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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
A SOSIT IN IRAN

într-o vizită neoficială, salutat cu căldură, în spiritul tradiționalelor 
sentimente de prietenie româno-iraniene

La sosirea pe aeroportul Mehrabad din Teheran

SOSIREA
LA

TEHERANTEHERAN 12 '(Agerpres). — Vineri, 12 ianuarie, după încheierea vizitei în Pakistan, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a sosit în Iran, unde va efectua o vizită neoficială, la invitația șahinșahului Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr și a împărătesei Farah Pahlavi Șahbanu.Pe aeroportul Mehrabad din Teheran, unde sînt arborate drapelele de stat ale României și Iranului, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpinați de șahinșahul Iranului și împărăteasa Farah. Cei doi șefi de stat își string mîinile cu căldură și cordialitate. Președintele Consiliului de Stat prezintă apoi gazdelor persoanele oficiale române care îl însoțesc — George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Gheorghe Oprea, consilier al președintelui Consiliului de Stat.La rîndul său, șeful Statului iranian prezintă președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu pe ministrul Curții imperiale, Assadollah Alam, ministrul afacerilor externe a.i., Ahmad Mir Fenderesky, generalul de armată Djaafar Chafeghat, șeful Casei militare imperiale, și alte personalități iraniene venite în întîmpinarea solilor poporului român. Pe aeroport au fost prezenți ambasadorul României la Teheran, Alexandru Boabă, membrii ambasadei și ai agenției economice române.După ceremonia prezentărilor, președintele Consiliului de Stat și șahinșahul Iranului iau loc pe podiumul de onoare instalat pe aeroport.Sînt intonate imnurile de stat ale României și Iranului. Cei doi șefi de stat trec apbi în revistă garda de onoare. Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți de șahinșahul Reza Pahlavi Aryamehr și împărăteasa Farah, iau loc apoi în- tr-un elicopter special, în- dreptîndu-se spre Palatul Alb din Aadabad, reședința rezervată oaspeților străini.

Convorbirile dintre președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și șahinșahul Iranului,

Plecarea din Karachi

Mohammad Reza Pahlavi AryamehrVineri 12 ianuarie, la Palatul Nyavaran din capitala iraniană, au avut loc convorbiri între președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și șahinșahul Iranului,
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr.în cursul convorbirilor, cei doi șefi de stat au relevat progresul realizat în relațiile dintre România și Iran, precum și posibilitatea dezvoltării lor pe o bază de lungă

durată și de ascensiune continuă.■ Au fost abordate, de asemenea, unele probleme, actuale ale vieții internaționale, exprimîndu-se dorința ca cele două țări să contribuie în continuare la opera de pace și colaborare internațională.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialista România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, care a tă
cut o vizită oficială în . Republica 
Islamică Pakistan, la invitația pre
ședintelui Zulfikar -Aii Bhutto, a 
părăsit vineri dimineața orașul Ka
rachi.

Oaspeții au fost conduși la aero
port de guvernatorul Mir Rasul Bux 
Talpur, de ministrul principal al pro
vinciei, Mumtaz Aii Bhutto, pre
cum și de ministrul securității in
terne al Pakistanului, Akbar Khan, 
și soția acestuia, Fazal Akbar Khan 
— însoțitori de onoare pe toată du
rata vizitei.

Pe traseul de la palatul guver- 
noratului și pînă la aeroport, șeful

statului român este salutat de locui
torii orașului prin aplauze și semne 
prietenești.

în salonul de onoare al aeropor
tului, pe care sînt arborate drape
lele de stat ale României și Pakista
nului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu se întrețin 
cu oficialitățile pakistaneze. Are loc 
apoi ceremonia plecării. La scara 
avionului, oaspeții sînt salutați cor
dial de guvernatorul provinciei, de 
ministrul principal.

La ora 10,30 (ora. locală), aeronava 
prezidențială decolează, îndreptin- 
du-se spre. Teheran. Pină la granița 
cu Iranul, aeronava este escortată de 
reactoare ale forțelor militare aeriene 
pakistaneze.

Desfășurată sub semnul prieteniei, 
stimei și încrederii reciproce, vizita 
efectuată în Pakistan de președintele 
Nicolae Ceaușescu se înscrie ca j un 
moment de cea mai mare însemnă
tate în dezvoltarea colaborării multi
laterale româno-pakistaneze, căreia 
îi deschide noi și ample perspective. 
Așa cum au subliniat în cuvintarile 
lor cei doi președinți și. cum se arată 
în declarația solemnă și în comuni
catul comun, popoarele român și pa
kistanez nutresc convingerea ca a- 
ceastă vizită va aduce o contribuție 
din cele, mai remarcabile la adîn- 
cirea raporturilor prietenești diptre 
cele două țări și. popoare, corespun
zător intereselor reciproce ,ale.cauzei 
păcii. înțelegerii și cooperării inter
naționale.

Dineu în onoarea oaspeților româniVineri, la Palatul Nyavaran, șahinșahul Iranului, ' Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, și împărăteasa Farah au oferit un dineu în onoarea președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu.La dineu au luat parte George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Gheorghe Oprea, consilier al președintelui Consiliului de Stat, Alexandru Boabă, ambasadorul României la Teheran, alte persoane oficiale române.Au participat prințesa Ashraf, sora șahinșahului, Farideh Diba, mama împărătesei, Amir Abbas Hoveyda, primul ministru al Iranului, Sharif Emami, președintele Senatului, A. Ryazi, președintele Majilisului, Assadolah Alam, ministrul Curții imperiale, miniștri, generali și alte persoane oficiale.în cursul dineului, desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, cei doi șefi de stat au rostit toasturi.
Doresc mai întîî să urez bun 

sosit și să.salut pe distinșii noștri 
oaspeți, pe care avem onoarea să-i 
avem în mijlocul nostru și ale 
căror vizite au purtat întotdeauna 
pecetea unui spirit nu numai de 
prietenie,' ci și al unei înțelegeri 
bilaterale și internaționale, a spus 
în toastul său șahinșahul Iranului, 
MOHAMMAD REZA PAHLAVI 
ARYAMEHR.

Cum se face, oare, că două țări 
care nu sînt vecine, care au re
gimuri sociale diferite pot să se 
înțeleagă așa de bine ?

Cred că principalul motiv este 
că fiecare dintre noi promovează 
o politică de pace, de independen
ță națională și de cooperare inter
națională.

în această după-amiază, am avut 
din nou prilejul de a mă întreține 
îndelung cu dumneavoastră, dom
nule președinte, și, o dată mai 
mult, am convingerea că înțele
gerea noastră reciprocă asupra 
problemelor internaționale nu va 
putea decît să ducă la întărirea pe 
mai departe a prieteniei dintre po
poarele noastre.

Această prietenie a dat deja roa
de și, așa cum am vorbit, relațiile

dintre noi pot fi și mai strînse, și 
de mai lungă durată.

Șahinșahul a toastat în sănăta
tea. președintelui Nicolae Ceaușescu, 
a tovarășei Elena Ceaușescu, pen
tru fericirea și prosperitatea nobi
lului popor român, pentru dezvol
tarea continuă a prieteniei din ce 
în ce mai strînse dintre țările 
noastre.

In toastul său, președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU, după cea 
exprimat bucuria de a se reîntîlni 
cu Maiestățile Lor Imperiale, de a 
vizita din nou Iranul, a apreciat 
ca deosebit de interesante convor
birile purtate cu șahinșahul, în 
cursul după-amiezii.

Menționînd că între țările noas
tre sînt relații bune de prietenie și 
totdeauna au existat relații bune, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus : Faptul că orînduirile noastre 
sociale sînt deosebite nu poate să 
împiedice ca două popoare, anima
te de dorința de a se dezvolta co
respunzător dorințelor lor, de a fi 
libere și independente, să trăiască 
în bună prietenie cu toate celelal
te state. Două popoare care do
resc să colaboreze între ele, așa 
cum sînt popoarele noastre, nu pot 
să nu dezvolte relații bune de ami
ciție. Sigur, va trebui să adaug Ia 
aceasta rolul important pe care 
Maiestatea Sa l-a jucat în dezvol
tarea acestor relații de prietenie.

în cursul convorbirilor de astăzi, 
am putut din nou să constatăm că 
în cele mai importante probleme 
internaționale avem același fel de

judecată, că sîntem animați deopo
trivă de dorința de a contribui la 
afirmarea, în relațiile dintre state, 
a principiilor egalității, respectu
lui independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reciproc, 
sîntem animați de dorința de a ne 
aduce contribuția noastră — mo
destă, desigur — la o politică de 
pace și cooperare internațională. 
Aceasta face să existe o perspec
tivă bună de colaborare și în vii
tor între țările noastre.

Trebuie să remarc cu satisfac
ție că, în cursul convorbirilor de 
astăzi, am putut constata progresul 
realizat în relațiile dintre cele două 
țări ale noastre și posibilitatea 
așezării lor pe o bază de lungă du
rată, ceea ce va da, fără îndoială, 
un nou impuls dezvoltării relații
lor noastre. Cu convingerea că vi
zitele reciproce și convorbirile cu 
Maiestatea Voastră au fost și vor 
fi întotdeauna în folosul popoare
lor noastre, cit și al cauzei păcii 
în general, aș vrea să exprim spe
ranța de a vedea pe Maiestatea Sa 
și pe împărăteasa Farah în Româ
nia, de a putea să continuăm con
vorbirile, de a dezvolta în conti
nuare relațiile de colaborare și 
prietenie între popoarele noastre.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
toastat în sănătatea șahinșahului 
și a împărătesei, pentru dezvolta
rea continuă a relațiilor de colabo
rare dintre popoarele noastre, 
pentru pace și colaborare interna
țională.

Tovarășa Elena Ceaușescu a vizitat
Monumentul-muzeuVineri f după-amiază, tovarășa Elena Ceaușescu a vizitat Monu- mentul-muzeu Sahyad Aryamehr, ridicat cu ocazia celei de-a 2 500-a aniversări a întemeierii statului iranian, în semn de cinstire a civilizației și culturii milenare a țării. Inaugurat în octombrie 1971,

Sahyad Aryamehrîn prezența șahinșahului Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr și a împărătesei Farah, muzeul înfățișează evoluția istorică a Iranului din anii întemeierii pînă astăzi.La încheierea vizitei, tovarășa Elena Ceaușescu a semnat în cartea de onoare a muzeului.

COMUNICAT COMUNcu privire la vizita oficială a președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Islamică Pakistan
ÎN PAGINA A IU-A

<------------------ 3------- —:—~—77™
Intr-o atmosfera de puternic avînt politic,

— X
ieri au început

CONFERINȚELE ORGANIZAȚIILOR
J JUDEJENE DE PARTID

într-o atmosferă de puternică Ia Plenara C.C. al P.C.R. din no- tari ai comitetelor județene au fost
însuflețire, de intensă activitate 
politico-organizatorică a comuniști
lor pentru realizarea marelui 
obiectiv — îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen — ieri.au avut loc 
în 11 județe ale țării conferințe de 
dare de seamă și alegeri ale orga
nizațiilor județene ale P.C.R.

Din partea conducerii de partid, 
la conferințe au participat, luind 

..cuvîntul în încheierea lucrărilor, 
tovarășii : Manea Mănescu — la 
conferința organizației județene de 
partid Argeș ; Gheorghe Pană — 
județul Ialomița Virgil Trofin — 
județul Hunedoara ; Emil Drăgă- 
nescu — județul Tulcea ; Janos Fa- 
zckas — județul Bistrița-Năsăud ; 
Leonte Răutu —’ județul Bacău ; 
Gheorghe Stoica — județul Ilfov; 
Aurel Duca — județul Botoșani ; 
Mihai Gere — județul Cnvasna ; 
Ion Ioniță — județul Alba ; Ion 
Dincă — județul Dîmbovița.-

Desfășurîndu-se într-un spirit de 
lucru, de înaltă exigență partinică, 
conferințele județene au prilejuit o 
analiză multilaterală, aprofundată 
a activității organizațiilor de 
partid în toate domeniile con
strucției socialiste, pe baza o- 
biectivelor stabilite de Congresul al 
X-lea, de Conferința Națională a 
partidului. Dezbaterile au avut ca 
ax principal examinarea sarcinilor 
concrete ce. revin organelor și or
ganizațiilor de partid pentru înde
plinirea cincinalului înainte, de ter
men 'și, în mod deosebit, pentru 
realizarea la nivelul maximal a 
planului pe anul 1973, an hotăritor 
al cincinalului. în lumina expune
rii tovarășului Nicolae Ceaușescu

iembrie 1972, participanții au ana
lizat cu înaltă responsabilitate 
căile și mijloacele practice pentru 
a pune din plin în valoare poten
țialul material și uman existent în 
fiecare județ, a asigura creșterea 
producției materiale și sporirea efi
cienței întregii activități economice, 
continua îmbunătățire a condițiilor 
de trai ale populației.

în cadrul conferințelor au fost 
totodată abordate și dezbătute pro
bleme ale perfecționării conducerii 
vieții sociale, adîncirii democrației 
socialiste, ale desfășurării unei am
ple activități politico-educative pen
tru ridicarea conștiinței socialiste a 
maselor, pentru formarea trăsături
lor . moral-politice ale omului nou, 
în spiritul prevederilor normelor 
eticii și echității socialiste. O deo
sebită atenție s-a acordat în lucră
rile conferințelor căilor afirmării 
tot mai accentuate, în fiecare uni
tate, a rolului conducător al par
tidului, îmbunătățirii conținutului 
întregii activități desfășurate, de or
ganele și organizațiile de partid, 
integrării lor tot mai puternice în 
viața colectivelor în care activează.

Cu o deosebită forță au exprimat 
conferințele județene adeziunea 
fermă a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii, față de politica in
ternă și externă a partidului, care 
exprimă interesele fundamentale 
ale întregului, popor și răspunde 
cerințelor consolidării forțelor so
cialismului și păcii în întreaga 
lume.

Conferințele organizațiilor jude
țene de partid au ales noile organe 
județene de partid. Ca prim-secre-

aleși : în județul Alba — tovarășul 
George Homoștean ; în județul Ar
geș — tovarășul Gheorghe Năsta- 
se-; în județul Bacău — tovarășul 
Gheorghe Roșu ; în județul Bis
trița-Năsăud — tovarășul Adalbert 
Crișan ; în județul Botoșani — to
varășul Gheorghe Ghinea ; în ju
dețul Covasna — tovarășul Ferdi
nand Nagy ; în județul Dîmbovi
ța — tovarășul Nicolae Tăbîrcă ; 
în județul Hunedoara — tovarășul 
Ioachim Moga ; în județul Ialomi
ța — tovarășul Vasile Marin ; . în 
județul Ilfov — tovarășul Gheorghe 
Necula.; în județul Tulcea — to
varășul Teodor Coman.

în încheierea lucrărilor au fost 
adoptate hotărîri cuprinzînd un 
complex de măsuri menite să asi
gure .mobilizarea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii la înde
plinirea exemplară a planului, a 
angajamentelor asumate. în între
cerea socialistă, a obiectivelor 
complexe stabilite de Conferința 
Națională și de Plenara din noiem
brie 1972 a C.C. al P.C.R. Confe
rințele au adresat telegrame Comi
tetului Central al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în care au 
exprimat voința fermă a membri
lor de partid, a maselor largi ale 
celor ce muncesc de a-și intenși- 
fica eforturile pentru accelerarea 
ritmului dezvoltării economico-so- 
ciale, a transpune în viață pro
gramul de înflorire a patriei, de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate elaborat de 
partid.
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Alegerea noilor membri
ai comisiilor de judecată

In urma unor cercetări, Va- 
sile Boroneanț, de la Institu
tul de arheologie din Capitală, 
a identificat, in apropiere de 
comuna Pescari (județul Caraș- 
Severin), o nouă peșteră. Pină 
aici, nimic senzațional. In ul
timii ani au fost descoperite și 
alte peșteri. Peștera de la Pes
cari insă e unică în țara noas
tră. Ea are pereții acoperiți 
cu picturi în ocru roșu, repre- 
zentind figuri din regnul ani
mal și vegetal, precum și di
verse semne cu caracter ma- 
gico-artistic, datină încă din 
perioada comunei primitive. 
Peștera pictată de la Pescari 
constituie un valoros document 
istorico-arheologic și — în per
spectivă — un atractiv punct 
turistic.

„Argonauții 
din Goești
Argonauții din legendă 

plecat pe mare să caute lina 
aur. „Argonauții" de la I.A.S. 
Goești-Dolj (Nieolae Nedelcu 
inginer, Marin Mladinescu — 
conomist și Dumitru Albăstroiu 
— tehnician veterinar) au plecat 
la Marea Neagră, mai precis prin 
județul Constanța, să cumpere 
oi. Au plecat, au căutat, au cum
părat. Dar au și falsificat scrip
tele. Pe fiecare din cele 2 400 de 
oi cumpărate le-au suplimentat 
In greutate cu cite' 20 de kg, 
însușindu-și contravaloarea. A- 
cum își insușeșc și... rigorile le
gii. Așadar, argonauții din le
gendă au plecat pe mare să cau
te lina de aur. „Argonauții" din 
Goești au plecat (tot la mare) 
după... aur și au făcut-o de... 
oaie !

au 
de

e-

„Scînteia" nr. 9382 din 7 Ianuarie a.c. a înoeput publicarea unui 
ciclu de articole privind căile concrete de realizare și de perfecționare 
a exercitării de către organizația de partid a rolului de conducător po
litic la fiecare loc de muncă. Continuăm, în numărul de astăzi, publica
rea acestui ciclu.

I
I ,
| între

Abia eliberat din peniten- 
| eiar, Vasile Axinte s-a gîndit 
Ică n-ar

. serviciu

(încă să mai mediteze .. 
tru“ la. cele rele săvirșite

strica să-i facă un 
unui „amic" rămas 

„inăun-
_ ... „ ,---- ---- --— .
| fără". Zis și făcut. S-a înfăți

șat imediat la soția amicului,
I Niculina Bota din Bicaz (ju- 
I clețul Neamț), și i-a spus pe 
’ șleau : „Mă cheamă... cutărică 
Iși-s procuror. Știi bine că nu-i 

ușor ca să scapi un infractor. 
Fă rost de 5 500 de lei. Fix !

, Nici un bănuț mai mult, că-i 
I chestie de obraz. Doar un amic

am la Bicaz". Cină „procuro
rul" .de ocazie, V.A„ s-a întors

Idupă suma fixă, a fost luat la... 
fix de un procuror adevărat. 
Ce-a urmat ? L-a urmat '.

| N-aveți un... 
j poștaș
în plus?

I De cîtva timp, ghinioanele se 
țin scai de factorul poștal Con- 

| stantin Cocoroiu din comuna 
[ Burila Mare, județul Mehedinți. I Mai întîi a pierdut cîțiva lei. 
I„Nu le-a fost dat să fie ai mei" 

— și-a zis' el. A doua oară s-a 
trezit că-i lipsesc din geantă 
5 000 de lei. Ăștia chiar că nu 

Imai erau ai lui. Găsindu-i în* 
tîmplător, un anume. Gheorghe 
Manolache s-a apucat să-i chel- 

Ituie. ca un nabab. Dar iată că 
numai după cîteva zile poștașul 
a pierdut și... mapa cu corespon- 

Idența cetățenilor din comună. 
Un poștaș fără mapă nu mai 
e poștaș. între timp, din sursă 
demnă de încredere, am aflat 

(că s-ar fi..', pierdut el însuși pe 
undeva. N-aveți un.... poștaș in

Este cunoscut, că, spre deosebire 
de o întreprindere industrială cu 
producție de serie, munca pe șan
tierele de construcții are specificul 
ei. Iar pentru a-și putea îndeplini 
cu succes rolul de conducător po
litic, organizația de bază trebuie să 
acorde o grijă deosebită legării în
tregii munci de partid de specificul 
activității de șantier, modelării a- 
cesteia în funcție de sarcinile și rit
murile îndeplinirii planurilor de 
investiții. Conducere;» de către or
ganizația de partid a. întregii acti
vități de pe șantier presupune, de 
aceea, în primul rînd,' o bună plani-, 
floare a muncii, o cunoaștere temei
nică a obiectivelor ce trebuie con
struite, a termenelor de dare în fo
losință etc., ținîndu-se seama de 
sarcinile izvorîte din documentele 
de partid, de hotărîrile adoptate de 
adunările de partid, de prevederile 
planului de muncă anterior.

La elaborarea planurilor de mun
că, biroul organizației de bază nr. 1 
de la întreprinderea județeană de 
construcții și montaj Tulcea folo
sește ca o metodă principală con
sultarea unui larg activ de comu
niști do pe șantier. De exemplu, în 
urma apariției documentelor Ple
narei C.Q. al P.C.R. din noiembrie
1972, biroul organizației de bază a 
alcătuit'un colectiv compus din in
gineri, maiștri, șefi de echipă mai 
vechi, muncitori cu înaltă calificare 
și alți constructori și, împreună cu 
aceștia, a elaborat un plan de mă
suri concrete pentru înfăptuirea în 
condiții optime a sarcinilor pe anul
1973, cînd constructorii de aici ur
mează să realizeze peste 1 050 de 
apartamente. ’Obiectivul central al 
acestui plan este orientarea muncii 
politice către asigurarea unei ritmi
cități normale a lucrului și respec
tarea riguroasă a indicatorilor de 
calitate, direcții în care pe șantier 
s-au manifestat numeroase defi
ciențe în anul 1072,

Cum e firesc, într-o unitate cu 
specific de muncă dispersat pe o 
mare suprafață, cum este șantierul 
de construcții, o pîrghie de mare e- 
ficiență în exercitarea rolului con
ducător al organizației de partid o 
constituie repartizarea judicioasă a 
comuniștilor la fiecare loc da mun
că, organizarea unui adevărat „dis
pozitiv" prin care organizația do par
tid să fie prezentă pretutindeni pe 
șantier. în acest sens, „este de notat 
inițiativa biroului organizației de 
bază care, imediat după plenara din 
noiembrie a C.C. al P.C.R., în ca
drul pregătirii producției anului 
1973. a procedat'la o repartizare a 
comuniștilor- pe puncte de lucru. și 
obiective, fapt cu atît mai necesar 
cu cit la unele, locuri de muncă nu 
era nici un comunist..

Nu se. poate spune totuși că în a- 
ceastă privință s-a realizat cel mai 
bun echilibru. Lă unele locuri de 
muncă importante numărul comu
niștilor . este încă redus. Insufi
cienta prezență a organizației de 
partid face ca în aceste locuri să 
apară diferite deficiențe, cum ar fi 
executarea; necorespunzătoare. a 
unor' lucrări de. zidărib Ta up bloc,
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risipa de materiale etc. Se impune 
să se sublinieze faptul că în 
condițiile muncii pe șantier tre
buie să crească rolul indivi
dual al fiecărui comunist prin 
afirmarea să ca un conducător 
politic Ia locul de muncă. Mai mult 
ca oriunde, în condițiile de disper
sare specifice șantierelor, fiecare 
membru de partid trebuie să fie un 
organizator, un agitator politic, un 
om înaintat oare declară o luptă 
necruțătoare risipei, pasivității, ne
glijenței, oricărei atitudini înapoia
te față de muncă și avutul obștesc. 
Birourile organizațiilor de partid

de intervenție operativă în func
ție de situațiile ce apar pe par
cursul executării obiectivelor aflate 
în construcție. De pildă, sosesc pe 
șantier oameni noi, au loc diferite 
reorganizări, uneori anumiți șala- 
riaț.i pleacă, situații, care impun ac
țiuni imediate, ce solicită mai 
cu seamă intervenția biroului orga
nizației de bază, a secretarului de 
partid. în această privință, practica 
cere să existe modalități concrete 
ca membrii biroului, răspîndiți la 
punctele de lucru, să se poată con
sulta rapid, să fie în măsură să or
ganizeze operativ diferite acțiuni 
politice — dezbateri, adunări, con
vorbiri — acolo unde se simte ne
voia. . Aceste metode de mun
că sînt însă prea puțin folosite pe 
șantierul nr. 1 din Tulcea. .Deși' în 
urma extinderii activității șantieru

2. PE UN ȘANTIER DE CONSTRUCȚII
trebuie să încredințeze fiecărui co
munist sarcini concrete, iar aceștia 
să informeze in cadrul adunărilor 
de partid-asupra felului cum le în
deplinesc. Astfel, prin creșterea ro
lului fiecărui membru de partid va 
spori capacitatea organizației de 
partid, în ansamblul, ei,. de a con
duce activitatea șantierului.

După cum se știe, o pîrghie de o 
deosebită importanță în exercitarea 
rolului conducător al organizației de 
partid este adunarea generală, prin
cipala școală de educație partinică 
a comuniștilor. Pe șantier, ,buna 
pregătire a adunărilor genera
le concentrează o- parte însem
nată fim eforturile biroului orga
nizației de bază, ale comuniștilor. 
De exemplu, o sarcină ce s-a des
prins din plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1972 a fost perfecționa
rea organizării muncii în fiecare 
domeniu, stabilirea unor răspunderi 
precise pentru felul cum se desfă
șoară activitatea. în lumina indica
țiilor plenarei, biroul organizației 
de bază s-a consultat cu un mare 
număr de oameni de pe șantier și a 
organizat, nu de mult, o adunare 
generală care a abordat problema 
folosirii judicioase a forțelor umane 
și tehnice de pe șantier. Adunarea 
s-a finalizat cu măsuri concrete 
privind mai buna folosire a timpu
lui de lucru, a utilajelor, instituirea 
unui sistem de control eficient de 
către organizația de partid în acest 
domeniu. Cit privește funcția edu
cativă a adunării de partid, aceasta 
cunoaște o însemnătate sporită în 
condițiile muncii de șantier, unde o 
parte din oameni sînt sezonieri sau 
au domiciliul în afara localității în 
care muncesc. De aceea, fiecare a- 

. dunăre de partid trebuie să fie 
pregătită de organizația de partid 
îneît să constituie efectiv un pri
lej de educare partinică, de dez
voltare a conștiinței muncitorești, 
a combativității și exigenței.

Specificul. muncii de șantier im
pune, ca un atribut al conducerii 
de către organizația de partid a 
activității, mobilitatea, capacitatea

lui au fost încadrați mulți salariați 
noi, cea mai mare parte proveniți 
din mediul rural, biroul organizației 
de bază n-a întreprins acțiuni ope
rative de ■ integrare a- acestora in 
viața șantierului, de familiarizare a 
lor cu specificul și exigențele mun
cii pe șantier. Ca' urmare, există 
aici o mare fluctuație a forței de 
muncă, numărul absențelor nemo
tivate se ridică la mii și mii de 
ore, iar termenele de dare în i'o- 
losință a unor obiective au fost de
pășite.

Importantă în stabilirea unui stil 
de muncă operativ este conlucrarea 
între biroul organizației de partid 
și cadrele de conducere tehnico-ad- 
ministrativă de pe șantier. Exerci
tarea rolului conducător presupune 
ca biroul organizației de bază, or
ganizația de partid să cunoască te
meinic realitatea în toate sectoarele 
de muncă. Or, datorită lipsei unei 
asemenea conlucrări permanente, 
s-a ajuns ca, la un moment dat, 
biroul organizației de bază să fie 
dezinformat de către fosta condu
cere a șantierului, care justifica ne- 
respectarea termenelor de dare în 
folosință a unor obiective, invocînd, 
chipurile, lipsa de forță de muncă. 
Lipsa de conlucrare tovărășească se 
datora și mentalității necorespunză
toare a unor cadre de conducere, 
care socoteau „sub prestigiul lor" 
să prezinte informări în fața birou
lui organizației de bază.

Practica a demonstrat că exerci
tarea de cățrs organizațiile de 
partid a funcției de conducător po
litic este strîns legată de întărirea 
calitativă și numerică a rîndurilor 
acesteia. în ultimii doi ani numărul 
membrilor de partid de pe șantier 
a crescut de la 30 la 59. La pregăti
rea și educarea celor care au solici
tat să fie primiți în partid, biroul 
organizației de bază a atras comu
niști cu cea mai bogată experiență, 
iar criteriul intrării lor in rîndurile 
comuniștilor au fost faptele, felul 
cum își dezvoltă pregătirea politi
că și profesională, cum muncesc 
efectiv pe șantier. Totuși, după cum ' 
se știe, pe unele șantiere, numărul

membrilor de partid este încă re
dus. în aceste condiții, birourile 
organizațiilor de bază trebuie să se 
bizuie într-o măsură tot mai mare 
pe un activ larg de nemembri de 
partid format din muncitorii cei 
mai destoinici, fruntași în gospodă
rirea bunurilor șantierelor, cu care 
să organizeze dezbateri spre a la 
dezvolta nivelul de conștiință, spre 
a face din fiecare un element îna
intat.

O condiție esențială- ca organiza
ția de partid de pe șantier să-și în
deplinească cu succes rolul de con
ducător politic este ridicarea con
tinuă a conștiinței colectivului, creș
terea nivelului politie și ideologic, 
profesional și cultural, a spiritului 
de responsabilitate socială al con
structorilor. De pildă, spre deose
bire, de fabrici șî uzine, munca pe 
șantiere se desfășoară in aer li
ber, utilajele și'materialele sînt ex
puse pericolului intemperiilor, de
gradării. Ca urmare, activitatea 
politică trebuie să cultive la între
gul colectiv răspunderea pentru 
buna gospodărire a acestei avuții a 
societății, să combată risipa, negli
jența. O bună experiență există 
aici în folosirea agitatorilor, in- 
struiți periodic cu problemele cele 
mai importante ale muncii pe șan
tier și constituind un adevărat 
sțimul în activizarea colectivului, în 
informarea politică a oamenilor. 
Astfel, din munca de la om la om, 
din dezbaterile în grupele sindicale, 
în organizațiile U.T.C. a apărut o 
inițiativă privind combaterea risipei 
de materiale care, numai în decurs 
de trei luni, s-a soldat cu econo
misirea a 15 t ciment.

Munca politică ar avea însă de 
cîștigat dacă ar fi folosite. mai 
bine gazetele de perete, gazete
le satirice, stația de amplificare, 
in generai neglijate ‘de către or
ganizația de bază. De altfel, 
există posibilități să se organi
zeze pe șantier o brigadă de a- 
gitație care să intervină operativ 
în popularizarea unbr inițiative 
de valoare, să combată neajunsu
rile din viața colectivului.

Un . moment cheie în viața șan
tierului îl constituie desfășurarea 
adunării generale a oamenilor 
muncii. Tocmai pentru faptul că 
aceasta reunește oameni care lu
crează la mari distanțe unii de 
alții, salariați sezonieri, practic 
întregul oolectiv, organizația de 
partid trebuie să manifeste o grijă 
deosebită pentru buna pregătire a 
adunărilor generale ale oamenilor 
murcii, să le orienteze spre pro
blemele vitale pentru bunul mers 
al muncii pe șantier.

...Anul 1973 reprezintă, pentru 
colectivul șantierului nr. 1 al 
I.J.C.M. Tulcea, un examen major 
în care organizația de partid va 
trebui să-și concentreze toate for
țele pentru a realiza construcții la 
un nivel calitativ superior, în ter
menele prevăzute în planul de 
stat, asigurarea unor condiții . cit 
mai bune pentru înfăptuirea de 
către șantier a, angajamentului de 
a îndeplini cincinalul înainte de 
termen.

Vasile MIHAI 
Radu VORNICU

Comisiile . de judecată, expresie a 
adîncirii democratismului și a creș
terii rolului opiniei publice în via
ța socială și de stat, funcționează, 
potrivit Legii nr. 59/1968, în între
prinderi și organizații economice, în 
instituții și în celelalte organizații 
socialiste de stat, în organizații 
cooperatiste și în organizații obștești 
— pe lingă comitetele de direcție și, 
respectiv, organele de conducere ale 
acestora, precum și pe lingă comi
tetele executive ale consiliilor popu
lare. Ele exercită o puternică in
fluență educativă nu numai prin mă
surile luate față de cei care încalcă 
anumite prevederi legale și norme 
de conviețuire socială, ci și prin 
desfășurarea procedurii de împăciui
re și a celei de judecată, la ședin
țele comisiilor participînd membrii 
colectivului în mijlocul căruia aba
terea a fost săvîrșită, aceștia pu- 
tîpdu-și manifesta, astfel, atitudinea 
față de comportarea celui jude
cat.

Experiența a arătat că, în acti
vitatea lor, comisiile de judecată au 
înregistrat rezultate pozitive, contri
buind într-o măsură însemnată la 
întărirea disciplinei, a ordinii de 
drept, la educarea oamenilor mun
cii în spiritul respectării legilor și 
a celorlalte norme de conviețuire so
cială. Rezultatele obținute dovedesc 
eficiența acestor organe obștești cu 
caracter jurisdicțional.

Membrii comisiilor de judecată 
care funcționează in prezent în în
treaga țară au fost aleși în perioa
da 15 ianuarie — 15 martie 1971. De
oarece, conform prevederilor legii, ei 
sînt aleși pe timp de doi ani și, deci, 
mandatul lor expiră, în intervalul 15 
januarie — 15 martie 1973 urmează 
a'se alege noi membri ai comisiilor 
de judecată și a se desemna secre
tarii acestora.

în legătură cu această acțiune, Co
misia centrală pentru organizarea și 
funcționarea comisiilor de judecată, 
din care face parte și Asociația ju
riștilor — comisie care funcționează 
pe lingă Consiliul de Miniștri — a 
întocmit un plan de măsuri, cuprin- 
zînd principalele acțiuni considerate 
ca necesare pentru a se asigura des
fășurarea în cele mai bune condiții 
a alegerilor menționate. Aceste mă
suri se referă la antrenarea orga
nelor centrale, precum și Ia sarci
nile ce revin Asociației juriștilor în 
sprijinirea acțiunii de alegere a co- 
misiilor de judecată.

Un accent deosebit trebuie să se 
pună pe evidențierea funcției so
ciale și a rolului pe care sint che
mate să-I aibă comisiile de judecată, 
prin intermediul cărora se realizea
ză participarea maselor largi ale 
oamenilor muncii la înfăptuirea le
galității socialiste și la educarea so
cialistă a cetățenilor în spiritul pro
movării unei . atitudini. corecte față 
de muncă, la întărirea și dezvoltarea 
avutului obștesc, la organizarea unei 
bune comportări în societate.

Este necesar ca membrii comisii
lor de judecată să fie aleși dintre 
angajații instituțiilor socialiste de 
stat, cooperatorii, membrii altor or
ganizații obștești, bărbați și femei, 
indiferent de naționalitate, care au o 
reputație neștirbită, se bucură de 
stimă și respect în rîndul colective
lor din care fac parte, dovedind prin 
întreaga lor activitate și comporta
re grija pentru respectarea neabătu

tă a legilor și normelor eticii și e- 
cliității socialiste. Trebuie reținut, de 
asemenea, că pot fi propuși pen
tru a fi realeși acei membri ai co
misiilor de judecată care au des
fășurat o activitate meritorie și au 
experiență în această muncă.

Alegerea membrilor comisiilor de 
judecată se va face în cadrul adu
nărilor generale ale oamenilor mun
cii și, respectiv, sesiunilor consilii
lor populare programate în această 
perioadă.

în aceeași perioadă (15 ianuarie — 
15 martie) urmează să fie desem
nați, de către conducerile organiza
țiilor socialiste sau de către comi
tetele executive ale consiliilor popu
lare, secretarii comisiilor de jude
cată, dintre persoanele care au stu
dii juridice ori dintre cele cu o pre
gătire și experiență corespunzătoare.

Ca urmare „a hotăririlor stabilita 
de către Comisia centrală pentru or
ganizarea și funcționarea comisiilor 
de judecata. Asociația juriștilor a 
luat o serie de măsuri organizato
rice în scopul antrenării Ia această 
importantă acțiune politico-socială a 
juriștilor din toate domeniile de ac
tivitate : judecători, procurori, ju- 
riscOnsulți, avocați etc., în vederea 
sprijinirii efective a acțiunilor ce se 
întreprind pe plan local. O impor
tanță deosebită va avea ajutorul a- 
cordat în mod organizat comisiilor 
de judecată noi, pentru a cunoaște 
și a aplica corect dispozițiunile le
gale, a respecta regulile procedura
le, a contribui în felul acesta la. pre
venirea și combaterea încălcărilor de 
lege și altor fapte antisociale.

Este evident că asigurarea de că
tre organizațiile județene ale Aso
ciației juriștilor, cu sprijinul orga
nelor locale, a participării tuturor 
juriștilor la întreaga acțiune de pre
gătire și desfășurare a alegerilor ș! 
apoi la asistența tehnico-juridică ce 
trebuie acordată noilor membri și 
secretari ai comisiilor, este o con
diție principală pentru reușita aces
tei acțiuni.

Pentru dezvoltarea continuă a con
științei socialiste a maselor și asi
gurarea ordinii de drept, o cit mai 
bună informare a cetățenilor, în le
gătură cu importanța funcției socia
le și rolul acestor organe obștești de 
jurisdicție penală impune o mat 
strînsă colaborare cu celelalte orga
ne, care au aceleași sarcini în legă
tură cu educarea maselor — colabo
rare care trebuie realizată în scopul 
îmbinării acțiunii de popularizare a 
legilor și de prevenire, cu cea ele 
îmbunătățire a activității comisiilor 
de judecată.

Ne exprimăm convingerea că ale
gerea noilor membri ai comisiilor de 
judecată, dintre persoanele cu deo
sebite calități. mor-al-politice și pro
fesionale, va constitui un nou impuls 
pentru perfecționarea continuă a- 
cestei activități, menite să contri' uie 
direct Ia întărirea principiului lega
lității socialiste, la dezvoltarea con
științei juridice socialiste a maselor 
de oameni ai muncii.

Adrian D1M1TRIU
secretar generai
al Asociației juriștilor
din Republica Socialistă Româniți, 
directorul Institutului de cercetări 
juridice al Academiei 
de Științe Sociale și Politice

undeva. N-aveți un..., poștaș 
plus ?

Presti
digitâtor
cu... viitor

Disperat,, agitat și aproape 
genunchi, Ștefan Fazekaș,

în
_____ , , , .. din 

satul Chendu, il rugă pe condu
cătorul auto Ludovic Baternai 
să-l ia și pe el pină in oraș., 
unde avea de rezolvat „o proble
mă de care depinde însuși vii
torul meu". Convins și nu prea, 
șoferul i-a făcut semiț să urce 
în cabină. La intrarea în Tirgu- 
Mureș, prof ițind o clipă de nea
tenția șoferului, cu o iuțeală și 
o indeminare pentru care l-ar 
fi invidiat orice prestidigitator, 
făcu ca pardesiul șoferului să 
dispară- în geanta lui. Si tot 
printr-un „hocus-pocus" a dis
părut și el. între timp, S.F. a 
fost găsit. O dată cu asta s-a
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Imagine din Tulcea

Se dezvoltă 
zestrea comercială

Rețeaua comercială 
se va îmbogăți in acest 
an cu noi unități, to- 
talizind 130 000 mp, cu 
peste 5 000- mp mai 
mult decît s-a realizat 
în anul trecut. Cea mai 
mare parte din maga
zine vor fi deschise la 
parterele blocurilor în 
noile cartiere de lo
cuințe. în numeroa
se localități, printre 
care Galați, . Vaslui, 
Rm. Vîlcea, Constan
ța, Timișoara, se . vor 
construi magazine uni

versale și complexe 
comerciale. Noile uni-' 
tați vor fi dotate cu 
utilaje care să permi
tă folosirea cit ' mai 
rațională a spațiului 
de vînzare, precum și 
utilizarea formelor 
moderne și rapide de 
servire a cumpărăto
rilor. Va continua tot
odată acțiunea de mo
dernizare a halelor. In 
Capitală, de exemplu, 
vor fi reamenajate 
halele Rahova și Fan- 
telimon și se va orga

niza una in cartierul 
Drumul Taberei. A- 
ceste centre comercia
le vor dispune de șu- 
permagazine, iar pen
tru păstrarea mărfuri
lor în condiții mai 
bune, în cursul anului 
vor fi date în exploa
tare, la București, un 
depozit frigorific cu O 
capacitate de 5 000 
tone, precum și două 
depozite pentru arti
cole metalochimice la 
Pitești și Baia Mare.

(Agerpres)
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ți corespondenții „Scînteii'^J

rezolvat și „problema de 
depindea viitorul său".

Chiar 
că acarul 
era de vină

în puterea nopții, în stația 
C.F.R. Radomirești (județul Olt), 
o locomotivă a rămas în pană. 
Pentru a nu se produce pertur- 
bații în circulația trenurilor, s-a 
căutat în apropiere o locomotivă 
de schimb. Ea a fost găsită la 
Drăgănești-Olt și orientată rapid 
spre Radomirești. în loc ca lo
comotiva respectivă, care venea 
în viteză, să fie dirijată cum 
trebuie, acarul Florea Dendea 
i-a dat> cale liberă pe o linie... 
ocupată de un tren de marfă. 
Numai prezența de spirit și 
promptitudinea cu care ău frî- 
nat mecanicul Nieolae Moraru 
și ajutorul său Ion Stanciu au 
făcut să fie evitat un accident 
iminent. Altfel, pățania cu „aca
rul Palm" putea de astă-dată Să 
fie adevărată.

Rubrica redactată de
Petre POPA
Gh. DAVID

— Cum ar putea fi definite locul 
și preocupările Institutului pentru 
ocrotirea mamei și eopilului în an
samblul măsurilor economice, legis
lative, sociale, care vizează mama și 
copilul în țara noastră ?

— De la bun început este cazul, să 
arăt că indicatorul de mortalitate in
fantilă, care înainte de război a fost 
la noi unul din cele mai ridicate din 
Europa (18—19 la sută), în anii 
’47—’48, datorită unui complex de 
măsuri1 — în cea . mai mare parte de 
organizare; servire și educație sa
nitară — a scăzut aproape de trei 
ori. In,' continuare, un rol important 
l-a avut creșterea nivelului de trai 
material și cultural ăl populației. Re
zultatele pe anul trecut . (primele 
11 luni) arată o scădere de pină 
Ia 3,9 la sută, cel mai scăzut 
indice de mortalitate infantilă din 
istoria țării noastre ! Deși scă
derea este mare; noi apreciem că, 
folosipd mai bine mijloacele de care 
dispunem, putem să contribuim la 
reducerea în continuare a acestui in
dice. Cu aceasta vreau să abordez 
problema rolului și locului institutu
lui nostru. El a fost creat cu mai 
puțin de doi ani în urmă; ca un or
gan tehnic al Ministerului, Sănătății, 
pentru a'contribui la creșterea unor 
generații de tineri cu o dezvoltare 
fizică și' psihică din ce în ce mai 
bună. Este vorba de ,o contribuție pe 
cit de necesară pe atit de impor
tantă.

Ce urmărim ? Scăderea morbidită
ții și mortalității ipfantile, dezvolta
rea p'uericulturii prenatale .(de-felul 
în care se îngrijește-gravida-, de mo
dul ei de trai depinde în bună mă
sură și sănătatea copilului pe care-1 
va naște). îmbunătățirea, ' asistenței 
la naștere, a asistenței medicale a 
-"olarului și tineretului, intensifica
rea activității științifice pe probleme 
prioritare.

In cadrul institutului lucrează doar 
o mină de oameni cu pregătire supe
rioară. De aceea, un rol important îl 
are antrenarea specialiștilor cu ex
periență ' din, diferite sectoare, inclu
siv cel medical. Se fac în perma
nență deplasări în teritoriu, cu par
ticiparea unor cadre medicale uni
versitare, care analizează în amănun
țime problemele locale. Ori de cite 
ori este posibil se indică și se iau

rahitismului, intervențiile de urgență 
la nivelul circumscripției, alimenta
rea rațională a sugarilor, consulta
țiile prenatale ș.a. Aceste scrisori 
metodologice au fost trimise tuturor 
cadrelor de specialitate, precum și 
forurilor de cercetare pentru aviz și 
eventuale îmbunătățiri. Multiplicate 
și trimise in teritoriu, ele devin obli
gatorii pentru medici.

Permiteți-mi și o paranteză.: u-

lapte praf și produse dietetice pentru 
sugari. Or, departamentul industriei 
alimentare, care trebuie să le reali
zeze in cantități îndestulătoare ca 
să existe și pe piață, nu-și respectă 
de mulți ani de zile nici măcar obli
gațiile contractuale minime față de 
Ministerul Sănătății pentru necesa
rul unităților sanitare, pentru aco
perirea unor gratuități. Apar mereu 
noi. specialități de coniacuri, lichio-

Preocupări fructuoase pentru îmbunătățirea 
continuă a indicilor de sănătate a tineretului
măsuri pe loc, în special pe linia 
îmbunătățirii și perfecționării asis
tenței medicale.

Un alt scop al activității noastre 
îl constituie ridicarea permanentă a 
nivelului profesional al cadrelor 
medico-sanitare, care se face pe mul
tiple căi : chemări la reciclare, cu 
practică de mai scurtă sau mai lungă 
durată în diferite unități speciali
zate, schimburi de experiență și in
formarea curentă a medicilor diii 
circumscripții și policlinici cu nou
tățile medicale. Referitor la ultimul 
punct, pe diferite "’•obleme majore, 
institutul a elaborat cîteva așâ-nu- 
mite scrisori metodologice, conținind 
indicațiile, . conforme cu ultimele 
noutăți ale științei și practicii .medi
cale, pentru tratarea și prevenirea

Convorbire cu prof. cir. 
docent, Răzvan PRIȘCU 

directorul Institutului 
pentru ocrotirea mamei 

și copilului

nele măsuri -ot fi, foarte eficiente, 
dar luarea lor depășește sfera medi
cală. Din constatările noastre reiese 
că 80 la sută din mortalitatea infan
tilă — în clinică — are . la origine 
distrofia, că nonderea distrofici creș
te și că ea trebuie prevenită. Avind 
în vedere că un procent de mame nu 
sînt în măsură să-și alăpteze sugarii 
este necesară o alimentare mixtă cu

ruri, țigări. Pe cind și produse die
tetice pentru eonii ?

Rezerve importante pentru îmbu
nătățirea indicatorilor ‘demografici 
poate oferi și intensificarea educa
ției sanitare prin antrenarea în a- 
ceâsță acțiune a tuturor intelectua
lilor satului.

. Un rol important în soluționarea 
problemelor noastre. îl are activitatea 
științifică; Recent s-a desfășurat se
siunea științifică a Institutului pen
tru ocrotirea .mamei și copilului, care 
reunește parte din rezultatele cerce
tărilor științifice realizate in 1972. 
La această manifestare au participat 
120 de specialiști din țară.

— Ce va cuprinde nou aria preo
cupărilor institutului în acest an ?

înainte de a sublinia n'oul, vreau

/

să arăt că vom continua o serie de 
lucrări ’ începute, avind în ve
dere importanța lor. Este vorba 
de influența condițiilor meteo
rologice asupra morbidității și 
mortalității infantile (studiu care 
se efectuează în colaborare cu 
Institutul de pediatrie din Lublin — 
Polonia — și cu Institutul meteoro
logic). Se vor studia probleme pri
vind diabetul infantil, îmbunătățirea 
tratamentului și profilaxiei rahitis
mului, depistarea și studierea unor 
boli metabolice cu urmări asupra 
dezvoltării neuropsihice, perfecțio
narea tratamentului unor complica
ții ale sarcinii, nașterii și lehuziei, și 
alte aspecte reprezentînd o concen
trare de preocupări științifice în ve
derea găsirii unor soluții cu largă 
aplicabilitate în ocrotirea mamei și 
copilului.

Colaborăm cu Ministerul Sănătății 
la alcătuirea unui nou program de 
reciclare și pregătire a cadrelor, di
ferențiat la nivel județean și pe cen
tre universitare ; de asemenea, vom 
contribui în continuare Ia studiul ex
perienței înaintate și Ia extinderea 
rezultatelor bune obținute în terito
riu. De pildă, județele Buzău și Ilfov 
— cu. nu prea mulți ani în urmă ju
dețe cu o morbiditate și mortalitate 
infantilă mai ridicată decît media pe. 
țară — au acum indici cu mult sub 
această medie. Vom întări colabora
rea noastră cu alți factori ce pot 
contribui la soluționarea diferitelor 
aspecte materiale, sociale, legislative 
ale problematicii ocrotirii mamei și 
conilului. Iar ca o chestiune mai de 
perspectivă, putem arăta că este in 
curs de proiectare un mare centru 
materno-infantil, care va deveni baza 
materială și de cercetare a institutu
lui nostr.u.

Convorbire consemnată de 
Al. PIĂIEȘU

La Combinatul siderurgic

de la Galați

GALAȚI (Corespondentul 
„Șcinteii" Tudorel Oancea). — 
Harnicul colectiv al. laminoru- 
Iqi de benzi la cald, de pe plat
forma siderurgiei gălățene, a 
atins cifra de 1 000 1)00 tone de 
rulouri, de, la punerea în func
țiune a acestui modern agregat. 
Cinstea de a realiza tona cu 
numărul un milion a revenit 
schimbului condus de inginerul 
Toader Mihăiescu. în același 
mbmeht, la instalațiile lamino
rului se aflau maistrul Micu 
Rucăreanu, maiștrui cuptorar 
Marian Matei și ciiptorarul-șef 
Anton Fruntelată. laminatorul- 
șef Iorgu Hartolomei, precum și 
operatorii Saadu Dragomir, Iva
nov Deli, Grigore Bulete. Ște
fan Sandu și Vintilă Pletea. 
După cum ne spunea inginerul 
Ștefan Pînzaru, șeful laminoru
lui de benzi la cald, realizarea 
primului milion de tone de ru
louri s-a făcut cu aproape un 
trimestru mai devreme l’ață de 
etapa stabilită.
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COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita oficială a președintelui Consiliului de Stat, 

Icolae Ceausescu, împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, 
în Republica Islamică Pakistan

INVEȘȚIGAȚH PE FILIERA^

CARE ESTE SOARTA INIȚIATIVEI

„Nici un gram de metal în plus, 
nici un dram de metal irosit“

La invitația președintelui Republicii Islamice Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a făcut o vizită oficială în Pakistan, între 8 și 12 ianuarie 1973.Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și personalitățile care l-au însoțit au vizitat, în cursul șederii lor în Pakistan, obiective economice, a- șezăminte social-culturale și monumente istorice din orașele Islamabad, Tarbela, Rawalpindi, Lahore și Karachi. Distinșii oaspeți au fost primiți pretutindeni cu caldă ospitalitate și manifestări de prietenie . și ale stimei reciproce dintre poporul român și poporul pakistanez.Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România a exprimat admirația sa pentru succesele obținute. de poporul pakistanez, în scurta perioadă de la obținerea independenței sale, în domeniile economic, social, cultural și a urat poporului pakistanez succese și mai mari în activitatea sa viitoare de construire a unei patrii prospere.Președintele Republicii Islamice Pakistan a declarat că poporul pakistanez urmărește cu o mare admirație importantele realizări ale poporului român în dezvoltarea e- conomiei sale naționale și a exprimat convingerea guvernului său că poporul român va continua să prospere în viitor.Intre președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Islamice Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto, au avut loc convorbiri oficiale cu privire la evoluția relațiilor bilaterale și la unele probleme internaționale importante.La convorbiri au participat : din partea română — George Maco- vescu, ministrul afacerilor ■ externe, Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat Ia Ministerul Comerțului Exterior, Gheorghe O- prea, consilier al președintelui Consiliului de Stat, Mihai Maghe- ru, ambasadorul Republicii Socialiste România în Republica Islamică Pakistan, Lucian Petrescu, director în Ministerul Afacerilor' Externe, Iosif Pop, director în Ministerul Construcțiilor de Mașini Grele.Din partea pakistaneză — J. A. Rahim, ministru pentru problemele prezidențiale, ministrul comer

Inaljii oaspeți salutați cu căldură de

■

țului și producției, Mubashir Hasan, ministrul finanțelor, planificării și dezvoltării, Aziz Ahmed, secretar general la Ministerul A- facerilor Externe, Rafi Raza, con- silier special al președintelui, Qamarul Islam, vicepreședinte al Comisiei' Planificării, Mumtaz A. Alvie, secretar la Ministerul Afacerilor Externe, M. A. Jafri, director general în Ministerul Afacerilor Externe, S. A. D. Bukhari, ambasadorul Republicii Islamice Pakistan în Republica Socialistă România.Convorbirile s-au desfășurat în- tr-o atmosferă de cordialitate și înțelegere mutuală, caracteristică relațiilor de strînsă prietenie dintre cele două țări.în dorința de a da expresie aspirațiilor de pace și înțelegere ale poporului român și ale poporului pakistanez și de a dezvolta, în continuare, raporturile dintre cele două state, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Islamice Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto, au semnat o Declarație solemnă comună cu privire la relațiile bilaterale și la relațiile cu toate celelalte state.Ei au exprimat convingerea că, pentru realizarea unei păci trainice, este esențial ca toate statele să respecte principiile proclamate în această declarație, principiile suveranității și egalității în drepturi a tuturor statelor, respectării independenței lor naționale și a integrității lor teritoriale, neamestecului în treburile lor interne, renunțării la amenințarea cu forța" sau folosirea forței, la exercitarea de conștrîngeri sau presiuni, reglementării diferendelor internaționale prin mijloace pașnice, pe baza dreptului internațional și a justiției, conform Cartei Organizației Națiunilor Unite.Ăhalizînd relațiile româno-pa- kistapeze, cele două părți au constatat cu satisfacție că ele au înregistrat o dezvoltare rapidă. Părțile au căzut de acord că există condiții favorabile pentru dezvoltarea în continuare a acestor relații, corespunzător intereselor popoarelor român-și-pakistanez, ale păcii și înțelegerii internaționale.Ei au exprimat, de asemenea, dorința de a folosi deplin posibilitățile oferite de economiile în dezvoltare ale României și Pakistanului în vederea intensificării, pe baza avantajului reciproc, a schimburilor comerciale, cooperării economice și tehnico-științifice,

a relațiilor culturale, precum și activităților în alte domenii.în scopul asigurării unei dezvoltări de lungă durată a relațiilor economice între cele două țări, părțile" au hotărît să încheie un acord de cooperare economică și tehnico-științifică pe termen lung și să înființeze o Comisie mixtă guvernamentală de cooperare.Cu ocazia vizitei au fost semnate :1. Protocolul cu privire la dezvoltarea relațiilor 'economice dintre România și Pakistan, cuprin- zînd principiile convenite și modalitățile de cooperare.2. Acordul între guvernul Republicii Socialiste România și gu- vernul Republicii.. Islamice Pakistan privind transporturile aeriene.3. Acordul între Comitetul de stat al radioteleviziunii române și Societatea pakistaneză de televiziune.4. Acordul între Comitetul de stat al radioteleviziunii române și Radiodifuziunea din Republica Islamică Pakistan.Convinse de importanța și rolul pe care știința și tehnologia modernă îl au în procesul dezvoltării, cele două părți au convenit să exploreze posibilitățile de cooperare în domeniul folosirii pașnice a energiei nucleare. în acest scop, ele au convenit, ca organele lor de specialitate să elaboreze, cît mai curînd, cadrul juridic care să reglementeze și să permită lărgirea relațiilor în acest domeniu.Cele două părți au convenit să intensifice contactele la toate nivelurile, să facă schimb de delegații și experți în diverse domenii, pentru concretizarea posibilităților de cooperare.Cele două părți au făcut un schimb de vederi asupra principalelor probleme internaționale actuale. Ele au constatat cu satisfacție că punctele lor de vedere coincid, sau sînt foarte apropiate asupra tuturor problemelor discutate.Cei doi președinți au constatat că au fost obținute progrese in îndeplinirea acordurilor de la Simla. Ei și-au exprimat speranța că vor fi întreprinși, în- continuare, noi pași în direcția normalizării situației în subcontinentul sud-asiatic, exprimînd; în legătură cu aceasta, convingerea lor că înfăptuirea unei păci durabile impune respectarea strictă a principiilor de drept și justiție internațională, a drepturilor și îndatoririlor cuprinse corespunzător în tratate, convenții, rezoluții ale or-

ganizațiilor internaționale și alte instrumente internaționale.Cei doi președinți au subliniat rolul crescînd al țărilor mici și mijlocii în viața internațională și necesitatea ca toate statele să participe la soluționarea principalelor probleme ale lumii contemporane.Cele două părți au subliniat importanța pe care ar avea-o, pentru asigurarea și consolidarea securității mondiale, adoptarea unor măsuri reale și efective pentru încetarea cursei înarmărilor, înfăptuirea dezarmării și, în primul rînd, a dezarmării nucleare. Ele au afirmat, de asemenea, poziția lor în sensul desființării tuturor bazelor militare străine, retragerii trupelor de pe teritoriile altor state.Cele două părți au subliniat faptul că Republica Socialistă România și Republica Islamică Pakistan acordă o mare importanță creșterii rolului Organizației Națiunilor U- nite, astfel ca aceasta să poată contribui mai eficient la rezolvarea problemelor internaționale, la crearea unor condiții mai bune pentru promovarea cooperării, păcii și securității în lume.Părțile au exprimat îngrijorarea față de menținerea, în diferite părți ale lumii, a unor focare de tensiune și conflicte armate, care constituie o amenințare la adresa păcii mondiale. în legătură cu a- ceasta, ele au reafirmat deplina solidaritate și sprijinul popoarelor lor față de lupta eroică dusă de popoarele vietnamez, cambodgian și laoțian pentru libertate și independență națională. Ele și-au exprimat speranța că actualele negocieri vor duce la o grabnică soluționare care ’ va pune capăt războiului din Vietnam.Cele două părți, trecînd în revistă situația actuală din Orientul Apropiat, au subliniat că se pronunță pentru o rezolvare politică a conflictului pe baza Rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967.Exprimînd solidaritatea lor cu lupta popoarelor pentru libertate și independență națională, părțile au reafirmat sprijinul lor deplin pentru realizarea aspirațiilor legitime de dezvoltare economică și politică de sine stătătoare a acestor popoare.Ele au reafirmat, de asemenea, necesitatea lichidării rămășițelor colonialismului, respectării drepturilor fundamentale ale omuluiși au exprimat devotamentul lor față de dreptul popoarelor de a-și hotărî singure soarta și față de îndeplinirea rezoluției O.N.U. în această privință.Luînd în considerație situația e- conomică din lume, cele două părți au exprimat convingerea că este esențială înlăturarea obstacolelor care frînează progresul economic al'țărilor în curs de dezvoltare. în acest scop, ele au fost de părere că toate statele trebuie, să se bucure nestingherit de succesele științei și tehnologiei moderne și că trebuie create condiții favorabile pentru dezvoltarea comerțului și colaborării economice internaționale, fără discriminări, pe baze reciproc avantajoase.A avut loc un schimb de vederi în legătură cu situația actuală din Europa și convocarea conferinței general-europene pentru securitate și cooperare. Părțile au exprimat speranța că eforturile colective vor duce , la eliminarea forței, vor deschide noi căi de cooperare și vor stabili principiile fundamentale ale relațiilor dintre statele europene.Cele două părți au subliniat importanța contactelor ca mijloc de promovare a înțelegerii reciproce și au fost de acord că vizita în Pakistan a președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România a adus o contribuție valoroasă la întărirea relațiilor de prietenie și cooperare între țările și popoarele lor.Președintele Consiliului de, Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au invitat pe președintele Republicii Islamice Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto, împreună cu soția, să facă o' vizită oficială în România. Invitația a fost acceptată cu plăcere. Vizita va avea loc la o dată care va fi convenită de ambele părți.

KARACHI 12 (Agerpres). — Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior al României, și Gheorghe Oprea, consilier al președintelui Consiliului de. Stat, împreună cu experți, au avut la Karachi o întîl- nire de lucru cu conducerea Corporației de dezvoltare industrială din Pakistan. Au fost discutate posibilitățile de dezvoltare a cooperării în domeniile minier, metalurgic, construcții de mașini, industriei chimice și petrochimice, efiergiei, industriei ușoare și materialelor de construcție.

O IDEE PORNITĂ „CU BRIO“... SE STINGE PE PARCURS

Ideea sondajului de astăzi ne-a fost sugerată de 
o amplă acțiune lansată anul trecut Ia uzinele „23 
August", din Capitală, în domeniul gospodăririi ju
dicioase a metalului. Este vorba de inițiativa „Nici 
un gram de metal în plus, nici un gram de metal 
irosit !“, care își propunea ca principal obiectiv 
realizarea, în anii 1972 și 1973, a unei economii de 
metal însumînd 3 500 de tone. Ne'a interesat să 
vedem în ce măsură muncitorii, inginerii și tehni
cienii de aici cunosc obiectivele acestei inițiative și 
care este contribuția adusă de fiecare la realizarea 
unui volum cît mai mare de economii.

Iată conținutul Sondajului întreprins în rindul a 
20 de muncitori din atelierul de debitare al secției 
de cazangerie și din secția de turnătorie oțel — sec
toare considerate „cheie" în acțiunea de reducere 
a consumului de metal :

1. Cunoașteți sarcinile ce revin secției dv. în 
acest an în domeniul economisirii metalului ?

o „Da“ — 17
o „Nu" — 3
2. Cît metal ați economisit fiecare în 1972 ?
o între 0,5 și 5 tone — 14
• nimic — 6
3. Care dintre următoarele inițiative se aplică in 

uzină ?
a „Să lucrăm o zi pe lună cu material economi

sit" — 5
o „Micronul, gramul și secunda in sprijinul efi

cienței economice" — 5
• „Nici up gram de metal pierdut, nici un minut 

irosit" — 20
4. Ce inițiativă deosebit de valoroasă privind 

economisirea metalului a fost lansată anul trecut 
în uzina dv. ?

o 12 răspunsuri se referă la metode de reducere 
a consumului de metal

• 8 repetă acțiunile menționate la răspunsul pre
cedent.

5. Dispuneți de condițiile tehnico-organizatorice 
necesare pentru economisirea metalului ?
• „Da" — 17 
o „Nu" — 3
6. Ce măsuri tehnico-organizatorice trebuie apli

cate pentru diminuarea risipei de metal ?
• 12 răspunsuri privesc mai buna folosire a de

șeurilor rezultate din croire
o 10 răspunsuri indică croirea rațională a tablelor 
e 2 răspunsuri vizează încărcarea corectă a șar

jelor
o 8 răspunsuri pun în discuție recuperarea bacu

rilor și a armăturilor de la turnare.
7. Cunoașteți formele de stimulare a celor cars 

economisesc metalul ?
• „Da" — 10, dar nu se aplică.
• „Nu" — 10.

Ceea ce surprinde în pri
mul rînd ' este faptul că 
nici unul, dar absolut nici 
unul din cei 20.de munci-< 
tori chestionați nu a pu
tut răspunde cu exactitate 
la întrebarea privind ini
țiativa cea mai valoroasă 
lansată in întreprindere a- 
nul trecut, în domeniul 
economisirii metalului, in- 
dicînd în mod greșit fie 
denumirea unor inițiative 
care, de fapt, nu au por
nit din această uzină, fie 
metode de reducere a con
sumului de metal. Cum au' 
acționat în acest caz con
ducerea întreprinderii, cît 
și organizațiile de partid 
pentru popularizarea aces
tei valoroase inițiative, 
pentru crearea acelei veri
tabile mișcări de masă, cu 
caracter permanent, care 
să antreneze efectiv fie
care colectiv de muncă, fie
care salariat in materiali
zarea ei ? Desigur, insufi
cient de eficace. Așa se ex
plică faptul că inițiativa, 
pornită „cu brio", a ajuns

să fie uitată' pe ' parcurs. 
Așa se explica" de iei 
în timp ce ambele secții 

■figurează cu «economii;.- în 
acestea continuă să se iro
sească însemnate cantități 
de metal, prin rebuturi sau 
deșeuri ce ar putea fi re
cuperate. Față de 260 tone 
de metal economisite anul 
trecut in atelierul de debi
tări al secției de cazange
rie, deșeuri-le înregistrate, 
în mare parte recupera
bile, au însumat peste 2 700 
de tone, deci de zece ori 
mai mult. La fel stau lu
crurile și în secția turnă
torie oțel, unde valoarea 
rebuturilor depășește cu 
mult pe cea a economiilor 
realizate. Există condiții 
pentru ca în uzină să poa
tă fi obținute economii de 
metal cu mult mai mari 
decît cele realizate pînă în 
prezent ? Da, răspund cei 
mai mulți muncitori — dar 
cu condiția aplicării unor 
măsuri care se cer luate 
de conducerea secțiilor și a 
uzinei, creșterii aportului

Uzina „Oțelul roșu"

Șarje 

într-un timp 

mai scurt
Sub deviza : „Din primele zile 

la parametrii maximali' ai pla
nului", oțelarii de aici au reali
zat, în primele zile ale noului an, 
multe șarje cu durata medie de 
elaborare sub 8 ore. Ca urmare 
a preocupării pentru reducerea 
timpului de elaborare, mai buna 
folosire a capacității cuptoarelor, 
ei au reușit să dea o producție 
suplimentară de oțel fie sute de 
tone, succes care a fost întregit 
pe fluxul tehnologic de către la
minatori ; (muncind cu aceeași 
însuflețire, ei au izbutit să în- 
scrie'pe agenda primelor zile din 
an sute de tone laminate finite 
pline realizate peste prevederile 
planului. Un dialog cu di
rectorul uzinei, inginerul Otto 
Takacs, ne-a edificat asupra ho- 
tăririi colectivului de a munci în 
acest an în mod exemplar, pen
tru îndeplinirea înainte de ter
men a sarcinilor de plan. Direc
torul ne-a relatat : Am făcut, 
incă din luna trecută, reparațiile 
necesare atît la cuptoarele oțe- 
lăriei, cit și la cele de încălzire a 
metalului, la laminoare, încit 
putem spune că am pășit cu 
dreptul în acest al treilea an al 
cincinalului. Planul se va reali
za la nivelul prevederilor maxi
male — in condițiile îmbunătă
țirii calității producției și obți
nerii sporurilor de producție be 
baza creșterii randamentelor in 
funcționarea instalațiilor.

proiectanților și tehnologi
lor în acest domeniu, întă
ririi spiritului de bun gos
podar.

Ce spun muncitorii...
Primul interlocutor: B. Va- 

sile, șef de echipă la ate
lierul de debitări grele din 
cadrul secției de cazange
rie.

— Credeți că cele 80 de 
tone de metal economisit 
în atelierul în care lucrați 
reflectă, întru totul, posibi
litățile existente ?

— Evident, se putea eco
nomisi mult mai mult și 
aveam datoria să acționăm 
ferm pentru a stăvili risi
pa. Aceasta, deoarece nu 
trebuie să uităm că sîntem 
atelierul prin care anual 
trec zeci de mii de tone de 
metal, că de noi depinde în 
mod hotărîtor realizarea de 
economii de metal la nive
lul secției. Dacă fiecare 
dintre noi ne-am gîndi mai 
des Ia acest lucru cred că 
aportul la obținerea de e- 
conomii ar fi substanțial 
mai mare.

— Unde credeți că ar tre
bui acționat ?

— în primul rtnd, la ni
velul conștiinței omului. 
Vedeți, noi croim zilnic în
semnate cantități de tablă 
și, desigur, este mai ușor 
ca dintr-o bucată mare să 
decupezi un reper, fără a 
te mai gîndi și la alte po
sibilități de croire mai ra
țională. Din păcate, mai 
sînt unii care gîndesc și 
așa. Ori de cite ori întîl- 
nim asemenea atitudini le 
combatem pe loc, fără nici 
un fel de menajamente. Nu 
mai puțin adevărat este și 
faptul că — și în această 
privință am solicita un mai 
mare sprijin din partea 
conducerii secției — la 
sfîrșit de lună sau trimes
tru, risipa înflorește ; de 
dragul realizării producției 
globale ni se, aduc în ate
lier maldăre: de, foi: de ta
blă, ritmul de lucru devi
ne nerațional; ceea ■' ce 
nu îți permite să te poncen- 
trezi și să alegi cea mai 
rațională metodă de croire.

— Acestea sînt' singurele 
probleme ce trebuie rezol
vate ?

— Ar mai fi una care, 
nu știu din ce motive, la 
noi în uzină este încă 
ignorată. Este vorba de sti
mulentele materiale, pre
văzute prin lege, ce ar tre
bui acordate acelor munci
tori care realizează econo
mii de materii prime și 
materiale. Ni se spune, cel 
mai adesea, că este greu să 
se țină o evidență a econo
miilor. Aceasta nu este o 
justificare. Cineva ar tre
bui să calculeze economiile 
— ceea ce ar fi în folosul 
fiecăruia dintre noi și al 
uzinei în ansamblu.

Iată acum și opiniile tov. 
Ștefan Boțea, maistru în 
turnătoria de oțel, 'secreta
rul de partid al secției :

LA ȘANTIERUL NAVAL DIN DROBETA TURNU-SEVERIN

A FOST LANSAT CU 30 ZILE MAI DEVREME

Cargoul nr. 4 de 2000 tone
DROBETA TURNU- 

SEVERIN (Corespon
dentul „Scînteii", Vir
gil Tătaru) : La scurt 
timp după încheierea 
cu rezultate bune a 
prevederilor de plan 
ale primei decade din 
luna ianuarie, la Șan
tierul naval din Dro-

beta Turnu-Severin * 
avut loc prima pre
mieră navală din acest 
an : a fost lansat, 
cu un avans de 30 de 
zile față de graficele 
de lucru, cargoul nr. 4, 
de 2 000 tone, destinat 
flotei noasțre. Cons
tructorii de nave sînt

în secția turbine a Uzinei constructoare de mașini din Reșița

— După părerea mea, 
există rezerve mult mai 
mari de a economisi metal 
la noi în secție. Pen
tru aceasta însă nu este 
suficientă numai contribu
ția muncitorilor, ci se im
pune un sprijin mai activ 
și din partea celor care se 
ocupă cu elaborarea tehno
logiilor de fabricație. Mă 
refer la faptul că, de mul
te ori, doar muncitorii au 
modificat unele tehnologii 
necorespunzătoare. Ce ,or 
fi făcînd tehnologii, nu 
știu.

— V-am ruga să concre
tizați.

— Sînt cazuri, și încă 
destul de multe, cînd teh
nologii prevăd la o serie de 
piese, in special mici, niș
te bavuri care întrec de trei 
ori greutatea propriu-zisă 
a reperului. Prevenirea u- 
nor astfel de situații ar 
duce la importante econo
mii.

— Ce alte canale de iro
sire a metalului considerați 
că ar trebui închise ?

— Neapărat rebuturile — 
prin îmbunătățirea calității 
amestecului de formare, 
dar și prin respectarea dis
ciplinei de producție ; în al 
doilea rînd, prin grija pen
tru recuperarea armăturilor 
de turnare. De cele maî 
multe ori, acestea se arun
că laolaltă cu pămîntul.

— Forța creatoare aj oa
menilor din această secție 
este folosită la adevărata 
ei valoare ?

— Cum să vă spun, dacă 
aș afirma că muncitorii din 
secție nu sînt preocupați 
de găsirea unor me
tode noi de lucru, care să 
permită realizarea de eco
nomii, aș 'greși. Există a- 
cest interes și această; do
rință de’ perfecționare. | Dar 
drumul pînă la materiali
zarea unor idei este încă 
lung și sinuos. De multe ori, 
unii muncitori au renunțat 
la aplicarea unor raționali
zări deoarece, pentru a- 
ceasta, li se! cerea un dosar 

• extrem de complicat, 'căi'e,' 
la rindul său; trebuia apro
bat la nu știu cîte niveluri. 
Cred că ar trebui să ne 
gindim la o modalitate o- 
perativă de sprijinire a 
muncitorilor dornici să va
lorifice o idee evident po
zitivă.

Așadar, atît concluziile 
sondajului, cît și discuțiile 
purtate au relevat necesi
tatea unei intervenții sub
stanțiale atît din partea 
conducerii secțiilor și a în
treprinderii, cît și a sec
toarelor tehnologice și de 
proiectare ale uzinei, pen
tru adoptarea unor soluții 
de reducere a consumului 
de metal. Care este poziția 
acestora în legătură cu pro
blemele ridicate ? Răspun
sul,— într-unul din nume
rele viitoare ale ziarului 
nostru.

■ Constantin 
DUMITRU 
Adrian POPESCU

hotărîți să scurteze în 
continuare perioada 
prevăzută pentru ur
mătoarea fază de lu
cru, astfel ca noul 
cargou, prevăzut în 
plan pe trimestrul II, 
să fie livrat beneficia
rului incă din primul 
trimestru al anului.
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nițiativă și rutină pe
DRUMUL CĂRȚII
SPRE CITITOR
Cifre impresionante atestă crește

rile apreciabile ale volumului desfa
cerii cărților. în primele zece luni 
ale anului 1972, de pildă, capitolul 
„consum de carte pe cap de locuitor" 
relevă sporuri de două-trei ori su
perioare față de 1967. Difuzarea 
cărții a deyenit, dintr-un sistem de 
lucru marcat de un anume empirism, 
un instrument de prim ordin în ca
drul mijloacelor moderne de comu
nicare culturală de masă. Mai mult, 
acest sistem se află într-un continuu 
proces de înnoire : pe baza practi
cii, asistăm la apariția a noi și noi 
forme, metode și modele de difuzare 
a cărții în circuitul comercial. Este 
adevărat că și cartea, acest p'rodus 
cultural deosebit, obligă la un com
portament anumit : este vorba de un 
produs comercial de o anumită fac
tură și chiar, gingășie, care presu
pune o atenție sporită, atît în sfera 
producției edito
riale, cît și în cea 
a desfacerii.

Difuzorii de car
te — merceologi, 
colectori, depo
zitari, îndrumă
tori, librari — 
știu, din, propria 
lor experiență, că 
o unitate din a- 
ceastă rețea 
poate mîndri 
încasările 
zale atunci cînd 
reușește să difu
zeze o carte de 
mare utilitate e- 
'conomico - socială 
sau una de contri
buție reală la tezaurul spiritual al 
societății socialiste. Ni se pare firesc, 
în condițiile impetuoaselor transfor
mări din societatea noastră socialis
tă, să vorbim azi de consacrarea ți
nui concept modern de a vinde car
tea, ca replică la empirismul prac
ticat încă în rețeaua librăriilor.

Aceste constatări ne-au fost 
gerate de o serie de investigații 
treprinse în mai multe județe 
țării cu concursul comitetelor 
cultură și educație socialistă Mara
mureș, Suceava, Timiș, Cluj și Con
stanța. înfățișăm cititorilor- datele 
culese cu acest prilej.

Dacă analizăm, de exemplu, re
zultatele obținute în aceste județe, 
în ce privește numărul volumelor di
fuzate pe cap de locuitor, Situația 
de ansamblu este bună ; dar dacă 
raportăm aceste rezultate la zone sau 
localități și, implicit, la anumite 
pături sociale, concluziile apar di
ferite. în județul Maramureș, bună
oară, din totalul desfacerilor de car
te în 1972, prin rețeaua Centrului de 
librării, circa 3/4 se raportează la 

. municipiul Baia Mare, și numai 1/4 
la celelalte localități.’- Centrul a pus 
accentul pe difuzarea cărții în zo
nele urbane, și .îndeosebi' în peri
metrul reședinței,. ;da.. județul 
mită tradiție, conjugată cu un efort 
evident din partea librarilor- băi- 
măreni de a vinde carte, a,făcut 
ca în municipiul Baia Mare des
facerea de carte să cunoască indici 
superiori. Dar sînt multe localități 
(Cavnic, Vișeu, Băiuț, Baia-Borșa 
etc.) care sînt departe de a înre
gistra media generală pe județ. De
sigur că alta ar fi fost situația di
fuzării cărții în aceste localități, 
dacă fiecare librar ar fi făcut ipai 
multă risipă de energie (și fantezie), 
dacă cartea n-ar fi fost taxată — 
așa cum a rețieșit în multe, 
cazuri — ca un simplu obiect oare
care din raft sau de pe tejghea. 
In nici un caz nu poate fi vorba 
de lipsa de interes a locuitorilor din 
Baia Borșa, Baia Sprie, Băiuț sau 
Cavnic — de a se informa — ci 
numai și numai de balastul vechilor 
practici de a vinde .cartea ca pe o 
marfă fără identitate.

Teoretic, lucrătorii din rețea cu
nosc formele atît de multiple la care 
se poate apela în punerea în circula-

țîe a cărții, dar rareori fac uz de 
ele I Expunerea cărții — principal 
element de difuzare — se face adesea 
după tipicuri rutiniere : sînt librari 
care înțeleg să prezinte cărțile... după 
format, alții după edituri, alții în... 
ordinea alfabetică a numelor de au
tori. Necunoașterea sau nepractica- 
rea formelor de expunere a cărții are 
ca efect situații cînd pe etalajele, 
■stelajele și tejghelele unor unități se. 
îngrămădesc cărți vechi, editate în 
urmă cu 7—10 ani, alături de apariții 
din cele mai recente, toate de-a val
ma.'Vitrina de Stradă a librăriei 
„I. L: Caragiale", situată în centrul 
orașului Baia Mare, ilustrează1 o 
dată mai mult ignorarea. normelor 
de expunere modernă a cărții. Mai e 
de mirare că aspectul vitrinei aces
tei unități nu este deloc de natură 
să atragă atenția cumpărătorilor ? 
Exemplul este contagios și pentru

se 
cu 

resili-

• MEDII GLOBALE CARE MASCHEAZĂ DEFICIENTE REALE
• VOLUME DE VÎNZARE... ALĂTURI DE CONFECflI Șl ÎN
CĂLȚĂMINTE « „CUNOAȘTEM METODE EFICIENTE, AȘ
TEPTĂM INSĂ INDICAȚII" (ADICĂ INVITAȚII LA INIȚIATIVĂ) 
® EXPERIENȚE BUNE EXISTĂ, ȘCHIOAPĂTĂ INSĂ PERMA
NENTIZAREA Șl GENERALIZAREA LOR IN RÎNDUL LIBRA

RILOR

su- 
în- 
ale 
de

unitățile gospodărite de cooperație. în 
comuna Tăuți-Măgherăuș am văzut 
cărți răspînaite printre... confecții și 
încălțăminte.. La Șomcuta Mare — 
importantă așezare rurală din județ 
— există o librărie situată chiar în 
centrul comunei, în apropierea se
diului consiliului popular. Dar gos
podarii de aici nu sînt deloc jenați 
că tomurile stau aruncate îa grăma
dă pe sub tejghea.

Este prezentă aici o optică anacro
nică, ce nu are nimic comun cu exi
gențele difuzării cărții. Consideră 
oare lucrătorii din aceste, librării că 
rolul lor se reduce la factura
rea și împachetarea unei cărți ? 
Să nu se fi, aflat șf aici că sistemul 
de, difuzare a cărții, în sensul larg 
al cuvîntului, este O noțiune , com
plexă, legată intim de testarea și o- 
rientarea gustului public, de sonda
rea solicitărilor, ca și de modalită
țile practice de desfacere, expunere, 
popularizare, publicitate, propagan
dă de carte? Din investigațiile 
noastre . rezultă că numeroși' difu
zori, ignorînd aceste practici sfîr- 
șesc prin a face din unitatea respec- 
tivă'*simple depozite de cărți. în li
brăriile sătești din județul Mara
mureș, de exemplu, intilneșli tot 
fețlul- de titluri do, cărți ,de uitșrps 
restrîns, ca „Aplicații ale statisticii 
matematice", „Biotehnica .în practica 
construcțiilor", „Diagnostioul bolilor 
reumatismale", „Mijloace de tran
sport — încărcare și descărcare" și 
altele, evident expediate și recep
ționate aici fără nici un discerna- 
mînt.

O bună difuzare a cărții ' într-o 
zonă cu un anume specific, avînd 
ca premise de baza cunoașterea 
preocupărilor caracteristice locuito
rilor acesteia, depinde totodată și de 
modul cum difuzorul își face me
seria, cum înțelege să ia o inițiati
vă adecvată. Cît de complex șY~de 
elastic este azi acest sistem de di
fuzare se poate deduce dintr-o 

• simplă enumerare a formelor prac
ticate deja în unele librării și lo
calități : iată, de pildă, sondajul de 
raft — unul dintre procedeele cu
rente de testare a pulsului vin- 
zării de carte indiferent de te
matică. La Seini, în județul Ma
ramureș, ni vorbit de „Ser
bările cărții", „Balul cărții",

manifestări organizate periodic în a- 
ceastă localitate, cu intenția nu nu
mai de a populariza cartea, a stîrni 
și stimula interesul cititorilor, ci și 
d'e a favoriza apropierea între librari 
și cumpărători. Mai există și o serie 
de formule „de interior", adică folo
site în cadrul librăriilor, ca „Zilele 
de vernisaj ale cărții", „Cartea săptă- 
mînii", „Romanul săptămînii", vitrine 
sau rafturi tematice, expoziții rezer
vate editurilor, unui grup de autori 
șau unui singur autor, liste de „cărți 
in curs de epuizare", afișe de lan
sare a unui nume nou etci. Alte for
me „de exterior" servesc aceluiași 
scop :. organizarea de cluburi gen 
„prietenii. librăriei",. întîlniri cu au
torii, consfătuiri cu .cumpărătorii, bi
bliografii I-/ recornandate" și la cere
re — afișe publicitare, pachete cu ca
douri, concurs de vitrine etc.

Dacă stai'de vorbă cu librarii, fie
care îți poate 
spune că a folo
sit — cîndva ! — 
o formă sau alta. 
Dar proverbul „cu 
o floare nu se 
face primăvară" 
își găsește și aici 
deplină justifi
care; Am întîlnit 
difuzori de carte 
care ne-au decla
rat că, teoretic, 
cunosc bine aces- 
țe forme ale di
fuzării cărții, dar 
că... așteaptă in
dicații ; ferme în 
acest șens. La o 
asemenea situa

ție sîntem îndreptățiți să ne între
băm cine le interzice inițiativele 
proprii ? Cine . îi. împiedică să facă 
din aceste forme un repertoriu de. 
lucru cotidian ?

Prospectarea 
poate recurge, 
la lucrări de 
ții, ca

periodică a pieței 
de asemenea, chiar 

sociologie a căr-' 
instrumente eficiente ' de 

lucru pentru librari. Desigur, ini
țierea personalului unităților co
merciale din acest sector trebuie 
concepută metodic, atît-în ce privește 
sondajul de bpinie, cît și orientarea 
gustului public. Și desigur că asupra 
realizării în practică a acestor cerin
țe ar trebui să mediteze factorii : de 
răspundere din Centrala cărții, din, 
Baza de , desfacere a cărții, din 
centrele județene de librării și 
CENTROCOOP. Căci este demult 
timpul ca pretutindeni să fie înlătu
rate metodele meșteșugărești. . ruti
niere, practicile rigide, astăzi flagrant 
anacronice în .cadrul nou al relațiilor 
dintre „consumatorul" de cultură și 
„produsul" cultural. Experiența bună 
a unor librării atestă djn plin acest 
adevăr.
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cinema
• Pe aripile vlntului : PATRIA — 
10; 14,30; 19,15.
• Explozia : FEROVIAR" — 9; 
11,15; 13,30; 13,43; 18,15; 20,30,; ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, MODERN — 8,45; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21. ■
• Vara bărbaților : CENTRAL — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Casa de lingă calea ferată : 
FESTIVAL — 9; 11; 13; 15-; 17; 
19; 21.
B Queimada : LUCEAFĂRUL' — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21, BUCU
REȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Domnului profesor, cu dragos
te : SCALA — 8,30;........................
18,30; 21, CAPITOL 
13,30; 16; 18,30; 21, 
9,15; 11,30; 13,45; 16;
• Lupul mărilor ; 
LUMINA — 9;'12,30; 
CEGI — 15,45; 19(15, 
15,30; 19.
• Filiera : EXCELSIOR — 9; 11,15; 
13,30;’ 16; 18,30; 21, FLAMURA — 
9; 11,15; 13,30; 16.; 18,15; 20,30.
• Bariera : BUZEȘTI — 15.30; 18;
20.15, ARTA -r\ 15,30; 18; 20,15.
a Joe Hill : GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30, MIORIȚA — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Ursul Vogi — 9,30; 11,30; 19,45; 
16; 18, Astă-seară dansăm ta ‘ 
milie — 20,15 : DOINA.
• Doamna și vagabondul — 9— 
18,15 în continuare, Program 
filme documentare — 20,15 : TIM
PURI NOI.
• Seceră vîntul sălbatic : DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
a Pasărea Phonix — 9; 11,30; 14, 
Femeia cu două fețe — 16,30, Ulti
ma lună de toamnă — 13,45, înge
rul albastru — 20,45 : CINEMATE
CA (sala Union).
• Săgeata căpitanului Ion : FE
RENTARI — 15,30; 17,45; 20, POPU
LAR — 15,30; 18; 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.
• Vacanță la Roma : LIRA — 
15,30; 18; 20,30, VIITORUL — 15,30; 
18; 20,15.
• Legenda lui Rustam : GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Marea evadare : AURORA — 9; 
12,15; 16; 19,30, TOMIS — 9; 12,30; 
16; 19,30.
• Cu mîiniie curate : COSMOS — 
15,30; 18; 20.15.
• Am încălcat legea : COTROCEN1
— 15,38; 18; 20,15.
a Sfîrșitul Liubavinilor : MUNCA
— 16; 18; 20.
• Micul om mare : VOLGA — t ; 
11,-30; 14,15; 17; 20.
a Perla coroanei : CR1NGAȘI — 
16; 18: 20.
a Frumos, onest, emigrat tu Aus
tralia... : FLOREASCA — 15,30; 18; 
20,30. '
• Drum Iu penumbră : FLACĂRA
— 15,30; 18-; 20.
• Creierul : VITAN — 15,30; 18;
20.15.
a Fata care vinde flori : RAHOVA
— 15,30; 18: 20,30.
• Fete in soare : PROGRESUL — 
15,30; 18; 20,15.
a A fost odată un polițist : LA- 
ROMET — 15,30; 1T.30; 19,30.

11; 13,30; 16;
— 9; 11,15; 

FAVORIT — 
18,15; 20,30.
Răzbunarea : 
16; 19,30, BU- 
GIULEȘTI —

fa

de

• Rădăcinile culturii noas
tre .sînt adine înfipte în so
lul. românesc. în solul a- 
cesta, istoria a depus stra- 
turi-straturi timpul trăit 
de strămoși. E atît de fi
resc să ne întoarcem . din 
cînd în cînd în urmă și să 
dăm glas trecutului în căr
țile sau pe scenele noastre.

Dacă cei vechi spuneau^ 
despre istorie că este o 
magistra vitae, că oferă 
lecții vieții, cu atît mai 
mult se 'boate spune despre 
literatura care-și extrage 
temele din trecutul istoric 
că exercită o înaltă peda
gogie; O piesă de teatru 
c‘u subiect istoric riu lumi
nează doa-r trecutul, ci ne 
luminează propria noastră 
cofiștiință prin intermediul 
experiențelor istorice. în 
secolul trecut, ca și în se
colul nostru, reprezentarea 
marilor drame istorice pe 
scena teatrului nostru na
țional, a dramelor unui A- 
lecsandri, Hasdeu, Davila, 
Delav-rancea, Iorga ori 
Blagă'. a însemnat și conti
nuă. să’ însemne mai mult 
decît simpla revivificare a 
unor fapte ori personaje 
istorice. Aceste" reprezen
tații constituie în intenția 
marilor noștri scriitori a- 
devărate ore
rească . reculegere, de veri
ficare Si întărire ă conștiin
ței noastre naționale. Astfel, 
importanța teatrului istoric 
nu este doar estetică, ci și 
etică. O dramă istorică este 
și trebuie să fie azi, mai 
mult decît pricind, un exa
men de conștiință)

Iată, avem în față, într-un 
volum purtînd titlul simplu 
Teatru, ceea ce am putea 
numi dipticul istoric al lui 
Paul Anghel, cele două ta
blouri drămatic-istorice în
chinate lui Ștefan cel Mare 
și Mihai Viteazu, sau veacu
lui' eroic moldav și primei 
încercări glorioase

de sărbăto-

de uni-

r

ficare a țărilor românești : 
Săptămina patimilor, ca și 
Viteazul sînt, înainte de 
toate, rodul unor meditații 
pline de fervoare asupra u- 
nor pagini încărcate de 
semnificație, de învățămin
te, ale istoriei. Ca atare, 
Ipoteza dramatică de „veac 
eroic moldav" ca și Vitea
zul,
șapte fundaluri", nu sînt 
simple proiecții scenice ale 
unor evenimente. Ele pur
ced dintr-un viguros senti
ment de participare la isto
rie, aceasta fiind, în primul 
rind, istoria pe care o trăim,

acțiunii. într-o asemenea
perspectivă, Ștefan și Mi
hai sînt eroi exemplari, 
confruntîndu-se cu destinul 
lor și al poporului lor, re- 
prezentîndu-1, întruchipîn- 
du-1 cu toată rîvna și cu 
tot cugetul, eroii unor fap
te strălucite, dar și ai u- 
nui intens proces de cu- 

„basor.elief dramatic pe noaștere. Căci nu vom găsi 
în aceste piese o idealizare 
nejustificată istoric sau es
tetic a acestor figuri, sufi
cient de viguroase, de înal
te pentru ca dramaturgul să 
nu mai fie nevoit să le în
frumusețeze nejustificat.

Paul ANGHEL

T eatru
pe care o facem noi înșine, 
oameni ai veacului nostru. 
Sentimentului, primordial 
firește, i se adaugă însă re
flecția. O adevărată filozo
fie a istoriei, aplicată la 
momentele ei cruciale, se 
degajă din aceste texte. Pe 
scenă ori între filele cărții 
nu vom găsi, așadar, în a- 
cest teatru al lui Paul An
gliei, cromolitografiile dra
mei istorice romantice, ci 
viziunea unui om modern, 
respectînd înaltele valori 
ale trecutului, dar care, el 
însuși fiu al unei epoci de 
grandioasă . reașezare a is
toriei pe temeiuri noi. con
sideră drama istorică drept 
o dramă a cunoașterii și a

în economia pieselor lui 
Paul Anghel, Ștefan și Mi
hai preiau necesitatea isto
rică și — cum spune auto
rul "despre unul din ei — 
„încearcă să țină cerul pe 
umeri ca și Atlas". Da, a- 
ceasta este împovărătoarea, 
dar măreața misiune isto
rică a amintitelor personali
tăți istorice. în jurul lor, 
dramaturgul dispune o în
treagă țară pe care o simți, 
mișcîndu-se, cu tot „rîul, 
ramul". Paul Anghel exce
lează în sugerarea marilor 
mișcări ale istoriei. El are 
simțul tragismului și gran
dorii ei. Cînd încolțit de 
forțe nemăsurat mai mari 
decît ale sale, Ștefan excla-

mă : „Nu vom lăsa acest 
pămint vrăjmașului ; vom 
sili (ara să se apere iarăși 
singură... Să se dea foc tîr- 
gurilor care ne-au mai ră
mas ; să se arză Bacăul și 
Sascutul, și Adjudul, și Tro- 
tușul, și Bîrladul, și Tecu- 
cii, și toate târgurile din 
Țara-de-Jos. Și satele. Cu 
bordeie cu lot... Cei teferi să 
pună mina pe arme", simți 
cum cuvîntul acesta străba
te ca un fier pămîntul și 
norodul Moldovei. Cuvinte 
de patimă, în care se împle
tesc suferința' și voința în- 
dîrji’tă de a rezista.

O viață patetică vibrează 
în piesele acestea istorice. 
Paul Anghel a ridicat în 
Săptămina patimilor și Vi
teazul adevărate monumen
te dramatice în care circulă 
sevele simțirii. Patos deloc 
retoric, mai curînd expresie 
a voinței și gîndirii înflăcă
rate decît a simțirii. în țe
sătura acestor drame auto-, 
rul a știut să intercaleze cu 
multă iscusință unele pasa
je, fraze ori cuvinte din do
cumentele reale (unele mai 
puțin cunoscute) ale timpu
lui. Trecerea de la cuvintul 
fictiv al artistului la acela 
autentic al documentului se 
face pe nesimțite. Drama
turgul a izbutit să recreeze 
istoricul, să-i denumească 
perenitatea. De aici, actua
litatea acestor piese, faptul 
că — privindu-le ori citin- 
du-le — ele ne mișcă, ne 
tulbură și ne conving. Tea
trul lui Paul Anghel ne o- 
feră nu numai prilejul unor 
desfătări , artistice — prin 
verbul înaripat — ci și al 
unor lecții dramatice la 
care putem medita. Teatru 
prin excelență patetic, el 
mobilizează în 
spectator înalte, 
pasiuni și virtuți.

Nicolae
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„ROMÂNIA - FILM“ prezintă : 
filmul de aventuri pentru tineret

Producție a studiourilor poloneze. Regia : Stanislaw 
Jedryka. Cu : Henryk Golebiowsk, Filip Lobodzinski, 
Alina Janowska, Krystyna Borowicz.

Deschiderea emisiunii. Telex.
Rapsodie pentru nai și orgă 
cu Gheorghe Zamfir și Marcel 
Cellier.
A fost odată ca niciodată... : 
..Micul toboșar".
De vorbă cu gospodinele.
Vetre folclorice-: „Țara Biha- 
rlei" .— zona Beiuș-Vașcău. 
Rapsozi și artizani populari, 
obiceiuri,, cîntece și jocuri 
inedite . din bazinul Crișului 
Negru.
Cercetări pentru viitor..
Concert de estradă.
Biblioteca pentru toți.
Capodopere ale muzicii uni
versale. Două partituri de R. 
Schumann.
Telejurnal.
Emisiune în limba germană.
Ritm, tinerețe, dans.
Biruit-au gîridul. La aniver
sarea nașterii lui Miron Cos- 
tin. Prezintă acad. Constantin 
C. Giurescu.
1001 de seri.

19.30 Telejurnal.
20,00 52 de inițiative în 52 de săp- 

tâmîni.
20,13 Teleenciclopedia • Labirintul 

alb • Breviar a Heconectarit.
21,00 Film serial : „Mannix",
21,50 Orășelul copiilor mai mari — 

cu Anda Călugăreanu, Dan 
Tufaru, Florian.Plttiș, Cornel 
Patriciii, Octavian Coteseu, 
Rodica Tapalagfi, MIhai Fo- 
tino. Regia : Alexandru Bo- 
căneț.

22.30 Telejurnal.
22,40 Săptămina sportivă.
23.00 Seară de lieduri și romanțe cu 

Emilia Petrescu, Elena Simio- 
Nicolescu,

is,30 Agends.
16.40 Cîntece și jocuri 

interpretate . de 
„Cipcîrlia",

17,10 Reporterii noștri peste hotare 
• Buhara fără mistere 
(U.R.S.S.) — reportaj de Hori a , 
Vasiloni • Ltlbeek — vechi 
oraș hanseatic (R.F.G.) — re
portaj de Manase Radnev.

17.40 Pagini muzicale de mare 
popularitate. Haydn s— Simfo
nia 88 în Sol major. Interpre
tează Orchestra simfonică a 
filarmonicii de stat „George 
Enescu". Dirijor Willem van 
Otterlo.

18,00 Istoria filmului sonor. In lu
mea minunată a animației.

Valoarea lucrării lui M. Zlate 
constă în fundamentarea științifică 
a unei noi viziuni asupra teoriei 
și practicii educaționale in care ac
țiunea educativă este centrată nu 
atît asupra individului, ei are m 
vedere, iii primul rînd, influența 
multilaterală a grupului, a micro- 
cpiectivului asupra formării și dez
voltării personalității omului. Lu
crarea pornește de la ideea că rela
țiile interpersonale oe se structu
rează în cadrul grupului constituie 
un instrument și un important cimp 
de acțiune educativă, ele fiind ca
drul social în care elevul își mani
festă și își activizează comporta- 

z montul, aptitudinile etc. Tocmai de 
aceea educația trebuie să se axeze 
în’principal pe,aceste interacțiuni 
și structuri specifice care mijlocesc 
Orice , influență educator — per
soană educată și permit personali
tăților integrate în ele să participe 
creator la realizarea obiectivelor 
educaționale. Asimilind in mod fe
ricit .rezultatele unor științe noi, 
cum ar. fi sociologia, psihologia so
cială. autorul relevă pregnant rod
nicia în plan social a utilizării com
ponenței psihosociale a grupurilor 
de c^t.re știința educației, a folosirii 
factorilor și metodelor, de grup în 
practica. educativă. Eficiența ei prac
tică rezidă în deschiderea mai largă a 
educației, către sistemul social din 
care .face parte, către valorile și o- 
biectivele sale pentru a putea răs
punde cît: mai adecvat comenzii so
ciale pe care acesta o formulează.

Deosebit de important este faptul 
că. în a doua parte a lucrării, idei 
teoretice remarcabile 'sînt prezentate 
în strînsă corelație cu numeroase

experimente, modele de acțiuni in
tegrabile într-o practică educativă 
curentă. în acest context, autorul 
își precizează punctul de vedere a- 
supra unei probleme actuale pri
vind raportul dintre grup și colec
tiv. Distincția este realizată într-un 
plan axiologic. Colectivul reprezth/ 
ță nivelul valoric superior de dez
voltare a structurilor grupaje, cînd 
individualitatea, fără să-și piardă 
elementele de diferențiere, se iden
tifică cu aspirațiile, interesele care 
rezultă din infracțiunile tuturor 
celor integrați.

Această nouă perspectivă în care 
este reevaluată și redimensionată 
valoarea factorilor și metodelor de 
grup are multiple implicații asupra 
desfășurării practicii educaționale. 
Acțiunea de educare nu se mai 
poate limita la a constata inter- 
relațiile dintre elevi, ci trebuie să 
le folosească pentru a stimula ini
țiativa și participarea elevului la 
procesul propriei . sale educații. 
Elevul nu este înfățișat în postura 
unui recipient de stimuli educativi, 
ci a unui participant activ, plin de 
inițiativă la. proiectarea și realiza
rea unor acțiuni educative. înțe
leasă ca un dialog viu între educa
tor și persoana educată, educația își 
relevă astfel pe deplin caracterul 
său umanist, oferind alternativa 
dezvoltării componentelor psihice 
creatoare 
tați.

în fine, noul tip de relație edu
cator — persoană educată deschide 
noi posibilități in soluționarea unei 
probleme de certă actualitate: crea
tivitatea cadrelor didactice în pro
cesul educațional. Pe baza unui bo-

ale fiecărei individuali-

găt material de investigație, auto
rul propune soluții deosebit de in
genioase pentru stimularea acesteia.

P-arte a. Iuw 
orarii, a tehnicilor și metodelor uti
lizabile în investigarea,.fenomenului 
educativ la ■'relațiilor - de
grup își reliefează valoarea cu atit 
mai mult cu cît educatorii nu dis
pun încă cel puțin de un manual 
în care să fie prezentate^ dt de cît 
sistematic cele mai importante 
metode de cercetare a fenomenului 
educativ.

Desigur că printr-o dezbatere a- 
supra posibilităților de extindere a 
unei asemenea perspective științi
fice la nivelul întregii educații, lu
crarea s-ar fi îmbogățit, constitu- 
indu-se și ca o contribuție de 
seamă la elaborarea unei psiholo
gii sociale a educației, în care.să fie 
analizate detaliat probleme cum ar 
fi caracteristicile psihosociale ale 
climatului .instituțional școlar, ale 
procesului de socializare a elevului, 
căi posibile de pregătire a cadrelor 
didactice' din acest punct de vedere.

Prin contribuțiile aduse atît în 
planul teoriei, cît și al practicii e- 
ducaționale, lucrarea se Înscrie ca 
o remarcabilă apariție. Ea reprezin
tă, atît pentru cercetătorii de specia
litate, cîț și pentru cei care lucrea
ză nemijlocit pe tărimul activității 
educative, un util- instrument 
lucru, 
tiv în 
tură 
viu al

de 
iar prin modul viu și atrac- 
care este scrisă, este de na
șă se bucure de interesul 
publicului larg.

Asist, univ.
Lazăr VLĂSCEANU
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Ne suit bine cunoscute 
tablourile „România revo
luționară" sau „România 
rupîndu-și cătușele pe Cîm- 
pia Libertății", ca și fap
tul că ele aparțin lui C. D. 
Rosenthal. Știm, de ase
menea, că pictorul a fost 
un susținător înflăcărat, un 
participant activ la revo- 

_ îuția din 1848. Cunoaștem 
’ prea puțin restul . biogra

fiei lui Rosenthal, tine
rețea sau: ultimii 
împrejurările și 
care a sfîrșit.

Lucrarea lui 
Tita, .pusă în 
Teatrul evreiesc 
are în primul rind 
tul de a aduce lumină a- 
supra acestor zone ale vieții 
sale.

„Culorile j nemuririi" 
învie 
viața 
după 
1848. 
cepfe
Un mesager sosit pe neaș
teptate . — care poate a- 
vea, cum bine s-a obser
vat, și semnificația 
alter-ego al propriei con
științe 
pentru 
te 4— îi 
sarcina 
la Viena, Budapesta, Sibiu 
și București pentru a duce 
vești, documente, manifes
te. Este, acesta, un moment 

• de grea cumpănă. Și Ro
senthal nu va trăi, nu va 
putea trăi atît drama op

țiunii (opțiune de mult fă
cută), cît pe cea a perpe
tuării unei existențe pline 
de riscuri, lipsită de împli
nirile vieții profesionale și 
familiale. Plecat '
mul ultimei sale 
Rosenthal va fi 
anchetat. El va

uman, a iubirii fierbinți pe 
care Rosenthal a purtat-o 
pâmintului românesc și ce
lor mai buni fii ai Româ
niei — linii de forță tensio
nate și în transpunerea 
scenică a „Culorilor nemu
ririi".

Colectivul artistic al Tea-

ile celor care l-au cunoscut 
și prețuit și cu citate din 
jurnalul pictorului. îndeo
sebi simplitatea și exacti
tatea acestor din urmă 
consemnări-documente, fio
rul lor bărbătesc, tensiu
nea lor de un drama
tism autentic aduc în spec-

Culorile nemuririi
re- 

o ultimă perioadă din 
lui Rosenthal — de 
evenimentele de la 
Acțiunea piesei in
ia Graz în 1851...

de Stefan TITA

LA TEATRUL EVREIESC DE
■ /

STAT

Cronica dramatică

roic, refuzînd orice dela
țiune — în beciurile poliției 
habsburgice de la Buda- ■ 
pesta. Un sfîrșit care îi .va 
consfinți pe deplin desti
nul de revoluționar,

în realizarea biografiei 
dramatice a pictorului, Ște
fan Tita se arată preocupat 
de reliefarea tăriei și no
bleței idealului politic și

trului evreiesc de stat a a- 
bordat textul cu seriozita
te și maturitate. Din ini
țiativa realizatorilor spec
tacolului (regia : Adrian 

. „Lupu), scenele de viață u- 
șor romanțate, mai pro
nunțat. intimiste, ale. scri
erii lui Ștefan Tita, au fost 
contrapunctate cu apreci
eri consemnate în memori-

tacol un accent inedit; 
și deosebit de emoționant.

în privința spectacolu
lui propriu-zis. proaspătul 
regizor, care este Adrian 
Lupii, a optat pentru o 
altă modalitate decit cea 
a teatrului documentar. Se 
impune să observăm în 
acest sens o înclinație, am 
zice romantică, spre crea-

rea de atmosferă — spre 
metafore scenice bazate pe 
efecte de accentuată 
tralitate și plasticitate.

Actorii sînt conduși 
siguranță în direcția rea
lizării unor compoziții bo
gate și nuanțate. In frun
tea unei distribuții omoge
ne, din care menționăm 
pe Rudi Rosenfeld, Bebe 
Bercovici, Seidy Gliick, 
Beatrice Abramovici, Iri
na Dail, Mano Rippel, Radu 
Cristea, Albert Kitzl, Bea
trice Steinmetz, Marietta 
Neumann, se remarcă in
terpretul eroului principal. 
Carol Marcovici, a cărui si
guranță profesională s-a 
făcut remarcată în ulti
ma vreme și în rolurile 
„Adam" și „Constructorul 
Solness", a reușit cu succes 
să sugereze, dincolo de tu
multul omului, spiritul de 
dăruire și sacrificiul celui 
care „a văzut ideea" re
voluției biruitoare, erois
mul- lui de neuitat.

Scenografia Dianei loan 
Popov (îndeosebi decoru
rile sobre și rafinate colo- 
ristic) și comentariul mu
zical semnat de Corneliu 
Cezar (care utilizează cîn
tece vechi, în tonalități 
sfîșietoare) contribuie la 
reușita spectacolului și la 
apoteoza acestui artist re
voluționar aureolat în „Cu
lorile nemuririi", care a 
fost Constantin Daniel 
Rosenthal.

tea-
cu

Natalia STANCU

y
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i
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• Filarmonica de stat „George 

i Enescu" (la Ateneul Român) :
Concert simfonic. Dirijor : Mirtea 

| Basarab — 20.
o A.R.I.A. prezintă (la Sala pala- 

I tului) : Concert extraordinar sus
ținut de „The golden gate quartet" 

i (S.U.A.) — 20.
a Opera Română : Cavaleria rusti- 

r cană ; Paiațe — 19,30.
a Teatrul de operetă : Ser mărită 

I fetele — 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Cara- 

I giale" (sala Comedia) : Dulcea pa
săre a tinereții — 20, (sala Stu- 

I dio) : Jocul de-a vacanța — 20.
a Teatrul de comedie ; Slutter 

I Courage — 20.
. a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
' landra" (sala din' bd. Schitu Mă- 
, gureanu) : Un tramvai numit do

rință — 20, (sala dln’str. Alex. Sa-
l hia) : Anunț la mica publicitate 

— 20.
I e Teatrul Mic : Balul absolvenților 

— 15, Testamejitul cîinelui — 19,30. 
(sala 
(sala 
- 20.

■ Teatrul ,,C. I. Nottara" 
Magheru) : Stana — 19,30, 
Studio) : Noaptea nechemată
• Teatrul Giulești : ...Eseu — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cele 12 
luni ale anului — 16.
a Teatrul evreiesc de stat : Culo
rile nemuririi — 19,30.
a Teatrul satirlc-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) ; Trăsnitul meu 
drag — 19,30.
e Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Dansul maimu
țelor — 19,30.
a Ansamblul artistic „Ransodla 
Română" : Pe plaiurile Mioriței — 
19,30.
a Circul „București" : Aprindeți 
stelele — 19.30.

•
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Cronica

ORAȘE DISTINSE IN ÎNTRECEREA PATRIOTICĂ

MEHEDINȚI

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:

Tot aici sint puse în vin- 
numeroase plante medici- 
siropuri și ceaiuri pro- 
de unități botoșănene.

cunt, cie asemenea, convins ca aceasta cooperare va __________ _____ __--—", independență și înțelegere internațională, la . care cele două țări ale noastre sînt profund atășate.Primiți, vă rog, Excelență, expresia considerației mele deosebite.

vremea

J

Mesajul de salut al C. C. al P. C. R.

raporturile bune, în con-

LOTO

Un nou concurs cu premii

VIZITELE DELEGAȚIEI 
ECONOMICE INDIENE

Politic șl 
din Dane-

vineri, to- 
avut o în-

întăririi unității mișcării 
și* muncitorești interna-

SOSIREA IN CAPITALA 
A PREȘEDINTELUI 

BĂNCII INTERNAȚIONALE 
DE INVESTIȚII — MOSCOVA

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA DIN 12 

IANUARIE 1973

AHMED OSMAN
Primul ministru al guvernului 

Regatului Maroc

organizat de Comitetul Național

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

IERI AU ÎNCEPUT

BUCUREȘTIAm primit cu mare plăcere mesajul de felicitare și urări pe care ați binevoit să mi-1 adresați cu ocazia numirii de către Maiestatea Sa Regele Hassan II în postul de prim-minis.tru al guvernului său.Vă mulțumesc foarte mult pentru aceasta și vă asigur de hotărîrea mea de a nu precupeți nici un efort în scopul menținerii și întăririi prieteniei și cooperării care caracterizează atît de fericit relațiile între cele două țări ale noastre.Sînt, de asemenea, convins că această cooperare val contribui în mod efectiv la dezvoltarea și succesul politicii de pace,

Delegația economică indiană, con
dusă de H. R. Gokhale, ministrul pe
trolului și chimiei, ministru al justi- 

' ției, a vizitat, în cursul zilei de vi
neri, uzina „1 Mai“ din Ploiești, Com
plexul petrochimic de la Brazi, pre
cum și schela petrolieră de la Băicoi. 
f această ocazie, membrii delegației 
au luat cunoștință de unele realizări 
ale țării noastre în domeniul con
strucției de utilaj petrolier și al pe
trochimiei.

Cu prilejul vizitei acestei delegații 
în țara noastră, ambasadorul Indiei 
la București, V. K. 'Ahuja, a oferit 
vineri un dineu-

Vineri seara a sosit în Capitală 
V. A. Vorobiov, președintele Băncii 
internaționale de investiții — Mos
cova, care va face o vizită în țara 
noastră.

Pe’aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost întîmpinat de Mihai Diamando- 
pol, președintele Băncii de investiții, 
și Vasile Voloșeniuc, președintele 
Băncii române de comerț exterior.

Au fost prezenți N. V. Maslenni
kov, ministru consilier, și membri 
ai Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

Festivitatea inmînării premiului 
municipiului Suceava

SUCEAVA (corespondentul „Scîn- 
teii", Gh. Parascan). — Ieri a avut 
loc festivitatea consacrată decernării 
premiului II pe țară, obținut de mu
nicipiul Suceava în întrecerea pentru 
înfrumusețarea și buna gospodărire a 
localităților, la categoria 
sub 50 000 locuitori. La adunare 
luat' parte tovarășii 
membru supleant

municipii 
au 

Miu Dobrescu, 
---------- —,------ . al , Comitetului 
Executiv al C.C. al P.ClR., prim-se- 
cretar al comitetului județean de 
partid Suceava, Iosif Goia, din partea 
C.S.E.A.L., reprezentanți ai consiliilor 
județean și municipal al Frontului 
Unității Socialiste, oameni aî muncii 
din întreprinderi și instituții, fruntași 
în acțiunea de gospodărire și înfru
musețare a municipiului. în cadrul 
aceleiași^țestivități au fost înminate 
insigne de fruntaș în gospodărirea 
orașului unui număr de 140 de oa
meni ai muncii.

într-o atmosferă entuziastă,'parti-

cipanții la festivitate au adresat o te
legramă C.C. ai P.C.R., tovarășului 
Nioolac Ceaușescu, în care se spune, 
printre altele. : „Animați de fier
binți sentimente de dragoste față de 
patrie și partid, puternic mobilizați de 
locul pe care l-am ocupat în 1972 in 
întrecerea patriotică și conștienți de 
marile îndatoriri pe care le avem in 
opera de traducere in viață a hotărî- 
rilor Congresului al X-lea și ale Con
ferinței Naționale a partidului, sin- 
țcm ferm hotărîți ca, în acest an — 
decisiv pentru înfăptuirea cincinalu
lui înainte de termen — să obținem 
un bilanț și mai rodnic. în întrecerea 
patriotică. Astfel, în 1973, vom exe
cuta un volum de lucrări în valoare 
de peste 55 milioane lei', ceea ce va 
fi concretizat în obiective de larg in
teres obștesc, care să sporească fru
musețea municipiului, gradul lui de 
urbanizare și civilizație".

CURIER JUDEȚEAN
J3

Cineamatorii 
se afirma

Un grup de cineaști amatori 
de la întreprinderea textilă 
„Ardeleana" din Satu-Mare, 
condus de Aladar Toth, a rea
lizat primul lor film intitulat 
..Ziua de lucru a țesătoarei", 
după un scenariu original inspi
rat din cerințele respectării 
normhlor de igienă și protecția 
muncii. Filmul s-a bucurat de 
o bună primire din partea su
telor de 
vizionat, 
vingător, 
Cineaștii 
pe „platourile1 
alte patru . 
teme de strictă actualitate.

textiliste care l-au 
considerîndu-1 con- 
instructiv, educativ, 

amatori au în lUcru 
i" .întreprinderii 
scurt-metraje pe

„Perla 
Mureșului"

Sub această denumire, la 
Arad s-a redeschis frumoasa 
și atractiva terasă situată în- 
tr-una din cele. mai pitorești . 
zone ale municipiului — fa
leza rîului Mureș. în urma 
unor ample lucrări de reame- 
najare, prin care s-a urmărit 
valorificarea eficientă a spații
lor și o mai bună servire' a 
populației, unitatea dispune în 
prezent de 
pentru 
(reuniuni, 
bar de zi 
cu mobilă

elegante 
manifestări 

. recepții), 
i etc., toate 

adecvată,

saloane 
ocazionale 

braserie, 
înzestrate 
modernă.

I4ARGH IȚA:<ț

Un
la

nou edificiu 
Odorheiu 

Secuiesc
în 

cuiesc 
nouă școală cu 16 
două laboratoare, ........   _ ,
tru practica elevilor. întreprin
derile din localitate, care vor 
patrona școala, au ho.tărît să 
doteze, atelierele cu piesele și 
mașinile necesare și să acorde 
asistență tehnică de specialita
te. De asemenea, date fiind 
tradiția și dragostea odorhe- 
ienilor pentru flori, în cadrul 
școlii noi se va organiza o seră ■ 
a elevilor.

municipiul 
s-a dat în

Odorheiu-Se- 
folosință o 

săli >de clasă, 
ateliere pen-

ESiWi

Ieri In țară : Vremea a fost în gene
ral frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin în Oltenia și jumătatea de 

■ vest a Munteniei. In Moldova, Dobro- 
gea și Bărăgan cerul s-a menținut mai 
mult acoperit în prima parte a zilei. Au 
căzut ninsori temporare în cea mai 

, mare parte a Moldovei și eu caracter 
local în Dobrogea și Bărăgan. S-au mai 
semnalat ninsori în zona munților 
orientali și meridionali. Vîntul a con
tinuat să prezinte intensificări în Mol
dova șl pe litoral, unde izolat a visco
lit zăpada. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între minus 5 grade la Tîrgu- 
Mureș șt Intorsura Buzăului și plus 5

grade la Caracal, Calafat șl' Băllești. 
In București : Vremea a .fost în gene
ral. frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin. Vîntul .a. suflat slab, pînă 
la-potrivit. Temperatura maximă a fost 
de plus 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 și 16 ianuarie. In țară : Vreme in 
curs de încălzire. Cerul va fi variabil. 
Se vor mai semnala precipitații slabe 
izolate, sub formă de ninsoare la în
ceputul intervalului în sud-estul țării, 
și sub formă de burniță cu depunere 
de polei în rest. Vînt potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între mi
nus 9 și plus 1 grad, local mai cobo- 
rite în primele zile în estul Transilva
niei și nordul Moldovei, iar maximele 

. între minus 2 și plus 8 grade. Ceață 
mai ales dimineața șl seara. In Bucu
rești : Vreme în curs de încălzire. 
Cerul va fi variabil. Vint șlab, pină la 
potrivit. Temperatura aerului în creș
tere.

FOND GENERAL DE PREMII : 
1 114 321 lei.

EXTRAGEREA
60 32 50 33.

EXTRAGEREA
71 86 78.

Plata premiilor
pitală de la 20 ianuarie pînă la' 26 
februarie ; în țară de la 24 ianuarie 
pînă la 26 februarie 1973 inclusiv.

I : 58 34 51 14 70

a II-a : 70 5 90 20

va începe în Ca- .

• SPORT • SPORT <ițSPCjRt' '

Campionatul feminin de handbal JOCURILE AFRICANE

s-a reluat ieri, la Pitești CONTINUĂ

CeaPITEȘTI (prin telefon). — 
de-a doua serie de trei etape a tur
neului de sală al campionatului fe
minin de handbal a început în sala 
sporturilor din Pitești. Judecind 
după partidele de ieri — și chiar 
avînd în vedere meciurile de azi. și 
miine — această 
nu pare să ducă 
melor trei clasate, 
mișoara, I.E.F.S.
București), ci — cel mult — să pro
ducă unele schimbări în rîndul ce
lorlalte șapte, formații, de ale căror 
forțe fruntașele clasamentului nu au 
cum să se teamă...

în prima partidă,. Rulmentul Bra
șov a învins pe Progresul București 
cu 15—11. Conform așteptărilor, • stu
dentele de la I.E.F.S. au cîștigat ușor 
meciul cu Voința Odorhei (20—13), 
după un joc în care Irina Klimovski. 
Bota, Băicoianu și Bunea s-au re
marcat în mod deosebit.

fază a competiției 
la detronarea pri- 
(Universitatea Ti- 
și Universitatea

Cu un rezultat in parte surprinză
tor, avea să se încheie cel de-al 
treilea meci al zilei : Textila Bu- 
huși — Constructorul Timișoara. 
Handbalistele din Buhuși au condus 
în marea majoritate a timpului, dar 
scorul final le-a fost favorabil, e a- 
devărat, la limită (8—7) timișorence- 
lor.

Fără a avea cîtuși de puțin emo
ții, echipele universităților din Bucu
rești și Tjmișoara au cîștigat la 
scoruri edificatoare : bucureștencele 
— cu Simona Arghir și Doina Furcoi 
în mare formă — au învins cu 27—7 
(14—4) pe Mureșul Tg. > Mureș, 
timișorencele cu 23—11 (11—5) 
Rapid.

Pentru astăzi după-amiază 
prevăzute, în ordine, meciurile
la ora 15) : Progresul — Construc
torul, Rapid — Rulmentul, Mure
șul — U. Timișoara, Textila — 
I.E.F.S., Voința - U. București.

iar 
pe

sînt 
(de

Pe diferitele baze sportive din 
Lagos (Nigeria) continuă Jocurile a- 
fricane. în cadrul concursului atle
tic, care se desfășoară pe Stadionul 
Național, ghanezuî Karikari a cîști- 
gat cursa de 100 m, cu timpul. de 
10”5/10, iar compatrioata sa Alice 
Annum a cîștigat proba similară fe
minină, cu rezultatul de ll”7/Î0. în 
proba de 110 m garduri,. primul s-a 
clasat Fatwell Kimano (Kenya); in 
14”1 10.

în prima semifinală' a probei de 
400 m garduri, atletul ugandez John 
Akii-Bua, medaliat cu aur la Jocu
rile Olimpice de la Mtinchen, -a rea
lizat timpul de 50”7/10. Cîștigătorul 
celeilalte 'semifinale a fost kenyanul 
Mike Murei, cu 51”2/10. în seriile 
cursei de 1 500 m, cel mai bun timp. 
(3’48”3/10) a fost obținut de .etiopia
nul Regassa Shibiru ; cufiosciitul re- 

. cordman, Kipchoge Keino (Kenya) a 
ocupat doar locul trei, în această- se
rie, cu 3’52”2/10.

Prima medalie de aur a concursu
lui de judo a revenit lui Outtara 
(Coasta de Fildeș), învingător la ca
tegoria mijlocie.

A e

In cîteva rîndun
• PATINAJ. S-a încheiat concursul

de patinaj viteză de la Alma Ata,. 
la care au fost prezenți numeroși ■ 
campioni și recordmani sovietici. Per
formerul competiției a fost Aleksandr 
Țîgankov (24 de ani), care a stabilit 
un nou și valoros record unional la 
multiatlon : 164,420 puncte (Țîgankov 
a obținut următoarele rezultate : 500 
m — 39”5/10 ; 1 500 m — 2'01”3/10
(nou record unional) ; 3 000 m —
4’08”2/10 și 5 000 m — 7’41 ”3/10). în 
cadrul unui concurs internațional ce 
a avut loc la Cortina d’Ampezzo, nor
vegianul Lasse Efskind a cîștigat 
proba de 500 m cu performanța de 
39”17/100. Pe locul secund — compa
triotul său Byorang — (39”39/100), 
urmat de sovieticul Komarov — 
39”60/100).

• HOCHEI PE GHEAȚA. în etapa
a 22-a a campionatului cehoslovac de 
hochei pe gheață, lidera clasamentu
lui, Tesla Pardubice, a suferit o sur
prinzătoare înfrîngere pe teren pro
priu : 2—3 (0—0, 1—2, 1—1) în fata 
formației H. Z. Litvinov. Cealaltă 
pretendentă la titlu, Dukla Jihlava, a 
terminat la egalitate : 3—3 -(1—3,
1—0, 1—0) partida susținută in depla
sare cu V. S. Kosice.

• SCHI. La Alpbach (Austria) a 
început cea de-a 6-a ediție a cam
pionatelor internaționale universitare 
de schi. Probele de slalom special au 
fost dominate de studenții austrieci. 
Cursa masculină a revenit lui Gerf- 
ried Zobel, iar cea feminină s-ă în
cheiat cu victoria schioare! Aglaja 
Schillinger.

• CEI MAI BUNI ZECE SPORTIVI 
AI ANULUI 1972 — desemnați ca 
atare în urma tradiționalei anchete 
organizate de Asociația internațională 
a presei sportive (A.I.P.S.) — sînt ; 
1. Mark Spitz (S.U.A.) — natație : 
217 puncte ; 2. Eddy Merckx (Bel
gia) — ciclism : 148 puncte ; 3. Shane 
Gould (Australia) — natație : 118
puncte ; 4. Lasse Viren (Finlanda) — 
atletism : 115 puncte ; 5. Valeri Bor
zov (U.R.S.S.) — atletism : 95 punc
te ; 6. Ard Schenk (Olanda) — pati
naj viteză : 82 puncte ; 7. Emerson 
Fittipaldi (Brazilia) — automobilism : 
45 puncte ; 8. John Akii-Bua (Ugan
da) — atletism : 37 puncte ; 9. Olga 
Korbut (U.R.S.S.) — gimnastică : 37
puncte ; 10. I-Ieide Rosendahl (R.F. a 
Germaniei) — atletism ; 27 puncte.

e BASCHET. în cadrul sferturilor 
de finală ale „Cupei campionilor eu
ropeni" la baschet fethinin, dețină
toarea trofeului, echipa . Daugava 
Riga a jucat în deplasare cU forma
ția poloneză K. S. Lodz, pe care a 
înviris-of cu 92—48 (45—29). O victorie 
în deplasare a obținut și Sparta Pra- 
ga : 70—60 (29—26) cu formația- iugo
slavă Vozdovâc. Echipa bulgară S. C. 
Pcrnik a întrecut, pe teren propriu, 
cu 73—59 (32—29), formația franceză 
U. C. Clermont Ferrand.

o VOLEI. La Sofia a avut loc, timp 
de trei zile, un turneu internațional 
de, volei rezervat echipelor de. juniori. 
La masculin pe primul loc s-a clasat 
echipa Bulgariei, urmată. în ordine de 
selecționatele R.D. Germane, Ceho
slovaciei și de formația Școlii sporti
ve nr. 1 din București. în ultima zi 
a competiției : Cehoslovacia — 
Școala sportivă nr. 1 București 3—1 
(15—12, .15—8, 10—15, 15—13).

o CICLISM. Cursa ciclistă de șase 
zile,' desfășurată pe velodromul 
acoperit din Bremen, s-a încheiat cu 
victoria cuplului Dieter Kemper 
^R.F. a Germaniei) — Graham Gil
more (Australia).

Funicular mobil
Un colectiv . de specialiști de 

la C.E.I.L. Piatra Neamț și 
Institutul de cercetări forestie
re au conceput, proiectat și 
realizat primul funicular mo
bil pe piloni din țară. în com
parație cu funicularele clasice, 
noua instalație dispune de o 
schemă foarte simplă de cabluri 

■ care asigură suportarea . unei 
sarcini de 2 tone, colectarea 
buștenilor de pe o rază de 300 
de metri și poate fi montat în 
numai 4—5 ore, față de 5 zile 
cit durează montatul vechilor 
tipuri de funi cutare.

Unităti
• A.

industriale 
la sate

în comunele Mihai Viteazu 
și Așchileul . Mare a început 
construcția a două hale indus
triale. Ele aparțin Fabricii de 
pielărie și încălțăminte din 
Cluj și cooperației de consum. 
In noile construcții, sute de 
muncitori vor lucra articole 
din piele și încălțăminte. A- 
ceasta va crea posibilități spo
rite de utilizare a forței de 
muncă din localitățile respec
tive. Pe.ste puțină, yremș, își 
va începe activitatea și o țesă- 
torie de covoare in comuna 
Vîlcele.

„Hermes 
numele unui
nou magazin

Pentru valorificarea resurse
lor locale, în municipiul Boto
șani s-a deschis o nouă și mo
dernă unitate comercială. Este 
vorba de magazinul „Hermes", 
profilat pe desfacerea produ
selor de artizanat executate în 
rețeaua cooperativelor de con
sum, 
zare 
nale, 
duse

Casă de cultura 
la Orșova

oraș Orșova s-a, con-în noul 
strait o casă de cultură a sin
dicatelor. Ea dispune de o sală 
de spectacole, săli pentru pre
gătirea programelor artistice, 
pentru simpozioane și confe
rințe, o bibliotecă și sală de 
lectură încăpătoare, săli pen
tru cineclub, foto etc. Edificiul 
se integrează armonios în pei
sajul noului oraș. în timp ce 
constructorii grăbesc ultimele 
lucrări de finisaj, formațiile 
artistice pregătesc programul 
artistic care va fi prezentat în 
curind, prilejul inaugurării.

(w Bl

Noua bibliotecă municipală clin Piatra Neamț

pentru Apărarea Păcii
A început difuzarea buletine

lor noului concurs pentru „Fon
dul Păcii" organizat în 1973 de 
Comitetul Național pentru A- 
părarea Păcii.

Tema : „Cultura română — 
promotoare a idealurilor păcii, 
umanismului și respectului în
tre popoare".

Elaborînd răspunsurile exacte 
la cele 15 întrebări, participan-, 
ții la concurs au prilejul de a-și 
verifica și îmbogăți cunoștințele 
asupra istoriei culturii româ
nești de la începuturi și pină în 
zilele noastre. Buletinele cuprind 
o bibliografie a cărei cercetare 
lămurește și ajută în rezolvarea 
răspunsurilor.

Concursul este dotat cu nu
meroase . și valoroase premii, 
printre care premiul I în valoa
re de . 25 000 lei, cinci premii II 
în valoare de 10 000 lei fiecare și 
zece premii III în valoare de 
5 000 lei fiecare. Cele 816 premii

ale concursului vor fi atribuite 
prin tragere Ia sorți concurențe
lor care au dat cel puțin 11 răs- 

. punșuri exacte la întrebări.
Buletinele de concurs sînt di

fuzate prin comitetele județene, 
municipale și orășenești de luptă 
pentru pace, prin comitetele sin
dicale și prin organizațiile Uniu
nii Tineretului Comunist, iar la 
sate prin căminele culturale, 
precum și prin unitățile coope
rativelor meșteșugărești de la 
orașe și sate. în București se gă
sesc buletine și la sediul Comi
tetului municipal de luptă pen
tru pace București, din str. Po
lonă nr. 19.

Prețul unui bliletin : 2 lei. Un 
concurent poate participă cu 
maximum 100 de buletine. Data . 
pînă la care buletinele comple
tate cu' răspunsurile la întrebări 
pot fi trimise pe adresa Comi
tetului Național pentru Apărarea 
Păcii este 31 mai 1973.

•COPENHAGA 12 (Agerpres). 
Copenhaga s-au . deschis, vineri di
mineața, lucrările Congresului al 
XXIV-lea al, Partidului Comunist 
din Danemarca. La congres parti
cipă numeroși delegați și invitați, 
precum și 20 de . delegații de peste 
hotare, reprezentînd partide comu
niste și muncitorești din Europa, A- 
sia și America Latină. La congres 
participă o delegație a C.C. al 
P.C.R., condusă de tovarășul Cornel 
Burtică, membru supleant al Comi
tetului Executiv, •secretar al C.C. al 
P.C.R. Cu prilejul deschiderii lucră
rilor congresului, conducătorul . de
legației. C.C. al P.C.R. a înmînat 
conducerii Partidului Comunjst din 
Danemarca mesajul de salut al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român.

După alegerea comisiilor de lucru 
ale congresului, Knud Jespersen, 
președintele Partidului Comunist 
din Danemarca, ,a prezentat rapor
tul de activitate al C.C. al parti-

dului. In continuare, delegații vor 
proceda la examinarea situației po
litice, economice și sociale a țării și 
vdr dezbate programul de acțiuni al 
partidului în lupta pentru îmbună
tățirea nivelului de viață al oame
nilor muncii, pentru întărirea păcii 
pe continentul european și în lume.

Lucrările congresului vor dura trei 
zile.

★
La sosirea la Copenhaga, delega

ția C.C. al P.C.R. a fost întimpi- 
nată de Ib Norlund și Per_Kristen- 
sen, membri ai Biroului 
secretari ai C.C. al P.C. 
marca.

★
în după-amiaza zilei de 

varășul Cornel Burtică a 
trevedere cu Ivar Noergaard, minis
tru al comerțului exterior, pentru 
problemele piețelor europene și re
lațiile cu țările nordice. A fost pre
zent ambasadorul român la Copen
haga, Gheorghe Ploieșteanu.

Ora Giao Thua, „ora 
zero" a anului care a 
început, se înscrie în 
suita nenumăratelor 
„ore fierbinți", de zi 

-și de noapte, de luptă 
și muncă, fără- pre
get și fără șovăire, 
în care se află anga
jat poporul vietna
mez. La capătul unui 
an de mari încercări, 
oamenii muncii din 
Republica Democrată 
Vietnam au gravat, in 
cronica lui 1972 suc
cese strălucite obți
nute deopotrivă în bă
tălia pentru respinge
rea agresiunii imperia
liste ca și pe frontul 
activităților de con
strucție și reconstruc
ție. „Bombele lansate 
de U.S. Air Force — 
spunea ,1a Hanoi, Luu 
Qui Ky, secretarul ge
neral al Uniunii ziariș
tilor din R. D. Viet
nam — departe de a 
arunca înapoi „în epo
ca de piatră" societa
tea nord-vietnameză, 
■au demonstrat în mod 
pregnant tăria de 
neclintit, invincibilita- 

■■ tea unui popor anga
jat, ca un singur om, 
într-un unic și uriaș 
efort, în salvgardarea 

' independenței și a 
ființei sale naționale".

Străbătînd întinde
rile R. D. Vietnam am 
întîlnit pretutindeni, 
în orașe și în sate, in 
păduri și pe șosele, in 
zonele de coastă și în 
regiunile muntoase, 
fapte impresionante 
vădind eroismul și 
abnegația, puterea de

muncă și de sacrifi
ciu. tenacitatea, hăr
nicia și ingeniozitatea 
omului vietnamez al 
acestor ani; care, sfi- 
dînd raidurile bom
bardierelor gigant, 
continuă să , constru
iască și să reconstru
iască, să limiteze pier-

cii din industrie și-au 
mobilizat întregul po
tențial de energie pen
tru continuarea acti
vităților de producție, 
indiferent de împre
jurări. Diversele ra
muri ale industriei, 
reorientate potrivit ne
cesităților actuale, au

Comitetul Central al Partidului Co
munist Român adresează celui de-al. 
XXIV-lea Congres ăl Partidului Co
munist din Danemarcă, tuturor co
muniștilor, clasei muncitoare și oa
menilor muncii danezi un salut in
ternationalist, împreună cu mesajul 
de caldă prietenie al Partidului Co
munist Român, al oamenilor muncii 
din Republica Socialistă România.

Membrii partidului nostru, întregul 
popor urmăresc cu sentimente de so
lidaritate activitatea Partidului Co
munist din Danemarca pentru pro
movarea intereselor fundamentale ale 
poporului danez, pentru făurirea uni
tății de acțiune a forțelor muncito
rești și progresiste în lupta pentru 
triumful idealurilor socialismului, 
pentru instaurarea unui climat de 
securitate și destindere în Europa, 
pentru pace și colaborare internațio
nală.

Reafirmînd satisfacția partidului 
nostru pentru evoluția ascendentă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
tovărășească statornicite între Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist din Danemarca, ne exprimăm 
convingerea că, în spiritul întîlnirilor 
și convorbirilor care au avut loc in 
ultimii ani intre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Knud Jespersen, aceste 
raporturi se vor extinde pe viitor în 
folosul celor'două partide și popoare, 
al dezvoltării relațiilor dintre Repu
blica Socialista România și Dane
marca, al ‘ 
comuniste 
ționale.

Relevînd 
tinuă dezvoltare, existente intre. Re
publica Socialistă România și Dane
marca, dorim să exprimăm hotărîrea 
noastră de a acționa pentru dezvol
tarea relațiilor politice, economice, 
tehnico-științifi'ce și culturale ro- 
mâno-daneze,: în interesul, celor două 
popoare, al cauzei păcii, înțelegerii 
și cooperării în Europa și în întreaga 
lume.

în prezent, eforturile și energia 
întregului nostru popor sînt îndrep
tate spre traducerea în viață a vas
tului program de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate, 

. adoptat la cel de-al X-lea Congres 
al P.C.R., a noilor sarcini stabilite 
de ultima Conferință Națională a 
partidului, în scopul dezvoltării ac
celerate a industriei, agriculturii, a 
întregii economii naționale, înfloririi 
învățămîntului, artei, culturii, afir
mării plenare a personalității uma
ne, pentru continua ridicare ă ni
velului de viață material și spiritual 
al poporului.

Pe arena internațională. România 
dezvoltă relații de colaborare mul
tilaterală și prietenie cu toate țările 
socialiste, multiplică raporturile cu 
statele care au pășit pe calea unei 
dezvoltări independente, extinde, în 
spiritul coexistenței pașnice, legătu
rile sale cu celelalte țări ale lumii, 
întreaga politică externă a țării 
noastre esțe întemeiată pe egalita
tea in drepturi, pe respectarea prin
cipiilor independenței și suveranită
ții naționale, avantajului reciproc, 
neamestecului în treburile interne.

România militează consecvent pen
tru crearea unui sistem eficient de

securitate în Europa, care să ducă 
la organizarea,, pe baze noi. a ra
porturilor dintre statele continentu
lui, la excluderea folosirii forței și 
amenințării cu forța în relațiile in
terstatale și care să deschidă calea 
unei cooperări nestingherite, echita
bile între țările europene. La capă
tul primei faze a lucrărilor pregă
titoare ale Conferinței europene 
pentru securitate și colaborare, con
siderăm că eforturile tuturor forțe
lor iubitoare de pace trebuie orien
tate spre încheierea pregătirii și 
desfășurarea cu succes, în cel mai 
scurt tjmp, a acestei conferințe, co
respunzător intereselor cauzei co
laborării popoarelor de pe continent, 
tuturor popoarelor lumii.

Tara noastră militează cu fermi
tate pentru stingerea focarelor de 
război și de încordare în lume, pen
tru rezolvarea problemelor litigioa
se dintre state pe calea dialogului 
și negocierilor, pentru înfăptuirea 
dezarmării generale, și în primul 
rind a celei nucleare, pentru instau
rarea în lume a unui climat de des
tindere, securitate și cooperare.

Susținem în mod statornic dreptul 
imprescriptibil al fiecărui popor de 
a-și alege nestingherit calea pro
priei dezvoltări, fără ingerințe din 
exterior, de a folosi în interesul pro
priu întregul patrimoniu național, de 
a se afirma liber în viața internațio
nală, conform aspirațiilor și intere
selor sale 'legitime. în acest spirit, 
poporul român este solidar și spri
jină popoarele care luplă pentru 
eliberare națională și socială, împo
triva imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, contra poli
ticii de discriminare rasială.

întru totul solidar cu lupta dreaptă 
a poporului vietnamez, poporul ro
mân își exprimă speranța că în ca
drul tratativelor de la Paris se va 
ajunge la semnarea ■ acordului de 
încetare a războiului, la restabilirea 
păcii, cu respectarea' dreptului sa
cru al popoarelor din Indochina de 
a-și hotărî, de sine stătător, destinul.

în spiritul politicii sale interna
ționaliste, Partidul . Comunist Ro
mân dezvoltă relațiile de prietenie 
și colaborare tovărășească cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, 
extinde legăturile de solidaritate cu 
partide de guvernămînt din țările 
care păsesc pe calea unei dezvoltări 
independente, aiimlifică solidaritatea 
cu mișcările de eliberare națională, 
lărgește raporturile cu celelalte forțe 
muncitorești și democratice, în inte
resul unității tuturor forțelor antiim- 
perialiste.

Vă dorim, dragi tovarăși, succes 
deplin în activitatea consacrată în
deplinirii hotărârilor ne care le. va 
•adopta Congresul al XXIV-lea, rea- f 
lizării aspirațiilor de progres și pros
peritate ale poporului danez, trium
fului cauzei socialismului și păcii în 
lume.

Trăiască Partidul Comunist din 
Danemarca !

Trăiască prietenia și colaborarea 
dintre poporul român și poporul da
nez !

Trăiască unitatea partidelor comu
niste și muncitorești, a tuturor for
țelor antiimperialiste !

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

plinirea angajamentu
lui lor de a menține 
și dezvolta

. turile 
țiile.

S-au
sebire
trecut
relor și orezăriilor din 
R. D. Vietnam, care,

transpor- 
și comunica-

distins cu deo- 
în anul ce a 
lucrătorii ogoa-

//

R. D. VIETNAM

UN UNIC
SI URIAS EFORT
derile provocate de 
bombe, să asigure 
continuarea activități
lor pe plan economic 
șiz social-cultural.

Pilduitoare sînt fap
tele de eroism ale 
clasei muncitoare. Răs- 
punzînd chemării „Fie
care uzină — o uni
tate de muncă model, 
fiecare colectiv — o 
fortăreață de luptă !“. 
lansată de către con
ducerea de partid și 
de stat, oamenii mun-

continuat să producă, 
amplasate adesea în 
inima pădurilor sau 
sub pavăza muntelui, 
menținînd și, acolo 
unde a fost posibil, 
intensificînd produc
ția.

Cel ce parcurge dru
murile R. D. Vietnam 
remarcă, la fiecare 
pas, în fiecare clipă, 
eforturile eroice ale 
brigăzilor de tineri și 
tinere care nu precu
pețesc nimic în înde-

în bătălia pentru re
coltă, în pofida celor 
mai înverșunate a- 
tacuri inamice, au ra
portat îndeplinirea sar
cinilor asumate pri
vind satisfacerea ne
voilor statului, ale 
populației, ale fron
tului.

în diferitele regiuni 
care au cunoscut cele 
mai intense bombar
damente aviatice, a- 
gricultorii — membri 
ai formațiunilor loca-

le de autoapărare an
tiaeriană — și-au des
fășurat munca cu 
arma la spate, gata în 
orice clipă , de a da ri
posta cuvenită agreso
rului.

Membrii colectivelor 
de muncă din Hanoi 
și muncitorii portuari 
din orașul Haifong, 
țăranii cooperatori din 
provinciile, sudice sau 
din ’
Roșu, minerii 
Hongai și 
forestieri 
muntoase 
colectivul spitalului din 
Thanh Hoa și al uzi
nei mecanice „Vietna
mul de sud" din pro
vincia Nam Ha — toți 
acești oameni bravi 
pe care i-aih cunos
cut în acești ani 
eroici, și. asemenea lor 
toți oamenii muncii 
,din R. D. Vietnam, au 
pronunțat, la conflu
ența 
1973, 
rare 
NAM
■nou, fericit) cu con
vingerea fermă în vic
toria deplină a 
porului 
luptei ce o > 
atîta vitejie 
dreptul sacru 
decide singur 
soartei sale, 
idealurile 
independenței, 
și progresului patriei 
sale.

Dînd expresie nă
zuinței întregului po
por vietnamez de a

delta . Fluviului 
din 

muncitorii 
din zonele 
din nord,

anilor 1972 și 
tradiționala u- 

„CHUC MUNd 
MOI" “(Un an

po-
vietnamez, a 

duce cu 
pentru 
de a 

asupra 
pentru 

libertății, 
păcii

vedea statornicindu-se 
o pace dreaptă și 

■trainică pe . pămintul
Vietnamului, guvernul 
Republicii Democrate 
Vietnam, împreună cu 
Guyernul Revoluțio
nar Provizoriu, al Re
publicii Vietnamului 

•de . Sud, militează 
neobosit pentru a se 
ajunge la o reglemen- 

. tare, pașnică a pro
blemei vietnameze, în

• cadrul negocierilor de 
. la Paris. El a depus
• eforturi pentru inche-
• ierea Acordului pri-
• vind i-estabilirea păcii, 
se pronunță și acțiq-

• nează cu seriozitate 
pentru semnarea Iui 
neîntîrziată. In același 
timp, el , este ■ ferm 
hotărît de 
presiunilor

' de forță.
Poporul

știe căi. în: lupta sa 
dreaptă nu es.te sin
gur, • că se bucură de 

i simpatia și solidarita-
■ tea forțelor progresiste 

de pretutindeni, ale b- 
piniei' publice mondia-

■ le, care iși expri-
■ mă speranța că ra- 
. țiunea va învinge, că
tratativele vor. fi irj- 

. cununate de succes,
ajungîndu-se astfel la 

. restabilirea păcii și 
afirmarea deplină a 
dreptului acestui po
por eroic de a-și solu
ționa singur probleme
le interne, de a-și 
făuri de sine stătător 
un viitor liber și fe
ricit.

i

a nu ceda 
și politicii
vietnamez

Corneliu VLAD



O.U.A. sMază
elaborarea unei noi
strategii a mișcării 

de eliberare din Africa
ACCRA 12 (Agerpres). — în capi

tala Ghanei continuă lucrările celei 
de-a 21-a sesiuni a Comitetului eli
berării al Organizației Unității Afri
cane.' Un comunicat cu privire Ia dez- . 
baterile din primele trei zile ale reu
niunii menționează că participanții 
au ascultat rapoarte asupra activității 
mișcărilor de eliberare de pe conti
nent și au trecut la elaborarea unui 
document prin care va fi stabilită 
noua strategie a luptei de eliberare. 
O comisie specială, alcătuită din re
prezentanții Algeriei1, Ghanei, Nige
riei, Tanzaniei, Zambiei și Republicii 
Zair, a fost constituită în vederea re
dactării acestui document.

Pe de altă parte, în capitala Ghanei 
s-a anunțat că participanții la sesiu
ne au dat publicității o declarație 
prin care iși exprimă solidaritatea cu 
poporul zambian și condamnă cu e- 
nergie hotărîrea regimului rasist de 
la Salisbury de a închide frontiera 
Rhodesiei cu Zambia.

★
Comitetul eliberării al Organizației 

Unității Africane a recunoscut încă 
două noi mișcări africane de elibe
rare : „Partidul Unit al Poporului 
din Seychelles" (S.P.U.P.) — condus 
de F. A. Rend, și „Mișcarea de eli
berare din coloniile portugheze Sao 
Thome și Principe" din Africa de 
vest.

Al ORGANIZAȚIEI DE■
ISLAMABAD 12 (Agerpres). — La 

Islamabad au început lucrările celei 
de-a 16-a sesiuiii a Consiliului Mi
nisterial al Organizației de Cooperare 
Regională pentru Dezvoltare — 
R.C.D. — din care fac parte Iranul, 
Turcia și Pakistanul.

Delegațiile țărilor membre pârtiei-_ 
pante la reuniune sînt conduse de 
ministrul afacerilor externe al Tur
ciei, Haluk Bayulken, ministrul afa
cerilor externe al Iranului, Abbas Aii 
Khalatbary, și de ministrul pakista
nez pentru problemele politice și co
municații, Mustafa Joti.

în mesajul transmis Consiliului Mi-

nisterial, președintele Pakistanului, 
Zulfikar Aii Bhutto, a arătat că ac
tuala sesiune trebuie să acorde prio
ritate problemelor extinderii- schim
burilor comerciale și intensificării 
cooperării industriale între țările 
membre ale organizației. El a apre
ciat că dimensiunile pieței regionale 
oferă largi posibilități pentru înfiin
țarea, in cele trei țări, a unei indus
trii moderne. Președintele Bhutto s-a 
pronunțat pentru stabilirea unui a- 
cord comercial preferențial în vede
rea promovării schimburilor pe plan 
regional.

Comunicat sovieto-franeez
® încheierea convorbirilor dintre L. Brejnev și G. Pompidou

REUNIUNEAREPREZENTANȚILORȚĂRILOR NORDICE ITALIA

COPENHAGA 12 (Agerpres). — 
Joi a avut loc la' Copenhaga o reuni
une a reprezentanților țărilor nor
dice la care au participat Anker 
Joergensen, Lars Korvald și Kafevi 
Sorsa, prim-miniștri ai Danemarcei, 
Norvegiei și, respectiv, Finlandei, 
Kjell-Olof Feldt, ministrul comerțu
lui al Suediei, și ambasadorul Islan- 
dei la Copenhaga. Cu aefest prilej, 
participanții s-au pronunțat în fa
voarea lărgirii cooperării între ță
rile nordice.

Președintele Egiptulai și-a încheiat

PARIS 12 (Agerpres). — Vineri a 
avut loc, în capitala Franței, o nouă 
rundă de convorbiri confidențiale 
între Le Duc Tho, consilierul spe- ' 
cial al delegației R.D. Vietnam la 
conferința cvadripartită in problema

Vietnamului, și Henry Kissinger, 
consilierul special al președintelui 
S.U.A. pentru problemele securită
ții naționale. în aceeași zi s-au des
fășurat convorbiri ale experților 
celor două delegații.

DECLARAȚIA M.A.E. AL R.D. VIETNAM

ROMA 12 (Agerpres). — Cele 
trei mari centrale sindicale . ita
liene, Confederația Generală a 
Muncii (C.G.I.L.), Confederația 
sindicatelor celor ce muncesc 
(C.I.S.L.) și Uniunea Muncii 
(U.I.L.) au lansat vineri un apel 
pentru o grevă națională gene
rală, pentru „a manifesta voința 
fermă a mișcării sindicale de a 
exprima puternica opoziție a 
muncitorilor față de politica e- 
conomică și socială a guver
nului".

în comunicatul dat publicității 
de cele trei centrale sindicale 
se arată că actualul guvern nu 
a luat măsurile necesare pentru 
rezolvarea unor probleme majo
re ca administrația publică, edu
cația, șomajul, precum și dez-. 
voltarea 'sudului țării, iar mă
surile antiinflaționiste sînt în 
contradicție cu aspirațiile clasei 
muncitoare.

Apelului lansat de sindicate 
i-au răspuns aproape 20 milioa
ne de muncitori.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — La 
încheierea vizitei neoficiale a lui 
Georges Pompidou, președintele Re
publicii Franceze, în Uniunea Sovie
tică, și a convorbirilor cu Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., a fost dat publicității un co
municat sovieto-francez. Convorbirile, 
menționează agenția T.A.S.S., s-au 
desfășurat într-o atmosferă de încre
dere și înțelegere reciprocă, cores
punzătoare relațiilor de'prietenie și 
respect dintre popoarele Uniunii So
vietice și Franței.

O atenție deosebită a fost acordată 
evoluției situației din Europa, acțiu
nilor desfășurate pentru înlăturarea 
principalelor surse de. încordare pe 
continent, pentru întărirea securi
tății europene, pe baza intangi- 
bilității frontierelor actuale, a nea
mestecului în treburile 
egalității, independenței, 
țării la > folosirea forței 
amenințarea cu folosirea ei, 
rii condițiilor necesare pentru extin
derea colaborării, mai bunei cunoaș
teri reciproce, dezvoltării schimburi
lor. Comunicatul exprimă speranța 
părților că va fi realizat un consens 
general în ce privește convocarea 
conferinței general-europene pentru 
securitate și cooperare, în lunile ce 
urmează.

L. Brejnev și G. Pompidou și-au 
exprimat profunda îngrijorare in le
gătură cu continuarea războiului și

a intervenției străine în Indochina 
și și-au reafirmat speranța că trata
tivele ce se desfășoară în prezent vor 
duce neintîrziat la o reglementare, 
în ce privește situația din Orientul 
Apropiat, părțile și-au reafirmat spri
jinul pentru rezoluția Consiliului de 
Securitate al O.N.U. din noiembrie 
1967.

în cursul convorbirilor a fost rele
vat progresul obținut in domeniul 
cooperării industrial-economice și s-a 
reafirmat dorința U.R.S.S. și Franței 
de a-și dubla volumul schimburilor 
de mărfuri în perioada 1970—1974.

Președintele Pompidou l-a invitat 
pe Leonid Brejnev să facă o vizită în 
Franța. Invitația a fost acceptată, 
data vizitei urmînd să fie stabilită 
ulterior.

vizita ia Iugoslavia

interne, 
renun- 

sau la 
asigură-

BELGRAD 12 (Agerpres). — La 
încheierea vizitei în R.S.F. Iugosla
via a președintelui Republicii Arabe 
Egipt, Anwar Sadat, la Belgrad a 
fost dat publicității un comunicat 
comun, informează agenția Taniug. 
între președinții celor două țări a 
avut loc un schimb de păreri în le
gătură cu unele probleme interna
ționale actuale și îndeosebi cu si
tuația din Orientul Apropiat. De a- 
semenea au fost abordate aspecte 
ale dezvoltării cooperării, bilaterale, 
pusă în slujba edificării unor rela
ții internaționale bazate pe deplină 
egalitate și a consolidării păcii în 
lume. Cu același prilej a fost re
afirmată hotărîrea celor două țări 
de a contribui activ la cauza păcii 
și cooperării între toate țările.

In legătură cu actuala criză din 
Orientul Apropiat, cei doi președinți 
au reafirmat că instaurarea unei 
păci drepte și durabile este condi
ționată de. aplicarea deplină a rezo
luției Consiliului de Securitate, 
subliniind necesitatea ca întreaga 
comunitate internațională să-și a- 
ducă contribuția la îndeplinirea re
zoluțiilor elaborate în această pro
blemă de Adunarea Generală a 
O.N.U. și de alte organizații inter
naționale. Părțile au adresat tuturor 
statelor apelul de a contribui Ia li
chidarea focarului de încordare din 
regiunea Orientului Apropiat, care 
constituie o amenințare la adresa 
păcii în lume.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR

CONSILIULUI NATIONAL PALESTINEAN
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Yasser Arafat, reales președinte al Comitetului Executiv 
al O.E.P.

chile Pregătiri in vederea
alegerilor parlamentare

SANTIAGO DE CHILE 12 (Ager
pres). — La Santiago de Chile a 
avut loc o reuniune a reprezentan
ților tuturor partidelor politice Ia 
care a participat ministrul de inter
ne, generalul Carlos Prats, pentru 
a aborda probleme legate de apro
piatele alegeri parlamentare progra
mate pentru luna martie. Cu acest 
prilej, ministrul chilian 
declarat că guvernul 
măsurile necesare care 
desfășurarea normală

HANOI 12 (Agerpres). — La 11 
ianuarie, aviația militară americană 
a efectuat din nou raiduri de bom
bardament asupra unui mare număr 
de provincii ale R.D. Vietnam — 
transmite agenția V.N.A. Aceste rai
duri, în care au fost implicate nu
meroase bombardiere B-52, au pro
vocat victime în rîndul populației 
civile și distrugeri de ordin mate-

rial. Ministerul Afacerilor Externe 
al R.D. Vietnam a dat publicității 
o declarație de protest în care cere 
guvernului S.U.A. să înceteze neîn- 
tirziat bombardamentele și minarea 
teritoriului R.D. Vietnam, precum și 
orice alte acte de natură să consti
tuie încălcări ale suveranității și 
securității acestui stat.

de interne a 
a luat toate 
să garanteze 
a alegerilor.

TOKIO 12 (Agerpres). — Primul 
ministru japonez, Kakuei Tanaka, a 
avut vineri după-amiază consultări-' 
cu președintele Partidului Socialist 
Japonez, Tomomi Narita. Au fost 
analizate diverse probleme figurînd 
pe agenda actualei sesiuni a Dietei, 
care urmează să-și reia dezbaterile 
spre sfirșitul acestei luni.

în cadrul întrevederilor prevăzute 
să aibă loc între liderii guvernului și 
cei ai partidelor de opoziție, premie
rul, care este, după cum se știe, pre
ședintele Partidului liberal-demo
crat, se va întîlni sîmbătă, separat, 
cu președintele C.C. al Partidului 
Comunist din Japonia, Sanzo Nosaka, 
cu președintele Partidului socialist- 
democratic, Ikko Kasuga, și cu pre
ședintele partidului Komeito, Yoshi- 
katsu Takeiri. Agenția Kyodo preci
zează că . întrevederea dintre pre
ședinții partidului liberal-democrat 
(de guvernămint) și Partidul Comu
nist din Japonia este prima 
istoria politică a Japoniei.

din

(Agerpres). — La sediul 
din Cairo s-au încheiat, 

sesiunii Consiliului
CAIRO 12 

Ligii Arabe 
vineri, lucrările 
Național Palestinean care au durat 
șase zile.

în cadrul ședinței finale, partici
panții au examinat raportul comisiei 
militare, trecînd apoi la alegerea 
noului Comitet Executiv al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei. Yas
ser Arafat a fost reales în unanimi
tate președinte alx acestui organism, 
din care fac parte, în total, 10 mem
bri — reprezentanți ai organizațiilor 
de comando palestinene și indepen
denți.

într-un comunicat publicat Ia în
cheierea lucrărilor Consiliului, W- 
zistența palestineană iși reafirmă ho- 
tărîrea de a continua lupta de elibe
rare, relatează- agenția M.E.N.

Comunicatul arată că, în cadrul, 
dezbaterilor, au fost abordate toate 
problemele referitoare la cauza pa
lestineană. Cu acest prilej, a fost 
subliniată, îndeosebi, necesitatea rea
lizării unificării tuturor organizații
lor palestinene, precum și a luptei 
pentru respingerea tuturor proiecte
lor care vizează lichidarea cauzei pa
lestinene, relatează agenția.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT

CONTROVERSE
ÎN CONGRESUL S.U.A

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
Continuarea agresiunii în Indochina 
rămine în continuare elementul esen
țial al controverselor dintre Admi
nistrația republicană și opoziția de
mocrată din Congres. Reproșînd 
președintelui Nixon decizia de la 
sfirșitul anului trecut privitoare la 
bombardamentele întreprinse asupra 
R. D. Vietnam, adoptată fără consul
tarea prealabilă a Congresului, opo-> 
ziția- democrată a avertizat Casa Albă

că va împiedica numirea noilor mi
niștri in guvern., Teoretic, senatorii 
democrați, care dețin majoritatea, 
au această posibilitate.

Referindu-se la tendința. Adminis
trației de a evita consultarea forului 
legislativ al țării, senatorul Mansfield 
a declarat că „actualele relații dintre 
președinte și Congres reprezintă cea 
mai gravă criză constituțională din 
istoria parlamentară a S.U.A.", in
formează agenția Associated Press.

r

Ministrul român al agri
culturii, industriei altaen- 
tee și apelor, Ansel° Micuiescu, 
a făcut’ o vizită de două zile. în 
R.S.F. Iugoslavia, unde a avut con
vorbiri cu secretarul federal pentru 
agricultură, Ivo Kuștrak. Părțile au 
convenit să se constituie o comisie 
mixtă de colaborare din reprezen
tanți ai celor două ministere, insti
tutelor științifice agricole și ai unor 
unități de producție agricolă din cele 
două țări.

Cocteil la ambasada 
României din Tokio

In pofida cererilor opoziției

statului în cinstea re
prezentanților misiu
nilor diplomatice a- 
creditate la Viena. 
care a avut loc la 9

• PERU: „Pămîniul să fie 
în stăpînirea celor ce-1 
muncesc”

RELUAREA DISCUȚIILOR

Jonas

SECETĂ In turcia

Procese semnificative
pe continentul

• COLUMBIA: Cereri pen
tru naționalizarea tere
nurilor petrolifere

latino-american
paniile străine care activează în 
propria noastră țară, cu plata în 
valută.

BOGOTA 1-2 (Agerpres). — 
Enrique Pardo Parra, fost mi
nistru al petrolului, s-a pronun
țat pentru naționalizarea tuturor 
terenurilor petrolifere din. Co
lumbia.

într-un interviu acordat zia
rului „Sol", el a arătat că, în 
timp ce Columbia duce lipsă de 
această materie primă pentru 
necesitățile economiei, aproape 
toate zăcămintele petrolifere din 
țară se află în mîinile monopo
lurilor străine, în special nord- 
americane. Noi — a spus el — 
sintem obligați să ne cumpărăm 
propriul nostru petrol de la com-

HAVANA. 12 (Agerpres). — 
Obiectivul prioritar al guvernu
lui peruan in următorii trei ani 
este realizarea deplină a refor
mei agrare care să transfere pă- 
mintul celor ce-I muncesc, a de
clarat ministrul peruan al agri
culturii, Enrique Valdez Angulo, 
aflat îri vizită oficială la Hava
na. în cadrul procesului de re
formă agrară, a subliniat el, a- 
gricultura peruană a înregistrat 
creșteri semnificative ale 
ducției și productivității.

NICOSIA 12 (Agerpres). — După 
o întrerupere de o lună, la Nicosia 
au fost reluate convorbirile interco- 
munitare, menite să reglementeze 
problemele dintre comunitățile grea
că și turcă din Cipru.

într-o declarație făcută repre
zentanților presei, reprezentantul 
ciprioților greci, Glafkos Clerides, a 
arătat, că, în cursul unei prime între
vederi, au fost trecute în revistă su
biectele abordate în cadrul convor
birilor intercomunitare în perioada 
care s-a scurs din iunie 1972 și a 
fost elaborată o agendă a discuți
ilor în problemele rămase nerezol
vate.

TOKIO 12 — Corespondentul 
Agerpres FI. Țuiu transmite : 
Cu prilejul încheierii misiunii 
sale în Japonia, ambasadorul 
României, Iosif Gheorghiu, a o- 
ferit joi seara un cocteil.

Au participat funcționari su
periori din M.A.E. și din alte 
ministere, Masashi Isano, preșe
dintele Comitetului economic 
Japonia-România.

Au fost prezenți Ichiro Suna- 
ma, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.J., activiști ai C.C. al 
P.C.J., Masashi Ishibashi, se
cretar general al P.S.J., precum 
și A. Kubo, vicepreședinte, și 
Shiroo Suzuki, secretar general 
al Asociației de prietenie Japo
nia-România.

Lîl ?6kiîî au continuat Vineri 
convorbirile dintre Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, și Mobutu Șese Seko, pre
ședintele Republicii Zair.

&cord sovieto-americosi. 
La Moscova a fost semnat acordul 
de colaborare tehnico-științifică in
tre Comitetul pentru știință și tehhi- 
că din U.R.S.S. și firma americană 
„General Electric". Documentul pre
vede, printre altele, schimburi de 
licențe, elaborarea și realizarea in 
comun a unor programe și proiecte, 
precum și schimburi de , informații 
între ministere sovietice și firma 
americană.

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT
LONDRA VIENA

Oscilațiile barometrice 
ale politicii „înghețului"
Nu peste mult timp 

va expira termenul 
celor 90 de zile de 
„îngheț" al salariilor și 
prețurilor pentru care 
guvernul a obținut a- 
probarea parlamentu
lui. Ce va urma după 
aceasta ? — se întreabă 
presa londoneză, care 
continuă să comenteze 
pe larg problemele din 
ce în ce mai ascuțite 
ale programului eco
nomic antiinflaționist 
lansat 
Heath în 
două luni.

Ziarele constată, în 
primul rînd, că, deși 
— în principiu — 
i,înghețate", prețurile 
la o largă gamă de 
produse, - în 
cele alimentare, 
înregistrat in ultimele 
două luni importante 
creșteri. „Gospodina, 
scrie „TIMES", trebuie 
să facă față zilnic 
continuei creșteri a 
prețurilor la produsele 
care necesită o treime 
din bugetul alimentar. 
Aceasta ar fi trebuit 
să oblige, de altfel, 
guvernul să instituie 
de urgență o comisie 

. de anchetă pentru a 
afla cauzele creșterii 
fantastice a prețului 
cărnii".

în schimb — relevă 
presa britanică — în 
ceea ce privește salari
ile, ..............
total, fiind 
pînă și 
referitoare 
rea salariilor ca 
mare directă a crește
rii costului 
tămînalul
WEEKLY" 
cest sens : 
clar cine . 
cine are de suferit de 
pe urma politicii în- 

^ghețării".

de guvernul 
urmă cu

special
au

„înghețul" a fost 
blocate 

negocierile 
la spori- 

ur-

vieții. Săp- 
„LABOUR 

scrie în a- 
„acum este 
profită și

Evoluția acestei si
tuații are loc in con
dițiile în care econo
mia britanică, deși în
registrează unele sem
ne de _ îmbunătățire, 
totuși resimte încă din 
plin efectele inflației, 
șomajului, folosirii in
complete a capacități
lor de producție etc. 
Ceea ce determină, de 
altfel, o anumită stare 
de incertitudine.

Sub presiunea unor 
largi 
meni 
căror 
sebit 
ducerea sindicatelor a 
lansat avertismentul 
că, în cazul în care nu 
se reiau negocierile 
pentru obținerea unor 
majorări de salarii, 
uniunile sindicale ar 
putea recurge la înce
tarea lucrului. Pus în 
fața perspectivei de- 

. clanșării unui val de 
greve, care ar afecta 
înfăptuirea programu
lui său antiinflaționist, 
guvernul caută să gă
sească unele formule 
așa-zise de compro
mis. A început astfel 
o nouă rundă de con
vorbiri cu reprezen
tanții congresului sin
dicatelor britanice, în 
speranța unui aranja
ment care să permită 
continuarea actualei 
politici fără împotrivi
rea sindicatelor, O a- 
semenea soluție este 
însă considerată ca a- 
vînd nu prea multi 
sorți de reușită. Dună 
părerea ziarului „SUN
DAY TELEGRAPH", 
„acum, conflictul din
tre guvern și T.U.C. 
pare că va izbucni ine
vitabil, cînd cele două 
părți se vor întîlni din 
nou săptămîna aceasta 
la Downing Street".

categor.ii de oa- 
ai muncii, ale 

salarii sînt deo- 
de scăzute, con-

Problema care se pune, 
arată in continuare 
ziarul, este că „sindi
catele vor ridica din 
nou clauza controlării 
prețurilor alimentare, 
care este inacceptabilă 
pentru guvern".

După părerea majo
rității comentatorilor, 
o dată cu reluarea lu
crărilor parlamentare 
la 22 ianuarie, nu este 
exclus ca guvernul să 
propună prelungirea 
„înghețării" salariilor 
și prețurilor — în for
ma în care a funcțio
nat și pînă acum — pe 
o perioadă care s-ar 
putea prelungi în pri
măvară și poate chiar 
în vară. în schimb, 
pentru a evita o con
fruntare directă cu 
sindicatele, ar urma 
ca această fază să fie 
una de „relaxare con
trolată a înghețării" — 
cum se exprimă ziarul 
„OBSERVER". Aceas
ta ar dori să însemne 
că se preconizează in
stituirea unor organis
me permanente de 
control care ar permi
te ducerea de tratative 
referitoare la revendi
cările muncitorilor în 
anumite împrejurări și 
pentru anumite cate
gorii de salariați.

Asemenea proiecte, 
chiar dacă vor lua 
formă concretă, după 
cum consideră săptă- 
minalul „TRIBUNE", 
nu vor satisface mul
tiplele revendicări ale 
oamenilor muncii față 
de vertiginoasele creș
teri de prețuri. Ceea 
ce, de fapt, face să 
persiste incertitudinea 
privind durata proba
bilă a „înghețului".

N. PLOPEANU

„Colaborare® intre state 
cu orinduiri diferite este nu 
numai posibilă, ci necesară1

OTTAWA 12 (Agerpres). — O mo
țiune de cenzură, depusă în Camera 
Comunelor a parlamentului canadian 
de opoziția conservatoare împotriva 
guvernului premierului Pierre Elliott 
Trudeau a fost respinsă, la 11 ianua
rie. cu 148 voturi contra 107.

Pe de altă parte, vorbind în ca
drul unui interviu radiodifuzat, la 
care a participat și liderul opoziției 
conservatoare, Robert Stanfield,-ce a 
cerut demisia premierului, Trudeau 
a reafirmat că nu intenționează să 
demisioneze, chiar dacă va înregis
tra un eșec în Cameră, eventualita
te în care va organiza noi alegeri 
generale.

declară președintele
După vacanța poli

tică, intervenită in 
perioada sărbătorilor 
de iarnă, reluarea ac
tivităților oficiale este 
marcată mai ales prin - ianuarie, a oferit pri- 
reuniunea 
membrilor 
lui și cea 
prezidiului 
Partidului 
Austriac, 
din aceste 
avut ca scop să tra
seze sarcinile și preo
cupările principale ale 
guvernului in anul 
1973. Predominant se 
anunță de pe acum 
interesul pentru sta
bilitatea economică, 
pentru preintimpi- 
narea tendințelor in
flaționiste ce căpăta
seră proporții îngrijo
rătoare în ultimele 
luni ale anului tre
cut.

La 18 ianuarie ur
mează să. aibă loc o 
plenară a comitetului 
federal director al 
P.S.A. Cele două par
tide ale opoziției par
lamentare — populist 
și liberal — au pro
gramat, Ia rîndul lor, 
în perioada 
următoare, 
ale forurilor 
conducere.

Există aci p tot mai 
fermă convingere că 
țelurile de prosperita
te urmărite pe plan 
intern nu vor putea 
fi atinse decit în
tr-un climat de pace 
și cooperare interna
țională. In acest spi
rit, tradiționala re
cepție oferită de șeful

de joi a 
cabinetu- 

de ieri a 
lărgit- al 

Socialist 
Dezbaterile 
. foruri au

imediat 
reuniuni 

lor de

ca o politică de pace 
față de toate statele 
și regiunile".

Referindu-se în con
tinuare la experiența 
țării sale, președintele 
Jonas a subliniat : 
„Austria este convinsă 
că. colaborarea intre 
state cu orînduiri eco
nomice și sociale’ dife
rite este nu numai po
sibilă, ci chiar necesa
ră. Sintem, de aceea, 
fericiți că la Helsinki 
au început intr-un spi
rit constructiv convor
biri pregătitoare pen
tru Conferința pentru 
securitate și cooperare 
în Europa". Șeful sta
tului austriac a opinat 
că „semnarea tratatu
lui fundamental intre 
Republica Federală a 
Germaniei și Republi
ca Democrată Germa
nă, precum și ratifi
carea acordurilor Re
publicii Federale 
Uniunea Sovietică 
Polonia au creat 
Europa un climat 
destindere și, prin 
ceasta, premise favo
rabile pentru succesul 
conferinței".

Președintele Jonas a 
exprimat speranța că 
„anul abia început va 
deveni un an al con
centrării Europei spre 
ea însăși, dar și un an 
în care de pe conti
nentul nostru vor 
porni noi, viguroase și 
constructive impulsuri.

lejul de a reafirma a- 
tașamentul statornic 
al Austriei pentru e- 
forturile de pace și 
destindere în Europa 
și in lume. Adresîn- 
du-se diplomaților 
străini invitați in sala 
de ceremonii a Hof- 
burgului, președinte
le Franz Jonas a ob
servat cu satisfacție 
că, în mare, anul 1973 
a apropiat omenirea 
de năzuințele sale. El 
a salutat toate acțiu
nile și demersurile in 
favoarea asigurării și 
întăririi păcii în 
lume. „întrucît pacea 
este indivizibilă — a 
continuat vorbitorul 
— sintem conștienți 
de importanța atri
buită întîlnirilor is
torice dintre con
ducătorii marilor
state... Fără, în
doială — a spus pre
ședintele — marile 
puteri ale globului, 
care dispun și de uria
șe mijloace de distru
gere, au o mare res
ponsabilitate în ce pri
vește menținerea păcii. 
Cu toate acestea, cre
dem că și țările mici 
iși asumă împreună cu 
ele răspunderea pen
tru soarta omenirii. De _________  ___ ____
aceea, Republica Aus'- în spiritul cooperării și 
tria concepe politica 
sa externă, a cărei 
bază o constituie neu
tralitatea permanentă,

CU
Și în 
de
a-

umanității pe plan 
mondial".

P. STĂNCESCU
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ANKARA 12 (Agerpres). — Vaste 
regiuni ale Turciei sînt afectate de o 
puternică secetă.

Regiunea centrală de podiș, Konya, 
unul din grînarele țării, cunoaște, în 
aceste zile, o secetă fără precedent in 
ultimul deceniu. în unele zone recol
tele sînt, de asemenea, amenințate și 
de înghețuri puternice. O altă urmare 
a secetei a fost reducerea sensibilă a 
rezervelor de apă din unele bazine 
de acumulare, urmată de scăderea 
corespunzătoare a producției de e- 
nergie electrică livrată de hidrocen
tralele alimentate de respectivele ba
zine.

In situația gravă care s-a creat, 
după o prealabilă consultare cu spe
cialiștii meteorologi, Consiliul de 
Miniștri al Turciei s-a întrunit la 11 
ianuarie pentru a examina măsurile 
care trebuie luate pentru combaterea 
efectelor secetei.

Știri de ultimă oră informează că 
' un val de frig venind din nord a pro

vocat unele precipitații în nord-estul 
țării, ia Istambul avîrid loc, în noap
tea de joi spre vineri, ninsori.

r

Lucrările Comitetului pen
tru dezarmare de la Geneva ur- 
mează să fie reluate la 20 februarie, 
informează agenția United Press In
ternational.

R. 9. Germană a stabilit 
relații diplomatice cu Da
nemarca și Spania. Ghemele 
R.D. Germane și Danemarcei au sta
bilit relații diplomatice cu începere 
de la 12 ianuarie 1973 și au hotărît 
să facă schimb de ambasadori cit mai 
curînd posibil.

Guvernele R.D. Germane și Spa
niei au stabilit relații diplomatice la 
nivel de ambasadă, cu începere de 
la 11 ianuarie 1973.

Scordul cu privire la a- 
jutoral economic acordat 
R. D. Vietnam de către Ce
hoslovacia 'n 1973 a fosl: semnat 
la Praga. în timpul șederii în Ce
hoslovacia, delegația guvernamentală 
economică a R.D. Vietnam, condusă 
de Le Thanh Nghi, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, vice- 
prim-ministru al R.D. Vietnam, s-a 
întîlnit cu Gustav Husak. secretarul 
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, și cu Lubomir Strougal, 
președintele guvernului cehoslovac.

Cinci partide politice din 
Indonezia au hotărît să fu
zioneze pentru 3 forma un nou 
partid sub denumirea de ..Partai De- 
mokrasi Indonesia" — Partidul De
mocratic din Indonezia — a anunțat 
un purtător de cuvînt al organizațiilor 
respective. Cele cinci partide sînt : 
„Partai Nasional Indonesia", „Partai 
Kensten Indonesia", „Partai Katho- 
lik“, „The Socialist Murba Party" și 
„Ikatan Pendukung Kemerdekaan 
Indonesia".

0 misiune mîlitaă nu- 
kistaieză de busiăvoiiiță e- 
fechsează o viziiă Ia Pekin. 
Misiunea este condusă de generalul 
Tikka Khan, șeful Statului Major al 
armatei pakistaneze. Cian Țai-'cien, 
locțiitorul șefului Marelui Stat Ma
jor al Armatei Populare Chineze de 
Eliberare, a oferit o recepție in cin
stea delegației militare pakistaneze. 
Ie Cien-in, vicepreședintele Comi
siei militare a C.C. al P.C. Chinez, 
care a luat parte la recepție, a avut 
o convorbire cordială, 
cu membrii delegației 
kistaneze.

prietenească 
militare pa-

Cursul auruMâ continuă 
se mențină ridicat la bursa din Paris, 
uncia de metal 
joi 
ția

galben vînzîndu-se 
cu 66,15 dolari — transmite agen- 
France Presse.

Lucrările unei sesiuni a
C. al Fsroătîiiliai îtaioudl 
--- -- al

cărei participant discută „situația 
prezentă și viitorul revoluției .Yeme
nite", au început la Aden. Pe ordinea 
de zi. a sesiunii figurează probleme 
privind unitatea interyemenită, or
ganizarea partidului Frontul Națio
nal și activitatea acestuia în rîndul 
maselor, precum și situația econo- 
mico-financiară a țării.

C.i
din M.P. a Yememitai,

Construefia celui mai 
mare tanc petalier din 
lume, „Globtik Tokio", cu un de
plasament de 477 600 tone, a fost ter
minată la șantierele companiei nipo
ne de construcții navale „Isrikawa- 
jima—Harima Heavy - Industries" din 
localitatea Kure. Nava, care la 11 
ianuarie .și-a început cursele de 
probă în largul mării, are o lungime 
de 379 metri și o lățime de 62 metri, 
fiind ’ ■ 
turbină 
Costul 
gigant al mărilor și oceanelor este 
de 15 miliarde' yeni.

dotată cu un ' motor sistem 
de

total
45 000 cai putere, 

al construcției- acestui

i r

COlOfflU INTERNAȚIONAL ASUPRA BNM1 GKOTERMICE
Sub egida Comitetu

lui pentru resursele 
naturale al Organiza
ției Națiunilor Unite, 
la sediul din New 
York al O.N.U. s-a 
desfășurat un colocviu 
asupra energiei geoter
mice, la care au par
ticipat ■ peste 200 ex- 
perți din întreaga 
lume.

în cursul unei con
ferințe de presă, direc- 

i torul comitetului, Jo- 
) seph Bornea, a expus 
i

avantajele considerabi
le ale acestei noi sur
se de energie. Pentru 
Statele Unite, de e- 
xemplu, care — a ară
tat el — se află în 
pragul unei adevărate 
crize de energie, uti
lizarea energiei geo
termice ar însemna, la 
sfirșitul secolului, o 
economisire a unor 
importuri, cotidiene de 
12.6 milioane barili de 
petrol. Energia geoter- 
mică, existentă po.ten-

țial în întreaga lume 
— a continuat Joseph 
Bornea — ar fi nu nu
mai foarte economică, 
ci și mult mai sigură 
decit cea nucleară. 
Studiile întreprinse de 
specialiști ai O.N.U. în 
Etiopia au arătat că 
numai una din cele 
trei surse geotermice 
ale acestei țări ar pu
tea acoperi necesitățile 
de electricitate ale în
tregului continent afri
can.

Bora corală v®sî-ges- 
mană și-a majorai taa de 
SCCffit de la 4,5 la 5 la sută. Măsura, 
care a intrat în vigqare la 12 ianua
rie, este destinată- combaterii creș
terilor inflaționiste, prin „scumpirea" 
creditelor.

1

Epidemia de „gripa lon- 
care a izbucnit în S.U.A.

spre finele anului trecut, continuă să 
se- răspîndească. Ea a provocat pină 
acum moartea a 102 persoană la New 
York, 57 în nordul statului Califor
nia, iar la Baltimore. 29. Pînă la 11 
ianuarie, efectele epidemiei au fost 
înregistrate in 18 dintre statele 
S.U.A.

la oficiile poștale ș) dlfuzorll din întreprinderi șl tnstltutlL Pentru străinătate) abonamente prin uROMPRESFILATELlA-, București 
Tiparul: Combinatul Poligrafia CASA SC1NTEU ® Î6S


