, estompate de mituri și legende. Este un muzeu viu care trimite peste milenii mesajul unei strălucite culturi, evidențiind rolul decisiv al creației umane în existenta și progresul omenirii.
Al. CĂMPEANU
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Sosirea in Capitală a vicepreședintelui

al R. P. Polone, Josef TejchmaVineri a sosit in Capitală Josef Tejchma. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, președintele părții polone în Comisia guvernamentală polono-română de colaborare economică.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Janos Fazekas, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții române în Comisia guvernamentală, de reprezentanți ai conducerii unor organe centrale economice.Au fost prezenți ambasadorul R. P. Polone la București, Jaromir

Ocheduszko. și membri ai ambasadei.In aceeași zi, la Consiliul de Miniștri au început lucrările intîlnirii de lucru a președinților celor două părți in Comisia guvernamentală, in cadrul cărora s-au analizat probleme privind lărgirea colaborării și cooperării economice dintre cele două țări.Tovarășul Janos Fazekas, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a oferit un dineu în cinstea oaspetelui polonez.
„Vom face totul' pentru dezvoltarea

și modernizarea școlii superioare,

a studenților și cadrelor didactice"

ca- din vă

Recent a avut loc conferința de dare de seamă și alegeri a pr- ganizației de partid a Centrului universitar București, care, într-un puternic climat partinic, combativ, a făcut o temeinică analiză asupra activității de modernizare continuă a învăță- mîntului, de integrare organică a acestuia cu cercetarea științifică și producția, cu viața econo- mico-socială. de îmbunătățire calitativă a întregului proces de pregătire profesională și de educare comunistă a tineretului universitar în spiritul înaltelor- principii și idealuri ale partidului nostru.Cu acest prilej a fost trimisă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, următoarea telegramă : „Comuniștii, drele didactice și studenții centrul nostru universitarraportează, scumpe tovarășe Ceaușescu, că sint angajați cu toate forțele lor în acțiunea de traducere in viață a indicațiilor dumneavoastră privind integrarea organică a invățămintului cu cercetarea științifică și producția, cu viața economico-socială, în acțiunea de îmbunătățire calitativă a muncii . de pregătire profesională și de educare comunistă a tineretului universitar. Realizările dobîndite pină acum, ca și climatul de muncă exigent, partinic, care s-a creat în institute și facultăți, constituie o garanție că sarcinile trasate de partid privind modernizarea continuă a invățămintului în pas cu necesitățile actuale ale societății noastre vor fi îndeplinite cu succes.Programul făuririi .. societății socialiste multilateral dezvoltate, bogata activitate teoretică și practică desfășurată de partid, fertilizează gîndirea creatoare, spiritul novator, stimulează preocuparea pentru ri

dicarea nivelului calitativ al muncii organizațiilor noastre de partid, constituind pentru munca noastră un ghid clar și de largă perspectivă. Animați de sentimentul unei înalte responsabilități, vom asigura îmbogățirea continuă a conținutului științific și educativ al cursurilor, lecțiilor, seminariilor și lucrărilor practice, îmbunătățirea activității ideologice și politico-educative, o- rientarea ei mai hotărită spre dezvoltarea conștiinței socialiste a cadrelor didactice și studenților în spiritul înaltelor principii și idealuri ale partidului nostru. Proiectul de norme ale vieții și activității comuniștilor, ale eticii și echității sociale, aflat în prezent în dezbaterea organizațiilor de partid și de tineret, constituie pentru noi un îndrumar prețios în munca complexă și de răspundere ce se desfășoară în institute și facultăți pentru plămădirea omului de tip nou, înflăcărat militant și patriot al României socialiste.Ne angajăm ca, alături de toți oamenii muncii din patria noastră, să ne aducem cu entuziasm contribuția la mișcarea de masă pentru îndeplinirea planului cincinal înainte de termen, la această îndrăzneață operă de accelerare a progresului economico-social, de sporire a forței și prosperității țării.Dorim să vă asigurăm, iubite tovarășe secretar general, că organizația de partid a Centrului universitar București va face totul pentru a-și exercita cu și mai multă eficiență rolul de conducător politic în întreaga activitate din institutele și facultățile Capitalei, pentru a-și aduce o contribuție tot mai mare la dezvoltarea și modernizarea școlii superioare, la formarea conștiinței comuniste a studenților și cadrelor didactice, la înflorirea patriei noastre socialiste".

iubite

Plecarea delegației R. P. CongoVineri după-amiază a părăsit Capitala delegația Republicii Populare Congo, condusă de Justin Lekoundzou, ministrul industriei, minelor și turismului, care a participat la lucrările celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei mixte româno- congoleze.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Nicolae

M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul_ Comerțului Exterior, Constantin ministrului, de riori din M.C.E.Au fost deLounda, ambasadorulPopulare Congo la București, membri ai ambasadei.
Stanciu, adjunct al funcționari supe-față Jean-BaptisteRepublicii(Agerpres)

Ieri, la Tul cea, in prezența a mii de cetățeni, a avut loc

Dezvelirea statuii
voievodului Mircea cel BătrînIeri, la Tulcea, în moderna piață civică a municipiului, in prezența a mii de locuitori ai orașului și județului a avut loc solemnitatea dezvelirii statuii voievodului Mircea cel Bătrîn, domn al Țării Românești.La solemnitate au participat tovarășii Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Va- sile Vilou, membru al Comitetului Executiv al C.C.- al P.C.R., prim-se- cretar al comitetului județean Constanța al P.C.R., Brăduț Covaliu, președintele Uniunii artiștilor plastici, Ion Jalea, artist al poporului, realizatorul acestei valoroase opere.Despre semnificația acestui eveniment a vorbit tovarășul Teodor Co- man, prim-secretar al comitetului județean Tulcea al P.C.R. A luat, de asemenea, cuvîntul Brăduț Covaliu, președintele Uniunii artiștilor plastici.în încheierea solemnității, într-o atmosferă de puternic entuziasm, s-a dat citire unei telegrame adresat? C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune : „Cu prilejul dezvelirii statuii lui Mircea cel Bătrin, situată in piața civică a municipiului Tulcea, comitetul județean de partid, consiliul popular județean, in numele oamenilor muncii din municipiul și județul nostru, vă adresează dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, cele mai profunde sentimente de recunoștință pentru sprijinul dv. neprecupețit in ridicarea acestei impunătoare opere de artă.înălțarea acestei valoroase opere de artă. închinată marelui patriot, oștean și domn al Țării Românești, se înscrie

în preocupările constante ale conducerii partidului și statului nostru, pentru cinstirea tradițiilor progresiste ale înaintașilor noștri, pentru educarea generațiilor actuale și viitoare în spiritul dragostei fierbinți, al devotamentului nețărmurit față de poporul și glia noastră strămoșească.Făcîndu-ne ecoul sentimentelor deplină adeziune ale comuniștilor celorlalți oameni ai muncii tulceni, față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, vă încredințăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom milita cu abnegație,'și devotament pentru Îndeplinirea exemplară a sarcinilor trasate de cel de-al X-lea Congres, de Conferința Națională a partidului și a celor izvorite din recenta Plenară a C.C. ai P.C.R.. pentru realizarea cincinalului înainte de termen, convinși fiind că ne aducem contribuția la înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România".După dezvelirea statuii s-a prezentat un program artistic consacrat evenimentului, la a cărui reușită și-au dat concursul actori ai Teatrului de stat din Constanța și numeroase formații artistice din municipiul și județul Tulcea. In încheierea festivității miile de cetățeni prezenți în piața civică a orașului s-au prins în Hora Unirii.
★

deȘi

Seara, pe scena casei de cultură a sindicatelor din Tulcea, colectivul Teatrului de stat din Constanța a prezentat un spectacol de gală omagial, cu piesa „Io, Mircea Voievod" Dan Tărchilă.
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Jubileul unei (Urmare din pag. I)

Cronica zileiTovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România a primit mulțumiri din partea cancelarului ‘ ‘ ‘ 'rale a pentru dresată trofe naturale care a avut loc în R. F. a Germaniei.
★Cu ocazia primei aniversări a independenței Emiratelor Arabe Unite — ziua națională — ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu. a trimis ministrului afacerilor externe al Emiratelor Arabe Unite, Ahmed Bin Khalifa Al-Swedi, o telegramă de felicitare.

federal al Republicii Fede- Germaniei, Willy Brandt, telegrama de compasiune a- cu prilejul recentei catas-

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A EMIRATELOR ARABE UNITE

Alteței Sale
ȘEICUL ZAYED BIN SULTAN AL-NAHYAN

Președintele Emiratelor Arabe Unite

ABU DHABI

întreprinderi clujene
cartoanenouăFabrica de mucava și „Mucarit" din Cluj a împlinit i decenii de existență.La adunarea jubiliară care a loc vineri, inginerul Constantin fănescu, directorul unității, a 1 un istoric al drumului parcurs această întreprindere cu vechi tradiții, subliniind dezvoltarea deosebită pe care a cunoscut-o în anii socialismului. în prezent, aici se fabrică o largă gamă de produse, mucava, carton dur, cutii și diverse materiale de ambalat, numeroase sortimente de papetărie, mape de birou și alte produse.Printr-un Decret al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, fabricii „Mucarit" i s-a conferit Ordinul Muncii clasa I. Totodată, au fost conferite 11 ordine și 32 de medalii unor muncitori și cadre tehnice.In încheierea adunării, colectivul fabricii sărbătorite a adresat C.C. ai P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, o telegramă în care se angajează să realizeze planul cincinal in mai puțin de patru ani, pentru ridicarea continuă a calității produselor, aplicarea unor tehnologii economicoase.

avutȘte- făcut ; de

alt sector — cel al cooperației meșteșugărești — unde se simte cel mai mult nevoia de spirit gospodăresc, de ordine, de simț estetic, și, am adăuga noi. de corectitudine : aici, unde tocmai datorită a- cestor considerente, prezența feminină ai- fi foarte nimerită, aproape că se vorbește cu totul întîm- plător de promovarea femeii. Afirmația celor doi vicepreședinți ai uniunii județene cum că „bărbații se pricep mai bine la organizarea și activității productive, sint mai exigenți în ceea ce privește calitatea produselor" nu-i decit un pretext menit să mascheze lipsa de preocupare a uniunii pentru promovarea femeilor. Este greu de crezut că, într-o cooperativă ca „Ha- țegana", de exemplu, unde toate funcțiile de conducere sint deținute de bărbați, a- ceștia se pricep mai bine decit femeile la... țesături cu alesături, care sint prin-' cipalul produs realizat în cooperativă.Am vrea să fim bine înțeleși. Nu pledăm pentru promovarea cu orice chip a femeilor. Promovarea femeilor nu reprezintă un

conducerea

(Agerpres)

SAVINStelian

★Cu prilejul celei de-a 16-a aniversări a Zilei Forțelor Armate Revoluționare ale Republicii Cuba, generalul de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, a transmis o telegramă de felicitare comandantului Raul Castro Ruz. viceprim-ministru și ministrul Forțelor Armate Revoluționare ale1 Republicii Cuba.Cu aceeași ocazie, la Academia Militară a avut loc o adunare la care au participat cadre și ofițeri elevi. Au fost de față membri ai ambasadei Republicii Cuba la București. Adunarea a fost deschisă de comandantul Academiei Militare, general de armată Ion Tutoveanu, care a rostit un cuvînt de salut.Despre semnificația evenimentului a vorbit însărcinatul cu afaceri a.i. al Republicii Cuba la București, Jesus Mendizabal.Participants la adunare au vizionat apoi o expoziție și filme infățișind aspecte din viața și activitatea militarilor cubanezi.
★Uniunea compozitorilor din țara noastră. în colaborare cu Uniunea compozitorilor din R. P. Ungară, a organizat, vineri, la magazinul „Muzica" din Capitală, o expoziție omagială cu prileiul implinirii. la 16 decembrie, a 90 de ani de la nașterea marelui compozitor ungur Kodaly Zoltan.La festivitatea care a avut loc cu prilejul deschiderii expoziției, compozitorul Zeno Vancea, vicepreședinte al Uniunii compozitorilor, a vorbit despre activitatea desfășurată de Kodaly Zoltan în domeniul componistic. muzicologic, pedagogic și publicistic.La festivitate au fost de fată reprezentanți ai Ambasadei R. P. Ungare la București.
★Vineri s-au încheiat la București lucrările consfătuirii pe țară cu tema ..Problemele eficienței științifice a muncii", organizată Ministerul Muncii și Studii Economice.
★Ansamblul artistic populare ungare, care teva zile într-un turneu în țara noastră, a prezentat vineri seara în sala Operei de Stat din Timișoara un nou spectacol. Spectacolul s-a bucurat de un frumos succes.

organizării de Academia de
al Armatei se află de cî-

(Agerpres)
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT„TURNEULCAMPIONILOR"Aseară au avut loc semifinalele : Năstase — Connors și. Smith — Gorman. „Trei americani și românul Ilie Năstase" s-au calificat în semifinalele „Turneului campionilor", scrie, intr-un comentariu pe marginea ultimelor jocuri preliminare ale acestei competiții de la Barcelona, corespondentul agenției A.P. Re- levînd jocul excelent prestat de Smith (6—1, 6—0 cu Kodes) și Connors (6—3, 6—7, 6—2 cu spaniolul Gimeno), corespondentul subliniază maniera clară cu care l-a dominat joi noaptea Ilie Năstase pe spaniolul Orantes (6—3, 6—4). „Spectatorii l-au susținut frenetic pe Orantes, însă, românul a știut să aplice o tactică adecvată și să cîștige în două seturi".în comentariul agenției, France Presse, se arată, printre altele : ...După 55 de minute, Ilie Năstase s-a impus cu ușurință în fata spaniolului Manuel Orantes. în setul doi. in decurs de trei ghemuri, Năstase a jucat magistral". în aceeași cronică se arată că înaintea semifinalelor Smith și Năstase pornesc mari favoriți. Totuși, se subliniază, Năstase va trebui să joace la adevărata sa valoare pentru a se im-

pune în fața tânărului Connors, cars a arătat un evident progres tehnic, obținând primul său succes în fata fostului profesionist Gimeno.
*Tirziu, seara, către miezul nopții, au început semifinalele (după sistemul „trei seturi din cinci"). La ora cind apare sosit încă această ediție, nu ne-aii rezultatele meciurilor.

In cadrul „16“-imilor „Cupei României" la fotbal, astăzi programate trei meciuri : namo București — Chimia găraș (stadionul Dinamo, 13,30. Meciul este programat în Capitală deoarece Chimia a preferat acest stadion, terenul din Făgăraș fiind suspendat) : Metalul Oradea — Universitatea Cluj și Constructorul Galați — Jiul Petroșani.Celelalte intilniri vor avea loc miine. In Capitală, de la ora 11 : Metalul — Universitatea Craiova (teren Metalul) ; Progresul — Petrolul Ploiești (teren Progresul) ; Autobuzul — U.T. Arad (teren Autobuzul).

sint Di- Fă- ora

polo.- Intilnirile finale dinlBUDAPESTA (prin telex, de la corespondentul nostru Al. Pintea). în Capitala ungară, la bazinul acoperit de pe insula Margareta, a început vineri seara turneul final al „Cupei campionilor europeni" la polo pe apă la care, după cum se știe, printre cele mai,, hune patru echipe ale continentului s-a calificat și campioana țării noastre, Dinamo București. In primul meci al turneului final s-au întîlnit echipele O.S.C. Budapesta, campioana Ungariei, și echipa Dinamo București. Meciul a avut o desfășurare echilibrată. De altfel, primele trei reprize s-au terminat la egalitate. în final, cu mai puțin de un

! 7 Cupa campionilor europeni44minut și jumătate înainte de încheierea meciului, echipa ungară a reușit să marcheze și astfel s-a fixat rezultatul de 5—4 (1—1, 1—1, 1—1, 2—1) in favoarea echipei O.S.C. Budapesta. Citeva ocazii ratate și o greșeală in apărare la scorul de 4—4 a decis rezultatul în defavoarea echipei bucureștene, rezultat care, așa cum s-a desfășurat partida, putea tot atit de bine să-i fie favorabil. Meciul a plăcut celor peste 2 500 de spectatori, atît datorită scorului strins, în care au condus, ne rînd, echipa română și cea ungară, cît și nivelului tehnic bun, al măiestriei dovedite de jucătorii ambelor echipe.

Din partea Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a 
poporului român și a mea personal, adresez Alteței Voastre calde felici
tări, împreună cu cele mai bune urări de pace și progres poporului din 
Emiratele Arabe Unite, cu ocazia Zilei naționale.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
România și Emiratele Arabe Unite se vor dezvolta continuu în interesul 
popoarelor noastre, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

scop in sine, care trebuie realizat cu orice preț și oricum : ea este o necesitate firească, impusă dc realitățile noastre economice și politice și trebuie făcută în conformitate cu a- cele criterii general valabile pentru toată lumea. Aceleași criterii care sint luate în considerație cind este promovat un bărbat trebuie avute în vedere și Ia promovarea unei femei. Să existe pretutindeni egalitate de șanse ! De altr» interi. unul dintre sensurile esențiale ale democratismului socialist este tocmai acesta : să ocupe fiecare locul pentru care are calități corespunzătoare, unde iși poate afirma plenar personalitatea, dind, totodată, și maximum de randament pentru societate.— Avem femei în funcții de șefi de ateliere, șefi de servicii, dar față de numărul mare al femeilor care lucrează la noi considerăm că mai sint încă multe de făcut — ne informează Dobra Tiron. secretara comitetului de partid al tinerei și modernei fabrici bucu- reștene „Tricodava". Sint secții unde lucrează numai femei, dar conducerea n dețin bărbații : ca să nu mai vorbim de faptul că in con-

ducerea operativă a fabricii nu există nici o femeie...Nu există oare cadre de nădejde, bune specialiste in rindul femeilor ? Ba da, însă, așa după cum ne spunea sudorul Alexandru Bratu, membru in biroul comitetfflui de partid, se crede, fără nici un motiv, că o femeie n-ar fi în stare să se impună in fața... altor temei. Din această cauză,

solut necesar să fie promovate aceste cadre atît în interesul realizării lor profesionale, cit și al bunului mers al producției.Firește, întreprinderea ar trebui să aibă tot interesul să valorifice potențialul intelectual al acestor cadre bine pregătite. Dar nu este vorba numai de acest lucru. Atit în cazul fabricii „Tri- codava", unde circa 80 la
nu „jumătatea bărbatului", 
ci jumătate din populația țării

r 11 i j 1

■11 i uJîntre cadrele tehnice bărbați doar stagiarii n-au funcții de conducive...Știm cu toții că sint funcții. posturi, in toate domeniile de activitate, unde femeile s-au dovedit a fi tot atit de bune organizatoare ca și bărbații. Cu atît mai mult este firesc ca în acele domenii în care, in general, munca este făcută cu preponderență de femei, posturile de conducere, organizare și concepție fie ocupate de femei.— în cadrul centralei vem sectoare unde sint mei cu o pregătire „ foarte bună, unde specificul muncii este feminin, dar... ele nu sint promovate. Este ab-

și de saa- fe-

alsută din numărul total salariaților sint femei, cit și al celorlalte întreprinderi care au o structură asemănătoare, se ivesc o serie de probleme cu un caracter specific, care, prin firea lucrurilor, pot fi bine de— Eu sint cunoscute și rezolvate cel mai femei.unul sint un adept al promovării femeilor ; sint mai iscoditoare, țin cont de amănunte care nouă, bărbaților, ne scapă uneori. Avem citeva directoare de fabrici și nu ne putem plinge că nu conduc bine, ci dimpotrivă. Dar să știți că sint și piedici care nu țin numai de subiectivismul bărbaților. Să vă dau un

în urmă cu un an, pe harta politică a lumii. în zona Golfului Persic, apărea statul unit al emiratelor be, constituit unirea emiratelor zate de-a lungul numitei „Coaste a piraților" — Abu Dhabi, Dubai, Sarjah, Ajman, Um Al-Quiauani, Fu- jeirah. Ulterior, statului federal i s-a alăturat și Ras Al-Khaimah, cel de-al șaptelea membru. In această alcătuire, noul stat se întinde pe o suprafață de circa 85 000 kilometri pătrați și are o populație de peste 180 000 de locuitori.Uniunea Emiratelor Arabe a fost creată in condițiile amplificării luptei popoarelor de pretutindeni pentru lichidarea ultimelor bastioane ale colonialismului, pentru eliberarea națională, pentru dezvoltarea dd sine stătătoare. Constituirea întf-o singură entitate statală a micilor emirate. menținute într-o stare de înapoiere colonială aproximativ 150 de ani, altă dată djvizate și izolate de lumea exterioară, este de pătură să le ofere avantajul eforturilor unite pentru rezolva-

ara- prin așe- așa-
rea problemelor privind dezvoltarea lor e- conomică și socială.în perioada care a trecut de la constituirea uniunii s-au făcut pași importanți pe linia instituționalizării federale. Astfel au fost create un guvern federal și o adunare consultativă, precum și un comitet interministerial pentru coordonarea aplicării planurilor de dezvoltare economică. Acest lucrU are o importanță deosebită cu atît mai mult cu cit între emiratele membre există serioase disparități economice — în afară de Abu-Dhabi, care posedă mari rezerve de petrol, și Dubai, care dispune de importante venituri din extracția de țiței și comerțul de tranzit, celelalte emirate ne- dispunînd de resurse deosebite.Noul ștat independent și-a făcut intrarea în arena mondială exprimind încrederea sa in necesitatea coexistenței pașnice și cooperării internaționale între națiuni, ma- nifestindu-și intenția de a conlucra în vederea apărării păcii internaționale.în concordanță cu politica sa de solidari-

tate față de lupta popoarelor pentru eliberarea de sub dominația străină, pentru dezvoltarea de sine stătătoare, România a recunoscut noul stat imediat de la proclamarea sa. Pe această linie se înscriu și acțiunile concrete care au urmat. Țara noastră a primit ca oaspeți pe guvernatorul Fondului de dezvoltare arabă și consilierul special al președintelui U.E.A., pe ministrul petrolului și industriei din Abu Dhabi ; o delegație română a vizitat U.E.A. ; la București a fost semnată o înțelegere privind dezvoltarea relațiilor comerciale și a cooperării tehnice și e- conomice dintre România și Uniunea Emiratelor Arabe. Toate a- cestea oferă o bună bază de pornire pentru adincirea legăturilor prietenești dintre poporul român și popoarele U.E.A.Cu prilejul primei aniversări a proclamării Uniunii Emiratelor Arabe, poporul român adresează popoarelor acestui stat calde felicitări și sincere urări de prosperitate și pace.
N. POPOV1C1

Preocupări pe plan international
pentru combaterea poluăriiDupă Conferința O.N.U. asupra mediului înconjurător, desfășurată in iunie anul acesta la Stockholm, a urmat, începind din toamnă, o suită întreagă de reuniuni internaționale consacrate dezbaterilor în privința poluării, punind în lumină prioritatea crescindâ acordată de națiunile lumii acestei probleme.Astfel, Congresul pentru ecologie și turism al țărilor Mediterane, care, plexul factorilo» cu acțiune civă niat unui gura ranei.Conferința de la Bonn a celor nQuă țări ale Pieței comune lărgite, întrunită în scopul fixării unui program comun de acțiune împotriva poluării, a elaborat o serie de principii generale — evitarea supraex- ploatării resurselor naturale, necesitatea de a preveni poluarea mai degrabă decit a se ajunge în situația de a o combate ulterior, punerea de • acord a cerințelor progresului tehnic cu normele indispensabile de • protecție a mediului ețc.însemnătatea unuia dintre principiile formulate la Bonn, și anume ca „fiecare țară să fie preocupată în a nu degrada mediul altor țări", a fost pusă concludent în evidență la reuniunea de la Haga, de la sfîrșitul lunii octombrie, a Comisiei interna- J’ i Rhinului, din care fac parte irect interesate în »,limpezi- marelui fluviu. După cum s-a Rhi- deci teri- pro- (un

la Madrid a avut locdin zona analizind Mării com- no- asupra mediului marin, a subli- necesitatea urgentă a încheierii acord general pentru a se asi- „menținerea în viață" a Medite-

ționale a țările an rea" arătat cu acest prilej, poluarea nului — al cărui curs inferior, și cel mai infestat, traversează toriul Olandei — a devenit o blemă critică pentru olandezi litru de apă, în Olanda, conține 221 mg de clorură de sodiu ; la Rotterdam, apele fluviului ajung să aibă zilnic 35—40 000 tone de clo-
exemplu : căutăm o femeie pentru funcția de director tehnic în centrală ; am stat de vorbă cu mai multe tovarășe bine pregătite, dar... au refuzat.Oare problema ridicată de tovarășul Mircea Urmu- zache — directorul Centralei industriei tricotajelor — constituie doar un impediment artificial?— Nu, este o problemă reală — afirmă Steliana Bălan, director tehnic la întreprinderea de industrializare a laptelui București. Uneori aceste refuzuri țin de neîncrederea femeilor în forțele lor. Este un motiv subiectiv. Dar, cel mai adesea, ele au un substrat mult mai serios. Este vorba și de condiția femeii de mamă, soție, gospodină. Și asta v-o spun din experiență proprie. Funcția de conducere necesită adeseori să rămii la slujbă și peste program, să rezolvi situații de producție, să găsești soluții, în același timp, femeia trebuie să se îngrijească și de gospodărie, să pregătească și mîncarea și, de ce să n-o spunem, mama dedică întotdeauna mai mult timp copiilor.Problematica condiției femeii soție și mamă este, desigur, foarte complexă și nu ne propunem s-o abor-

dăm in materialul de față. Discuțiile purtate au scos insă in evidență un aspect important : sint împrejurări ci nd nu se poate reduce problema promovării femeilor doar la voința unora de a le promova și la curajul femeilor de a accepta o funcție de răspundere. Sint probleme reale, pentru rezolvarea cărora se fac eforturi accentuate din partea statului socialist : construirea de noi creșe, cămine, grădinițe etc. O sarcină importantă în degrevarea femeii de unele greutăți gospodărești revine însă comerțului, întreprinderilor și cooperativelor prestatoare de servicii. A pune la inde- mina femeii mijloace rapide și accesibile pentru ușurarea treburilor gospodărești înseamnă, in fond, a o ajuta concret și consacre pregătirii afirmării cetățean.Cu privire la această problematică complexă, la cauzele care impietează a- supra rezolvării ei mai rapide. precum și la măsurile ce. se impun, așteptăm opiniile cititorilor, dar mai a- les ale cititoarelor. într-un material viitor ne vom strădui să dezbatem și a- ceste aspecte.

rură de sodiu, din care jumătate provine din industria de potasiu a Alsaciei). In urma unor discuții pe această temă, purtate în cadrul lucrărilor' comisiei, Franța a acceptat să reducă cantitatea de reziduuri clorosodice deversate în Rhin, costul acestei operațiuni urmind să fie suportat, proporțional, de fiecare dintre țările participante. O altă măsură, adoptată la această reuniune, se referă la „poluarea termică" din lunile de vară — stabilindu-se ca răcirea centralelor atomice cu apă din Rhin să nu producă o ridicare a temperaturii fluviului cu mai mult de 2 grade. De asemenea, s-a preconizat alcătuirea unei liste de produse chimice, cu indicarea gradului de toxicitate al fiecăruia, pe baza căreia urmează să se ajungă la o înțelegere privind interzicerea, totală sau parțială, a deversării acestora în Rhin.Poluarea marină a format obiectul principal de discuții al conferinței de la Londra, desfășurată în prima jumătate a lunii noiembrie, ea repre- zenitind, în opinia ziarului „Le Figaro", primul rezultat efectiv al Conferinței O.N.U. asupra mediului ambiant de la Stockholm. Această întrunire s-a încheiat cu adoptarea u- nei „Convenții asupra deversării reziduurilor în mări", care cuprinde, printre altele, două liste : una, „neagră" — cu produse foarte nocive, complet interzise de a mai fi aruncate în oceane (mercur, cadmiu, pesticide. produse sintetice, deșeuri radioactive, țiței etc.) și una „cenușie" — incluzind produse ce vor necesita o autorizație prealabilă pentru deversate (plumb, zinc, cianuri, ticide cu un grad mai redus de citate, deșeuri metalice etc.), acord se stipulează că fiecare participantă la convenție urmează să controleze aplicarea acestor dispoziții de-a lungul coastelor sale și să sancționeze pe cei care le încalcă — respectiv atît nave autohtone' cit si străine. în sfîrșit, fiecărei țări îi mai revine și sarcina alcătuirii unei liste cu natura și cantitatea deșeurilor ce ar putea fi deversate, precum și a înregistrării exacte a locului, datei și metodei folosite pentru eventuale deversări ale diverselor reziduuri.Dacă reamintim că, în octombrie, O.N.U. a adoptat o rezoluție prin care se constituie un secretariat și un consiliu de conducere pentru problemele mediului, apar evidente nu numai preocuparea intensă pentru diminuarea efectelor poluării, dar și necesitatea unei largi cooperări internaționale în acest scop. Cu atît mai mult, cu cît primele rezultate în combaterea poluării infirmă părerile celor sceptici și demonstrează că, prin eforturi susținute, această problemă va putea fi rezolvată cu succes, conform dorinței omului de a-și asigura un mediu propice de viață.

a fi pes- toxi-In țară
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nemijlocit să-și mai mult timp ei profesionale, ca specialist, ca »
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Realizarea securității europene impune participarea 
directă si efectivă, pe baze egale, a tuturor 

statelor continentului
Cuvîntul șefulili delegației române la reuniunea pregătitoare de la Helsinki

O. N U

Adunarea Generală a adoptat
Delegația de partid și guvernamentală sovietică 

și-a încheiat vizita în R. P. Ungară

HELSINKI 1 — Trimisul special, Dumitru Ținu, transmite: La Helsinki, continuă dezbaterile generale din cadrul consultărilor multilaterale privind Conferința pentru securitate și cooperare in Europa. In ședința de vineri au expus pozițiile guvernelor lor cu privire la pregătirea și desfășurarea conferinței europene reprezentanții Canadei, Cehoslovaciei. Italiei, Republicii Democrate Germane, Elveției, României și Bulgariei.în cuvîntul său, șeful delegației Republicii Socialiste România,. Mircea Bălănescu, după ce a arătat că țara noastră acordă o importanță deosebită înfăptuirii securității și colaborării pe continentul european, a spus : Problematica securității europene s-a situat mereu ia loc de frunte pe a- genda convorbirilor purtate de șeful statului român, președintele Nicolae Ceaușescu, cu eminente personalități ale vieții politice europene. România a participat activ, alături de alte țări socialiste europene, la elaborarea și promovarea unor inițiative care — începînd cu Declarația de la București, din 1966 — au dat un impuls energic dialogului general-european în problemele securității și colaborării.Securitatea europeană nu se poate împlini decit prin participarea directă și cu sprijinul efectiv al tuturor statelor, pe baze egale, indiferent de sistemul lor social, de mărimea, potențialul sau nivelul lor de dezvoltare, de apartenența sau neaparte- nența lor la alianțele militare existente. Participanții la această largă dezbatere europeană, atit în etapa pregătitoare, cit și la Conferința pentru securitate și colaborare în Europa, reprezintă state suverane și exprimă opiniile și poziția guvernelor respective.După părerea guvernului român, Conferința pentru securitate și cooperare în Europa va trebui să-și concentreze atenția, în primul rînd, asupra problemelor politice legate de înfăptuirea securității europene și renunțarea Ia folosirea forței și a- menințarea eu forța în relațiile reciproce dintre statele continentului nostru. Această dezbatere va trebui să se încheie prin adoptarea unui document care să prevadă în mod expres angajamentul tuturor statelor participante ca în relațiile lor internaționale să nu recurgă. în nici o împrejurare, sub nici o formă, indiferent sub ce pretext, la folosirea forței și la amenințarea cu forța și să utilizeze exclusiv mijloacele pașnice pentru reglementarea disputelor existente sau a celor ce ar putea apărea in viitor.De asemenea, conferința va trebui să consfințească principiile menite să guverneze relațiile dintre state în Europa, și îndeosebi egalitatea în drepturi, respectul independenței și

suveranității naționale, integritatea teritorială, neamestecul în treburile interne, avantajul reciproc, dreptul fiecărui popor de a dispune în mod liber de destinele sale. în acest cadru, ar urma să fie consacrată obligația clară a fiecărui sitat de a a- plica aceste principii integral și permanent față de toate celelalte state.în al. doilea rînd, a continuat vorbitorul, la conferință vor trebui să fie examinate căile și metodele pentru lărgirea legăturilor comerciale, economice și tehnico-științifice, fără nici un fel de restricții și bariere discriminatorii.De asemenea, considerăm că va trebui să se acorde o deosebită a- tenție dezvoltării relațiilor culturale, artistice, a schimburilor de informații, turistice, sportive și în alte domenii, în scopul promovării valorilor fiecărei culturi, al unei mai bune cunoașteri și înțelegeri reciproce, al consolidării păcii și prieteniei intre popoare.Avînd în vedere preocuparea reală ce există azi față de problemele ecologice, se impune ca Ia conferință să se examineze» problemele cooperării în domeniul protejării și îmbunătățirii mediului înconjurător.în al treilea rînd, considerăm că este deosebit de important ca la conferință să fie examinată crearea unui organism permanent pentru problemele securității și colaborării în Europa. Un asemenea organism, format din reprezentanții tuturor statelor, cu drepturi egale, conceput suficient de suplu, fără a implica instituirea unor structuri complicate și greoaie, va fi chemat să asigure legătura dintre conferințe și, deci, continuitatea contactelor și negocierilor, să contribuie la pregătirea următoarelor întîlniri.Desigur — a spus vorbitorul — pe ordinea de zi pot fi înscrise și alte probleme, care, in cadrul actualelor consultări, vor întruni consensul general.Așa cum a subliniat în mod consecvent. guvernul român consideră că problemele securității europene nu pot fi separate de celelalte probleme fundamentale ale vieții continentului și, in primul rind. de cele privind dezangajarea militară, în general, de problemele dezarmării, care constituie o parte inte

grantă, esențială a securității europene.în cadrul conferinței europene, ar fi necesar să se discute modalitățile și formele în care ar urma să se negocieze problemele reducerii și retragerii trupelor aflate pe teritoriul altor state, ale trupelor și armamentelor naționale, precum și alte măsuri de dezangajare militară și de dezarmare in Europa. întrucit toate statele europene sînt interesate in realizarea unor asemenea măsuri, ele au dreptul și trebuie să aibă posibilitatea efectivă de a participa direct, de a-și spune cuvin- tul și de a-și apăra interesele legitime în cadrul oricăror negocieri de dezarmare referitoare la Europa, inclusiv în ceea ce privește reducerea forțelor armate și armamentelor.Reprezentantul român a subliniat că trebuie depuse eforturi în continuare pentru găsirea unei formule de organizare, pe etape, care să corespundă cerințelor unei maxime eficiente, dorită de toți. în același timp, considerăm că este necesar să se a- sigure, într-o anumită fază, participarea la nivel de șefi de state sau guverne.Ținînd seama de opiniile exprimate și întrucît este larg acceptată părerea că lucrările conferinței se vor desfășura în mai multe etape, delegația română apreciază că trebuie ca fiecare intilnire să aibă loc in capitala unei alte țări participante, in conformitate cu principiul rotației.în ceea ce privește data convocării conferinței, delegația noastră consideră că este necesar să se depună eforturi ca ea să aibă loc cit mai cu- rind posibil.Apreciem — a spus vorbitorul — că la baza aranjamentelor procedurale pentru conferință trebuie să fie puse aceleași principii care au fost elaborate în comun și adoptate prin consens la reuniunea pregătitoare.însemnătatea problemelor care își așteaptă rezolvarea la această reuniune, multitudinea propunerilor și ideilor realamă din partea noastră, a tuturor, o ambianță de receptivitate față de opiniile interlocutorilor, perfecționarea deprinderii de a lucra în comun, căutarea răbdătoare, cu răspundere, a soluțiilor menite să ducă la adoptarea de măsuri pentru pre-' gătirea cît mai bună a conferinței.în încheiere, reprezentantul țării noastre a spus că delegația română este gata să coopereze cu toate delegațiile, dorind să contribuie in continuare la reușita acestei opere comune. în care sint angajate statele noastre, pentru ca securitatea și colaborarea în Europa să devină o realitate, așa cum o doresc popoarele.

!NEW YORK 1. — Corespondentul nostru, C. Alexandroaie, transmite : Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat rezoluțiile Comitetului politic privitoare la dezarmare — convocarea unei conferințe mondiale de dezarmare. activitatea Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (A.I.E.A.), interzicerea napalmului și a altor bombe incendiare, limitarea înarmărilor cu arme strategice, interzicerea armelor chimice, interzicerea experiențelor nucleare și denuclea- rizarea Americii Latine. De asemenea, a fost adoptată o rezoluție privind nefolosirea forței in relațiile internaționale și prohibirea permanentă a folosirii armelor nucleare — problemă dezbătută in plenară. Totodată, a a- probat, fără vot și fără dezbateri, două rezoluții privind posibilitatea admiterii Republicii Populare Bangladesh în O.N.U.Prin rezoluția privind conferința mondială de dezarmare — adoptată cu 105 voturi, nici unul contra și o abținere — Adunarea Generală a hotărît înființarea unui comitet format din 35 de state pentru a examina toate propunerile și sugestiile țărilor membre ale organizației privind convocarea unei conferințe mondiale de dezarmare și problemele legate de obiectul general, viitoareaceasta, care vor forma unui raport al secretarului ce va fi prezentat sesiunii a Adunării Generale.

în rezoluția privitoare la activitatea A.I.E.A. se cere, în esență, examinarea căilor și mijloacelor destinate a facilita accesul statelor în curs de dezvoltare la cuceririle științei și tehnologiei nucleare în vederea promovării eforturilor de folosire a lor în scopuri pașnice de către aceste state, pentru industrializare și progres material și social. Documentul a fost adoptat cu 100 de voturi pentru, nici unul contra și 10 abțineri.în ce privește problema interzicerii armelor chimice, plenara a adoptat — cu 113 voturi, nici unul contra și două abțineri — o rezoluție prin care se cere Comitetului pentru dezarmare de la Geneva să acorde prioritate în dezbaterile sale problemei interzicerii armelor chimice.Plenara Adunării Generale a adoptat apoi trei rezoluții privind interzicerea experiențelor nucleare.Rezoluția privitoare la denucleari- zarea Americii Latine a întrunit 101 voturi pentru, nici unul contra și 17 abțineri.Rezoluția privitoare la „renunțarea folosirii forței sau a amenințării cu forța în toate formele ei de manifestare în relațiile internaționale, în conformitate cu Carta Națiunilor Unite, și prohibirea permanentă a folosirii armelor nucleare" a fost adoptată de Adunarea Generală cu 73 de voturi, 4 contra și 46 de abțineri.

BUDAPESTA 1 (Agerpres). — Delegația de partid și guvernamentală a Uniunii Sovietice, condusă de Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., și-a încheiat, vineri, vizi-
ta în R. P. Ungară. A fost adoptat un comunicat comun care va fi dat publicității ulterior.în seara aceleiași zile, delegația sovietică s-a înapoiat în patrie.

A U.R.S.S.

In Comitetul pentru probleme colonialeComitetul pentru probleme coloniale al Adunării Generale a adoptat cu 103 voturi, trei împotrivă (Portugalia, Marea Britanic și Statele U- nite) și 10 abțineri, un proiect de rezoluție, prezentat de 44 de state, printre care și România, care cere Marii Britanii să convoace, la Salisbury, cît mai curînd posibil, o conferință constituțională prin care să dea posibilitate adevăratelor reprezentanți ai poporului Zimbabwe să decidă asupra viitorului Rhodesiei de sud.Tot în problema Rhodesiei. Comitetul a adoptat cu 87 de voturi, 8 împotrivă și 21 de abțineri un proiect de rezoluție elaborat de 38 de state, între care și România, care condamnă refuzul anumitor state membre ale O.N.U. de a transpune în viață hotărârile Consiliului de Securitate privind aplicarea de sancțiuni economice împotriva regimului minoritar de la Salisbury, ca urmare a politicii rasiste rasială practicate Zimbabwe.Luând cuvîntulla vot, în sprijinul proiectelor de rezoluție menționate, delegatul român Petre Vlăsceanu a declarat că, în

prezent, este necesară în mod imperios unirea forțelor progresiste ale epocii contemporane pentru a impune lichidarea oricăror forme de dominație colonială. înlăturarea regimului minoritar ilegal de la Salisbury, acordarea unui ajutor sporit poporului Zimbabwe în lupta pentru realizarea dreptului său suveran la o viață liberă și independentă.

și de discriminare în dauna poporuluiînainte de trecerea

MOSCOVA 1 — CorespondentulAgerpres, L. Duță, transmite : La Moscova a avut loc adunarea generală jubiliară a Academiei de Științe a U.R.S.S., consacrată împlinirii a 50 de ani de la crearea statului sovietic, la care au luat parte și delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R. D. Germană, Iugoslavia, Mongolia, Polonia, Ungaria, R. D. Vietnam.Din România a participat o delegație condusă de acad. Miron Nicoles-

cu, președintele Academiei Republicii Socialiste România.Președintele Prezidiului Academiei de Științe a U.R.S.S., Mstislav Kel- dîș, a prezentat comunicarea „Uniunea multinațională a republicilor sovietice și știința", după care acad. Boris Ponomariov, membru supleant al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., a vorbit despre „Formarea U.R.S.S. și importanța istorică a acestui eveniment".
ANIVERSAREA ZILEI 

NAȚIONALE A REPUBLICII 
AFRICA CENTRALĂ

La 21 decembrie. Ia Berlin 
va ii semnat

BANGUI 1 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a XIV-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Africa Centrală, la Bangui a avut loc, vineri. în prezenta președintelui țării, general de armată Jean-Bedel • Bo- kassa, o paradă militară. Ziua națională a fost marcată, de'asemenea, de o festivitate la care au participat reprezentanți ai partidului de guvemămint — Mișcarea pentru Evoluția Socială din Africa Neagră, ai Uniunii generale a oamenilor muncii, ai Uniunii femeilor din Republica Africa Centrală, ai tineretului.

relațiilor dintre R.D. GermanaI
si R. I. a Germaniei

CONFERINȚA CONSULTATIVĂ PENTRU

BERLIN 1 (Agerpres). — O comunicare, pusă de acord de părțile interesate și făcută cunoscută vineri, la Berlin, anunță că guvernele R. D. Germane și R. F. a Germaniei au convenit să semneze — la Berlin — tratatul privind bazele relațiilor din- > tre cele două state la 21 decembrie 1972, la sediul Consiliului de Miniștri al R. D. Germane.Tratatul urmează să fie semnat, în numele R. D. Germane, de Michael Kohl, secretar de stat la Consiliul de Miniștri, iar în numele R. F. a Germaniei — de Egon Bahr, secretar de stat la Cancelaria Federală a R. F. a Germaniei.
COMERȚUL EST-VESTNEW YORK 1. — Corespondentul nostru transmite : între 28 și 30 noiembrie; la New York s-au desfășurat lucrările Conferinței consultative pentru comerțul Est-Vest, organizată de Institutul de comerț mondial din Statele Unite,' la care au participat reprezentanți diplomatici și ai unor întreprinderi de comerț exterior din Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, R.D. Germană, România, Ungaria și U.R.S.S. Din S.U.A. au luat parte reprezentanți ai Departamentului de Stat și Ministerului Comerțului, in-

SIRIA A REDESCHIS 
FRONTIERA CU IORDANIADAMASC 1 (Agerpres). — Un purtător de cuvint oficial de la Damasc a anunțat că Siria a hotărît să redeschidă, de la 1 decembrie, frontiera sa cu Iordania— transmit agențiile Reuter și M.E.N. Purtătorul de cuvint a precizat că aoeastă măsură se. referă atit la reluarea circulației rutiere, cît și la redeschiderea spațiului aerian sirian pentru avioanele iordaniene.După cum se știe, frontiera dintre cele două țări a fost închisă în luna iulie 1971, ca urmare a incidentelor dintre armata iordaniană și unitățile de comando palestinene. Redeschiderea granițelor, a declarat ministrul iordanian al finanțelor, Farid Al Saad, este „o inițiativă binevenită, care va avea, fără îndoială, repercusiuni favorabile pe planul relațiilor dintre cele două țări frățești și asupra relațiilor interarabe în general".

PROTEST
AL R. P. 0. COREENE

împotriva continuării bom
bardamentelor americane 

asupra R.D. VietnamPHENIAN 1 (Agerpres). — Purtătorul de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. P. D. Coreene a dat publicității o declarație in care denunță continuarea bombardamentelor americane împotriva R. D. Vietnam și furnizarea de către S.U.A. a unor mari cantități de arme regimului de la Saigon. Guvernul R. P. D. Coreene și poporul coreean, se subliniază in declarație, se vor situa întotdeauna cu fermitate de partea luptei poporului frate vietnamez.
0 declarație a agenției 

de presă „Eliberarea"VIETNAMUL DE SUD, 1 (Agerpres). — Agenția de presă ..Eliberarea" a dat publicității o declarație in care condamnă recentele represiuni ale regimului de la Saigon împotriva populației sud-vietna- meze.Declarația relevă că regimul Thieu șj cei ce-1 sprijină au organizat o campanie de .represiune, efectuînd arestări masive în rindu! familiilor participante la rezistenta pentru salvarea națională, in rindul funcționarilor și militarilor și al familiilor acestora. în context, declarația arată că. la o conferință de presă organizată la 10 noiembrie a.c. la Saigon. Hoang Duc Nha, consilier special al lui Thieu. a admis că, în primele zile ale lui noiembrie, au fost arestate 50 000 de persoane.

ÎN SPRIJINUL CURSULUI POZIÎIV AL RELAȚIILOR
INDO-PAKISTANEZERAWALPINDI 1 (Agerpres). - Pakistanul e gata să continue convorbirile cu India pentru delimitarea liniei de control in Jammu și Cașmir — a declarat, într-un discurs rostit la lucrările Convenției Partidului Poporului, la Rawalpindi, președintele Zulfikar Aii Bhutto. El și-a exprimat. totodată, speranța că aceste convorbiri vor fi încununate de succes, subliniind că Pakistanul dorește să trăiască în pace cu India și întinde o mină prietenească poporului indian, ale cărui succese pe calea progresului și prosperității le apreciază.Zulfikar Aii Bhutto și-a exprimat speranța că va putea invita pe premierul Indira Gandhi în Pakistan, pentru a examina probleme de interes comun, în spiritul acordului de la Simla.

★DELHI 1 (Agerpres). — Politica externă a Indiei se bazează pe principiile păcii și nealinierii, care corespund cel mai bine intereselor sale — a declarat, în Camera Superioară a Parlamentului «indian, Swaran Singh, ministrul afacerilor externe, la încheierea dezbaterilor consacrate situației

internaționale actuale. Vorbind despre evoluția relațiilor indo-pakista- neze, Singh a arătat că guvernul țării sale se pronunță pentru crearea unor relații de bunăvecinătate, subliniind că India năzuiește spre pace și prietenie cu Pakistanul.Referindu-se la stadiul negocierilor indo-pakis,taneze pentru delimitarea frontierei, șeful diplomației indiene a relevat că țara sa împărtășește părerea angajării unei noi serii de convorbiri cu Pakistanul, la nivelul șefilor de stat major ai armatei indiene și pakistaneze, în vederea delimitării liniei de încetare a focului în regiunea Jammu-Cașmir.
★WAGAH 1 (Agerpres). — India și Pakistanul au procedat, vineri, in localitatea de frontieră Wagah, la un important schimb de prizonieri capturați în cursul ostilităților din decembrie 1971. Au fost repatriați, sub supravegherea reprezentanților Comitetului Internațional al Crucii Roșii, 540 cetățeni pakistanezi și peste 600 indieni — relatează agențiile United Press International și Reuter.

BBBBSIBBBBBBBB

agențiile de presă
în cadrul acțiunilor pentru 

sărbătorirea celei de-a 25-a ani
versări a republicii, Ansam
blul de cintece și dansuri „Ba
natul" din Timișoara a pre
zentat, timp de două săptămâni, 
o serie de spectacole in R. P- 
Mongolă, bucurindu-se de un 
deosebit succes. Pentru calita
tea spectacolelor și modul exem
plar în care s-a prezentat an
samblul, Dondoghiin Teveg- 
mid, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Mon
gole, i-a decernat diploma de 
onoare a Consiliului de Miniștri.

La invitația Iui Piotr Ja- 
roszewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, la 30 noiembrie s-a aflat la Poznan. într-o vizită de prietenie, Willi Stoph. președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane — informează un comunicat dat publicității de agențiile P.A.P. și A.D.N.

La Moscova a avut 10c ° conferință in cadrul Institutului C.A.E.R. pentru problemele economice ale sistemului socialist mondial asupra unor aspecte teoretice și metodologice ale colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniul activității de planificare. Au luat parte

oameni de știință din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană. Iugoslavia. Mongolia. Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică.
Islanda a luat hotărîrea 

de a recunoaște R.D. Ger
mană de sfirșitul acestuian — transmite agenția U.P.I.

Delegația Ministerului In
dustriei Chimice din Româ
nia condusă de Ion M. Nicolae, adjunct al ministrului, care a purtat cohvorbiri la Moscova, privind colaborarea și cooperarea cu Ministerul Industriei de Prelucrare a Țițeiului și Petrochimice din U.R.S.S., a fost primită, la 1 decembrie, de ministrul Viktor Fiodo- rov, cu care a avut o convorbire caldă, prietenească. în aceeași zi. a fost semnat protocolul de colaborare și cooperare între cele două ministere.

Guvernele R.D. Vietnam 
• Șl Austriei au Stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă.

Fostul președinte al Ita
liei Antonio Segni a încetat vineri din viață, la virata de 81 de ani.

ADEN

Festivitățile consacrate 
împlinirii a cinci ani 

de la proclamarea

Declarație
A

iugoslavo - iraniană

ADEN 1 (Agerpres). — în R.D.P. a Yemenului a fost sărbătorită, la 30 noiembrie, împlinirea a cinci ani de la . proclamarea independentei țării.Cu acest prilej, la Aden a avut loc o paradă militară, la care au participat subunități ale diferitelor tipuri de arme și ale miliției populare. Președintele Consiliului Prezidențial al țării, Salem Robaya Aii, a rostit un discurs, în care s-a referit la eforturile depuse de poporul sud-yemenit pentru consolidarea independenței naționale.în perioada care a trecut de la înlăturarea dominației coloniale, Frontul Național din R.D.P. a Yemenului și guvernul au adoptat o serie de măsuri pentru dezvoltarea socială și economică a noului stat

BELGRAD 1 (Agerpres). — La încheierea vizitei în Iran a lui Gemal Biedici, președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, și a convorbirilor pe care acesta le-a avut cu Amir Abbas Hoveyda, primul ministru iranian, a fost' dată publicității o declarație în care se relevă că cele două părți au constatat cu satisfacție progresul înregistrat în relațiile economice bilaterale, a- preciind că există posibilități de extindere a lor.Iugoslavia și Iranul — subliniază declarația — salută tendințele pozitive constînd în destindere, negocieri și reglementarea unor probleme, înregistrate în diferite părți ale globului, în special în Europa.A fost semnat un acord general care prevede achiziționarea, în următorii 10 ani, de către partea iugoslavă, a unei cantități de 12 milioane tone țiței iranian.

dustriași, oameni de afaceri, delegați ai firmelor comerciale și băncilor.în cuvintul de deschidere a lucrărilor, Willis Armstrong, adjunct al secretarului de stat pentru problemele econotnice, a subliniat că „relațiile comerciale Est-Vest au intrat într-o eră nouă". El a reliefat, în detaliu, evoluția favorabilă a relațiilor comerciale americano-sovietice, care în viitorii trei ani va duce la triplarea actualului volum al rilor.Vorbind despre relațiile americano-române, W. 
s declarat că sprijină proiectul de lege pentru acordarea reciprocă de către S.U.A. și România a clauzei națiunii celei mai favorizate și că se deschid posibilități unor interesante cooperări industriale comune româno-americane.A sosit timpul — a spus el — ca oamenii de afaceri americani să fie prezenți pe piețele Europei de răsărit. Am irosit 20 de ani ridicind ziduri discriminatorii în jurul comerțului cu această parte a lumii, permițind, astfel, firmelor din Europa occidentală să ne-o ia înainte pe aceste piețe. Atitudinea guvernului S.U.A. este acum încurajatoare dezvoltării comerțului cu Estul. Vom acționa în direcția normalizării condițiilor comerțului Est-Vest.Ambasadorul României în S.U.A., C. Bogdan, a prezentat o expunere intitulată „România — posibilități pozitive pentru comerțul internațional și cooperarea economică".O deosebită atenție au acordat participanții la conferință necesității intensificării eforturilor pentru lichidarea discriminărilor și tuturor celorlalte obstacole care încă mai împiedică comerțul Est-Vest.

schimbu-comerciale Armstrong

încheierea primei reuniuni 
a Comitetului de coordonare 
a Nordului și Sudului Coreei ■ OlSEUL 1 (Agerpres). — După cum informează agenția A.C.T.C.. la Seul a luat sfirșit prima reuniune a Comitetului de coordonare a Nordului și Sudului Coreei. Participanții la reuniune au luat în discuție aspecte practice privind reunificarea pașnică și independentă a Coreei. în spiritul Declarației comune a reprezentanților Nordului și eforturilor proprii amestec străin.Reuniunea a fost de-a treia intilnire comitetului, care s-a desfășurat joi, la Seul, cu participarea lui Pak Sen Cer. al doilea vicepreședinte al Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene, și a lui Li Hu Rak, directorul Agenției Centrale de Informații din Coreea de Sud.

Sudului, pe baza și fără nici unprecedată de cea a copreședinților

întîlnire Pak Sen Cer-Pak
Cijan HiSEUL 1 (Agerpres). — Agenția1’ ’ Centrală Telegrafică Coreeană tram mite că Pak Sen Cer, al doilea vice-- președinte al Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene, care se află la Seul .în calitațe de copreședinte al Comitetului de coordonare Nord-Sud, a avut o intilnire cu Pak Cijan Hi, șeful regimului sud-coreean. Cu acest prilej a avut loc o convorbire sinceră. deschisă, la care a luat parte Li Hu Rak, Directorul Agenției centrale de informații sud-coreene.

ț

Intensă activitate politică

transmit:
In legătură cu prezența la 

Cațro a lui Sayed Abbas Chedid, 
directorul Centrului de informa
re al O.N.U. la București, zia
rele egiptene „Progres Egyptien" 
și „Egyptian Gazette" au pu
blicat relatări in care sint re
levate politica de pace șl colabo
rare internațională a ~ 
socialiste, aportul ei la 
fășurare a activității 
organismelor Sale.

„Cu ocazia trecerii 
Cairo — scrie 
tien“, domnul Sayed Abbas 
Chedid ne-a impărtășit satisfac
ția pe care i-o oferă posibilitatea 
de a lucra in această frumoasă 
țară, unde, grație spiritului de 
cooperare, ospitalității, sincerită
ții și simpatiei manifestate deo
potrivă de autorități și de pătu
rile largi ale populației. Centrul 
de informare al O.N.U. cunoaște 
o rodnică activitate.

Vocația internațională a Româ
niei explică solicitudinea cu care 
reprezentanții statului înconjoa
ră activitățile organizației in
ternaționale, acordindu-i, sub 
impulsul înțelept și dinamic al 
președintelui Nicolae* Ceaușescu, 
toate facilitățile dorite pentru 
îndeplinirea misiunii sale" — se 
arată in încheierea relatării din 
..Progres Egyptien".

României 
buna des- 
O.N.V. și

sale prin
„Progres Egyp- 

Sayed

♦Trei uriașe coloane de manifes- tanți s-au întîlnit, marți seara, la confluența arterei principale a capitalei chiliene, Avenida Alameda, cu Avenida Portugal, unde a avut loc un miting, cu participarea președintelui Salvador Allende și a membrilor guvernului popular. La a- cest miting, expresie a sprijinului popular pentru politica internă și externă a guvernului, președintele Allende a vorbit despre semnificația vizitelor pe care le va face peste hotare in următoarele două săptă- mîni. Președintele Allende va vizita țjei țări — Mexicul, U.R.S.S. și Cuba, itinerariuil turneului prevăzînd întil- niri oficiale și cu prilejul escalelor tehnice la Lima și la Algfer. Unul din momentelp principale ale turneului va fi cuvînitarea pe care Allende o va rosti la O.N.U.Coeziunea națională în apărarea dreptului națiunii chiliene la o dezvoltare economică și politică suverană, larga solidaritate internațio- nalistă în fața tentativei monopolului Kennecott de a boicota exportul cuprului chilian, analiza problemelor de politică internă au fost principalele teme ale discursului rostit de președintele Allende. Referin- du-se la evenimentele din octombrie — eînd reacțiunea s-a lansat într-o aventură nesăbuită ce a cunoscut un eșec deplin — șeful statului chilian sublinia forța hotărâtoare a ripostei date de clasa muncitoare, de masele populare. „Guvernul, poporul. oamenii au știut să evite o înfruntare pe care alții o căutau in mod Iresponsabil, fără să cântărească consecințele pe care aceasta putea să le aibă asupra țării, asupra chilienilor".Cuvîntarea președintelui Allende a abordat actualitatea politică și eco-

nomică prin reliefarea necesității de a se mobiliza cît mai din plin potențialele luptei revoluționare în direcția „cuceririi puterii politice și economice depline, pentru a face posibile marile schimbări structurale și pentru a organiza economia în așa fel îneît, prin efortul national, să se poată satisface necesitățile poporului".Responsabilitățile sporite ale acestei perioade sînt în atenția generală. ele fiind obiectul unor analize făcute de partidele Unității Populare.
DE LA CORESPONDENTUL 

NOSTRU

în ultimele două decade ale acestei luni au avut loc plenarele comitetelor munist și dezbatere în urma brie și obiectivele înaintarea revoluționar, pentru îndeplinirea consecventă a transformărilor structurale pe care se bazează politica guvernului popular. Cele două plenare au avut aprecieri consonante în dezvăluirea caracterului antiguvernamental și antipatriotic al grevei patronale, precum și în reliefarea rolului fundamental al clasei muncitoare in desfășurarea luptei politice pentru respingerea tentativei reacționare interne și externe de a împiedica continuitatea procesului revoluționar. „S-a reafirmat — subliniază raportul principal la plenara

centrale ale partidelor co- socialist. care au luat în concluziile ce se desprind evenimentelor din octom- luptei pentru neabătută ■ a procesului pentru

C.C. al P.C.C. — înaltul grad de combativitate și de conștiință revoluționară a poporului, rolul muncitorului ca centru motor al schimbărilor revoluționare și ca pilon de bază al susținerii guvernului popular". în documentul final al partidului socialist se arată că „subversiunea a fost infrîntă de clasa muncitoare, care a dovedit organizare, conștiință de clasă și inițiativă". Concluziile ambelor plenare subliniază necesitatea stimulării capacităților creatoare ale oamenilor muncii prin participarea lor în toate domeniile vieții publice și ale conducerii economice. Problemele „ariei sociale", adică a sectorului de ,stat din economie, au ocupat un loc important în dezbaterile celor două plenare. în acest context, plenara partidului socialist a pus în evidență „necesitatea de noi progrese în crearea ariei sociale a economiei, ca sectorul cel mai dinamic al acesteia, și in administrarea ei de către oamenii muncii înșiși". Tot îh . același domeniu, al relației dintre aria socială și participare, plenara C.C. al partidului comunist semnalează o serie de obiective considerate de importanță deosebită — sporirea producției și productivității muncii, ridicarea gradului de rentabilitate al întreprinderilor naționalizate, lupta, pe toate căile, împotriva inflației.Mărturie a unei înalte conștiințe patriotice, toate aceste luări de poziție față de ultimele evoluții de pe scena politică chiliana reflectă voința clar exprimată a maselor celor mai largi de continuare și amplificare a procesului revoluționar, hotărîrea de a infringe orice obstacole care s-ar putea ivi pe această cale.
Eugen POP
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