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Expresie a năzuinței comune de a dezvolta relațiile bilaterale, de a contribui la statornicirea 
urnii climat de pace si înțelegere internaționala, se desfășoară ca succes

Sesiunile
VIZITA PREȘEDINTELUI

NICOLAE CEAUȘESCU IN PAKISTAN

consiliilor populare
sînt chemate să dezbată programele 

de lucru pentru dezvoltarea 
și mai puternică, in acest an, 
a tuturor localităților țării

■ Contacte și convorbiri fructuoase pentru o conlucrare 
și mai strînsă în viitor m Impresionante manifestări 
de stimă, prețuire și considerație față de solii 

poporului român

Cum sînt
Semnarea

Declarației solemne comune 
a Republicii Socialiste România 
și a Republicii Islamice PakistanLa Palatul Prezidențial din Rawalpindi a avut loc, marți seara, ceremonia semnării Declarației solemne comune a Republicii Socialiste România și a Republicii Islamice Pakistan.Din partea Republicii Socialiste România, Declarația a fost semnată de președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, iar din partea Republicii Islamice Pakistan de președintele Zulfikar Aii Bhutto.Luînd cuvîntul, tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU a spus : 
„Aș dori, cu prilejul semnării a- 
cestei Declarații solemne, care a- 
șează pe baze mai trainice relațiile 
dintre România și Pakistan, să ex
prim satisfacția mea pentru rela
țiile bune dintre cele două țări și 
să apreciez că semnarea acestei 
Declarații deschide o eră nouă de 
colaborare trainică și îndelungată 
între popoarele noastre, care sînt 
animate de dorința de a-și asigu
ra dezvoltarea economică și socia

lă independentă, de a trăi în pace 
și colaborare cu toate popoarele 
lumii".La rîndul său. președintele 
ZULFIKAR AIA BHUTTO a relevat : „Doresc să spun că noi con
siderăm această Declarație drept o 
piatră de hotar în relațiile noastre 
viitoare. Considerăm că ea conține 
lucruri importante pentru promo
varea relațiilor dintre Pakistan și 
România. Ea stabilește un cadru de 
colaborare între un important stat 
din Europa și unul din Asia, care 
au multe de făcut pentru pacea 
lumii.

Sîntem bucuroși că relațiile 
noastre sînt bune. Declarația am 
numit-o solemnă pentru că o vom 
respecta și avem încrederea că 
vom căuta să promovăm neabătut, 
în spiritul și litera sa, scopul și 
obiectivele acestui document".La încheierea ceremoniei semnării Declarației solemne comune, cei doi președinți și-au strîns mîi- nile și s-au îmbrățișat cu căldură.

DINEU IN ONOAREA PREȘEDINTELUI ZULFIKAR AII BHÎÎO

Zilele acestea, consiliile populare 
județene — și apoi, pe rînd, cele 
municipale, orășenești și comunale 
— se vor întruni în sesiuni menite 
să dezbată și sâ adopte planul eco- 
nomico-social în profil teritorial și 
bugetul local pe anul 1973, precum 
și măsurile ce se impun în vederea 
realizării și depășirii tuturor sarci
nilor economice și financiare ce le 
revin în acest an hotăritor pentru 
înfăptuirea cincinalului înainte de 
termen.

Actualele sesiuni ale consiliilor 
populare se desfășoară într-un mo
ment cînd poporul nostru — în
cheind anul 1972 cu conștiința și sa
tisfacția că a parcurs o nouă și im
portantă etapă pe calea edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate — pășește în 1973 ferm hotă- 
rît să-și intensifice eforturile și să 
muncească astfel incit în acest an, 
pentru care au fost prevăzute nive
luri superioare față de sarcinile ini
țiale ale cincinalului, să asigure rit
muri ridicate în dezvoltarea produc
ției materiale, condiții favorabile 
amplificării eficienței economice și 
măsuri judicioase în vederea îmbu
nătățirii în continuare a nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Coordonatele fiecărei sesiuni — Ia 
județ, la municipiu, în oraș sau în 
comună — sînt definite, prin ur
mare, de imperativele acestui mo
ment al bilanțurilor analitice și al 
planurilor concrete. Examining in 
aceste dezbateri, cu temeinicia și res
ponsabilitatea cuvenite, modul în 
care au fost îndeplinite în anul re
cent încheiat sarcinile economico-so- 
ciale și bugetare, deputății sînt che
mați totodată să dezbată și să hotă
rască împreună ceea ce trebuie fă
cut în noul an, în lumina indicațiilor 
trasate de Conferința Națională a 
partidului și de Plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie, a legilor a- 
doptate nu demult de către Marea 
Adunare Națională.

Evident, pentru mobilizarea tutu
ror cetățenilor la realizarea progra
mului economico-social pe care-1 are 
în 1973 comuna, orașul, municipiul 
sau județul, trebuie acționat cu răs
pundere și perseverență pe tot par
cursul anului. Dar foarte important 
este, în acest sens, cum va reuși

pregătite ?
acum sesiunea consiliului popular 
să concretizeze sarcinile organului 
local al puterii de stat și să prefi
gureze măsurile eficiente care să 
conducă la îndeplinirea și depășirea 
acestui program lună de lună.

Folosindu-se buna experiență a 
anilor trecuți, și de data aceasta — 
pentru pregătirea proiectelor de ho- 
tăriri și a expunerilor de motive 
la aceste proiecte — au fost antre
nate numeroase cadre de specialita
te care, prin competența și experien
ța lor, pot avea o contribuție sub
stanțială în fundamentarea temeini
că, științifică, a planului economico- 
social în profil teritorial și a bu
getului local — ce urmează să fi« 
supuse dezbaterii și aprobării orga
nelor locale ale puterii de stat. 
Practica arată însă că în mă
sura în care proiectele de hotă- 
riri — sau chiar expunerile de mo
tive respective — sînt date din timp 
spre consultare și sînt examinate pe 
îndelete în comisii, dezbaterea lor 
in plen este mult ușurată și prile
juiește adoptarea unor hotărîri bine 
gindite.

în sesiunile consiliilor populare, 
comisiile permanente vor prezenta 
rapoarte intocmite tn baza unor 
controale prealabile efectuate în 
instituțiile și unitățile economice 
din raza respectivă pentru a cu
noaște metodele bune și experien
ța pozitivă sau pentru a depista 
lipsurile șl cauzele lor, privind ! 
gospodărirea materialelor și materii
lor prime, calitatea produselor în u- 
nitățile economice, folosirea credite
lor bugetare la unitățile cu profil 
social-cultural, spiritul de solicitudi
ne la instituțiile care lucrează cu 
publicul, felul cum se rezolvă sesi
zările și doleanțele juste ale cetă
țenilor. Dacă nu vor repeta, .pur și 
simplu expunerile comitetelor exe
cutive. ci vor face observații proprii, 
vor formula opinii proprii și vor 
sugera soluții izvorîte din propriile 
constatări — rapoartele comisiilor 
permanente vor putea ajuta efectiv 
și eficient consiliile să evidențieze 
ceea ce este valoros și trebuie gene-

G. M1TROI

(Continuare în pag. a IV-a)

Marți, 9 ianuarie,Consiliului de StatRomânia, Nicolae tovarășa Elena
președintele al Republi-cii Socialiste Ceaușescu, și Ceaușescu au oferit un dineu în
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onoarea președintelui Republicii Islamice Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto, și a soției sale, Nusrat Bhutto, la sediul Palatului Prezidențial din Rawalpindi.La dineu au participat persoanele oficiale române care îl înso
Marți, 9 ianuarie, la Casa Președinției din Rawalpindi, au continuat convorbirile oficiale dintre președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Islamice Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto.Din partea română au fost pre- zenți George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat Ia Ministerul Comerțului Exterior, Gheorghe Oprea, consilier al președintelui Consiliului de Stat, Mihai Magheru, ambasadorul României Ia Islamabad, și alte persoane oficiale.

Din partea pakistaneză au participat J. A. Rahim, ministru pentru problemele prezidențiale, ministrul comerțului și producției, Mubashir Hasan, ministrul afacerilor economice și finanțelor, Rafi Raza, consilier special al președintelui, Aziz Ahmad, secretar general la Ministerul Afacerilor Externe, S. A. D. Bukhari, ambasadorul Pakistanului la București, și alte persoane oficiale.In cursul convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă cordială, prietenească, a fost efectuat un schimb de păreri cu privire la u- nele probleme internaționale actuale.

țesc pe șeful statului nostru în vizita în Pakistan. Au luat parte Fazii Elahi Choudhry, președintele Adunării Naționale, J. A. Rahim, ministru pentru problemele prezidențiale, ministrul comerțului și

producției, Akbar Khan, ministrul de stat pentru securitatea internă, generalul Tikka Khan, șeful Statului Major al forțelor armate, Mumtaz Alvie, alți membri ai guvernului pakistanez, generali și ofițeri superiori, S.A.D. Bukhari, ambasadorul Pakistanului Ia București. A fost de față Mohammad
★După dineu, în grădina Palatului Prezidențial a fost prezentat un spectacol de dansuri populare ale populației khatah. în jurul unui uriaș rug, grupuri de dansatori au executat cu deosebită măiestrie „Dansul săbiilor", „Dansul eșarfe-

A1 Abdulla Al Motlaq, ambasadorul Arabici Saudite, decanul corpului diplomatic acreditat la Islamabad.în cursul dineului, desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Zulfikar Ali Bhutto au rostit toasturi.
★ .lor“ și alte dansuri specifice Provinciei frontierei de nord-vest.La sfîrșitul spectacolului, care a fost răsplătit cu puternice aplauze, cei doi președinți au felicitat cu căldură formațiile de dansatori populari.

LA UZINA „1 MAI" DIN PLOIEȘTI 

Sapa de foraj 
cu numărul 1 milion

H Vizita la șantierul marelui baraj de la 
Tarbela și la Institutul pakistanez de științe 
și tehnologie nucleară

IN PAGINA A III-A

H Presa pakistaneză salută cu satisfacție 
vizita președintelui Nicolae Ceaușescu

ÎN PAGINA A VI-A

Toastul președintelui 

Nicolae CeaușescuDomnule președinte, doamnelor și domnilor,Ne aflăm de două zile în frumoasa dumneavoastră țară și trebuie să declar, în această seară, că avem impresii deosebit de plăcute.în primul rînd, sîntem impresionați de primirea călduroasă care ni s-a făcut peste tot. Am putut să constatăm că poporul pakistanez și conducătorii săi sînt animați de sentimente prietenești față de poporul român, că doresc cu ardoare pacea și colaborarea, atît cu țara noastră, cît și cu alte țări și popoare.Am vizitat azi una din construcțiile mărețe pe care le realizează poporul pakistanez prieten. Vizita la Tarbela ne-a produs o deosebită impresie, atît prin măreția acestei construcții, cît și prin implicațiile ei economice care, fără îndoială, vor contribui Ia progresul general al Pakistanului. Am aflat, cu acest prilej, că la această construcție lucrează specialiști din peste 20 de țări, între care și România. Este, cred, un simbol faptul că specialiștii se reunesc pentru a dura asemenea construcții pașnice. Așa cum am declarat, de altfel, azi, considerăm că trebuie să facem totul pentru ca popoarele să conlucreze în slujba dezvoltării economice și sociale, în slujba păcii, pentru a evita noi războaie și conflicte.Am vizitat Institutul de cercetări atomice și am constatat că există preocuparea de a pune această uriașă energie în slujba progresului și păcii.

Toastul președintelui 

Zulfikar Aii BhuttoDomnule președinte,Excelențe,Doamnelor și domnilor,Aș dori să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru ceea ce ați spus în această seară. Sîntem copleșiți nu numai de cuvintele dumneavoastră, dar și de sinceritatea cu care au fost rostite.Ați petrecut cu noi numai două zile, două zile în cursul cărora am avut discuții, în cursul cărora ați vizitat și o altă provincie a țării noastre. Și în timpul acestor vizite v-ați putut convinge de eforturile noastre modeste pentru ridicarea economică a poporului pakistanez. Mîine veți vizita o altă provincie a Pakistanului, iar în seara următoare o a treia provincie. Regretul nostru este că timpul pe care îl petreceți alături de noi este prea scurt pentru a merge și în a patra provincie, spre a vă putea convinge încă o dată că oriunde ați merge și cu oricine vă veți întîlni veți simți aceeași căldură, aceeași afecțiune față de dumneavoastră și distinșii dumneavoastră prieteni.Vizita dumneavoastră în Pakistan este memorabilă și ne vom aminti de ea mult timp încă în viitor. De ce acest lucru ? Pentru că ați venit într-o perioadă de mari încordări și mari dificultăți, cînd am trecut printr-o experiență tragică și traumatizantă pentru viața noastră națională.

PLOIEȘTI (Cores
pondentul „Scînteii", 
C. Căpraru) — Colec
tivul cunoscutei uzine 
constructoare de utilaj 
petrolier „1 Mai“ din 
Ploiești a consemnat 
un nou succes : aici a 
fost fabricată sapa de 
foraj cu numărul 1 mi
lion. De-a lungul ani
lor — rod al colaboră
rii specialiștilor uzinei 
cu cei ai Institutului 
de proiectări și cerce
tări utilaj petrolier din 
București — au fost a- 
similate și introduse în 
producție de serie pes

te 160 tipodimensiuni 
de sape cu role pen
tru foraj, corespunză
toare tuturor structu
rilor geologice, unele 
dintre ele capabile să 
foreze pină la 8 000 de 
metri adincime.

Gradul înalt de teh
nicitate (parametrii 
tehnico-funcționali ri
dicați, siguranță în ex
ploatare, diversificare 
funcțională) le fac a- 
preciate atit în țară, cît 
și in cele peste 20 de 
țări din lume unde se 
exportă. Anul acesta, 
uzina „1 Mai" va lărgi

și mai mult gama sor
timentală de sape cu 
role. Printre alte ti
puri se vor fabrica 
sape echipate cu la- 
găre-etanș și știfturi 
sinterizate , pentru fo
rajul sondelor în tere
nuri dure și extradure, 
și care vor avea o re
zistență în timp du
blă. Două dintre aceste 
tipuri au și fost asimi
late, iar în prezent se 
lucrează la prelucra
rea reperelor care ur
mează să fie montate 
chiar din această lună.

Tovarășul Gustav Husak împlinește 60 de ani

(Continuare în pag. a IlI-a) (Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia PRAGAStimate tovarășe Husak,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al poporului român și al meu personal, vă adresez un cald salut tovărășesc și cordiale felicitări cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile de prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă vor cunoaște o dezvoltare continuă în toate domeniile de activitate, spre binele popoarelor noastre, în interesul unității țărilor socialiste, al mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Vă urez, stimate tovarășe Husak, multă sănătate, viață îndelungată și noi succese în activitatea pe care o desfășurați în fruntea Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, pentru construirea socialismului în patria dv., pentru prosperitatea popoarelor ceh și slovac, în interesul cauzei socialismului și păcii în lume.
NICOLAE CEAUȘESCUSecretar general

al Partidului Comunist Român
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| Fetița a fost 
I găsită!

toate forțele satului Astăzi, răspunsul conducerii F. M. U. A. - București

Tot în acest loc, duminică 7 
ianuarie, cu titlul „Cine o cu
noaște anunțam că micuța 
Cici plecase cu o necunoscută, 
din gara Brăila, intr-o direcție 
incă neidentificată. Ieri, Inspec
toratul General al Miliției ne-a 
comunicat ' ' " '
fost găsită

Citind
„Scinteia", . ______ _____ T
din Fetești (str. Tudor Vladi- 
mirescu nr. 6), care lucrează in 
stația C.F.R. Dunărea,’ zărind 
pe peron, potrivit descrierii fă
cute in ziar, pe micuța Cici și 
pe necunoscuta care o ademenise 
la Brăila, a dat imediat telefon 
la miliție. La scurt timp, mi
cuța Cici a fost găsită de or
ganele de miliție pe peronul gă
rii Cernavoda. Tînăra necunos
cută care o luase pe fetiță este 
de acum cunoscută : se numește 
Marin Silvia, din comuna Baia- 
Tulcea. La mulțumirile adresate, 
și pe această cale, de către or
ganele de miliție lui Păpureanu 
Mihai pentru sprijinul dat, se a- 
daugă și felicitările noastre, iar 
micuței Cici ii urăm bun sosit 
în casa părintească !

o veste
i

Faptul
Păpureanu

bună : Cici a

divers din 
Mihai,

Zgomotul 
de la miezul
nopții

Andrei Voiuea, pensionar 
C.F.R., a fost trezit deodată, in 
miezul nopții, de trecerea unul 
tren pe ruta Barboși-triaj-Brăl- 
la. Pe lingă casa iui din Barboși- 
Galați trec zi și noapte trenuri, 
este 
știe, 
chea 
ani 
trat 
Luindu-și în 
vechea lui tovarășă de drum, 
a ieșit 
coperit

invățat cu ele de cind se 
De data aceasta însă, ure- 
omului care a lucrat atîția 
la calea ferată a inregis- 
un zgomot neobișnuit, 

grabă lanterna,

noapte și a des- 
șină ruptă la 

Imediat a anunțat

CORESPONDENȚII NOȘTRI NE INFORMEAZĂ DESPRE 
MERSUL LUCRĂRILOR ÎN JUDEȚELE VRANCEA, TIMIȘ ȘI MUREȘ

I.a Plenara din noiembrie 1972 a C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, referindu-se Ia problemele legate de folosirea rațională a 
fondului funciar, arăta : „Experiența din această toamnă ne-a dove
dit încă o dată necesitatea intensificării lucrărilor de desecare, de 
scurgere a apelor și de corectare a excesului de umiditate, la care 
trebuie mobilizată în primul rind populația dip zonele afectate". Cu 
un an în urmă, organizațiile județene de partid și-au luat angaja
mentul să desfășoare acțiuni largi de atragere a oamenilor muncii de 
la sate Ia executarea lucrărilor de hidroameliorații. Ca urmare, au fost 
săpate canale și șanțuri de scurgere care au permis desecarea unei 
suprafețe de 110 000 hectare. Totodată, au fost făcute lucrări provi
zorii pentru evacuarea apelor care bălteau pe unele terenuri.

Pe șantierele de hidroameliorații ritmul de lucru nu trebuie să 
bească nici o clipă. Datorită ploilor abundente din toamnă, cea 
mare parte a terenurilor se află la limita maximă a saturației. In 
măvară, apele rezultate din topirea zăpezii și ploii ar putea bălti pe 
multe terenuri. De aceea, lucrările de desecare trebuie continuate cu 
intensitate. Pentru aceasta este necesar ca organizațiile de partid de 
la sate și consiliile populare comunale să desfășoare o susținută acti
vitate politică in vederea antrenării Ia muncă a tuturor locuitorilor sa
tului. Este in interesul fiecărei unități agricole, al fiecărui locuitor, 
al întregii economii naționale, ca fiecare palmă de pămint să fie lu
crată și cultivată cu randament sporit.

Cum se desfășoară, acum, aceste lucrări ? Iată constatările făcute 
cu prilejul unui raid in mai multe județe.

slă
nini 
pri-

,.Totul depinde 
derii..." — aceasta

VRANCEA ’

la 
Și 
a 

de

și al centralei de specialitate

în
o

un capăt.
acarul de la cabină și impie
gatul de serviciu. S-a introdus 
restricție de circulație, s-au luat 
măsuri urgente de remediere a 
defecțiunii. A fost preintîmpinat 
astfel un eventual accident.

Un caz 
cu două 
precizări

Venită in București pentru 
a-și rezolva o problemă perso
nală (veți vedea care), Petra 
Epure din Țigănești (Teleor
man) s-a gindit că n-ar strica 
să se aleagă și cu ceva bănuți. 
Așa că și-a făcut 
unde 
holul 
in 
in 
ales 
obțină 
unor pedepse. Cițiva dintre ei 
(Catrina lonescu, Constantin Do- 
bre, Ion Popa), dind crezare 
spuselor „avocatei" că ar avea, 
chipurile, niște „relații" foarte 
bune, contra unor sume tot bune, 
i-au căzut victime, pină cind și 
P.E. a căzut pe mina cui trebuie. 
Cazul impune două precizări : 
1) problema „personală" pentru 
care Petra Epure venise in Ca
pitală era de fapt... obținerea 
unei suspendări a pedepsei dic
tate împotriva ei ; 2) „relațiile" 
bune de care se bucura „avoca
ta" de ocazie n-au ajutat-o să 
obțină nici suspendarea propriei 
pedepse. Dimpotrivă.

aparifia — 
tocmai in 
generale, 

avocat 
clier.ți.

veniți

credeți ? —
Procuraturii 

calitate de... 
căutare de

printre cei 
suspendarea executării

?i
Mai 

să

Alo?!...
de poștă, te- 
a județului

— Alo ! Direcția 
legraf, telefoane 
Vîlcea ?

— Alo, da.
— Figurează în 

de doi ani, o cerere a cetățea
nului V. Toropleanu ?

— Alo, de doi ani.
— Și figurează, tot de doi ani, 

cu absolut toate aprobările pen
tru instalarea unui telefon ?

— Alo, cu absolut toate.
— Și a plătit chiar de atunci 

și taxa de instalare ?
— Alo, chiar de atunci.
— Și atunci de ce, neică, nu 

i s-a instalat omului nici acum 
telefon 1

_  i 2
— Alo !... Alo !... Alo !... 
Deranjament pe circuit.

scriptele dv.,

Anul trecut, in județul Vrancea, 
chemarea organizațiilor de partid 
a consiliilor populare comunale, 
fost organizată o vastă acțiune 
îndiguire și desecare a terenurilor
cu exces de umiditate, de amelio
rare a dealurilor supuse eroziunii. 
La executarea lucrărilor de hidro
ameliorații au participat zeci de 
mii de cetățeni, practic toți locuito
rii satelor vrincene. Ei au reușit să 
execute peste 180 km canale pentru 
desecarea a 5 800 ha, au Înălțat 20 km 
diguri, apărind împotriva revărsării 
Șiretului 4 000 ha, au executat te
rase, au corectat torenți, au plantat 
puieți pentru combaterea eroziunii 
pe 4 100 ha.

Vremea neprielnică din toamnă a 
scos in evidență faptul că acțiunea 
de ameliorare a terenurilor nu 
poate fi declarată încheiată. Pe te
renurile multor cooperative agri
cole, ca cele din Nănești, Rimniceni, 
Măicăncști, Maluri, apa continuă să 
băltească. Iată de ce comitetul ju
dețean de partid și consiliul popu
lar județean au chemat pe locuito
rii satelor să continue acțiunea dc 
ameliorare a terenurilor. Comitetele 
comunale de partid și consiliile 
populare comunale au organizat â- 
dunări de partid corrfuhe, pe uni
tăți. adunări cetățenești pe sate și 
circumscripții, in cadrul cărora s-au 
stabilit sarcini concrete pentru fie
care cetățean, pentru ca fiecare să-și 
aducă contribuția la vasta acțiune 
de valorificare măi deplină a po
tențialului productiv al pămintului. 
Din datele centralizate rezultă că 
cetățenii județului Vrancea au hotă- 
rît să execute, începind din această 
lună, 141 km canale pentru deseca
rea a 8 178 ha, 9,3 km diguri pen
tru apărarea a 1 833 ha, lucrări de 
combaterea eroziunii pe 3 649 ha. 
reamenajarea pentru irigații a 6 365 
ha. în toate comunele, inginerii șefi 
din cooperativele agricole, împreună 
cu ceilalți specialiști, au marcat pe 
teren traseul viitoarelor canale.

Munca se desfășoară din plin. O 
largă mobilizare de forțe am întil- 
nit la Rimniceni. Dobrilă Dumitru, 
președintele cooperativei agricole, 
lăsind o clipă lopata din mină, ne-a 
spus : 
digul 
Sărat, 
cuta 
10 000 
o rețea de canale de 6,5 km pentru 
evacuarea apelor de pe 450 hectare. 
Lucrările au fost împărțite pe ferme 
și pe brigăzi, pe echipe și pe oameni. 
Fiecare cetățean din comună s-a an
gajat să participe la executarea aces
tor lucrări. Zilnic participă la muncă 
300—400 oameni".

Și in zona Gologanu se lucrează la 
desecări. Mii de cetățeni din comu
nele Gologanu, Tătăranu, Sihlea, 
Timboiești, Slobozia Bradului, Măicil- 
nești muncesc pe acest șantier. In 
această zonă se vor executa 121 km 
canale care vor asigura desecarea a 
peste 6 200 hectare. Asemenea ac
țiuni se desfășoară și în zona Suraia- 
Vadu Roșea, unde continuă desecarea 
a peste 2 700 ha. La Adjud sute de 
cetățeni sapă canale pe o lungime de 
2 300 metri liniari, la Chiojdeni alte 
echipe deschid o rețea de peste 10 km 
de canale pentru desecarea a 400 
teren.

Este necesar ca organizațiile 
partid să susțină. în continuare, 
crările de hidroameliorații astfel 
în primăvară să poată fi insămințate 
toate terenurile arabile.

suprafețe, odată cu realizarea anga
jamentelor pe 1972, lucrările n-au mai 
continuat, lopețile și hîrlețele fiind 
rinduite frumos in magazii. Or, bătălia 
pentru realizarea acestor lucrări 
trebuie dată acum, iarna, cind forța 
de muncă de la sate nu este ocupată 
cu efectuarea altor lucrări. Se impu
ne să se execute cu precădere canale 
și șanțuri de scurgere pe toate supra
fețele unde se observă că apa stag
nează și, mai ales, pe terenurile 
semănături de toamnă.

cu

Tn județul Mureș au fost execu
tate lucrări de desecare pe 6 100 
hectare față de 3100 hectare cit pre
vedea angajamentul pe anul 1972. Un 
efort care a fost pe deplin răsplătit. 
Un exemplu este deosebit de edifi-

câtor. La Valea Largă au participat 
la săparea canalelor și a șanțurilor 
pentru desecări 850 de cooperatori. 
Rețeaua de canale însumează 10 km 
și asigură eliminarea excesului dc 
umiditate de pe 160 ha finețe și 66 ha 
teren arabil — terenuri de pe care 
s-au obținut mari cantități de cereale 
și fin.

Potrivit unei inventarieri făcute 
de organele de specialitate, în ju
dețul Mureș există ’2U 
tare care necesită lucrări 
secare. Cu ocazia ședinței 
președinții și inginerii șefi 
perative au discutat sarcinile 
pe 1973 s-a analizat și ce 
întreprins pentru desfășurarea, 
continuare, a lucrărilor de îmbună
tățiri funciare. Pentru a nu se repeta 
situații ca cele petrecute în trecut, 
s-a hotărit ca acum. în iarnă, cind 
pămintul nu va fi înghețat, să se lu
creze ,cu toate forțele la săparea ca
nalelor. Organele de specialitate au 
și trimis unităților agricole docu
mentațiile tehnice necesare. Prin a- 
plicarea lor, circa 70—80 la sută din 
finețele slab productive vor fi îm
bunătățite substanțial. De asemenea, 
vor fi ciștigate pentru agricultură 
circa 500 hectare teren neproductiv. 
Rămine ca in zilele care urmează să 
se lucreze cu toate forțele. De alt
fel, înainte ca pămintul să înghețe, 
în numeroase , comune și sate 
săparea șanțurilor și canalelor pen
tru scurgerea- apelor a continuat. 
Din păcate, in unele sM”. dună 
încheierea lucrărilor agricole de 
toamnă, oamenii nu s-au mai reîn
tors la lucrările de îmbunătățiri 
funciare. Deși există documentații 
tehnice asigurate se manifestă ten
dința de a amina lucrările pină la 
primăvară. Lucrările dc: desecare tre
buie executate nu numai cind nu te 
poți mișca de ape, ci mai ales cind 
pămintul este mai zvîntat și poate fi 
săpat cu ușurință.

acum de conducerea întreprin- 
era constatarea la care ajunsese 

in final șeful secției uzinaj greu din cadrul Fabri
cii de mașini unelte și agregate din București, în 
urma discuției prilejuite de sondajul întreprins in 
uzină, ale cărui concluzii au fost publicate in numă
rul de ieri al ziarului nostru. în ce măsură toate 
neajunsurile semnalate de muncitori și care vizează 
aspecte concrete legate de bunul mers al produc
ției sint cunoscute de conducerea fabricii ? Ce 
preocupări există in vederea creării condițiilor pen
tru desfășurarea normală, ritmică și Ia parametrii 
maximali a activității productive ?

Arde
mangalul!

Nu e vorba de... vorba care-i 
pișcă pe cei care nu prea fac 
treabă. De data aceasta, in cau
ză este însuși mangalul. Con
cret : autocamionul 21-Bc-324 
alerga pe străzile orașului Pia
tra Neamț, ca o torță aprinsă, 
stirnind îngrijorarea trecătorilor. 
Camionul fusese încărcat cu 
mangal de la punctul din co
muna Gircina. Cu mangal incă 
nestins complet, nerespectin- 
du-se timpul de staționare a 
acestuia pe platformele in aer 
liber. Noroc cu călătorii care au 
sesizat la timp „incendiul mo
bil", altfel și camionul ar fi fost 
transformat in mangal. $i, to
tuși, dacă ne gindim bine la vor
ba care pișcă, cineva, acolo la 
Gircina, in loc să-și facă datoria, 
arde... mangalul !Rubrică redactată de

Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scînfeii"

„Am stabilit să terminăm 
pe malul drept al Rimnicului 
Terasamentele ce le vom exe- 
vor avea un volum de peste 
mc. De asemenea, executăm și

ha

de
În
că

în județul Timiș s-a prevăzut ca, m 
1972. să se execute, prin muncă pa
triotică, lucrări dc desecare pe o 
suprafață de 13 260 ha. Pe baza an
gajamentelor luate de consiliile 
populare comunale, dintr-un total 
de 1 560 000 mc terasamente, peste 
1 200 000 mc urmau să fie executate 
de către populația de la sate. Ca 
urmare a măsurilor organizatorice și 
tehnice luate, angajamentele au fost 
depășite, realiz.indu-se prin munca 
patriotică săpături de ,1 303 625 mc 
pămint ; valoarea lucrărilor ridieîn- 
du-se la peste 30 milioane lei. Cele 
mai bune rezultate au fost înregis
trate in comunele Dudeștii Vechi, 
Uivar, Banloc, Teremia Mare, Făget, 
Bogda, precum și în raza de activi
tate a Consiliului popular al muni
cipiului Timișoara.

Vremea 
canalelor 
scurgerea 
chemarea 
numeroși 
cipă la 
paniei 
vojdia 
mc de 
peste 1 000 mc. Cu toate că in unele 
zone — Cărpiniș, Dudeștii Vechi, 
Beba Veche — apa băltește pe mari

fiind favorabilă, săparea 
și a șanțurilor pentru 
apei poate continua. La 
organizațiilor de partid, 
locuitori ai satelor parti- 

lucru. De la 
agricole de 
s-au realizat 
terasamente.

încheierea cam- 
toamnă, la Gă- 
deja peste 3 000 
iar la Mașloc —

l,. 1-. ...
de de- 
in care 
ie coo- 
de plan 
trebuie 

in

Iată citeva din probleme
le care au constituit su
biectul discuțiilor avute eu 
factori de răspundere din 
conducerea întreprinderii. 
Primul nostru interlocutor, 
tov. RAIMOND CERN AT, 
inginerul-șef coordonator 
al fabricii.

— Tovarășe inginer, 
foarte mulți din mun
citorii chestionați in
dică dreDt principal 
neajuns al activității 
din aceste zile lipsa 
de lucru. Cum expli
cați aceasta ?

— După părerea mea, a- 
cest motiv invocat nu co
respunde intru totul realită
ții. Cu excepția muncitori
lor de la frezele portale și 
de la raboteze, care
mentan, datorită lipsei pie
selor turnate, nu prea 
de lucru, in rest, toți

tăririi spiritului de respon
sabilitate față de sarcinile 
ce le revin, față de 
pectarea cu strictețe a 
ciplinei de producție.

— Revenind la 
tul că mulți
tori nu sint folosiți in 
aceste zile la adevă
ratul lor potențial, ce 
măsuri operative aveți 
in vedere ?

res- 
dis-

fap- 
munci-

mo-

Zilele acestea, peste 4 000 de țărani din satele județului Buzău au participat la săparea de canale pentru desecări. Fotografia înfățișează un aspect întilnit la cooperativa agricolă Movila Banului
Pentru cunoașterea direc

tă, mai operativă a pieței 
și pentru adaptarea produc
ției la aceasta au fost înfi
ințate,. in ultimii ani, peste 
100 de magazine de prezen
tare ale producătorilor din 
industria ușoară. Scopul 
principal al creării acestor 
magazine : sondarea cerin
țelor, orientarea preferin
țelor și gusturilor cumpă
rătorilor ; popularizarea 
unor produse noi și apro
vizionarea mai bună a 
populației. Confecții, în
călțăminte, tricotaje, arti
cole din sticlă, nasturi, co
voare etc. sint doar o parte 
din produsele — in valoare 
de peste 600 milioane lei 
— care s-au vindut anul 
trecut prin aceste magazine. 
Este, după cum se vede, o 
participare importantă la 
aprovizionarea cumpărăto
rilor. în cele ce urmează 
nu ne vom referi însă la 
acest aspect, ci vom căuta 
să desprindem atit măsura 
în care industria cunoaște 
poziția produselor sale pe 
piață, cit și ce se între
prinde pentru cunoașterea 
și studierea atentă a ce
rerii de mărfuri, pentru 
sondarea preferințelor
cumpărătorilor.

— In magazinul „Con
fecția" — ne spune O. Cra- 
ioveanu, directorul magazi
nului de prezentare al 
Centralei confecțiilor Bucu
rești — împreună cu 
marfa vîndută (modele 
mai moderne) oferim cum
părătorilor și o carte poș- 
tală-chestionar cu ru
gămintea de a-și nota o- 
piniile și a ni le transmite. 
Produsele-proialip Ie ex
punem în mijlocul maga
zinului și, alături de ele. in 
caiete anumite, cumpără
torii iși scriu impresiile.

■ Toate datele obținute le 
analizăm și le folosim la 
contractarea fondului de 
marfă.

— Catedrele de marke
ting, merceologie, sociolo
gie și Centrul de creație 
industrială, ’ ’ ’ 
promovarea produselor 
Academiei 
conomice

său prof. univ. 
Florescu — au reali- 

studenții în orele 
prin magazi- 

al Centra- 
un

ambalaje

de studii 
ne spune

și 
ale
e-
ia

rîndul
dr. 
zat 
de 
nul 
lei-________  ______ ,
studiu privind preferințele 
cumpărătorilor pentru cra
vate și țesături de mătase. 
S-a urmărit prin acest son
daj — care a cuprins circa 
2 500 de cumpărători po
tențiali — să se elucideze 
probleme încă necunos
cute de industrie. De
oarece pină în prezent 
nu se întreprinsese nimic —

C.
cu
seminar,
„Gioconda' 

industriei mătăsii,

au 
cei

lalți dispun de lucrări. In
explicabil insă, mulți din
tre ei manifestă rețineri a- 
tunci cind se pune proble
ma executării unor piese 
mai prețențioăse sub ra
port tehnic și care necesită 
un volum mai mare 
muncă.

— Bine, dar nu 
xistă o disciplină 
producție, o progra
mare a producției pe 
ateliere și pe oameni, 
care trebuie riguros 
respectată ?

— Există, bineînțeles, o 
programare a producției, 
numai că, practic, ea nu 
poate fi respectată, fie din 
lipsă de piese turnate, fie 
ca urmare a deselor mo
dificări ce intervin in 
structura de plan. In ce 
privește disciplina de pro
ducție, cred că în acest do
meniu o parte din vină re
vine, în primul rind. maiș
trilor care cedează cu des
tulă ușurință Ia insistențele 
anumitor muncitori privind 
repartizarea lucrărilor. Vom 
introduce din nou măsura 
ca, in fiecare zi, timp de 
o săptămînă. prin rotație, 
fiecare cadru de condu
cere din întreprindere să 
stea în permanență in fa
brică. măsură care va con
tribui, pe lingă rezolvarea 
operativă a unor probleme 
curente, de 
întărirea 
respectarea 
fabricație 
însă că, concomitent cu a- 
ceastă măsură, va trebui 
să acordăm o mai mare a- 
tenție desfășurării unei 
mai intense activități po
litico-educative în rindul 
muncitorilor, in vederea in-

de

e-
de

ea

producție, și la 
disciplinei, la 
programului de 
stabilit. Cred

— în primul rind, ținind 
seama de faptul că la 
borhwerkuri s-a acumulat 
un volum mare de piese 
ce trebuie prelucrate în a- 
ceste zile, vom transfera 
executarea unor operații pe 
freze portale prin adapta
rea unor dispozitive spe
ciale. De asemenea, prin 
autoutilare urmează să 
construim o serie de agre
gate simple, care să per
mită efectuarea unor ope
rații specifice borhwerkuri- 
lor. Totdn vederea asigură
rii unor condiții bune de 
lucru s-a dat dispoziție de 
lansare in fabricație, în a- 
vans, a reperelor prevăzute 
pentru lunile martie și a- 
prilie. S-a organizat, tot
odată, cite o echipa de re- 
glori pe fiecare atelier, care 
au ca sarcină asigurarea 
ritmică a fiecărui loc de 
muncă cu S.D.V.-urile ne
cesare. Problema-cheie ră- 
mine asigurarea ritmică și 
la termen a necesarului 
de piese turnate și eboșate 
pe care ni le livrează uzina 
„23 August" și alte uzine 
din țară. Dar. in această 
privință, puteți afla mai 
multe de la directorul fa
bricii, care se ocupă de 
rezolvarea acestor pro
bleme.

— Chiar zilele aceșțea v- 
ne-a spus ing. MIRCEA 
CREȚU, directorul fabricii 
— m-am inters de la U- 
zina mecanică din Plopeni 
și de la cea din Moreni, 
unde, de comun acord cu 
conducerile acestor uzine, 
am stabilit un grafic pri
vind eșalonarea, livrărilor 
dc piese turnate, in con
formitate cu necesitățile 
fabricii noastre. De altfel, la 
aceste uzine se va afla in 
permanență un delegat al 
fabricii noastre care va ur
mări zilnic respectarea ter
menelor de livrare. Cea 
mai grea problemă de re
zolvat rămîne insă aceea a 
coiaborării cu uzina „23 
August" din Capitală.

— După cite știm, 
contractele de coope
rare privind livrarea 
pieselor turnate și e- 
boșate de către uzina 
„23 August" au fost

deja încheiate și, de a- 
semenea, a fost stabilit 
de comun acord un 
grafic de livrări. De 
ce, in aceste condiții, 
considerați că veți in- 
timpina greutăți ?

— Ce-i 
tele sint 
că, așa 
constata, 
nu avem. Aceasta este 
problemă mai veche > 
din păcate, nici pină 
prezent nu și-a găsit rezol
varea, cu toate eforturile 
depuse. Să vă dau un sin
gur exemplu : in ultima 
lună a anului trecut, tre
buia să primim eșalonat 
850 tone piese turnate și 
eboșate, dar, intre 1 și 29 
decembrie, nu ne-au fost 
livrate decît 250 tone, iar 
intre 29 decembrie 1972 și 
3 ianuarie 1973, încă 320 
tone. Iată motivul pentru 
care apreciem ca dificilă 
colaborarea cu uzina „23 
August", fără a mai lua in 
discuție și calitatea piese
lor turnate, care, la rîndul 
ei,

drept, contrar-
încheiate numai 

cum ați putut 
piese turnate tot 

o 
care, 

i în

lasă de dorit.
— Considerați că re

zolvarea acestei pro
bleme este o sarcină 
exclusivă a uzinei ?

— Categoric nu. De aceea 
solicităm un sprijin mai ac
tiv din partea Centralei 
industriale de mașini-unel
te, de care aparținem. în 
vederea soluționării tutu
ror aspectelor legate de a- 
sigurarea ritmică a 
materiale necesare 
noastre, pentru 
rea normală a 
de producție, 
trala industrială 
să acționeze și 
corelării planului tehnic a.1 
fabricii cu planul tehnic al 
furnizorilor noștri de semi
fabricate și cu importurile 
de materii prime.

Fără a minimaliza cit de 
puțin importanța bazei 
materiale pentru desfășu
rarea ritmică a intregii ac
tivități productive, trebuie 
spus că. în ce privește 
Fabrica de mașini-unelte 
și agregate din București, 
asigurarea condițiilor teh
nice- și organizatorice ne
cesare bunulhi mers al 

■ producției se află cu mult 
nivelul a ceea ce in 

trebui să 
muncitorii 

chestionați, cit și șeful de 
secție de la uzinaj greu au 
arătat că aceasta consti
tuie o problemă reală, de 
maximă importanță pen
tru asigurarea unor rit
muri sporite de lucru. Nu 
este admis ca o uzină cu 
un înalt grad de dotare 
tehnică, cu mașini și uti
laje dintre cele mai mo
derne să fie. în domeniul 
organizării producției, ră
masă cu mult în urmă. 
Surprinde mai ales optica 
factorilor din conducerea 
uzinei, care și acum con
tinuă să susțină, cu toate 
că recunosc deficiențele de 
organizare a fluxului teh
nologic, că nu poate fi 
vorba de o îmbunătățire a 
acesteia atîta timp cit nu

sub
mod firesc ar 
existe. Atit

bazei 
uzinei 

desfășura- 
procesului 
Tot cen- 
va trebui 
in direcția

este asigurată baza mate
rială, că aceasta presupune 
o serie de cheltuieli in 
plus. Ciudată optică, ciudat 
mod de a privi una din 
problemele esențiale care 
condiționează bunul mers 
al producției !

★

Iată-ne, în aceeași clă
dire, intr-un birou alăturat, 
la centrala industrială de 
mașini-unelte. Discutăm cu 
ing. GHEORGHE MUS
TAȚA, directorul de fabri
cație al centralei :

— Referitor
rarea 
gust", 
tralei industriale de ma
șini-unelte. a căzut de 
acord cu conducerea grupu
lui de uzine asupra 
termenelor de livrare, s-au 
clarificat o serie de pro
bleme tehnice, s-au făcut 
la unele repere modificări 
tehnologice, punîndu-se de 
acord cu utilajele și pro
cedeele de turnare ale uzi
nei vecine.
lunar stadiul 
vom interveni cu hotărîre, 
ori de cite ori se vor con
stata încălcări ale discipli
nei contractuale.

Așadar, conducerea cen
tralei industriale oferă 
garanții ferme că va acor
da întregul său sprijin re
zolvării problemelor ridi
cate de fabrica de mașini-

• unelte și agregate, că va 
urmări și va interveni ori 
de cile ori in mecanismul 
livrărilor de piese turnate 
vor surveni dereglări de 
natură să stinjenească des
fășurarea 
cesului de

la 
cu uzina 

conducerea

colabo-
„23 Au- 

Cen-

Vom analiza 
livrărilor și

normală a pro- 
producție.

★
al treilea an al 

fiecare intre- 
fiecare unitate 

trebuie să se 
i realizările la 

impuse 
Este o 
deopo- 
de oa- 
de la 
Suma- 

făcută în 
cu cauzele nea-

în acest 
cincinalului, 
prindere, i 
economică 
situeze cu 
nivelul cerințelor 
de planul maximal, 
obligație ce revine 
trivă și colectivului 
meni ai muncii 
F.M.U.A. București, 
ra inventariere 
legătură 
junsurilor care diminuează 
în aceste zile volumul po
sibil''. al realizărilor relevă 
că, în majoritatea lor, a- 
cestea sint de natură su
biectivă și că stă în 
puterea colectivului, a co
muniștilor de aici să Ie 
depășească. Este, de altfel, 
dorința fermă 
muncitorilor 
discutat, 
să nu precupețească 
un efort 
planului, 
că de ei 
întocmai 
revin 
cest

a tuturor 
cu care am 

care sint hotărîți 
nici 

pentru realizarea 
conștienți fiind 

depinde onorarea 
a sarcinilor 

întreprinderii în a- 
an. Bineînțeles, eu 

condiția ca toate neajun
surile ce persistă în acti
vitatea întreprinderii să 
fie de urgență lichidate 
prin efortul comun ai con
ducerii întreprinderii și 
centralei industriale.

ce

Constantin
DUMITRU
Adrian POPESCU

bricilor Dîmbovița, Se
lect, Cîsnădie etc. Con
statăm : oferta este variată, 
dar nu pe măsura cerin
țelor și posibilităților. Cind 
facem această afirmație ne 
gindim la bogăția creației 
expuse la tirgul de mos
tre, pe care ne așteptam 
s-o găsim materializată, 
în primul rind, aici pentru 
că, în general, 
și cu atit 
magazine 
li se cer 
piețe. Or, 
putut

comerțului,
mai mult acestor 
de prezentare, 
mobilitate, su- 

după cum am 
constata, structura

rea lucrătorilor de a invita 
cumpărătorii să folosească 
chestionarele, de a le expli
ca rațiunea și modul 
de completare.

Inventăm ad-hoc 
citeva „preferințe" și 
rem marfa „dorită" in 
magazine. Răspunsul 
de cele mai multe ori
gativ, dar vînzătorii, șefii 
de raion sau de unitate nu 
înregistrează, în nici un 
fel, faptul că în magazinul 
de prezentare în care lu
crează cererea este nesa
tisfăcută pentru un anumit

lor

alte 
ce- 

alte 
este 
ne-

existența ? „E drept, ar 
trebui să existe o preocu
pare mai intensă din par
tea serviciilor tehnice, de 
marketing ale centralelor 
pentru studierea perma
nentă a diverselor aspecte 
ale preferințelor 
noaște 
noastră 
zentăm 
numai 1 
pielăriei
Cluj și Centrala industriei 
mătăsii București au inițiat 
niște studii ample. In rest 
insă nu se analizează zil-

recu- 
interlocutoarea 

după ce noi îi pre- 
exact situația — 

Centrala industriei 
i și încălțămintei

„ferestre" închise spre
cerințele pieței?

nele industriei cu com
putere. în fapt, producăto
rii, prin magazinele proprii 
de prezentare, au datoria 
să testeze — cu mijloace 
simple : chestionare, urmă
rirea. sistematică a vinză- 
rilor, consfătuiri cu consu
matorii, interviuri cu aceș
tia etc. — preferințele celor 
care, atrași de firma fabri
cii, trec pragul unităților 
comerciale de acest gen. 
Datele obținute trebuie uti
lizate la aprovizionarea cu
rentă, dar mai ales la in
fluențarea producției in 
realizarea unor 
inedite. Iată dc ce 
nele industriei nu 
să fie — așa cum 
cate mai sint — o 
a celor ale comerțului, ci 
unități care să ofere arti
cole noi, exclusivități, măr
furi „de sondaj" înainte de 
a se introduce în produc
ția de serie mare, adică 
niște adevărate „ferestre" 
deschise larg spre cerințele 
cumpărătorilor.

Azi. cind condiția indis
pensabilă a creșterii 
cienței 
aplicarea 
tuturor 
ței și 
orice 
să elimine

produse 
magazi- 
trebuie 

din pă- 
dublură

efi- 
este 

i a 
știin- 
cînd

pentru ca aceste magazine 
să nu fie doar de... desfa
cere, ci mai ales de son
dare și influențare a opi
niilor 
studiul 
tocmai 
care o 
conduce la așezarea pro
ducției și a ofertei pe baze 
mai reale, în conformitate 
cu cererea populației. Vreau 
insă să subliniez că ase
menea sondaje de amploare 
nu exclud nicidecum ne
cesitatea cercetării zilnice, 
permanente, prin metode 
specifice a cererii nesatis
făcute.

Pentru a vedea „pe viu" 
cum funcționează aceste 
potențiale instrumente de 
sondaj a preferințelor am 
trecut pragul magazinelor : 
Stirex, Electa și ale £a-

cumpărătorilor — 
amintit a urmărit 

asemenea aspecte, 
dată cunoscute pot

mărfii expuse in aceste ma
gazine este in bună parte 
aceeași ca și în alte locuri.

— Vă rugăm o 
de pantofi negri, 
delul acela...

„N-avem decît 
— ni se răspunde 
magazinul fabricii 
vița și ni se întoarce „po
liticos" spatele.

Magazinul ,,Electa" (al 
Centralei industriei linii). 
Am intrat, am privit marfa, 
am ieșit. Am ieșit fără ca 
nimeni să ne întrebe ceva 
ori să ne ia in seamă. Am 
repetat experiența de citeva 
ori și rezultatul a fost a- 
celași. E drept că in
tr-un colț al magazinului 
se găseau și mostre și 
chestionare. Dar de ele ni
meni din cei care intrau 
nu știau pentru că ...lip
sesc interesul, preocupa

pereche 
din mo-

maron" 
scurt la 
Dimbo-

•ă

model, culoare sau articol. 
In nici unul din cele 28 de 
magazine ale industriei u- 
șoare, nimeni, prin nimic, 
nu demonstrează existenta 
unei preocupări, cit de 
mici, pentru testarea zil
nică, permanentă a gustu
rilor, a preferințelor cum
părătorilor. Iată însă în 
mod paradoxal ce aflăm la 
ministerul de resort :

— Pentru studierea ce
rerii in magazinele noastre 
— ne spune Eugenia Teo- 
dorescu, șef de serviciu 
in Ministerul Industriei U- 
șoare — se folosesc ches
tionare. fișe de sondaj, ca
ietele de înregistrare a ce
rințelor cumpărătorilor.

Cind, cum, unde se folo
sesc asemenea mijloace de 
sondaj, dacă în nici unul 
din magazinele amintite 
nu-și dovedesc prin nimic

nic cerințele, nu se stu
diază cererea nesatisfă
cută".

Așadar, noile explicații 
sint edificatoare : în loc să 
fie niște veritabile și per
manente instrumente 
sondaj, magazinele 
prezentare sint, cu 
excepții... magazine 
care. Să 
posibil de realizat dezidera
tul major care a stat la 
baza creării unor aseme
nea unități comerciale : 
sondarea preferințelor cum
părătorilor ?

— Nicidecum — ne răs
punde categoric Radu 
Paul, directorul Institutu
lui de cercetări comerciale 
— pentru că nu se cere 
fiecărei întreprinderi să 
facă sondaje de masă sau 
să se doteze toate magazi-

de 
de 

mici 
oarc- 

fie chiar im-

activității 
accelerată 

cuceririlor < 
tehnicii, 

întreprindere caută 
incertitudinile, 

pentru a atinge în modul 
cel mai sigur rezultatele 
dorite, constatăm o dată 
mai mult că unele unități 
din industria ușoară, dove
desc incă prea puțin inte
res pentru cercetarea .iu 
dicioasă a preferințelor 
cumpărătorilor. Cerințele 
eficientei economice, ca și 
exigențele comerțului mo
dern impun o cercetare 
profundă a fenomenelor 
pieței. Pentru a se înde
plini acest important rol 
este necesar să se revadă 
modul de organizare, atri
buțiile și contribuția efec
tivă actuală a magazinelor 
de prezentare, pentru ca, 
pe această bază, acestea să 
devină adevărate instru
mente de „măsurare" a 
preferințelor cumpărători
lor.

George POPESCU
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VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN PAKISTAN

Pregătirea utilajelor

agricole pentru campania 

de primăvară

Marți la amiază, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a sosit la bordul unui elicopter, într-o scurtă vizită, la Șantierul marelui baraj de la Tarbela, de pe fluviul Ind, unul din obiectivele economice de cea mai mare însemnătate pentru dezvoltarea economică a Pakistanului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este însoțit de George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Gheor- ghe Oprea, consilier al președintelui Consiliului de Stat, Mihai Magheru, ambasadorul României la Islamabad.Șeful statului român este însoțit, de asemenea, de Akbar Khan, ministrul de stat pentru securitatea internă, cu soția, Faza Akbar Khan, care fac parte din suita de onoare constituită cu prilejul vizitei în Pakistan.După o jumătate de oră de zbor, elicopterul aterizează pe un platou din imediata apropiere a șantierului. Oaspeții sînt salutați cu deosebită cordialitate de Arhab Sikandar Khan Khali, guvernatorul Provinciei frontierei de nord- vest, de alte oficialități locale, precum și de Shah Nawaz Khan, președintele Autorității pentru dezvoltarea resurselor de apă și energetice. Un băiețel și o fetiță, îmbrăcați în portul național depe aceste meleaguri, oferă frumoase buchete de flori.în drum spre sediul central al șantierului, numeroși locuitori din împrejurimi și lucrători ai șantierului aclamă îndelung, fac semne prietenești cu mîna, flutură stegu- lețe. românești și pakistaneze. Și aici, ca și la Rawalpindi, sîntem martorii unor emoționante manifestări pline de căldură, de sinceră bucurie. Aceste manifestări vorbesc în mod elocvent despre
DINEU IN DNH PREȘEDINTELUI

ZUUIKAR AU MUU
Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)Deci, din ceea ce am putut constata azi, avem impresia plăcută că poporul pakistanez este preocupat de a-și asigura progresul economic și social, bunăstarea, de a trăi în pace și colaborare cu toate popoarele — și vom duce cu noi, acasă, această impresie.Am avut convorbiri deosebit de amicale și cu rezultate bune. Am ajuns, împreună cu domnul președinte, la concluzia că popoarele român și pakistanez pot să colaboreze cu bune rezultate în multe domenii de activitate. Am ajuns Ia concluzia să realizăm un acord de colaborare de lungă durată și să înființăm o Comisie mixtă de colaborare.în această seară am semnat o Declarație solemnă comună cu privire la relațiile de colaborare și prietenie dintre România și Pakistan. (Aplauze puternice).Se poate spune că, în două zile, 
am înfăptuit multe lucruri care corespund năzuințelor popoarelor

Toastul președintelui
Zulfikar Aii Bhutto

(Urmare din pag. I)De ce vizita dumneavoastră în Pakistan este memorabilă ? Pentru că ați venit pe teritoriul nostru spre a constata eforturile pe care le facem pentru ridicarea țării noastre, pentru trasarea unei noi căi de pace pe acest subcontinent atît de încercat de războaie.Astăzi am semnat un document care este important, nu numai prin titlul pe care îl poartă de Declarație solemnă, dar și prin principiile și mai ales prin scopul și conținutul acestei Declarații.Se poate pune întrebarea : De ce 
g-a încheiat acest acord, acest document de importanță fundamentală, după numai trei ore de discuții ? Spun aceasta pentru că, prin contrast, am purtat negocieri inutile cîte trei luni, trei ani sau 300 de ani și nu am progresat cu nici un milimetru. Rațiunea acestui răspuns este că există o dorință de colaborare. Rațiunea simplă 
a acestui răspuns este că nu există nici un element care să ne împingă, să ne silească să semnăm acest acord. Răspunsul simplu este că nu există nici o iotă de amenințare sau constrîngere în acordul pe care l-am semnat. Acest document a fost încheiat ca expresie a aspirațiilor liber exprimate de poporul României și poporul Pakistanului, prin vocea conducătorilor lor. De aceea, este credința mea fermă că acest document va dăinui și va trece peste orice vicisitudini sau amenințări care i-ar putea sta în 
cale. Și tocmai din această cauză 

sentimentele de stimă și considerație nutrite față de conducătorul unei țări prietene a poporului pakistanez, a tuturor popoarelor care luptă pentru înlăturarea e- fectelor dominației străine, pentru accelerarea dezvoltării, pentru valorificarea în folosul propriu a bogățiilor naționale.La intrarea în sediul șantierului sînt prezentați specialiștii care lucrează la construirea acestui ola șantierul marelui baraj de la Tarbela și la Institutul pakistanez de științe și tehnologie nucleară
biectiv. Pe lingă inginerii și tehnicienii pakistanezi sînt prezenți și specialiști din 23 de țări ale lumii, printre care și România, care au ținut să îl salute pe conducătorul român. în fața unei machete și a unor diagrame, directorul general al șantierului, Ma- nan Khan, dă ample explicații. In Pakistan obținerea apei este una din cele mai importante probleme, dacă ținem seama de condițiile naturale deosebit de vitrege 

noastre și servesc cauzei prieteniei și colaborării internaționale.Vreau să vă asigur, domnule președinte, să asigur, în numele poporului român, poporul pakistanez, că România va face totul pentru a înfăptui înțelegerile realizate în aceste zile, pentru a traduce în viață principiile înscrise în Declarație. (Vii aplauze). Aș dori, acum, în această seară pe care o petrecem împreună, să urez poporului pakistanez cît mai multe succese pe calea progresului economico-social, a bunăstării și fericirii, să urez dezvoltarea continuă a colaborării și prieteniei dintre România și Pakistan, să îmi exprim speranța că popoarele noastre vor conlucra atît în domeniile economice, cît și în domeniul realizării unei lumi mai bune și mai drepte, a unei lumi a păcii.Propun să ridicăm un pahar în sănătatea președintelui Bhutto, a doamnei, în sănătatea dumneavoastră, a tuturor !Pentru relații bune între popoarele noastre I
(Aplauze puternice, îndelungate).

îl privim cu optimism și cu speranță.Cînd veți reveni în țara dumneavoastră, domnule președinte, vă rugăm să transmiteți poporului român aprecierea noastră sinceră, mulțumirile noastre sincere pentru înțelegerea și cooperarea de care ați dat dovadă în aceste momente dificile pentru noi.Pentru motivele pe care le-am enunțat vă însoțesc mîine la Lahore, deși am încheiat acordurile de bază. Vom continua și a- colo discuțiile noastre sincere, cordiale și rodnice. Insă, Ministerul de Externe nu trebuie să ia acest lucru drept precedent, pentru că este vorba de un caz special. (Aplauze însuflețite).In trecut, cînd Roma era centrul civilizației vestice, se spunea că Ia Roma trebuie să faci așa cum fac romanii. Cînd o să îmi iau la revedere mîine de la dumneavoastră, la Lahore, o să trebuiască să urez ca în viitor să se spună : „Cînd te duci la Roma, să faci ca românii". (Aplauze puternice).Doamnelor și domnilor,Este pentru mine o mare plăcere să propun să închinăm cu toții un pahar pentru eroicul popor român, pentru prietenia veșnică între poporul pakistanez și poporul român, pentru președintele României, Nicolae Ceaușescu, și doamna Ceaușescu, pentru toți stimații noștri prieteni din România. (Vii aplauze). 

în multe regiuni. întinderile de pămînt din această țară, cu o economie care își păstrează încă caracterul preponderent agrar, depășesc 200 milioane de acri, dar din această suprafață doar 45—50 milioane sînt cultivabili, restul reprezentînd pămînturi aride. Pe de altă parte, ploile sînt extrem de rare. Dintotdeauna locuitorii de pe aceste meleaguri au luptat pentru a crea o rețea largă de iri

gații, în special în bazinul Indului, dar debitul de apă al acestui fluviu este foarte diferit de la un a- notimp la altul, depinzind de topirea zăpezilor din Himalaia. De aici, necesitatea acută a construirii unor mari rezervoare în vederea distribuirii raționale a apei. Un asemenea rezervor a fost construit la Mangla, iar altul este în curs de construcție la Tarbela. a- ceste două obiective fiind punctele cheie ale programului de valorificare a fluviului Ind. Barajul de pe Ind — cel mai mare baraj gravitațional din lume — este o lucrare de vaste proporții, a cărui construcție a necesitat investiții de ordinul a un miliard de dolari și care se înfăptuiește — informează direcforul general — cu sprijinul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Paralel cu barajul, care la terminare1 va avea o înălțime de 143 m și o lungime de .aproape .3.km,, se J va construi o rețea densă de canale, care, pornind de la lacul de acumulare, va cuprinde o suprafață de 4,5 milioane acri, unde vor fi cultivate cereale. In viitorii trei ani va fi terminată hidrocentrala, cu o putere instalată de 700 megawați, care va furniza jumătate din producția actuală de energie electrică a Pakistanului. Principalele repere ale șantierului se află într-o fază avansată.Vizitînd diferitele obiective ale noii construcții, tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de principalii lor parametri, apreciază amploarea lucrărilor efectuate. La trecerea oaspeților români, muncitorii, mulți dintre ei aflați la înălțimea schelelor, le fac o caldă manifestație de simpatie. Tovarășul Fotografii : Angliei Pasat

In timpul vizitării muzeului
Elena Ceaușescu a vizitat 

Muzeul arheologic din Taxila
Marți, tovarășa Elena Ceaușescu, însoțită de doamna Fazal Akbar Khan, a vizitat Muzeul arheologic din Taxila, localitate din apropiere de Rawalpindi — unde au fost scoase la lumină vestigiile unor vechi civilizații care s-au dezvoltat din secolul șase înainte de era 

Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu răspund cu prietenie a- cestor manifestații spontane, se fotografiază în mijlocul muncitorilor.In cinstea solilor poporului român, guvernatorul Provinciei de nord-vest a oferit un dejun, care s-a desfășurat într-o ambianță cordială.Solicitat de reprezentanți ai presei pakistaneze să-și împărtășească impresiile despre șantierul de la

Tarbela. președintele NICOLAE CEAUȘESCU a spus : Aș dori, în primul rînd, să exprim mulțumiri președintelui Pakistanului pentru posibilitatea oferită de a vizita provincia dumneavoastră și de a lua cunoștință de această lucrare foarte importantă, atît pentru economia Pakistanului, cît și din punct de vedere ingineresc.Doresc să felicit pe toți cei care contribuie la realizarea acestei importante lucrări. Adresez populației din Provincia de nord-vest cele mai bune urări de fericire și prosperitate.Rugat . să-și exprime opinia în legătură cu faptul că pe șantier lucrează, alături de pakistanezi, specialiști din numeroase țări, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat că orice construcție de acest fel, deci și acest șantier, unde lucrează reprezentanții unui număr marc de națiuni, reprezintă o contribuție, ,la p.ace„ la. prietenia și colaborarea intre popoare.Noi dorim ca toate popoarele să-și unească eforturile pentru a realiza lucrări care să contribuie la dezvoltarea lor economică și socială, Ia dezvoltarea lor pașnică, să facă totul pentru ca să se renunțe la cheltuielile militare, pentru ca să fie promovată o politică de pace.Apreciez că vizita mea in Pakistan și convorbirile cu președintele Bhutto constituie o contribuție la cauza prieteniei între popoarele noastre, la cauza păcii in lume.In încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit guvernatorului Provinciei de nord-vest pentru ospitalitatea oferită și a urat populației acestei provincii succe- 

noastră și pînă în secolul șase al erei noastre.Diferitele exponate — sculpturi, statuete, obiecte de podoabă din aur și argint, obiecte de uz casnic, monede — constituie o ilustrare vie a puterii de creație, a talentului și iscusinței unui popor 

se tot mai mari pe calea progresului și bunăstării.în continuare, elicopterele cu care călătoresc președintele Nicolae Ceaușescu, celelalte persoane oficiale române și pakistaneze, se îndreaptă spre Institutul pakistanez de științe și tehnologie nucleară de lingă Islamabad. Ansamblul de clădiri al institutului oferă soluții arhitectonice ingenioase, în care liniile moderne se îmbină cu stilul tradițional pakistanez.Șeful statului român este salutat de directorul institutului, dr. Ishfar Ahred, de membrii corpului profesoral și de cercetători. Oaspeții români sînt informați că institutul, care funcționează ca un centru de perfecționare postuniversitar, dispune de un reactor de cercetări de 5 megawați, precum și de mai multe laboratoare de specialitate. Se vizitează apoi sala reactorului, în fața diferitelor panouri de comandă se dau explicații amănunțite. Reactorul este folosit nu numai în scopuri de cercetări, ci și pentru producerea de radioizotopi. care își găsesc diferite aplicații pașnice.Oaspeții sînt apoi invitați în salonul oficial.' unde tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu semnează în Cartea de onoare. Deși scurtă, vizita a prilejuit o ilustrare concludentă a ceea ce se poate realiza atunci cînd uriașa forță a atomului este pusă în slujba omului, a bunăstării sale.Luîndu-și rămas bun, tovarășul Nicolae' Ceaușescu urează noi succese colectivului de oameni de știință de aici.Cele două obiective vizitate marți — un vast sistem de amenajări hidroenergetice și un institut de cercetări atomice — simbolizează, în mod grăitor, năzuințele spre progres ale poporului pakistanez, eforturile sale spre o viață mai bună. Realizarea unor lucrări de amploare, recuperarea unor întinse suprafețe de pămînt pentru a fi redate agriculturii, angrenarea în circuitul industrial a unor noi pături ale populației, prin .,., darea în folosință a unor obiggtjve importantei. lărgirea orizontului științific. toate acestea constituie, tară îndoială, jaloane pozitive în procesul edificării unei economii și societăți moderne în Pakistan, progres pe care România socialistă îl urmărește cu toată simpatia.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu și persoanele care îi însoțesc s-au înapoiat la. Rawalpindi în cursul după-amiezîi.Reportajul vizitei a fost realizat de
Ion CÂRJE 
Romulus CAPLESCU 
Ion PUȚINELU

străvechi ce își consacră azi eforturile făuririi unei vieți noi, mai bune.La încheierea vizitei, tovarășa Elena Ceaușescu, exprimîndu-și a- precierea pentru grija depusă în conservarea și reconstituirea acestor mărturii ale trecutului, a semnat în cartea de onoare.

Stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii continuă, con
comitent cu unele lucrări in 
cimp, pregătirea tractoarelor și 
mașinilor ce le vor folosi la 
lucrările de primăvară. Pînă în 
prezent, tractoarele au fost re
vizuite și reparate în proporție 
de peste 30 la sută. în județele 
Alba, Caraș, Cluj și Mureș pes
te 50 la sută din numărul trac
toarelor sint de pe acum ga.a 
pentru începerea lucrărilor de 
cimp. De asemenea, mașinile 
pentru plantat cartofi și cele 
pentru plantat răsaduri au fost 
reparate în proporție de aproa
pe 80 la sută, cele de împrăș
tiat îngrășăminte — de circa 70 
la sută, iar semănătorile de

Noi tipuri de vagoane

la uzina din Arad
Continua diversificare a pro- ' 

ducției. asigurarea unor para
metri funcționali și de calitate 
superiori la toate produsele noi 
care urmează să fie asimilate in 
fabricație incă din primul tri
mestru al anului 1973, sint pro
bleme cărora colectivul de mun
citori. maiștri, tehnicieni și in
gineri de la Uzina de vagoane 
din Arad le acordă o deosebită 
atenție. In aceste zile se lucrea
ză intens la realizarea prototi
pului pentru vagonul tie marfă 
cu platformă scufundată pe 6 
osii destinat transporturilor grele 
și agabaritice. Acest nou tip de 
vagon face parte dintr-o gamă 
largă de asemenea produse : de 
la vagoane platformă pe 26 de 
osii pinâ la vagoane platformă 
obișnuite pe 4 osii. (Trei aseme
nea vagoane, din care unul pe 
20 de osii, pentru sarcini grele, 
și două pe 10 osii, prevăzute cu 
platformă scufundată, se află în 
exploatare la uzina „Electropu- 
tere" din Craiova). Studiul și 
proiectul tehnic, proiectul de 
execuție al noului prototip de 
vagon au fost realizate in În
tregime de către Centrul de pro
iectare vagoane Araci, iar mate
rialele și toate subansamblele 
folosite sint de fabricație româ
nească. La construirea vagonu

200 ferme horticole
întreprinderile județene pen

tru valorificarea legumelor și 
fructelor au terminat organiza
rea fermelor proprii. în pre
zent. ele dispun de aproape 200 
de asemenea unități, cu o su
prafață totală de circa 17 500 
hectare. In afară de producerea 
de legume, unele ferme sint 
specializate în producerea de 
răsaduri, de semințe, cartofi, iar 
altele de fructe. Fermele sint 
situate în zonele cu tradiție și 
condiții favorabile producției le

S-a încheiat construcția barajului 
de la Pușcași-Vaslui

VASLUI (Corespondentul 
„Scînteii". Vasile Iancu). — A 
fost terminată construcția ba
rajului de la Pușcași, una dintre 
cele mai importante lucrări hi- 
droameliorative din județ. Am
plasat la circa 3 km de orașul 
Vaslui, acest obiectiv are func
țiuni multiple : reținerea vii
turilor riului Racova și aflu
enților săi de pe valea Bîrladu- 
lui, deseori inundată, folosirea 
apei din lacul de acumulare 
pentru irigarea unei însemnate 
suprafețe de teren agricol, pre
cum și ca zonă de agrement 
pentru locuitorii orașului Vaslui

La întreprinderea „Elecfromureș"

Diversificarea și modernizarea 
producției

TG. MUREȘ (Corespondentul 
„Scînteii", Lorand Deaki). — 
La întreprinderea „Electromu- 
reș“, una din unitățile econo
mice tirgumureșene importante, 
există o preocupare permanentă 
pentru creșterea și diversifica
rea producției, îmbunătățirea 
calității acesteia. în acest an, 
de exemplu, la fabrica de con
ductori electrici, din cadrul În
treprinderii „Electromureș", se 
acordă o atenție deosebită di
versificării producției, economi
sirii fondurilor valutare, dez
voltării capacităților de produc
ție. Aici se vor realiza, între al
tele, conductori electrici de for
ță și conductori pentru cone
xiuni. Concomitent, va spori 
capacitatea secției de cablaje 
auto, prin construirea unei sec

porumb, cultivatoarele și grape
le cu disc de 50-60 la sută.

începînd din acest an, în 
stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii reparațiile la toate 
mașinile se fac în atelierele 
proprii. în unele unități au fost 
înființate centre de reparații cu 
organizare a lucrului în flux 
industrial. ■ Totodată au fost 
luate măsurile necesare pentru 
ca printr-o mai bună Întreține
re și exploatare să fie prelun
gită durata de funcționare cu 
încă un an a 11 000 de trac
toare, fapt care va contribui la 
diminuarea fondurilor de in
vestiții.

(Agerpres)

lui. care este destinat In special 
transportului transformatoarelor 
de mare forță, s-au utilizat oțe
luri de înaltă rezistență. Printre 
caracteristicile mai importante 
ale noului produs : capacitatea 
de Încărcare pe platforma prin
cipală — 75 tone (la care se a- 
daugă alte 10 tone pe platfor
mele de capăt) ; lungimea între 
fețele tampoanelor — 20.44 me
tri ; lungimea utilă de încărcare 
a părții scufundate — 7 metri ; 
înălțimea de la șină a platfor
mei de încărcare scufundată : 
0.65 metri, viteza de circulație
— 80 km/oră, greutatea proprie
— circa 38 tone.

Tot în acest prim trimestru al 
anului vor mai intra in fabrica
ție noi tipuri de vagoane de 
marfă eu pereți mici, vagoanele- 
baseulante de 40 metri cubi pre
văzute cu dispozitiv de bascu
lare de la distanță și cu frină 
automată. De asemenea, se lu
crează la proiectul noului tip de 
vagon-laborator, cu ajutorul că
ruia se vor putea efectua pro
bele la vagoanele de marfă și 
călători, respectiv : solicitările 
dinamice, măsurători pe variații 
de viteze, măsurători de lumină, 
zgomot și altele.

Constantin S1MION corespondentul „Scînteii*

gumicole. In jurul Capitalei, 
bunăoară, ele au aproape 2 500 
hectare. Tot pentru Îmbunătă
țirea continuă a aprovizionării 
populației cu legume, întreprin
derile județene măresc supra
fețele de sere și răsadnițe.

In ferme a și început activi
tatea de pregătire și producere 
a răsadurilor, ea ți alte lucrări 
pentru obținerea producțiilor 
prevăzute la toate culturile in
cluse in planul anual.

și din satele limitrofe. Barajul 
este executat din pămînt. da- 
lat cu plăci masive de beton și 
totalizează un volum de 540 000 
metri cubi terasament. Are o 
lungime de aproape 1 km și o 
înălțime maximă de 17 m, iar 
lacul, ce a început încă de pe 
acum să se formeze, va avea un 
volum de peste 8 milioane metri 
cubi apă. Prin conducta ce leagă 
acumularea Pușcași de stația de 
pompare a orașului, cu un debit 
de 150 litri pe secundă, va curge 
apă potabilă și pentru zona in
dustrială situată in apropiere.

ții moderne cu utilaje realizate 
parțial prin autoutilare. In ve
derea realizării acestor produse 
se află în lucru o mașină de 
cablat conductori de forță și 
cuptorul de recoacere a sirmei 
de cupru în flux continuu. Un 
loc important în producția anu
lui îl ocupă diversificarea ga
mei cablajelor. Astfel, se vor 
produce toate tipurile de cablaje 
auto pentru autocamioanele 
ROMAN-Diesel. pentru trac
toarele pe care le produc uzi
nele Brașov, precum și pentru 
produsele de uz casnic de folo
sință îndelungată. In vederea 
ridicării performanțelor tehnice 
ale produselor și creșterea pro
ductivității muncii s-au luat 
măsuri pentru modernizarea 
unor utilaje prin autoutilare.
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TELEVIZIUNEA 
în primul trimestru al anului

De la 28 ianuarie, o nouă schemă de program

Alexandru SENCOVICI:

„Scrisoare către 
un fost procuror..."

Despre televiziune se spune ade
seori că este „ziarul cu cei mai mulți 
cititori", „universitatea cu cel mai 
vast auditoriu", „teatrul cu cei mai 
numeroși spectatori". Fără a fi, 
poate, îndeajuns de cuprinzătoare, 
aceste definiții corespund, în esența 
lor, realității. Cele aproape două mi
lioane de abonamente T.V. înregis
trate la începutul acestui an (număr 
care reprezintă, de fapt, mult mai 
multe milioane de spectatori efectivi), 
demonstrează convingător audiența 
extrem de largă a programelor tele
viziunii noastre și, implicit, imen
sa responsabilitate cultural-educativă, 
ideologică și politică pe care o presu
pune elaborarea acestor programe 
destinate a fi urmărite zilnic de o 
mare parte a populației orașelor și 
satelor țării.

Bucurîndu-se de sprijinul și îndru
marea nemijlocită a conducerii par
tidului, televiziunea a înregistrat, 
mai ales in ultima perioadă, progrese 
vizibile pe linia îndeplinirii funcției 
sale social-educative, a sarcinilor ce-i 
revin. Indicațiile Plenarei C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1971, hotărîrile 
Conferinței Naționale a partidului au 
avut un rol decisiv și in conturarea 
unei concepții mature asupra orientă
rii programelor de televiziune, asupra 
locului lor specific, deosebit de im
portant, în amplul proces de formare 
și dezvoltare a conștiinței socialiste, 
în activitatea de propagare a politicii 
partidului și statului nostru. Modi
ficările de substanță și cantitative 
intervenite anul trecut în structura 
emisiunilor transmise pe micul ecran 
au constituit — din punctul de ve
dere al acestei orientări — o expe
riență promițătoare. Pe baza acestei 
experiențe și a unor largi sondaje 
de opinie în rîndurile diferitelor 
categorii de telespectatori au fost 
întocmite schema de program a tele
viziunii pe anul 1973 și planul emi
siunilor pe primul trimestru al aces
tui an — dezbătute și aprobate 
recent de Consiliul Național al Ra- 
dioteleviziunii.

Noua schemă de program, care va 
fi aplicată incepind de la 28 
ianuarie, este menită să asigure 
condițiile îndeplinirii consecvente și 
cu un grad superior de eficiență a 
principalelor obiective politice, edu
cative ale activității televiziunii, în
scrierea acestei activități în coordo
natele majore ale dezvoltării 
României în actualul cincinal, fără a 
se neglija, desigur, nici ponderea și 
calitatea emisiunilor diurne cu ca
racter recreativ (cultural-artistice, 
seriale, transmisiuni sportive etc.). 
Structura programului prevede îmbu
nătățiri sensibile atit „vertical", in 
alcătuirea fiecărei zile de emisie, cît 
și „orizontal" — în desfășurarea 
programului de-a lungul unei săp- 
tămîni sau luni. Merită menționat 
aici, de pildă, efortul ca fiecare zi 
de program să conțină emisiuni 
substanțiale și atractive, care să 
răspundă preocupărilor unor cercuri 
cit mai diverse de telespecta
tori — de la „emisiunea-pivot" cu 
caracter politic de actualitate, pînă 
la emisiunea-spectacol. Obiectivele de 
conținut ale televiziunii sint evi
dențiate în compoziția programului 
săptămînal și lunar — care grupează, 
în anumite zone orare favorabile unei 
tclerecepții cît mai largi, emisiunile 
informative, formative, de educație 
socialistă, patriotică. Rubricile de 
informații politice, emisiunile eco
nomice, ideologice, științifice și 
social-cetățenești sint configurate, 
in acest cadru, mai pregnant și 
promovate printr-o programare a- 
decvată. (Astfel, la sugestia unui 
foarte mare număr de telespectatori, 
emisiunea „24 de ore" a fost 
programată mai devreme; în ultima 
zonă a serii vor fi prezentate emisiu
nile recreativ-distractive, care vor 
cunoaște, de asemenea, o creștere a 
spațiului de emisie și vor fi predomi
nante în programele de sîmbătă după 
orele 20 și duminică). în ansam
blul ei, noua schemă de program ur
mărește — lansînd citeva emisiuni in 
premieră, îmbunătățind concepția . și 
realizarea unora dintre cele exis
tente, aducînd anumite îmbunătățiri 
realizării — creșterea calitativă, echi
librul tematic și diversitatea de genuri 
a emisiunilor de televiziune, un ra
port judicios între emisiunile instruc- 
tiv-educative și cele cu caracter de 
divertisment.

în domeniul actualității politice, 
televiziunea iși propune să reflecte 
mai operativ și mai cuprinzător in
tensa activitate creatoare ce se des
fășoară pe tot întinsul patriei pentru 
transpunerea în viață a hotăririlor 
partidului, pentru perfecționarea vie
ții social-economice din țara noastră. 
Cu sprijinul corespondenților săi și al 
celor trei puncte mobile dotate cu 
care de reportaj (la Iași, Cluj și Ti
mișoara — puncte ce vor putea con
stitui nuclee ale unor viitoare stu
diouri locale), televiziunea va fi pre
zentă, mai activ, în actualitatea jude
țelor țării, aducînd pe micul ecran, 
cu sporită promptitudine, informații 
asupra realizărilor semnificative, a 
evenimentelor deosebite petrecute pe 
plan local.

Oglindirea acțiunilor de politică ex-

ternă a partidului și statului nostru, 
a evenimentelor vieții internaționale, 
în general, constituie, în continuare, 
un obiectiv de mare importanță al e- 
misiunilor TV.

Zilnic, programul de după-amiază 
se va deschide cu o emisiune infor
mativă de actualități. Planul pe pri
mul trimestru prevede de asemenea 
transmiterea săptăminală a unor ru
brici informative noi („La ordinea 
zilei în județul..." sau retrospectiva 
săptăminală a evenimentelor social- 
politice interne și Internaționale 
ș.a.). Esențial pentru preocupările 
actuale ale televiziunii, așa cum se 
desprinde din planul primului tri
mestru. este efortul de îmbunătățire 
a tuturor emisiunilor din acest do
meniu, inclusiv a telejurnalului 
— atit sub raportul lărgirii gamei de 
informații, cit și al formei de pre
zentare (evitarea informațiilor stereo- 
tipe, a frazeologiei excesive, o- 
dată cu un apel mai susținut la eloc
vența imaginii și a unor comentarii 
proprii, redactate cu concizia și ex
presivitatea pe care televiziunea le 
presupune în mod necesar).

în domeniul emisiunilor economice, 
centrul de greutate îl constituie as

muncii). O noutate : emisiunea 
Idei în premieră, care-și propune să 
prezinte și să pună in discuție unele 
invenții și inovații ce întîrzie să 
fie aplicate, precum și soluții pen
tru rezolvarea unor probleme de in
teres cetățenesc.

Vor fi transmise, firește, în conti
nuare, o serie de emisiuni de certă 
popularitate (de la „Prim plan", pînă 
la Drumuri în istorie, Bucureștiul 
necunoscut sau Medalion).

Aceste direcții majore de preocu
pări, ca și efortul de diversificare și 
de punere în valoare a mijloacelor de 
gen își găsesc concretizare și în 
emisiunile în limbile maghiară și ger
mană ; emisiuni complexe, ele iși 
propun ca obiectiv principal să evi
dențieze și să stimuleze eforturile 
unite ale tuturor oamenilor muncii — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — pentru înfăptuirea po
liticii P.C.R., a hotăririlor Conferin
ței Naționale, prezentind în cuprinsul 
diferitelor rubrici fapte. înfăptuiri, 
evenimente de pe întreg întinsul pa
triei.

Preocupările de ordin educativ ale 
televiziunii se răsfring și asupra emi
siunilor pentru copii și tineret. Pla-

0 informație pentru două milioane de
abonați ai televiziunii, și nu numai pentru ei

pectele și problemele legate de înde
plinirea cincinalului înainte de ter
men. Un nou ciclu de emisiuni, inti
tulat sugestiv 52 de inițiative în 52 de 
săptămîni,. va prilejui un vast schimb 
de experiență pe această temă, con
tribuind la popularizarea și generali
zarea celor mai valoroase inițiative a- 
părute in întreprinderi. Preocuparea 
pentru punerea in valoare a expe
rienței înaintate este prezentă și 
în noua concepție a Teleconferinței 
de presă (care va invita în fața ca
merelor de televiziune nu nu
mai conducători de ramuri indus
triale, ci și oameni ce lucrează di
rect în producție). Analiza și com
baterea fenomenelor negative, de 
inerție, ce apar în cîmpul activității 
economice, vor face, mai departe, 
obiectul rubricii „Teleobiectiv".

Emisiunile pentru sate vor continua 
prezentarea programelor intrate în 
tradiție, răspunzînd în perioada de 
iarnă preocupărilor pentru pregătirea 
campaniei de primăvară („Timp și 
anotimp in agricultură") sau accen- 
tuînd funcția educativă și recreativă 
a emisiunii duminicale „Viața satu
lui" etc. Consemnăm aici introduce
rea unei „Poște a redacției", menită 
să întărească legăturile redacției cu 
cei cărora li se adresează — intr-o 
prezentare care să prilejuinscă un 
dialog direct cu oameni care și-au 
cîștigat prestigiu în lumea satelor 
noastre. Este o modalitate care ar 
trebui să-și afle reflectarea in cit 
mai multe din emisiunile televiziu
nii.

Emisiunile ideologice din planul pe 
primul trimestru propun, paralel cu 
îmbogățirea, ca substanță, a sumare
lor unor rubrici ca „Semnificații" sau 
„întrebări și răspunsuri" (adresată 
celor ce studiază in învățămintul de 
partid), debutul emisiunii Dialog — 
care va dezbate probleme de actuali
tate privind mișcarea de idei în lu
mea contemporană. în ansamblu, ac
tuala configurare a emisiunilor ideo
logice răspunde în mai mare măsură 
cerințelor, atestă preocuparea pen
tru o mai strinsă legătură cu 
problematica vieții sociale, cu sar
cinile edificării 
liste multilateral 
de așteptat ca 
tematice să li 
țe publicistice care să facă aceste e- 
misiuni cit mai accesibile, atractive, 
cu un viu ecou in rîndurile telespec
tatorilor.

Iși vor extinde aria de investigație 
și emisiunile social-cetățenești. care 
vor milita pentru aplicarea in viață 
a principiilor eticii și echității socia
liste, pentru eradicarea manifestări
lor anacronice, cu caracter antisocial, 
a încălcării legalității (emisiunile 
„Ancheta TV“, „Reflector" ș.a.). 
Este de semnalat noua structură a 
emisiunii „Căminul", care își propune 
să urmărească mai activ transforma
rea climatului din familie într-o 
școală de educație morală, civică.; 
rubrica permanentă „Școala părinți
lor" prefigurează, in acest sens, o di
recție tematică fertilă și necesară. 
„Căminul" se va ocupa, totodată, 
de diferite aspecte de interes gene
ral ale vieții de fiecare zi.

în ce privește emisiunile de știință 
(„Mai aveți o întrebare ?“, „Univer
sitatea TV", „Lumea de mîine", „Pa
noramic 
principal 
practica, 
științifice 
în acest 
ție la... neatenție" 
pectării normelor

societății socia- 
dezvoltate. Este 

bunelor premise 
se afle echivalen-

i , ..uuuiua nv. iiinuv , „x u 
științific"), obiectivul lor 
este legătura cercetării cu 

formarea unei concepții 
despre lume ; menționăm, 
cadru, emisiunea „Aten- 

(consacrată res- 
de protecție a

a Explozia : PATRIA — 10; 12,30; 
16: 18,30; 21, FEROVIAR — 9; 11.15; 
13.30: 15,45; 18.15: 20.30, MELODIA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45, 
MODERN — 8.45: 11,15; 13,30; 16; 
18,30: 21.
• Pe aripile vlntului : SALA PA
LATULUI — 9 (seria de bilete — 
4425); 14 (seria de bilete — 4426); 
19,15 (seria de bilete — 4430).
0 Vara bărbaților : CENTRAL — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20.
a Casa de lingă calea ferată : 
FESTIVAL — 9; 11: 13; 15; 17; 
19; 21.
a Queimada : LUCEAFĂRUL — 
8.30; 11; 13,30: 16; 18.30: 21. BUCU
REȘTI — 8,30; 11: 13.30; 16;
18,30; 21.
a Domnului profesor, cu dragos
te : SCALA - 8,30; 11: 13,30; 16; 
18,30: 21. CAPITOL — 9: 11,15; 13,30; 
16; 18,30: 21, FAVORIT — 9.15;
11,30; 13.45; 16; 18,15; 20.30.
a Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
LUMINA — 9; 12,30; 16: 19,30. BU- 
CEGI — 15,45; 19.15. G1ULEȘTI — 
15,30; 19.
a Filiera : EXCELSIOR - 9: 11.15; 
13,30; 16; 18,30; 21, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15: 20,30.

nul de emisiuni pe primul trimestru 
stă mărturie strădaniilor în această 
direcție. Ele se cer dublate de o exi
gență sporită față de inegalitățile e- 
xistente intre diferitele emisiuni de
dicate tinerei generații, de o cunoaș- ...... a 

diferitelor categorii 
vieții și activității 

unui dia- 
cu tinerii asupra 

care 
pre- 

emisiu- 
și „Ti-

tere și reflectare mai substanțială 
preocupărilor 

tineri, a
de constituirea 

eficient,

de 
lor, 
log util, 
problemelor de larg interes cu 
sint confruntați. Modificările 
conizate in compoziția 
nilor „Seară pentru tineret" 
nerii despre ei înșiși" trebuie să vi
zeze tocmai sporirea gradului de a- 
tractivitate și a finalității acestora. 
Merită, in acest context, subliniată și 
îmbogățirea emisiunilor 
pionierilor. De pildă, 
lubricii Bilet în circuit 
transmisii directe de la 
riale, muzee, obiective

destinate 
programarea 
(realizată în 
case memo- 

social-econo- 
mice de maxim interes), a concursu
lui 7 contra 7 (o confruntare a cu
noștințelor școlare și de cultură ge
nerală, a aptitudinilor tehnice și a 
celor fizice).

Criteriile de fond ale activității te
leviziunii girează și domeniul 
siunilor cultural-artistice. 
ne propune să ne

. toate emisiunile de 
văzute 
mestru. 
marcată

ejni- 
........ Fără a.

referim Ia 
acest gen pte- 

in planul pe primul tri- 
vom sublinia prezența 
a teatrului T V, care, a- 

lături de alte lucrări, programea
ză premierele unora dintre pie
sele premiate în cadrul concursului 
de teatru organizat de televiziune — 
piese inspirate din realitățile con
temporane. din universul spiritual al 
României socialiste ; și teatrul scurt 
prevede premiere ale unor piese 
scrise special pentru televiziune. 
Semnalăm, de asemenea, includerea 
în program a unor emisiuni lunare 
consacrate capodoperelor teatrului li
ric, precum si continuarea emisiuni- 
lor-spectacol din cadrul Studiou
lui de poezie T.V. O pondere impor
tantă în cadrul acestui capitol al 
planului dc emisiuni o va avea Re

vista literară TV care, într-o for
mulă nouă, îmbogățită, își propune 
să realizeze abordarea unor proble
me esențiale ale vieții literare din 
țara noastră, o apreciere a 
menului literar prin prisma 
teriilor ideologice și estetice 
guvernează cultura noastră ; 
odată, revista literară 
stitui într-un ghid util 
lectură, intr-un cadru 
fruntări responsabile a 
vedere ale creatorilor 
în domeniul muzicii 
cicluri de educație muzicală, 
baterea mai accentuată decît pînă 
acum a unor probleme ale vie
ții și creației muzicale românești ; 
alternînd cu concursul „Cîntare pa
triei", va fi inaugurat un ci
clu de spectacole folclorice com
plexe, realizate cu participarea ce
lor mai valoroși artiști amatori și 
rapsozi din județele țării. In mod 
concret, Teatrul (spectacole cu piese 
românești, adaptări din dramaturgia 
țărilor socialiste, precum și din dra
maturgia clasică universală) va fi 
prezent de trei ori pe lună, în cea 
de-a patra săptămină cedmd locul 
Teatrului liric TV. Vor continua e- 
misiunile de telecinematecă (cu două 
cicluri consacrate creației actorilor 
Jean Gabin și, respectiv, Ingrid Berg
man), telecinemateca pentru copii și 
tineret (cu opere reprezentative ale 
studiourilor din Cehoslovacia, Fran-

U.R.S.S., Polonia, S.U.A., Un- 
prezentarea cu- 
artistice. In ce 

de televiziune, în 
vor continua seria- 
„Pierduți în 
de inițiere 

de

feno-
cri- 

ce 
tot- 

se va con- 
și exigent de 
al unei con- 
punctelor de 
de frumos, 
se prevăd 

dez-

ta, 
garia etc.), ca și 
rentă de filme 
privește serialele 
primul trimestru ■ 
lele „Mannix" și 
țiu". Emisiunile 
zicală, prezentate de Leonard 
Bernstein, vor fi transmise în conti
nuare, ca și „Parada vedetelor", Tele- 
enciclopedia ș.a., alăturîndu-se unor 
rubrici noi ca. de pildă, Dicțio
nar de literatură universală. Luminile 
rampei (emisiune săptăminală, care 
va prezenta cele mai de seamă or
chestre, soliști, formații artistice din 
întreaga țară), Dans și muzică de 
pretutindeni etc. Noua schemă pre
vede, zilnic, emisiuni-spectacol. Ast
fel, luni va fi transmis „romanul 
foileton", marți — teatrul, miercuri
— telecinemateca, joi — „pagini de 
umor" și „Steaua fără nume", vineri
— film artistic, sîmbătă film serial 
și „satiră și umor", duminică — film 
artistic (de trei ori pe lună, în .cea 
de-a patra săptămină fiind progra
mat un mare spectacol de varietăți 
cu public). Posibilitățile demonstrate 
in realizarea Revelionului TV vor 
rodi in emisiunile muzical-distrac- 
tive și de varietăți, care — potrivit 
planului — vor fi prezente ritmic si 
realizate mai consistent in primul 
trimestru al acestui an.

Nu ne-am refărit la o seamă de
■ alte emisiuni și domenii importante., 

ale programului TV. (bunăoară pro
ducția filmelor de televiziune, cafe se’ 
anunță interesantă, judecind după se
rialele .aflate incă în lucru și asupra 
cărora vom reveni). De asemenea, o 
prezentare mai în detaliu ar merita și 
emisiunile programului II. Rîndurile 
de față și-au propus doar să informeze 
cititorii asupra citorva din direcțiile 
în care se vor orienta emisiunile tele
viziunii, să constituie un 
în lumea micului ecran 
dorim mai generoasă cu 
torii in acest an.

Consemnăm de 
acestei prezentări, 
dentele preocupări 
leviziunii de a onora așteptările ma
relui public și de a se ridica la 
înălțimea comandamentelor social- 
politice și educative actuale.

aceea.

spa- 
mu-

prim ghid 
pe care o 
telespecta-

în finalul 
cu satisfacție, evi
ți eforturi ale te-

se

O recentă apariție, 
în editura „Eminescu", 
cartea „SCRISOARE 
CĂTRE UN -------
PROCUROR...", 
nată de 
Sencovici, 
adauge 
evocare 
firmat 
ultimii

, vânt ni
că „scrisoarea" devine 
o convingătoare, o au
tentică pledoarie, un 
vibrant omagiu adus 
luptei partidului comu
nist, spiritului rațio
nal, țelurilor ei supre
me. Realizată acum, în 
anii izbinzii depline a 
ideilor partidului, con
fesiunea nu este deloc 
un act gratuit ; ea se 
dovedește un dialog 
viu de la conștiință la 
conștiință. Răspunsul 
la o mai veche scrisoa
re, adresată de un 
fost procuror oferă 
prilejul unei rememo
rări a anilor de luptă 
revoluționară, evocării 
faptelor de eroism, de 
înaltă devoțiune pen
tru cauza partidului, 
cărora le-au fost au- 

•tori numeroși mili- 
tanți, membri ai Par
tidului Comunist Ro
mân. Dorința ce trans
pare 
cărții este 
omul căruia ii este a- 
dresată scrisoarea să-și 
revizuiască — dacă 
încă nu a făcut-o — 
convingerile mai vechi, 
să înțeleagă erorile 
de pe vremea cind cre
dea și slujea o orin- 
duire a inechității, să 
se angajeze total și de
finitiv, cu fapta și con
știința. în efortul'de e- 

generală a

FOST 
...... sem- 
Alexandru 
vine să 

literaturii 
care s-a 

Îndeosebi 
ani. 

se pare faptul

din

se 
de 
a- 
în

Rele-

paginilc 
aceea ca

știința. în 
dificare 
noii țări.

Scriind 
lurile care au animat 
tinerețea. întreaga 
viață a atîtor comu
niști, Alexandru Sen
covici afirmă acum, din 
perspectiva realităților 
socialiste ale patriei, 
cu justificată mîndrie, 
că asemenea idealuri 
meritau devoțiunea su
premă.

Cu ani în urmă se 
vorbea despre „munca 
de lămurire", o expre
sie curentă, plastică, a 
operei de educație mo- 
ral-politică in care s-a 

_ angajat partidul. Cu 
subtilitate,sinceritate 
și puterea de convin
gere a faptei trăite, 
autorul acestei cărți se 
angajează intr-o ase
menea operă de lămu
rire ; face confesiuni 
nu pentru a se ilustra 
pe sine, ci pentru a 
sluji o cauză, pentru a 
pleda, a argumenta su
perioritatea. tăria cau
zei comuniste. Totoda
tă, sint abordate cu 
simplitate probleme de 
esență ale existenței 
sociale ; noțiuni gene
rale, ca legalitate, pu
tere, forfă, patriotism, 
eroiȘm ele. sint aduse 

atenție, definite

despre idea-

prin prisma unor fapte 
și evenimente sociale 
de major interes. Ma
terialul de viață, ex
pus fără ostentație, 
pentru a exemplifica și 
susține ideile și scopu
rile etice ale textului, 
se impune pregnant 
prin autenticitate, prin 
sobrietatea 
Practic, din 
nu o dată 
tragice, se 
portretul 
litic

relatării. 
întîmplări 
dramatice, 
constituie 
moral-po- 

al comuniștilor, 
biografia exemplară a 
luptei lor ; devine lim
pede pentru cititor că 
oricare ar fi fost for
mele concrete in

s-a conturat fiecare 
destin de luptător, 
multe au fost trăsătu
rile lor comune, cum 
multe și asemănătoare 
au fost riscurile ce tre
buiau înfruntate.

Pozitiv ni se pare 
faptul că, deși scrisoa
rea are un scop deli
berat, se evită pilda os
tentativă, se păstrează 
mereu în confesiune 
un ton firesc, convin
gător. Evocind contras
tul dintre visul pe ca- 
re-1 nutrea pentru 
țară, pentru orașul O- 
radea în care a acțio
nat mai mult, și ima
ginea dezolantă a ce
lulei, Alexandru Sen
covici notează cu o re
marcabilă economie de 
mijloace : „lmagina- 
ți-vă, domnule procu
ror, ce sentimente 
m-au încercat si chi
nuit atunci cind, in 
fa(a mea, a ochilor în
chiși, mi-am închipuit 
asemenea tablouri și 
cind i-am deschis, rea
litatea. in jurul meu, 
era celula, patru pe
reți, un pat de fier și 
un ciubăr pentru uri
nat. Aveam — nu-i 
așa ? — dreptul să fiu 
amărit, era un senti
ment de amară sufe
rință. justificat, in- 
dreptățiț. Amărăciu
nea poate să fie 
și este intr-adevăr de
seori un stimulent, un 
fortifiant. o forță acti
vă pentru a întări sta
rea în care te afli, dar 
e și un stimulent care 
generează idei noi, în
deamnă la acțiuni noi. 
Amărăciunea nu este 
echivalentul letargiei".

Au fost, desigur, 
numeroase momentele 
de încordare, de dure
re pe care a trebuit să 
le trăiască autorul în 
anii luptei ilegale. Aș 
aminti doar unul din
tre acestea. Trebuind 
să schimbe lort.il unde

stătea ascuns de ur
mărirea poliției, auto- • 
rul cere îngăduința to
varășului care avea 
sarcina să-1 ducă în 
altă parte, pentru a fi 
apărat 
bestială, 
doar cit 
sale. în 
dactează 
frumoasă, de încuraja
re, în care o asigură 
că viitorul este al co
muniștilor, observă că 
tovarășul lăcrimează. 
Crede răspunsul aces
tuia că e din pricina 
unei gripe care-1 
nuiește. Abia mai 
ziu avea să afle 
tr-un ziar că în 
mentul in care ii scria 
sorei sale, aceasta nu 
mai era, murise. De 
aceea lăcrima tova
rășul său.

Sint numeroase în a- 
ccastă carte — remar
cabilă prin sobrietatea 
cu care sînt expuse 
fapte impresionante, 
nu o dată dramatice — 
momentele evocate, 
care impun prin semni
ficațiile, prin sensurile 
lor, care aduc mărturii 
asupra patriotismului 
ce caracteriza lupta co
muniștilor, asupra de
votamentului cu care 
aceștia —. riscindu-și 
adeseori viața — slu
jeau cuvîntul, cauza 
partidului. Din pagi
nile acestei vibrante 
confesiuni se desprind 
siluetele memorabile 
ale unor comuniști, o 
parte căzuți în luptă, 
ca și chipurile hidoase 
ale unor călăi ai sigu
ranței. în evocarea lui 
Alexandru Sencovici 
deține un Ioc prepon
derent înfățișarea unor 
momente semnificati
ve din lupta comuniș
tilor, menită să subli
nieze patriotismul și 
căldura umană a celor 
ce aveau să aducă ță
rii, prin împlinirea țe
lurilor revoluționare 
ale partidului, un nou 
destin.

Undeva. în 
cărții, autorul 
„Pe noi ne 
nă conștiința, 
resc problemele 
ne stau in fată. Avem 
multe de făcut și ori- 
cit am munci, mereu 
ne punem întrebarea 
dacă reușim să lucrăm 
atita cit merită po
porul nostru".

Este sintetizată aici 
esența crezului revo
luționar al comuniști
lor. El i-a animat în
totdeauna : și in anii 
grei ai ilegalității, și 
in anii de energică 
mobilizare a forțelor, 
anii construcției noii 
orinduiri.

Lecturînd 
moționantă 
înțelegi o 
mult că slujirii unui 
asemenea crez merită 
să-i dăruiești totul, 
viața întreagă.

Nicolae DRAGOȘ

de prigoana 
să zăbovească 
să scrie sorei 
timp ce re
fl scrisoare

chi- 
tir- 

din- 
mo-

finalul 
notează: 
indea ni
ne zo- 

care

această e- 
mărturie, 

dată mai

D. COSTIN

Recent inaugurată, „Casa cărții" din Ploiești s-a dovedit din primele zile o gazdă primitoare pentru numeroșii iubitori de literatură
Foto : E. Dichiseanu

0 Bariera : BUZEȘTI — 15,30: 13;
20.15, ARTA — 15,30; 18: 20,15.
o Joe Hill : GRI VITA — 9: 11,15; 
13,30, 15.45: 18: 20.30. MIORIȚA — 
10; 12,30: 15; 17,30; 20.
a Ursul Yogi — 9,30; 11.30: 13.45: 
16; 13, Astă-seară dansăm in fami
lie — 20,15 : DOINA.
A Doamna și vagabondul — 9— 
18,15 în continuare, Program <le 
filme documentare — 20,15 : TIM
PURI NOI.
a Seceră vintul sălbatic : DACIA
— 9: 11.15; 13.30: 16; 18,15; 20.30.
a Pasărea Phbnlx — 9: 11,30; 14, 
Dama cu camelii — 16,30: 20.45,
Eroii vil - 18.45 : CINEMATECA 
(sala Union).
a Săgeata căpitanului Ion : FE
RENTARI - 15,30; 17.45: 20. POPU
LAR — 15,30: 10; 20,15.
a Bulevardul romului : UNIREA
— 15.30: 18: 20.15, DRUMUL SĂRII
— 15,30: 18: 20.15.
• Capcană pentru general : PA
CEA — 15,45: 18: 20.
a Vacantă la Roma : LIRA — 15,30: 
18; 20.30. VIITORUL — 15.3(1: 18;
20.15.
a Legenda Iul Rustam : GLORIA
— 9: 11,15: 13.30; 16: 18.15: 20.30.
o Marea evadare : AURORA — 9; 
12,15: 16: 19.30, TOMIS — 9: 12.30; 
16; 19,30.
a Cu miinlle curate : COSMOS — 
15,30: 18: 20,15.
a Am Încălcat legea : COTRO- 
CENI — 15.30; 18; 20.15.
a Sftrșitul Liubavinilor : MUNCA
— 16: 18; 20.

a Micul om mare : VOLGA — 9; 
11,30; 14.15: 17: 20.
a Perla coroanei : CRINGAȘI — 
16; 18; 20.
0 Frumos, onest, emigrat in Aus
tralia... : FLOREASCA — 15.30; 18; 
20,30.
a Drum in penumbră : FLACARA 
— 15,30; 18; 20.
0 Creierul : VITAN — 15.30; 18; 
20,15.
0 Fata care vinde flori : RAHO
VA — 15,30; 18: 20,30.
a Fete in soare : PROGRESUL — 
15,30; 18: 20.15.
a A fost odată un polițist : LA- 
ROMET - 15.30; 17,30; 19,30.

t V

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex.
9,05 Reporterii noștri peste hotare. 

Reportaj din Liban de Dioni- 
sie Șincan și George Brătianu.

9,25 Prietenii lui Așchiuțâ.
9,55 Publicitate.

10,00 Curs de limba franceză — 
lecția a 37-a. Prezintă asist, 
univ. Claude Qignoire.

10,30 Steaua polară.
10,55 Telecinemateca pentru tine

ret : „Șapte dădace" — pro
ducție a studiourilor sovietice. 

12,25 Prim-plan.
12,50 Telejurnal.
17.30 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază. Curs de limba 
germană. Lecția a 35-a.

18,00 Studioul artistului amator. O 
întîlnire cu brigada artistică 
de agitație a întreprinderii de 
foraje și construcții hidrauli
ce — București. Emisiune de 
Dan Constantinescu și Dan 
Popovici.

18,15 Semnificații. De la planul mi
nimal la planul maximal — 
cîmp de acțiune pentru disci
plină, răspundere, creativitate.

18.35 Tragerea Pronoexpres.
18,45 Rapsodie pentru nai și orgă 

cu Gheorghe Zamfir și Marcel 
Cellier. Comentariul concer
tului este susținut prin inter
viurile acordate de Marcel 
Cellier și Hari Brauner. Emi
siune de Mihai Miron și Virgil 
Sacerdoțeanu.

19,00 Timp șl anotimp în agricul
tură.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Teleobiectiv.
20.20 Telecinemateca : Maigret șl

afacerea Saint Fiacre". Ecra
nizare după Georges Simenon. 
Regia : Jean Delannoy. Cu : 
Jean Gabin, Valentine Tessier, 
Michel Auclair și Robert 
Hirsch.

22,00 Lumea de mîine. Drumul spre

planete — Emisiune de An
drei Bacalu.

22,20 Voci tinere : Formația Azur.
22,30 „24 de ore".

PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee : Dimi- 
trie Voinov.

20,25 România în lume.
20.55 Concert de estradă cu orches

trele de muzică ușoară și 
populară ale Radioteleviziunii. 
Dirijori Sile Dinicu și Radu 
Voinescu.

21,30 Cărți și idei. Nicolae Iorga — 
O viață de om așa cum a 
fost. Participă : Mihai Borza, 
Nicolae Balotă, Virgil Cândea. 
Redactor Arșaluis Ceamurian.

21.55 Recital extraordinar Nicolae 
Herlea.

teatre
© Radioteleviziunea română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Concert 
simfonic susținut de Orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii ro
mâne. Dirijor : Cari Von Garaguly

(Danemarca). Solist : Pierre Co- 
chereau (Franța) — 20.
• Opera Română : Trubadurul — 
19,30.
m Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 19.30.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Cui i-e fri
că de Virginia Woolf ? — 20. (sala 
Studio) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 20.
a Teatrul de comedie : Preșul 
— 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului — 
20, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Valentin și Valentina — 20.
o Teatrul Mic : Testamentul cîine- 
lui — 19,30.
o Teatrul ,.C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19,30.
a Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Trăsnitul meu drag — 19.30. 
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasileseu" : Crizanteme mu
zicale — 19.30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Pe plaiurile Mioriței — 
19,30.
• Circul „București" : Aprindeți 
stelele — 19,30.

„Zilele
Varșoviei44 
la București
In cadrul colaborării culturale din

tre țara noastră și Polonia, între 
16—30 ianuarie se vor desfășura la 
București „Zilele Varșoviei". Acestea, 
ca și „Zilele Bucureștiului" organi
zate Ia Varșovia, acțiuni devenite tra
diționale, prilejuiesc de fiecare dată 
cunoașterea unor aspecte variate din 
cultura celor două țări.

Actuala ediție a „Zilelor Varșoviei" 
la București se anunță bogată in ma
nifestări. La galeriile „Orizont" vor 
fi expuse 35 de lucrări — țesături ar
tistice, sculptură — ale unor artiști 
varșovieni. Doi soliști ai Operei din 
Varșovia, tenorul Kazimierz Bustelak 
și bas-baritonul Zdzislaw Klimek, vor 
fi oaspeți ai primei scene lirice ro
mânești. unde vor apărea în operele 
„Rigoletto" și „Traviata". Sala mică 
a Palatului și Casa de cultură a stu
denților din Capitală vor găzdui con
certele a două formații poloneze, una 
de muzică de cameră și alta de jazz, 
care își vor continua turneul la Bra
șov și Sibiu. Programul mai prevede 
prezentarea unor filme poloneze pe 
ecranele unor cinematografe bucu- 
reștene și la televiziune.

(Agerpres)

SESIUNILE
CONSILIILOR
POPULARE

(Urmare din pag. I)

ralizat, să adincească analiza cau
zelor care au determinat deficien
țele ce trebuie înlăturate și să sta
bilească planuri realiste cu obiective 
și măsuri capabile să dea un nou 
impuls în fiecare localitate activită
ții economice, social-culturale și edi
litar-gospodărești, tuturor activități
lor de ridicare pe o treaptă superi
oară a nivelului de trai și a gra
dului de civilizație.

înscriindu-se în larga acțiune des
fășurată in ultimii ani de partidul 
și statul nostru pentru dezvoltarea 
și întărirea democrației socialiste, 
pentru atragerea maselor la condu
cerea treburilor privind viața și 
munca lor, actualele sesiuni ale con
siliilor populare vor fi cu atit mai 
eficiente, puțind determina o învio
rare a întregii activități pe terito
riile respective, cu cit vor asigura 
participarea la dezbateri, pe lingă 
deputați, și a unor invitați — cadre 
cu munci de răspundere în produc
ție, specialiști, reprezentanți ai co
mitetelor dc cetățeni și ai asociații
lor de locatari, cetățeni — care să 
aducă in fața deputaților problemele 
și experiența oamenilor in mijlocul 
cărora trăiesc și muncesc, contri
buind astfel la adoptarea unor pla
nuri și bugete care să corespundă 
intr-adevăr și pe deplin nevoilor 
stringente și posibilităților reale ale 
fiecărui județ, ale fiecărei localități 
in parte. în felul acesta, gîndirea și 
înțelepciunea colectivă vor putea a- 
juta totodată comitetele executive ale 
consiliilor populare, organele loca
le de specialitate ale administrației 
de stat și unitățile subordonate să 
găsească cele mai potrivite măsuri 
politice și tehnico-organizatoriee 
care să ducă la realizarea cifrelor și 
obiectivelor ce vor fi adoptate in 
aceste sesiuni, la creșterea eficienței 
economice, gospodărirea riguroasă 
a fondurilor financiare și valorifica
rea tuturor resurselor locale, la mo
bilizarea tuturor factorilor și cetățe
nilor în marea acțiune de îndepli
nire înainte de termen a sarcinilor 
pe anul 1973, pentru a se asigura 
îndeplinirea inainte de termen a cin
cinalului.

Consiliile populare sînt chemate 
ca — discutind și hotârind asupra 
obiectivelor și măsurilor economi
ce — să-și indrepte focul dezbate
rilor și spre ceea ce au de făcut, și 
trebuie să facă mai bine, pentru 
continua ridicare a nivelului de trai 
al populației. Grija fată de om — 
țelul suprem al politicii partidului, 
rațiunea și scopul Întregii noastre 
activități — trebuie să se materia
lizeze în fiecare județ, in fiecare 
oraș. în toate comunele țării, în pre
ocupări susținute și măsuri eficace 
destinate să asigure fiecărui cetă
țean un trai tot mai bun și mai ci
vilizat. Buna aprovizionare a piețe
lor și magazinelor, dezvoltarea con
tinuă a comerțului socialist, moder
nizarea și îmbunătățirea simțitoa
re a serviciilor publice, întreprinde
rea unor acțiuni complexe pe planul 
ocrotirii sănătății, extinderea lu
crărilor edilitar-gospodărești — iată 
citeva probleme de larg interes ce
tățenesc care trebuie să se bucure, 
atit în sesiuni, cit și pe tot parcursul 
anului, de largul interes al deputați
lor.

Aria întinsă și importanța majoră 
a problematicii înscrise pe ordinea 
de zi (pe lingă prefigurarea în de
taliu a programului economico-social 
pe întregul an 1973 și stabilirea mă
surilor concrete de realizare a aces
tuia, consiliile populare municipale, 
orășenești și comunale vor alege și 
comisiile de judecată — ceea ce pre
supune și analizarea activității ve
chilor comisii) conferă actualelor 
sesiuni ale consiliilor populare sem
nificații deosebite și sarcini deo
sebite. De aceea, pentru ca aces
te evenimente să-și atingă pe de
plin menirea și să devină mar
cante in viața și activitatea din 
acest an a tuturor localităților ță
rii — se înțelege că ele trebuie 
pregătite și organizate cu aten
ția cuvenită, într-un climat ca
racterizat de responsabilitate și ma
turitate politică, de spirit critic și 
autocritic, de grijă gospodărească și 
inițiativă.

Preluind și generalizind experien
ța bună, trăgind învățămintele mun
cii din anul trecut și sprijinindu-se 
permanent pe aportul maselor de ce
tățeni, consiliile populare vor putea 
— sub conducerea organelor locale de 
partid — să acționeze sistematic pen
tru înfăptuirea și depășirea tuturor 
sarcinilor economice, social-cultura
le și edilitar-gospodărești pe care 
le au în față în anul 1973. Din a- 
cest punct de vedere sesiunile ac
tuale constituie primii pași. Hotărî- 
tori 1.

lort.il
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Recepție cu prilejui sărbătorii 
naționale a Republicii Cuba

Marți după-amiază. cu ocazia ce
lei de-a XlV-a aniversări a sărbă
torii naționale a Republicii Cuba — 
Ziua eliberării — ambasadorul aces
tei țări la București, Nicolas Ro- 
driguez Astiazarain, a oferit o re
cepție.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Virgil Tro- 
fin, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ion Din- 
câ, secretar al C.C. al P.C.R.,

Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, Mihail Florescu, mi
nistrul industriei chimice, Teodor 
Marinescu, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Mihnea Gheorghiu, președin
tele Academiei de Științe Sociale și 
Politice, Nicolae Ghenea, secretar ge
neral in Ministerul Afacerilor Ex
terne. conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, oa
meni de știință, artă și cultură, ge
nerali și ofițeri superiori, ziariști 
români și corespondenți ai presei 
străine.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

IERI, LA REȘIȚA, A AVUT LOC

Festivitatea laminării diplomei 
de municipiu 

ciștigător al premiului I 
in întrecerea pentru înfrumusețarea și buna

gospodărire
REȘIȚA (Corespondentul „Scînteii", 

N. Cătană). Ieri după-amiază a avut 
loc festivitatea decernării municipiu
lui Reșița a premiului I în întrecerea 
patriotică desfășurată pe țară în 1972 
pentru înfrumusețarea și buna gospo
dărire a localităților, la categoria 
municipii cu peste 50 000 de locuitori. 
La festivitate au luat parte tovarășii 
Petre Blajovici, președintele Comite
tului de Stat pentru Economia și Ad
ministrația Locală, Trandafir Cocirlă, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Caraș-Severin al P.C.R.. reprezentanți 
ai Consiliului județean al Frontului 
Unității Socialiste, deputați, conducă
tori ai organizațiilor de masă și ob
ștești, de întreprinderi și instituții, 
numeroși cetățeni. După cuvîntul de 
deschidere, pe care l-a rostit primul 
secretar al comitetului județean de 
partid, o succintă trecere în revistă a 
principalelor obiective înscrise pe a- 
genda de întrecere patriotică in cursul 
anului 1972 pentru înfrumusețarea și 
mai buna gospodărire a Reșiței a fă
cut-o primarul municipiului, tovară
șul loan Sfercocea.

a localităților
După înmînarea diplomei de muni

cipiu ciștigător al locului I în între
cerea pe țară, au fost acordate 155 
insigne de fruntași în acțiunile gos
podărești celor mai vrednici deputați 
și cetățeni ai Reșiței.

In încheierea festivității, intr-o at
mosferă de puternic entuziasm, cei 
prezenți au adresat C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, o tele
gramă in care se spune, între altele : 
„Conștienți de însemnătatea contri
buției la înfrumusețarea municipiului, 
cetățenii Reșiței se angajează in fața 
conducerii de partid și de stat, a 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, ca, prin muncă 
patriotică, să efectuăm in 1973 lucrări 
în valoare de peste 75 milioane lei, 
concretizate in noi obiective cum ar 
fi modernizarea în continuare de 
străzi și trotuare pe o suprafață de 
peste 60 000 mp, extinderea rețelei de 
apă și canalizare cu incă 1 000 metri, 
a zonelor verzi din lunca Birzavei cu 
6 hectare, plantarea a 20 000 arbuști 
și pomi ornamentali și a coniferelor, 
pe o suprafață de 10 hectare, pe ver- 
sanții din jurul municipiului".

Pentru aprovizionarea cu apă 
a Capitalei

încă din primele zile ale acestui 
an, edilii bucureșteni iși încep acti
vitatea cu o realizare importantă : 
intrarea in probe tehnologice a Sta
ției de pompare nord, care va spori 
debitul apei potabile în rețelele Ca
pitalei cu peste 150 000 mc pe zi. 
Pentru a se da în folosință acest 
obiectiv a fost construit un apeduct 
cu un diametru de 2,2 metri și o lun
gime de 13 km, prin care este pre

luată din rîul Argeș — prin punctul 
Roșu — o mare cantitate de apă și 
pusă la dispoziția consumatorilor 
industriali și populației bucureștene.

Cu ajutorul acestei stații se va îm
bunătăți substanțial aprovizionarea 
cu apă a cartierelor Băneasa—He
răstrău. Colentina — Tei, Panteli- 
mon, Titan și Balta Albă.

(Agerpres)

ÎNTÎLNIRE LA C. C. AL P. C. R.
Marți, 9 ianuarie 1973, tovarășii 

Constantin Băbălău. membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. ai P.C.R.. ministrul energiei 
electrice, și Ghizela Vass, membră 
a C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R., s-au intilnit la sediul 
Comitetului Central al P.C.R. cu d-1 
Maitripala Senanayake, membru al 
Consiliului Național al Partidului 
Libertății din Republica Shri Lanka

(Ceylon), președintele grupului par
lamentar al coaliției guvernamentale, 
ministru al irigațiilor și energiei e- 
lectrice din Shri Lanka, și d-na 
Myrtle M. Senanayake, vicepreședin
tă a Asociației de prietenie Româ
nia — Shri Lanka, soția sa.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

Expoziția republicană a pionierilor
de sculptură și lucrări in lemn

Un juriu alcătuit din reprezentanți 
ai Ministerului Educației și Invăță- 
mintului. Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor, oameni de cul
tură și artă, cronicari și publiciști a 
decernat premiile „Expoziției repu
blicane a pionierilor de sculptură și

lucrări în lemn", deschisă la Bacău 
cu ocazia sărbătoririi unui sfert de 
veac de la proclamarea republicii. 
Au fost premiate numeroase lucrări 
de sculptură, incrustați! in lemn și 
pirogravură, care atestă talentul mi
cilor artiști.

IN LEGĂTURĂ CU NAVIGAȚIA PE DUNĂRE
Din cauza condițiilor atmosferice 

nefavorabile — ceață, scăderea brus
că a temperaturii, pericolul pătrun
derii într-o zonă de sloiuri de gheață 
— au fost suspendate cursele cu 
nave rapide pe cursul Dunării.

Pentru transportul în condiții bune 
al călătorilor pe timpul iernii pe se- 
nalul navigabil al Dunării, Di
recția generală a navigației civile

„NAVROM" a vrevăzut ca tra
seele
Veche, Tulcea—Sulina, 
tra Frecăței, Tulcea—Sf.
Brăila—Galați—Sulina și 
Moldova Veche să fie 
motonavele ..Muntenia", 
„Borcea", „Zizin". ~ 
hedinți" care au 
150—300 locuri.

Brăila—Galați—Tulcea—Chilia 
Brăila—Pia- 

Gheorghe, 
Orșova— 

servite de 
„Trotuș", 

„Banat" și „Me- 
o capacitate de

PRIMII OASPEȚI Al STAȚIUNILOR

BALNEO-CLIMATERICE
• Stațiunile balneo-climaterice. cu 

funcționare permanentă de pe litoral 
au primit la tratament prima serie de 
turiști din noul an. La Eforie Nord, 
de pildă, unde s-a dat în folosință 
cel mai mare centru de recuperare 
medicală din țară, circa 500 
de pacienți din țară și de peste ho
tare beneficiază de tratament com
plex de reumatologie, ortopedie, gi
necologie și geriatrie.

Pînă la deschiderea sezonului esti
val aici sînt așteptați la tratament 
peste 10 000 de pacienți din țară și de 
peste hotare.

• Aproape 600 de oameni ai mun
cii din diferite zone ale țării au sosit 
în aceste zile și la Vatra Dornei pen
tru a-și îngriji sănătatea.

Amenajările făcute în ultimii ani, 
precum și construcția de noi vile, au 
sporit considerabil spatiile de cazare 
și gradul de confort al stațiunii din 
Bazinul Domelor. în curînd, baza de 
tratament se va întregi cu un nou și 
modern pavilion balnear cu o capa
citate de 300 de locuri pe serie. Ast
fel, în anul 1973, stațiunea din Vatra 
Dornei va putea găzdui peste 15 000 
de pacienți. (Agerpres)

Vernisajiil unei expoziții
de artă plastică

contemporană grecească

CONCERT
Marți seara, solistul cubanez Silvio 

Rodriquez Cardenas a fost oaspetele 
Filarmonicii de Stat din Satu-Mare. 
Programul susținut a cuprins piesele 
„Dansa negra" de

... „Moartea căprioarei"
rian și Concertul nr. 2 pentru pian și 
orchestră de Chopin. Concertul s-a 
bucurat de un frumos succes.

C. Guarnieri, 
de Doina.,Ma-

TOVARĂȘUL GUSTAV HUSAK

î

î

î

î

î 

î
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*

LOTO-PRONOSPORT anunță o noutate j

de larg interes : j

LOTERIA ÎN OBIECTE i

© Pri ma tragere va avea loc la 11 februarie 1973 
@ Participarea — cu bilete de 5 lei ® Se vor j 
efectua 17 extrageri ® Pe lista de cîștiguri — aproape 
100 de obiecte, inclusiv autoturisme „Dacia-1 300"

Artiștii plastici greci Georges 
Ioannou, Yannis Papadakls și Pa
ris Prekas, distinși cu premii inter
naționale. expun, începind de marți, 
in sala Ateneului Român.

Organizată de Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, expoziția a- 
cestor creatori eleni atestă origina
litatea, diversitatea tematică și sti
listică. valoarea artei contemporane 
din Grecia.

La vernisaj au luat cuvîntul Ta- 
m.'ira Dobrin. vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, și Aristote Phrydas, ambasa
dorul Greciei la București, care au 
subliniat faptul că expoziția se în
scrie în contextul legăturilor cul
turale dintre cele două țări, legături 
cu vechi tradiții.

Festivitatea deschiderii a avut 
loc in prezența unor personalități 
ale vieții noastre cultural-artistice, 
precum și a unor șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, a 
altor membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

(Agerpres)

Comuniștii, oamenii muncii din 
R.S. Cehoslovacă, aniversează astăzi 
împlinirea 
tovarășului 
general al 
Partidului 
slovacia.

Născut la 
sak a pășit incă din tinerețe 
durile mișcării revoluționare, desfă- 
șurind o remarcabilă activitate în 
rindurile Partidului Comunist clin Ce
hoslovacia — al cărui membru 
este din anul 1933 — pentru îm
plinirea aspirațiilor de liber
tate a popoarelor ceh și slovac, 
pentru edificarea orînduirii noi. 
pentru idealurile socialismului 
și păcii. In anii celui de-al doi
lea război mondial, tovarășul 
Gustav Husak a adus o impor
tantă contribuție la organizarea 
luptei poporului 
triva ocupanților 
conducerea rezistenței antifas
ciste din Cehoslovacia. Partici- 
pind activ la lupta antihitleristă, 
tovarășul Husak a fost in anii 
1943—1945 membru al celui de-al 
V-lea Comitet Central ilegal, 
membru al Prezidiului și vice
președinte al P.C. din Slovacia 
și, totodată, membru al Prezidiu
lui Consiliului Național Slovac. 
In 1945 devine membru al 
al P.C. din Cehoslovacia.

Eliberarea Cehoslovaciei 
sub jugul fascist — la care, 
turi de armatele Uniunii Sovie
tice, de partizanii cehi și slovaci, 
o contribuție însemnată a adus 
armata română — a constituit 
un moment , crucial in viața 
țării prietenei marcind începu
tul unei intense activități con
structive pe calea edificării 
rînduirii noi, socialiste, 
diat după eliberare, 
Gustav Husak i s-au 
munci de răspundere pe 
partid și de stat. Este ales membru 
al C.C. și al Prezidiului P.C. din 
Slovacia, membru al Consiliului Na
țional Slovac și deputat în Aduna
rea Națională. între 1951 și 1960, ca 
urmare a unor practici ilegale și a 
unor acuzații nedrepte și neînteme
iate, este închis în mod abuziv. Ulte
rior, a fost reabilitat, restabilin- 
du-i-se calitatea de membru al parti
dului. La sfirșitul lunii august 1968, 
tovarășul Gustav Husak a fost ales 
membru al C.C. și al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Slovacia, membru al Se
cretariatului și prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Slovacia, iar în aprilie 
1969, prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia. Congresul al XIV-lea 
al P.C.C. din mai 1971 l-a ales ca 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia. în această înaltă func
ție, tovarășul Gustav Husak desfă
șoară o intensă activitate consacrată 
dezvoltării societății socialiste în 
R.S. Cehoslovacă, cauzei socialismu
lui și păcii.

După cum este cunoscut, în anii 
puterii populare, oamenii muncii cehi 
și slovaci, sub conducerea partidului 
comunist, au înfăptuit profunde tran
sformări în viața social-polîtică a 
țării, au înregistrat succese însem
nate în dezvoltarea industriei, a agri
culturii. în înflorirea științei și cul
turii. în prezent, oamenii muncii din

a 60 de ani de viață a 
Gustav Husak, secretar 
Comitetului
Comunist

Central al 
din Ceho-

Bratislava. Gustav Hu- 
in rin-

slovac împo- 
hitleriști, la

țara prietenă își concentrează efortu
rile în direcția înfăptuirii hotăririlor 
celui de-al XIV-lea Congres al P.C.C., 
realizării sarcinilor planului cincinal 
1971—1975.

Poporul nostru urmărește cu pro
fundă simpatie activitatea construc
tivă desfășurată de popoarele ceh 
și slovac. Așa cum se știe, 
tenia romăno-cehoslovacă are 
ternice rădăcini 
primate prin stima

in 
Și

istorie, 
simpatia

prie- 
pu- 
ex- 

reci-

o-
Imc- 

tovarășului 
încredințat 

linie de

caracterizate printr-o atmosferă sin
ceră, tovărășească. Cei doi conducă
tori de partid s-au întilnit, de aseme
nea, la Praga, in ianuarie 1972, cu 
prilejul Consfătuirii Comitetului Po
litic Consultativ al țărilor participan
te la Tratatul de la Varșovia, unde 
au fost discutate în comun probleme 
actuale ale păcii, securității și cola
borării in Europa.

Desfășurată în aceste coordonate, 
colaborarea multilaterală româno-ce- 

hoslovacă s-a extins și lărgit 
continuu. Au crescut an de an 
schimburile economice reciproce 
care au o pondere însemnată in 
relațiile economice externe ale 
țărilor noastre. Cooperarea in 
producție și colaborarea tehni- 
co-științifică au cunoscut o serie 
de rezultate pozitive. S-au, ex
tins și se extind in continuare 
schimburile de delegații, pe li
nie de partid și de stat, între 
organizațiile de masă și obștești, 
vizitele de specialiști din dife
rite domenii — care s-au dovedit 
deosebit de utile, contribuind la 
mai buna cunoaștere și apropie
re intre popoarele noastre, la 
întărirea prieteniei lor. Poten
țialul și succesele dezvoltării e- 
conomice ale celor două țări o- 
feră largi posibilități pentru in
tensificarea cooperării in pro
ducție reciproc avantajoase. O 
puternică inrîurire asupra a- 
dincirii continue a prieteniei și 
colaborării reciproce a avut și 
are dezvoltarea relațiilor de soli
daritate dintre P.C.R. și P.C.C., 
pe baza principială a respectării 
normelor de relații marxist- 
leniniste între partide. Tratatul 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre România și 
Cehoslovacia a deschis perspec- 
largi pentru dezvoltarea continuă 
colaborării româno-cehoslovace,

pentru conlucrarea lor în direcția în
tăririi păcii și securității în Europa 
și in lume.

Recenta vizită la București a minis
trului afacerilor externe al R. S. Ce
hoslovace, convorbirile avute au evi
dențiat preocupările comune ale ță
rilor noastre față de o serie de pro
bleme ale vieții internaționale. Și cu 
acest prilej s-a subliniat hotărîrea 
fermă a României și Cehoslovaciei de 
a milita cu consecvență pentrui crea
rea unui climat de încredere și bună 
vecinătate între statele europene, 
pentru stingerea conflictelor militare 
in lume și reglementarea lor pe căi 
politice, cu respectarea deplină a in
tereselor naționale ale tuturor popoa
relor.

In ziua în care poporul R.S. Ceho
slovace aniversează 60 de ani de la 
nașterea tovarășului Gustav Husak, 
comuniștii, poporul român adresează 
conducătorului partidului din! țara 
prietenă cordiale felicitări și un cald 
salut tovărășesc, urindu-i mulți ani, 
fericire, sănătate și noi succese în 
activitatea desfășurată în fruntea 
P.C. din Cehoslovacia. Totodată, el 
adresează comuniștilor, oamenilor 
muncii'cehi și'șlȘ^A'ci urarea de a 
obține, sub conducerea partidului lor 
comunist, noi succese in 
socialistă și înflorirea 
patriei lor.

procă, prin întrajutorarea m lupta 
pentru idealurile libertății, pentru 
afirmarea ființei naționale și pro
gres .social. Legături strinse s-au 
dezvoltat intre mișcările munci
torești. intre militanții comuniști 
din cele două țări, solidaritatea și 
sprijinul reciproc pe care și l-au 
acordat partidele noastre comuniste 
in perioada grea a asupririi burgheze 
reprezentind o pregnantă expresie a 
forței internaționalismului proletar. 
Prietenia popoarelor noastre a fost 
pecetluită prin jertfa de singe a 
celor peste 60 000 de ostași români 
căzuți în luptele pentru eliberarea 
pămintului Cehoslovaciei de sub 
ocupația nazistă.

în procesul construcției socialismu
lui în România și Cehoslovacia re
lațiile tradiționale de prietenie din
tre partidele, popoarele și țările 
noastre s-au ridicat pe un plan su
perior, intemeindu-se pe principiile 
marxism-leninismului și internațio
nalismului proletar. O importanță 
deosebită pentru cursul pozitiv al a- 
cestor relații au avut-o, in ultimii 
ani, întilnirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak, 
înt.îlniri care au stimulat dezvoltarea 
relațiilor bilaterale pe multiple pla- 

. nuri, in interesul ambelor popoare, al 
■ unității țărilor socialiste și mișcării 

comuniste și muncitorești internațio
nale. După cum se știe, în martie 
1971. tovarășul Gustav Husak a făcut 
o vizită la București, 
desfășurate cu această

convorbirile 
ocazie fiind

construcția 
continuă a
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fotbal : Măsuri ale F. R. F. 
în vederea bunei desfășurări 
a noului sezon competițional

® Devansarea datelor de încheiere a campionatului și 
de disputare a finalei „Cupei României" ® Patru meciuri 
internaționale în programul de primăvară al echipei 
României • Eliberarea tov. A. Niculescu din funcția de 

antrenor al echipei reprezentative

JOCURILE AFRICANE
© Primele întreceri la natație, fotbal și tenis de masă 

® Sportivii din Republica Arabă Egipt — trei medalii de aur

Prima noutate, pe care Adminis
trația de Stat Loto-Pronosport o 
anunță pentru anul 1973, de natură 
să stirnească un larg interes, este 
Loteria în obiecte. La această pri
mă tragere se vor acorda, în nu
măr nelimitat, autoturisme „Dacia- 
1 300“ și ciștiguri in obiecte în 
valoare de cite 20 000 lei, 10 000 lei, 
5 000 lei etc. în legătură cu modul 
de participare la loteria în obiecte 
și de efectuare a extragerilor, cu 
atribuirea de premii și nomencla
torul obiectelor care pot fi obținute 
in limita sumelor cîștigate, tova
rășul Avram Lăptoiu, director în 
Centrala A.S. Loto-Pronosport, ne-a 
făcut unele precizări. Mai întii 
participarea la loteria în obiecte >e 
poate face cu bilete de 5 Iei. 
Biletele se pun în vinzare, începînd 
cu data de 11 ianuarie, prin unită
țile proprii Loto-Pronosport (pină 
la 7 februarie), prin unitățile co
merțului de stat (pină la 6 februa
rie) și prin unitățile cooperației de 
consum (pină la 5 februarie). De 
la același interlocutor aflăm că 
după verificarea și omologarea bi
letelor cîștigătoare, Administrația 
de Stat Loto-Pronosport va trimite 
prin poștă, pe adresa indicată de 
cîștigători pe verso-ul biletului, o 
comunicare în 2 exemplare, în baza 
căreia aceștia se pot prezenta la 
orice magazin din rețeaua comer
țului de stat sau a cooperației de 
consum pentru ridicarea obiectelor 
dorite, din cele prevăzute pe listă 
și în limita sumei cîștigate. Ei se 
vor legitima cu buletinul de identi
tate a cărui serie au înscris-o pe 
verso-ul biletului ciștigător cu oca
zia depunerii.

Ce obiecte figurează, în afară de 
autoturismul „Dacia-1 300“, pe lista 
celor care pot fi procurate de câș
tigător ? Tovarășul director Avram 
Lăptoiu ne prezintă o listă care 
cuprinde aproape 100 de produse și 
articole de largă utilitate.

Printre acestea : aparate de 
radio și televizoare, mașini e- 
lectrice de spălat rufe, frigidere 
„Frigero". aspiratoare de praf, ra
diatoare electrice, mașini de cusut, 
candelabre și lampadare etc. Pose
sorii de bilete cîștigătoare pot opta; 
după preferințe și in limita valorii 
premiilor obținute, pentru diferite 
garnituri de mobilă modernă -

dormitoare, camere de zi, sufrage- l 
rii, camere pentru tineret, garnituri 
de hol, biblioteci, canapele sau ț 
fotolii, mese de lucru și mese TV, i 
dulapuri și divane etc. Amatorii de 1 
drumeții iși pot. procura motorete l 
sau biciclete, schiuri sau aparate 
foto, geamantane sau ustensile de ț 
pescuit. în listă sînt inserate, de l 
asemenea, ceasuri de mînă și deș- 1 
teptătoare, stilouri și discuri, căru- l 
cioare și jucării pentru copii. Din i 
sectorul îmbrăcăminte rețin aten- 1 
ția costumele și paltoanele pentru l 
bărbați, rochiile din lină pură și ’ 
din mătase pentru femei, diferite \ 
sortimente de stofe și echipament i 
sportiv. I

Prima tragere la loteria în obiec- . 
te va avea loc Ia 11 februarie 1973. .' 
în total, se vor efectua 17 extra- ) 
geri, astfel : pentru primele 2 ex- 1 
trageri se va extrage cite o bilă ’ 
din fiecare urnă, formîndu-se ast- I 
fel cite un număr de 6 cifre ; pen- , 
tru următoarele 5 extrageri (de la 1 
a IlI-a la a VIII-a) se va scoate l 
cite o bilă din 5 urne, formindu-se ’ 
cite un număr de 5 cifre ; pentru ț 
următoarele 6 extrageri (de la a i 
IX-a la a XlV-a) se va scoate cite ‘ 
o bilă din 4 urne, formindu-se cite l 
un număr de 4 cifre ; pentru urmă- .' 
toarele 2 extrageri (de la a XV-a \ 
la a XVI-a) se va scoate cite o bilă i 
din 3 urne, formîndu-se cite un 1 
număr de 3 cifre. Se va face, de l 
asemenea, o extragere (a XVII-a) , 
la care se va scoate cite o bilă din 1 
2 urne (începînd cu urna zecilor) i 
formindu-se un număr de 2 cifre. '

Participanții care vor poseda bi- ' 
lete cîștigătoare trebuie să le de- l 
pună la orice unitate de vinzare ’
proprie Loto-Pronosport. Biletele ț
cîștigătoare la tragerea din 11 fe- i 
bruarie 1973, care nu vor fi depuse ’ 
pînă la 20 februarie 1973, ora 13, l 
își pierd valabilitatea. Cîștigătorii 
care domiciliază in localități fără ț 
unități ale A.S. Loto-Pronosport t 
vor trimite biletele pînă la aceeași > 
dată ( data poștei) prin scrisoare ț 
cu valoare declarată, la Centrala < 
Loto-Pronosport (Calea Victoriei ' 
nr. 9 București. Căsuța Poștală 102). I 
Obiectele cîștigate Ia tragerea din ’ 
11 februarie 1973 se pot ridica in ț 
termen de 45 zile de la data tra- i 
gerii, respectiv pînă la 28 martie ’ 
1973. i

vremea
Ieri in țară : vremea s-a menținut 

închisă în cea mai mare parte a ță
rii, exceptînd zona de munte unde a 
fost frumoasă și relativ caldă. Local, 
s-au semnalat precipitații mai ales 
sub formă de burniță în Banat, Cri- 
șana, vestul Maramureșului, Transil
vania. Tot în aceste regiuni, frecvent, 
s-a produs și polei. în centrul Mol
dovei și al Dobrogei. precipitațiile au 
fost izolate. In zona deluroasă din 
sudul țării, in Bărăgan și Dobrogea, 
s-a produs ceață. Vintul a prezentat, 
pe alocuri, intensificări, în Moldova 
și pe litoral. Temperatura a înregis
trat o ușoară scădere in estul țării. 
La ora 14 oscila între minus 6 grade 
la Joseni și plus 3 grade la Calafat, 
Buzău, Rimnicu Sărat, Tulnici și Tg. 
Mureș. în București : vremea a fost 
închisă. Vînt slab, pînă la potrivit. 
Temperatura maximă a fost de un 
grad.

Timpul probabil pentru 11, 12 și 13 
ianuarie. în țară : vremea va conti
nua să se răcească și in partea de 
vest a țării. Cerul va fi mai mult 
acoperit. Vor cădea precipitații slabe 
locale, mai ales sub formă de nin
soare. Vint potrivit, cu unele inten
sificări în nord-estul țării, din secto
rul nordic. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 12 și minus 2 grade, 
local mai coborite, iar maximele în
tre minus 6 și plus 4 grade. în Bucu
rești : cerul va fi mai mult noroș, 
favorabil ninsorii slabe. Vint potri
vit. Temperatura In scădere ușoară.

PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI NR. 

1 DIN 7 IANUARIE 1973

CATEGORIA I (13 rezultate) : 1 
variantă 10% a 73 884 lei.

CATEGORIA a II-a (12 rezultate) : 
2 variante 50% a 8 778 lei. 1 variantă 
25% a 4 389 lei și 38 variante 10% a 
1 756 lei.

CATEGORIA a IlI-a (11 rezultate) : 
87,50 variante a 1 520 lei.

Ieri seară, biroul 
F..R.F. a discutat calen
darul fotbalistic de pri
măvară și cel de 
toamnă, luind hotărirea 
ca returul campionatu
lui in curs să se incheie 
miercuri, 20 iunie (eta
pa a XXX-a), iar finala 
„Cupei României" să 
aibă loc duminică. 24 
iunie. Această devan
sare a încheierii com
petiției naționale s-a 
produs în ideea inaugu
rării ediției 1973—74 a 
campionatului la data 
de 5 august. Importan
ta modificare de calen
dar se datorează nece
sității de a se aduce 
echipele de club în for
mă sportivă mai bună 
in luna septembrie 
odată cu începerea com
petițiilor europene in- 
tercluburi. în același 
timp, s-a avut in vedere 
meciul retur cu echipa 
R. D. Germane, meci 
pe care reprezentativa 
României il va juca la 
26 septembrie.

De altfel, calendarul

primăverii viitoare este 
și el axat pe progra
mul internațional al e- 
chipei României ce va 
juca nu mai puțin de 
patru partide. Acestea 
vor avea loc : Ia 28 
martie, la București, eu 
formația Turciei (meci 
amical, in curs de de
finitivare) ; ia 18 apri
lie, cu formația U.R.S.S. 
(meci amical care e 
foarte posibil — la ce
rerea federației de fot
bal din U.R.S.S. — să 
se joace la Moscova) ; 
la 6 mai, la Tirana, 
cu formația Albaniei 
(meci in cadrul preli
minariilor C.M.) ; Ia 27 
mai. Ia București, eu 
formația R.D.G. (in 
cadrul preliminariilor 
C.M.).

Luind in considerare 
necesitățile îmbunătăți
rii activității echipei 
reprezentative a Româ
niei în vederea califi
cării pentru turneul fi
nal al campionatului 
mondial, biroul federal 
a hotărît eliberarea tov.

A. Niculescu din func
ția de antrenor al lo
tului prim. Totodată, 
biroul federal a mulțu
mit tov. A. Niculescu 
pentru munca depusă 
in cei cinci ani la echi
pa națională, răstimp 
in care aceasta a obți
nut unele dintre cele 
mai bune rezultate ale 
sale.

Mai departe, s-a dis
cutat despre consfătui
rea in problemele cen
trelor de juniori, centre 
cărora le sint m prezent 
afectate 70 la sută 
din £ondnrl!e bugetului 
federal. Pină la sfîrși- 
ttll lunii ianuarie, dată 
cind va avea loc con
sfătuirea, se va încheia 
investigarea situației a 
39 dintre centrele de 
juniori. Astfel, analiza 
concretă va putea fur
niza. date și concluzii 
pentru perfecționarea 
organizării, selecției, in
struirii și a înzestrării 
materiale din centrele 
de juniori din întreaga 
țară.

Pe Stadionul Național, precum și 
pe alte baze sportive din Lagos au 
inceput întrecerile Jocurilor Africa
ne. Prima medalie de aur a acestei 
competiții a fost ciștigată de înotă
torul algerian Nourrhedine Boutagou, 
care a ciștigat proba de 200 m flu
ture cu timpul de 2'24'’84/100. Egip
teanul Youseff a terminat victorios 
în cursa de 100 m spate, realizind 
timpul de r05”45/100. Sportiva Ha- 
fifi (Republica Arabă Egipt) s-a 
clasat pe primul loc in proba de 200 
m mixt cu timpul de 2’50”05 100.

In competiția de tenis de masă au 
fost inregistrate în primele prelimi
narii următoarele rezultate : Nige
ria—Republica Malgașă 5—0 ; Repu

blica Guineea—Tanzania 5—1 ; Da
homey—Sudan 5—3 ; Uganda—Libe
ria 5—3 ; Ghana—Sierra Leone 5—0 ; 
Togo—Etiopia 5—0.

Competiția de fotbal a programat 
două jocuri preliminarii. Republica 
Guineea a învins cu scorul de 4—1 
(2—0) selecționata Republicii Arabe 
Egipt, iar Nigeria a dispus cu sco
rul de 4—2 (2—1) de Ghana.

După desfășurarea întrecerilor din 
prima zi, sportivii din Republica A- 
rabă Egipt au obținut trei medalii 
de aur, două de argint și două de 
bronz. Sportivii din Algeria au cu
cerit o medalie de aur, iar cei din 
Tunisia una de argint.

Campionatul național de patinaj artistic
Campionatul național de patinaj 

artistic a continuat ieri pe patinoarul 
„23 August" din Capitală cu desfă
șurarea programelor de figuri obli
gatorii pentru seniori și senioare. La 
masculin, titlul de campion a revenit 
lui Gyorgy Fazekas (Dinamo Bucu
rești). Iar Ia feminin Doinei Mitri- 
cică (A.S.C.P.M.B.).

Iată și ciștigătorli „programului 
scurt" : seniori : Gyorgy Fazekas ; 
senioare : Doina Mitricică ; juniori I :

Leonardo Azzola (Olimpia Cluj) ; ju
nioare I : Mihaela Paraschiva (Con
structorul București) ; juniori II : 
Klaus Schell (Dinamo Brașov) ; juni
oare II : Simona Grigorescu (Școala 
Sportivă II București) ; perechi se
niori : Beatrice Huștiu—Dan Săveanu 
(I.E.F.S.).

Campionatele continuă astăzi cu 
disputarea figurilor libere. întrece
rile incep la ora 7,30.

(Agerpres)

ILIE NASTASE PE PRIMUL LOC ÎN ANCHETA ZIARULUI 
„CESXOSLOVENSKY SPORT"

A

In cîteva
ȘAH. — Turneul de la Orense. A 

început turneul internațional mascu
lin de șah care are loc in orașul spa
niol Orense. Ciociltea (România) a 
remizat cu bulgarul Pidevschi ; Me
dina (Spania) a cîștigat la Janose- 
vici (Iugoslavia). Au fost încheiate 
remiză partidele : Parma (Iugoslavia) - 
Cobo (Cuba), Durao (Portugalia)- 
Mednis (S.U.A.), Castro (Filipine)- 
Pdmar (Spania). Partida dintre 
Gheorghiu (România) și Benkb 
(S.U.A.) a fost întreruptă la muta
rea a 40-a. Turneul se incheie la 20 
ianuarie.

TENIS. — Turneul internațional de 
tenis de la Towson (Maryland) s-a 
încheiat cu victoria tinărului jucător 
american Jimmy Connors. în finală, 
Connors I-a învins in două seturi cu 
6—4, 7—5 pe compatriotul său Sandy 
Mayer.

BOX. — Campionul mondial de box 
la categoria grea, Joe Frazier, a sosit

r î n d u i i
la Kingston în vederea meciului pe 
care-1 va susține, la 22 ianuarie, cu 
șalangerul său oficial, George Fo
reman.

în cadrul unei conferințe de presă, 
Frazier a declarat următoarele : 
„Sint excelent pregătit. Dispun de o 
condiție fizică care-mi permite să 
lupt in același ritm 30 de reprize. 
Sint convins că-1 voi învinge pe Fo
reman prin k.o. în primele reprize".

PATINAJ. — Au luat sfirșit intre- 
cerile concursului internațional de pa
tinaj viteză de la Inzell, Ia care au 
participat sportivi și sportive din 
U.R.S.S., Finlanda, Suedia, Olanda și 
R.F. a Germaniei.

La masculin, victoria a revenit cu
noscutului campion sovietic Valeri 
Muratov, care, la multiatlon, a tota
lizat 162,225 puncte.

Concursul feminin a fost cîștigat 
de patinatoarea finlandeză Tuula Vil- 
kas cu 192,755 puncte.

Tenismanul român llie Năstase a 
fost desemnat, in urma anchetei or
ganizată de cunoscutul cotidian 
„Ceskoslovensky Sport", drept cel 
mai bun jucător european de tenis al 
anului 1972. Pe locurile următoare 
s-au clasat in ordine : M. Orantes 
(Spania), J. Kodes (Cehoslovacia), A. 
Gimeno (Spania), A. Mctreveli 
(U.R.S.S,), P. Proisy (Franța), A. Pa- 
natta (Italia), Barthes (Franța), J. 
Gisbert (Spania), F. Pala (Ceho
slovacia) și Ion Țiriac (România). 
In comentariul agenției de presă ce

hoslovace care transmite această 
știre sint subliniate marile perfor
manțe obținute de campionul român 
llie Năstase, ciștigător a numeroase 
turnee internaționale, precum și al 
Marelui Premiu al Federației inter
naționale de tenis.

In clasamentul feminin, pe primul 
loc a fost clasată Virginia Wade (An
glia), urmată de Franțoise Durr 
(Franța), Helga Masthoff (R. F. 
a Germaniei), Olga Morozova 
(U.R.S.S.), B. Stove (Olanda), G. 
Chanfreau (Franța) etc.

HOCHEI

Azi, derbiul Steaua-Dinamo
După o zi de repaus, astăzi, pe patinoarul acoperit ..23 August" 

din Capitală, cu incepere de la ora 16,30. se reiau întrecerile din ca
drul turneului final al campionatului republican de hochei pe gheată. 
In prima partidă, echipa Dunărea Galați primește replica formației 
Sport Club Miercurea Ciuc, iar in continuare se dispută derbiul din
tre fruntașele clasamentului, Steaua și Dinamo București.



Largi posibilități pentm 
dezvoltarea raporturilor 

de colaborare româno-pakistaneze
— Presa pakistaneză salută cu satisfacție vizita președintelui 

Nicolae Ceaușescu —

Amilcar Cabrai despre

ÎNTRUNIREA PRIMEI ADUNĂRI NAȚIONALE 
A POPORULUI DIN GUINEEA-BISSAU

« Presa din capitala pakistaneză, care apare în limbile engleză și urdu, a dedicat pagini întregi relatărilor despre primirea entuziastă făcută, luni, de populația și oficialitățile pakistaneze președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și tovarășei Elena Ceaușescu, despre celelalte manifestări din programul primei zile a vizitei. De asemenea, in programele de actualități ale postului național de radio și televiziune au fost incluse, succesiv, relatări despre principalele activități ale zilei, începînd cu sosirea pe aeroportul Islamabad, convorbirile oficiale și încheind cu dineul oferit de președintele Zulfikar Aii Bhutto în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu.
Sub titlul „Ceaușescu și Bhutto 

lși exprimă speranțe în relații 
mai strinse" ziarul „PAKISTAN 
TIMES" scrie : „Vizita președinte
lui Nicolae Ceaușescu a început ex
celent. cu călduroasa primire de pe 
aeroport și eu discuțiile cordiale 
de la Palatul prezidențial cu pre
ședintele Bhutto". Sint reproduse, 
totodată, extrase largi din toastu
rile rostite la dineu de cei doi pre
ședinți, subliniindu-se acele pasaje 
referitoare la posibilitățile reale 
și oportunitatea lărgirii relațiilor 
de cooperare dintre cele două țâri, 
la faptul că în multe probleme in
ternaționale pozițiile Pakistanului 
și României coincid, la normele de 
justiție și echitate ce trebuie să 
guverneze relațiile dintre state, in
diferent de sistemul social-politic, 
la rolul activ pe care il pot juca 
în viața internațională statele in 
crearea unui climat de pace și 
destindere, fie ele mari sau mici. 
Este redat integral paragraful din 
toastul președintelui României In 
care se arată că „popoarele își a- 
firmă dorința de a se pune capăt 
politicii vechi, imperialiste, de forță 
și dictat, de a se realiza între po
poare relații noi, bazate pe deplina 
egalitate în drepturi, pe respectul 
Independenței și suveranității na
ționale a fiecărui stat, pe neames

tecul în treburile interne și avan
tajul reciproc".

■Din titlurile altor relatări publi
cate în prima pagină a acestui 
ziar, dedicată aproape în întregime 
reflectării vizitei, ^menționăm : 
„Entuziastă primire — mulțimea 
aplaudă", „Președintele Ceaușescu 
se pronunță pentru eliminarea în
cordării din orice zonă a lumii", 
.,Bhutto subliniază apropierea din
tre cele două țări", „Relații bilate
rale. cooperarea — obiectivul 
discuțiilor". Relatările sînt în
soțite de mari fotografii, cea 
din deschiderea paginii avin- 
dti-1 in prim plan pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu alături de pre
ședintele Zulfikar Aii Bhutto, iar 
a doua, luată in timpul primirii 
protocolare, în care președintele 
României și tovarășa Elena 
Ceaușescu se întrețin amical cu 
președintele Pakistanului și soția 
sa, Nusrat Bhutto. Ziarul „Pakistan 
Times" inserează trei mari fotogra
fii. pe cîte patru coloane, din 
timpul sosirii și de la dineu. O 
altă fotografie redă momentul cind 
președintele Pakistanului îi conferă 
președintelui României înalta dis
tincție Ordinul „Nishan — I — Pa
kistan".

Un alt cotidian de limbă engleză, 
„THE NEW TIMES", publică, in 
deschiderea paginii, portretele pre

ședintelui Nicolae Ceaușescu și ale 
președintelui Zulfikar Aii Bhutto, 
precum și articolul intitulat : „Ro
lul României în realizarea păcii 
este salutar", alături de relatările 
privind momentele din prima zi a 
vizitei. Același ziar inserează arti
colele intitulate: „Dezvoltarea rela
țiilor româno-pakistaneze — noi 
dimensiuni" și „Cooperarea econo
mică pakistanezo-română", in care 
se face o trecere în revistă a sta
diului actual al acestor relații cu 
mențiuni asupra perspectivei pe 
care o deschide prima vizită în
treprinsă de un președinte al 
României in Pakistan, asupra am
plificării și diversificării acestor 
relații.

Ziarul de limba urdu „DAILY 
MASHRIQ", salutînd pe conducăto
rul poporului nostru, scrie că „pri
ma vizită oficială a unui președinte 
al României in Pakistan este un 
prilej de satisfacție și de bucurie 
pentru pakistanezi. Sintem con
vinși că aceasta va consolida pe 
mai departe legăturile de prietenie 
și cooperare dintre cele două țări. 
Noile perspective ale cooperării 
vor face ca ambele țări să-și aducă 
o contribuție mai mare la cauza 
păcii".

Un alt cotidian de limba urdu, 
„DAILY JANG", consacră acestui 
important eveniment un spațiu larg, 
numeroase relatări și fotografii.

Amplele relatări din presa pa
kistaneză, ilustrate de numeroasele 
fotografii despre vizită, reflectă a- 
precierea de care România se bu
cură în această țară și în lume 
pentru politica sa consecventă de 
prietenie și de dezvoltare a relații
lor cu toate țările, indiferent de 
sistemul lor social-economic, de 
distanțele geografice, precum și 
prestigiul ciștigat de conducătorul 
poporului nostru pe plan interna
țional.

ALGER 9 (Agerpres). — Adunarea 
Națională a poporului din Guineea- 
Bissau se va întruni în prima sa se
siune, intr-un viitor apropiat, pen
tru a proclama crearea statului na
țional — se arată intr-un mesaj al 
secretarului general al Partidului A- 
frican al Independenței (P.A.I.G.C.), 
Amilcar Cabrai, dat publicității la 
Alger.

Una din primele misiuni ale a- 
cestei adunări — aleasă in anul 1972, 
pe baza votului universal și secret 
al populației din regiunile elibera
te din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde — o reprezintă crea
rea unui Comitet executiv pentru 
promulgarea Constituției, prima din 
istoria Guineei-Bissau. Vor fi crea
te. de asemenea, pretutindeni în zo
nele eliberate, organe executive ale 
puterii de stat. „Acestea singure, a 
spus Amilcar Cabrai, vor constitui 
reprezentanții veritabili și legitimi ai 
poporului nostru. Organele executi
ve menționate — a arătat în con
tinuare secretarul general al 
P.A.I.G.C. — nu vor fi nici provi-

Islanda dorește 
revizuirea acordului

zorii, nici în exil, iar această schim
bare fundamentală în situația țării 
nu este gratuită, ea corespunzind u- 
nei realități concrete a vieții și 
luptei poporului din Guineea-Bissau, 
care se bucură de sprijinul ferm al 
tuturor popoarelor și guvernelor a- 
fricane, precum și al tuturor forțe
lor anticolonialiste și antirasiste din 
lume".

REUNIUNEA COMITETULUI 
ELIBERĂRII AL 0. U. A.
ACCRA 9 (Agerpres). — In capi

tala ghaneză, Accra, s-a deschis cea 
de-a 21-a sesiune a Comitetului E- 
liberării al Organizației Unității A- 
fricane. La reuniune participă dele
gați ai celor 17 state membre ale co
mitetului, precum și reprezentanți ai 
mișcărilor de eliberare din Africa.

Luind cuvîntul la deschiderea se
siunii. președintele Consiliului Re
deșteptării Naționale din Ghana, Ig
natius Acheampong, ■ a chemat sta
tele africane independente să acor
de sprijin multilateral popoarelor de 
pe continent care luptă pentru eli
berare națională.

O nouă intilnire confidențială
Le Duc Tho-Henry Kissinger
PARIS 9 (Agerpres). — Consilie

rul special al delegației R. D. Viet
nam la conferința de la Paris in 
problema Vietnamului, Le Duc Tho, 
a avut marți o nouă intilnire con
fidențială cu consilierul special al 
președintelui S.U.A. pentru proble
mele securității naționale, Henry

Kissinger. La intilnire a participat, 
de asemenea. Xuan Thuy, șeful de
legației R. D. Vietnam la conferința 
de la Paris.

în aceeași zi s-a desfășurat o nouă 
reuniune a experților delegațiilor 
R. D. Vietnam și S.U.A. la convor
birile de pace de la Paris.

CONSULTĂRI IM DELEGAȚIILE R.D. VIETNAM Șl G.R.P. 
IA CONFERINȚA CVADRIPARTIÎÂ DE IA PARIS

PARIS 9 (Agerpres). — Consilie
rul special al delegației R. D. Viet
nam la conferința de la Paris in 
problema vietnameză. Le Duc Tho, 
și șeful delegației R. D. Vietnam, 
Xuan Thuy, au avut, la 7 și 8 ia-

nuarie, în capitala Franței, consul
tări cu adjunctul șefului delegației 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului dc Sud. 
Dinh Ba Thi. și cu alți membri ai 
delegației, informează agenția V.N.A.

HANOI Program de așutorare a victimelor 
recentelor bombardamente americane

HANOI 9 (Agerpres). — Guvernul 
R. D. Vietnam a elaborat un pro
gram în vederea acordării de ajutor 
victimelor recentelor bombardamente 
americane asupra R.D.V. și norma
lizării vieții populației. Programul 
prevede măsuri deosebite pentru 
ajutorarea răniților, invalizilor, vă-

VIETNAMUL DE SUD

duvelor și orfanilor. De asemenea, 
sint stabilite sarcinile întreprinderi
lor. instituțiilor și cooperativelor în 
vederea rezolvării problemei locuin
țelor, prin refacerea fondului locativ 
distrus și construirea unor locuințe 
noi.

Baza de la Da Nang bombardată
de... avioane americane

VIETNAMUL DE SUD 9 (Ager
pres). — Avioane americane au 
bombardat, din greșeală, cea mai 
mare bază aeriană americană din 
Vietnam, de la Da Nang, a declarat 
purtătorul de cuvînt al Comanda
mentului american din Vietnamul de 
sud, reluat de agențiile de presă. 
El a recunoscut că bombele căzute 
pe teritoriul bazei au distrus trei 
depozite de carburanți, cu un total

Urho Kekkonen 
a acceptat prelungirea 

mandatului său de 
președinte al Finlandei

HELSINKI 9 (Agerpres). — Preșe
dintele Finlandei. Urho Kekkonen, a 
acceptat să rămînă în funcție pentru 
o nouă perioadă de patru ani, după 
expirarea, în 1974, a actualului man
dat — s-a anunțat oficial la Hel
sinki.

Acceptarea de către președintele 
Kekkonen a prelungirii mandatului 
său constituie un răspuns la solici
tarea celor șapte partide importante 
din Finlanda, care dețin, împreună, 
peste 90 la sută din totalul locurilor 
din parlament. Potrivit Constituției, 
pentru ca președintele să-și reînno
iască mandatul, fără a se recurge la 
alegeri prezidențiale, ei trebuie să 
întrunească în parlament o majori
tate de cinci șesimi.

Urho Kekkonen. în vîrstă de 72 de 
ani. se află în exercițiul celui de-al 
treilea mandat prezidențial de 6 ani.

de 3 milioane litri de benzină, au 
fost avariate trei avioane de trans
port și două elicoptere. Nouă mili
tari americani au fost răniți.

Să înceteze teroarea 
împotriva forțelor democratice 

in Guatemala!
® Schingiuirea sălbatică și asasinarea unor militant! 
de frunte ai Partidului Muncii ® Un protest hotărît 
adoptat de conducători ai partidelor comuniste, socia

liste și populare de pe continentul american

militar cu S.U.A.
REYKJAVIK 9 (Agerpres). - 

Luni seara, în cadrul unui interviu 
radiodifuzat, ministrul afacerilor ex
terne al Islandei, Einar Agustsson. 
s-a referit pe larg la viitorul bazei 
americane de la Keflavik. Agustsson 
a declarat că Ia 24 ianuarie va a- 
vea, la Washington, convorbiri cu 
guvernul S.U.A. în legătură cu a- 
ceastă bază. Convorbirile, a adăugat 
ministrul, au drept scop revizuirea 
acordului militar încheiat între 
S.U.A. și Islanda.

Agenția Associated Press aminteș
te că actualul guvern islandez, ve
nit la putere în iulie 1972. s-a an
gajat că va cere Statelor Unite să 
evacueze în mai multe etape baza 
de la Keflavik, unde staționează 3 300 
de militari americani.

Gustav Husak 
a fost decorat 

cu Ordinul z,Lenin"
MOSCOVA 9 (Agerpres). — Pre

zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a adoptat un decret prin care s-a 
conferit Ordinul „Lenin" lui Gustav 
Husak. secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, cu ocazia îm
plinirii virstei de 60 de ani.

★
PRAG A 9 (Agerpres). — Președin

tele R. S. Cehoslovace, Ludvik Svo
boda. a înminat. la 9 ianuarie, a doua 
stea de aur de Erou al Republicii So
cialiste Cehoslovace lui Gustav Hu
sak, secretar general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia.

Guvernul ultrareacționar al lui 
Carlos Arana Osorio întreține o cam
panie de singeroase represiuni și te
roare împotriva forțelor democra
tice din Guatemala. Recent au fost 
arestați, supuși unor schingiuiri săl
batice, apoi uciși Bernardo Alvarado 
Monzon, secretar general al Parti
dului Muncii din Guatemala. Mario 
Silva Jonama, Carlos Rene Valle y 
Valle, Hugo Barrios Clee, Carlos 
Alvarado Jerez și Miguel Angel Her
nandez — membri ai Comitetului 
Central, precum și Fatina Rodriguez, 
activistă a acestui partid.

în condițiile actuale din Guate
mala, au devenit fapte obișnuite uci
derea unor militanți pe tărim obștesc 
cu rafale de armă în plină stradă, 
cadavre mutilate, ciuruite de gloan
țe, abandonate pe marginea șosele
lor, aruncarea adversarilor regimului 
din avioane sau elicoptere în crate
rele vulcanilor activi sau în viitoa
rea mării, dispariția „misterioasă" a 
oamenilor. Victimele acestei terori 
sint nu numai comuniștii și alți re
voluționari, ci și diferiți cetățeni, 
conducători de partide democratice, 
de sindicate și alte organizații 
obștești sau reprezentanți ai culturii 
și științei. Din anul 1954 au devenit 
victime ale acestei activități repre
sive peste 15 000 de oameni, dintre 
care 4 000 numai in doi ani de do
minație a regimului generalului 
Carlos Arana Osorio.

Conducători al partidelor comu
niste, socialiste și populare de pe 
continentul american — P.C. din 
Cuba, P.C. din Chile, Partidul 
Socialist din Chile, P.C. din Uru
guay, P.C. Brazilian, P.C. Pe
ruan, P.C. din Argentina, P.C. din 
Columbia, P.C. Mexican, P.C. din 
S.U.A., P.C. din Canada. Partidul 
Avangarda Populară din Costa Rica, 
P.C. din Ecuador, Partidul Poporu
lui din Panama, P.C. din Vene
zuela. Partidul Progresist Popular 
din Guyana, P.C. din Salvador, P.C. 
din Bolivia, P.C. din I-Ionduras, Par
tidul Unit al Comuniștilor din Haiti, 
P.C. Paraguayan, P.C. Domini
can. P.C. din Porto Rico, Partidul 
Socialist din Nicaragua — au adop
tat un protest împotriva represiuni
lor singeroase la care sînt supuși co
muniștii și alți luptători din Guate
mala de către guvernul ultrareacțio
nar condus de Carlos Arana Osorio.

Semnatarii protestului cheamă opi
nia publică mondială, în primul rînd 
popoarele de pe continentul ameri
can, la acțiuni energice de solidari
tate și ajutor moral, politic și ma
terial pentru poporul guatemalez, 
cer cu fermitate încetarea represiu
nilor. „Condamnarea plină de mînie 
de către popoarele lumii — se spune 
în protest — trebuie să oprească 
mina asasinilor și să ajute poporul 
guatemalez să-și capete libertatea".

(Agerpres)

Măsuri pentru lichidarea urmărilor 
cutremurului de la Managua

agențiile de presă transmit:
Convorbirile chino-ita- 

lieiie Marți au continuat, la Pekin, 
convorbirile dintre Ci Pin-fei, mi
nistrul afacerilor externe al R.P. 
Chineze, și Giuseppe Medici, minis
trul de externe al Italiei, aflat in
tr-o vizită oficială in R. P. Chi
neză. In aceeași zi. informează 
agenția China Nouă, Giuseppe Me
dici a fast primit de premierul Con
siliului de Stat al R.P Chineze, Ciu 
En-lai, cu care a avut o convorbire 
deschisă, prietenească.

Guvernul Iskndeî u re
cunoscut R. D. Vietnam, ln- 
formează agențiile T.A.S.S. și Asso
ciated Press, citind un comunicat al 
Ministerului de Externe islandez.

Guvernele Republicii 
Costa Rica și R.D. Germa
kg au hotărît să stabilească relații 
diplomatice la nivel de ambasadă, cu 
începere de la 9 ianuarie a.c. — se 
arată într-un comunicat semnat la 
San Jose.

Președintele Nixon l a 
numit luni pe Alexis Johnson ca șef 
al delegației S.U.A. la convorbirile 
sovielo-americane asupra limită
rii cursei înarmărilor strategice 
(S.A.L.T.), funcție deținută anterior de 
Gerard Smith, care a demisionat săp- 
tămîna trecută. Pină in prezent, Alexis 
Johnson a deținut funcția de subse
cretar de stat însărcinat cu proble
mele politice, post care va reveni Iui 
William Porter, șeful delegației ame
ricane la convorbirile cvadripartite 
de la Paris în problema Vietnamului.

ț ,Journal de Teheran":

' Progresul spectaculos al industriei
! petroliere iraniene
’ Progresul realizat de 
ț industria petrolieră i-
i raniană este, fără in-
1 doială, cel mai impor-
l tant din acest deceniu.
’ Naționalizată de nu-
) mai cițiva ani. această
t industrie s-a dezvoltat
' într-un ritm speciacu-
i los. Operațiunile de
: exploatare a petrolu-
) lui se desfășoară, in
l prezent, în 28 de zone,
’ fiecare dispunînd de
L importante zăcămin-
i te. Veniturile petro-
' Here ale Iranului au
i crescut, în mal puțin
. de zece ani, de la 308
1 milioane dolari la 1
ț miliard 920 milioane
i dolari (cifră atinsă in
’ anul 1971).
) în cadrul societății 
l naționale iraniene de

petrol — S.N.I.P. — 
lucrează opt grupuri 
de savanți și experți, 
care efectuează cerce
tări asupra unui an
samblu de probleme, 
printre care desalini
zarea apef de mare, 
combaterea poluării, 
stabilizarea dunelor. Ei 
au la dispoziție labo
ratoare și instalații 
ultramoderne.

tn decursul acestui 
deceniu a fost con
struită importanta ra
finărie de la Teheran, 
iar rețeaua conductelor 
petroliere a atins 38 329 
kilometri.

Rolul S.N.I.P. a cres
cut continuu. Societa
tea națională iraniană 
de petrol și-a extins 
considerabil activitatea 
in industria petrochi

mică. Actualmente. 
Iranul dispune de 
complexe petrochimice 
de primă importanță, 
dintre care unele sînt 
unice in lume din 
punctul de vedere al 
capacității și al varie
tății produselor. Inves
tițiile consacrate celor 
trei complexe de la 
Chahpour, Abadan și 
Kharg au atins peste 
400 milioane dolari, 
iar vinzarea produse
lor petrochimice va a- 
dtice țării 460 milioane 
de dolari anual. Cre
area petrochimiei și 
progresul său extra
ordinar din ultimii 
zece ani încununează 
cu succes eforturile 
întreprinse in dome
niul dezvoltării ge
nerale a țării.

Ministrul crfacerilor ex- 
terns al R.D.G., ott0 Winzer- 8 
făcut o scurtă vizită la Moscova. El 
a avut o convorbire cu ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S.. Andrei 
Gromiko, in legătură cu probleme ale 
relațiilor bilaterale și cu unele pro
bleme internaționale de interes re
ciproc.

Reprezentantul perma
nent al Braziliei la Națiuni
le Unite Sergio Armando Frazao, 
a fost ales în funcția de președinte al 
Consiliului Economic și Social 
(E.C.O.S.O.C.) pentru anul 1973. Ale
gerea organelor de conducere ale 
E.C.O.S.O.C. a avut loc luni cu prile
jul deschiderii, la New York, a celei 
de-a 54-a sesiuni a consiliului., care 
a desemnat, totodată, cele 27 de țări 
— printre care și România — partici
pante la sesiunile lărgite ale comi
tetelor sale.

Ministrului sănătății al 
României,prot-dr- Theodor Bur_ 
ghele, membru al Academiei Repu
blicii Socialiste România și al Aca
demiei de Științe Medicale, i-a fost 
înminată, luni, la Berlin, diploma de 
membru de onoare al Societății de 
Chirurgie a R.D. Germane. Cu acest 
prilej, președintele Societății de 
Chirurgie, prof. Karl-Ludwig Scho- 
ber, și ministrul sănătății al R.D.G., 
prof. dr. Ludwig Mecklinger. au evi
dențiat meritele și personalitatea a- 
preciată pe plan internațional a prof, 
dr. Th. Burghele.

Noul cabinet congolez. 
Președintele Marien N’Gouabi a a- 
nunțat formarea unui nou guvern al 
Republicii Populare Congo. Patru 
din foștii miniștri au părăsit cabi
netul, iar alte șapte personalități au 
fost cooptate in guvern, prin crea
rea a trei noi portofolii ministe
riale.

& iost trecută în proprie
tatea Statului, sub administra
ția directă a întreprinderii naționale 
de căi ferate, rețeaua feroviară cu 
centru! in orașul peruan Cuzco. O 
comisie oficială, care a efectuat in
ventarierea bunurilor naționalizate 
de la firma britanică „Peruvian Rail
roads", a precizat că tronsoanele de 
cale ferată din această zonă acciden
tată a Anzilor vor fi extinse pentru 
îmbunătățirea traficului feroviar.

Compania petrolieră bra
ziliană „Petrobras" va semna 
in prima parte a anului în curs con
tracte cu guvernele Egiptului și Ni
geriei pentru prospectări in subsolul 
acestor țări — relatează ziarul „O 
Globd".

în noaptea de 8 spre 9 ianua
rie. locuitorii Moscovei au fost 
martorii unui fenomen meteo
rologic neobișnuit : seara s-a 
dezlănțuit o furtună, iar cerul 
capitalei sovietice a fost brăzdat 
de fulgere ca in timpul primă
verii. Treptat, ploaia s-a trans
format in zăpadă, astfel că 
spectatorii teatrelor și cinema
tografelor au fost surprinși la 
ieșire văzind in fața ușilor tro
iene de zăpadă, in timp ce stră
zile erau bintuite de un viscol 
puternic.

MANAGUA 9 (Agerpres). — Cutre
murul din 23 decembrie 1972, care a 
distrus aproape in întregime capitala 
Republicii Nicaragua, a provocat 
moartea a 10 000—12 000 de persoane 
și rănirea altor 20 000 — a apreciat 
un purtător de cuvînt guvernamen
tal.

în vederea lichidării urmărilor a- 
cestei calamități, guvernul nicara- 
guaian a decretat prelungirea la 60 
de ore a săptăminii de lucru, pină la

PREȘEDINTELE SADAT
LA TRIPOLI

TRIPOLI 9 (Agerpres). — La Tri
poli au început convorbirile dintre 
președintele Republicii Arabe Egipt, 
Anwar Sadat, care întreprinde o vi
zită în capitala libiană, și președin
tele Consiliului Comandamentului 
Revoluției din Libia. Moamer El 
Geddafi. Sint abordate o serie de 
probleme privind evoluția situației 
din Orientul Apropiat și posibilită
țile de dezvoltare a colaborării din
tre cele două țări în diferite do
menii.

încetarea stării de urgență. De ase
menea, a fost introdusă o taxă de 10 
la sută asupra principalelor expor
turi ale țării și s-a cerut tuturor 
funcționarilor de stat să contribuie 
cu a 12-a parte din salariul lunar, 
timp de 2 ani, pentru reconstrucția 
capitalei. In același scop a fost creat 
Ministerul Reconstrucției — învestit 
cu largi prerogative în administrarea 
resurselor și coordonarea eforturilor 
de reconstruire a orașului Managua.

Încheierea dezbaterilor 
Consiliului National 

Palestinean
CAIRO 9 (Agerpres). — Luni sea

ra s-au încheiat la Cairo dezbateri
le Consiliului Național Palestinean 
asupra raportului prezentat de Co
mitetul Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

Participanții la această reuniune 
au hotărît constituirea a patru co
misii : pentru problemele politice, 
militare, financiare și pentru infor
mații.

Adunarea Poporului din 
R.A Egipt a Procedat la consti
tuirea unui comitet parlamentar de 
anchetă, condus de Aii el Sayed, vi
cepreședinte al Adunării, pentru exa
minarea împrejurărilor care au pro
vocat tulburările studențești din 
capitala egipteană — relatează agen
ția M.E.N.

Libia a aderat la Caria 
Conterinței Islamice, elab°- 
rată cu prilejul celei de-a treia se
siuni a Conferinței miniștrilor de 
externe din țările islamice, care a 
avut loc în luna martie 1972. Confe
rința islamică, creată în 1969, gru
pează toate statele musulmane sau 
cu o numeroasă minoritate musul
mană, avind ca scop promovarea 
cooperării dintre aceste țări pe plan 
bilateral și multilateral.

Purtătorul de cuvînt al 
guvernului grec, Byron sta- 
matopoulos, a declarat — după cum 
informează agențiile A.N.A. și U.P.I. 
— că Grecia și Statele Unite au 
semnat un acord tehnic privind acor
darea de facilități portuare unități
lor flotei a 6-a americane din Medite- 
rana. Stamatopoulos a precizat că a- 
cordul tehnic se încadrează în preve
derile Tratatului N.A.T.O. și va servi 
obiectivelor acestuia.

Observații asupra zborului navei 
cosmice „Luna 21“

După cum informează agenția 
T.A.S.S., colaboratorii Institutu
lui astrofizic al Academiei de 
științe a U.R.S.S. au efectuat, 
in noaptea de 8 spre 9 ianuarie, 
observații asupra zborului navei 
cosmice „Luna 21“. Pentru a- 
ceste observații s-a recurs la 
un aparataj electronic supersen- 
sibil, care a permis să se dis
tingă clar pe ecranul instalației

de videocontrol stația automată 
și ultima treaptă a rachetei-pur- 
tătoare.

Observațiile au continuat pină 
în momentul cind stația a dispă
rut intr-un nor dens din apro
pierea orizontului. In acel mo
ment, distanța dintre „Luna 21“ 
și Pămînt era de aproximativ 
110 000 kilometri.

FRANȚA

întruniri» de la Provins—un moment 
marcant al campaniei electorale

Deși campania pen
tru alegerile legislati
ve din 4—11 martie ar 
trebui să inceapă ofi
cial la 12 februarie, 
majoritatea comenta
torilor apreciază întru
nirea națională a gru
pării U.D.R. (Uniunea 
Democraților pentru 
Republică), desfășura
tă duminică în locali
tatea Provins, ca mar- 
cind unul din momen
tele de virf ale perioa
dei preelectorale. In
tr-adevăr, anunțarea 
datei alegerilor în ul
tima decadă a lunii de
cembrie de către pri
mul miniștrii Messmer 
a determinat o efer
vescență puțin obișnui
tă, determinînd o in
tensă activitate poli
tică.

Presa franceză apre
ciază că întrunirea de 
la Provins și-a propus, 
ca unul dintre princi
palele scopuri. înfăți
șarea majorității gu
vernamentale ca un tot 
unitar. Alături de li
derii partidului U.D.R. 
au fost prezență la re
uniune responsabilii 
celorlalte două gru
pări ale coaliției gu
vernamentale : repu
blicanii independenți 
și „Centrul democrație 
și progres". Un alt 
scop al întrunirii a 
fost acela de a subli
nia ideea unei conti
nuități a politicii. în 
acest sens, la Provins 
au luat cuvîntul trei 
foști prim-miniștri ai 
celei de-a cincea repu
blici : Michel Debre, 
Maurice Couve de 
Murville și Jacques 
Chaban-Delmas. Fap
tul că inaugurarea pro- 
priu-zisă a campaniei 
electorale de către for
țele majorității a fost 
încredințată premieru
lui Pierre Messmer, 
care a rostit cu acest

prilej un amplu 
discurs, este încă un 
element marcant, care 
vine să sublinieze im
portanța alegerilor din 
martie.

Primul ministru al 
Franței și-a exprimat 
pe larg preocupările in 
legătură cu problemele 
ridicate de programul 
comun de guvernămint 
propus de Frontul unit 
al stingii, constituit de 
comuniști, socialiști și 
radicalii de stingă. Un 
alt capitol important al 
discursului său a fost
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consacrat bilanțului 
activității desfășurate 
în ultimii 15 ani de 
actuala majoritate și 
unei liste de propuneri 
pentru viitoarea legis
latură, conținind un șir 
de obiective cu carac
ter economic și social.

Ziarele pariziene a- 
cordă spații largi co
mentariilor asupra 
semnificației întrunirii 
de la Provins. Cotidia
nul „LA NATION" 
consideră, de pildă, că, 
duminică, majoritatea 
a lansat ofensiva dez
baterii politice. Pe de. 
altă parte, ziarul „LE 
FIGARO" remarcă 
faptul că redeschide
rea campaniei electo
rale din partea coali
ției majoritare este 
determinată in bună 
măsură de avansul 
forțelor stingii pe eși
chierul vieții politice, 
într-o declarație pu
blicată de ziarul 
„L'HUMANITE", Ro
land Leroy, secretar al 
P.C.F., consideră că 
singura schimbare 
profundă în viața țării 
poate fi adusă doar

prin înfăptuirea pro
gramului comun de 
guvernămint al frontu
lui stingii.

La două luni distan
ță față de scrutinul din 
martie, tot mai mulți 
comentatori apreciază, 
că lupta va fi foarte 
strinsă, întrucit elec
toratul francez are de 
optat de data aceasta 
intre două mari orien
tări distincte : cea a 
majorității actuale — 
și aceea a Frontului u- 
nit al stingii. Această 
bipolarizare conferă 
vieții politice o deose
bită intensitate.

Marți a avut loc o 
conferință de presă a 
președintelui Georges 
Pompidou. După ce a 
expus intențiile gu
vernului său in dome
niul economic — în 
privința combaterii in
flației și șomajului, a 
apărării monedei na
ționale — referindu-se 
la apropiatele alegeri 
legislative, președin
tele a afirmat că, in 
cazul unei victorii a 
opoziției de stingă, va 
proceda „in conformi
tate cu Constituția", 
fără să ofere alte pre
cizări. Abordind pro
blema războiului din 
Indochina, șeful statu
lui francez s-a decla
rat profund afectat de 
recentele bombarda
mente ale aviației 
S.U.A. asupra R. D. 
Vietnam. în perspecti
va apropiatei sale vi
zite la Moscova, pre
ședintele Pompidou a 
apreciat că relațiile 
Franței cu U.R.S.S. 
sint excelente, îndeo
sebi pe planul coope
rării economice, teh
nice și culturale.
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