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Angaiamn imsbh, SATUL, IARNA,
Rafinăria Ploiești. Unul din tezaurele prestigioase ale „aurului negru românesc

CINCINALUL 
ÎNAINTE DE TERMEN!

nu-i în vacantă! ORAȘUL ALB

dominantă a dezbaterilor

De la cooperativă la minister, 
pe firul pregătirilor pentru 
lucrările agricole de primăvară

19 3 3 1973 AL AURULUI NEGRU
nu cunoaște decit un

foc continuu
în aceste iile. In fabrici și uzine se află în plină des

fășurare adunările generale ale oamenilor muncii — 
formă superioară a conducerii colective — pe a căror 
ordine de zi figurează analiza activității fiecărei unități 
și a organului de conducere colectivă, consacrate înfăp
tuirii pianului pe 1972, dezbaterea și adoptarea măsu
rilor ce se impun pentru realizarea ritmică, la parame
trii maximali, a planului pe 1973, definitivarea angaja
mentelor pentru acest an. Trăsătura dominantă a adu
nărilor generale — care, în marile întreprinderi, sînt pre
cedate de adunări pe ateliere, secții și sectoare — o 
constituie competența și exigența cu care este abordată 
problematica atit de complexă a realizării sarcinilor 
cantitative și calitative ale planului pe acest an, hotă- 
rîrea colectivelor de oameni ai muncii de a le depăși, 
ca o premisă majoră pentru îndeplinirea angajamentului 
unanim : cincinalul înainte de termen I

Publicăm, în pagina a Il-a, relatări de la adună
rile generale din două unități industriale.

nume, ele își căpătau din 
partea poporului porecle 
mai potrivite cu reala sta
re de atunci a lucrurilor : 
„Insula șerpilor", „Arde 
pămînt", „Trei lulele"...

Era lumea unul pămînt 
vulcanic. Așa a fost din- 
totdeauna, așa a rămas în 
arcul timpului peste epoci.

aici nevoie de rememoriza- 
re, el este însăși memoria. 
Dacă începem încă din pri
mii ani ai copilăriei, să în
registrăm pentru totdeauna 
imagini, atunci pot spune 
că de patru decenii știu 
totul sau aproape totul, 
din viața acestui oraș. Că 
il revăd in toate Ipostazele

Piramida cadrelor are baza acolo
u

AMPLĂ ACȚIUNE 
DE MOBILIZARE 
A RESURSELOR 
ECONOMICE

LA UN AN DE LA CONFERINȚA PE ȚARĂ A PRIMARILOR

Prima Conferință pe țară » primarilor și secretarilor de comitete 
de partid comunale a marcat — după cum se știe — un moment de 
răscruce pentru activitatea organelor locale ale puterii de stat. Prin 
indicațiile deosebit de prețioase ale secretarului general al partidului, 
prin sarcinile cuprinse in rezoluția adoptată, ea a stabilit o concepție 
nouă de lucru pentru consiliile populare din comune, a dimensionat 
mai exact rolul și atribuțiile acestora în conducerea directă a proce
sului de edificare a satului contemporan.

— In ce măsură orientarea și sar
cinile stabilite acum un an de Con
ferința pe țară au prins viață in ju
dețul in care vă desfășurați activita- 
-iia ? — l-am întrebat pe tovarășul 
TON NICOLA, prim-vicepreședinto 
al Comitetului executiv al Consiliu
lui popular județean Gorj.

— Viața a confirmat pe deplin 
valabilitatea măsurilor preconizate cu 
privire la necesitatea creșterii rolu
lui și. răspunderii consiliilor populare 
In conducerea întregii activități so- 
cial-economice a satelor. Dacă pînă 
acum un an-doi activitatea consilii
lor populare comunale era legată mai 
mult de latura administrativ-funcțio- 
nală a .muncii, astăzi, practic, primă
riile sint cele care inițiază și conduc 
întregul proces de dezvoltare a sate
lor, hotărînd cum trebuie să acțiope- 
ze pentru valorificarea cit mai com
plexă a resurselor materiale și uma
ne ale comunelor.

Așa, de pildă, acum, comitetele exe
cutive ale consiliilor populare comu
nale aprobă și răspund de îndeplini
rea planului economic jn profil terito
rial. Primarului comunei nu-i mai este 
indiferent astăzi dacă o unitate eco
nomică aflată pe teritoriul său de ac
tivitate — republicană sau județeană 
— își îndeplinește sau nu sarcinile. 
El poartă răspunderea pentru modul 
cum sînt valorificate bogățiile comu
nei, toate resursele ei materiale. A- 
cordarea unor asemenea competențe 
sporite a contribuit efectiv Ia crește
rea responsabilității și inițiativei pri
măriilor în conducerea comunelor, în 
mai buna gospodărire a resurselor 
acestora.

I

— Sint primăriile In măsură 
să conducă acest proces com
plex de dezvoltare a satului ?

— Pentru a le ajuta să-și îndepli
nească mai bine sarcinile, noi am ac
ționat pe două căi principale : spo
rirea competențelor și întărirea con
siliilor populare comunale cu cadre
le necesare exercitării lor. Mergînd 
pe linia trasată de conferință, am a- 
sigurat, cu aproape doi ani mai de
vreme, generalizarea cumulului de 
funcție — secretar de partid și pri
mar — în toate cele aproape 70 de 
comune ale județului. Dacă adăugăm 
că peste 50 la sută din actualii secre
tari de partid și primari provin din 
rîndul celor mai bune cadre care au 
lucrat în aparatul de partid și de stat

al județului, ajungem la concluzia că 
s-a realizat efectiv o mutare a cen
trului de greutate în analizarea și 
rezolvarea problemelor, la comune. 
Procedînd în acest mod, am asigu
rat o creștere a competenței și 
operativității actului de decizie 
la fața locului — adică acolo unde 
se realizează, practic, sarcinile 
economico-sociale. în aceeași or
dine de idei, menționez faptul că 
dacă in 1968, de pildă, doar 10 la 
sută din cadrele unităților social-eco- 
nomice aflate pe teritoriul comune
lor erau subordonate comitetelor exe
cutive locale, în prezent aproape 60 la 
sută din cadrele de specialiști din toa
te domeniile de activitate sint subor
donate comunelor, iar cele din agri
cultură, peste 90 la sută — ceea ce în
seamnă, de fapt, așezarea piramidei 
cadrelor cu baza acolo unde, de fapt, 
îi era locul — în comună, și nu la 
județ.

în acest scop am redistribuit, de 
asemenea, la comune, din schema 
direcțiilor de drumuri și poduri și de 
Investiții, 38 de cadre tehnice, care 
activează astăzi ca specialiști ai con
siliilor populare pentru probleme de 
investiții și construcții. In 12 comune 
— respectiv în 
mai 
am 
iar , .
la două comune. în 
tehnicieni stau ■ două 
țiale : întocmirea schițelor și docu
mentațiilor pentru lucrările de inves
tiții de valoare medie (brutării, băi 
comunale,- diverse lucrări de repara
ții etc.) și urmărirea modului în care 
se realizează 
investiții de 
indiferent de 
posturilor de 
a făcut posibilă, 
unor competențe noi consiliilor 
populare și in acest domeniu. Ast
fel, ele își avizează astăzi singure 
documentațiile pină la anumite sume 
(25 000 de iei) și aprobă autorizația 
de construcții pentru lucrări pînă la 
un anumit nivel.

Pentru creșterea competenței con
siliilor populare in rezolvarea mai 
operativă a sarcinilor economico- 
bugetare, am stabilit ca toate cele 64 
de posturi de secretari-contabili de 
la școli, pe care sînt angajate cadre 
cu pregătire medie sau medie de 
specialitate, să fie transferate în sub- 
ordinea directă a consiliilor popu
lare, spre a urmări felul cum se în-

apropiate 
asigurat 
in 26,

cele cu 
de 

cîte 
cîte

perspective 
urbanizare — 
un tehnician, 
un tehnician 

sarcina acestor 
probleme esen-

întregul program de 
pe teritoriul comunei, 
titularul, lor. Crearea 
tehnicieni la comune 

astfel, acordarea 
noi

IN ZIARUL DE AZI
© Să cunoaștem, să respectăm legislația socialistă ! 
® Cronica teatrală : „Fii cuminte, Cristofor I" 
® Din poșta redacției: Fapte-opinii-propuneri
• Faptul divers © Sport

deplinește planul de stat al comu
nei, realizarea • acțiunilor contabil- 
financiare în agricultură. în domeniul 
sănătății și culturii.

— Ce alte acțiuni și măsuri 
aveți in vedere, in continuare?

— Vom continua acțiunea de reașe
zare, mai bună, a propriului apa
rat. Dar eforturile noastre îndrep- 

întărirea inițiativei și 
comunelor se cer con- 
pe plan central. Am 

o problemă concretă : 
de acord reglementările 
pe linie de muncă și

late spre 
competenței 
tinuate Și 
în vedere 
să sc pună 
in vigoare 
salarii (H.C.M. nr. 1934 și 1935) cu 
noile sarcini ale planului în profil 
teritorial — în sensul de a acorda 
competențe comitetelor executive 
ale consiliilor populare județene să 
poată redistribui posturile între 
activități, fără a depăși numărul 
mediu scriptic și fondul de salarii 
aprobat pe tot județul. în acest fel, 
considerăm noi, acțiunea de evitare 
a paralelismelor existente încă în 
diverse compartimente s-ar desfă
șura cu mai multă operativitate.

Constantin PRIESCU

ALE JUDEȚULUI
CONSTANȚA (prin telefon, 

de la Dumitru Mândroiu). 
Miercuri, 31 ianuarie, a 
vut toc, in Sala sporturilor din 
Constanța, din inițiativa 
mitetului județean de partid, o 
consfătuire de lucru, care se 
înscrie pe linia preocupărilor de 
a traduce în viață măsurile 
stabilite de recenta conferin
ță a organizației județene de 
partid pentru realizarea anga
jamentului unanim al oameni
lor muncii constănțeni : „cinci
nalul in 4 ani și jumătate Au 
participat, din toate întreprin- 

■ derile industriale, de con
strucții, transporturi și turism 
din județ, secretarii organiza
țiilor de partid, membrii consi
liilor și 
muncii, 
controlul muncitoresc al activi
tății economice și sociale, ai co
misiilor pe domenii, numeroși 
fruntași în producție.

Consfătuirea a fost precedată 
de ample analize in unitățile 
economice din județ și la care 
o mare contribuție și-au adus 
organismele nou constituite.

în încheierea consfătuirii, a 
luat cuvîntul tovarășul Vasile 
Vilcu, prim-secretar al comite
tului județean de partid.

CRANUL
ROMÂNESC

in 1973
și in perspectiva

Interviu cu tovarășul DUMITRU GH1ȘE,.
vicepreședinte al Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste

Incepind din acest an, cinematografia noastră va rea
liza anual 25—30 de filme artistice de lung metraj — 
un spor cantitativ substanțial, menit să permită afirmarea 
mai concludentă a potențialului creator al filmului româ
nesc, îndeplinirea obiectivelor calitative, etice și este
tice, ale maturizării cinematografiei naționale.

L-am rugat pe tovarășul Dumitru Ghișe să răspundă 
la cîteva întrebări referitoare la certitudinile și perspec
tivele oferite de noua organizare a dezvoltării filmu
lui românesc, la problemele cu care se confruntă, în 

I momentul de față, producția de filme artistice.

J

știu de ce, scrîin- 
du-și „România pitoreas
că", Alexandru Vlahuță a 
ocolit Ploieștiul. El n-a 
văzut Valea Prahovei de
cit. de la Cimpina în sus, 
tar lumea petrolului, afla
tă într-o frenetică adoles
cență la acel început de 
veac, i-a rămas străină. 
Valea Prahovei nu era de- 
cît pitorească, dar „orașul 
alb al aurului negru" înce
pea să capete culoarea ro
șului revoluționar și ase
mănarea lui cu o „Romă 
veșnic incendiată" se cocea 
în mințea marelui reporter 
al lumii „nepitorești" a 
petrolului — Geo Bogza. 
Pe malurile aceleiași Pra- 
hove, de la distanța dintre 
zona dealurilor și cea a 
munților, el vedea sfidin- 
du-se reciproc și necruță
tor într-o scurt-circuitantă 
oponență și învecinare, 
Feteștii — Versaillsșul Ho- 
henzollernilor și Doftana — 
Bastilia românească. Dato
rită avuțiilor și frumuseții 
tocurilor ei,, bogata țară a 
acestui popor îndelung _ __ __ _____
menținut în sărăcie, , era.. Mi s,-a șpuș.; ,.Du-.te la rit, specifică lumii 
supranumită cind „Belgia Ploiești -• ' J-------- ■
Orientului", cind „Califor
nia carpatină". Lumea din 
rombul petrolier, cuprinsă 
între Berea și Moreni, pe 
de o parte, și Buștenari și 
Boldești, pe de altă parte, 
își ciștigase trista faimă a 
„Far-Westului din Răsărit" 
dar, oricit de pitorești și 
de ademenitoare prin re
zonanta tor erau aceste

Un pămînt ăl neîngenun- 
cherii. îl știu bine, căci 
de cind am văzut lumina 
zilei i-am respirat aerul cu 
miros de petrol și focul mi 
se părea că se condensase 
ca un mineral in ființa oa
menilor, in .hainele lor,. în 
vorbele și in gesturile lor.

. .. , i și ' dbcumentfea-
ză-te“. Lă Ploiești nu știu 
să mă documentez. 
Ploiești trăiesc. La 
iești reînod etape 
viață. La Ploiești 1 
pentru popasuri scurte, dar 
absolut necesare porni
rii către alte zări. La 
Ploiești sînt printre ai 
mei. Timpul nu mai are.

lui și că am dreptul să de
clar că îl cunosc. Nu atit 
ca o entitate urbanistică, 
nu ca pe un grupaj de ci
fre statistice, nu ca un În
registrator de imagini de 
pe străzile lui, ci îl văd 
pa pe 0 stare de spirit, ca 
pe o anumită stare de spi-

. . ‘ ' ' i lui și . 
vetrei acestui oraș. Că 
înspre miază-noapte îi ar
deau focurile vii de la 
Buștenari și Andreiașu, că 
în stingă Neajlovului, la 
hotarul nord-estic al lumii 
petrolului ii fierbeau rece 
intr-un peisaj de început 
de lume „pîclele mari", că 
erupții cutremurătoare de 
aur negfu și incendii cum
plite îi zguduiau ființa,

altul era elementul cu ade
vărat vulcanic al acestui 
pămînt. Neîngenuncherea, 
(nepotolirea, setea de drep
tate, sentimentul clasei, 
convingerea că libertatea 
nu poate fi cucerită decit 
prin luptă. Tradiția li
bertății e multiseculară 
pe acest pămînt 
nic. Se spune că, 
cind Mihai Viteazu a hotă- 
rît să le cumpere locurile 
tor moșnenești, tocmai bine 
așezate din punct de ve
dere strategic, corespun- 
zind pe deplin planurilor 
lui legate de apropiata ex
pediție în Transilvania, 
ploi oștenii i-au răspuns : 
,.Păi nu ți-om da-o. Măria. 
Ta !... Mare și puternic' 
ești, Mărite Doamne, dar 
dreptatea este puterea Mă-I 
riei Tale... și dreptatea este 
să ne lași nouă ceea ce e 
al nostru. Noi, iobagi nu 
vrem să fim și moșneanul: 
ce. se leapădă de ogorul său| 
strămoșesc nu mai e om, 
ci rob... Noi, cu voia Mă-! 
riei Tale, vom răminc oa
meni slobozi..."

înfocați partizani ai re
publicii, ptoieștenii con-! 
stringeau „augusta" pană 
a lui Carol I să noteze în 
jurnalul său „intim" : „5
aprilie 1869. Azi, pe un 
tirnp frumos. călătorim j 
spre Buzău, exceptlnd Plo-

Petroșani

In luna ianuarie, producție suplimentară peste plan: 
5083 TONE CĂRBUNE
DEVA (corespon

dentul „Scînteii". Sa
bin Ionescu). — Colec
tivele 
miniere
Centralei
Petroșani, aplicind . în 
practică planul de mă
suri întocmit în lu
mina indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul 
vizitei de lucru fă
cute anul trecut in

Valea Jiului, prin or
ganizarea mai bună a 
muncii în subteran, 
mecanizarea lucrări
lor și extinderea me
todelor avansate 
exploatare, in 
ianuarie au i 
nut randamente 
perioare prevederilor 
maximale de plan. în 
fiecare zi, minerii de 
la Paroșeni au 
tras, in medie.

160 tone cărbune pes
te plan. Rezultate a- 
semănătoare au obți
nut și minerii de la 
Lonea, Petrila, Lu- 
peni, Uricani. Vulcan 
și Dilja. Pe ansam
blul Centralei cărbu
nelui Petroșani pro
ducția suplimentară 
la extracția de căr
bune net se ridică, în 
prima lună a acestui 
an, la 5 083 tone.

Dezbaterile din Consi
liul de Securitate, la 
cererea Zambiei 
Consultările multilate
rale de la Helsinki 
Funeraliile lui Amilcar 
Cabrai 
Corespondențe 
din Moscova 
și Washington

— Deși o perioadă de 
timp atit de scurtă — au 
trecut doar șase luni de la 
înființarea caselor de fil
me — nu poate consti
tui temeiul unor conclu
zii certe, cred totuși că 
nu greșesc afirmînd că noua 
Structură organizatorică a 
cinematografiei noastre este 
nu numai viabilă, ci și 
adecvată sarcinilor actuale 
care stau în fața acestui 
domeniu de activitate — 
a precizat ' interlocutorul, 
referindu-se la necesitatea 
ca filmul românesc să răs
pundă mai angajat solicită
rilor actualității, să fie mai 
sensibil față de problemele 
umane și sociale ale vremii 
noastre, față de procesele 
și fenomenele noi, caracte
ristice epocii pasionante pe 
care o trăim. Investigarea 
amplă și în profunzime a 
acestor realități, înscrierea 
efectivă a creației cinema
tografice in cîmpul de for
ță al 'dezvoltării . sociale 
presupune creșterea canti
tativă a producției de fil
me, respectiv antrenarea 
unui număr cit mai mare 
de cineaști, din toate gene
rațiile, in efortul de ă con
tura in timp — prin reali
zări cit mai diversificate 
tematic, stilistic și avînd 
girul unor individualități 
artistice distincte — ima
ginea adevărată, complexă 
a prezentului socialist. O 
imagine dinamică, investită 
cu torța de convingere pe 
care o poate conferi filmu
lui numai sentimentul par
ticipării, poziția angajată, 
activă a autorului său. Or, .

actuala structură organiza
torică a izvorit tocmai din 
dorința de a deschide crea
ției cinematografice orizon
tul unor astfel de împliniri.

— Ce a însemnat, practic 
vorbind, trecerea la o pro
ducție de 25 de filme pe an 
și ce perfecționări au fost 
aduse mecanismului pro
ducției cinematografice ?

structuri, a caselor de fil
me și a centralei „. 
nia-film", lucrurile 
limpezit —■ chiar dacă 
canismul funcționării 
este încă perfectibil.

în al doilea rînd, 
crearea caselor de i 
s-a realizat un, vechi 
derat al cineaștilor, punin- 
du-se capăt unui centra-

,Româ- ■ 
s-au 
mo

tor

prin 
filme 
dezi-

© Realizarea a 25—30 de filme pe an nu 
mai este un deziderat © Ce avantaje aduce 
crearea „Caselor de filme" ? ® De la ideea 
de film la copia standard, drumul poate fi 
scurtat I © Explicații obiective și subiec
tive asupra „anemiei" portofoliului de 

scenarii

— în primul rind, spre 
-• deosebire de creația din 

alte domenii artistice, cine
matografia este o îmbinare 
sui-generis a artei cu pro
ducția industrială. Vechiul 
centru național al cine
matografiei s-a dovedit, 
practic, in imposibilitate de 
a cuprinde și rezolva efi
cient atit problemele legate 
de creația cinematografică 
propriu-zisă, de orientarea 
ei ideologică și politică, cît 
și cele ale producției indus
triale. Prin crearea noii

lism excesiv și, prin aceas
ta, gustului „unic" și 
discreționar, unipersona’, 
existent prin forța împre
jurărilor pînă nu demult, 
în noua structură și-au 
găsit loc și funcționează 
mai bine formele colective 
de muncă.

Este de reținut, de aseme
nea, că prin însăși alcătui
rea tor, casele de filme 
implică o participare mai 
directă a specialiștilor (fie
care casă are consilieri din 
rîndul regizorilor) în pro-

cesul de creație propriu- 
zis : idee — sinopsis — sce
nariu — decupaj — ur
mărire în producție. A- 
vînd un număr mai mic 
de filme de care se ocupă 
într-un an, calitatea muncii 
la fiecare dintre ele poate 
și trebuie să crească.

în sfirșit, după cum se 
știe, „ciclul" de producție 
al unui film este de apro
ximativ. un an. Astfel, pro
ducția încheiată în 1972 a 
fost rodul unei munci de 
concepție desfășurate intens 
în 1971. Luînd ființă abia 
acum 6 luni, în cea de-a 
doua parte a anului 1972, 
casele de filme au trebuit 
să preia „din mers" o pro
ducție concepută în cea mai 
mare parte în afara lor și, 
simultan, să pregătească 
planul de producție (scena
rii — decupaje) pentru 
1973. Dacă ținem seama 
că tocmai aceasta a 
fost o perioadă cheie, pe
rioada pregătirii trecerii la 
o producție de 25 de filme 
artistice de lung metraj, că 
însăși reorganizarea ca ata
re aducea cu sine implicații 
și dificultăți neprevăzute, 
atunci trebuie să spunem că 
n-a fost o muncă tocmai 
ușoară. în linii mari, 
reușit, printr-un efort 
mun,..să rezolvăm în 

■fel lucrurile, încit anul 
să ne aducă satisfacția
deplinirii sarcinilor trasate 
de conducerea partidului

am 
co
asa 

1973 
în-

D. COST1N

(Continuare în pag. a IV-a)
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FAPTUL
DIVERS
La minus
20 de grade

Angajamentul nostru, onoarea noastră:

EINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN!
® FAPTE
• OPINII
® PROPUNERI

grade. Ger de
Deodată, pe ta-

Minus 20 de 
crapă pietrele. ____ ,
bloul de comandă de la "dispe
ceratul Combinatului de îngră
șăminte azotoase din Piatra 
Neamț a apărut semnalul roșu 
de alarmă : din cauza -frigului, 
vana de ieșire a hidrogenului 
de la agregatul nr. 2 s-a fisurat. 
Prescripțiile din fișa tehnolo
gică a instalației erau catego
rice : stagnarea ei nu poate să 
depășească patru ore. Lăcătușii 
Dumitru Arsene, Gavril Zburlea, 
Constantin Mistreanu, Constan
tin Drăgușan și Vasile Atudo- 
sei din echipa condusă de Ion 
Turturică au început imediat o 
aprigă bătălie contracronome- 
tru : orice întirziere. peste a- 
ceastă limită putea duce la ex
plozie ! De prisos să mai spu
nem ce răspundere iși asuma
seră cei șase lăcătuși. Și totuși, 
in ciuda unor condiții deosebit 
de grele, intervenția lor s-a do
vedit la înălțime. După trei ore 
de muncă încordată, sub biciul 
‘neînduplecat al gerului, ei ra
portau : „Avaria a fost Mătu
rată. Instalația poate funcționa 
normal".

„Vom face totul pentru funcționarea 
instalațiilor la parametrii maximi"

♦ 500 000 lei _ aceasta este valoarea economiilor realizate
anul trecut prin aplicarea unor inovații ale maistrului Gheorghe Lupea 
de la Șantierul naval din Galați. Ultima inovație, aplicată de curînd în 
producție, poartă denumirea de „sistem de ventilație specială pentru 
aerisirea tancurilor și compartimentelor Închise In timpul sudării zi 
vopsirii". (N. Boghian, lăcătuș, Galați).

Heraldică... 
penală

Stan Manea și Ion Petro- 
veanu, președinte, și, respectiv, 
vicepreședinte al cooperativei 
meșteșugărești „Prestarea" din 
Focșani, erau Intr-o veritabilă 
dilemă : adunarea salariaților se 
apropia văzînd cu ochii, iar ei 
nu rezolvaseră încă problema... 
vinului ce trebuia servit la masa 
comună. „Blazonul" cooperati
vei se afla în pericol. Salvarea 
a venit de Ia Ion Diaconu, șeful 
serviciului personal, care și-a a- 
mintit că undeva, prin depozite, 
se află 996 de steme ale jude
țului. Le-a valorificat cu 11 700 
de lei la diverse instituții din 
județ, după care a întocmit do
cumentația de... casare a lor ! 
Suma a împărțit-o „frățește" : 
6 000 de lei i-a luat el pentru 
„osteneală", iar cu restul a 
procurat vinul pentru petrecere. 
Curînd a urmat însă și nota de 
plată : S. M. și I. P. au fost des- 
tituiți, iar I. D. va suporta con
secințele legale. Vorba 
„noblesse oblige" I

ceea :

Ca prin 
urechile
acului

Intr-una din nopțile trecute, 
Augustin Cionca, in virstă de 27 
de ani, conducătorul 
nului 21—SM—1024, aparținind 
C.E.I.L. Satu-Mare, 
o încărcătură de 
oxigen. Se simțea^obosit și, pen
tru a-și alunga somnul, aprin
dea țigară de la țigară. Cu toate 
acestea, in localitatea Șieu- 
Sfintu (Bistrița-Năsăud) a ațipit 
la volan. A urmat o zdrunci
nătură asemenea unui cutremur. 
Camionul a intrat cu toată vi
teza intr-o casă, dărimind-o. Șo
ferul a scăpat teafăr ca prin 
urechile acului. Minunea căruia 
ii datorează viața (care nu se 
Intimplă in toate zilele !) 1 Una 
din roțile din față s-a izbit mal 
intii de un bolovan, după care 
șoferul a fost proiectat in afara 
cabinei. Imprudența ii costă a- 
cum pe A.C. citeva zeci de mii 

și

Adunarea generală a oamenilor 
muncii de la fabrica de îngrășămin
te azotoase a Combinatului din Pia
tra Neamț a supus unei analize lu
cide și responsabile o gamă largă de 
resurse interne care, valorificate cu 
pricepere șl perseverență, pot duce 
la un bilanț bogat al activității pe 
acest an, la un apreciabil cîștig de 
timp In vederea devansării cincina
lului. Astfel, în darea de seamă pre
zentată cu acest prilej se consemna 
faptul că, numai in anul trecut, spre 
exemplu, colectivul de aici a reali
zat i peste plan aproape 700 tone în
grășăminte azotoase în substanță ac
tivă și s-au exe
cutat prin auto- 
dotare aproape 
200 tone utilaje. 
De asemenea, da
torită îmbunătăți
rilor constructive 
ți de tehnologie 
aduse de colecti
vul de aici, capa
citatea productivă 
a instalației de 
acid azotic a cres
cut cu 15 000 tone anual față de para
metrii prevăzuți prin proiect.

Iată de ce mai mulți vorbitori, 
printre care lăcătușii Constantin Tă- 
nase și Constantin Tofan, inginerul 
Octavian Palade, maiștrii Costică 
Zbirna și Ion Apopii, au arătat in 
cuvintul lor că menținerea instala
ției de acid azotic la parametrii pro
ductivi superiori atinși trebuie să 
constituie principala sarcină a colec
tivului pentru realizarea prevederilor 
maximale ale planului pe 1973, an 
decisiv pentru înfăptuirea cincinalului 
înainte de termen.

— Activitatea din anul trecut și 
primele rezultate din 1973 — spu
nea în cuvîntul său maistrul Dumitru 
Arădăvoaicii, au evidențiat faptul că 
instalațiile noastre dispun de reale 
potențe productive, a căror valorifi
care, chiar din aceste zile, va tre
bui să constituie obiectul unei pre
ocupări mai susținute din partea co
mitetului oamenilor muncii pe com
binat și a conducerii fabricii. Mă re
fer la unele măsuri tehnico-organi
zatorice, cum ar fi pregătirea temei
nică a noilor contingente de munci- 
țjțri, asigurarea uijei colaborări per
fecte între factorii tehnologici, ener
getici și de reparații, întărirea asis
tenței tehnice pe toate schimburile 
și altele. Lipsa de îndrumare și su
praveghere a tinerilor muncitori, 
apre exemplu, face ca unele utilaje 
să se corodeze excesiv, ceea ce duce

CHIMISTII>

DIN PIATRA NEAMȚ

la o uzură prematură a întregii in
stalații și, deci, la scăderea capaci
tății ei productive.

Continuând ideea bunei întrețineri 
a instalației, maistrul Alexandru Si- 
mionov a spus că, datorită lipsei de 
colaborare între conducerea fabricii 
și serviciile funcționale de la nivelul 
combinatului, unele grafice do repa
rații și revizii nu sînt întocmite ju
dicios, că lipsesc o bună parte din a- 
paratele de măsură și control, ceea 
ce face să se recurgă la improvizații 
cu influențe negative asupra func
ționării instalațiilor, iar serviciile 
funcționale de la nivelul combinatu

lui dau uitării u- 
nele propuneri 
ale muncitorilor. 
Astfel, multe din 
propunerile valo
roase făcute la a- 
dunarea din anul 
trecut, cum ar fi 
asigurarea bazei 
tehnicp - materiale 
a reviziilor plani
ficate, a elemen
telor pentru com

baterea ooroziunii utilajelor, efec
tuarea reparațiilor cu minimum de 
cheltuieli prin executarea în com
binat a unor piese care constituie 
unicate etc., nici nu au fost prinse 
în planul de aprovizionare și nu 
și-au găsit rezolvarea cuvenită.

Adunarea generală a chimiștilor de 
la fabrica de îngrășăminte azotoase 
a combinatului din Piatra Neamț a 
evidențiat hotărârea acestui colectiv 
de a face totul pentru ca planul pe 
1973 să fie realizat Ia nivelul preve
derilor sale maximale, angajindu-se 
să asigure materia primă pentru pro
ducerea suplimentară a 2 500 tone de 
azotat de amoniu. în acest sens, s-au 
făcut o serie de propuneri — care 
au oonstituit obiectul unui plan de 
măsuri tehnico-organizatorice apro
bat de adunarea generală — dintre 
care amintim : modernizarea a două 
turbocompresoare de gaze nitroase 
la instalația de acid azotic, lucrare 
de care depinde menținerea instala
ției la parametrii superiori atinși, su
plimentarea ventilației tehnologice, 
executarea și montarea cicloanelor 
pentru răcirea veche, în scopul cre
ării condițiilor de funcționare nor- 
mală a. instalației pe nitrocalcar. 

•’■■’Tciâte acestea denotă hotărârea <colec- 
tivului de aici de. awși’; îndeplini inc' 
mod . exemplar sarcinile: maximalei 
die planului și angajamentul asu
mat pe acest an.

Ton MANEA 
corespondentul „Scînteii"

Secția laminor 16 țoii constituie lo
cul de muncă unde se materializează 
peste 70 la sută din producția Uzinei 
de țevi din Roman și care, se înțe
lege, este și cea mai mare consuma
toare de metal. Iată motivul pentru 
care adunarea generală a oamenilor 
muncii de aici a abordat cu o Înal
tă responsabilitate muncitorească 
problema utilizării raționale a fie
cărui gram de metal — ca factor pri
mordial pentru realizarea tuturor in
dicatorilor de plan pe 1973.

— Hotărît lucru, putem să atingem 
și chiar să depășim parametrii maxi
mali ai planului pe acest un 

spunea în cuvîn
tul său maistrul 
principal Gheor
ghe Apostoaie. 
Este o concluzie 
realistă care are 
la bază atît rezul
tatele din anul 
trecut — cind s-au 
produs peste pre
vederi 6 400 tone 
țevi, în condițiile 
reducerii consu
mului de metal eu 1100 tone — 
cit și unele calcule precise, cu 
privire la marile resurse existente în 
secție care pot duce la creșterea efi
cienței economice a întregii noastre 
activități. Astfel a rezultat, de pildă, 
că sub conducerea organizației de 
partid Întregul colectiv de Ia lami
norul de 16 țoii poate produce circa 
2 000 tone țevi peste prevederile pla
nului maximal pe 1973.

Apreciind valoarea deosebită a 
propunerii, adunarea siderurgiști- 
lor din această secție * adoptat-o 
ca pe un angajament al lor de 
onoare pe acest an. Participants la 
discuții, printre care laminoristul 
Constantin Cojocaru, lăcătușii Anton 
Costache și Vasile Groapă, au apre
ciat însă că acest angajament este pe 
deplin realizabil în condițiile în care, 
la toate nivelurile — incepînd cu fie
care laminorist, continuind cu specia
liștii din secție și pînă la conduce
rea uzinei — se va acorda o atenție 
sporită înlăturării neajunsurilor care 
se mal manifestă în procesul de la
minare. S-a amintit, de pildă, des
pre încălcările frecvente ale tehnolo- 

’ giilor de laminare, Îndeosebi în 
scliimbul de noapte.

Pe bună . dreptate, maistrul la
minator Ștefan Lupu făcea obser
vația că Ia nivelul secției nu s-au în
treprins cele mai corespunzătoare mă
suri pentru promovarea tehnologiilor

LAMINORIȘTII DE LA UZINA 
DE ȚEVI DIN ROMAN

avansate privind fixarea definitivă 
a modului de Încărcare a țaglelor în 
cuptoare și stabilirea temperaturii 
optime de Încălzire a fiecărei mărci 
de oțel. „Rezolvarea acestor proble- 

î me — spunea vorbitorul — va avea 
efecte multiple : îmbunătățirea cali
tății țevilor, reducerea pierderilor de 
metal, creșterea productivității orare 
a laminorului și, deci, realizarea an
gajamentului nostru pe acest an 
privind creșterea productivității fizi
ce a muncii cu 0.5 tone pe salariat". 
De asemenea, sudorul Aurel Grijincu 
a criticat faptul că unele propuneri 
•Ie muncitorilor făcute în adunarea 

de anul trecut cu 
privire la reduce
rea pierderilor de 
metal nu au fost 
nici pînă acum 
traduse în viață. 
Din această cau
ză rebuturile a- 
nuale la țevile 
pentru prăjinile 
de foraj ating 
circa 300 tone. 
Pornind de la a- 

ceste constatări, vorbitorul a propus 
să se studieze posibilitatea atrage
rii acestui metal In circuitul econo
mic prin relaminarea țevilor rebu- 
tate.

Laminoristul specialist Mihai Bur- 
lacu arăta că numai in anul trecut, 
spre exemplu, din cauza uzurii pre
mature a plăcilor jgheabului de la 
intrarea perforatorului 2 s-au pierdut 
peste 100 bucăți țevi. Se înțelege că 
înlocuirea acestora presupune opri
rea procesului de fabricație. Dar pen
tru a se evita aceste opriri de mai 
multe ori, vorbitorul a propus să se 
folosească din mers actuala masă de 
rezerve aflată pe aria de revizie. 
Propuneri prețioase pentru îmbunătă
țirea muncii de viitor au făcut și alți 
laminoriști participant! la discuții. 
Am reținut, de pildă, propunerile 
privind pregătirea din vreme a revi
ziilor, recondiționarea sculelor de la
minare, dotarea echipelor de la per
forator cu aparate de măsură a gro
simii țevilor, ceea ce va duce la re
ducerea procentului declasatelor ș a. 

Analizînd într-un spirit de înaltă 
responsabilitate toate resursele exis
tențe in secție, siderurgiștii de la la
minorul de 16 țoii și-au propus ca în 
acest an să realizeze peste prevede
rile maximale ale planului circa 2 000 
tone țevi," să obțină produse de bună 
calitate, cu caracteristici tehnice su
perioare care să fie competitive pe 
piața externă.

Marian 1ANCU

♦ Poluarea apelor Jiului * arată a fi vinovați și pe 
constructorii de la Trustul Craiova. De ce 7 N-au terminat încă stația 
de epurare din cadrul Complexului pentru îngrășarea porcilor Gin- 
giova, care trebuia să fie pusă în funcțiune la J1 decembrie 1970, o dată 
cu popularea complexului. Iar dejecțiile — al căror debit a sporit prin 
dublarea efectivelor de animale — sînt deversate direct In apele rîului. 
(Ing. Petre Calujnal, comuna Gîngiova, județul Dolj).

& Printr-o mai bunâ organizare a muncii, •chi- 
pa de montori prefabricate condusă de Ștefan Simeny, care lucrează 
pe șantierul nr. 2 construcții de locuințe al întreprinderii județene Bra
șov, izbutește să monteze zilnic, cu aceleași utilaje, 2,5—3 apartamente, 
în loc de 1,5 apartamente, cit realiza pînă nu de mult. (Vasile Căpățină, 
tehnician constructor-Brașov).

♦ Confecționarea unei perechi de ghete orto- 
pedice, la secția din Iași a Întreprinderii de produse ortopedice și 
protezare — București, durează mai bine de 6 luni. Dacă secția respec
tivă n-are posibilitatea să scurteze acest termen, ar trebui ca Direcția 
județeană pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale si aprobe con- 
jecționarea încălțămintei ortopedice ce se acordă gratuit și la unită
țile cooperației meșteșugărești care pot onora comenzile In citeva zile. 
(Dumitru Popa, pensionar I.O.V.R., strada Vasile Alecsandri, bloc 
BI-Vaslui).

O Programa de admitere Tn TnvâțdmTntul supe
rior ȘÎ pOStliCeai apare de obicei ,n preajma examenelor. Ar II 
de dorit ca aceasta să fie editată mai devreme, In primele 3—3 luni 
ale anului. (Aurel Trebici, profesor pensionar, comuna Lunea Bradului, 
județul Mureș).

i
Q eXpOZiție deschisă recent la muzeul «fin Brăila 

prezintă lucrări premiate anul trecut de Uniunea arhitecților : fabrica 
de autoturisme-Pitești, Complexul sanatoriul Căciulata, hanul lui Ma- 
nuc, hotelul Intercontinental, macheta Brăilei și ale unor viitoare an
sambluri de locuințe din acest municipiu. Scopul expoziției este de • 
sonda opiniile oamenilor muncii. (Arh. Crișan Popescu — Brăila).

& Din cauza unei siguranțe rtrada R,ndu-
nica din orașul Costești nu are lumină electrică de doi ani. (Traian 
Voiculescu și alți 17 semnatari de pe strada Rindunica, Costești — ju- 
dețjil Argeș).

Navetiștii din Ciupercenii Noi, >“dc*u‘ Dolf’ 
care se deplasează in fiecare dimineață pînă la Calafat, ajung eu un 
ceas-două mai tirziu deoarece autobuzele nu-ji resp/seti programul 
stabilit. In loc să plece din comună la orele 5,30 și 6,30, ele pleacă in 
jurul orelor 7 și chiar 8. (Florea Cocor», muncitor la T.C.I.F.-Craiova, 
sectorul Calafat).

Mai mulți țărani cooperatori din Valea Huș- 
niței Mehedinți, trimiși la tratament în stațiunea Băile Her-
culane, au plecat de acasă sprijiniridu-se In cîrje, din 
tismului. După 7—8 zile de băi n-au mai avut nevoie de 
lin Epuran, membru cooperator, C.AP,,y^>ea Jțțtșniței, 
hedinți). . ‘

cauza reumă- 
ele. (Consian- 
județul Me-

autocamio-

transporta 
tuburi de

de lei pentru a repara casa 
autocamionul deteriorat.

în bătaia
farurilor

Jenică Coman, vicepreședinte 
al cooperativei agricole de pro
ducție din comuna Vîrteșcoi 
(Vrancea), și șoferul Constantin 
Pungă voiau neapărat să în
cerce calitățile cinegetice... ale 
farurilor autoturismului 1-VN- 
1953 (proprietatea cooperativei 
menționate). In consecință, in- 
tr-o noapte au pornit in expe
diție. Cum au ajuns pe cimp, 
un urechiat foarte curajos (se 
afla doar sub protecția legii !) 
s-a oprit să vadă cine tulbură 
liniștea nopții. Dar prins in bă
taia farurilor, a plătit scump 
curiozitatea. Al doilea însă a 
avut noroc. Pentru că, dintr-o 
direcție opusă, s-a ivit un alt 
fascicol de lumină, pornit din 
farurile unei mașini cu bătaie 
mult mai lungă: prinși în obiec
tiv de către un paznic de vînă- 
toare................... ......
liției, 
acum

și doi lucrători 
braconierii vor 
consecințele de

ai mi- 
suporta 
rigoare.

O turmă
pe 
Sîmbetei

Turma de oi a cooperativei 
agricole de producție Sinești 
(Olt) trecea adesea la pășunat 
pe un pod de gheață format in 
apropierea căii ferate din loca
litate. Intr-una din serile tre
cute, cind oile se întorceau de 
la pășunat, gheața a cedat. Apa 
fiind adincă (circa 4 m), s-au 
înecat 284 de oi ale cooperati
vei agricole de producție și 100 
ale membrilor cooperatori. 
Pagubele se ridică la peste 
72 000 lei. Nesupraveghind în
deaproape turma și starea ghe- 
ții, ciobanul Ilie Ghiță e bun 
de plată.

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB
Gh. POPESCU 
ți corespondenții „Scinteii"

Peisaj uman aici, unde „vîntul miroase a petrol*

(Urmare din pag. I)

leștiul unde agitația a fost 
puțin leală..." Gara de Vest 
a orașului a fost construită 
din ordinul lui Carol I în 
afara zonei urbane ca să 
nu atingă orașul „prea pu
țin leal". Ploieștiul deve
nea o dată cu scurgerea 
timpuliii trezorierul unei 
neasemuite avuții a luptei 
de clasă — conștiința revo
luționară. Citeva plăci co
memorative înălțate în 
piețele lui, în marile lui 
rafinării sau pe zidurile 
unor vechi case de peri
ferie, stau mărturie ca 
niște pietre de hotar 
între epoci. O casă pe 
strada Nicopole, o casă pe 
Armași, alta pe strada Soa
relui. In piața cu simboli
cul nume de „16 Februa
rie" se înalță placa memo
rials ridicată pe locul unde 
s-a aflat clădirea in care 
s-a ținut, în 1922, Con
gresul al II-lea al Parti
dului Comunist Român. In 
incinta rafinăriilor PIo- 
iești-sud și Teleajen plăci 
de marmură amintesc des- 
spre eroicele lupte ale 
petroliștilor prahoveni din 
1933.

Amintirea acelor zile de 
foc cind întreaga Româ
nie muncitoare intra intr-o 
perioadă de impetuos și 
nestăvilit elan revoluțio
nar este încă vie. Ea este 
mai mult decit o amintire. 
Mai mult chiar decît pot 
transmite peste timp plă
cile memoriale ale Plo- 
ieștiului. Ea este o forță 
motrică a prezentului.

Am refăcut pe o vreme 
de iarnă, aidoma cu aceea 
din teribila și neuitata

iarnă a anului 1933, dru
mul între fostele rafinării 
„Astra Română" și „Ro- 
mâno-Americană" avindu-i 
alături, sau în memorie, pe 
unii dintre cei care, atunci, 
au pășit in nesfirși.tul marș 
al petroliștilor ridicați la 
luptă. Decorul era Insă al
tul, peisajul s-a schimbat 
pină a devenit de nerecu
noscut. Și oamenii mi se 
păreau schimbați, deși erau 
aceiași. Călcau însă altfel, 
ferm, gospodărește, ca 
niște stăpîni.

L-am întrebat pe comu
nistul Vasile. Soare, mais- 
tru-distilator la rafinăria 
„Ploiești-sud“, ce legătură 
vede el intre eroismul a- 
celui februarie din 1933 și 
eroismul de astăzi al pe
troliștilor ? _ Mi-a răspuns 
privindu-mă blind și par
că îngăduitor față de naivi
tatea întrebării mele :

— Eroismul muncitoresc 
nu este decit unul : dra
gostea de patrie. Părinții 
noștri n-au luptat numai 
pentru o bucată de piine 
mai mult, pentru o cămașă 
în plus, pentru încă un 
strop de lumină, ci pen
tru o țară a viitorului, pen
tru o Românie liberă și 
stăpînă acasă la ea, pentru 
o patrie pe care ne-au lă
sat-o nouă spre a le con
tinua eroismul. Dacă vreți, 
eroismul nostru, al celor de 
azi, este mai pașnic și 
poate, în aparență, mai 
puțin spectaculos, dar nu 
mai puțin profund decît al 
celor care erau nevoiți să 
iasă în stradă și să-și facă 
din piatra de caldarim 
prima armă proletară. E un 
eroism de fiecare zi și mie 
mi se pare că el constă in

capacitatea celor de astăzi 
de a transforma In faptă 
cuvintul partidului.

El îmi vorbește calm, 
privindu-mă în ochi adine, 
parcă spre a mă face să în
țeleg mai bine cele ce îmi 
spune, iar eu mă tot gin- 
desc la cele ce îmi po
vestea tatăl meu, el însuși 
fost maistru distila tor la 
„Vega", despre 1933. Era 
ca într-o veche baladă

cu ardoare despre viitoarea 
extindere a acestui colos 
pus să înnobileze in insta
lațiile lui un sfert din în
treaga producție de aur 
negru a României socia
liste și vorba lui așezată, 
blindă, domoală, tăinuiește 
un entuziasm reținut și o 
siguranță neînduplecată. Și 
îmi vorbește despre un cer 
ploieștean senin, despre un 
aer mereu curat și despre

nepoluante, dar, înainte de 
toate, producem un om 
cu o înaltă conștiință so
cialistă; Aceasta înseamnă 
nu numai calitate a mun
cii, ci și răspundere față 
de viitor. într-o astfel de 
rafinărie in care gradul de 
tehnicitate îl face pe mun
citor să îmbine, ceas de 
ceas, munca fizică cu cea 
intelectuală, nu este posi
bil . a trăi și a lucra fără

<0 Apa mineralâ medicinalâ „Hebe", e* “ ii” 
tribuie in magazinele din Brașov, se transformă deseori, pînă ajunge 
la consumatori, in ...apă chioară. La îmbuteliere nu se folosesc garni
turi corespunzătoare, care să asigure închiderea etanșă a sticlelor. 
(Dumitru Bogdan, Brașov).

De doi ani D 1 un avut aP* ealdă decit da
12 or., timp de 1—2 ore. Așteptăm de la conducerea I.G.O. Zalău să 
ia măsuri ca, în schimbul banilor pe care-i plătim cu regularitate, să 
primim nu promisiuni, ci apă caldă. (NTcoIae Popa, profesor, strada 
Gh. Doja nr. 59, bloc D 1, Zalău, județul Sălaj).

La temperatura înaltâ. 36 000 tone inele reeoapte

s-ar fi pierdut in 48 de ore cit dura de obicei remedierea unei defec
țiuni la cuptorul „Siemens". Tinărul electrician Dumitru Chirilă, echi
pat cu haine speciale de azbest, lucrînd la o temperatură foarte înaltă, 
a reușit să înlăture rezistența căzută și să scurteze timpul de oprire a 
cuptorului la numai 4 ore. (Mihai Gentimir, muncitor la Fabrica de 
rulmenți Birlad).

O Biletele de tratamentperatnl pe™ioriani «* »p«rtin de
Oficiul de asigurări sociale și pensii din Cîmpulung-Moldovenesc ar 
trebui să fie distribuite de către acest oficiu. Astfel, pensionarii n-ar 
mai fi nevoiți să ia trenul sau autobuzul pînă la Suceava pentru obține
rea lor (Militan Cosmoschi, pensionar, oomuna Stulpicani, județul Su
ceava).

La încălzirea Atelierulul de ton^ c.f.r. satu-Mare —
Ferestrău se folosește o locomotivă cu abur. Costul lunar 7 Circa 50 000 
lei. Muncitorul Ioan Silaghi a propus ca tn locul locomotivei si se 
instaleze un injector. Cheltuiala ar scădea la 3 000—4 000 lei pe lună. 
Cine aplică propunerea ? (Vasile Țibirnă, muncitor la Atelierul de zonă 
C.F.R. ~ ■Satu-Mare).

Rubrică realizată de 
Dumitra MINCUUBSCU

o oră de dirigenție munci
torească și. veți înțelege 
mai bine ce se cere unui 
tinăr muncitor pentru a fi 
primit cu fruntea sus în 
marea familie a petroliști
lor. Atunci o să vedeți că 
„cifra octanică" cu care noi 
măsurăm calitatea benzinei 
noastre se poate aplica și 
celei, mai superioare esen
țe umane.

Fiecărui solicitant al unui

ORAȘUL ALB AL AURULUI NEGRU
românească, un adevă
rat poem al unei cum
plite bătălii despre nevoia 
vitală de dreptate, de liber
tate, de tihnă, de vis. Și 
mi-1 amintesc pe bătrinul 
comunist ploieștean Gheor
ghe Belu, de pe strada 
Bărcănești 87, astăzi Erou 
al Muncii Socialiste, și-1 
caut, și vreau să-1 știu să
nătos, și fericit, și teama 
de a nu mi se spune că nu 
am pe cine găsi îmi stre
coară în suflet ezitarea de 
a întreba ce mai fac 
bătrinul maistru forjor Va
sile Cordoneanu de la „Te
leajen" și tovarășii lui, 
Gheorghe Enache sau Ion 
Marin, pe care i-am întâl
nit cindva, cu aproape 20 
de ani în urmă, și am re
făcut cu ei drumul marii 
greve din 1933...

Comunistul Petre Vîlcu, 
directorul rafinăriei „Plo- 
iești-sud“ îmi vorbește însă

ape sănătoase. îmi apare 
ca un visător. Dar ce bine 
că nu trebuie să întrebăm : 
„Unde ne sint visăto
rii 7..." El are de investit 
în actualul cincinal și în 
viitorul cincinal citeva sute 
de milioane, iar o bună 
parte din acest imens ca
pital se va consacra de
poluării aerului și al ape
lor reziduale. Un Ploiești 
care să miroasă a verdeață, 
a păduri și a cetină de 
brad ? Nu, nu mi se pare 
imposibil. Oamenii aceștia 
au făcut atîtea in orașul 
lor, oamenii aceștia și-au 
renăscut din truda șl din e- 
roismul lor orașul îndelung 
martirizat, incit orice vis 
poate deveni realitate.

— Producem peste 120 de 
sortimente superioare pe
troliere, lubrifianți de 
înaltă calitate, foarte cău- 
tați pe piața mondială, 
producem instalații noi,

acest sentiment al răspun
derii. Al unei duble răs
punderi : Față de cei care 
au luptat și s-au jertfit 
spre a ne încredința pre
zentul țării și față de cei 
ce ne vor \urrna.

— In colectivul nostru — 
îmi spune comunistul Va
sile Paraschivoiu, există 
încă vechea gardă a revo
luționarilor din 1933, cei 
care au trăit trecutul pe 
propria lor piele, omenoși, 
disciplinați, dacă vreți, 
superiori prin întreg com
portamentul lor, gata ori- 
cînd să sară la greu, 
dar ți de o exigență peste 
care e greu de trecut. 
Sînt oameni care nu fac 
rabat la etica și morala co
munistă, oameni care știu 
ce înseamnă disciplina teh
nologică într-o rafinărie cu 
foc continuu, adevărat} das
căli ai tineretului petrolist. 
Veniți o dată să asistați La

post de muncă în marea 
rafinărie i se pune in mină, 
o dată cu formularul cere
rii de angajare, o pagină 
tipărită in care se spune : 
„Intrați să munciți de 
acuma în colectivul unei 
rafinării care în octombrie 
1970 a sărbătorit cea de-a 
90-a aniversare de la crea
rea sa și care are o expe
riență și tradiție revoluțio
nară îndelungată, însușită 
în etapele istorice prin care 
a trecut clasa muncitoare 
din țara noastră, sub con
ducerea Partidului Comu
nist Român, adueîndu-și 
contribuția prin munca și 
abnegația sa la îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor 
luate în întrecere... Avînd 
in vedere sarcinile mari pe 
care le pune partidul, in 
fața poporului în etapa ac
tuală pentru înfăptuirea 
societății socialiste multila
teral dezvoltate, colectivul

rafinăriei noastre și-a pro
pus ca., in viitor, Incepînd 
cu luna octombrie 1971, să 
muncească sub lozinca : 
„Rafinăria Ploiești, colectiv 
al muncii entuziaste, cins
tei. onoarei, hărniciei, res
ponsabilității și demnității 
muncitorești". De aceea, pe 
această ca’le, vă punem în 
față citeva din cerințele o- 
bli’gatorii pe care trebuie să 
le aveți în vedere în întrea
ga dv. activitate privind 
normele de conduită și 
comportare In producție, 
familie și societate, pe care 
socotim că este absolut 
necesar să le îndepliniți, 
pentru a contribui și mal 
■mult la ridicarea presti
giului și a stimei colecti
vului Rafinăriei Ploiești...".

Onoare, hărnicie, respon
sabilitate și demnitate mun
citorească 1 Pe pancartele 
acelui îndepărtat februarie 
1933 era scris „Vrem pli
ne" ! „Vrem libertate" ! 
„Jos cu fascismul" ! „Jos 
cu exploatarea" I In însăși 
incinta acestei rafinării, pa
tronii puseseră la closet un 
Contabil, care să numere 
minutele petrecute de mun
citori acolo, pentru a le 
scădea, la sfîrșitul lunii, din 
zilele de muncă...

Mă duc la biblioteca teh
nică a rafinăriei și scot din 
fișier citeva cartonașe de 
lectură. Sînt ale unor oa
meni pe care i-am cunos
cut. și, ascultîndu-i, am 
vrut să știu ce citesc. La
borantul Nicoîae Corbu, 
student în anul III Ia cursu
rile fără frecvență ale fa
cultății de chimie indus
trială : zeci de volume ci
tite în 1972. Ion D. Nicolae,

mecanic compresoare, elev 
la liceul seral : cărți de 
termotehnică, electrotehni
că, utilaj chimic, pompe 
centrifuge, Sorin Adrian 
Vijoli, inginer : „Oii and 
gas fournal", „Calcule teh
nologice în prelucrarea ți
țeiului", „Cursul de pregă
tire a cadrelor cu pregătire 
superioară", „Instalații de 
cracare catalitică", „Hydro- 
carbur Processing" etc. Lă
cătușul Gheorghe Stan, zece 
titluri ; maistrul dlstilator 
Ion Savu — nouă titluri ; 
zeci, sute de fișe, cărți 
„mîncate" de lectură, re
viste, buletine științifice ale 
căror pagini miros a țiței, 
a benzină, a sudoare. Tot 
aici, îmi spune comunistul 
Gheorghe Constantinescu, 
se concentrează evidența 
gîndirii tehnice elaborată 
de oolectivul rafinăriei, in
vențiile și inovațiile petro
liștilor a căror aplicare a 
adus, numai în 1972, econo
mii de peste 2 300 000 lei. 
Mai trebuie să spunem ce 
înseamnă pentru acești oa
meni onoarea, hărnicia, 
responsabilitatea ți demni
tatea muncitorească ?

Și iar trec prin fața plă
cii memoriale cu cuvintele 
ei de bronz săpate in pia
tră și zăpada scrișnește sub 
tălpi, iar in urechi aud tro
potul goanei celor care, a- 
tunci, in acel teribil ți 
neînduplecat februarie 1933, 
alergau intr-un nesfîrșit 
convoi, peste câmpurile de 
la marginea orașului, eu 
pieptul deschis în fața ba
ionetelor, spre a forma lao
laltă o masă de necuprins, 
de neîngenunchiat, de neîn
vins.

...era februarie 1933.„ 
Este februarie 1973.
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Constanța tși propune

Pentru aprovizionarea localităților de pe lito
ral și asigurarea materiei prime necesare in
dustriei alimentare s-a prevăzut ca, în acest 
an, unitățile agricole din județul Constanța să 
livreze circa 100 000 tone legume, cu 25 la sută 
mai mult decit în 1972. „Creșterea • substanțială 
a producției — ne spune Mircea Cristat, di
rectorul coordonator al IPVILF — se va rea
liza nu pe baza extinderii suprafețelor, ci prin 
sporirea recoltei medii la hectar de la 14 tone 
la 18 tone legume". Cum se desfășoară lucră
rile în cooperative ?

Au fost constituite fermele specializate, se 
cunosc sarcinile de producție ce revin forma
țiilor de lucru, iar pe ici-colo a început semă
natul în cimp al rădăcinoaselor. Concret, la 
cooperativa agricolă Anadalchioi, au fost însă
mânțate în ferestrele iernii 3 hectare cu rădă- 
cinoăse. La ora vizitei noastre, serele erau pline 
de verdeață, iar răsadnițele erau gata pregătite 
pentru a primi sămînța de ardei, conopidă, 
varză, tomate. Cu toate că unitatea nu dispune 
de sector zootehnic, biocombustibilul este pro
curat, din complexele zootehnice apropiate. A- 
ceeașî preocupare am întîlnit și la Chirnogeni, 
Comana, Mereni, Pailazu Mare.

Dar in unele cooperative au apărut o seamă 
de neajunsuri In pregătirea producției. La coo
perativa agricolă Topraisar, inginerul șef, Io- 
nescu George, consideră sectorul legumicol „o 

X•-------------------------------------------------------------------------------

sută mai multe legume
calamitate". Cum să nu fie o calamitate din 
moment ce aici circa 150 metri pătrați de ră
sadniță cu , salată îmbătrânită „zăcea" descope
rită, fără să fi fost transplantată la timpul po-. 
trivit în cîmp? Alături, o seră de toată frumu-

® în cele mai multe locuri gră
dinarii pregătesc producția cu... mi
gală de grădinari.

® Dacă instalația termică a se
rei încălzește birourile cooperativei, 
ce cantitate de legume se va obține 
pe metrul pătrat de... birou ?

setea adăpostea un colț de „primăvară... tristă": 
tomatele erau atacate de septorioză. „Nu avem 
căldură... greșeală de construcție... termocentra
la nu are volum suficient de încălzire"— sus
ține inginerul șef. în schimb, foarte plăcută era 
căldura în birourile sediului cooperativei, pro
venită nu din sobele de teracotă, ci de la aceeași 
instalație termică ce încălzea și sera. De doi ani 
sera nu produce mai nimic.

La cooperativa agricolă din Limanu există re
țineri în ce privește dezvoltarea legumicultorii. 
Și iată de ce : anul trecut, cele 100 de hectare 
cu legume au adus o pierdere de 1 
lei. „Peste jumătate din recoltă a 
cîmp — ne spune ing. Ștefan Stoica, 
mei legumicole — pentru că nu s-a 
acord global".

Există toate condițiile ca In județul Constanța 
să se îndeplinească, la nivelul stabilit, progra
mul de dezvoltare a legumicultorii, dacă, intre 
alte măsuri, se va trece la introducerea și ge
neralizarea acordului global, sistem de retribu
ire care anul trecut s-a aplicat pe numai 25 la 
sută ”

milion de 
rămas pe 
șeful fer- 
lucrat in

din suprafața legumicolă.
De curînd, la Constanța, a avut loo o 

consfătuire județeană, Ia care au partici
pat secretarii comitetelor comunale de 
partid, primarii și inginerii șefi din coo
perativele agricole, în care nu fost sta
bilite măsurile ce trebuie luate în sec
torul legumicol : fertilizarea terenurilor, 
pregătirea răsadnițelor ți solariilor, stabi
lirea formațiilor de lucru și repartizarea 
sarcinilor concrete de producție Dentru a- 
plicnrea acordului global. Șînt măsuri ju
dicioase a căror transpunere In practică 
trebuie făcută acum în toate fermele le
gumicole.

Ștefan DORGOSAN
__________ y
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județean de partid Galați,Biroul Comitetului

împreună cu organele agricole județene, a ini
țiat o vastă acțiune pentru combaterea excesu
lui de umiditate și eliminarea apei ce băltește 
pe cimp. După ce specialiști hidroamelioratori 
și agronomi au analizat situația fiecărei par
cele de teren, s-a pornit o acțiune bine organi
zată, cu un obiectiv precis : fiecare palmă de 
pămînt să producă în condiții normale. Au fost 
deschise primele șantiere de lucru în cooperati
vele agricole Munteni, Frumușița, Foltoști, 
Brăhășești, Nicorești, Ghidigeni și altele. Sute 
de țărani oooperatori au început săparea cana
lelor de scurgere. Șantiere ■, de combatere a 
excesului de umiditate' s-au deschis și pe te
renurile din lunca Prutului. Țăranii cooperatori 
din Frumușița, Foltești și Măstăoani au ieșit Ia 
lucru cu târnăcoape, sape, casmale și lopeți. In 
ziua de 16 ianuarie, 350 țărani cooperatori din

V _____________________________________

Frumușița au început săparea unui canal lung 
de 800 'rd și cu o âdîncime de 80 cm. Iri acest 
fel ei au dat cale liberă apelor spre un canal 
de colectare din incinta Brateșului de Sus. Aici

ÎN 21 DE COMUNE — ȘANTIERE
ALE MUNCII PATRIOTICE

9

I > ,
vor fi redate circuitului agricol 75 ha pe care 
băltesc apele.

în numeroase unități agricole s-a stabilit ce 
lucrări sint mai urgente, un.de să fie îndreptate 
cele mai multe forțe. Spre exemplu, la coope-

rativa agricolă din Brăhășești se lucrează la 
refacerea, adincirea și consolidarea unui canal 
ce va colecta apele de pe yersanți, deversîn- 
du-le in pîrîul Berheci. Apoi, va începe con
struirea unor canale pentru scurgerea apei, mai 
întii de pe o suprafață de/-150 ha, și apoi în 
punctul Pisera de pe alte .70 ha. în punctul 
„Han", lucrau 180 de țărani cooperatori.

Desigur, aspectele amintite sînt incomplete 
față de numărul mare de șantiere deschise in 
21 de comune ale județului Galați pentru com
baterea excesului de umiditate de pe terenurile 
agricole. în final, în județul Galați vor fi scoa
se de sub influența excesului de umiditate 
6 008 ha. Pentru redarea acestor terenuri agri
culturii, se vor săpa și excava circa 541 000 mc 
de pămînt

In această perioadă, me
canizatorii depun eforturi 
intense pentru executarea 

. reparațiilor și punerea în 
. stare de funcționare a trac

toarelor și mașinilor agri
cole pentru lucrările de 
primăvară. Reparațiile ar
putea fi mai avansate dacă 
nu s-ar resimți puternic 
lipsa unor piese de schimb. 
Pentru grăbirea reparațiilor, 
Direcția generală a meca- 

• nizării și cea a aprovizio
nării tehnico-materiale din 
Ministerul Agriculturii au 
luat măsuri de redistribuire 
a pieselor de schimb aflate 
în stoc . la Întreprinderile 
județene de aprovizionare 
sau la stațiunile de meca
nizare. Pe această cale însă 
solicitările nu pot fi satis
făcute decît parțial. Evi
dent, în această privință, 
sint necesare eforturi mai 
mari pentru recondiționa- 
rea într-o măsură mai mare 
a pieselor uzate și reduce
rea consumurilor specifice 
care sînt, în multe cazuri, 
mai mari decît prevăd nor
mele. în rindurile de față 
nu ne ocupăm însă de 
acest aspect, ci de lipsa 
efectivă a unor piese care 
creează greutăți la lucrările 
de reparații.

La stațiunea pentru me
canizarea agriculturii V.i- 

■ ziru,- 'din ■«județul Brăila, 
• •. șapte mdtoare'stau în fața 

bavcului-'de rodaj. Pro- f 
bele nu pot fi’făcute de
oarece le lipsește corpul 
termostat. Alte 20 de trac
toare n-au putut fi încă 
reparate din lipsă de rul
menți pentru pompa de 
apă, pinion conic de la di
ferențial, ax comandă etc. 
La S.M.A. Bărăganu, din a- 
celași motiv, în atelierul 
mecanic zac 10 motoare 
care nu pot fi asamblate. 
Asemenea aspecte pot fi in
finite în toate stațiunile 
pentru mecanizarea agri
culturi! din județ. , ~ 
parațiile sint mult ,îi 
ziate la tractoare, ut: 
fitosanitare și remorci 
ne spune tov. Ion Șer- 
ban, șef de serviciu din 
cadrul Trustului S.M.A. — 
deoarece Întreprinderea de

aprovizionare tehnico-ma- 
terială nu ne asigură pie
sele de schimb solicitate".

Am căutat răspunsul la 
ministerul de resort. „Pro
blema aprovizionării 
piese de schimb este 
nou In actualitate —

cu 
din 
ne

licitate, peste 5 000 de trac
toare nu vor putea fi repa
rate".

Cum
unor 
importante pentru efectua
rea reparațiilor ? „An de an 
Încheiem contracte ferme

se explică lipsa 
piese deosebit de

DIN CAUZA LIPSEI 
UNOR PIESE DE SCHIMB

ca la primăvară

an :
să stea pe Punici

® La organismele de specialitate ale 
Ministerului Agriculturii ni se spune : acțio
năm, dar nu sîntem înțeleși

0

© într-un număr viitor sperăm că vom 
publica și răspunsul întreprinderilor și cen
tralelor industriale în cauză.

în Județul Bacău, pînă la 
29 ianuarie a.c. au fost 
transportate în cîmp mai 
mult de 52 000 tone gunoi 
de grajd. Inginerul Dumi
tru Găină, directorul gene
ral al Direcției agricole, ne 
spunea că în toate unitățile 
ș-au întocmit programe de 
fertilizare defalcate pe luni 
și decade, ținîndu-se seama 
de cantitățile de îngrășă
minte naturale existente. 
In total, cooperativele agri
cole vor transporta 166 000 
tone gunoi de grajd, cu care 
se vor fertiliza circa 8 000 
hectare.

In multe unități agricole 
se lucrează zi de zi la fer
tilizare. Deși e ger strașnic, 
unele tarlale ale cooperati
vei agricole din comuna Ni- 
colae Bălcescu par un fur
nicar de oameni și mașini. 
La transportul gunoiului 
de grajd se folosesc intens 
cele 6 autocamioane și re
morcile. încărcarea lor se 
face cu un greifer. In fie
care zi se transportă pe 
cimp cîte 200 tone de gunoi 
pe suprafețele care vor fi 
cultivate cu sfeclă de zahăr 
și porumb. Atelajele sint 
concentrate la grădina de 
legume, unde sint în curs 
de fertilizare 70 de hectare. 
Numai în ultima săptămină 
din cele peste 6 000 tone 
gunoi de grajd au fost duse 
pe cîmp mai mult de 1 500 
tone. Aceeași muncă inten
să la transportul gunoiului 
am întilnit și în cooperati
vele agricole din Fărăoani, 
Săucești, Roșiori, Fintinele, 
Traian, Livezi.

Sînt și unități în care 
transportul gunoiului se ne
glijează. La cooperativa 
din Itești, bunăoară, nu 
s-au fertilizat decit citeva 
hectare de teren. In jurul 
grajdurilor stau de ani de 
zile însemnate cantități de 
gunoi. Cooperativa dispune 
de autocamioane, remorci 
și atelaje neutilizate. Situa
ții asemănătoare am î'nțil-' 
nit și la cooperativele, agri
cole din Găiceana, Ure- 
chești, Blaga, Sascut-Tîrg, 
unde fertilizarea abia a în
ceput. Este necesar ca or
ganele agricole județene să 
ia măsuri pentru intensi
ficarea acestei acțiuni,

pentru ca fiecare tonă de 
gunoi să fie transportată pe 
cimp.

In județul Suceava pină 
la 26 ianuarie cooperativele 
agricole au transportat în 
cimp peste 106 000 tone gu-

și amenajat în platforme 
1 800 tone gunoi de grajd, 
urmînd ca, in următoarele 
5—6 zile, să fie transportat 
și restul de 1 000 tone, con
form programului de ferti
lizare. în acest, scop,

noi de grajd. Acest rezultat 
șe datorește, între altele, a- 
plicării acordului global 
care cointeresează pe coo
peratori să fertilizeze cit 
mai bine terenul. Cîteva 
exemple sînt edificatoare. 
La cooperativa agricolă 
Chilișeni, s-au dus in cimp

spune Vladimir Tomuleț, 
șeful 
rații

Țudoreî OANCEA 
corespondentul „Scînteii

ce mnrzie repartizarea

serviciului repa- 
din cadrul Direc- 

— ției generale a mecanizării 
agriculturii. Piesele defici
tare însumează peste 20 de 
repere, care, dacă nu vor fi 
asigurate în cantitățile so-

folosite din plin camioane
le, tractoarele cu remorci 
și 22 de atelaje. Rezultate 
bune la fertilizarea terenu
rilor au fost obținute și în 
cooperativele agricole din 
Liteni, Scheia, Vășcăuți și 
altele în care, după cum a- 
preciază cadrele de condu-

cere, în următoarele cîteva 
zile lucrarea va fi gata.

Că locul gunoiului de 
grajd este pe cimp, acolo 
unde încă de pe acum se 
pun bazele viitoarei recolte, 
o știu toți cooperatorii. Cu 
toate acestea, pînă la sfirși- 
tul săptăminii trecute, în 
10 cooperative din județul 
Suceava nu se transportase 
la cîmp nici o căruță de gu
noi. La cooperativa agri
colă Bosanci, bunăoară, din 
cele 6 000 tone îngrășăminte 
cu care trebuie să se ferti
lizeze peste 200 hectare nu 
s-a. transportat în cimp ni
mic. „Camioanele și căru
țele — încearcă o explicație 
Gheorghe Dănilă, inginerul 
șef al cooperativei, trans
portă diferite produse". 
Totuși, măcar o parte din 
cele 10 autocamioane și 100 
de atelaje ale cooperativei, 
ca și cele 6 tractoare cu re
morci ale S.M.A., ar putea 
fi folosite la transportul in 
cimp al gunoiului. Situații 
similare intîlnim și în coo
perativele agricole Baia, 
Manolea, Roșcani, Probota 
și altele.

Este în interesul fiecărei 
cooperative agricole, al fie
cărui cooperator ca întrea
ga cantitate de îngrășămin
te naturale să fie utilizată 
pentru că acum un plus de 
efort la fertilizarea terenu
lui înseamnă un plus de re
coltă la toamnă.

Cit timp a mai rămas pint 
cind tractoarele și celelalte ma
șini agricole vor fi scoase in 
oîmp ? Aproximativ o lună, dacă 
nu și mai puțin. Iată de ce 20 
februarie a fost socotit un ter
men limită pentru încheierea 
reparațiilor. • în multe unități, 
lucrările sînt avansate și, ceea 
ce este foarte Important, lucră
rile sînt de bună calitate. Foto
reporterul a surprins un mo
ment din această activitate 
S.M.A. Andrășești-Ialomița.

cu uzinele aparținînd 
M.I.C.M.G. și M.I.C.M.U.E. 
— ne spune Marian Cu- 
relea, director tehnic din 
cadrul Direcției generale a 
aprovizionării tehnico-ma- 
teriale. Totuși, uzinele fur
nizoare nu respectă clauzele 
contractuale atît sub aspec
tul producerii pieselor la ni
velurile contractate, cit și 
sub cel al livrării eșalona
te, la termenele stabilite". 
Ni s-a pus la dispoziție o 
listă de uzine care nu-și 
îndeplinesc obligațiile con
tractuale. Supunem atenției 
ministerelor de resort un 
sumar documentar rezultat 
din datele existente la Mi
nisterul Agriculturii, cu 
promisiunea că vom reveni.

Din anul 1972 există res
tanțe la peste 116 repere. 
Uzina mecanică Plopeni, 
din 32 000 bucăți axe co
mandă, necesare pentru 
32 000 de tractoare, a livrat 
numai 12 000 bucăți.

Uzina de autocamioane și 
Fabrica de șuruburi din. 
Brașov, Uzina de piese auto 
Sibiu, Uzinele mecanice din

Cîmpulung-Muscel și Plo
peni, „Electroprecizia“-Să- 
cele și „Steaua electrică"- 
Fieni au refuzat să recon- 
tracteze cantitățile .restanta 
din anul trecut la 54 de 
repere de piese de schimb.

Pentru anul acesta, peste 
30 de repere n-au fost con
tractate de nici o uzină, 
iar la alte cîteva zeci con
tractele încheiate sînt cu 
mult sub necesități.

I.M. Roman a refuzat să 
încheie contracte pentru 
producerea a 240 000 cămăși 
cilindru pe motivul că o 
asemenea piesă costă nu
mai 54 lei bucata. De alt
fel, unele uzine dau priori
tate producerii utilajelor 
finite lăsind pe ultimul plan 
fabricarea pieselor de 
schimb.

Pentru a se face ordine 
în livrarea pieselor da 
schimb, Direcția generală 
a aprovizionării tehnico- 
materiale, împreună cu uzi
nele furnizoare, a întocmit 
grafice de livrare pe decade 
la 65 repere deosebit de 
importante. Numai că nici 
aceste grafice nu sînt res
pectate. In primele două 
decade ale lunii ianuarie, 
la 26 de repere nu s-a li
vrat nici o cantitate, la 19 
repere — parțial și numai 
la 20 de repere s-au livrat 
cantitățile solicitate.

Nici uzinele aparținînd 
Ministerial,; ^Agriculturii, 
Industriei Alimentare și 
Apelor nu-și onorează li
vrările la piesele de schimb 
asimilate. Aceasta deoarece 
— așa cum ni s-a spus 
la Ministerul Agricultorii — 
uzinele din cadrul Minis
terului Industriei Construc
țiilor de Mașini Grele r.u 
asigură piesele forjate și 
cele turnate. Pînă în pre
zent, la 41 de repere, ca fu- 
zetele de tractoare, discu
rile de ambreiaj, pîrghiile 
de direcție etc., nu s-a li
vrat nimic din cantitățile 
contractate.

Aceasta este situația șl 
acestea sint explicațiile re
feritoare la lipsa unor pie
se de schimb, primite de 
la organele de specialitate 
din cadrul Ministerului A- 
griculturii, Industriei Ali
mentare și Apelor. Vom 
asculta, sperăm, și punctul 
de vedere al întreprinderi
lor industriale în cauză șl 
al centralelor respective, 
pentru a putea 
Ia -o concluzie care 
trunească punctele 
dere ale ambelor 
Pentru moment, lucrul cel 
mai important este să se 
ia grabnic măsuri în vede
rea recuperării a tot ca 
poate fi recuperat, îneît la 
primăvară, ca și în tot 
cursul anului, tractoarele, , 
mașinile și utilajele de 
care dispune agricultura 
să poată funcționa 
plin. Nu se poate 
ca la primăvară 
tractoare să stea 
tuci !

ajunge 
să în
de ve- 

părți.

din 
admite 

mii de 
pe bu-

Aurel PAPADIUC

■tkr?

Din aceste grămezi de gunoi de Ia cooperativa agricolă Dăneasa-Olt. gișiele mai ciugu
lesc ceva, dar folosul e minim. Ciștigul ar fi mai mare dacă îngrășămintele ar f! duse 

la cimp pentru a spori recolta

Gheorqhe BALTĂ 
Gheorqhe PARASCAN 
corespondenții „Scînteii

In primăvară vor fi insămînțate aproximativ 
6 milioane hectare cu cereale, plante tehnice, 
legume și' furaje. Ce măsuri se iau acum pentru 
asigurarea semințelor necesare ?

La cooperativa agricolă din comuna Videle, 
județul Teleorman : „Din producția noastră a- 
vem numai semințe de fasole, în rest așteptăm 
să ne fie repartizate' pe baza cererii înaintate 
direcției agricole a județului, ne spune Flo
rentina Mihai, inginer șef. încă din luna de
cembrie am intocmit balanța semințelor, dar 
răspunsul direcției întîrzie. De obicei primim se
mințele în lunile martie-aprilie".

Situația nu este izolată. In toate unitățile a- 
gricole se așteaptă repartiții pentru semințele ne
cesare la primăvară.

La direcția agricolă a județului aflăm de la 
ing. Marin Cimbru, director adjunct, că „cen
tralizarea necesarului de semințe s-a încheiat, 
dar distribuirea celor asigurate pe plan 
țean nu se face decit după ce ministerul 
dezlegare".

La Ministerul Agriculturii, Industriei 
mentare șl Apelor. După cum ne 
Dan Aurel, șef de serviciu in minister, 
centralizat balanțele semincere ale județelor pe 
două categorii : sortimente de culturi pentru 
care semințele trebuie asigurate pe plan local și 
sortimente care vor fi repartizate din fond cen
tralizat". Și in continuare mai aflăm că : la 
primă categorie, prin compararea necesarului 
cu stocurile existente, rezultă mari deficite. 
Aceasta deoarece, în ultimii ani, cînd nu 
exista o lege pentru' producerea semințelor și a 
materialului săditor, organele agricole județene 
solicitau semințe din fondul central, fără să se 
intereseze de producerea lor pe plan local. Cen
tralizarea din acest an, făcută numai cu titlu in-

jude- 
va da

Ali- 
relata 
„s-au

formativ, a demonstrat că — deși există o lege 
care obligă producerea pe plan local a unor ca
tegorii de semințe, practicile amintite con
tinuă să dăinuie.

La porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, 
orez, in și legume, semințele se asigură in
tegral din fondul centralizat. Dar dacă aceste 
semințe există, de ce nu s-a trecut la repar
tizarea lor ? Operația întîrzie, ni se explică de 
la minister, mai ales, din cauza superficialității 
cu care direcțiile agricole județene au întocmit 
balanțele, ceea ce a solicitat un calcul de re
așezare care a durat peste două săptămini. 
Toate acestea au fost determinate de existența 
unor neconcordanțe în ce privește necesarul 
real de semințe și cererile formulate. Concret, la 
cultura porumbului, direcțiile agricole județene 
s-au orientat spre hibrizii tardivi, fără a respec
ta raionarea. Este adevărat că hibrizii tardivi 
sint mai productivi, dar sînt necesari și hibrizi 
mai timpurii care, în zonele nordice ale țării, 
unde perioada de vegetație este mai scurtă, dau 
rezultate bune. De asemenea, și in zonele su
dice se cere stabilirea unei proporții optime in
tre grupele de hibrizi pentru a se asigura eșalo
narea recoltării, cit și eliberarea mai devreme 
a terenurilor în vederea însămințării culturilor 
de toamnă, în special a griului. De aceea, 
ministerul a recalculat stocul necesar de semințe 
în funcție de condițiile concrete din fiecare ju
deț repartizind hibrizi timpurii în procent mai 
mare. Aceste modificări vor produce unele de
reglări și în unitățile agricole, hibrizii timpurii 
avind o producție potențială mai mică, cit și 
tehnologie de cultură modificată. Surpriza se 
va produce, după cîte am înțeles, numai in mo
mentul cind unitățile vor cunoaște ce hibrizi au 
la dispoziție. Dacă acest moment va fi tardiv.

specialiștii nu vor putea interveni cu măsuri 
, adecvate pentru restruoturarea tehnologiilor, a 

planurilor de cultură. O altă cauză a întîr- 
zierii. Direcțiile agricole din județele Bihor, 
Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Sibiu, Sucea
va, Alba, Mureș, Neamț: au calculat necesarul 
de sămînță la porumb cu o normă cuprinsă în
tre 20—25 kg la hectar. Ministerul va repartiza 
numai 18 kilograme pe hectar, cantitate sufi
cientă pentru a asigura densitatea plantelor la 
valorile indicate în tehnologiile moderne care a- 
sigură obținerea unor producții mari.

Pînă la urmă sintem asigurați că in bună parte 
sămînța este gata pregătită, ministerul a făcut 
calculele de reașezări la sortimentul de culturi și 
urmează repartizarea. Dar cind ? Socotim că 
modul în care se desfășoară în momentul de față 
acțiunea de repartizare a semințelor nu este sa
tisfăcător.

Amînarea distribuirii semințelor spre primă
vară va produce, mai mult ca sigur, greu
tăți Ia :

• SCHIMBUL DE SEMINȚE INTRE JUDEȚE, 
deoarece cantități însemnate de semințe vor 
trebui mutate în urma recalculării și redistri
buirii făcute de minister ;

• REPARTIZAREA SEMINȚELOR PE UNI
TĂȚI CONFORM CERERILOR, datorită aglo
merărilor din bazele de livrare care pot pertur
ba procesul de distribuire ;

• PREGĂTIREA CAMPANIEI DE INSĂMÎN- 
ȚARI, deoarece specialiștii nu vor avea posibi
litatea să cunoască din timp caracteristicile se
mințelor.

Este datoria tuturor organelor agricole să ia 
măsuri pentru a nu se ajunge la astfel de si
tuații 1

D. ȘTEFAN

un.de
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Angajarea activă a poporului
al revistei

CRISTOFOR!"
DE PARTID de Aurel BARANGA
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Una din trăsăturile distinctive ale 
Legii privind organizarea apărării 
naționale, adoptată de recenta se
siune a Marii Adunări Naționale, 
constă in aceea că stabilește în mod 
clar și cuprinzător măsurile adecvate 
pentru îndeplinirea dreptului și obli
gației ce revin tuturor cetățenilor 
de a participa la una din formele de 
pregătire militară stabilite prin lege, 
a-și însuși mînuirea mijloacelor de 
luptă, a-și perfecționa continuu a- 
oeastă pregătire, spre a fi oricînd în 
măsură să participe la apărarea pa
triei socialiste.

După cum e cunoscut, clasicii mar- 
xism-leninismului au insistat în re
petate rinduri asupra necesității 
înarmării întregului popor, subliniind 
că numai in măsura în care va fi 
gata de luptă 
spre a-și apăra 
cuceririle revolu
ționare, libertatea 
și independența, 
poporul poate fi 
sigur că nu va fi 
înfrînt, că va trăi 
liber și stăpîn pe 
soarta sa. „Numai 
poporul înarmat
— spunea Lenin
— poate fi un rea
zem efectiv al libertății poporului".

In acest spirit a făurit Partidul 
Comunist Român forțele noastre ar
mate, ca trup din trupul poporului, 
ca partea înarmată a acestuia. Cu 
atit mai mult în condițiile actuale, 
cînd victoria intr-un război de apă
rare împotriva forțelor agresive 
imperialiste poate fi obținută nu
mai printr-un război popular, se 
impune întărirea forței comba
tive a întregii națiuni prin instrui
rea militară adecvată a tutu
ror cetățenilor țării. Iată de ce do
bândește o deosebită însemnătate 
principială și practică faptul că legea 
creează cadrul juridic corespunzător 
pentru înfăptuirea intr-un mod ori
ginal, tn condițiile specifice țării 
noastre, a principiilor marxist-leni- 
niste referitoare la înarmarea de 
către revoluție a întregului popor. 
Statuînd că apărarea patriei este cau
za și opera poporului însuși, legea 
prevede că la aceasta sint chemați 
să participe toți cetățenii țării, băr
bați și femei, tineri și vîrstnici, indi
ferent de naționalitate, religie și o- 
cupație. După cum se arată în arti
colul 22 al legii, „toți cetățenii ro
mâni, indiferent de sex. au datoria 
să se pregătească pentru a fi 
măsură să îndeplinească misiuni 
legătură cai apărarea patriei".

în acest soop, intr-un șir de arti
cole ale legii'sînt cuprinzător confi
gurate măsurile organizatorice me- 
nite să asigure, pregătirea populației 
pentru apărare ca un sistem unitar, 
inglobînd îndeplinirea serviciului mi
litar obligatoriu în cadrul unităților 
și formațiunilor M.A.N. și M.I., găr
zile patriotice, formațiunile de pre
gătire a tineretului pentru apărarea 
patriei și alte organe sau organizații 
ce se vor stabili prin lege.

între formele de pregătire a popu
lației consfințite prin lege, un loc 
deosebit de important ocupă gărzile 
patriotice, unități de luptă înarmate 
ale oamenilor muncii de la orașe și 
sate, cu vechi și glorioase tradiții în 
țara noastră. Conduse nemijlocit de 
Comitetul Central al P.C.R., de or
ganele locale de partid, organizate 
după principiul teritorial și al locului 
de muncă, gărzile patriotice au misiu
nea ca, împreună cu forțele armate, să 
partioipe activ la apărarea cuceririlor 
revoluționare ale poporului, a mun
cii sale pașnice, a suveranității și 
securității patriei, la apărarea ora
șelor și «imunelor, a întreprinderi
lor, instituțiilor și oelorialte organi
zații socialiste.

Dîndu-se o mai precisă concreti
zare a sarcinilor ce le revin acestora 
în timp de pace, legea precizează că 
prin subunități destinate și pregătite 

\. special, gărzile patriotice participă ia 
sprijinirea activității grănicerilor în 
paza frontierei de stat și a miliției 
în asigurarea menținerii ordinii pu
blice. Sînt fixate, de asemenea, răs
punderile ce le revin în pregătirea 
tineretului pentru apărarea patriei. 
Toate aceste prevederi exprimă în 
esență creșterea rolului gărzilor pa
triotice in sistemul pregătirii popu
lației în vederea apărării patriei, 
pe baza sporirii posibilităților și ex
perienței acumulate în ultimii ani de 
cadrele de conducere și luptătorii a- 
cestora.

Un loc important acordă noua le
gislație apărării locale antiaeriene. 
Se stabilește răspunderea tuturor ce
tățenilor de a se pregăti în vederea 
cunoașterii și aplicării regulilor și 
măsurilor de apărare locală anti
aeriană. Modalitățile, formele prin 
care se va realiza această sarcină sint 
stabilite prin decretul nr. 544 din 30 
decembrie 1972, care a fost publicat 
in Buletinul Oficial nr. 162/1972. 
Legea fixează cu claritate scopul a- 
cestor forme de pregătire : asigura
rea desfășurării normale a activități
lor economice, politice și sociale, 
protecția cetățenilor și a bunurilor 
materiale de orice natură împotriva 
efectelor armelor de nimicire 
masă și ale armelor obișnuite.

4

Parte integrantă a sistemului or
ganizatoric conceput de partid în le
gătură cu pregătirea populației în 
vederea apărării patriei o constituie 
și pregătirea militară a tineretului, 
care potrivit legii se va organiza cu 
toți tinerii — băieți și fete — ținîn- 
du-se seama de ocupația lor : șco
lari sau lucrători în unități econo
mice, instituții și comune. Față de 
vechea legislație, tineretul școlar va 
Începe pregătirea militară din clasa 
a IX-a (anul I), iar ceilalți tineri în- 
cepînd cu vîrsta de 16 ani, ceea ce 
le va asigura o mai temeinică in
struire militară generală, 
du-se 
și în 
mente 
lingă 
tuții,

Realizîn- 
pe centre de pregătire — 

cadrul acestora pe detașa
și grupe — organizate pe 
școli, întreprinderi, insti- 

organizații economice și in 
comune, instruirea are ca scop edu
cația patriotică a tinerilor, pregăti
rea lor militară generală și de 
rare locală antiaeriană, precum 
diferite specialități, în cadrul 
cercuri tehnico-aplicative.

Principala semnificație ce se 
prinde din această nouă prevedere a 
legii constă în faptul că tinerii, in- 
struindu-se încă de la vîrsta de 16 
ani, parcurg o perioadă mai înde
lungată de activitate de pregătire mi
litară, timp în care își pot însuși 
în mai bune condiții cunoștințele din 
programele tematice stabilite, se pot 
căli din punct de vedere fizic, ast
fel-! că, la încorporare, ;.s.e vor îp-, 
cadra și acomoda mai ușor și în timp 
mai scurt in programul și atmosfera 
specifice unităților militare și vor 
începe procesul de instruire pe baza 
unor cunoștințe acumulate.

Un alt efect direct al instruirii 
executate în cadrul centrelor de pre
gătire ii constituie posibilitatea ca in 
unitățile militare, timpul acordat 
pentru unele teme sau exerciții — 
îndeosebi la categorii de pregătire cu 
pondere în tematica parcursă ante
rior incorporării — să poată fi re
dus, alocindu-se un timp mai mare 
pentru însușirea unor teme mai com
plexe sau a tehnicii de luptă mo
derne din dotare.

Totodată, efectivele de tineri, ea 
urmare a cunoștințelor dobîndite în 
activitatea de pregătire pentru apă
rarea patriei și a participării la une
le aplicații tactice executate în co
mun cu gărzile patriotice sau uni
tăți militare, vor putea îndeplini, 
in caz de nevoie, unele misiuni de 
luptă, contribuind astfel la întărirea 
capacității de apărare a 
care își aduce 
nostru popor.

O prevedere 
nutul noii legi 
pe care organele de stat 
să-l acorde Uniunii Tineretului Co
munist în activitatea de pregătire a 
tineretului pentru apărarea patriei. 
In acest sens, Ministerul Apărării 
Naționale va asigura, în continuare, 
înzestrarea centrelor de pregătire 
cu armament, muniție, busole și alte 
materiale necesare procesului de in
struire militară a tineretului, con
tribuind astfel la ridicarea eficien
ței acestei activități.

O deosebită importantă 
prevederile’ referitoare 1 la

FII CUMINTE,

rile și drepturile cetățenilor care 
participă în diferite forme de pregă
tire pentru apărarea patriei. In acest 
sens, legea precizează că membrii 
gărzilor patriotice și ai formațiuni
lor de apărare locală 
comandanții și tinerii — 
fete — din formațiunile de pregătire 
a tineretului pentru apărarea patriei, 
membri ai altor formațiuni de pre
gătire militară, precum și ceilalți ce
tățeni au obligația să participe cu 
regularitate la convocările și ședin
țele de pregătire, să-și însușească 
temeinice cunoștințe militare, să în
deplinească ordinele primite șl să 
păstreze secretul de stat. Totodată, se 
precizează că cetățenii care se pre
gătesc pentru apărarea patriei au 
dreptul Ia asistență medicală, medi

camente, spitali
zare și pensie în 
aceleași 
ca și 
pentru 
tele sau 
au provocat inva
liditate pe timpul • 
participării aces
tora la ședințele 
de pregătire mi
litară ; în plus, 
cadrele în rezer- 

funcția de coman-vă, ce îndeplinesc 
danți ai formațiunilor de pregătire a 
tineretului pentru apărarea patriei, 
au prioritate la înaintarea în gradul 
următor, iar cei cu merite deosebite 
pot fi înaintați chiar fără executarea 
concentrărilor stabilite prin actele 
normative în vigoare.

Consacrare juridică a sistemului 
de apărare a patriei socialiste în de
plină concordanță cu prevederile 
Constituției, Legea privind organiza
rea apărării naționale a Republicii 
Socialiste România constituie sursa 
unor îndatoriri precis statuate pen
tru toți cetățenii cuprinși în diferite 
forme de pregătire. însemnătatea 
măsurilor stabilite prin lege cu pri
vire la modalitățile variate de a asi
gura pregătirea militară a întregului 
popor depășește însă cu mult ca
drul strict tehnic-organizatoric. Ele 
dau expresie concepției partidului 
nostru privitoare Ia abordarea între
gii problematici a apărării patriei c» 
o componentă organică a operei d« 
făurire a noii orînduiri sociale. Așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „noi pornim de la faptul 
că forța și tăria oricărei armate 
populare constau tn strînsa ei legă
tură cu poporul, în lupta lor comună 
— și de aceea în statul socialist, pro
blemele forțelor armate, ale apărării 
patriei constituie parte inseparabilă 
a construcției socialiste". .
„înfăptuirea prevederilor,- legii:cu 

privire la pregătirea militară a în
tregului popor va contribui la întări
rea capacității defensive a patriei, la 
asigurarea cuceririlor revoluționare 
ale României socialiste.

In deschidere, sumarul conține 
MESAJUL ADRESAT TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
DE COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN, CONSILIUL DE STAT ȘI 
CONSILIUL DE MINIȘTRI ALE 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMA
NIA cu prilejul împlinirii a 55 de 
ani de viață și patru decenii de 
activitate revoluționară în rindu- 
rile partidului.

Editorialul noului număr este in
titulat „Conferințele organizațiilor 
județene, expresie elocventă a 
creșterii maturității și exigenței 
comuniștilor". In continuare, re
vista publică articolul „O pagină 
glorioasă din istoria luptei proleta
riatului român", de NICOLAE PE- 
TREANU.

La rubrica „CUM SE ÎNFĂPTU
IEȘTE ROLUL CONDUCĂTOR AL 
ORGANELOR ȘI ORGANIZAȚII
LOR DE PARTID" sint inserate 
articolele : „Ridicarea calității pro
cesului de conducere", de GHEOR
GHE PALOȘ, „Răspunderi depline 
pe linie de partid și de stat", de 
GHEORGHE CUȚITEI și „Efecte 
ale extinderii competențelor comi
tetului comunal de partid", de ILIE 
CALIN.

Ancheta intitulată „Conducătorul 
economic — om politic" este sem
nată de ADELA DEAC.

In cadrul rubricii „CINCINALUL 
ÎNAINTE DE TERMEN" sint pu
blicate mai multe articole înfăți- 
șînd experiența unor organizații de 
partid in folosirea mijloacelor va
riate ale muncii politice.

Ancheta redacției cu tema „Ce 
se întreprinde pentru realizarea 
programului de educație comunistă 
o maselor ?" și articolele intitulate 
„Condiții ale eficienței învățămîn- 
tuiui agrozootehnic", de CON
STANTIN SANDU ți „Un sprijin 
prețios pentru generalizarea expe
rienței înaintate", de SIMION OR
BAN, alcătuiesc conținutul rubricii 
„MUNCA POLITICO-EDUCATIVA 
LA NIVELUL EXIGENȚELOR 
ACTUALE"

Rubrica „A MUNCI ȘI TRAI ÎN 
CHIP COMUNIST" cuprinde arti
colele : „Apărarea ți dezvoltarea 
avutului obștesc", de IOLANDA 
IONESCU ; „Atitudine intransigen
tă față de risipă și neglijență", de 
GEORGE MARA, precum ți obiș
nuitele „Inițiative, metode, ac
țiuni".

In cadrul, rubricii „Invățămîniul 
do partid și propaganda prin cjon- 
ferințe", ” “
semnează articolul 
cumentele de partid 
integrate în studiu".

Sînt inserate, de asemenea. CON
SULTAȚII ȘI PLANURI TEMA
TICE.

Despre „Sporirea operativității și 
eficienței adunărilor de partid" 
scrie VASILE POP în cadrul ru
bricii „INTENSIFICAREA .. COțâ- 
ci;z ~ “ 

’'Samarul conține 
obișnuitele rubrici 
TICE“ ; ,,M’ 
TREBÂRILE 
„CORESPONDENȚII 
TRANSMIT".
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... . . ............. NOTE CRI-
.,RĂSPUNSURI LA IN- 
“" CITITORILOR" și 

JUDEȚENI

Consecvent In ini
țiativa reluării unora 
dintre piesele de suc
ces ale lui Aurel Ba
ranga, ca și în cea da 
a colabora cu drama
turgul în ipostaza de 
regizor, Teatrul „Ion 
Vasilescu" joacă din 
nou, după aproape 
zece ani de la premi
era sa absolută (ps 
scena Teatrului „Bu- 
landra"), „Fii cuminte, 
Cristofor O cunos
cută lucrare a lui Au
rel Baranga, ‘ ' 
variantă ușor 
ficată. O comedie spu
moasă, plină de nerv.

„Fii cuminte, Cristo
for !" este o piesă 
despre armonia cuplu
lui și a cuplurilor 
prietene, desțpre ten
dințele de aventură, 
despre adevăratele și 
falsele pasiuni, despre 
precaritatea unor ela
nuri pentru. „soția 
prietenului" (Cristofor 
neavînd nici pe de
parte sentimentul da 
tristețe și demni
tate pe care 11 comu
nică cuvintele și vo
cea lui Adamo în cu
noscutul cîntec 1). Ea 
conține și un semnal 
de alarmă la conse
cințele atitudinilor su
perficiale sau in legă
tură cu gravitatea ți 
caracterul decisiv dra
matic al unor rupturi.

In virtutea rea
lismului și a condi
ției superioare a ge
nului, și în această lu
crare a dramaturgului 
vor coexista, alături 
de accentele comice, 
lirismul 
duios, 
discret 
„farsa" 
cată de viața însăși. 
(Lovitura de teatru 
din final traduce ex
celent o posibilă lo
vitură a vieții — a- 
ceasta mai străină de 
happy-end și de lec
ții amabile, ușor 
suportat). Este, 
cesta, un moment 
care finul 
ți cunoscător al 
menilor, care 
scriitorul Aurel 
ranga, se întîlnește cu 
maestrul stăpîn pe 
procedeele consacra

se te ale teatrului.
Interesul!'piesei, la 

zecS anf de la apari- 
țîejuse! păstrează in
tact. Rezistența su
biectului ? O știm și 
o constatăm neînce
tat : conștiința indi
viduală evoluează in-

de 
t- 
tn 

observator
oa- 
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„ION VASILESCU 
cet ; fi uneori serio
zitatea, fidelitatea în 
domeniul sentimental 
nu pot surveni de- 
cit după experiența 
greșelii. Cît priveș
te perenitatea for
ței satirice, a umo
rului, a ironiei, a 
vorbelor de spirit — 
pe care le întîlnim la 
mai fiecare replică 
a acestei comedii — ea 
este demonstrată cu 
prisosință. Ca în alte 
piese ale lui Baranga, 
personajele bărbătești 
din „Fii cuminte, Cris
tofor !“ sînt mai sim
ple, mai naive ți au 

comic involuntar, 
femeile (remaroa- 

omagiu) sînt foc

țurile comunicate 
situații, semnificațiile 
replicilor.

Colaborind cu Mar
cela Rusu (în dublu 
rol, mereu surprinză
toare) și cu Dem Ră
dulescu, doi actori ai 
Naționalului, a căror 
siguranță profesiona
lă, al căror talent și ai 
căror „marcă" nu mai 
au nevoie de nici o re
comandare, cărora li 
s-au adăugat cu bune 
rezultate doi actori al 
Teatrului „Ion Vasi
lescu, Lucreția Raco- 
viță șl Stelian Cre- 
menciuc, directorul 
de scenă Aurel Baran
ga a exprimat cu preg- 

.nanță efervescența co
mică și subtextul a- 
ma.r, precum și sub
tilul, dar atit de să
nătosul moralism alnătosul moralism 
piesei — îndemnul Ia 
cunoașterea mai 
dlncă a tovarășului de 
viață.

Realizatorii 
tacolului sînt 
atenți la exterioriză
rile, la „pozele", dar 
și la adlncimile per
sonajelor. Ei pun în 
valoare cu brio accen
tele de efect comic, si
metriile grațioase care 
punctează nervos șl 
spiritual piesa și rit
mează spectacolul. Ca 
în atltea rtnduri, și 
de data aceasta Mar
cela Rusu face dovada 
forței ți multilaterali
tății talentului ei, a 
capacității de a rămî- 
ne mereu firească, de 
a trece cu naturalețe 
și dezinvoltură de la 
tonul ironic, insinuant 
sau zeflemitor, la ac
centele grave. Rolul 
din „Fii 
Cristofor !“ 
pentru Dem Rădules
cu un moment de îm
bogățire a paletei sale 
interpretative, de de
pășire a „stilului" spe
cific — actorul reu
șind, tn ultima part.» 
a Spectacolului,, mo
mente da lirism, de 
tristețe, integrarea 
convingătoare in am
bianța dramei.

La succesul montă
rii care onorează sce
na Teatrului „Ion Va- 
silescu" contribuie bu- 

,____l cadrului:
scenografic (aerat, plâ: 
cut,...dar și cu valori 
satirice), ca și cel .al 
costumelor semnate de 
Mihai Tofan și Gabri
ela Nazarie.

de spirituale, de sub
til-ironice ; ființe cal
de, atrăgătoare, gata 
oricînd să pună la 
cale, pe neobserva
te, cu un zîmbet amar, 
înțelept, pe buze, a- 
cele pîrghii ți resor
turi care să le asigure, 
pe deplin, liniștea că
minului. La. comicul 
caracterelor se adaugă 
deci unul al contras
telor dintre ele, ca și 
unul al situațiilor nou 
create.

...Știm bine, se rîde 
mult la piesele lui 
Baranga. Se rîde mult 
la Teatrul „Ion Vasi
lescu", la spectacolul 
regizat de autorul în
suși — unde hohotele 
tind să devină parte 
din reprezentație.

Spectacolul este o 
excelentă demonstra
ție de adecvare — 
ceea ce e, doar apa
rent, un truism, atîta 
vreme cît s-au văzut 
și autori care, deve- 
niți regizori, și-au tră
dat și pierdut pe drum 
valori ale propriilor 
opere traduse scenic. 
Montarea — de o deo
sebită cursivitate, lu- 
c-iata m Stima față rmT eust- al 
de.. simplitate jȘî na.tu- 8
tafețe : și ț cu 'refuzul 

.osțeptâției i| — atestă 
preocuparea, ca mesa
jul educativ al piesei 
să-șî atingă țelul, do
rința ca spectatorul 
să desprindă ușor sen-

A Nunta de piatră t CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16; 18,15; 20,30.
• Căldura mîinilor tale : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.30.
• Anul carbonarilor : FESTIVAL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Maria Stuart s LUCEAFĂRUL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,80; 21.
• E o poveste veche : LUMINA
— 18,15; 20,30.
A Ursul Yogi i 
11,15; 13,30; 16, 
18; 20.
• Pe aripile vintului : PATRIA — 
10; 14,30; 19,15.
• Zestrea : BUZEȘTI — 15,30; 18;
20.30, MIORIȚA — 10; 12,30; 15; 
17,30; 20.
A Poliția mulțumește : SCALA — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21. BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13,15; 16; 18,45; 
21, FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
A Lupul mărilor ; Răzbunarea t 
DOINA — 17; 20,15, CRINGAȘI — 
15,30; 19.
A Program de desene animate 
pentru copii — 9,30, Călătorie pen
tru un surîs — 11; 13,15 : DOINA. 
A Războiul lui Murphy : MELO
DIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Legenda lui Rustam : AURORA
— 9,30; 11,45; 15,30; 18; 20,30.
a Domnului profesor, cu dragos
te : FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,30, EXCELSIOR — 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; " .. ............ ..
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
A Queimada : GLORIA — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, TOMIS — 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20,15.
A Dragostea unei blonde — 10; 
12; 14, Cei șapte samurai — 15,30; 
18, Drumul spre Înalta societate — 
30,45 : CINEMATECA (sala Union). 
A Explozia : BUCEGI — 15,45; 18;
20.15, FLOREASCA — 15,45; 18,15; 
20,30.
a Filiera: GRXVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, 
ARTA — 10; 12,30; 15,30; 1Ș; 20,15.
A Vara bărbaților : UNIREA — 
16; 18; 20.
a Micul om mare : DACIA — 9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30, CIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,30.
A Bariera : PACEA — 15,45; 18; 
20, COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
• Seceră vlntul sălbatic : LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
a Frumos, onest, emigrat tn Aus
tralia : DRUMUL--------  -----
18; 20,15.
a Am încălcat
TARI — 16; 18;
— 15,30; 18; 20,15.
A Casa de lingă calea ferată t 
MUNCA — 16: 18; 20.
A Vacanță la Roma : COTROCENT
— 15,30; 18; 20,15.
A Marea evadare : FLACARA — 
15,30; 19.
a Joe HUI : RAHOVA — 15,30; 18;
20.15.
a Arena aeriană $
15,30; 17,30; 19,30.
A Cazul Mattei t POPULAR
15,30; 18; 20,15.

Capcană pentru
15,30; 18; 20,15.
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Producție a studiourilor sovietice. Regia : Sota Managatze, Nodar Managatze. Cu : Sofiko Ciaureli, Grigol Titaiș- 
vili, M. Servasidze

Producție a studiourilor sovietice. Regia : Soto Managatze, Nodar Managatze. Cu : Sofiko Ciaureli, Grigol Titaiș- 
vili, M. Servasidze

. Filarm:6¥ffea -de1 tfțat ,,Georgy 
nWc?uw ' (ia’’ Ateneul Român) : I?

Conpert simfonic. Dirijor: Mihai 1 

a Opera Română : Ion Vodă «el ) 
Cumplit — premieră — 19. i
A Teatral de operetă : Jars ' 
surîsulul — 19,30. I
a A.R.I.A. prezintă (la Sala Pa- . 
latului) : Concert extraordinar de ) 
muzică ușoară cu Eddy Mitchell . 
și Georgette Lemaire (Franța) )
— 20. i
A Teatrul Național „I. L. Cara- ’ 
giale“ (sala Comedia) : Un fluture 1 
pe lampă — 20. (sala Studio) : /
Părinții teribili — 20. i
A Teatrul „Lucia Sturdza Bu- . 
tandra" (sala din bd. Schitu Mă- ) 
gureanu) : O scrisoare pierdută — i 
20, (sala din str. Alex. Sahia) : ț 
Anunțul la „Mica publicitate*1 i
— 20.
A Teatrul
19,30.
a Teatrul 
Magheru) : 
WUde
A Teatrul Giulești : Freddy — 
19;30.
a Teatrul „Ion Creangă" i Cele 12 
luni ale anului — 9,30.
> Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cîntec — 17.
A Studioul I.A.T.C. „I. L. 
giale" . O noapte furtunoasă 
Kir Zuliaridi —• 20.
a Teatrul satiric-muzical „C. 
nașe" (sala Savoy) : Revista 
cuvîntul
Victoriei nr. 174) : Trăsnitui meu 
drag — 19,30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Didinei — 
19,30.
A Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Flori alese — 19,30.
•x. 1c,ircuI «București" s Aprindeți stelele — 19 an

nostru pe linia sporirii pro
ducției cinematografice ro
mânești.

— Considerați că noua 
organizare oferă cadrul 
propice promovării valori
lor autentice, orientării 
creației spre obiectivele 
esențiale, de fond, ale dez
voltării filmului românesc?,,

— La aceste întrebări se 
va putea da un răspuns 
întemeiat abia la sfîrșitul 
anului 1973, atunci cînd 
vom vedea filmele produse 
integral în noua structură 
organizatorică a cinemato
grafiei și cînd se va putea 
face o analiză la obiect. 
Spun acest lucru pentru că 
munca de realizare a unui 
film nu se încheie o dată cu 
intrarea scenariului in pro
ducție. Intr-un fel, de aici 
încolo începe „transcrierea “ 
pe peliculă, adică esenția
lul. Un scenariu bun esta 
o condiție sine-qua-non ‘ a 
unui film bun, dar nu și 
suficientă. Oricum, premi
sele anului 1973 sint bune, 
scenariile propuse de case 
aducind un spor de calitate 
atit sub raportul tematicii 
abordate și al varietății sti
listice, cit și sub raportul 
profesionalității cu care au 
fost lucrate. Indiscutabil, 
toate casele de filme s-au 
orientat cu precădere spre 
filmul de actualitate, con
temporan spectatorilor nu 
numai prin ceea ce tratează, 
«1 și prin modul cum își

propun să o 
puțin de 14 
anul 1973 au 
stringentă actualitate, pro- 
punîndu-și să dezbată pro
bleme reale ale vieții noas
tre de fiecare zi din diverse 
medii sau domenii de acti
vitate, din lupta și munca 
oamenilor muncii pentru 
înfăptuirea unui nou ideal 
de existență socială. Sper 
ca ele să fie pline de ade
vărul și frumusețea vieții. 
Stă în puterea regizorilor 
să le dea o intensă vibra
ție umană și artistică. Fi
rește, evocarea istoriei mai 
apropiate sau mai îndepăr
tate a poporului nostru, a 
trecutului de luptă revolu
ționară, va face, în conti
nuare, obiectul unor atente 
preocupări. Planul 
ducției pe 1973 
faptul că noile 
filme oferă,

măsură înființarea 
punde dezideratului simpli
ficării drumului filmelor 
de la idee la copia stan
dard.

— Deocamdată n-aș putea 
spune că se diferențiază . 
printr-un profil specific. 
Nici nu era posibilă presta
bilirea unui asemenea pro
fil. Nu existau criterii pen
tru a face o departajare

me nerezolvate ale cinema
tografiei noastre a consti- 
tnit-o problema scenariului. 
Ce s-a întreprins pentru 
soluționarea ei, pentru asi
gurarea unui portofoliu de 
scenarii, strict necesar mai 
ales in condițiile realizării 
a 25—30 de filme pe an ?

— Scenariul continuă să 
rămînă o problemă deschi
să. Intr-un fel, e explicabil.

măsura luată a fost aceea 
de a atrage spre cinemato
grafie un număr cit mai 
mare de scriitori consacrați 
care să dorească să se ex
prime prin mijlocirea fil
mului. Este, de asemenea, 
promițătoare tendința unor 
regizori de a lucra cu sce
nariștii încă din faza inci
pientă a unui film : ideea !

— Planul imediat și de

pro- 
atestă 

case de 
___ , mai mult 

ca altădată, un cadru pro
pice de promovare a valori
lor autentice și o mai bună 
orientare a creației cinema
tografice spre împlinirea 
dezideratelor ideologice și 
estetice ale societății noas
tre. în acest program, ală
turi de scenariști și regizori 
de cunoscută și certă , va
loare, apar și un număr 
important de tineri promi
țători, atit ca scenariști, cit 
și ca regizori.

— Casele de filme se di
ferențiază de pe acum prin 
profil, prin preocupări spe
cifice ? In același timp, vă 
rugăm să ne spuneți în ce

reală între ele. Ele pot însă 
să-și dobîndească pe par
curs note diferențiale. Ele 
vor rezulta din însăși acti
vitatea pe care vor desfă
șura-o,'în funcție de prefe
rințele și gustul pentru un 
gen de film sau altul. 
Există însă, încă de pe 
acum, o emulație colegială 
intre case. E firească, ne
cesară și în fond pozitivă. 
Existența caselor a adus și 
o simplificare a drumului 
pe care îl parcurge un film 
de la idee la copia stan
dard. în fond “ J!— 
orice paralelism 
intermediară.

— Una dintre 
fundamentale și

Scenariul prefigurează fil
mul, conținutul lui de idei, 
structura dramatică, profi
lul personajelor etc. Pentru 
a face un scenariu bun < 
necesar talentul, ca și în 
oricare act de creație. E 
ușor Să creezi un roman 
sau o piesă de teatru 1 
Sîntem desigur preocupați 
să devenim posesorii unor 
scenarii de mare valoare. 
Fără îndoială, a scrie un 
scenariu de film presupu
ne, pe lingă talent, o bună 
cunoaștere a specificității 
celei de-a șaptea arte. Case
le de filme trebuie să devi
nă, în același timp, o școală 
pentru formarea scenariști
lor. Intr-o primă etapă,

perspectivă ai cinematogra
fiei se bizuîe pe scenarii 
ferme ?

— Evident, producția se 
e bizuie pe scenarii ferme. 

Nici nu e posibil altfel. 
Planul imediat, mai ales, 
nu poate fi conceput decît 
cînd ai asigurată o bază 
certă de scenarii. Așa, de 
exemplu, pentru producția 
anului 1973, toate scenariile 
au fost lucrate în anul 
1972. Marea lor majoritate, 

număr (plus două sa
de televiziune) au și 

intrat în producție. Celelal
te filme se află intr-un 
stadiu apropiat de intrare 
în producție. Acum se 'u- 
crează la perfectarea pla-

nului tematic 
pornește de la 
rii existente, într-un stadiu 
relativ avansat de finisare, 
de la unele propuneri aflate 
în stadiu de idee sau sinop- 
sis, precum și de Ia necesi
tatea de a acoperi unele 
nevoi reale, de comandă 
socială. Aș vrea să amin
tesc, în această ordine de 
idei, că în 1974 se îm
plinesc 30 de ani de Ia eli
berare.
noastră va celebra 
eveniment 
istorică consacrîndu-i 
filme. Planul pe 1974 nu va 
fi perfectat decît după o 
amplă dezbatere ce va avea 
loc în Comisia cinemato
grafiei și apoi în cadru! 
unei plenare a Consiliului 
Culturii și Educației Socia
liste.

— Care sînt — din punct 
de vedere al orientării — 
centrele de greutate 
producției de filme 
acest an ?

— Tematic, filmele 
anul 1973 sînt orientate cu 
precădere, așa cum spu
neam, spre actualitate (Tre
cătoarele iubiri, Patru se
zoane, Dragostea începe 
vineri, Despre o anume le- . 
ricîre, Vifornița ș.a.). Alte
le sînt inspirate din lupta 
desfășurată de comuniști, 
sub conducerea partidului, 
in ilegalitate (Ceața, în
toarcerea lui Magellan) sau 
din perioada luptei pentru 
cucerirea puterii (Ultimul

cartuș, Fuga). Sînt prevă
zute filme pentru copii și 
tineret (Veronica, Ostrovul 
lupilor), 
vrea să 
popular 
aventuri 
Rezultă
parea cinematografiei noas
tre pentru o varietate cît 
mai mare de genuri. Spe
răm ca multe din filme' e 
acestui an să reprezinte 
adevărate succese artistice 
și să întrunească adeziunea 
publicului.

In planul.de lucru al Co
misiei cinematografiei din 
cadrul Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste este 
prevăzută, în luna februa
rie, o amplă dezbatere 
consacrată problemelor ac
tuale ideologice și artis
tice ale cinematografiei 
românești. Sperăm ca a- 
ceastă discuție largă, prin 
concluziile la care va con
duce, să marcheze ți mai 
bine modul în care cine
matografia trebuie să-și 
îndeplinească sarcinile ce-i 
revin in etapa actuală de 
dezvoltare a societății noas
tre. E nevoie să medităm 
cu și mai multă atenție ți, 
totodată, să luăm măsuri 
corespunzătoare, în vederea 
înfăptuirii liniilor direc
toare de dezvoltare a artei 
și culturii adoptate de Ple
nara C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie 1971 și de 
Conferința Națională a par
tidului.

10,10 Teatru scurt : „L* eapătul
10,50 istoria filmului sonor — __
12,20 Moment folcloric cu taragotistul Dorin Cuibaru
12,40 Municipalitatea răspunde bucureșteanului
13,00 Telejurnal.
36,00—17,00 Teleșcoală
17,30 Curs de limba engleză. Lecțt» a M-a.
18,00 Telex.
18,05 Tragerea Loto.

Atenție la... neatenție ! Jurnal de protecția muncii. 
Controlul obștesc în acțiune.
La volan — emisiune pentru conducătorii auto.
Teleconferință de presă. Electrotehnica și electronica — 
ramuri prioritare ale cincinalului. Invitatul emisiunii • 
Gh. Boldur, ministrul construcțiilor de mașini-unelte si 
electrotehnicii.
1001 de seri.
Telejurnal.

20,00 Prim plan : Niculal S. Niculai — Erou al Muncii Socia
liste, președintele C.A.P. însurăței, județul Brăila.
Film artistic : „Hugo și Josefina" — producție a stu
diourilor cinematografice suedeze. Regia ; Kyell Grade 
Cu : Frederik Barklen și Marie Ohman.
Un poet tribun : Petdfl Sandor.
24 de ore.
Aplauze pentru români. Ansamblul folcloric „Junii si
biului" în Olanda ți R.F. a Germaniei.

Telex.
Telecinematecs -pentru eopîl : „Joana tn atac". Cu : Ev» 
Jarkova, Vlastimll Vildicka. Regia : Joseph Pinkova. 
Distins cu Marele Premiu „Leul de aur" Veneția — 1963. 
Muzică ușoară cu formația Gerhard Romer.
1001 de seri.

19.30 Telejurnal.
30,00 Avanpremieră.
90,05 Publicitate.
20.10 Cîntece ți jocuri populare interpretate de Ansamblul 

„Dîmbovița" din Tîrgovlște.
20.40 Revista economică TV.
21.10 Omul și muzica lui. Paul Constantinescu.
22,00 Telerama. Micul ecran ți lumea celor care nu cuvlntA.
32.30 Cărți ți idei.

(
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei de naștere, adresăm Ex
celenței Voastre salutări frățești și urări de viață lungă, noi succese 
partidului comunist, poporului român în construcția socialismului.

COMITETUL EXECUTIV
AL FRONTULUI DE ELIBERARE 

DIN MOZAMBIC (FRELIMO)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU .

Președintele Consiliului da Stat al Republicii Socialiste România

In numele întregii națiuni filipineze și al meu personal, permiteți-mi 
să vă felicit cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere, cu speranța fierbinte că veți desfășura încă mulți ani de ac
tivitate rodnică spre binele țării dumneavoastră.

FERDINAND E. MARCOS
Președintele Republicii Filipine

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă rog să pri
miți, în numele meu personal și al întregului popor gabonez, urările 
noastre de fericire și viață îndelungată. Dorim ca să triumfe idealurile 
de libertate, de progres și de prietenie între popoare, pentru care dum
neavoastră militați consecvent, bucurîndu-vă de admirația noastră.

Cu înaltă considerație,

ALBERT BERNARD BONGO
Președintele Republicii Gabon

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu această ocazie fericită, permiteți-mi, domnule președinte, să vă 
exprim, în numele meu și al guvernului Canadei, cele mai bune urări de 
sănătate, viață îndelungată și fericire.

MITCHEL SHARP
Ministrul afacerilor externe

Semnarea Protocolului 
româno-bulgar privind 
schimbul de mărfuri 

și plățile pe anul 1973 
în urma tratativelor desfășurat» 

într-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă, la 1 februarie a 
fost semnat la București Protocolul 
privind schimbul de mărfuri și plă
țile intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Bulgaria 
pe anul 1973.

în baza prevederilor Acordului co
mercial de lungă durată, pe perioa
da 1971—1975, prin protocolul semnal 
s-a convenit pentru 1973' o creștere a 
volumului schimburilor reciproce de 
mărfuri cu peste 20 la sută față d» 
anul 1972.

Potrivit protocolului, România va 
livra în Bulgaria : mașini-unelte, a- 
parate și elemente de automatizare, 
locomotive Diesel electrice, și Diesel 
hidraulice, mijloace de transport 
auto, mașini-unelte pentru industria 
lemnului, aparataj de înaltă tensiu
ne, mașini agricole, produse ale in
dustriei siderurgice, produse chimi
ce, materiale de construcție, bunuri 
de larg consum etc.

La rîndul său, Bulgaria va livra 
României : mașini-unelte, ' mașini 
pentru industria textilă și alimen
tară, mașini de ridicat și transportat, 
vagoane de marfă, un vas mineralier, 
produse ale industriei siderurgice, 
produse chimice, agroalimentare, bu
nuri de larg consum etc.

Protocolul a fost semnat din par
tea română de Ion Stoian, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
iar din partea bulgară de Ianko 
Cibukov, adjunct al ministrului co
merțului exterior.

La semnare au participat Nicola* 
M. Nicolae, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior, 
precum și membrii celor două dele
gații care au purtat tratative.

Au fost prezenți Spas Gospodov, 
ambasadorul Bulgariei la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Adunări festive cu prilejul
celei de-a 25-a aniversări 
a semnării primului Tratat 
de prietenie româno-sovietic

Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă 
România -și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, In aceste zile 
la cluburi și la case ale prieteniei româno-sovietice au loc adunări, 
expuneri, seri literare și alte

La adunarea care a avut loc, joi 
după-amiază, la Casa de cultură .a 
sectorului VI din Capitală, inginerui- 
șef al fabricii „Tînăra gardă", Iulîa 
Stamatoiu, a relevat Importanța tra
tatului In dezvoltarea relațiilor 
de prietenie Și colaborare româno- 
sovietice, relații care. în decursul a- 
nilor au cunoscut o evoluție ascen
dentă th toate domeniile.

A luat apoi cuvîntul V. G. Pozd- 
niakov, prim-secretar al Ambasadei 
U.R.S.S. Ia București, care, după ce a 
trecut In revistă evoluția relațiilor 
multilaterale sovieto-române, a sub
liniat că vizita făcută recent in 
U.R.S.S. de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu reprezintă un nou mo
ment de deosebită importanță pen
tru întărirea prieteniei și colaboră-

manifestări.

rit tovărășești, a legăturilor tradi
ționale dintre popoarele sovietice »i 
român.

Cu același prilej, la Combinatul 
pentru exploatarea și industrializarea 
lemnului din Suceava numeroși 
muncitori, tehnicieni și ingineri au 
luat parte la o adunare consacrată 
aniversării tratatului. Au luat cu
vîntul tag. Vasile Sava, director ge
neral al C.E.I.L. Suceava* și. I. F. 
Panteleev, adjunct al reprezentantu
lui comercial al U.R.S.S. la București. 
Vorbitorii au scos în evidență semni
ficația evenimentului aniversat, re
levînd dezvoltarea legăturilor de co
laborare și prietenie frățească dintre 
poporul român și popoarele Uniunii 
Sovietice.

(Agerpres)

Solemnitatea înmînării
unor înalte distincții

Fabrica de conserve de legume și 
fructe din Vălenii de Munte a împli
nit 30 de ani de activitate. In semn 
de prețuire deosebită a muncii co
lectivului acestei întreprinderi în cele 
trei decenii de activitate, prin Decret 
al Consiliului de Stat, Fabricii de 
conserve de legume și fructe din Vă
lenii de Munte i-a fost conferit „Or
dinul Muncii" clasa I.

Cu același prilej, ...pentru merite 
deosebite în muncă, un număr de 24 
muncitori, maiștri, tehnicieni și irfgi- 
neri ai fabricii au fost distinși'dd'or
dine și medalii ale Republicii Socia
liste România.

înaltele distincții au fost Înmînate 
In cadrul unei solemnități care a a- 
vut loc joi, In sala de festivități a fa
bricii.

în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Gheorghe Stoica, 
membru al Consiliului de Stat, 
a adresat felicitări colectivului 
întreprinderii, i-a urat noi succe
se în muncă. Coleotivul fabricii 
a fost, de asemenea, felicitat de to
varășul Ion. Ceaușescu, adjunct al 
ministrului agriculturii, industriei a- 
limentare și apelor, și de Vasile Chi- 
vulescu, prim-vicepreședinte al Con
siliului popular județean Prahova.

Mulțumind pentru distincțiile a- 
cordate, inginerul Victor Breazu, di
rectorul fabricii,. și muncitoarea Ni- 
culina Păduraru au arătat că această 
înaltă prețuire constituie pentru în
tregul colectiv de muncă al unității un 
puternic stimulent în obținerea unor 
rezultate superioare, pentru rezolva
rea înainte de termen a sarcinilor ce 
Ie revin în actualul cincinal.

într-o atmosferă de entuziasm, cei 
prezenți la solemnitate au adresat o 
telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, prin care, 
mulțumind călduros pentru înaltele 
distincții cu care au. fost onorate fa
brica și fruntașii ei, întregul colectiv 
se angajează să muncească cu mai 
multă hărnicie, să-și aducă din plin 
contribuția la efortul general de în
făptuire a cincinalului înainte de 
termen, în condiții de maximă efi
ciență economică.

★

La Uzina petrochimică din cadrul 
grupului industrial de petrochimie

Ploiești, joi la amiază a avut loc o 
solemnitate în cadrul căreia un nu
măr de 162 de chimiști, tehnicieni, 
ingineri, proiectanți și constructori ai 
primului obiectiv din cadrul grupu
lui au fost distinși cu ordine și me
dalii-ale Republicii Socialiste Româ
nia, conferite prin Decret al Consi
liului de Stat, cu prilejul împlinirii a 
10 ani de activitate, în semn de pre
țuire' deosebită a-. contribuției .adușe 
la creșterea producției de substanțe 
chimice și petrochimice. ^,...2.;,.

înaltele distincții au fost înmînate 
de ' tovarășul Gheorghe Stoica, 
membru al ■ Consiliului de Stat, care, 
în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat, a felicitat călduros pe cei 
distinși.

La festivitate au participat tovară
șii Ilie Cîșu, ministru secretar de stat 
la Ministerul Industriei Chimice. Ion 
Istrate, președintele Uniunii sindica
telor pe ramura chimică și prelu
crarea țițeiului, reprezentanți ai con
ducerii organelor locale de partid și 
de stat.

în numele celor decorați, tng. 
Gheorghe Pascu și operatorul chi
mist Mircea Gîrbea au mulțumit din 
inimă pentru înaltele distincții, sub
liniind că, împreună cu toți membrii 
colectivelor din care fac parte, vor 
munci și de acum înainte cu toată 
dăruirea pentru dezvoltarea petro
chimiei românești, diversificarea pro
ducției, pentru creșterea substanțială 
a eficienței economice *. produselor 
petrochimice.

într-o atmosferă de Însuflețire, 
participanții la festivitate au adresat 
o telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în care se 
arată : . Colectivele de muncă ale 
grupului industrial, ale constructori
lor și ale proiectanților iși exprimă 
și cu această ocazie hotărîrea fermă 
de a munci și mai intens pentru 
realizarea în mod exemplar și la un 
înalt nivel tehnic a proiectării, con
struirii, punerii în funcțiune și atin
gerii parametrilor proiectați la toate 
obiectivele ce se vor realiza în urmă
torii ani, contribuind astfel la înde
plinirea sarcinilor de plan ale actua
lului cincinal înainte de termen.

(Agerpres)

80 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI SUHE-BATOR

fii W poporului 
mongol, remarcabil 

militant revoluționar

ac-

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Voitec, a primit din 
partea președintelui Comitetului Per
manent al Adunării Populare Su
preme a Republicii Populare Demo
crate Coreene, Hwang Jang Yop, o 
telegramă în care sînt exprimate 
profunde mulțumiri pentru felicită
rile adresate cu prilejul alegerii sal» 
în această .funcție.

★
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea și Comitetului de cultură ți 
educație socialistă al județului Bu
zău, joi la amiază, la Casa de cultură 
a sindicatelor din Buzău a avut loc 
vernisajul expoziției de fotografii 
„Construcția de locuințe in Olan
da". Cu acest prilej au rostit scurte 
cuvîntări prof. Constantin Ghigu- 
lescu, președintele Comitetului c. de 
cultură , și educație ■’•socialistă, al ju- 
dețp'l.ui.'.Șuzău, și Josephus Veling, 
secretar' al Ambasadei' Olandei la 
București.

(Agerpres)

vremea
Ier! In țară : cerul a fost variabil în 

țoate regiunile țării, exceptînd Banatul 
și Oltenia, unde a fost mai mult aco
perit și în cursul după-amiezii au eâ- 
zut precipitații, la început sub formă 
de ploaie, apoi ș! sub formă de nin
soare. Innourări pronunțate s-au sem
nalat și în sud-estul Munteniei, . unde 
ceața a persistat. De asemenea, s-a 
mai produs ceață în Podișul Transil
vaniei, Crișana, Dobrogea și sudul 
Moldovei. în sud-estul țării, s-a sem
nalat chiciură. Vîntul a suflat în ge
neral slab. La ora- 14,. temperatura ae
rului oscila între minus 4 grade la 
Boița, Bechet, Turnu Măgurele și Giur
giu șl plus 7 grade la Gurahonț» In 
București : vremea a fost închisă, cu 
ceață persistentă. Vîntul a suflat în 
general slab. Temperatura maximă a 
fost de minus i grad.

.Timpul probabil pentru Bilele de 3, 
4 și 5 februarie. In țară : cerul va fi 
mai mult noros, mai ales in jumăta
tea de sud a țării, unde vor cădea pre
cipitații atît sub formă de ploaie, cît 
șif sub formă de . lapoviță și ninsoare. 
In rest, se vor semnala ninsori izo
late. Vîntul va predomina din sectorul 
sud-est, prezentînd intensificări pînă 
la tare în Cîmpia Dunării, Dobrogea și 
sudul Moldovei. Temperatura aerului 
ușor variabilă. Minimele vor fi cuprin
se între minus 8 și plus 2 grade, izo
lat mai coborîte, Iar maximele vor os
cila între minus .3 și plus 7 grade. 
Ceață locală. In București : cerul va îi 
mai mult noros. Vor cădea precipita
ții temporare. Vînt potrivit. Tempera
tura ușor variabilă. Dimineața și sea
ra, ceață.
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LA POIANA BRAȘOV; BASCHET

Campionatele naționale de biatlon
r începlnd de astăzi și pînă dumini

că inclusiv, la Poiana Brașov se vor 
desfășura finalele oampionatelor na
ționale de biatlon (seniori și tineret). 
La startul întrecerilor vor fi pre
zenți printre alții Nicolae Veștea, 
Gheorghe Glrniță, Gheorghe Voicu,

Constantin Carabela, Nicolae Cristo- 
loveanu, Ștefan Urs, Gheorghe Pău- 
nescu. Astăzi, în prima zi de Între
ceri, vor lua startul seniorii. Cea 
de-a doua zi a competiției este re
zervată tinerilor biatloniști, iar du
minică se vor disputa ștafetele.

?ah. „Festivalul din Olanda"
Turneele Festivalului șahist din 

Olanda au intrat în faza rundelor 
decisive.

Concursul feminin are două noi 
lidere după runda a 13-a : iugoslava 
Katia Jovanovici și englezoaica 
Hardston, fiecare cu cîte 9,5 puncte. 
Ele sînt urmate de Jivkovici (Iu
goslavia) — 9 puncte și o partidă 
întreruptă, Elisabeta Polihroniade 
(România) — 9 puncte, Radzikowska 
(Polonia) — 8,5 puncte, Ivanka (Un
garia) — 8 puncte și o partidă în
treruptă, Lakman (R. F. a Germa
niei) — 8 puncte. în runda a 13-a, 
Polihroniade a învinș-o pe Katin- 
ger (Austria).

în grupa maeștrilor internaționali, 
Theodor Ghițescu a ciștigat partida

întreruptă cu Alia Kușnir, dar a 
pierdut în runda a 13-a la vest- 
germanul Gerusel. El continuă să se 
mențină lider al clasamentului cu 
9,5 puncte, urmat de Quinteros (Ar
gentina) — 8,5 puncte și o partidă 
întreruptă, Hecht (R. F. a Germa
niei — 8,5 puncte, F. Portisch (Un
garia) — 8 puncte și o partidă în
treruptă. Al doilea concurent român, 
Emanoi! Belcher, ocupă locul 10, cu 
3 puncte.

Cu 8,5 puncte fiecare, concurenț.ii 
Sovietici Mihail Tal și Balașov con
duc in turneul marilor maeștri, ur
mați de Vasiukov (U.R.S.S.), Hort 
(Cehoslovacia) și Ribly (Ungaria) cu 
cîte 7,5 puncte.

Rezultate 
în cupele europene

în cadrul cupelor continentale Ia 
baschet s-au disputat primele parti
de retur din turul al II-lea a] gru
pelor sferturilor de finală. z

La Tel Aviv, în „Cupa campioni
lor europeni", echipa locală Maccabi 
a obținut victoria cu scorul de 
113—88 (61—41) in fața formației 
Simmenthal Milano ! Totuși baschet- 
baliștii italieni, învingători în primul 
Joc cu 108—74, s-au calificat pentru 
grupele semifinale ale competiției.

Deși învinși în deplasare cu 54—59, 
In jocul de ieri, cu Mobilquattro Mi
lano, baschetbaliștii de la Spartak 
Leningrad s-au calificat pentru faza, 
semifinală a „Ctțpei cupelor". In me
ciul, tur, Spartak Leningrad ciștiga- 
se la o diferență de 15 puncte.

Iată rezultatele înregistrate in
cupele feminine : „Cupa campioane
lor europene" : iT.F.S.E, Budapesta— 
T.T.T. Riga 83—61 (31—33). In acest 
meci, cunoscuta! jucătoare pivot Se- 
mionova (T.T.T. Riga) a înscris 38 
de ouncte ; Sesto San Giovanni 
(Italia)— L.K.S. Lodz 55—67 (31—32) ; 
„Cupa cupelor" : Steaua Roșie Bel
grad — Levski Spartak Sofia 98—84 

(55—42).

în vederea alegerilor parțiale de deputați 

tn Marea Adunare Națională

ÎNTÎLNIRI ALE CANDIDAȚILOR 
CU ALEGĂTORII

REȘIȚA (corespondentul „Scin- 
teii", Nicolae Cătană). In ultimele 
zile, tovarășul Trandafir Cocârlă, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Căraș-Severin a] P.C.R., pre
ședintele comitetului executiv al 
consiliului popular județean, can
didat al Frontului Unității Socia
liste, In circumscripția electorală 
nr. 4 Caransebeș, pentru alegerile 
parțiale de deputați în M.A.N., a 
avut o serie de întîlnirî cu alegă
torii din comunele Bolvașnița, Copă- 
cele, de la Uzina de construcții me
talice șl Complexul C.F.R. din Ca
ransebeș. Relevînd realizările ob
ținute in ultimii ani tn localității» 
circumscripției electorale, alegătorii 
Trăilă Jemănaru, Mihai Iovu, Gheor
ghe Marinache, Nicolae Covaci, 
Cornel tupu, Helmut Tendll, Nicolas 
Berzescu și alții au tăcut propuneri ■ 
prețioase privind mai buna gospo
dărire și înfrumusețare a localită
ților.

TO. MUREȘ. In cadrul tnttlnirilor 
care au avut loc la școala de șoferi 
din Tg. Mureș, în comunele Reme- 
tea, Sîncrai, Sînțana și Pănet, tova
rășul Pavel Chiorean, prim-secretar 
al Comitetului municipal de partid 
Tg. Mureș, candidat al Frontului U- 
nității Socialiste în circumscripția 
electorală nr. 49 din localitate, pen
tru alegerile parțiale de deputați în 
Marea Adunare Națională, a vorbit 
pe larg alegătorilor despre realiză
rile economico-sociale din județ și 
din localitățile respective, despre 
perspectivele de dezvoltare a acesto
ra. La riridul lor, alegătorii au rele
vat posibilitățile de Jcare dispun lo
calitățile menționate ’ pentru înfăp
tuirea programului propus, expri- 
mîndu-și hotărârea de a-și spori 
contribuția proprie la-rezolvarea unor 
probleme de interes obștesc, cum ar 
fi extinderea numărului de creșe și 
grădinițe, a transportului în comun, 
dezvoltarea rețelei de apă.

BUZĂU (corespondentul „Scînteii", 
Mihai Bâzu). Continuîndu-și , șirul 
discuțiilor eu cetățenii, tovarășul

Gheorghe Bobocea, prim-vicepre- 
ședinte al comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Buzău, 
candidat al Frontului Unității Socia
liste în circumscripția electorală nr. 
11 Nehoiu, pentru alegerile parțiale 
de deputați in Manea Adunare Na
țională, s-a întâlnit cu alegătorii din 
localitățile Pănătău, Păltiniș, Gura 
Teghii, Sibiciu și Colți. Discuțiile 
purtate s-au. referit la problemele 
sistematizării comunelor, îmbunătăți
rii transportului în comun, dezvoltă
rii rețelei comerciale. '

SATU-MARE (corespondentul 
„Scînteii", Octav Grumeza). Peste 900 
de alegători din comunele Păulești, 
Odoreu și Valea Vinului, județul 
Satu-Mar.e, ,s-au..întîlnit în aceste zile 
cu tovarășul Nicolae Babici, ■ vicepre
ședinte, ăl comitetului executiv al 
consiliului popular județean, ’candi
dat al Frontului Unității Socialiste în 
oircumscripția electorală nr. 4 Culciu, 
pentru alegerile parțiale de deputați 
în Marea Adunare Națională. In ca
drul acestor întîlniri, ei au dezbătut 
problemele apropiatei campanii agri
cole de primăvară, au făcut propu
neri referitoare la întărirea eoono- 
mico-orga'nizatorică a cooperativelor 
agricole de producție, la gospodări
rea comunelor și satelor lor.

Poporul mongol aniversează astăzi 
împlinirea a opt decenii de la naște
rea unuia dintre cei mai devotați fii 
ai săi — înflăcăratul revoluționar și 
erou național Sube-Bator, întemeie
tor și conducător al Partidului Popu
lar Revoluționar și al statului demo
crat-popular mongol.

Născut intr-o familie de arați să
raci și cunoscînd din fragedă tinerețe 
suferințele poporului său exploatat 
și oprimat, Suhe-Bator și-a dedicat 
•întreaga viață luptei dîrze împotriva 
asupririi colonia
le și feudale-, pen
tru libertate, in
dependență națio
nală și o viață 
mai bună. Trăsă
turile viitorului 
conducător revo
luționar s-au evi
dențiat încă din 
perioada în care 
se afla în arma
tă, cînd a condus 
— în 1914
țiunile de protest 
ale ostașilor îm
potriva cadrelor 
militar» reacțio
nare.

O dată cu tri
umful Marii Re
voluții Socialiste 
mișcarea revolu
ționară a poporu
lui mongol a că
pătat un nou a- 
vînt. In acești 
ani, Suhe-Bator 
a desfășurat o 
neobosită activi
tate de organi
zare a luptei ma
selor populare. In 
1919 au luat naș
tere, aproape simultan, două cercuri 
revoluționare ilegale, în activita
tea cărora un rol de seamă l-a 
avut Șuhe-Bator. La 1 martie 
1921 a' avut loc Congresul de 
constituire a Partidului Popular Re
voluționar Mongol, care a stabilit 
linia politică și tactica revoluționară 
a partidului.

Exponent al celor mai înalte aspi
rații ale poporului său, Suhe-Bator 
a militat ferm pentru unirea tuturor 
forțelor progresiste, patriotice ale 
țării, pentru crearea armatei de par
tizani, pentru cucerirea independen
ței prin luptă armată. Guvernul re
voluționar provizoriu, constituit cu- 
rînd după congres, i-a conferit lui 
Suhe-Batoi înalta răspundere de mi
nistru al apărării și. comandant su
prem ăl armatei. în martie 1921 a 
început insurecția armată, care a fost 
încununată de o strălucită victorie la 
11 iulie, cînd dominația vîrfurilor con
ducătoare feudale a fost înlăturată iar 
puterea, politică a trecut în mîinile 
guvernului popular.

în această perioadă de mari prefa
ceri înnoitoare,-Partidul Popular Re
voluționar și puterea populară au în
făptuit primele măsuri economice și 
sociale fundamentale : naționalizarea 
pămîntorilor, desființarea iobăgiei și 
a privilegiilor feudale. In elaborarea 
și înfăptuirea acestor transformări de 
însemnătate istorică, Suhe-Bator a 
avut un rol de seamă. El a participat, 
totodată, activ la constituirea princi
palelor organizații și organisme ale 
tînărului stat mongol.

Vernisajul unei expoziții de fotografii
La Muzeul de istorie a partidului 

comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România, joi a 
fost deschisă o expoziție de fotogra
fii organizată cu prilejul împlinirii 
a 80 de ani de la nașterea lui Suhe- 
Bator, întemeietorul Partidului 
Popular Revoluționar Mongol și al 
statului popular.

La vernisaj au luat parte Ion Po- 
pescu-Puțuri, directorul Institutului 
de studii istorice și social-politice de 
pe lingă C.C. al P.ClR., Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al Institutului 
român pentrii relațiile culturale cu 
străinătatea, funcționari superiori 
din M.A.E. și Consiliul Culturii și

Educației Socialiste, cercetători, zia
riști, un numeros public. Au fost, de 
asemenea, prezenți șefi de misiuni 
diplomatice și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej, Nicolae Cioroiu, directorul 
Muzeului de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România, și Den- 
deviin Sarav, ambasadorul R.P. Mon
gole la București, au evocat persona
litatea lui Suhe-Bator, înfăptuirile 
de seamă ale poporului mongol, con
dus de Partidul Popular Revoluțio
nar Mongol.

(Agerpres)

Stingerea prematură din viață a 
lui Suhe-Bator, în februarie 1923, cînd 
abia împlinise 30 de ani, a întrerupt 

'activitatea prodigioasă a acestui re
marcabil fiu al poporului mongol. 
Cauza căreia eminentul conducător 
revoluționar i-a închinat întreaga’ 
existență a fost însă dusă mai depar
te de tovarășii săi de luptă, învingînd 
definitiv pe pămîntul Mongoliei 
populare. Sub conducerea Partidului 
Popular Revoluționar, poporul mon
gol a obținut succese remarcabil» 

în lichidarea inaț. 
poierii feudala» 
coloniale, în dez
voltarea econo
miei și culturii, 
asigurînd victoria 
relațiilor socialis
te în toate dome
niile de activita
te economică șl 
socială. Harta ță
rii a cunoscut 
mari schimbări. 
Peisajul stepei 
mongole s-a îm
bogățit, an de an, 
cu orașe și sate,
cu uzine șl fa
brici, linii de
inaltă tensiune, 
căi ferate șl
șosele, așezămin
te social-cultura- 
le. Numai în pe
rioada 1960^-1970 
s-au construit și 
dat în folosință 
peste 130 de în
treprinderi in
dustriale diferi
te, producția in
dustrială globală 
crescînd In acest 

răstimp de 2,5 ori.
In agricultura socialistă a țării, alături 
de ramura ei tradițională — creșterea 
animalelor — s-a dezvoltat cultivarea 
pămîntului, au luat ființă uniuni a- 
gricole și gospodării de stat, ceea ce 
a contribuit Ia stabilizarea în măsură 
tot mai mare a unei populații care, 
secole de-a rîndul, a dus o existență 
nomadă. Succese deosebite au fost 
dobîndite in dezvoltarea învățămîntu- 
lui și culturii, ocrotirea sănătății; 
creșterea nivelului de trai, material și. 
spiritual al poporului. în prezent, oa
menii muncii din R. P. Mongolă iși 
dedică eforturile înfăptuirii amplului 
program constructiv trasat de cel de-al 
XVI-lea Congres al P.P.R.M., care a 
deschis în fața țării noi perspectiv» 
pe calea desăvîrșirii construcției ba
zei tehnico-materiale a socialismului.

Poporul român, animat de senti
mentele profunde ale solidarității fră
țești cu toate țările socialiste, urmă
rește cu viu interes activitatea con
structivă a poporului mongol, se bu
cură sincer de toate, realizările sala 
în opera de edificare a socialismului.

Aniversarea a 80 de'ani de la naș
terea lui'Suhe-Bator constituie un 
prilej-1’' pentru- a- 'evoda relațiile de 
prietenie "și colaborare multilaterală' 
statornicite între țările, partidele și 
popoarele noastre, relații întemeiate 
pe comunitatea de orînduire, de ideo
logie și de țeluri, pe principiile mar- 
xism-leninismului și internaționalis
mului proletar.

Un eveniment de seamă In cronica 
legăturilor de prietenie româno-mon- 
gole l-a constituit vizita oficială în
treprinsă în Republica Populară Mon
golă, în vara anului 1971, de cătra 
delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Convorbirile avute de so
lii poporului nostru cu conducerea da 
partid și de stat a Republicii Popu
lare Mongole, în frunte cu tovarășul 
Jumjaaghiin Țedenbal, întîlnirile de
legației române cu oamenii muncii 
din această țâră, întreaga desfășurare 
a vizitei au constituit un aport re
marcabil la întărirea continuă a re
lațiilor de prietenie șl colaborare ro- 
mâno-mongole, la cauza socialismu
lui și păcii în lume.

Participînd la aniversarea a 80 da 
ani de la nașterea lui Suhe-Bator, 
cinstind memoria acestui. eminent 
conducător revoluționar, poporul ro
mân adresează poporului mongol un 
călduros salut frățesc și îi urează să 
repurteze noi și importante succes» 
în opera de construcție socialistă, în 
activitatea consacrată înfloririi con
tinue a patriei sale.

Se Împlinesc 30 de ani de la în
cheierea memorabilei bătălii a Sta- 
lingradului, cînd, după 143 de zile de 
lupte neîntrerupte, la 2 februarie 
1943, au răsunat deasupra eroicului 
oraș ultimele salve de artilerie. Stră
lucita victorie repurtată, de oștii» 
sovietice, care au zdrobit cu desă
vârșire o ariașă grupare de trup» 
hitleriste, a marcat o cotitură radi
cală în desfășurarea marelui război 
al U.R.S.S. pentru apărarea patriei 
și ■ celui de-al doilea război mon
dial în ansamblu.

încercările cotropitorilor hitleriști 
de a ocupa orașul de pe Volga, în 
cadrul ofensivei începute în iulie 
1942, s-au izbit ca de un zid de ne
trecut de voința dîrză a apărătorilor 
lui, de eroismul lor legendar. Ne
uitate vor rămâne asemenea pil
de de vitejie ca acelea ale osta
șilor conduși de sergentul Pavlov 
care, transformînd subsolul unei case 
de lingă malul Volgăi într-o cazema
tă inexpugnabilă, au rezistat atacu
rilor înverșunate ale dușmanului 58 
de zile la rînd. Pe teritoriul uzinei' 
de tractoare din Stalingrad luptele 
au fost la fel de crîncene, adeseori 
un capăt al unei hale se afla în mîi
nile ostașilor sovietici, iar celălalt ca
păt era ocupat de hitleriști. Dușma
nul voia să ajungă cu orice preț la 
malul fluviului. într-un loc, linia 
frontului a trecut la numai circa 100 
de pași de fluviu, dar acești pași n-au 
putut fi făcuți de atacatori. Pe colina 
lui Mamai, care a trecut de mai 
multe ori dintr-o parte în cealaltă, 
au explodat atîtea bombe, atitea o- 
buze, incit după război de pe fiecare 
metru pătrat au fost culese nu mai 
puțin de 1 200 schije.

Cot la cot cu ostașii armatei sovie
tice au luptat și locuitorii orașului, 
care au participat direct la bătălii, 
au. săpat tranșee și au construit în
tăritori, au fabricat arme și muniții, 
au reparat , tancuri, tunuri, aruncă
toare de mine și mitraliere.

încă din luna septembrie a acelui 
ah, în toiul luptelor de apărare, la 
Comandamentoi suprem al armatei 
sovietice s-a elaborat ideea de a 
organiza, în zona Stalingradului, o 
operațiune ofensivă de mare anver
gură, de a încercui Armata a ,6-a și

Armata a 4-a de tancuri ale dușma
nului, iar apoi de a le lichida. Pla
nul a primit numele codificat de 
„Uran". în ciuda condițiilor meteo
rologice extrem de nefavorabile, o- 
perațiunea a început la data fixată 
— 19 noiembrie 1942. în numai cîteva 
zile, apărarea dușmană a fost stră
punsă, iar cele două armate hitleriste 
au fost încercuite. Toate încercările 
comandamentului dușman de a des-

de forțe și mijloace militare mo
derne puse în luptă pe acest front, 
hitleriștii n-au putut evita infringe- 
rea. Căci victoria repurtată de arma
ta sovietică a constituit în primul 
rînd rezultatul eroismului soldaților 
sovietici, care au luptat însuflețiți 
de- conștiința că își apără pămîntul 
patriei, cuceririle socialiste ale po
porului. 1

Strălucita victorie a armatei sovie-

30 DE ANI DE LA BĂTĂLIA STALINGRADULUI 
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presura aceste mari unități au fost 
zădărnicite.

Operațiunea finală a bătăliei Sta- 
lingradului a fost aceea de lichidare 
a grupării Încercuite. Ea a incepuit 
la 10 ianuarie 1943 și s-a încheiat in 
primele zile ale lunii următoare, cînd 
rămășițele grupării fasciste au capi
tulat, iar comandantul ei, mareșalul 
von Paulus, împreună cu întregul 
său stat major, s-a predat armatei 
șovietice.

în marea bătălie a Stalingradului 
au fosl angajate forțe uriașe : peste 
2 milioane de oameni, 25 000 de tu
nuri și aruncătoare de mine, peste 
2 300 de avioane, aproape 1 600 tancuri, 
în pofida considerabilei desfășurări

tice în bătălia de pe Volga a avut o 
influență hotărîtoare asupra desfă

șurării ulterioare a războiului an
tihitlerist. O dată cu ea, mitul „in
vincibilității" armatei naziste a fost 
definitiv spulberat, lupta de eliberare 
a poporului sovietic, a tuturor popoa
relor cotropite de fasciști a cunoscut 
un nou avînt, prefigurînd înfrîngerea 
definitivă a celui de-al treilea Reich.

★
Vizitind Volgogradul de azi, în- 

tîlnești, la fiecare pas, monumente.ee 
evocă încleștarea pe viață și pe moar
te de acum 30 de ani. Pe terenul din 
jurul morii, in care se afla instalat 
atunci punctul de comandă al diviziei 
generalului Rodimțev, a început con

strucția . muzeului panoramic al bă
tăliei Stalingradului — un impresio
nant ansamblu arhitectonic ce ur
mează a fi inaugurat în 1975. Un obe
lisc în memoria eroilor se înalță în 
centrul orașului. Iar de pe co
lina lui Mamai, un complex de monu
mente realizat de un colectiv de ar
tiști, în frunte cu sculptorul Evghe
nii Vucetici, va aminti întotdeauna 
de jertfele de singe ale apărătorilor 
Stalingradului.

La 2 februarie 1943, cînd tunurile 
au tăcut, Stalingradul era un imens 
morman de ruine. Reconstrucția Iul 
a început deîndată, cu ajutorul între
gii țări, care a trimis oameni, materia
le, mașini, alimente. La numai 6 luni 
după încheierea bătăliei, cuptoarele 
uzinei „Krasnîi Okteabr" dădeau din 
nou oțel. în prezent, industria Vol- 
gogradului numără peste 150 de în
treprinderi de mare însemnătate pen
tru economia națională.

După ce a fost refăcut fondul lo
cativ antebelic, construcția de locuin
țe a continuat și continuă în ritm 
viu. Anual, se dau in folosință aci 
peste 10 000 de apartamente noi. Se 
execută lucrări de consolidare a ma
lurilor Volgăi cu cheiuri de piatră ; 
in jurul orașului se’plantează o cen
tură forestieră, se amenajează oglinzi 
de apă, zone de recreație și odihnă.

Oamenii muncii din Volgograd au 
întîmpinat cea de-a 30-â aniversare a 
bătăliei Stalingradului cu noi succese 
în îndeplinirea sarcinilor ce le revin 
în cadrul celui de-al treilea an al ac
tualului cincinal, vădindu-și din plin 
talentul creator pus în slujba operei 
de construcție a comunismului, des
fășurată- sub conducerea P.C.U.S. De 
așemerea, în aceste zile au fost orga
nizate în oraș o serie de manifestări : 
adunări festive, întîlniri ale veterani
lor cu oameni ai muncii și cu militari 
ai garnizoanei locale, o expoziție de 
artă plasti-că la care au fost prezen
tate și o serie de lucrări realizate de 
foști participanți la bătălie.

Epopeea Stalingradului rămine în
scrisă în istorie ca o epopee a forței 
de nebiruit a poporului hotărât să-și 
apere libertatea.

Silviu PODINA

monumente.ee
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R. D. Vietnam : Miting al populației orașului Haifong pentru a sărbători 
încetarea războiului și instaurarea păcii în Vietnam

declarație a M. A. E.
al R. D.

HANOI î (Agerpres). — „Admi
nistrația de la Saigon încearcă prin 
toate mijloacele să intîrzie activita
tea Comisiei militare, mixte cvadri- 
partite" — se arată într-o declara
ție difuzată de Ministerul Afacerilor 
Externe al R.D. Vietnam, în care 
sînt condamnate violările repetate 
ale acordului de încetare a focului

R.F.G. VA ACORDA AJUTOR 
STATELOR DIN INDOCHINA
BONN 1 (Agerpres). — Guvernul 

vest-german a hotărît, miercuri, să 
acorde imediat statelor din Indo
china ajutor umanitar în valoare de 
30 milioane mărci și, totodată; să 
aloce suma de 100 milioane mărci 
pentru reconstrucție. După cum a 
declarat purtătorul de cuvînt al gu
vernului vest-german, Rudiger von 
Wechmar. acest ajutor urmează să 
fie distribuit, în părți egale, R.D. 
Vietnam, Vietnamului de sud, Laosu- 
lui și Cambodgiei.

Vietnam
de către trupele saigoneze. In decla
rație se arată că delegația militară a 
R.D. Vietnam, care a sosit lunea tre
cută la Saigon, a fost. împiedicată să 
părăsească bordul avionului, fiind 
reținută de către poliția militară sai- 
goneză timp de 22 de ore. Această 
atitudine a administrației saigoneze 
este calificată drept o încălcare a 
prevederilor art. 16 din protocolul- 
anexă la Acordul de încetare a răz
boiului și restabilire a păcii în Viet
nam, care stipulează că membrii Co
misiei militare mixte beneficiază de 
privilegii diplomatice și că părțile 
implicate au obligația să le acorde 
„protecție deplină, precum și în
treaga asistență și cooperare nece
sare". ,

Declarația M.A.E. al R.D. Vietnam 
cere, în încheiere, Statelor Unite și 
regimului de la Saigon să ia măsuri 
pentru a împiedica repetarea unor 
astfel de situații.

HELSINKI

Consultările multilaterale ii vederea 
prepfri conferinței peral-euiw

HELSINKI 1. — Trimisul nostru 
special, Dumitru Ținu, transmite: Joi, 
in cadrul consultărilor multilaterale de 
la Helsinki privind pregătirea con
ferinței general-europene, au luat 
cuvîntul reprezentanții Elveției, Fin
landei, Suediei, Iugoslaviei, Austriei, 
Italiei, R. F. a Germaniei și Maltei. 
Vorbitorii au expus pozițiile țărilor 
lor asupra primului punct al ordinii

de zi a viitoarei conferințe. Din dez
baterile de joi, ca și din zilele pre
cedente, se remarcă existența unor 
opinii convergente în ce privește 
principiile ce trebuie așezate la baza 
relațiilor dintre state, principii în
scrise în Carta Națiunilor Unite și 
în Declarația Adunării Generale a 
O.N.U.

In Consiliul de Securitate

SOLIDARITATE CU ZAMBIA - CONDAMNARE
A RASIȘTILOR DE LA SALISBURY

NEW YORK 1 (Agerpres). — Con
siliul de Securitate și-a continuat, 
miercuri seara, dezbaterile, la cere
rea Zambiei, in legătură cu hotărirea 
guvernului de la Salisbury de a în
chide frontierele cu această țară. Re
prezentanții Cubei, Perului și Indo
neziei și-au exprimat solidaritatea 
cu Zambia, condaimnind politica ra
sistă a regimului colonialist rhode- 
sian. Ei s-au pronunțat în favoarea 
unei acțiuni internaționale care să 
ajute Zambia să depășească dificul
tățile economice determinate de în
chiderea frontierei de către guvernul 
rhodesian, măsură prin care a fost 
întrerupt tranzitul de mărfuri zam- 
biene spre portul Beira, din Mozam- 
bic. Reprezentantul Franței a propus 
ca o echipă de experți să se depla
seze în Zambia pentru a stabili pa
gubele provocate economiei acestei 
țări, iar reprezentantul Australiei a 
sugerat ca experți ai O.N.U. să par
ticipe la studiile privind găsirea unor 
rute pentru tranzitul de mărfuri 
zambiene spre mare. La rîndul său, 
reprezentantul S.U.A., dezaprobînd 
acțiunile regimului rhodesian, a su
gerat ca reprezentantul în Zambia al 
Programului Națiunilor Unite pen-

tru Dezvoltare să întreprindă o an
chetă privind necesitățile economice 
ale țării, ca urmare a acțiunilor gu
vernului de la Salisbury.

La sfîrșitul ședinței, Guineea, Ke
nya și Sudanul au prezentat un pro
iect de rezoluție care preconizează 
trimiterea unei misiunii, formată din 
reprezentanții a patru țări membre 
ale Consiliului de Securitate, pentru 
a examina situația creată. Documen
tul condamnă toate actele provoca
toare, blocada economică, șantajul și 
amenințările armate comise împo
triva Zambiei de regimul ilegal de 
la Salisbury în strînsă legătură cu 
regimul rasist din Republica Sud- 
Africană, măsurile de represalii po
litice luate de autoritățile rasiste rho- 
desiene împotriva poporului Zimbab
we, prezența forțelor armate sud- 
africane în Rhodesia, cerînd guver
nului britanic să ia măsurile necesa
re pentru a pune capăt regimului ra
sist ilegal rhodesian. De asemenea, 
se cere Comitetului instituit de Con
siliul de Securitate în 1961 pentru 
supravegherea îndeplinirii sancțiuni
lor economice să prezinte Consiliu
lui un raport asupra recentelor eve
nimente din Rhodesia.

in franța
PARIS 1 (Agerpres). — Un decret 

guvernamental, publica.t la 31 ianua
rie, a anunțat că alegerile legislative 
din Franța se vor desfășura la 4 și 
11 martie. în felul acesta, Franța 
intră în perioada electorală activă. 
Potrivit legislației actuale, începînd 
cu data de 5 februarie, candidații 
pentru Adunarea Națională Fran
ceză se pot. înscrie pe listele electo
rale, închiderea listelor pentru de
punerea candidaturilor fiind prevă
zută pentru ziua de 11 februarie. Cu 
începere de la 12 februarie va fi de
clanșată oampania electorală legală, 
cind se vor putea organiza mani
festații, dezbateri etc. Dacă după 
primul tur de scrutin de la 4 mar
tie, — se specifică în decretul guver
namental — candidații nu vor obține 
o majoritate absolută, adică cel pu
țin jumătate plus unu din buletinele 
valabile exprimate, ei vor participa 
în ziua de 11 martie la cel de-al doi
lea tur de scrutin.

Președintele Republicii 
Africa Centrală l-a primit 
pe ambasadorul României
BANGUI 1 (Agerpres). — Ambasa

dorul Republicii Socialiste România 
la Bangui, Gheorghe Popescu, a fost 
primit în audiență de președintele 
Republicii Africa Centrală, Jean Be
del Bokassa. Cu acest prilej a avut 
Ioc un schimb de vederi privind evo
luția relațiilor româno-’centrafricane.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Funeraliile hi Amilcar Cabrai
CONAKRY 1 (Agerpres). — La 

Conakry au avut loc, joi, funeraliile 
lui Amilcar Cabrai, secretar general 
al Partidului African al Indepen
denței din Guineea-Bissau și Insu
lele Capului Verde (P.A.I.G.C.), asa
sinat mișelește la 20 ianuarie.

Oficialități din Republica Guineea 
și din alte ■ state africane, liderii 
P.A.I.G.C. și conducătorii celorlalte 
mișcări de eliberare din Africa, re
prezentanți ai unor partide comu
niste și muncitorești și delegați din 
partea unor organizații internaționale

au fost prezenți, împreună cu o 
mare parte a populației din capitala 
guineeză, la ceremonia solemnă ce * 
avut loc pe . stadionul , „20 septem
brie" din Conakry, pentru a aduce 
un ultim omagiu aceluia care și-a 
închinat viața luptei pentru elibera
rea țării sale, a Africii de sub ro
bia colonială.

La funeralii a fost prezent repre- 
aentantul Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Ion Dincă, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Simpozion în memoria secretarului general 
al Partidului African al Independenței 

din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde
CONAKRY 1 (Agerpres). — în 

prezența a peste 600 de delegați din 
diverse țări africane și de pe alte 
continente, a reprezentanților mișcă
rilor de eliberare din Africa, la Co
nakry a avut loc, miercuri, un sim
pozion în memoria lui Amilear Ca
brai, secretarul general al Partidu-

Apel al Centralei unice 

a oamenilor muncii 

din Chile
SANTIAGO DE CHILE 1 ' (Ager

pres). — Centrala unică a oameni
lor muncii din Chile (C.U.T.) a dat 
publicității un apel privind convo
carea între 10 și 15 aprilie 1973, in 
capitala chiliană, a unei reuniuni in
ternaționale pe tema analizei activi
tății societăților multinaționale. „Este 
cert că întreprinderile monopoliste 
multinaționale afectează suveranita
tea și limitează posibilitățile de dez
voltare a statelor" — relevă apelul, 
referindu-se printre altele Ia activi
tatea societății „Kennecott Cooper 
Corporation" în Chile.

lui African al Independenței din 
Guineea-Bissau și InsUIele Capului 
Verde.

La simpozion a participat repre
zentantul Partidului Comunist, Ro
mân, tovarășul Ion Dincă, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Deschizând simpozionul, președin
tele Republicii Guineea, Ahmed Seku 
Ture, a evocat personalitatea Iul / 
Amilcar Cabrai și contribuția sa
importantă la lupta pentru indepen
dența Guineei-Bislsau. Principala 
problemă a Africii, a subliniat 
Seku Ture, este lichidarea colonia
lismului și exploatării. Ea poate fi 
rezolvată numai pe calea consolidării 
unității tuturor forțelor progresiste, 
antiimperialiste de pe continent — a 
declarat președintele Republicii Gui
neea.

Val de greve 
în Italia

ROMA 1 (Agerpres). La 1 fe
bruarie au intratMn” grevă 185 000 de 
salariați din întreprinderile concer
nului „Fiat", din Torino. Greviștii 
revendică îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de viață și lărgirea 
drepturilor sindicatelor. Pe de altă 
parte, circa 220 000 de salariați din 
rețeaua alimentației publice au ini
țiat o serie de greve perlate. Tot
odată, urmează să intre în grevă 
aproximativ 60 000 de tipografi, care 
solicită reînnoirea contractelor colec
tive de muncă.

Lucrările Consiliului de Administrație 

al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 

In sprijinul eforturilor pentru accelerarea 
progresului economic al țârilor in curs de

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMAN
■ ■ ....... . ~

agențiile

WASHINGTON 1 — Coreșpon.den-. 
tul nostru transmite - La sediul Na
țiunilor Unite din New York se des
fășoară în prezent lucrările Consi
liului de Administrație al Programu
lui Națiunilor Unite pentru Dezvol
tare (P.N.U.D.), care dezbate acțiuni 
de cooperare tehnică în cadrul 
O.N.U. în vederea sprijinirii efortu
rilor pentru progresul economic al 
țărilor în curs de dezvoltare.

Prezentînd poziția țării noastre 
față de această problemă care inte-

resează toate țările membre ale Na
țiunilor Unite, delegatul român, Con
stantin Niță, a subliniat rolul și sem
nificația acțiunilor P.N.U.D. in con
textul progresului economic și teh- 
nico-științific internațional, lărgirii 
colaborării între popoare și a circui
tului mondial de valori materiale. De
legatul român s-a referit, totodată, la 
evoluția pozitivă a cooperării Româ
niei cu P.N.U.D. și cu instituțiile spe
cializate.

Dezbateri în S. U. A. după semnarea Acordului privind

încetarea focului și restabilirea păcii în Vietnam

0 reuniune a Adunării 
Poporului a avut loc’ la Cair°i 
în prezența președintelui Anwar Sa
dat. în cuvintarea sa, președintele 
Sadat s-a referit la incidentele stu
dențești, tare au dus lăr îhcliidereă' 
universităților pînă la 3 februarie. 
El a menționat că rezultatele anche
tei întreprinse de comitetul parla
mentar însărcinat să cerceteze cau
zele acestor incidente vor fi trans
mise autorităților universitare și 
aduse la cunoștința poporului. Șe-1 
ful statului egiptean a subliniat, că 
unitatea națională, democrația și su
premația legii servesc interesele po
porului.

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, ^osi-P Broz Titd, l-a primit 
miercuri, la Brioni, pe ministrul afa
cerilor externe al Norvegiei, Dag- 
finn Vaarvik. A luat parte Miloș 
Minici, vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal, secretar federal 
pentru afacerile externe al Iugo
slaviei.

de presă transmit:

PERSPECTIVE ECONOMICE, 
FĂRĂ UMBRA „ZEULUI MARTE"
După oum s-a anunțat, semnarea 

Acordului privind încetarea focului 
și restabilirea păcii în Vietnam a fost 
salutată cu profundă satisfacție și a- 
probare de opinia publică america
nă. Cercurile democratice, păturile 
sociale largi, militanții care se pro
nunțaseră cu hotărîre împotriva răz
boiului și-au văzut astfel împlinin- 
du-se un deziderat pentru, care au 
luptat ani de zile.

In momentul de față, in centrul 
atenției opiniei publice americane se 
situează preocupările privind înde
plinirea întocmai a prevederilor a- 
cordului, exprimîndu-se speranța că 
în acest fel se va deschide o eră 
nouă, de reconci
liere in relațiile 
cu R. D. Vietnam, 
cu toate popoare
le Indochinei. Din 
acest punct de ve
dere a fost pri
mită cu mult in
teres știrea apro
piatei vizite pe 
care urmează să 
O întreprindă la 
Hanoi consilierul 
special al președintelui Nixon, Henry 
Kissinger.

Concomitent cu aprecierile una
nime asupra caracterului salutar, 
pe plan politic și social, al 
acordului încheiat, un subiect stă
ruitor de dezbatere în ultimele zile 
îl constituie, aci, în S.U.A., în pagi
nile presei, în declarații și luări de 
poziții a reprezentanților celor mai 
diferite sectoare ale opiniei publice, 
implicațiile economice ale încetării 
războiului. In rindurile majorității 
cercurilor de afaceri și economiștilor 
americani domnește opinia, după 
cum sublinia industriașul Cyrus 
Eaton, că „sfîrșitul războiului va a- 
vea o influență favorabilă asupra eco
nomiei", în sensul că o va elibera de 
o grea povară suportată timp de 
peste un deceniu. Potrivit calcule
lor oficiale, războiul a costat Statele 
Unite 137 miliarde de dolari. Peste 
28 de miliarde dolari au fost cheltui
te pentru milioanele și milioanele de 
tone de bombe, proiectile de artile
rie, rachete și diferite explozibile 
folosite în decursul războiului. Alte 
zeci de miliarde dolari s-au pier
dut o dată cu cele 3 732 avioane și 
4 840 elicoptere doborîte sau distruse

pe sol (potrivit recunoașterilor au
torităților americane). Și mai resim
țită este insă tragedia umană — 
56 000 de tineri americani morți și 
peste 300 000 răniți, oameni rămași cu 
profunde traume psihice și sociale.

Analizînd graficul profiturilor rea
lizate de anumite cercuri industria
le de pe urma războiului, economiș
tii americani resping, în general, ca 
falsă opinia că „întreaga lume de a- 
faceri" ar. fi beneficiat de pe urma 
angajării S.U.A. în Vietnam, apreciind 
dimpotrivă, după, cum arată „U. S. 
News and World Report", că „în afa
ră de cîteva zeci de concerne ale 
cdmplexului militaro-industrial, care

® Larg consens aprobativ a! opiniei publice ;
• Un subiect stăruitor de dezbatere — implicațiile eco

nomice ale noii situații;
© „Pacea, element indispensabil al sănătății economiei 

noastre".

au realizat profituri record — sin
gurele ale căror interese vor fi a- 
cum afectate — toate celelalte între
prinderi industriale au suportat e- 
fectele inflației și recesiunii, iar mii 
de upități industriale au dat fali
ment. Eforturile de a tempera rit
mul inflației au împins economia in 
recesiune care, la rîndul ei, a pro
vocat creșterea șomajului". Acum se 
așteaptă ca încetarea războiului să 
ducă la scăderea acestor presiuni. 
Dar și mai importantă ’ este consi
derată crearea acelei atmosfere de 
pace și liniște, necesare unui ritm 
normal de dezvoltare a economiei. 
„Pacea este un element indispensa
bil sănătății economiei noastre", a 
declarat Michael Evans, președinte
le băncii „Chase Econometrics Inc.", 
subsidiară a băncii ..Chase Manhat
tan". „Cînd va fi înlăturată insta
bilitatea care a caracterizat econo
mia noastră în întreaga perioadă a 
războiului, piața va reacționa' în 
mod pozitiv în următorii ani" 
— este de părere conducerea com
paniei newyorkeze „Townsend- 
Greenspan and Co". Raymond Saul
nier, profesor de economie la Uni

versitatea Columbia, apreciază că în 
perioada ce urmează încetării războ
iului in S.U.A. „va spori încrederea 
în posibilitățile de reducere a pre
siunilor inflaționiste și de menține
re a inflației în limitele rezonabile".

„New York Times" este de păre
re că în condițiile în care economia 
menține în afara porților indus
triilor aproape 5 milioane de șo
meri, pacea trebuie folosită pentru 
sporirea investițiilor în sectoarele ci
vile ale economiei, lărgirea între
prinderilor creînd totodată posibili
tăți de elaborare a unor planuri lo
cale de lungă durată, ceea ce ar fi 

de natură să ducă 
la înființarea u- 
nor noi locuri de 
muncă, ca și de 
revizuire a siste
melor salarizării, 
învățămîntului,. a- 
sigurărilor so
ciale, pensiilor. 
„Toate acestea, 
scrie „U.S. News 
and World Re
port", depind de 

faptul dacă banii care se vor eco
nomisi prin încetarea războiului vor 
ieși din sfera de influență a Pen
tagonului. Dacă da, atunci perspec
tivele vor fi bune".

La rîndul lor, firmele exportatoa
re și importatoare americane își ex
primă speranța că pacea va favoriza 
mărirea substanțială a circuitului 
mondial de bunuri materiale, inten
sificarea legăturilor comerciale ale 
S.U.A. cu toate țările, indiferent de 
sistemul lor social-politic, contri
buind astfel la o mai bună înțelegere 
internațională.

Firește, realitățile vieții economi
ce și politice din S.U.A. îi determi
nă pe economiști. să avertizeze că 
nu totul se va îndrepta peste noap
te. că vor mai fi de învins dificul
tăți, nu puține și de diferite feluri. 
„Războiul — spun ei, — a durat prea 
mult și a avut efecte prea serioase, 
a cauzat pe toate planurile răni prea 
adînci. care au nevoie de timp pen
tru a se vindeca. Important este însă 
faptul că rănile nu mai singerează 
acum, ci merg spre vindecare".

C. ALEXANDROAIE
Washington

Ciu En-lai, membru al Comi- 
tetului Permanent al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Chinez, premie
rul Consiliului de Stat, a avut o 
convorbire cu Nguyen Duy Trinh, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, viceprim-ministru și mi
nistru al afacerilor externe al R. D. 
Vietnam, care a sosit joi la Pekin, 
în drum spre patrie, informează a- 
genția China Nouă.

• ■*■ \
în evoluția crizei guver

namentale din Olanda s-a 
înregistrat, joi, un element nou. 
După ce Marihus Ruppert a prezen
tat reginei Juliana raportul asupra 
misiunii sale de informare, efectuată 
pe lingă principalele partide po
litice, suverana l-a însărcinat cu for
marea guvernului pe Jacob Burger, 
consilier de stat, fost președinte al 
grupului parlamentar socialist din 
Camera Deputaților.

Au fost restabilite rela
țiile diplomatice dintre Gha
na și Guineea, întreruPte în 
anul 1966 — s-a anunțat într-un co
municat al Consiliului Redeșteptării 
Naționale de la Acpra, citat de a- 
genția France Presse.

I : •

provincia Belucistan, pentru restabi
lirea legii și ordinii .— informează 
agenția Reuter. Această hotărire a 
fost adoptată în legătură cu inciden
tele izbucnite, recent, între membrii 
unor’triburi'rebele’, care s-au răscu
lat împotriva 'guvernului provincial,, 
și forțele de securitate.

Kim Ir Sen,?eful statului> pr«- 
ședintele Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, a primit delegația 
Consiliului de Stat al Regatului Ne
palului, condusă de Ranga Nath 
Sharma, președintele Prezidiului 
Consiliului de Stat, care a făcut o 
vizită de prietenie la Phenian. Cu 
acest prilej — relevă A.C.T.C. — a 
avut loc o convorbire cordială, prie
tenească. Delegația nepaleză a ple
cat apoi la Pekin.

Parlamentul sirian a apr°- 
bat textul constituției permanente a 
țării,. care stipulează că Siria este 
un stat democratic, popular, membru 
al Confederației Republicilor Arabe, 
iar legislația sa se bazează pe drep
tul islamic. Partidului socialist, al 
renașterii arabe (BAAS) îi revine 
rolul de forță conducătoare în sinul 
societății și statului. Regimul econo
mic al țării — se arată în constitu
ție — se bazează pe planificare „in 
vederea înlăturării oricărei forme de 
exploatare".

Comitetul juridic al Orga
nizației aviației civile in
ternaționale, reunit în sesiune

specială la Montreal, a adoptat o 
rezoluție în care recomandă convo
carea’ linei sesiuni extraordinare a
Adunării Generale a țărilor membre 
ale O.A.C.I. și a unei conferințe in
ternaționale care să examineze pro
blema încheierii' unor acorduri pri
vind prevenirea și reprimarea acte
lor de terorism și piraterie aeriană.

Prima ședință de lucru a
Comisiei constihiționalfi in-
teryemenite a avut loc la Aden.

Reuniunea a fost consacrată discută
rii unor probleme relative la acor
dul de la Tripoli asupra uniunii din
tre cele două țări, au anunțat surse 
oficiale din capitala R.D.P. a Yeme
nului.

Guvernul australian * a* 
nunțat miercuri că intenționează să 
impună controlul exporturilor tutu
ror mineralelor, materiilor prime și 
semifabricatelor. ■ Ministrul pentru 
minereuri și energie, Rex Connor, a 
declarat că guvernul va lua această 
măsură pentru a proteja resursele 
Australiei, în conformitate cu po
litica economică a Partidului labu
rist de guvernămînt.

0 conferință a conduce
rii partidului Congresul Na
țional Indian N de guver- 
nămînt, în cadrul căreia a fost a- 
doptat un program de măsuri în ve
derea accelerării înfăptuirii refor
melor social-economice în țară, a 
avut loc la Delhi. Conferința a 
acordat o atenție deosebită soluțio
nării Unor probleme majore, ca li
chidarea șomajului și sărăciei, na
ționalizarea comerțului cu ridicata 
de cereale.

Președintele Pakistanu- 
Jjjj Zulfikar Aii Bhutto, a ordonat 

trimiterea unor unități militare în

Șase bombe au explodat, 
marți, la principalele centre civice 
ale orașului italian Reggio Calabria, 
provocînd importante pagube mate
riale. Oficialitățile locale consideră 
că aceste explozii au fost provocate 
de neofasciști.

Consiliul ministerial al 
Organizației pentru valori
ficarea apelor fluviului Se
negal (O M.V.S.) și-a deschis, Ia 
Nouakchott, lucrările primei sale 
sesiuni extraordinare. La dezbateri 
participă reprezentanți ai celor trei 
state membre ale organizației — Se
negal, Mauritania și Mali.

Fostul premier japonez, 
Eisaku Sato, care se află într-o 
vizită particulară în S.U.A., a fost 
primit, de președintele Richard 
Nixon. Sato a înmînat președintelui 
american un mesaj personal 1 din 
partea șefului guvernului japonez, 
Kakuei Tanaka.

„Cosmos-547". In v€derea 
continuării explorării spațiului cos
mic, la 1 februarie. în Uniunea So
vietică a fost lansat satelitul artifi-

cial al Pămîntuiui — „Cosmos-547", 
După cum relatează agenția T.A.S.S., 
satelitul a fost plasat pe orbită, iar 
aparatele de Ia bordul lui funcțio
nează normal.

Președintele lui „Chase 
Manhattan Bank", Davld Rp- 
ckefeller, și-a încheiat vizita în Po
lonia. El a avut o serie de convor
biri cu reprezentanți ai conducerii 
ministerelor finanțelor, comerțului 
exterior și afacerilor externe. Refe
rindu-se la vizitele întreprinse în 
Ungaria, Iugoslavia, România și Po
lonia, David Rockefeller a subliniat 
că perspectivele unei strînse colabo
rări între S.U.A. și țările Europei 
răsăritene în domeniul economic sint 
în prezent mai bune. „In dezvolta
rea acestei colaborări, a afirmat el, 
banca noastră poate juca un rol 
util".

Casa Albă a 1131 publicității 
textul scrisorii adresate de către 
președintele S.U.A., Richard Nixon, 
președintelui Turciei, Cevdet Sunay, 
în legătură cu asasinarea, la 27 ia
nuarie a.c., a consulului general și 
a viceconsulului Turciei la Los 
Angeles. în scrisoare se menționează 
că „acest act de violență deplorabi
lă constituie obiectul unei anchete 
cit se poate de minuțioase". Pre
ședintele Nixon amintește, totodată, 
că guvernul său este preocupat de 
eliminarea actelor de violență co
mise împotriva diplomaților și ce
tățenilor străini aflați in misiune 
oficială în Statele Unite.

Un protocol bulgoro-ita- 
lian cu privire ta colaborarea eco
nomică, industrială și tehnică a 
foșt semnat la Sofia. Conform pre
vederilor protocolului, firme italiene 
vor participa la construirea unor 
obiective industriale în Bulgaria , 
totodată, cele două țări urmează să 
colaboreze la realizarea și desface
rea unor produse în terțe țări.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, aflat in 
vizită la Londra, a avut convorbiri 
cu lordul Balniel, ministru adjunct 
de externe, în cadrul cărora a abor
dat un larg cerc de probleme, între 
care situația din Vietnam după 
semnarea acordului de încetare a 
războiului, situația din Orientul A- 
propiat, problema Namibiei etc.

Relațiile economice dintre 
S.U.A. și Piața comună 
în centrul convorbirilor 

de la Washington .
WASHINGTON 1 (Agerpres). - La 

Washington au început ieri convor
birile dintre președintele S.U.A., 
Riphard Nixon, și primul ministru 
britanic, Edward Heath. Principalele 
probleme înscrise pe agenda dialo
gului americano-britanic se referă 
la relațiile economice dintre S.U.A. 
și Piața comună lărgită. Alte ches
tiuni vizează relațiile Est-Vest, si
tuația postbelică din Indochina, in
clusiv problema reconstrucției eco
nomice a țărilor din această regiune, 
precum și perspectivele reglemen
tării ■’ conflictului din Orientul A- 
propiaț. , ■

într-o declarație, premierul brita
nic a insistat asupra necesității in
tensificării cooperării între Statei# 
Unite și Piața comună.

La rîndul său, președintele Nixon 
a ținut să explice că problemele pri
vind comerțul, conferința general- 
europeană pentru securitate și coo
perare, precum și negocierile referi
toare la dezangajarea militară și de
zarmarea în Europa vor necesita 
consultări strînse între Statele Unita 
și aliații lor. în acest context, pre
ședintele Nixon a apreciat vizita 
premierului Heath ca fiind „de o 
importanță capitală", adăugind că 
Statele Unite și Europa occidentală 
au ajuns la un punct in care ele ar 
putea să se angajeze fie într-o 
„competiție constructivă", fie într-o 
„confruntare economică", care, după 
opinia sa, nu folosește nimănui.

în cercurile americane și britanica 
se recunoaște deschis că dificultății» 
monetare și comerciale create Sta
telor Unite de lărgirea Pieței comu
ne și de progresele rapide ale eco
nomiei japoneze sînt greu de de
pășit, precum și faptul că nu există 
încă un punct de vedere comun a- 
supra felului in care ar putea fi so
luționate aceste spinoase probleme.

Companiile americane 

renunță la opțiunile 

pentru „Concorde"
WASHINGTON 1 (Agerpres). — 

Compania aeriană „Pan Ameri
can Airways" a anunțat că a 
hotărît să renunțe la opțiunile sale 
pentru avionul supersonic de trans
port franco-britanic „Concorde". Co
municatul publicat de compania 
menționează că, deși avionul „Con
corde" va putea efectua un serviciu 
aerian supersonic regulat, din cauza 
razei sale de acțiune limitate, a ca
pacității de transport reduse și a 
costului de utilizare ridicat, el va 
necesita tarife cu mult mai mari de- 
cit cele în vigoare. Direcțiunea unei 
alte companii aeriene americane, 
„Trans World Airlines", a anunțat, 
de asemenea, că va recomanda Con
siliului de Administrație adoptarea 
unei hotărîri similare.

Tn timpul cutremurului de la Tecoman, localitate din Mexic, situată în a- 
propierea coastei Pacificului, au fost distruse mai multe clădiri, iar 15 

persoane și-au pierdut viața
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