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CONSILIUL DE STAT AL. REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
necesitate
109/1973

In acest an — hotărîtor pentru 
realizarea cincinalului înainte 
de termen — Uzina de prelu
crare a aluminiului din Slatina 
își sporește substantial capaci
tatea de producție, urmînd a a- 
simila, totodată, peste 600 de 
profile laminate și tipodimen- 
siuni, destinate echipării autotu
rismelor, autocamioanelor, auto
buzelor, tractoarelor, locomotive
lor Diesel electrice, vagoanelor 
de, cale ferată, precum și nu
meroase repere necesare fabri
cării garniturilor de mobilă, ar
ticole de larg consum, elemente 
de plafoane fonoabsorbante, o 
gamă variată de elemente deco
rative. în fotografie : Una din 
principalele secții de producție 

ale uzinei

■

Avînd în vedere măsurile care au fost luate, 
prin efortul colectiv al oamenilor muncii din 
unitățile socialiste, al militarilor, al întregii 
populații apte de muncă, pentru înlăturarea 
urmărilor căderilor masive de zăpadă și ale 
viscolului,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste 
România decretează:

Art. 1. — începînd cu data de 20 martie 
1973, starea de necesitate instituită prin decre
tele nr. 109 din 14 martie 1973 și nr. 139 din 
16 martie 1973, în municipiul București și în 
județele afectate de viscol și ninsoare, înce
tează.

Art. 2. — Pentru asigurarea desfășurării în 
condiții normale a transportului pe drumurile 
publice și pe străzile orașelor se mențin urmă
toarele restricții de circulație a autoturismelor:

a) pînă la data de 24 martie 1973, ora 24,00, 
unitățile socialiste din municipiul București și din 
județele menționate în decretele nr. 109/1973 și 
139/1973 nu vor putea scoate în circulație decît 
cel mult 50 la sută din numărul total al autotu
rismelor aflate în parcul lor ;

b) pînă la aceeași dată se menține interzice
rea scoaterii în circulație pe drumurile publice 
și pe străzile orașelor din unitățile administra- 
tiv-teritoriaîe prevăzute la litera a a autoturis
melor proprietate personală.

Președintele Consiliului de Stat
NICOLAE CEAUȘESCU

pentru înlăturarea urmărilor

ȘEDINȚA 
COMITETULUI EXECUTIV 

AL C.C. AL P.C.R.
în ziua de 19 martie 1973 a avut loc ședința 

Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prezi
data de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român.

Comitetul Executiv a luat în discuție proiectul 
de lege privind tariful vamal al Republicii So
cialiste România, precum și alte acte normative 
în legătură cu aplicarea tarifului vamal. S-a 
stabilit ca, după îmbunătățirea prevederilor pe 
baza observațiilor făcute în ședință, proiectul 
de lege să fie supus Marii Adunări Naționale.

Comitetul Executiv a discutat, de asemenea, 
proiectul de lege privind protecția mediului 
înconjurător și a stabilit să fie supus dezbaterii 
publice și apoi să fie înaintat Marii Adunări 
Naționale.

în vederea conservării și folosirii optime a 
fondului i funciar. Comitetul Executiv a ho- 
tărît, pe baza propunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, constituirea uniri organism specia]

— format din specialiști de înaltă calificare — 
care să fie însărcinat să elaboreze studii și să 
întocmească, într-o concepție unitară, un pro
gram național de lucrări pentru eliminarea 
excesului de apă de pe terenurile agricole și 
pentru combaterea inundațiilor. S-a hotărit ca 
la elaborarea acestui program să fie atrași 
specialiști din cadrul Academiei de științe agri
cole și silvice, din institutele agronomice, pre
cum și din alte institute de profil, specialiști în 
hidrotehnică, hidrografie, geografie și în alte 
domenii. De asemenea, s-a hotărit ca Ministe
rul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, 
împreună cu consiliile populare județene, să 
stabilească urgent un program de combatere a 
inundațiilor în toate zonele țării și, în specia!, 
în zonele afectate de căderile masive de zăpa
dă, care să fie aplicat în această primăvară.

în încheiere, Comitetul Executiv a rezolva? 
unele' probleme ale activității curente.

ÎN ZONELE AGRICOLE 
AFECTATE DE INTEMPE
RII - CEA MAI UR
GENTĂ LUCRARE ÎN VE
DEREA ÎNSĂMÎNȚĂR1- 

LOR :

în lumina sarcinilor stabilite de Plenara C. C. al P. C. R.

cîmp
Foto : S. Cristian
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or masive CANALE PENTRU

Comandamentul Central pentru înlăturarea 
urmărilor căderilor masive de zăpadă și ale 
viscolului informează că, prin aplicarea preve
derilor Decretului Consiliului de Stat privind 
instituirea stării de necesitate, situația a revenit 
la normal în toate județele afectate. S-a reali
zat deblocarea într-un timp scurt a străzilor și 
drumurilor publice, a căilor ferate, gărilor și 
triajelor, a căilor de acces spre unitățile indus
triale, comerciale și spre fermele de animale, 
asigurîndu-se functionarea neîntreruptă a pro
ducției, a centralelor și uzinelor electrice, apro
vizionarea tehnico-materială normală a unită
ților economice și a populației cu produse 
agro-alimentare. Pentru înlăturarea efectelor 
viscolului și normalizarea rapidă a activității 
economico-sociale în toate județele, organele 
și organizațiile de partid, colectivele din între
prinderi și conducerile acestora, unitățile mili
tare și întreaga populație aptă de muncă a 
acționat zi și noapte, dovedind o înaltă răspun
dere și conștiință cetățenească.

Odată cu încetarea stării de necesitate, Co
mandamentul Central adresează călduroase 
mulțumiri harnicei clase muncitoare — care s-a 
aflat permanent în fruntea acestor acțiuni, asi- 
gurînd, totodată, desfășurarea fără întreruperi

a producției din fabrici și uzine — țărănimii și 
celorlalți lucrători din agricultură, care au mun
cit cu dîrzenie pentru a pune la adăpost și a 
feri de urmările viscolului avutul obștesc al 
cooperativelor și al statului.

Comandamentul Central aduce, de aseme
nea, calde mulțumiri militarilor armatei noas
tre pentru contribuția lor hotărîtoare la reu
șita acțiunilor de deszăpezire, precum și tine
retului, elevilor și studenților, care au ieșit în 
număr mare, alături de profesori, la desconges
tionarea de zăpadă a arterelor de circulație.

Tuturor oamenilor muncii — lucrătorilor din 
transporturi, din unitățile comerciale și de 
servire publică, salariaților din instituțiile de 
stat, gospodinelor, pensionarilor — întregii 
populații din județele afectate, Comandamen
tul Central le exprimă vii mulțumiri pentru 
hotărîrea cu care au răspuns chemării de a 
participa la acțiunile de deszăpezire.

Comandamentul Central își exprimă convin
gerea că întreaga populație va acționa în con
tinuare pentru înlăturarea definitivă a tuturor 
urmărilor viscolului și pentru a face ca activi
tatea să se desfășoare în bune condiții în toate 
localitățile.

în întrecere 
o producție

această
— este 

mare ia
de inaltă

Noul laborator 
din Craiova — 
de unde vă pre
zentăm 
imagine 
cei mai 
borator 
tensiune din țară. 
Aici se execută 
încercări și cer
cetări experimen
tale privind utili
zarea de noi ma
teriale și scheme 
de izolație in 
echipamentul de 
inaltă tensiune. 
De asemenea, tot 
aici sint supuse 
la încercări și 
teste cele mai 
mari transforma
toare realizate Ia 
uzina craioveană. 
Bine dotat tehnic 
și dispunînd de 
specialiști de înal
tă calificare, la
boratorul permite 
și reproducerea 
solicitărilor la ca
re pot fi supuse 
aparatele în tim

pul exploatării.

Comandantul suprem al Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România 
NICOLAE CEAUȘESCU

EVACUAREA APE
LOR DE PE CÎMP!

In ciuda căderii masive de ză
padă și a viscolului puternic, la 
adăpostul pereților de sticlă se 
pregătește viitoarea recoltă de 
legume. în serele cooperativei 
agricole din Otopeni, de lingă 
Capitală, se face repicatul răsa
dului care, nu peste

me, va fi plantat

IN PAGINA A 11-A, 
TARI DE LA CORESPON
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La recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
secretarul general al partidului nos
tru a pus din nou în centrul atenției 

- organelor și organizațiilor de partid, 
a colectivelor de întreprinderi, a 
tuturor oamenilor muncii sarcina 
modernizării și înnoirii producției 
ca cerință majoră, de stringentă ac
tualitate. O cerință esențială, deopo
trivă economică — modernizarea fiind 
un atribut important al creșterii 
eficienței — și 
politică, moder
nizarea fiind un 
element intrinsec 
al dinamismului 
politicii partidu
lui, nostru. O ne
cesitate, întrucit 
numai aplicînd cu 
consecvență in
dicațiile date de 
conducerea par
tidului în pri
vința moderniză
rii producției vom 
reuși să accelerăm 
inainte, să sporim 
ției, competitivitatea pe piețele ex
terne, să reducem decalajul față 
de țările dezvoltate din punct de 
vedere economic, să sporim bunăsta
rea noastră, a tuturor.

Modernizarea nu poate 
ca o acțiune tehnică în 
strîns, sporadică, ci' ca 
pare susținută, de larg interes, me
nită să capteze toate energiile crea
toare ale colectivelor, canalizindu-le 
organizat spre realizarea de produse 
cu performanțe tehnice, economice, 
funcționale și calitative ridicate, spre 
raționalizarea consumului de muncă, 
promovarea largă a tehnologiilor a- 
vansate, spre organizarea științifică

a producției și a muncii. Toate a- 
cestea sînt componente organice ale 
modernizării, între ele existînd o in
terdependență obiectivă. Nu este 
suficient, de pildă, să fie conceput și 
introdus în fabricație un produs cu 
caracteristici tehnice deosebite, dacă 
nu este realizat în condiții de înaltă 
economicitate.' Iar aceasta nu se 
poate obține fără o înaltă producti
vitate a muncii, fără promovarea

O ÎNNOIREA PRODUCȚIEI - 0 LEGE A PROGRESULUI ECO

NOMIC O CARE SÎNT CRITERIILE DE „LEGITIMIZARE" A 

UNUI PRODUS NOU ? • COMPETITIVITATEA - 

TIV PERMANENT AL MODERNIZĂRII

mersul nostru 
eficiența produc-

fi privită 
sens re- 

o preocu-

pe/scurt, din; țarâ • pe :scurt/ din țarâ

Luna martie se carac
terizează în secțiile și 
sectoarele principale 
ale Combinatului Side
rurgic Hunedoara prin 
sporirea substanțială a 
producției de cocs, me
tal Și laminate. Preda
rea siderurgiștilor pentru ridi
carea gradului de folosire a u- 
tilajelor, agregatelor și instala
țiilor productive, pentru utili
zarea rațională a forței de mun
că a făcut ca, zilnic, la Hune
doara să se realizeze în medie 
peste sarcinile maximale de 
plan circa 150 tone fontă, 195 
tone oțel și mal mult de 80 
tone laminate. De la începutul 
anului și pînă în prezent, in 
contul angajamentelor asumate s_.------- a josț înscrisă

suplimentară de

a-1100 tone cocs metalurgic, 
proape 7 000 tone fontă, 8 620 
tone oțel și 4 250 tone laminate 
finite pline.

0 instalație pentru 
producerea metabisulfi- 
tului de sodiu - materie 
primă pentru fabricarea fibre- . 
lor — concepută și realizată de 
cercetătorii și tehnicienii din 
întreprindere a fost pusă 
funcțiune la uzina de fire și 
bre din Săvinești.

Prin darea în 
instalației pentru 
liștii au elaborat 
de fabricație se renunță în to
talitate la importul acestui pro
dus, realizîndu-se o economie 
de circa 800 000 lei valută anual.

susținută a mecanizării și automati
zării producției, fără o bună organi
zare a activității de zi cu zi, în fiecare 
întreprindere, secție, la fiecare loc 
de muncă. Trebuie să înscriem, deci, 
pe agenda modernizării nu un anu-. 
mit factor izolat, ci un complex de 
factori, din a căror acțiune conver
gentă să rezulte suplețe organizato
rică, competitivitate tehnică, înaltă 
rentabilitate economică.

Realizarea planului pe 1973 la pa
rametrii maximali, ca de altfel pe 
întregul cincinal, este condiționată, 
într-un înalt grad, de accelerarea 
procesului de modernizare și înnoire 
a produselor, de ridicare a calității 
acestora. înnoirea producției într-o 
ramură sau alta. înseamnă un plus 
de calitate, o satisfacere mai bună 
a cerințelor interne și, totodată, un 
spor de performanțe ale produselor 
românești, un cîștig de eficacitate 
în confruntarea cu cerințele .pieței 
externe. Dacă astăzi avem un co
merț exterior dinamic, o creștere 
rapidă a exporturilor — cu 37 la 
sută urmează să crească în acest an, 
față de 1972 — acestea s'e datoresc, 
în măsură hotărîtoare, sporirii apre-

ciabile a gradului de adaptabilitate 
a produselor noastre la exigențele 
în permanentă evoluție ale pieței 
mondiale, calității execuției tehnice 
a mărfurilor destinate beneficiarilor 
de peste hotare.

Faptele atestă că, în primii dni 
ani ai cincinalului, ca și in perioada 
care a trecut din acest an, nu
meroase colective de întreprinderi 
au acționat energic, obținind bune 

rezultate în în- 
, deplinirca sarci

nilor ce le revin 
în domeniul în- 

' noirii și moder
nizării produc- 

j ției. Bunăoară, in 
industria con- 

, strucțiilor de ma
șini se află in 
fabricație strun
gurile cu com.;u>- 
dă-program și 

• numerică, insta
lația autopurtată 

autocamioanele „Ro- 
Diesel ș.a. Com- 
1970, pînă la sfir- 

urmează ca a- 
din produsele a- 

este 
perioada ce a trecut 

de 
fa
in 
de 

în- 
un

UN OBIEC

pentru foraj, 
man“ cu motor 
parativ cu anul 
șitul acestui an 
proape jumătate 
cestei ramuri să fie noi. Cum 
și-firesc, în- . 
din acest cincinal, sute și sute 
produse noi au fost introduse în 
bricație și în celelalte ramuri, 
metalurgie, chimie, materiale 
construcții, Industria ușoară ș.a., 
registrindu-se concomitent și 
apreciabil spor al calității acestora.

Desigur, relevînd asemenea reali
zări de prestigiu, nu putem să nu ne 
întrebăm : s-a acționat în fiecare 
întreprindere și centrală Ia nivelul 
maxim al posibilităților, în vederea 
înnoirii și modernizării produselor ? 
A adus întotdeauna un produs nou 
și un plus de calitate, de competiti
vitate ? O analiză mai atentă a si
tuației de fapt din unele întreprin
deri dezvăluie însă persistența 
unor neajunsuri în chiar... perime-

Vlorel SA1AGEAN

(Continuare in pag. a IlI-a)

în 
fi-

exploatare a 
care specia- 

și tehnologia

Proiectanții vasluieni 
au finalizat schițele de

s-a 
e- 

lo-

sistematizare ia toate 
ceie 71 de comune din 
cuprinsul județului. 
întocmirea acestor lucrări 
avut în vedere potențialul 
conomic existent în fiecare
calitate rurală și perspectivele 
ei de dezvoltare. Pe această 
bază, comunele Murgeni, Pu- 
iești, Codăiești, Fălciu, Băcești, 
Ivănești și Roșiești au perspec
tive de a deveni, într-un viitor 
apropiat, centre social-economi- 
ce cu caracter urban.

Ținînd cont de partlcularită-, 
țile județului Vaslui, de faptul 
că un însemnat număr de așe
zări rurale sînt supuse alune
cărilor de teren și inundațiilor, 
proiectanții au prevăzut în schi
țele de sistematizare, regru
parea, in timp, a acestor loca
lități la cele ce au perspective 
de dezvoltare economică și so- 
cial-culturală.

I

• Sesiunea specială a Consiliuluiyde Securitate de la 
Ciudad de Panama

• în dezbaterea reuniunii multilaterale de la Helsinki
— capitolul al doilea al ordinii de zi a viitoarei con
ferințe

• Vizita în Norvegia a ministrului afacerilor externe 
al României

© Rubricile noastre :
— Din țările socialiste
— Răsfoind presa străină
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ÎN ZONELE AGRICOLE AFECTATE DE INTEMPERII - 

CEA MAI URGENTĂ LUCRARE ÎN VEDEREA ÎNSĂMÎNTĂRILOR: 

Canale pentru evacuarea 
apelor de pe cîmp!

CORESPONDENȚII NOȘTRI. TRANSMIT DIN:

| FAPTUL
DIVERS
Antian- 
tracnoza

Inde-

Intre măsurile întreprinse pen
tru evacuarea apei de pe cimp — 
arată ing. Emil Teodorescu, direc
torul direcției agricole — subliniem : 
deplasarea specialiștilor de la O.I.F. 
pe centre de comune ; trimiterea cî- 
t’orva zeci de utilaje grele, excava
toare, dragline în zona Teleormanu
lui, ale cărui ape sint învolburate ; 
mobilizarea masivă de către coman
damentele . comunale a sătenilor la 
săparea de șanțuri, puțuri absorban
te și amenajarea de diguri.

Faptele lntilnite pe teren confir
mă cele subliniate. In comuna Izvo
rul, încă din zorii zilei, președintele 
cooperativei, Gheorghe Trăistaru, 
împreună cu o echipă de coopera
tori^ se afla pe terenurile din punc
tul „baraj" la săparea șanțurilor. 
Scurgerea apei a fost dirijată spre 
lacul de acumulare. La Recea, co
mună vecină, s-a acționat împotri
va băltirilor cu două echipe a cîte 
25 cooperatori. Ca să primească apa 
au fost mai întîi adîncite șanțurile 
de la capetele de locuri. In ambele 
comune și-au făcut simțită prezența 
și specialiști ai Oficiului de îmbu
nătățiri funciare. La Cornățel, 50 de 
oameni s-au ocupat, în punctul 
Lunca Teleormanului, de despotmo- 
lirea rigolelor și canalelor sistemu
lui de desecări de aici. O draglină 
și un excavator au fost trimise să 
sprijine eforturile cooperatorilor din 
Ionești, prezenți și ei în număr mare 
la evacuarea apei de pe cimpuri.

peste 400 de țărani cooperatori lu- 
orează la adirwirea canalului de e- 
vacuare a apelor. Ca urmare a a- 
cestuj fapt, în ultimele 24 de ore 
apele au scăzut simțitor, evitîndu-se 
inundarea a peste 150 de case. Și 
în comuna Amărăștii de Sus se lu
crează la evacuarea apelor freatice 
care au ieșit la suprafață.

GALAȚI '

ceput să băltească și unde sînt canti
tăți mari de zăpadă. Apa se dirijează 
spre sistemele de evacuare, se pregă
tesc saci cu nisip și pămînt pentru 
a se interveni operativ, în caz de ne
voie. S-au luat măsuri de închiderea 
pridvalelor în 16 puncte pe rîul Ar
geș. ’Tot aici s-a început construirea 
unui dig pe o lungime de 16 km, ceea 
ce necesită un volum de 25 000 mc 
dislocați. Pentru înfăptuirea acestor 
acțiuni și asigurarea Unei asistențe 
tehnice, corespunzătoare au fost tri
miși pe teren 62 ingineri și tehni
cieni.

NOI UNITĂȚI TURISTICE ALE COOPERAȚIEI DE CONSUM

DOLJ >

La indicația comandamentului ju
dețean a fpst inventariat și pus în 
stare de funcțiune întregul utilaj 
necesar acțiunii de prevenire și 
combatere a eventualelor inundații, 
cît și de evacuare a apelor de pe 
culturi. Duminică și luni, in comu
nele Barcea, Gohor, Munteni, Bră- 
hășești și altele s-a lucrat la des
fundarea de zăpadă a canalelor exis
tente. Duminică, la Barcea, primarul 
comunei, Iulian Lovin, împreună cu 
peste 80 de țărani cooperatori, au 
verificat și consolidat un dig local 
care apără de inundații satul Podo- 
leni. într-o altă comună, la Brăhă- 
nești, peste 300 de țărani cooperatori, 
saîariați din comună, mecanizatori 
au desfundat canalele pentru evacu
area apei ce ar putea bălti de pe o 
suprafață de 650 hectare, cuprinsă în
tre pîrîurile Berheci și Zeletin. La 
Virlezi, alte sute de țărani coopera
tori au început să evacueze apa de 
pe suprafețele destinate grădinilor 
de legume. Totodată, forțe masive 
au fost concentrate la refacerea și 
consolidarea unui dig care va apăra 
o suprafață de circa 60. hectare de 
eventuala revărsare a 'pîrîului Co- 
vurlui.

tVRSlOEQ

în ultimul timp, cooperația de 
consum și-a sporit numărul de 
unități turistice, prin amenajarea 
sau construirea în mijlocul zonelor 
pitorești a unor hanuri, moteluri 
și campinguri, care oferă amatori
lor de popas condiții dintre cele 
mai bune de cazare, de recreere 
reconfortantă. Pentru bucurcșteni, 
de exemplu, cooperația de consum 
a deschis, în toamna anului trecut,

Ia Buftea,' chiar pe malul lacului, 
un modern restaurant „La calul 
bălan". Intr-o ambianță intimă și 
în compania ansamblului vocal- 
instrumental de muzică ușoară 
„Valahii" se pot servi preparate 
culinare dintre cele mai diverse.

La numai 19 kilometri de Bucu
rești, pe șoseaua cane duce la Ale
xandria, cooperația de consum a 
dat în folosință motelul Buda-Ar- 
geș, cu o capacitate de peste 500

locuri la mese. De 
pornind din București, 
traia spre Ploiești, la
22, se află o altă importantă uni
tate a cooperației de consum. Este 
vorba de restaurantul-camping 
Săftica. Tot o unitate a coopera
ției de consum, restaurantul-cam
ping Românești (în fotografie) 
este situat pe aceeași autostradă, 
la kilometrul 49, în mijlocul unei 
frumoase păduri de stejar.

asemenea, 
pe magis- 
kilometrul

în urma unor cercetări ___
lungate, lucrătorii stațiunii po
micole din orașul Bistrița au 
reușit să pună în evidență for
ma completă, necunoscută pînă 
acum, a ciupercii Coccomyces 
himalis, care provoacă îmbolnă
virea cireșilor, vișinilor și a al
tor pomi fructiferi, de antrac- 
noză. Totodată, ei au determinat 
și fungicidele care pot distruge' 
această cipercă. După un calcul 
preliminar, 
stabilite de 
țeni pentru 
nozei se va solda anual cu un 
plus de 
tone de 
fructe..

aplicarea metodei 
cercetătorii bistri- 
combaterea antrac-

cîteva sute de mii 
cireșe, vișine și

de 
alte

r

La datorie

In incinta Ghidici — Rast — Bis- 
treț (o suprafață de 9 000 hectare) 
trei stații de pompare lucrează la 
capacitate maximă, evacuînd în me
die mai bine de 700 000 mc de apă 
în 24 de ore. Aceeași activitate se 
depune și în incinta Bistreț — Ne- 
deia — Jiu. unde se află, o suprafață 
.arabilă, de peste 20 000 hectare.

în comuna Chelaru, undeapele. 
freatioe crescuseră cu 40 cm. se 1U- 
crdâ'ză cu 5 mbtdpdmpe pentru e- 
vacuarea aoei din balta Sîrba, pe 
Valea Soarelui către Olt. Au fost in
stalate în acest scop conducte pe o 
lungime de 1 700 m. cu o capacitate 
de 1 800 mc pe oră. Zi și noapte,

l^g'iLFovwa;.
în județul Ilfov se desfășoară o 

activitate intensă în vederea înlătu
rării in cel mai scurt timp a greută
ților provocate de căderea zăpezii 
din ultima vreme. Se continuă acțiu
nea de lărgire a drumurilor pentru ca 
autovehiculele să circule în condiții 
normale. O amplă acțiune se duce 
împbtriva băltirii âpelor și â'evbhtuâ- 
lelor revărsări ale rîurilor și pîraielor. 
S-au luat măsuri energice pentru 
desfundarea gurilor de canale, șan
țuri și podețe. Se sapă șanțuri pen
tru scurgerea apei acolo unde a în

Zăpada se topește lent. ..Dar — 
ne spune Costache Dobre. primarul 
comunei Măicănești — noi trebuie să 
fim prevăzători. De aceea, toate ca
nalele de desecare pe teritoriul co
munei au fost despotmolite. Am con
solidat porțiunile mai expuse ale di
gului de pe malul drept al rîuilui 
Rm. Sărat și. totodată, am pregătit 
sack dulapi, fascine și alte mate
riale de intervenție. Cele 35 moto- 
pompe ale cooperativelor agricole de 
producție din comună sînt în stare 
de funcționare și, la nevoie. Ie vom 
folosi pentru trecerea apei din ca
nalele de desecare peste dig în al
bia riului".

Acțiuni similare, la care au parti
cipat în cursul zilei de luni peste 
30 000 cetățeni, au fost întreprinse și 
în comunele Nănești, Suraia. Vul- 
turu și Vinători. Aproape 500 ca-, 
meni au lucrat la un canal 
care asigură regularizarea ape
lor piciului Bălanu, în zona satu
lui Obilești. „Dar. pentru ca Iu-, 
crarea să aibă efectul scontat — ne 
spune Dumitru Alexandru, primarul 
comunei Tătăranu — este necesar ca 
Direcția regională C.F.R. Galați să 
construiască în cel mai scurt timp 
un podeț pe linia ferată Tecuci — 
Făurei. care să asigure subtraver- 
sarea unui debit de cel puțin 30 mc 
pe secundă". Importante măsuri de 
prevedere au fost luate și în zona 
montană, unde există pericolul de a- 
lupeoare, unde mari . viituri , pe al-, 
biile Putnei și Zăbalei; pot distruge 
drumuri și podețe. Pentru a se pro
veni asemenea calamități, echipe de 
lucrători, sub directa îndrumare a 
specialiștilor, execută lucrări de re
gularizare a scurgerii apelor pe ver- 
sanți și pentru regularizarea cursu
rilor de ape pe albia riurilor.

Nămeții de zăpadă au fost aproape tot atît de mari ca și solariile. Cooperatorii din Otopeni 
legumele au fost salvate

i-au înlăturat, iar 
Foto : S. Cristian

Acțiuni energice pentru 
deszăpezirea ultimelor 

artere de circulație 
1

- NEAMȚ '
zăpadă. Pină aseară, în municipiu 
160 de kilometri de străzi erau des
congestionate și redate circulației.

ASTĂZI - ClTEVA PROPUNERI PENTRU CA REGULILE
GENERALE DE COMERȚ SĂ FIE RESPECTATE... NU ÎN GENERAL

Anunțam în ziarul din 1 martie că o tematică asupra căreia vom dedica o ediție specială a rubricii 
noastre — și în legătură cu care invitam cititorii să ne scrie în mod deosebit — va fi : respectarea reguli
lor generale de comerț. Dedicăm astăzi filele „registru lui public al controlului obștesc" acestei problematici, 
menționind din capul locului că nu vom putea răspunde tuturora dintre numeroasele scrisori primite. Selec-- 
ționînd pentru publicare numai cîteva din cele ce vizează aspecte de interes mai larg, pe celelalte le-am 
înaintat spre' rezolvare' forutilor în drept.

La observațiile și propunerile, formulate în scrisori de către echipele de control obștesc va răspunde as
tăzi tovarășul Aurel. Filipoiu, șeful Inspectoratului general comercial de stat.

Opinia echipelor 
de control

1. Inspecția comercială să verifice 
condicile de sugestii și reclamați!. »In uni* 
tățile comerciale verificăm, intre altele, și modul cum 
se rezolvă observațiile înscrise de clienți în condicile de 
sugestii și reclamații și, adeseori, se întimplă să con
statăm că ceea ce este notat acolo rămine fără ecou. 
Propun, de aceea, ca inspecțiile comerciale să verifice 
periodic condicile de sugestii din magazine șl să sanc
ționeze pe toți cei ce se fac vinovați de neluarea în 
considerație a sesizărilor cetățenilor".

Poziția forurilor

Dumitru IONESCU. . 
întreprinderea „Țesătura* — lași

2. Să fie afișate vizibil regulile gene
rale de COmert. »Pr°Plin ca toate organizațiile 
comerciale să tipărească și să afișeze la loc vizibil în 
unități regulile generale privind aprovizionarea și ser
virea populației. Consider că aplicarea în practică a 
acestei propuneri ar obliga în și mai mare măsură 
pe lucrătorii din comerț să respecte regulile comportării 
civilizate în relațiile cu publicul consumator, iar pe de 
altă parte ar crește însăși exigența clienților față de ca
litatea servirii".

vizate
1. Inspecția comercială va fi reorga

nizată ®ste adevărat, in prezent, datorită repartiză
rii neuniforme pe teritoriu' a cadrelor din inspecțiile 
comerciale, aparatul de control din unele județe ajunge 
să verifice unitățile Ta intervale mari de timp. Astfel,- 
în timp ce în județul Iași îi revin, în medie, unui 
inspector comercial 356 unități, în județul Tulcea îi 
revin numai 105. Tocmai de aceea s-a luat măsura 
reorganizării inspecțiilor comerciale (în foarte scurt 
timp), ceea ce va întări eficiența muncii de control, 
inspectorii comerciali avind astfel posibilitatea să 
meargă mai des prin unități și, implicit, să intervină 
operativ atunci cînd observațiile clienților înscrise in 
condicile de sugestii nu au fost luate în seamă.

2. Ideea este interesantă și merită să 
fie luată în considerație, inspectoratul nos
tru general a încheiat în aceste zile acțiunea de gru
pare a principalelor reguli generale de comerț prevă
zute în diferite acte normative. Urmează ca, printr-un 
ordin al ministrului comerțului interior, să fie apro
bate și trimise tuturor organizațiilor și întreprinderilor 
comerciale. Propunerea de a fi afișate aceste reguli 
este interesantă și cred că merită să fie aplicată.

Șteîan MOISE
str. Avram lancu nr. 5 — Adjud

Peste 3 000 de cetățeni, ajutați de 
importante forțe mecanice (auto- 
freze, autogredere, tractoare cu 
lamă), au lucrat ieri la deblocarea 
ultimelor drumuri județene, îndeo
sebi a celor din bazinul Șiretului, 
unde, pe alocuri, stratul de zapadă 
a ajuns Ia 3 metri. S-au dislocat 
circa 10 000 mc de zăpadă, restabi- 
lindu-se circulația spre comunele 
Țibucani, Ion Creangă, Oniceni și 
Poenari, ceea ce a inlesniț reluarea 
cursurilor în școli. Ieri, in jurul 
orei 16. a început deblocarea ulti
melor drumuri dintre satele Bîra- 
Stănița și Stejaru-Valea Ursului, 
unde stratul de zăpadă a ajuns la 
circa 3—4 metri.

Pină luni seara, in județul Vaslui 
au fost deblocate toate drumurile 
naționale și județene, precum și o 
mare parte din cele comunale. S-a 
acționat intens pentru deszăpezirea 
traseelor - Birlad—Puiești—Dragomi- 
rești, Bocești—Pungești și Banca— 
Șuletea. S-a acționat cu toate ceie 
600 de utilaje și cu peste 10 000 de 
oameni pentru deschiderea tuturor 
drumurilor județene și comunale, 
precum și a căilor de legătură in
tre centrele de comună și satele, afe
rente.

Luni s-a acționat energic — con- 
centrindu-se importante forțe umane 
și mecanice — pentru descongestio
narea drumurilor județene și comu
nale. Au fost redate circulației dru
murile Iași—Voinești—Tibana ; Iași— 
Movileni ; Bohotin—Grozești și 
Strunga—Oțeleni. Din municipiul 
Iași s-au transportat în afară, cu 
autocamioanele, mii de metri cubi de

După terminarea deszăpezirii dru
murilor naționale, în județul Su
ceava mii de cetățeni au lucrat ieri 
la deblocarea ultimelor tronsoane
pe drumurile județene : / Verești—
Fintinele—Roșcani ; Bâlăceana—Ili- 
șești—Ciprian Porumbescu : Cirli-
baba—Rotunda. în același timp au
fost mobilizați numeroși cetățeni pe 
6 din drumurile comunale cu strat 
gros de zăpadă!

STAREA

Ieri în țară : Vremea a fost în 
general închisă. în cea mai mare 
parte a țării. S-au semnalat pre
cipitații temporare sub formă ele 
ploaie, lapoviță și ninsoare în 
sudul Munteniei și Dobrogea. în 
Banat, Crișana, nordul Transilva
niei și al Moldovei precipitațiile 
au avut caracter local. Vîntul a 
suflat slab, pînă la potrivit, ex- 
ceptînd Oltenia; Dobrogea. nor
dul Moldovei și al Crișanei, Ma
ramureșul șl • zona de munte, 
unde a prezentat intensificări lo
cale.. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între zero grade la Jo
seni și Adamclisi și 11 grade la 
Apa Neagră, Tg. Jiu, Băilești și 
Bechet. în București : Vremea a 
fost în general închisă. în cursul 
dimineții s-au semnalat precipi
tații sub formă de ploaie, lapo
viță și ninsoare. Vîntul a suflat 
slab, pină la potrivit. Tempera
tura maximă a fost de 6 grade.

Timpul probabil pentru 21, 22 și 
23 martie, în țară : Vremea va 
avea un aspect schimbător. Cerul 
va fi variabil, mai mult noros în 
Crișana, Transilvania și nordul 
Moldovei, unde vor cădea preci
pitații, atît sub formă de ploaie, 
cît și sub formă de lapoviță și 
ninsoare. In rest — precipitațiile 
vor fi izolate. Vînt potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
intre minus 8 și plus 2 grade, 
izolat mai coborîte, iar maximele 
vor oscila intre 2 și 12 grade, lo
cal mai ridicate. Ceață locală, 
în București : Vreme schimbă
toare, cu cer temporar noros, fa
vorabil precipitațiilor slabe. Vînț 
potrivit. Ceață seara și diminea
ța. Temperatura ușor variabilă.

3. Termenul de garanție să corespun
dă calității reale a mărfii. ”La art- 17 din 
Legea nr. 6/1972 se prevede : «în cazul cînd echipele de 
control obștesc constată că unitățile controlate produc 
sau pun în vîrizare mărfuri care prezintă pericol pentru 
sănătatea populației sesizează de îndată conducerea 
organizației socialiste din care face parte unitatea și 
organele competente (...) pentru a lua, potrivit legii, 
măsurile necesare». Asta înseamnă — la nivelul po
sibilităților noastre de a stabili dacă o marfă prezintă 
pericol sau nu pentru sănătatea populației — să consta
tăm respectarea, termenului de garanție. Or, foarte ade
sea se intimplă să depistăm mărfuri cu termenul de 
garanție depășit — în principal produse alimentare — 
pentru ca la analizele ulterioare de laborator să se sta
bilească că in realitate ele sînt bune calitativ. Iată de 
ce propun ca producătorii, împreună cu comercianții, 
să reanalizeze termenele de garanție ale mărfurilor ali
mentare stabilindu-le în funcție de calitățile reale ale- 
produselor".

Ana POP z 
pensionară — Singiorz-băi

4. De ce se acceptă măsurătoare „din 
OChi" ? »RePro<iuc dialogul purtat la bodega «Pan
duri» din Capitală, între echipa de control obștesc și 
barmanul Minteu Alexandru :

— De ce vindeți băuturile, direct, cu paharul, fără 
a folosi măsurătorile ?

— Am ochiul format..
Trec peste faptul că in cazul sesizat de noi «ochiul 

format» al barmanului înșelă vizibil pe cumpărători — 
pentru că acest lucru va fi sancționat de cei în drept 
— și ridic o problemă de principiu : Inspecția corner-, 
cială să intervină imediat și să sancționeze ferm pe 
toți cei ce nu folosesc unitățile de măsură, iar magazi
nele și bufetele care nu sînt dotate cu asemenea măsu
rători să le procure de urgență".

Ion C. PETRE 
operator la Uzinele 
chimice române — București

5. Responsabilii echipelor ceiățeneșU 
să fie invitați ta analiza activității din u- 
nitațile controlate. ”Cred ca ar £i bine ca-macar 

trimestrial, echipele cetățenești să fie invitate la șe
dințele de analiză din unitățile controlate. Aceste con
sfătuiri ar permite un schimb direct de opinii, iar prin 
prezența conducerilor de unități s-ar asigura reme
dierea, cel puțin in acest cadru, a acelor deficiențe 
semnalate de echipe, dar nerezolvate între timp. Pro
pun, de asemenea, să fie întărită colaborarea dintre e- 
chipcle cetățenești și inspecțiile comerciale de stat 
pentru creșterea eficienței muncii de control".

3. Se fac demersuri pentru reașezarea 
termenelor de garanție. observațiile echipelor 
de control obștesc privind necorelarea termenelor de 
garanție cu rezistența efectivă a mărfurilor este justă, 
Iată citeva exemple mai generale : pentru conservele 
de legume termenul de garanție este de un an de 
'zilș, deși din practica de pînă acum s-a constatat că 
aceste conserve își păstrează intacte calitățile aproape 
2 ani ; la biscuiți termenul este de 3 luni, iar la pro
dusele zaharoase de. 15—30 zile, deși rezistența lor 
este mai mare. Se ajunge în unele cazuri ca terme
nele de garanție să fie mai mici decît însuși timpul 
efectiv necesar pentru aducerea mărfii de la produ
cător la depozit, pentru manipularea și expunerea ei 
în magazine. In vederea corelării cit mai corespunză
toare a termenelor de garanție cu parametrii calitativi 
ai mărfurilor, Ministerul Comerțului Interior face în 
prezent demersuri pe lîngă producători pentru a ur
genta această acțiune de foarte mare importanță.

4. Dotarea cu instrumenta de măsură
esta obligatorie. Nu există nici o scuză pentru
responsabilii de unități de a nu avea în dotare și de a 
nu folosi unitățile de măsură. Rugăm pe această cale 
pe toți cetățenii care constată că nu li se vînd produ
sele în mod corect să telefoneze de urgență la inspec
țiile comerciale locale pentru a putea sancționa pe loc 
pe cei vinovați. în ce ne privește, vom răspunde cu 
promptitudine solicitărilor făcu.te, propunîndu-ne tot
odată să verificăm, in cadrul acțiunilor proprii de con
trol, dacă unitățile comerciale au în dotare aparatele 
de măsură necesare.

5. Consfătuirile cu echipele de control 
obștesc trebuie să devină o metodă cu
renta de lucru pentru conducătorii unită
ților comerciale. A exlstat Pină acum recoman
darea ca ori de cite ori se discută in adunările gene
rale ale organizațiilor comerciale probleme privind ac
tivitatea de servire a publicului larg să fie invitați și 
reprezentanți ai cetățenilor. Cu atît mai mult este ne
cesară această colaborare cu echipele de control ob
ștesc. Pentru inspecțiile comerciale, proiectul noii re
glementări prevede : „Inspecțiile comerciale contro
lează modul de rezolvare a controalelor și propuneri
lor echipelor de control obștesc (...), sprijină și îndru
mă, la cererea organelor F.U.S., activitatea de control 
obștesc care se exercită in unitățile comerciale". Avem 
în intenție ca, imediat după intrărea in vigoare a noii 
reglementări, să întocmim un îndrumar pentru uzul 
inspecțiilor comerciale privitor la instruirea și îndrur 
marea echipelor de control obștesc.

B ANUNȚAM CITITORII CA VOM REZERVA 
| O VIITOARE EDIȚIE A „REGISTRULUI 
g PUBLIC AL CONTROLULUI OBȘTESC" 
E PROBLEMELOR PRIVIND ACTIVITATEA 
K UNITĂȚILOR SANITARE. Așteptăm, de 
u aceea, — pe lingă corespondența obișnuită — 
E observații, și, mai ales, propuneri concrete in 
B legătură cu această temă.

Nicu SBUCHEA
str. Decebal 9 —1 Hațeg

Rubrică realizată de 
Mihai IONESCU

Spi-
In

Apel 
talului 
urma unei insuficiențe renale, 
viața copilului Marian Bușilă, în 
virstă de 5 ani, era in pericol. 
Cu toate condițiile dificile de vi
zibilitate și zbor, „Aviasanul" a 
răspuns prezent. Condus cu-mă
iestrie de pilotul Petre Ionescu, 
elicopterul ELH a aterizat în 
curtea spitalului din Galați, a 
preluat pacientul și l-a adus la 
spitalul „Fuhdeni", unde mi
cuțul Marian a putut primi 
jutorul necesar.

disperat din partea 
de copii din Galați.

Neguțătorii 
de butelii

a-

Valeriu
1 de mult

IJOCOOP 
de bonuri 
Le-a oferit apoi lui
Stana și Nicolae Șerboiu de la 
cooperativa de consum din Zăr- 
nești, care au ridicat cele 39 de 
butelii și, în complicitate cu 
Gheorghe Zirnoveanu din Zăr- 
nești, Nicolae Gălățeanu și Mar- 

. tin Bartus-din Rîșnov, le-au vîn- 
dut la preț de speculă. Trimiși 
în fața instanței de judecată, 
pentru această faptă, cei șase 
neguțători de butelii, în funcție 
de vinovăția fiecăruia, au fost 
condamnați de la opt ani la 
ani închisoare.

Popescu, pînă nu 
șef de serviciu la
Brașov, a sustras 39 

de butelii de aragaz. 
Nicolae

Cine se
aseamănă
se adună

doi

pe trei cărări acasă, 
Mako din Sf. Gheorghe 

mai bun de
Ajuns

Nicolae
n-a găsit altceva 
făcut decît să-și alunge in stra- 

. dă- soția și cei doi copii. Toate 
rugămințile acestora șt toate 
sfaturile vecinilor s-au dovedit 
de prisos. Dumnealui era neîn
duplecat și pace. In plină noap
te, femeia a apelat la ajutorul 
organelor de ordine. Așa se face 
că N. M. a ajuns in arestul Mi
liției. Aici s-a întîlnit cu Pastor 
Lajos, care, in aceeași noapte, 
iși alungase și el din casă ne
vasta și cei trei copii. Trimiși ' 
in fața instanței de judecată, 
cei doi soți au fost condamnați 
la cite două luni închisoare.

Braconaj 
la Ocoliș

S-a intîmplat la Ocoliș (Mara
mureș). în frunte cu Alexandru 
Roman, șeful grupei de vină
tori, Vasile Pop, Virgil Ghețe și 
Ștefan Cosma, toți din satul 
Berința (Maramureș) au pornit 
la o vînătoare de cerbi cu toate 
că nu aveau nici autorizație și 
nu era nici sezon pentru astfel 
de vinat. în apropiere de loca
litatea Ocoliș le-a ieșit în cale 
un cerb de „14 ramuri" (deci 
de mărime mijlocie), în care 
braconierii au tras, rănindu-I. 
A urmat apoi o goană de aproape 
10 km, după care cerbul epuizat 
a primit o nouă rafală de gloanțe 
din armele braconierilor. Curînd 
insă și aceștia și-au primit „por
ția" cuvenită. Identificați de or
ganele de resort, ei au fost ex
cluși din rîndul vinătorilor.

Dacă
o întîlniti...

In ziua de 13 februarie 1973, 
o femeie, in virstă de 28—30 de 
ani, a intrat cu o fetiță in brațe 
în camera mamei și copilului 
din stația C.F.R. Constanța. Era 
— spunea ea — în așteptarea u- 
nui tren. La un moment dat, a 
lăsat fetița (in virstă de circa 4 ■ 
luni — blondă, cu ochi albaștri, 
îmbrăcată cu o rochiță roșie și 
învelită intr-o pătură verde) pe 
bancă și a plecat să 
ceva de
tat să se mai întoarcă ! Dacă o 
întilniți 
blondă, 
cată cu o canadiană albastră și
pantaloni verzi din tergal, pan
tofi negri cu toc jos) amintiți-i 
că 
de

cumpere
la un chioșc. Dar... a ui-

(citeva semnalmente : 
inălțime 1,65 m, îmbră-

este mamă și că este căutată 
Miliția T. F. Constanța.

Rubrică redactată de
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe POPESCU 
și corespondenții „Scînteii"
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TERMINOLOGIE UNITARA, SISTEM
UNITAR DE CONTROL FINANCIAR

Hotărirea de a se înființa Curtea 
Superioară de Control Financiar 
pornește — așa cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușes-cu în ra
portul la Conferința Națională 
a P.C.R. din iulie 1972 — de
Ia necesitatea întăririi disciplinei 
de plan și financiare, a ridicării răs
punderii tuturor organelor de stat și 
îndeplinirii in tot mai bune condiții 
a hotăririlor de partid și. a legilor. 
Societatea trebuie să cunoască înde
aproape cum sint gospodărite mijloa
cele materiale și financiare și să asi
gure ca nimeni și sub nici o formă 
să nu se poată sustrage controlului 
și' răspunderii față de oamenii mun
cii. Această cerință se realizează prin 
dezvoltarea funcțiilor de control ale 
organelor puterii de stat. Pentru ca 
noul organism, Curtea Superioară de 
Control Financiar, să-și exercite mai 
bine atribuțiile conferite prin viitoa
rea lege, consider că sint necesare 
unele îmbunătățiri ale prevederilor 
proiectului supus dezbaterii publice. 
Despre ce este vorba ?

Curtea Superioară de Control Fi
nanciar urmează să aibă atit atribu
ții de control financiar, cît și atri
buții jurisdicționale. în legătură cu 
atribuțiile de control financiar, ar 
fi bine să se facă o delimitare mai 
precisă a sferelor de cuprindere a 
termenilor „control financiar" (art. 
1, 4), „control", (art. 5, 13), „control 
financiar preventiv" (art. 6, 14), „con
trol financiar-bancar" (art. 7, 9/b, 
4d/f) și „control complex financiar- 
economic" (art. 40/e), întrucît, . așa 
cam sint utilizate in textul proiec
tului de lege, îngreunează înțelegerea 
lor cu claritate. Tot pe această linie 
menționez și termenii „controlează" 
și „verifică", între care, desigur, nu 
se poate pune semnul egalității. Ter
menul de „control" are un conținut 
mai cuprinzător decît acela de „ve
rificare". Controlul include în sfera 
sa’ atit verificarea, cit și analiza. Că 
atare, pentru exprimarea unitară a 
întregului text de lege, propun înlo
cuirea termenului „verifică" de la ărt. 
1 și 7/c cu termenul „controlează", 
iar a termenului „verificate" de Ia 
art. 16 cu termenul „controlate".

Analizînd funcția de orientare și 
coordonare a controlului financiar- 
bancar, pe care urmează să o înde
plinească Curtea Superioară de Con
trol Financiar, se observă unele su
prapuneri cu aceeași funcție stabilită 
pentru Ministerul Finanțelor, prin 
Legea nr. 5/1970, privind gospodări
rea mijloacelor materiale și bănești, 
organizarea și funcționarea contro
lului financiar. Astfel, la art. 7 din 
proiectul de lege se menționează :

„Curtea Superioară de Control Fi
nanciar orientează și coordonează 
controlul financiar-bancar, asigurind 
unitatea de concepție, de metodă și 
de organizare a acestuia, precum și 
perfecționarea activității de control", 
iar Ia art. 26 din Legea nr. 5/1970 se 
stabilește : „Ministerul Finanțelor, ca 
reprezentant al intereselor financiare 
ale statului, are sarcina să asigure 
coordonarea și orientarea unitară a 
controlului financiar pe toate treptele 
economiei, ...să asigure unitatea de 
concepție, de acțiune și de metodă în 
acest domeniu de activitate". Avînd 
în vedere necesitatea constituirii ți
nui sistem unitar al controlului fi
nanciar pe întreaga economie, consi
der că trebuie să se facă o strictă și 
clară delimitare între obiectivele și 
atribuțiile tuturor organelor compo
nente ale acestui sistem unitar de 
control financiar, pornind de la cel 
superior (Curtea Superioară de Con
trol Financiar) și mergînd pînă la ni
velul organelor de control financiar 
existente în cadrul unităților econo
mice (control financiar intern și con
trol financiar preventiv). Sub aspect 
redacțional, pentru prezentarea sis
tematică și unitară a conținutului 
legii s-ar impune ca și cap. II „Atri
buții" să fie împărțit în două subca
pitole (care se întilnesc Ia cap. III) — 
și anume : A. „Atribuții de control 
financiar" și B. „Atribuții jurisdic
ționale".

O lacună de sistematizare a cap. II 
constă în aceea că problemele sînt 
dispersate. La art. 4, 6 și’ 7 se pre- 

’ zi’htă atribuțiile de control financiar, 
control financiar preventiv și de 
orientare și coordonare a controlului 
financiar bancar, la art. 8 atribuțiile 
jurisdicționale, după care se reiau 
alte atribuții ale curții pe linia con
trolului financiar (art. 9), precum și 
drepturile curții în Îndeplinirea atri
buțiilor de control financiar (art. 10). 
In consecință, consider indicat ca în 
cadrul subcapitolului A. „Atribuții de 
control financiar", propus a fi intro
dus, să se cuprindă art. 4, 6, 7, 9, 10 
și 12, iar in cadrul subcapitolului B 
„Atribuții jurisdicționale", de aseme
nea. propus a fi introdus, să se cu
prindă art. 8 și 11. Art. 5 din cap. II, 
referindu-se la probleme ale proce
durii de exercitare a atribuțiilor de 
control financiar, propun a se trece 
în cadrul cap. III, subcapitolul A din 
proiectul de lege.

ale băncilor au dreptul de a lua di
rect această măsură, în baza Legii nr. 
5/1970, contribuind astfel, mai opera
tiv, la înlăturarea lipsurilor consta
tate. Consider, de asemenea, necesar a 
se preciza ce măsuri se pot lua în 
cazul cînd, după expirarea celor 3 
luni, nu s-au înlăturat abaterile de la 
dispozițiunile legale.

La articolul 13 se prevede: „Curtea 
Superioară de Control Financiar exer
cită atribuțiile de control atît prin 
organe proprii, cit și prin organe de 
control ale Ministerului Finanțelor, 
băncilor și ale inspecțiilor de control 
specializat ale statului, precum și 
prin personal de specialitate din orice 
unitate socialistă delegat de conduce
rile unităților de care acestea apar

țin, la cererea curții". Propun să 
se oompleteze textul în sensul ca a- 
tribuțiile de control să fie exercitate 
prin organe proprii și numai în 
cazuri excepționale, sau pentru pro
bleme deosebite, să se solicite co
laborarea organelor centrale ale Mi
nisterului Finanțelor, băncilor ș.a. 
Fac această propunere deoarece în 
prezent organele de control specia
lizat', inclusiv cele bancare și în
deosebi cele teritoriale, au sarcini 
proprii de realizat, cu termene l pre
cis stabilite prin actele normative in 
vigoare.

Gheorghe ȘERBAN 
directorul
Sucursalei județene Vilcea 
a Băncii Naționale

★ ★

Lector untv dr.
Mircea EOUEESCU 
Academia de studii 
economice

ATRIBUȚII BINE DELIMITATE
LA TOATE NIVELURILE

Prin atribuțiile prevăzute de pro
iectul de lege, Curtea Superioară de 
Control Financiar va asigura, pe 
lingă exercitarea unui control cores
punzător asupra activității organelor 
centrale de stat, orientarea și coor
donarea activității de control finan
ciar-bancar, unitatea de concepție și 
de metodă, precum și perfecționarea 
activității de control, 
astfel paralelismele, 
controalele repetate și alte deficiențe 
care mai există în prezent. In legă
tură cu proiectul de lege supus dez
baterii publice, doresc, totuși, să fac

Se vor evita 
suprapunerile,

două propuneri. La articolul 10, 
e se prevede atribuția curții 
bloca fondurile destinate plății 
turilor bănești în cadrul abaterilor 
constatate de organele proprii ale 
Ministerului Finanțelor, băncilor și 
ale inspecțiilor de control speciali
zat ale statului. Propun să fie elimi
nat textul: „sau ale organelor de con
trol ale Ministerului Finanțelor, băn
cilor", urmînd ca această măsură să 
fie luată numai in cazul constatărilor 
proprii ale curții sau ale altor organe. 
Propunerea se întemeiază pe faptul 
că organele Ministerului Finanțelor și

La ari. 6, al. 1, propun ca contro
lul preventiv să se exercite și asu
pra veniturilor, iar la cheltuieli să 
cuprindă toate cele 3 faze ale opera
ției : angajare, lichidare și piață. 
Prin art. 6, al. 2 se restrînge compe
tența controlului la anumite fonduri 
limitate valoric și operații in funcție 
de importanța, neajunsurile și aba
terile comise, cu toate că, prin natura 
sa, funcția controlului preventiv este 
de a împiedica deficiențele de acest 
gen. Ca atare, se impune revederea 
prevederii respective. în art. 8, lit. 
a., cred că trebuie a fi prevăzuți, ca 
supuși judecății, și administratorii de 
venituri, precum și ordonatorii secun
dari de credite. Lit. d, al. 2 să fie 
astfel formulată : „sancționarea ne
regulilor constatate de organele de 
control specializat să fie pronunțată 
de ministere, organe centrale ș.a. do 
care depind acestea, cei nemulțumiți 
cu decizia de sancționare avînd drep
tul de apel Ia curte". La art. 9, lit. b., 
propun : „Prezintă anual Consi
liului de Stat un raport al executării 
prevederilor financiare din planul a-

de dezvoltare economico-nual unic
socială, cu rezultatele și observațiile 
controlului financiar-bancar exercitat 
de organele curții și de organele spe
cializate de stat". Propun, de aseme
nea, următoarele completări : Art. 10 
lit. h : „Organele de control ale 
curții au dreptul de a reține și ra
porta neregulile constatate, iar sanc
țiunile cuvenite vor fi Stabilite și a- 
plicate de secția de specialitate a 
curții". Art. 14: „Organele de control 
preventiv au dreptul să refuze în 
scris și motivat viza documentelor 
prezentate, pe care le găsesc ca fi
ind nelegale sau neeficiente, situație 
în care operația nu se poate executa. 
Dacă conducătorul unității controlate 
va fi de părere contrară, se va cere 
avizul superior al curții; în cazul cînd 
conducătorul respectiv nu e de a- 
cord nici de astă dată, va supune pro
blema examinării Consiliului de Mi
niștri spre a-și da avizul, acesta fiind 
obligatoriu".

Petre I. COCA
București

în acest an, la uzina „Electromagnetica" din Capitală peste 96 Ia sută din sporul de producție va fi obținut pe 
seama creșterii productivității muncii. Pentru atingerea acestui obiectiv, aici măsurile tehnice sînt însoțite de 
o vastă acțiune de ridicare a nivelului pregătirii profesionale. în fotografie : Un aspect din secția de montaj- 

centrale telefonice automata

trul modernizării. Este vorba, prin
tre altele, de nerespectarea integrală 
a programelor de asimilare — 18
produse cuprinse în planul de asi
milare pe anul trecut nu au fost in
troduse în fabricație la M.I.C.M.G.

„îmbătrinirea" prematură 
de multiple de-.

la calitatea materia-
— de
a unor produse, 
rogări 
lelor și tehnologia de execuție. De 
aceea, se impune să se acționeze 
mai energic pentru accelerarea pro
cesului de asimilare, potrivit grafi
celor stabilite pe trimestre și luni, 
pentru respectarea cu strictețe a do
cumentației de execuție, a discipli
nei tehnologice.

de

O deosebită importanță pentru în
tărirea răspunderii întreprinderilor 
față de nivelul calitativ al produse
lor, față de. respectarea normelor de 
calitate are indicația dată la re
centa plenară ca, în viitor, fie
care produs să fie însoțit de un 
„certificat de calitate". Acest certi
ficat nu poate fi un act birocratic 
sau formal, ci un document al serio
zității și responsabilității față de 
propria muncă, el urmind să fie 
semnat de directorul întreprinderii 
și de controlorul calității. Respecta
rea indicilor de calitate constituie o 
obligație primordială a conducerilor 
de întreprinderi,. a organizațiilor de; 
partid, sindicale și de tineret, a tu- j 
turqr oamenilor muncii. Numai <ac- 
ționînd ferm în acest sens vom pu-
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producției zootehnicelitera 
de a 
drep-

Cîteva din explicațiile
succeselor obținute

RĂSPUNDERE
din Salonta in creșterea

tea progresa în ritmuri înalte, 
vom putea afirma în continuare, mai 
viguros, în competiția mondială.

Se detașează, ca elemente funda
mentale ale modernizării producției, 
mecanizarea și automatizarea proce
selor de fabricație. Atenția deosebi
tă pe care o acordă conducerea par
tidului nostru reducerii efortului fi
zic și intensificării muncii de con
cepție, promovării susținute a me
canizării și automatizării poate fi 
ilustrată prin cîteva exemple grăi
toare : introducerea echipamentelor 
complexe de automatizare în rafină
rii, combinate chimice, siderurgice 
și.'’fens-rgetice,’; .extinderea operațițțf 
nilor de automatizare ...în producția 
de cărămizi, tuburi de azbociment, . 
celuloză ; o serie de centrale hidro
electrice sînt telecomandate ; a cres- 

Icut simțitor gradul de mecanizare a 
lucrărilor în exploatarea minieră, a 
lemnului, in construcții și în alte 
sectoare ale economiei. Esențial este 
însă ca în centrul acestei preocu
pări generale de modernizare a 
producției, prin mecanizare și auto
matizare, să se situeze omul care 
să stăpînească mai bine tehnica 
modernă, să*-și însușească cu strictețe 
rigorile disciplinei tehnice și tehno
logice, să reușească, cu ajutorul spe
cialiștilor, să-și organizeze mai bine 
munca, să obțină maximum de ran
dament in cadrul__ 1__ Tî _”_î 2.
lucru. Numai așa, uriașul efort ma
terial pe care îl

orelor și zilei de

Imagine de pe șantierul Uzinei ae alumină din Tulcea

Cu zece ani in urmă, după o pre
lungă vizită pe cîmpurile Salontei, 
un grup de specialiști ajunseseră la 
părerea că aici rezultatele au atins 
„pragul de sus" și numai, investiții 
de multe milioane ar mai putea 
duce la depășirea limitelor atinse. 
In sprijinul acestei „teze" erau in
vocate în primul rînd terenurile să
răturoase din această parte a Biho
rului. „Petele albe", întinse pe mii 
de hectare, erau slab productive 
sau chiar improprii culturilor agri
cole. „Argumente" care să îndemne 
la „cumințenie" erau destule, dar nu 
atitea incit să zdruncine hotărirea 
cooperatorilor de a năzui la mai 
mult, hotărire exprimată lapidar de 
președintele cooperativei agricole, 
Alexandru Czege : „La noi nu exis
tă limite...".

Acum, după un deceniu, replica 
este dată de argumentul faptelor: coo
perativa agricolă din Salonta' a cîș- 
tigat două premii I pe țară pentru 
rezultatele înregistrate anul trecut 
la producția de carne și lină și a 
ocupat locul II la lapte, ouă și le
gume. „La aceeași suprafață de te
ren, îmi spunea inginerul-șef Teodor 
Cociubei, valorile materiale ale coo
perativei s-au dublat. Comparațiile 
la principalii indicatori sintetici le 
facem de obicei cu anul 1966, primul 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului și cu rezultatele din ultimul 
an al cincinalului trecut. Dacă în 
anul 1966 cooperatorii Salontei au 
obținut o producție globală de 36,9 
milioane lei, în 1970 acest indicator 
a crescut la 46,2 milioane lei, iar 
anul trecut la peste 74 milioane. 
Una din explicațiile acestei evoluții 
constă în formarea convingerii fie
cărui cooperator că sursa veniturilor 
o constituie păstrarea și dezvoltarea 
avuției obștești, avuție a cărei va
loare este exprimată . concis prin 
citeva cifre : de la 31,6 milioane lei 
în 1966, ea a ajuns să însumeze 
64,7 milioane lei la sfîrșitul anului 
trecut".

.Adesea, foarte adesea, planurile, 
măsurile, rezultatele muncii sînt ra
portate la indicațiile și sarcinile iz- 
vorite din programele de dezvoltare

a agriculturii. „La noi — spune in
ginerul zootehnist Teodor Isăilă — 
indicațiile conducerii partidului, de
sigur valabile pentru întreaga agri
cultură, de a crește ponderea pro
ducției animaliere și a veniturilor 
din acest sector, au fost nu o dată 
supuse dezbaterii în organizația de 
partid, în adunările 
cooperatorilor și, 
înfăptuirea lor a 
analize concrete 
lui de conducere, 
ducției ________
anul trecut 48 la sută' din 
veniturilor cooperativei,

generale ale 
mult mai adesea, 

făcut obiectul unor 
în cadrul consiliu- 
Deși valoarea pro- 

animaliere a reprezentat
11.) totalul 
am prevă-

se referă la corelarea bazei fura
jere cu efectivele de animale, în 
principal pe calea creșterii produc
ției medii la hectar. Cele 1 880 hectare 
pășuni, situate în marea lor majori
tate pe terenuri sărăturoase, sînt 
fertilizate și se execută lucrări de 
dirijare a circuitului apei pentru 
reducerea gradului de sălinitate. 
Aceeași atenție se acordă culturilor 
furajere. Eforturile pentru a crește 
recoltele de nutrețuri pornesc de la 
rațiuni economice precise, de la rea
litatea că fără furaje multe și de 
calitate orice alte acțiuni de renta
bilizare a zootehniei rămin fără

în numărul 9 451, din 17 martie a.c., al „Scînteii" s-a 
publicat primul dintre cele 10 puncte de reper pentru lu
crătorii din agricultură. Astăzi vă prezentăm cooperativa 
din Salonta, distinsă cu două premii I pentru rezultate pres
tigioase în întrecerea pe țară, îndeosebi la producția 
zootehnică.

zut devansarea unor programe și 
realizarea in 1973 din acest sector a 
unui procent de 56—58 la sută veni
turi. în acest scop s-au stabilit mă
suri precise care urmăresc creșterea 
producției de furaje, ameliorarea e- 
fectivelor de animale, extinderea 
mecanizării lucrărilor, întărirea acti
vității de educare a îngrijitorilor, de 
întărire a răspunderii și exigenței 
lor pentru munca încredințată. Si
gur, este firesc să ne ocupăm de 
aceste probleme pentru că in zoo
tehnie lucrează 480 de oameni care, 
anul trecut, au obținut 1 213 tone de 
carne, peste 18 800 hl lapte, 6,5 mi
lioane ouă și 91 tone de lină. Va
loarea totală a produselor obținute 
și vindute statului din-sectorul zoo
tehnic a ajuns la 27 milioane lei, 
cu 4 milioane peste plan. Aceste re
zultate au adus cooperativei distinc
țiile de care se amintea la început".

Se desprind multe concluzii asu
pra modului cum s-a ajuns la 
aceste rezultate. O primă concluzie

efect. De aceea, la Salonta, cu mulți 
ani in urmă s-a evitat concentrarea 
exagerată a efectivelor de animale 
cu dublul scop de a valorifica pe 
loc resursele de furaje și de a res
titui pămîntului elementele 
zante din gunoiul de grajd 
transporturi inutile. Valoarea 
tică a acestei orientări se 
aprecia fie și numai dintr-un 
sumar care arată că anual din sec
torul zootehnic se transportă pe 
cîmp peste 25 000 tone gunoi de 
grajd, care reduce efectul negativ 
al sărăturilor și contribuie la extin
derea metru cu metru a terenurilor 
fertile. Se pot aminti numeroase 
măsuri în domeniul bazei furajere, 
între care, construirea unei mici, 
fabrici de nutrețuri combinate, cu o 
capacitate de 5 tone pe oră, tratarea 
și „înnobilarea" prin amestec și fer
mentare a circa 12 000 tone de nu
trețuri grosiere etc. Cit privește 
preocupările pentru sporirea pro-

fertili- 
fără 

prac- 
poate 
calcul

ducției de furaje consemnăm un fapt 
mărunt, dar semnificativ. In biroul 
președintelui cooperativei agricole 
sînt expuse cîteva produse, între 
care o rădăcină de sfeclă furajeră 
în greutate record de peste 14 kg., 
exemplar ales dintr-o recoltă de 
110 tone la hectar. Sînt și alte ac
țiuni pentru introducerea tehnolo
giilor moderne de conservare șl uti
lizare a furajelor. Numai prin usca
rea finului cu ajutorul electroventi- 
latoarelor și prin prepararea a 3 300 
tone de granule și făină de lucerna 
se apreciază că s-au înlăturat pier
deri de substanțe nutritive echiva
lente cu peste o mie de tone de ce
reale. Pornind de la această bază, 
consiliul de conducere a trecut la 
adoptarea tehnologiilor de creștere 
a animalelor, cu convingerea că pot 
fi tot mai 
avantajele 
de creștere 
persate în
pășuni), cît și ale sistemului indus
trial. Ferma avicolă cu flux tehno
logic industrial — aci lucrează doar 
24 cooperatori — va obține anul a- 
cesta 12 milioane ouă și 164 tone 
carne de pasăre, iar venitul bănesc 
se va cifra 
lei. Această 
muncii se 
fizice, ci pe 
lor moderne, a mecanizării și auto
matizării. O investiție 
de realizare, destinată 
bateriilor va permite 
mărului de păsări ce 
același spațiu construit.

Ceea ce cu numai un deceniu în 
urmă păreau „limite", acum, în sfe
ra producției, chiar și cele mai op
timiste previziuni sint depășite, iar 
gîndurile cooperatorilor țintesc spre 
mai mult. Iar acest „mai 
înseamnă angajamentul de 
suplimentar statului, numai 
cest an, 200 tone de carne, 
lapte, un milion de ouă și 
lină. Sînt angajamente mari 
sura forței, hărniciei și experienței 
cooperatorilor.

bine fructificate atît 
sistemului gospodăresc 
(oile, de pildă, sînt dis- 

13 puncte unde există

în jur de 11 milioane 
înaltă productivitate a 
bazează nu pe eforturi 
introducerea tehnologii-

nouă, în curs 
introducerii 

dublarea nu- 
se cresc pe

mult" 
a vinde 

în a- 
1 500 hl 
20 tone 
pe mă-

C. BORDEIANU

terial pe care îl face stalul nostru 
pentru asigurarea mașinilor, utilaje
lor și aparaturii necesare extinderii 
mecanizării și automatizării va putea 
fi fructificat cu efecte economice su
perioare. Apare ,cu totul necorespun
zătoare, din acest unghi de vedere, 
situația întilnită în unele întreprin
deri, cind utilaje ultramoderne sînt 
folosite necorespunzător, în contra
dicție cu prescripțiile tehnice sau teh
nologice, ori cînd asemenea mașini 
sînt utilizate doar parțial, aportul lor 
efectiv în producție fiind sub cel 
scontat. Nicăieri, în nici o unitate, 
nu poate fi concepută extinderea 
progresului tehnic fără formarea din 
timp ă cadrelor bine pregătite, teh
nic și profesional, capabile să mînu- 
iască mașinile și instalațiile moderne, 
fără o susținută muncă de educare a 
salariaților in spiritul înaltelor exi
gențe ale producției, ale disciplinei 
tehnologice și a muncii.

In contextul preocupărilor stărui
toare pentru asigurarea unei înalte 
eficiențe, modernizarea presupune și 
determină un susținut și rodnic efort 
în vederea organizării științifice a 
producției și a muncii. Organizare te
meinică, rațională, care, axată pe pro
blemele majore ale producției și mun
cii, să folosească nemijlocit la solu
ționarea lor promptă, în bune condi
ții, să fie subordonată criteriului su
prem al eficienței economice. Cit de 
actuală este sarcina stabilirii unei 
ordini depline in acest domeniu o 
dovedesc situațiile existente, din pă
cate, in destule întreprinderi, unde 
studii, idei, care valorează zeci și sute 
de milioane de lei, „zac" în sertare, 
sub pecetea indiferenței, unde munca 
a zeci și zeci de specialiști este con
sumată în van, în timp ce producția 
resimte lipsa acestora, contribuția lor 
în direcția bunei organizări’. Este o 
îndatorire majoră a tuturor conduce
rilor de întreprinderi, a organizațiilor 
de partid de a reconsidera întreaga 
acțiune de organizare științifică a 
producției și a muncii și de a așeza, 
sistematic, activitatea fiecărui com
partiment în coordonatele organizato
rice cu adevărat științifice.

Modernizarea producției printr-o 
acțiune practică imediată și hotărîtă 
— iată un domeniu în care trebuie să 
se facă pe deplin simțit rolul activ al 
comuniștilor, al organizațiilor de 
partid. A realiza impresionantul o- 
biectiv național stabilit Ia Conferința 
Națională a partidului — cincinalul 
înainte de termen — nu printr-un e- 
fort fizic, ci prin măsuri bine gîndite, 
de raționalizare și modernizare, este 
o îndatorire politică a fiecărui om al 
muncii. Introducerea perseverentă a 
tehnicii noi, automatizarea și mecani
zarea, înnoirea și modernizarea pro
ducției, însoțite de continua ridicare 
a calificării celor ce muncesc, consti
tuie căi fundamentale’pentru a acce
lera progresul economic și social al 
țării. Și cu cît calitatea fiecărei 
munci este mai ridicată, cu atît mun
ca fiecăruia, a tuturor colectivelor a- 
duce o contribuție mai mare la spo
rirea venitului național, sursă sigură 
de înflorire continuă a economiei, de 

i bunăstare și progres.
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ROLUL ȘCOLII ÎN EDUCAȚIA TINERETULUI

IA 1NT1LNIRE CU ELE VII CAPITALEI
Recent* dezbatere Inițiată de ziarul nostru a subliniat, Încă o dată, 

rolul primordial pe care societatea noastră socialistă il atribuie 
Școlii în activitatea educativă, in formarea personalității politice, cetățe
nești, morale, a noilor generații de constructori ai socialismului și comu
nismului. In cadrul mesei rotunde publicate pe această temă 
directori, secretari ai organizațiilor de partid și de U.T.C. din 
școli, vorbind despre rolul educativ al școlii, subliniau faptul că el se 
manifestă sub cele mai diferite ipostaze — in cadrul orelor de clasă și

Să ne scuze fotoreporterul, 

sîntem și noi in întrecere!

eu prilejul activităților extrașcolare, fn timpul lucrului In atelierele- 
școală, cu ocazia practicii în producție, a vizitelor în unitățile eco
nomice, în excursii și drumeții etc., etc. Așadar o variată gamă de mij
loace și forme de acțiune care așteaptă doar fantezia organizato
rilor pentru a-și spori mereu diversitatea, concomitent cu forța edu
cativă.

Iată de ce ne-am propus să surprindem într-un fotoreportaj 
cîtcva asemenea acțiuni, dintr-o singură săptămină, ale elevilor bucu- 
reșteni.

Concret, despre proverbul 
„meseria este brățară de aur"

r

*
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I
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cinema
Viata pilduitoare

— La treabă, băieți ! Nimeni nu 
oprește munca. Putem fi fotogra- 
fiați la fel de bine și așa, la ma
șini.

Astfel am fost întîmpinați de 
elevii din atelierul de lăcătușerie 
auto al Școlii generale 178, iar pre
zența fotoreporterului a fost in 
continuare ignorată. In fața acestui 
intens ’ritm de lucru, amintind pe 
cel al oricărei mari întreprinderi, 
am cerut directorului școlii, prof. 
LAURIAN MARINESCU, cîteva ex
plicații :

— In atelierul nostru (de fapt o 
microsecție în școală a Uzinei de 
reparații auto Grivița, care ne pa
tronează) copiii sint împărțiți pe 
echipe, fiecare cu șeful ei, cu plan 
de producție și grafic zilnic al în
trecerii. Iată de ce a realiza cit 
mai multe piese și cît mai bine a 
devenit o chestiune de onoare, de

prestigiu pentru fiecare din ei. 
Consider aceasta o ilustrare e- 
locventă a felului cum noi, ca
drele didactice, putem răspunde 
sarcinii pe care conducerea parti
dului a pus-o în fața noastră : edu
cația prin muncă a elevilor.

— Ce lucrează aceștia ?
— Zece tipuri de repere care se 

realizează în exclusivitate aici.
— Cu. alte cuvinte, uzina depinde 

întrucîtva și de realizarea planu
lui... în școală. Ce părere au „be
neficiarii" ?

— Un răspuns concret : de cu- 
rind s-a hotărît ca in anul 
viitor absolvenții școlii generale să 
se prezinte în fața unei comisii de 
specialiști din întreprindere pentru 
a primi atestatul de calificare pro
fesională. Seriozitatea cu care elevii 
s-au apropiat de producție își va 
găsi astfel și o certificare oficială.

Fotografia de mai sus nu este o 
obișnuită imagine de producție. Și 
prea puțini ar putea să-și dea sea
ma în ce constă ineditul instanta
neului dacă harnicele lucrătoare din 
prim plan nu ar avea în piept... 
matricolă școlară. Ne aflăm în sec
ția filatură a întreprinderii textile 
„Dacia".

— Cine sint elevele muncitoare, 
tovarășe director EHIA CARACA- 
SIAN ?

— Cîteva din cele 284 de eleve 
ale liceului nr. 6 „Dumitru Petres
cu" care fac practică în fabrica 
noastră. De fapt, practică este doar 
un fel de a spune, deoarece, așa 
cum vedeți aici (ca și la țesătorie, 
finisaj sau în celelalte sectoare) ele 
lucrează efectiv, în două schimburi.

— Cu ce rezultate,?
— Excelente. Și vă rog să subli

mați acest, cuvînt. Lucrînd alături 
de cele mai bune lucrătoare, ele au

ințelea frumusețea muncii, au în
ceput să fie pasionate de proble
mele producției, de viața fabricii 
în general.

— Un exemplu, vă rog '.
— Și-au manifestat dorința să 

fie alături de noi, de saîariații 
noștri și în afara orelor de lucru, 
la diversele acțiuni obștești. In 
prezent le puteți întîlni împreună 
cu muncitoarele întreprinderii „Da
cia" la acțiunile de muncă patrioti
că sau la diversele manifestări ar
tistice.

Sint create astfel toate condițiile 
pentru ca, după terminarea • celor 
12 clase, elevele care doresc să 
poată intra direct în producție. 
Lucrînd nemijlocit tn fabrică, ele
vele înțeleg mai bine decit din ori
care expunere teoretică cit de ade
vărat rămîne cunoscutul proverb : 
„meseria este brățară de aur".

• O anehet* dificil* t LUMINA
— 9; 11,15: 13,30; 16; 1»,15; 50,»0.
• Copilul sălbatic : CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Cowboy : SCALA — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; M.
a Dodcs’lcaden i CENTRAL — 10; 
13; 16; 19,30.
• Program de desene animate 
pentru copii — 9,30, CJovnăi 
14; 17; 30 ; DOINA.
• Alfred cel Mare : LUCEAFĂ
RUL — 8,35; 11; 13,30; 16; 10,50; 
21, FESTIVAL — 8,30; 11; '13,30; 
16;. 18,30; 21, FAVORIT — 10;
12,30; 15,30; 1»; 20,30, GLORIA — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18.30; >0,45.
• Explozia : Înfrățirea intre
POPOARE — 15,30; 18; M,1S,
POPULAR — 15,M; 18; 20,1S.
• Organizația i FEROVIAR — 
8,30; 10.45; 13,15; 15,45; 18,15.; 20,43, 
EXCELSIOR — 8,43; 11; 13,30; 16; 
13,30; ..21, MELODIA — 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,43, MODERN — 
8,30; 11; 13,30; 16; 13,30: 21.
• Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : . GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20,30, MIORIȚA
9; 11,15; 13,30; 13,45; 18; 26,30.
• Pe aripile vintului i PATRIA
— 10; 14,30; 19,15.
• Fata care vinde flori : AURO
RA — 9,30; 13; 13,30; 13; 30,30,
VITAN — 10: 15,30; 18 : 20,30.
• Cupa gloriei t TIMPURI NOI
— 9—20,15' in continuare. . ’
• Escroc fără voie — 10; 12; 14, 
Doctorul Jekyll și domnul Hyde
— 16,30; ie,3o, Femeiuștile -a 20,30 : 
CINEMATECA (sala Union).
a Dacii : MUNCA — 15,S0; 18;
20.15.
• Maria Stuart t BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,3(1.
• Domnului profesor, tu dragos
te : VIITORUL — 10; 15,30, FLO- 
ItEASCA — 15,30; 18; 20,30.
• Structura cristalului t VIITO
RUL — 18: 20,13.
• Iu umbra violenței : TOMIS — 
9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30,
• Cu mllnile curate f LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
• Drumul spre Vest : ARTA —
15; 17,45; 20,30, GIULE$TI — 15.30; 
13; 20,30. '
• Anonimul venețian : DRUMUL 
SĂRII — 10; 15,30.
• Egor Bultciov șl alții : 
MUL SĂRII — 18; 20,15.
• Adio, arme 1 : VOLGA 
12,30; 16; 18,30, FLAMURA 
12,30: 16; 10,30,
• Dacă e marți, • Belgia
TROCENI — 15,30; 18.
a Tinerii : COTROCENI — ZO.lSi
• Zestrea ! COSMOS ..— 15,30ț 13;
20.15, PROGRESUL — 13,30; 16;
S0.18, . . ,
a Trandafiri roșii pentru Ange
lica : DACIA — 9; 11,13; 13,30; 18; 
18,15; 20,30.
• Ursul Vogi : RAHOVA — 
15,30; 13.
• E o poveste veche : RAHOVA
— 20,15.
a Poliția mulțumește : FEREN
TARI

11;
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• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român: — 
sala Studio) : In cadrul ciclului
— Debuturi — afirmări — confir
mări : Recital de pian susținut de 
.Tustin Opreau ; Recital de violă 
susținut de Vladimir Mendelsohn
— ,20.

a unui militant pentru ideile
democrat-revoluționare

„Din regiunile frumosului ideal, 
din eulmea istoriei universale, pre
vii fericirea patriei mele s-a tutu
ror popoarelor... Ferice strănepoții 
noștri !... ferice cci ce vor admira 
splendoare* Soarelui libertății seco
lului viitor 1" Aceste cuvinte profe
tice le-a scris „cetățeanul Aricescu", 
născut la 18 martie 1823, în orașul 
Cîmpulung-Muscel, în deceniul de 
afirmare plenară a luminismului ro
mânesc șl de formare a viitoarei 
generații pașoptiste, in rindurile că
reia se include și el. Aricescu este 
pașoptist în primul rind prin „plă
cerea de a-și lumina spiritul", din 
perioada anilor de școală, cînd dăs
căli ca D. Jlanu, C. Aristia sau 
Florian Aaron îl învață .amorul de 
umanitate și de Patrie" și încrede
rea in progresul omenirii. Heliade 
’ încurajat debutul, așa cum a 

cu a’ți tineri, publicindu-i, 
broșura Cîteva orc de co- 
exprimîndu-și speranța în 

tinărului ..de la care poate 
mult literatura noastră". 

„Beranger al

Invitat de onoare—

Istoria

Lecția vie a orașului

Observați cu atenție imaginea de 
mai jos. Este o imagine emoțio
nantă. Este imaginea dorinței 
de a afla, care se citește în ochii 
tuturor celor care la această vîrstă 
ar dori să știe totul. Iar cînd dis
cuțiile sînt despre Ștefan cel Mare 
și Nicolae Bălcescu, despre Vlad 
Țepeș sau Tudor Vladimirescu cu 
atît mai mult invitatul micilor elevi 
trebuie să se aștepte la cîteva cea
suri bune de povestit. Cum de 
altfel s-a și întîmplat la intilnirea 
dintre scriitorul ALEXANDRU MI^ 
TRU și pionierii de la Școala ge
nerală 27.

— Descopăr de fiecare dată cu 
aceste prilejuri — ne spune invita

tul micilor pionieri — o nebănuită 
maturitate a copiilor în felul lor de 
a înțelege istoria. Ei nu așteaptă 

i un răspuns sec referitor la un anu
mit eveniment petrecut cu sute de 
ani în urmă. întrebările lor se re
feră îndeosebi la sensul adînc al 
faptelor trecute, la felul cum au 
trăit și au luptat strămoșii lor, 
ce gindeau pe atunci cei care se 
răsculau împotriva împilării sau își 
dădeau viața pentru țară. Toate ă- 
ceste întîlniri organizate de școală 
sint întotdeauna autentice și fier
binți lecții de patriotism, despre 
dragostea de țară, de popor, de tot 
ceea ce înaintașii ne-au transmis 
pînă astăzi, .

*

Ia Radlotelevlziunea Română ($tu- 
. dioul 8, din/ str. Nuferilor) :/ Tri’
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buna creației contemporane româ
nești — concert-dezbatere — 19. 
a Opera Română : Dtnj Carlo*
— 19.
A Teatrul Național ,,I. L. Capa- 
giaie*4 (sala Studio) : JHoartea 
ultimului golan — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitti Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 20, 
(sala din str. Alex. Sahia). : Va
lentin $i Valentina — 20. • .
a Teatrul Mic : Dragostea noastră
— 19,30.
A Teatrul „C. I. Nottara** (sala 
Magher.u) : Bună seara» domnule 
VVilde — 19,30.
A Teatrul Ciulești : „Iubiți poe
zia" — matineu literar •— 17. Casa 
care a fugit pe ușă — 19,30.
a Țdatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — 16.
a Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Ț&- 
nas.e" (sala Savoy) : Revista ar* 
cuvîntul —. 19,30.
a Circu) „București” : Frații lui 
Flipper — 17,30; 19,20.

20.

i-a 
făcut si 
în 1846, 
legiu și 
talentul 
aștepta 
Aspirînd la titlul de 
românilor" (cum îl numise G. Tău- 
tu), el nu a reușit să fie decît un 
versificator de articole polemice, de 
memorii politice, 
adevărate cronici 
rimate ale vieții 
sale.

. Mal Interesan
tă decît poezia 
es.te proza . sa. Ca 
și ceilalți pio
nieri ni romanu
lui nostru, a com
pus „române so
ciale" : Sora Aga- 
pfa sau Călugăria 
șl Căsătoria (1871), 
expresie a satirei 
monahismului și a 
superior, ți Mj’sterele căsătoriei 
voi. 1861—-1889), o operă balzaciană 
ca proporții, ce se integrează in ro
manele de mistere cultivate în epocă.

Aricescu a foșt și un teoretician al 
speciei, în prefața traducerii roma
nului Octsv (1856), in care expune 
credința sa în funcția morală și so
cială exercitată de roman, (în acest 
sens apropiat de teatru : „romanțul, 
ca și teatrul, e un spechi (oglindă) 
ce reflectă vlțiile și virtuțile, subli
mul ' și grotescul". Interesul pen
tru roman, ca și pentru tea
tru (organizează spectacole la Cim
pulung cu piese satirice de Moliere, 
C. Caiâgiale, V. Alecsandri sau scri
se chiar de el), precum șl adresa 
satirici a versurilor sale evidente 
în volumul de Satire politice care 
*t> circulat în public, manuscrise șl 
anonime, între anii 1840—1866 (1384), 

11 integrează preocupărilor mai largi 
ale literaturii pașoptiste, fără a 
reușf însă să se ridice la Înălțimea 
exemplificatoare a unora din marii 
săi contemporani.

Aricescu este omul epocii și-1 
prin lucrările istorice elaborate — 
partea cea mai solidă a operei sale 
— istoria fiind concepută ca o armă 
în lupta pentru cucerirea de liber
tăți sociale, a libertății și unității 
naționaic. Concepția sa istorică este 
adine 
Studiul 
cativă : 
lor, ne 
cut strămoșii noștri bun și folositor, 
ț-a ne feri de iot ce au făcut ci 
rău".- Analizînd evoluția societății, 
observă lupta, de clasă, apreciază re
voluția ca mijloc esențial de transfor
mare a societății și discută entuziast 
despre progresul omenirii, identificin- 
du-1. în 1855, cu socialismul („pro
gresul, adică socialismul"), ceea ce 
constituie una din cele mai înaintate 
poziții ale vrem». Exemplul lui Băl- 
esseu îl ajuță să scrie istoria, să 
cerceteze trecutul pentru a servi

150 de ani
de la nașterea lui 

Constantin D. Aricescu

criticii clerului
.......... ’ (3

înfluențată de N. Bălcescu. 
istoriei are o finalitate edu- 

istoria, busola popoare- 
Invațâ a imita tot ce au fă-

„Astăzi am avut o, zi bogată și 
mteresantă de care ne vom aminti 
multă vreme de acUm înainte cu 
plăcere : am făcut o excursie prin 
Bucureștiul de ieri și de azi.

Ne notăm acum impresiile și nu 
știm la care dintre ele să ne oprim 
mai întii. Totul ne-a impresionat 
în egală măsură : și monumentele 
vechi ale orașului, statuile pe care 
ne obișnuisem să le privim doar 
din viteza autobuzului, și construc
țiile sale noi (cartierul de locuințe 
Drumul Taberei, noul local al In
stitutului Politehnic,'aerogara Oto- 
peni, pavilionul Expoziției realiză
rilor economiei naționale)' etc.“.

...Sint file din jurnalul unei zile 
cu activități educative ai căror be
neficiari au fost, în săptămină la 
care ne referim, elevii Liceului in
dustrial pentru materiale de con
strucții.

In multe din „jurnalele de bord" 
ale unor asemenea activități vom 
întîlni aprecierea că un emoționant 
moment pentru elevi îl constituie

întotdeauna vizitele la Muzeul de 
istoric a partidului comunist, al 
mișcării revoluționare și democra
tice din România, la Muzeul de is
torie ai republicii.

„Lecția vie de istorie a orașului 
— am citit într-un asemenea jur
nal — M încheiat-o aici. în sălile 
unde zeci de documente și imagini 
vorbesc despre lupta eroică a ce
lor ce și-au jertfit libertatea și 
viața pentru realizările de azi ale 
țării. Și, în acele clipe solemne, 
ne-am luat cu toții un angajament: 
să învățăm și să muncim cît mai 
bine, pentru a fi constructori de 
nădejde ai socialismului și comu
nismului in România".

Rînduri la care ar putea subscrie 
și tinerii din imaginea de față, 
oaspeți ai Muzeului de Iste ie. al 
Republicii Socialiste România.

Fotoreportaj de
Radu CONSTANTINESCU 
Sandu CRISTIAN

Noi filme 
documentare
Aniversării unui sfert de veac de 

la naționalizarea principalelor mij
loace de producție in țara noastră, 
creatorii de la studioul „Alexandru 
Sahia" îi consacră filmul documen
tar „Răspunderea stăpînilor". Re
gizorul Alexandru • Boiangiu își 
propune să transpună pe peliculă 
mărturiile unor participanți la im
portantul eveniment din istoria 
poporului român.

„Gheorghe Petrașcu" se intitu- 
ează filmul dedicat apreciatului 
ictor, reprezentant de seamă al 
•tei românești contemporane. Fil- 
ul, a cărui regie este semnată de 
na Behar, oferă un prilej de în- 
lire cu opera artistului, eviden
tă contribuția sa Ia dezvoltarea 
iticii și culturii naționale. La 
ul său, regizorul Mirel Ilieșu 
eda in film momente semnifi- 
e din viața și creația unui alt 

artist român, sculptorul Di- 
5 Paciurea.

(Agerpres)

*

PROGRAMUL I 22,05 24 de ore o Contraste în lu
mea capitalului.

22,30 Gala maeștrilor : P&tre Mun- 
teanu. Prezintă Viorel Coa
ma.

Teleșcoală.
9,00 a Biologie (anul III — liceu) 

— Biocenoza pădurii de ste
jar — Schimbări ide stare, de 
agregare.

9,30 * Literatură română (clasa 
a VIII-a) : Chipul mamei în 
literatură. Prezintă prof. Cor- 
nellu Lancor.

10,00 Telex.
10,00 Publicitate.
10.10 Avanpremiera.
10,15 Teleenclclopedia.
10,55 Moment coregrafic cu Cris

tina Hamei.
11.10 Telecinemateca pentru copii : 

„Căpitanul" — producție a 
studiourilor din R.P. Bulga
ria.

12,25 Cîntece și Jocuri populare cu 
Stela Balea, Rozalia .Oprea, 
Cornel Toderică, Ion Glierec 
— la clarinet și formația de 
dansuri a Uzinei de autoca
mioane din Brașov.

12,45 52 de inițiative în 52 de săp- 
tămîni.

13,00 Telejurnal.
17,30 Curs de limba rusă. Lecția 

a 45-a.
18,00 Telex.
18,05 Publicitate.
18.10 Steaua polară. Emisiune de

orientare școlară și profesio
nală. f

18,40 Universitatea TV ■ Istoria 
civilizațiilor — „provinciile a- 
fricane ale Imperiului Ro
man o Dicționar politic — 
Mișcarea socialistă în Româ
nia. 80 de ani de la crearea

primului partid politic ai cla
sei muncitoare ,dln România.

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal * Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
întregului; popor.

20,10 Cintectil săptămînii : „îmi 
place să trăiesc cu fruntea 
sus" de Edmorld Deda, ver
suri de Aurel Felea. Inter
pretează Cristian Popescu.

20,15 Reflector.

t V

20,30 Seară de teatru : „Moartea 
guvernatorului" de Leon 
Kruczkowski. . Adaptare pen
tru televiziune și. regia artis
tică : Dinu Cernescu, în dis
tribuție : Corado Negreanu, 
Mărga Anghelescu, Ion Vîlcu, 
Dorina tazăr, Iulian Necșu- 
lescu, Ernest Maftei, Valentin 
Plătăreanu, Vasile Ichim, Mi
hai Stan, Jorj Voicu, Paul 
loachim, Ștefan Mlhăilescu, 
Sergiu Demetriad, Alex. A- 
zoiței, Cornelia Dumitraș, Si- 
mion Negrilă, Mircea Dumi
tru, Minei Klepper, Petre 
Laurențiu, Radu Gheorghe 
Zaharia, Romulus Dumi
trescu, Ion Colomicț.

PROGRAMUL II

20,00 Seară pentru tineret. Emisiu
ne realizată în colaborare cu 
Consiliul Uniunii Asociațiilor 
Studențești din București, 
dedicată celei de-a Ix-a Con- 
ierințe a U.A.S.R. a Cel mal 
mare amfiteatru al 'țării 
a In întîmpinarca Conferin
ței U.A.S.R. a Primăvara ba
ladelor — invitație la festiva
lul studențesc de muzică ?1 
poezie, dedicat celei de-a 
IX-a Conferințe a U.A.S^R. 
o Seminar la Universitate : 
Cum ținem pasul cu pro
gresul științei ? a Hai să cîn- 
tăm, hai să dansăm la Stu- 
dent-Club. Cîntă : Anda Că- 
lugăreanu, Mihai Constanti- 
nesCu, Olimpia Panciu și Ma
rius Țeicu a Pasiunea de 
vacanță — producție a cine- 
clubului centrului universitar 
A Cît frecventăm Instituții
le culturale ale Capitalei ? 
A Clubul actualităților a Mo
ment folcloric cu ansamblul 
Doina al Casei de cultură a 
studenților a Mediciniștii la 
ore de noapte a Corul de 

' cameră al Casei de cultură a 
studenților.

*

*

i

*

Din ce in 
des repetate 
mul timp, __
intre creatori, critici 
de artă și publicul 
cel mai larg, îh sălile 
de expoziție sau. la 
'locul de producție, 
și-au dovedit pe de
plin utilitatea. A asi
gura un climat de ex
primare și' clarificare 
a opiniilor, un cadru 
larg dezbaterilor celor 
mai fructuoase, pe 
marginea tendințelor 
ce stau la temelia ar
tei contemporane, a 
discuta împreună —
artiști' si amatori de
frumos — probleme 
de larg Interes — iată 
tot atitea intenții, ma
terializate în confrun
tările ce au avut loc 
in sălile Muzeului de 
artă al Republicii So
cialiste România, ea 
si ale muzeelor de pe 
întreg cuprinsul țării, 
in sălile Dalles, cu 
prilejul celei de-a 
25-a aniversări a re
publicii, în 
festivități a 
„Vulcan" etc.

O. inițiativă eu rtult 
mai amplă de data a- 
ceasta, prin dialogul 
viu, . animat.' între 
creatori și public, a 
confruntat,, de curind, 
în sălile Dalles, pe 
muncitorii complexu
lui C.F.H. Grivița 
cil cîțiva dintre rea
lizatorii expoziției des
chise in cinstea ani
versării luptelor mun- 
pitorești Sin februarie 
'33. Cuvîntttl pictorului 
Ion Sălișteanu, care a 
făcut o amănunțită 
prezentare a intenții
lor artistice care au 
stat la baza realizării 
celor mai, multe din
tre lucrări, a felului 
în care. în moduri si 
stiluri diferite, nlasti- 
Cienii noștri au încer
cat să contureze mo

ce mai 
iii Ulti- 

întîlnirile

sala tie 
uzinhlor

mente dintre cele mai 
reprezentative ale lup

ele 
de 
au 
la 
cu 

astăzi

taior de acum 40 
ani, a fost urmat 
dialogul eu cei care 
participat , efectiv 
acrește lupte și 
muncitorii de 
ai Grivițel.

„Am retrăit, în a- 
ceăstă sală, spunea cu 
acest prilej tovarășul E. 
Stăneacu, subșeftți de
poului C.F.R., momen
te : emoționante. Mă 
gîndese.. cît de in
structivă esțe, penttu

CONSEMNĂRI

cei maf tineri dintre 
noi, vizionarea aces
tor lucrări in care 
sint surprinse fapte 
revoluționare pe care 
nu le cunosc decît din 
documente. Am slmtit 
insă nevoia șă ■ lntîl- 
nesc. Intr-o asemenea 
expoziție și lucrări 
inspirate de viata de 
azi a celor care, acum 
40 de ani, au creat 
condițiile de muncă 
de care ne bucurăm 
In prezent...".

Referindu-se la ini
țiativa ca o parte din 
aceste lucrări să fie 
expuse la uzinele 
„Grivița roșie", tova
rășul Petre Lupu. con
ductor de bagaje.. a 
sptis, Intre altele : 
„Cred că expoziția ce 
se va deschide Ia 
Grivița cu o’ . narte 
dintre aceste tablouri 
va avea un larg ră
sunet în rînddl tova
rășilor noștri...".

„Nu avem foc con
tinuu — afirma secre
tarul comitetului de 
Partid al corhplexului 
C.F.R. Grivița, tov.

Al. Manea — dar obli
gațiile ce ne 
noua, cel mai 
colectiv ce se 
cu. tranaportul 
lători, la 
circulației 
o anumită încleștare, 
o punctualitate în rea
lizarea îndatoririlor. 
Aceste adevăruri ale 
noastre se văd parcă 
in unele dintre pictu
rile de aici. Am dori 
ca subiectul principal 
al lucrărilor de artă 
să fie omul, să regă
sim în ele mai vii, 
mai limpezi proble
mele ce ne fră- 
mintă...".

Explicațiile supli
mentare cu privire la 
semnificațiile unei lu
crări sau alteia, cu 
privire la dificultățile 
de ordin tehnic înt.im- 
pinate tn realizare, 
explicații solicitate de 
participanți, răspun
surile pictorului Ion 
Sălișteanu sau ale 
criticului de artă A- 
drian Petringenaru. e- 
moționantele cuvinte 
ațe pictoriței Lin 
Sroșz. care a evocat 
activitate'? în mijlocul 
ra.uno'tpri’.or de 
G-ivița. au fost tot 
tîtea momente n’e 
nei, inedite st atît. 
n>.-„<;are confruntări.

F?te dna»’ n-ima 
■.parte a unei îniîlniri 
ce va fi relua'ă. în 
c'.irînd, la complexul 
Grivița. Expoziția ce 
se va • oopani’n pen- 
f>—t mnnc’iorif com- 
nlexulvt. discuții)? ce 
n vn- |ncz>H. șnnrăm. 
se vor înscrie ca noi 

■contribuții Ia oonu- 
• lacizarea art"i, la in
tensificarea dialogului. 
In egală măsură de. 
folos artiștilor și oa
menilor muncii.

revin 
mare 

ocupă 
de că- 

siguranța 
ne-au <Jat

la 
a- 
ti
de

Marina PREUTU

prezentul, să explice și să urmă
rească evoluția instituțiilor poporu
lui român, așa cum face în Istoria 
Cimpulungulul (2 voi., 1855—1856), 
prima monografie a unui oraș in 
istoriografia noastră. De la Bălcescu' 
a moștenit cultul pentru „mișcarea 
națională șî democratică" din 1821, 
pe care' o analizează sub multiple 
aspecte, lntr-o primă monografie ro
mânească despre revoluția condusă 
de T. Vladimirescu, intitulată Istoria 
rcvoluțiunii române de la 1821 
(1874). Chipul eroului apare ca al 
unui „liberator martir care se sa
crificase pentru drepturile țării și 
pentru ușurarea claselor munci
toare". O „premieră" în isto
riografia veacului trecut o reprezintă 
broșura Chestiunea proprietății des- 
bătntă de proprietari și plugari Ia 
1848 (1862), și' cele trei volume din 
Corespondlnța secretă si acte Ine
dite ale capilor revoluțtunii române 
dc la 1848 (1873—1375), o adunare de 
„material pentru istoria mișcării de 
la 1848". Aricescu începe publicarea 
unor documente inedite și impor
tante, care luminează unele mo
mente ale revoluției, dînd informații 
utile despre discuțiile dintre țărani 

și boieri în ca- 
___„——— drul Comisiei 

proprietății, des
pre relațiile din
tre revoluționari 
și aprecieri asu
pra unor opere 
din perioada emi
grației. Chiar dacă 
în publicarea a- 
Cestor izvoare is
torice nu are o 
metodă științifică, 
chiar dacă apar 
greșeli și contra

dicții, prin difuzarea largă a unor 
documente inedite referitoare la anii 
1821 și 1848 a contribuit la dezvol
tarea istoriografiei românești.

Literatura și istoria i-âu servit lui 
Aricescu drept mijloace de difuzare 
a ideilor sale politice. A fost unul 
dintre cel mai energici pașoptiști, 
viața sa politică și publicistică’ re- 
flcctînd trăirea intensă a momente
lor istorice dramatice. Democrat re
voluționar, este cuprins de „entu
ziasmul poporului, mai cu seamă al 
juhimii,1 în primele zile ale revolu- 
țiunii noastre din 48". publică ver
suri înaripate în Pruncul român 
(Marșul libertății), face propagandă 
revoluționară la Cimpulung. După 
înfrîngerea revoluției este destituit 
din post și, în urma răspîndirii ma
nuscrisului Blestemul României con
tra apăsătorilor ei, este arestat, ju
decat și exilat la Snagov pentru zece 

, luni, in 1850. Activitatea cea mai 
rodnică o desfășoară însă în anul 
1857, pregătind în Muscel alegerile 
pentru Divanul ad-hoc dîn Țara Ro
mânească, in calitate de 
Comitetului unirii din 
Este deputat al orașului .

■ vămrl ad-hoc, 1 partizan al grupării; 
radicale. După 1859, ca deputat în 
mai- multe adunări, militează împo
triva despotismului, a monarhiei, 
constituționale, considerată „regim 
absurd", fiind astfel consecvent ati
tudinii antidinastice,. manifestată 
mai înainte față de Gh. Bibescu și 
Barbu Știrbei. Aricescu este un re
publican, susținînd cauza grecilor 
revoltați în Oda la Grecia, unde ex
primă sentimente democrate. Atitu
dinea sa . democratică se întemeiază 
pe principiul legitimității luptei unite 
a celor asupriți : „Dacă maxima ti
ranilor este desbină spre a domni, 
maxima popoarelor trebuie să fie u- 
nirea face puterea". Luptă pentru ob
ținerea libertății presei și a unei noi 
legi electorale, prin care s-ar fi 
ajuns la posibilitatea realizării re
formei agrare.

Activitatea sa politică este susți
nută ■ și prin publicistică, C. D. Ari
cescu fiind unul dintre cei mai fe
cunzi și curajoși ziariști ai epocii, cp- - 
laborator la numeroase gazete, din 
toate provinciile românești. Este cpn-, 
știent de funcția socială a presei, care 
„luminează opinia publică". Colabo- 
rind din 1863 la ziarul Buciumul, iar 
apoi la Trompeta Carpaților va ex
prima ideile grupării Cezar Bolliac — 
Christian Tell, atacînd „coalițiunea 
monstruoasă" și pe cei care se opu
neau reformei agrare.
' Angrenat în mișcarea socială a 
epocii, pașoptist a cărui viață a fost 
puternic impresionată de cele trei 
momente fundamentale ale luptei îm
potriva feudalismului, pentru înfăp
tuirea României moderne (1821, 1848 
și 1859), tribun al ideilor democrat- 
revoluționare, om politic de orientare 
progresistă, militant cu scrisul și cu 
fapta pentru idei înnoitoare, C. D. 
Aricescu, la 150 de ani de la naștere, 
îndreptățește omagiul poporului pen
tru 6 viață- și ■ o operă în multe pri
vințe pilduitoare.

secretar al 
Cimpulung. 
său în Di-

■> -

Lucia Jucu-ATANASIU

HRONIC 
BUZOIAN '73
BUZĂU (corespondentul „Scîn- 

teii“, Mihai Bâzu). — Intrată' 
in tradiția manifestărilor de 
largă cuprindere, „Luna cultu
rii buzoicne" se află acum la 
a treia ediție.

„Această ediție a hronicului 
buzoian — ne spunea profeso
rul C. Ghigulescu, președintele 
comitetului județean pentru cul
tură și educație socialistă — 
răspunde in mai mare măsură 
imperativelor actuale ale politi
cii culturale a partidului nos
tru, însumînd o serie de mani
festări ce vizează educarea oa
menilor in spiritul eticii și e- 
chității socialiste, creșterea pre
ocupării pentru 
patrimoniului ■ 
din județ".

Problemele de i 
tei și literaturii 
teme ca : „De 
la arta modernă", 
teratura — părți integrante ale 
procesului de edificare a socie
tății .socialiste multilateral dez-

■ .voltate", 
noastră 
șlujba 
„Tradiții și obiceiuri în județul 

. Buzău", precum și o seamă de 
discuții referitoare la modela
rea pietrei și la tradițiile din 
acest domeniu, concursurile mu
zical?. „Cîntecul orașului" și 
„Tinerețea buzoiană" constituie 
un evantai amplu de manifes
tări, cu adinei rezonanțe in 
viața spirituală a oamenilor din 
acest județ.

i valorificarea 
cultural-artistic *

receptare a ar- 
dezbătute prin 
la arta clasică 

„Arta și li-

„Arta și literatura 
contemporană — în 

idealurilor umaniste",



\
I

SClNTElA — marți 20 martie 1973 PAGINA 5

Stabilirea de relații diplomatice 
latre Republica Socialistă Ronia 

si Statele Raite Mexicane
Guvernul Republicii Socialiste 

România și guvernul Statelor Uni
te Mexicane, dornice să faciliteze 
schimburile dintre cele două țări în 
toate domeniile de activitate și să

întărească prietenia între popoarele 
lor, au ho târî t să stabilească relații 
diplomatice, la nivel de ambasadă, 
începînd cu această dată.

ÎNTOARCEREA DELEGAȚIEI P. C. R.
DIN R. D.

Luni seara s-a înapoiat în Capi
tală delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președinte 
al cHș^liului de conducere, rector 
al Academiei „Ștefan Gheorghiu", 
care, la invitația C.C. al P.S.U.G., a 
participat la conferința internațională 
de Ia Berlin, organizată cu pri
lejul împlinirii a 125 de ani de la 
apariția Manifestului Partidului Co
munist.

Delegația a fost întimpinată de to
varășul Miron Cohstantinescu, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

GERMANĂ
Au fost prezenți reprezentanți ai 

Ambasadei R.D. Germane la Bucu
rești.

★
La plecarea din Berlin delegația a 

fost salutată de Georg Ewald, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., activiști ai C.C. al 
P.S.U.G.,. precum și de ambasadorul 
României, Vasile Vlad.

în timpul șederii în R.D.G., dele
gația a vizitat Institutul superior de 
științe economice, Școala superioară 
de partid a C.C. al P.S.U.G., așe
zăminte culturale din Dresda.

(Agerpres)

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. . George 
Macovescu, a primit din partea mi
nistrului afacerilor externe âl Repu
blicii Socialiste Cehoslovace. Bo- 
huslav Chnoupek, o telegramă de 
mulțumire pentru felicitările adre
sate cu ocazia celei de-a 25-a ani
versări a victoriei din februarie 1948 
a oamenilor muncii din Cehoslova
cia.

★
împlinirea a 300 de ani de la 

moartea marelui autor dramatic 
francez Moliere este marcată prin 
numeroase manifestări.

în țara noastră creația Iui Moliere 
este mult apreciată. De la prima re
prezentare scenică, care a avut loc 
în 1881 și pînă azi, piesele sale au 
figurat la loc de frunte în repertoriul 
teatrelor românești. De-a lungul ani
lor, numeroase ediții Moltere au a- 
părut in traduceri valoroase, semna
te printre alții de I. H. Rădulescu, 
I. Ghica, C. Negruzzi, T. Arghezi, Z. 
Stancu.

Luni seara, în. Capitală, în sala

Teatrului Mic, a avut loc o mani
festare consacrată eminentului om de 
teatru francez.

După un cuvînt de deschidere, 
rostit de artista emerită Dina Cocea, 
vicepreședintă a Asociației oameni
lor de artă din instituțiile teatrale și 
muzicale, prof. univ. Zoe Dumitres- 
cu-Bușulenga și prof. univ. Șerban 
Cioculescu au evocat remarcabila 
personalitate a lui Moliăre, vasta sa 
creație dramatică, considerată pe 
drept cuvînt o frescă a moravurilor 
epocii.

Un colectiv al Teatrului Mic a in
terpretat apoi cunoscuta comedie a 
lui Moliere — „Vicleniile lui Scapin". 
La manifestare au asistat personali
tăți ale vieții noastre culturale și 
artistice, reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Co
mitetului National pentru Apărarea 
Păcii, Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, un 
numeros public.

Au fost de față Francis Levasseur, 
ambasadorul Franței la București, și 
membri ai ambasadei.

total județ

e scurt

de 
lu-

Constructorii de Io* 
cuințe din lași, au de 
realizat, în 1973, pc 
2122 apartamente, au obținut 
zilele acestea un succes deose
bit. Este vorba de îndeplinirea 
înainte de termen a planului pe 
primul trimestru al anului și, 
totodată, de depășirea acestuia 
cu 120 de apartamente. Este ur
marea firească a strinsei co
laborări cu proiectantii și be
neficiarii pentru predarea la 
timp a documentațiilor și am
plasamentelor și a bunei orga
nizări a muncii pe toate șan
tierele de locuințe.

Alba lulia: Simpo
zion de comunicări ști
ințifice, organizat de 
Centrala industrială de 
produse refractare din 
localitate. Au particiPat 
cadre de cercetare din unită
țile centralei, reprezentanți din 
partea Grupului industrial de 
produse refractare Brașov și In
stitutului politehnic Timișoara. 
S-au prezentat un număr de 7 
referate, care au evidențiait 
preocupările specialiștilor din 
cadrul centralei industriale 
privind asimilarea de noi teh
nologii. revizuirea și perfecțio
narea celor existente, diversifi
carea producției și îmbunătă
țirea calității acesteia. Partici- 
panții la simpozion au urmă
rit, apoi, la fata looului, mo
dul în care au fost aplicate u- 
neie cercetări ale Fabricii 
produse refractare din Alba 
lia.'

Dejul întinerește. Cu 
sprijinul cetățenilor, 
executate 1. <
podărești-edilitare ' în 
re 
Au 
le 
Și

Noi trenuri repuse în circulație
Din informațiile primite de la Do-' 

partamentul Căilor Ferate, acțiunile 
întreprinse de zeci de mii de lucră
tori ai depouriîor, triajelor și sta
țiilor C.F.R., de alți oameni ai mun
cii, de militari. în vederea norma
lizării traficului feroviar în zonele 
care au fost afectate de viscol și 
ninsori abundente, s-au materializat 
în repunerea în circulație a Încă 17 
trenuri de persoane, cu începere de 
la 19 martie.

■ ' Astfel.’"au fost reintrOduse'-'in 'gra
ficul de circulație trenurile. 7 303/7 304 
București — Fierbinți'; 1 021/1022
București — Giurgiu ; 5 341/5 342
București — Ploiești ; 1 343/1 018 Vi
dele — Giurgiu ; 5 305/5 308 Bucu
rești — Ploiești ; 1 431/1 100 Bucu
rești — Tiitu ; 1 019/1 342 București — 
Giurgiu : 8 317 Titan — Oltenița ; 
7 011 București — Urziceni ; 7 014 
Urziceni — București.

(Agerpres)

'■ , au fost 
la' Dej lucrări gos- 

vaioa- 
de peste 8 milioane lei. 

fost continuate lucrări - 
de îndiguire, de lărgire 
corectare a văii Salca 

pentru preintîmpinarea inunda
țiilor. în cartierul Dealul Flori
lor s-au construit blocuri cu 
peste 2 400 de apartamente, s-a 
dat în folosință o creșă cu 100 
tocuri. în cartierul „Solidari
tății", unde familiile sinistrate 
și-au' reconstruit casele, s-a in
trodus apa potabilă. Numeroase 
străzi și trotuare au fost lărgite 
și extinse. S-a dat 
stadionul 
pistă de atletism și 6 000 de 
locuri in tribune.

în acest an se vor amenaja 10 
.baze sportive, locuri de joacă 

1 pentru copii în noile jartiere, 
< mai multe unități comerciala, 

se va da 
școală cu 
cartierul 
altele. în 
rilor gospodărești-cdilitare rea
lizate cu sprijinul cetățenilor va 
fi de cel puțin 11 milioane lei.

în folosință 
gazonat, cu

în folosință o nouă 
16 săli de clasă în 
Dealul Florilor și 
1973 Valoarea lucră-

sportiv,

■ • ............. ."7 ■ • ■■■ v’ ’
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Alexandra Nicolau — remarcabilă 
învingătoare a turneului de la Belgrad

Maestra româncă Alexandra Ni
colau și-a asigurat primul loc în tur
neul internațional feminin de șah de 
la Belgrad, indiferent de rezultatele 
ce vor fi înregistrate in ultima run
dă. Din cele două partide întrerupte 
pe care le avea de disputat, Alexan
dra Nicolau a realizat 1 punct și ju
mătate : victorie în partida cu maes
tra bulgară Gheorghieva și remiză cu 
iugoslava Katia Jovanovici. înaintea 
rundei finale, reprezentanta României 
are un avans de 2 puncte față de a

Turneul internațional masculin de 
șah, care are loc in Capitală, a con
tinuat luni cu desfășurarea partide
lor incluse în runda a 12-a. Ungurea- 
nu a cîștigat la Stanciiu. Knaak 
(R. D, Germană) a obținut victoria 
în partida cu Ostoici (Iugoslavia). 
Partidele Partos — Gheorghiu și 
Rukavina (Iugoslavia) — Taimanov 
(U.R.S.S.) s-au încheiat remiză.

doua clasată Suzana Veroczi (Un
garia).

Clasamentul după 11 runde : 1.
Alexandra Nicolau (România) 8,5
puncte ; 2. Veroczi (Ungaria) 6,5
puncte ; 3—4. Katia Jovanovici (Iu
goslavia), Șui (U.R.S.S.) 6 ‘ puncte ; 
5—6. Kozlovska (U.R.S.S.), Gordana 
Jovanovici (Iugoslavia) 5,5 puncte ; 
7—8. Kalhbrener (Iugoslavia), Erens- 
ka (Polonia) 5 puncte ; 9. Gheorghie
va (Bulgaria) 4 puncte ; 10. Milivo- 
jevici (Iugoslavia) 3 puncte etc.

★

Restul partidelor au fost întrerupte, 
urmind să fie continuate astăzi di
mineață. în clasament conduce so
vieticul Taimanov cu 8 puncte (1), 
urmat de Honfi (Ungaria) — 7 punc
te. Partos (România) 6.5 puncte (1). 
Knaak (R. D. Germană) 6,5 puncte, 
Ghizdavu (România) 6 puncte și trei 
partide întrerupte. Astăzi după-a- 
miază. de la ora 16,00 se dispută run
da a 13—a.

În citeva rînduri
BOX. — Turneul internațional de 

box „Memorialul Strandjata" desfă
șurat în orașul Iambol (Bulgaria) a 
prilejuit o victorie tînărului pugilist 
român Mihai Ploeșteanu, clasat pe 
primul loc la categoria pană. La a- 
cest turneu au participat sportivi din 
U.R.S.S., Ungaria, Cehoslovacia, Po
lonia și Bulgaria.

JUDO. — La Sofia s-au desfășurat 
întrecerile turneului internațional de 
judo dotat cu trofeul „Cupa Sofia". 
O comportare meritorie au avut ti
nerii judokani români care, în com
pania unor adversari de valoare, au 
ocupat două locuri II prin Lazăr 
Moldovan (categ. 63 kg) și . Mircea 
Notopol (categ. 70 kg) și un loc III 
prin Iacob Codrea (la „toate catego
riile"). La competiție au mai partici
pat sportivi din Polonia, Austria, 
Turcia, Cehoslovacia, R.D. Germană 
și Bulgaria.

Aseară, Ia Ploiești s-a dispu
tat a doua intîlnire internațio
nală de lupte greco-romane 
dintre echipele României și 
Poloniei. Ca și în primul meci, 
disputat în Capitală, gazdele au 
cîștigat cu același scor : 6—1.

(Agerpres)

HOCHEI

CAMPIONATE MONDIALE
• Echipele Norvegiei și Olan

dei au promovat în grupa B
Desfășurat timp de 10 zile în Olan

da, Campionatul mondial de hochei 
pe gheață (grupa C). s-a încheiat cu 
victoria selecționatei Norvegiei, care 
termină neînvinsă competiția.

Iată clasamentul final al campio
natului mondial (grupa C) : 1. Nor
vegia 14 puncte ; 2.
puncte (51—21) ; 3.
puncte (44—24) ; 4.

Olanda — 10 
Ungaria — 10 

puncte v***—iv * Bulgaria — 7
puncte : 5. R.P. Chineză — 6 punc
te (21—27) ; 6. Franța — 6 puncte 
(23—29) ; 7. Danemarca — 2 puncte;
8. Anglia — 1 punct.

Echipele Norvegiei și Olandei au 
promovat în grupa B a campionatu
lui mondial.

Programul televizării 
meciurilor grupei B

întrecerile grupei B a campionatu
lui mondial de hochei pe gheată —

la care, după cum se știe, ia parte 
și selecționata României — vor în
cepe peste citeva zile în Austria. 
Redacția de actualități a televiziunii 
ne-a comunicat că va transmite pe 
„micul ecran" toate cele șapte parti
de ce le vor susține hocheiștii noștri. 
Programul complet âl transmisiilor 
de. hochei este următorul : Joi, 22 
martie România — Austria (de la ora 
22,30 — înregistrare). Tot joi — de 
la ora 11 — va fi transmis în direct 
meciul S.U.A. — Japonia. Sîmbătă,
24 martie : România — Japonia (în
registrare, de la ora 22,40). Duminică,
25 martie : România — Italia (înre
gistrare, de la ora 22,35). Marți, 27 
martie : România — R.D.G. (înregis
trare, de la ora 22,45). Miercuri, 28 
martie : România — Elveția (în di
rect, de ta ora 15). Vineri, 30 martie: 
România — S.U.A. (în direct, de la 
ora 11). Sîmbătă, 31 martie : Româ
nia — Iugoslavia (în direct, de la ora 
15).

LUPTE. — în cadrul turneului in
ternațional de lupte libere desfășu
rat la Bratislava, luptătorul român 
Petre Brîndușan s-a clasat pe locul 
al doilea în cadrul categoriei 48 kg. 
Locul întii a revenit sportivului bul
gar N. Filipov. Iată cîștigătorii celor
lalte categorii : categ. 52 kg ; O. Ni- 
kolov (Bulgaria) ; categ. 57 kg. : O. 
Voznâr (Cehoslovacia) ; categ. 62 kg : 
I. Vasiliev (Bulgaria) ; categ. 68 kg : 
I. Engelj (Cehoslovacia) ; categ. 74 
kg ; A. Petrov (Bulgaria) ; categ. 82 
kg : I. Saidov (Bulgaria) ; categ. 90 
kg : E. Miley . (Bulgaria) ; categ. 100 
kg : P. Drozda (Cehoslovacia^ ; categ. 
peste 100 kg : A. Burik (Cehoslova
cia).

La Sofia s-au încheiat întrecerile 
turneului internațional de lupte gre
co-romane dotat cu „Memorialul Ni
kola Petrov". Dintre concurenții ro
mâni cel mai bine s-a clasat Gheor- 
ghe Ciobotaru pe locul al doilea la 
categ. 68 kg. Ceilalți luptători ro
mâni : Marin Dumitru (categ. 57 kg), 
Marian Ciutan (categ. 62 kg) și Ro
man Codr'eanu (categ. super grea) au 
ocupat locul trei.

MOSCOVA

ȘEDINȚA COMITETULUI C.A.E.R. PENTRU COEABORAREA
» »

IN DOMENIUL ACTIVITĂȚII DE PLANIFICARE
MOSCOVA 19. (Corespondentul 

de la L. Duță). — La Moscova a avut 
loc cea de-a patra ședință a Comite
tului C.A.E.R. pentru colaborarea în 
domeniul activității de planificare. La 
ședință au participat : I. Iliev, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării' al Republicii Populare 
Bulgaria, V. Hula, vicepreședinte al 
guvernului, președintele Comisiei de 
Stat a Planificării a Republicii So
cialiste Cehoslovace, L. Gutierrez, 
vicepreședintele Comisiei de Stat a 
Planificării a Republicii Cuba, G. 
Schiirer, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Comisiei de 
Stat a Planificării a Republicii De
mocrate Germane, D. Sodnom, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării al Republicii Populare Mon
gole, M. Jagielski, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comisiei de Stat a Planificării de 
pe lingă Consiliul de Miniștri al Re
publicii Populare Polone, V. Răuță, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării al Republicii Socialiste 
România, I. Pardi, președintele Ofi
ciului Național al Planificării al Re
publicii Populare Ungare, N. Baiba
kov, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comitetului de

Stat al Planificării al Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste.

în conformitate cu acordul dintre 
C.A.E.R. și guvernul Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, la șe
dință ă participat B. Iovici, membru 
al Consiliului Executiv Federal, di
rectorul general al Institutului fede
ral de planificare socială.

Ședința a fost prezidată de V. Hula, 
reprezentantul Republicii Socialiste 
Cehoslovace în Comitetul C.A.E.R. 
pentru colaborarea in domeniul acti
vității de planificare.

La ședința comitetului au fost exa
minate probleme referitoare la mer
sul realizării programului complex al 
adincirii și perfecționării în continua
re a colaborării și dezvoltării inte
grării economice socialiste a țărilor 
membre ale C.A.E.R., precum și hotă- 
ririle sesiunii a XXVI-a a C.A.E.R., 
în problemele colaborării țărilor în 
domeniul activității de planificare.

Comitetul a ascultat informarea 
despre pregătirea proiectului Con
venției generale cu privire la colabo
rarea in construirea pe teritoriul 
U.R.S.S. a Combinatului de înnobi
lare a minereului de azbest de la 
Kiembaevsk.

Ședința comitetului s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de prietenie fră
țească și înțelegere reciprocă.

La Most focul

nu se stinge niciodată
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Prins intre lanțurile 
muntoase Krusne și 
Ceske Stredo Hory, 
amplasat în valea 
brăzdată de apele re
pezi a mai multor 
rîuti care aleargă de 
pe versanți, orașul 
Most a dus sute de 
ani o existență aproa
pe anonimă. O locali
tate strivită, parcă, de 
umerii de granit ai 
celor două îngrămă
diri paralele de cre
mene — nici indus
trială, nici agrară și 
nici punct de atracție 
turistică. Așa a fost 
pe vremuri așezarea 
denumită astăzi „Vi
oara întîi": a indus
triei carbonifere ceho
slovace.

Cînd am ajuns în 
cetatea cărbunelui 
cehoslovac am aflat 
că acolo trăiește un 
orn căruia i se mai 
spune și „eruditul", 
un cetățean care a 
muncit o viață întrea
gă în adîncurile în
tunecate ale pămîntu- 
lui, iar atunci cind 
s-a aflat la suprafață 
a adunat sumedenie 
de date despre viața 
minerilor.' Numele lui 
este . Jan . Hlavicek. 
L-am vizitat și am 
aflat de la el multe 
lucruri interesante. De 
pildă — că „geologul" 
care a descoperit, cu 
multă vreme în urmă, 
în acest colț de țară 
una dintre cele mai 
prețuite bogății ale 
Cehoslovaciei a fost 
un.-.. incendiu. A iz
bucnit într-o pădure 
și nu mai putea fi 
stins. Lucrurile aveau 
să. se lămurească 
insă : la mică adinci- 
me se afla un zăcă- 
mint carbonifer care 
s-a aprins ; și acum 
— spune plastic omul 
din fața noastră — el 
arde neîncetat... în 
furnale, în locomoti
ve, în casele oameni
lor și va mai arde 
încă mult timp pen
tru că se află îngră
mădit în cantități r im
presionante sub ’ stra
turile de stîncă și pă- 
mint.
'Intr-adevăr, esti

mările geologilor in
dică existența, în 
acest bazin carboni
fer, a cel puțin 9 
miliarde tone, din 
care peste 2,2 miliar
de sînt exploatabile 
cu mijloacele folosite 
astăzi. Nu se cunoaște 
exact cit s-a extras 
pînă acum. Dar se 
știe că în anii socia
lismului cantitatea 
respectivă întrece un 
miliard de tone. Iar

orașul Most este lnî- 
ma acestei zone din 
care se obține o ju
mătate din producția 
carboniferă a Ceho
slovaciei, însumînd azi 
peste 100 milioane 
tone pe an.

în ziua următoare 
ne aflam pe teren, la 
marea exploatare mi
nieră la zi, „V.I. Le
nin". Aveam în fată 
un decor impresio
nant : în cîmp deschis, 
printre cratere cu în
fățișări selenare — o 
îngrămădire de coloși 
metalici. Cu dinții lor 
de oțel, aceste uzine 
mobile scormonesc 
stratul de cărbune 
gros de cîțiva metri.

jugul fascist. Mărturii 
ale acestor lupte sîn- 
geroase cu ocupa nții 
fasciști, ale numeroa
selor jertfe date de 
cei mai buni fii ai mi
nerilor de pe aceste 
meleaguri sînt adu
nate și păstrate cu 
grijă într-un muzeu 
impunător .

Dar să revenim la 
metamorfoza localită
ții. Da, aici, la Most, 
un oraș moare și altul 
se naște. Cel vechi 
dispare dintr-un mo
tiv foarte simplu : 
sub casele lui, la mal 
puțin de trei metri a- 
dîncime se află ascun
să o comoară (100 mi
lioane tone de cărbu
ne) care va fi scoasă 
acum Ia lumină. Se a- 
preciază, de altfel, că 
stratul subțire de sol 
nici n-ar permite ve
chiului oraș să-și con
tinue existența. Stră
mutarea vechiului o- 
raș mai este impusă 
și de considerente So
ciale. Interlocutorul 
nostru precizează că, 
din punctul de vedere 
al stării locuințelor, 
Mostul avea situația 
cea mai grea dintre 
toate ' marile așezări 
ale țării. înainte de 
eliberare, mii de fami
lii ale muncitorilor 
trăiau în căsuțe mi
nuscule, multe dintre 
ele improvizate, insa
lubre, lipsite cu desă- 
vîrșire de dotările sa
nitare necesare. Din a- 
ceste motive, încă în 
anul 1948, guvernul 
țării a hotărît' con
struirea unui oraș nou. 
în blocurile lui mo
derne s-au și mutat 
pînă în prezent 40 000 
de persoane, în cea 
mai mare parte fami
lii de mineri..

Parcurgîndu-i stră
zile nu poți să nu re
marci preocupările co
mune ale arhitecților 
și constructorilor de a 
da orașului dimensi
uni și frumuseți pe 
măsura timpurilor noi. 
Plantarea și îngrijirea 
pomilor și florilor 
a devenit pici, la 
Aț.dSt/xuji:. fel țde cult. 
AȘa" cum" mărturisesc 
planurile de construc
ție și cei care le ma
terializează, noul Most 
va deveni unul dintre 
cele mai frumoase o- 
rașe ale Cehoslovaciei.

Orașul și regiunea 
Most — cu istoria și 
realizările lor — sînt 
mărturie și simbol ale 
puterii creatoare a po
porului cehoslovac, ale 
talentului și hărniciei 
sale puse în slujba 
țelurilor. construcției 
socialiste.

C. PRISACARU

CORESPONDENȚA 
DIN PRAGA
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în decorul vieții cotidiene
— DE LA „CARNEA VEGETALĂ" LA REAPARIȚIA PESCA

RILOR PE CHEIURILE TAM1SEI —
Recent, . în. Camera 

Comunelor a fost dez
bătut raportul Comi
tetului, special. privind 
știința și tehnologia. 
Atenția cu care presa 
britanică a urmărit a- 
ceste dezbateri, ca și 
locul proeminent a- 
cordat unor noutăți 
tehnico-știintifice, stau 
mărturie interesului 
și preocupărilor unor 
cercuri largi față de 
acest domeniu.

Aceste preocupări 
capătă semnificații noi 
în condițiile partici
pării Angliei la Piața 
comună. Fiind mai a- 
vansată față de cele
lalte țări vest-euro- 
pene in unele domenii, 
ca folosirea energiei 
atomice în scopuri 
pașnice, electronica, a- 
viația, calculatoarele 
electronice, Marea Bri- 
tanie speră să obțină 
o serie de avantaje — 
și să-și creeze chiar 
o situație preponde- 

• rentă — prin pătrun
derea pe piața vest- 
europeană a potenția
lului său tehnico-știin- 
țific. Totodată, există 
preocuparea de a „ri
dica" la un nivel su
perior cercetarea știin
țifică în sectoarele în 
care aceasta se dove
dește rămasă în urmă, 
ca tehnica oțelurilor 
aliate, chimia etc.

O amplă publicitate 
se face, de asemenea, 
rezultatelor unor cer
cetări științifice cu a- 
plicabilitate în dome
nii de larg interes pu
blic, ca, de pildă, în 
producția de „carne 
artificială" și eforturi
le de depoluare a a- 
pelor Tamisei.

Deși oamenii de ști
ință credeau că reali
zarea cărnii artificia
le va fi posibilă doar 
într-un viitor înde
părtat, cercetătorii ma
rii firme „Courtaulds" 
au oferit o surpriză : 
încă din luna septem
brie a anului trecut 
au organizat o verita
bilă premieră gastro-

CORESPONDENTA 
DIN LONDRA

nomică, oferind zia
riștilor carne obținută 
din proteine naturale, 
dar de origine ve
getală. respectiv din... 
fasole sola. După 
care, firma a și intro
dus în fabricație car
nea artificială la o în
treprindere a sa din 
Coventry. Noul ali
ment, care în curind

carne sintetică pentru 
cîrnați, în timp ce o 
întreprindere a, firmei 
„British Petroleum" 
produce, mai de mult, 
proteine pentru hrana 
animalelor, folosind ca 
materie primă ga
zele naturale. Recent, 
„Daily Telegraph" 
scria că produsele de 
carne sintetică vor pu
tea fi consumate 
de... vegetarieni.

...în primăvara ~ a- 
ceasta, pe malurile 
londoneze ale Tamisei 
vor reapărea primii 
pescari, după o absen
ță de peste un dece
niu. într-adevăr, ape
le acestui rîtt erau atît 
de poluate, pe o dis
tanță de aproape 80 
km de la vărsare, ,în- 
cîit peștii aproape că 
dispăruseră. Oamenii 
de știință și inginerii 
au realizat filtre spe
ciale și instalații de 
purificare a reziduuri
lor ce se aruncă în Ta- 
misa, astfel că; apele
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trecută se semnalase ■ irea de „kesp", 'se pre- j,_____ _  _________
zintă sub aspectul u- prezența în riu a nu 
nui țesut fibros și are mai puțin de 15 specii 
într-adevăr gustul și pești și pescarii a- 
mirosul cărnii verita- 
bile. Rămîne de văzut răbdare 
în ce măsură englezii, ______
obișnuiți cu tradiționa- 'sezonuim. Depoluarea 
Iul „steak", vor accep- apelor Tamisei, ca și 
ta această alternativă dispariția faimosului 
de carne... vegetală.

Oricum, ideea pare 
să ‘fi cîștigat teren în 
Anglia ; in prezent și 
o stație pilot a. firmei 
„Spillers" se pregă
tește să fabrice „car-, 
ne" sub formă de spa- 
ghete. Firma,’ ..Bri
tish Soil Products" —

matori așteaptă ou ne- 
------- c —— și cu
riozitate — deschiderea
apelor Tamisei, ca și

„smog" londonez, ca 
urmare a măsurilor de 
curățire a aerului ca
pitalei, sînt apreciate 
ca realizări de presti
giu ale științei și teh
nologiei britanice.

N. PLOPEANU
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O împletire întorto
cheată de benzi rulan
te, un fel de poteci de 
cauciuc au îmâpînzit a- 
ceastă întindere, in- 
tersectîndu-se și com- 
pletîndu-se. Pe ele se. 
scurge tot ce dislocă 
cupa, materie cu care 
se încarcă apoi șiruri 
întregi de vagoane.

La dreapta, spre 
partea munților, căță
rate pe versanți — o 
sumedenie de turle ce 
aduc cu morile de 
vint. Enormele roți din 
virfuri se mișcă neîn
trerupt, semn că in 
adincuri „pîinea in
dustriei" este căutată, 
strînsă și trimisă Ia 
suprafață.

— Acolo-i baza, ne 
face atenți, inginerul 
Novak. Căci, Ia urma 
urmelor, cărbunele de 
calitate se scoate din 
adîncuri. Și încă în 
cantități apreciabile.

Citeva cuvinte des
pre Most, în a cărui 
istorie contemporană 
s-a scris una dintre 
cele mai emoționante 
pagini : vechiul oraș 
a trebuit să se mute 
— cunf șe zjce laici —>?• 
„cu viii și cu mort ii".'

— Mostul, ne spune 
Rudolf Franek, secre
tarul comitetului na
țional orășenesc, ne 
este drag mai întîi 
pentru că reprezintă 
leagănul unor mari 
bătălii de clasă ce 
s-ap dat pe străzile 
lui în anii domniei ca
pitaliste. Tot din rin- 
durile muncitorilor de 
aici, în anii ultimului 
război s-au format de
tașamente înarmate, 
care au sprijinit activ 
luptele pentru elibe
rarea orașului de sub

FRANKFURTER RUNDSCHAU

Sud-Africană) 
toarelc :

LE MONDE"

„Paradisul pierdut"
Ziarul vest-german „FRANKFURTER RUNDSCHAU" publică un 

articol despre recenta grevă a muncitorilor din Durban (Republica 
Sud-Africană) și despre semnificațiile ei, din care redăm urmă-

Greva neagră-seism

arma boicotului. Peste .50 000 de ba- a devenit și mai dependentă de 
meni au făcut zilnic, pe jos, dru
mul de aproape 20 km pînă la lo
cul de muncă și înapoi. Pînă la 
urmă, societatea de transporturi a 
fost nevoită să cedeze și să renunțe 
la majorare.

De atunci, economia sud-africană

mîna de lucru neagră. Lipsa de 
muncitori albi a dus chiar la oco
lirea unor prevederi ale legislației 
muncii. Paralel cu aceasta a cres
cut și conștiința africanilor. Astăzi 
ei știu, mai bine ca acum 15 ani, ce 
forță reprezintă.

Durbanul, cel mai 
din Africa de Sud, 
cestea un șoc. Ceea ce multi sud- 
africani albi au crezut că nu este 
posibil s-a întimplat totuși : un 
mare număr de lucrători negri ai 
municipalității și din mai multe în
treprinderi industriale au declarat 
grevă.

De altfel, un asemenea act era 
de așteptat. în februarie 1972, 
episcopul catolic din Windhoek, A- 
frica de Sud-Veșt (de fapt Namibia, 
teritoriu administrat abuziv de 
R.S.A.), referindu-se la greva 
membrilor tribului Ovambo, a de
clarat că ea constituie „un indiciu 
al unei profunde nemulțumiri, un 
strigăt disperat de libertate". EI a 
mai adăugat că această grevă „con
stituie un preludiu al tulburărilor 
care vor urma".

Cercurile conducătoare sud-africa- 
ne n-au luat în seamă nici acest a- 
vertisment și nici altele simila
re. Ele au considerat greva 
populației Ovambo drept un feno
men izolat. Acum însă, la Durban, 
s-a dovedit că această grevă a fost 
doar un vestitor al altor acțiuni și 
mai puternice. De aceea, pentru gu
vernanții de la Pretoria. înceta
rea lucrului de către 20 000 de mun
citori de la Durban a avut efectul u- 
nui semn prevestitor- de furtună.

Țelul declarat al mișcărilor din 
Durban a fost obținerea unui spor 
de salariu. De fapt însă acțiunea 
s-a îndreptat împotriva politicii ra
siale în ansamblul ei, zguduind pu
ternic unul din pilonii acesteia : le
gislația muncii, special creată . pen
tru a garanta privilegiile minorită-

V______ ___ -_____

important port 
a trăit zilele a-

ții albe. Această legislație asigură 
albilor salarii mai mari, chiar dacă 
au aceeași calificare și execută o 
muncă egală cu cea a lucrătorilor 
negri. Mai mult, legislația în cauză 
rezervă muncile calificate numai 
pentru populația albă. Concomitent, 
africanilor le este interzis să con
teste aceȘte prevederi și să facă gre
vă pentru a obține condiții mal 
bune. Și pentru un motiv bine în
temeiat. Albii nu se tem de nimic 
mai mult decît de o grevă gene
rală a muncitorilor negri. Ei iși 
dau seama că o asemenea acțiune 
ar paraliza nu numai totalitatea in
dustriei, ci și întreaga viață econo
mică și comercială a țării.

Cit de puternică este această tea
mă o demonstrează nu numai fap
tul că la Durban au fost mobiliza
te împotriva greviștilor puternice 
detașamente armate, ci și faptul că 
într-un oraș apropiat — Pieterma
ritzburg — salariile muncitorilor ne
gri au fost majorate în mod sur
prinzător și din inițiativa patrona
tului cu 50 la sută.

De fapt, majoritatea populației 
albe este încă convinsă că, avind în 
vedere legile existente, negrii nu 
sînt în stare să se organizeze. Nu
mai puțini iși amintesc cum, in 1957, 
în regiunea orașului Johannesburg, 
muncitorii negri s-au unit pentru 
a-și apăra drepturile. Atunci, socie
tatea de transporturi majorase ta
rifele la autobuzele care circulau in
tre suburbii și . cartierele industria
le ale orașului. Africanii, care în 
marea lor majoritate erau în im
posibilitate de a șuporta această 
scumpire, au hotărît să recurgă la

....Okinawa ar fi trebuit să fie un 
paradis și ar. putea, fără îndoială, să 
devină un paradis. Dar, datorită am
plasamentului său geografic, i-a fost 
hărăzită o soartă vitregă. Valoarea 
strategică a acestor insule, mult prea 
bine plasate, la încrucișarea tuturor 
căilor maritime și aeriene ale Extre
mului Orient, i-au adus, rînd pe rînd, 
războiul, ocupația militară, prezență 
permanentă a bazelor străine.

Situația geografică a făcut în tre
cut din Okinawa, și din insulele sale 
un leagăn al civilizației. Arhipelagul 
era unul din nodurile marilor artere 
ale schimburilor culturale. Okinawa 
poseda una dintre cele mai frumoase 
alcătuiri de tezaure de artă și. arhi
tectură din arhipelagul nipon.

Castelul Shuri, de la înălțimea că
ruia se. poate privi, de o parte, Marea 
Chinei și, de cealaltă, Oceanul Pa
cific, grupa un ansamblu de fortifica
ții, de palate și temple, înconjurate 
de grădini în terasă... Acesta exista 
înainte de război, înainte ca mili
tării japonezi să aibă ideea de a-și 
instala aci adăposturi betonate, chiar 
în mijlocul palatelor și înainte ca 
militarii americani să bombardeze 
cu ațîta insistență palatele seculare, 
transformîndu-le în ruine...

Să privim Naha, capitala insulei. 
Cu cei 275 de mii locuitori ai săi, ea 
seamănă mai mult cu un cartier din 
Tokio : clădiri gigantice și disparate, 
puzderii de cartiere nbi, circulație 
intensă, aglomerată. Deși în plină 
dezvoltare, Naha apare ca o așezare 
dezordonată, fără personalitate. Sim
țul frumosului și bunului gust, pro
priu japonezului, este acoperit de in
vazia publicitară.

Este' adevărat că japonezii nu mai

Cotidianul francez „LE MONDE" publică un amplu reportaj din Okinawa 
semnat de Robert Guillain, din care reproducem :

sînt stăpîni aici de 27 de ani, de cind 
au fost colonizați și ocupați. Ameri
canii ar, fi putut să inițieze proiec
tele unei localități armonioase în 
locul celei pe care au distrus-o, să 
salveze originalitatea și frumusețea 
Okinawei. Dar, ei au manifestat o 
totală indiferență.

Populația locală constată cu con
sternare că, în pofida alipirii Okina
wei la Japonia, ocuparea ei se va 
perpetua în fapt sub o nouă formă. 
Circuited cu mașina poți să vezi ce 
incredibilă suprafață de teren se află 
ocupată de baze.

In însăși inima părții celei maî 
populate a insulei, locuitorii parcă 
nu s-ar simți ca la ei acasă. De 
o parte a străzii — spații verzi 
de gazon tuns, unde militari ameri
cani locuiesc în cochete ''pavilioane 
moderne, larg răsfirate ; de cealaltă 
parte — masa cenușie a caselor apar- 
ținînd cetățenilor țării, înghesuite 
una într-alta. Pretutindeni, în plină 
zonă locuită, sînt instalate imense 
depozite de materiale, tabere, clădiri 
ale armatei.

Drugi de beton, grilaje și garduri 
de șîrmă ghimpată pe kilometri în
tregi... Ești nevoit să înconjori aero
dromuri, instalații portuare, zone'in
terzise. .
. înțelegi sentimentele locuitorilor 
Okinawei cînd traversezi aglomera
țiile proliferate în jurul bazelor, 
cum este cea de la Koza, scena re
centelor manifestații antiamericane. 
Pretutindeni nenumăratele însemne 
și firme în engleză : baruri de noap
te, cartiere rău famate etc. Nu e de 
mirare că locuitorii se pling tot mai 
mult de frecvența furturilor, a vio
lurilor, a afacerilor cu droguri".



Sesiunea specială

a Consiliului de Securitate
Convorbirile politice între cele

Poporul panamez 
trebuie să-și exercite 

dreptul suveran 
asupra zonei Canalului

CIUDAD DE PANAMA 19 (Cores
pondență de la M. Fabian). — După 
o pauză de două zile, sesiunea spe
cială a Consiliului de Securitate de 
la Ciudad de Panama a intrat, luni, 
în cea de-a doua etapă, dezbaterile 
avînd loc numai în prezența celor 15 
membri. în cursul dimineții și-au 
expus punctele de vedere privind 
problemele de pe ordinea de zi re
prezentanții Trinidad-Tobago, Zam- 
biei, R. P. Chineze, Indoneziei, Iu
goslaviei și Australiei. Ei au relevat 
sprijinul guvernelor pe care le re
prezintă față de cererea justă a Re
publicii Panama, subliniind dreptul 
suveran al poporului panamez asu
pra zonei canalului.

în cursul aceleiași ședințe, Pana
ma și Peru au supus spre dezbatere 
Consiliului de Securitate un proiect 
de rezoluție privind suveranitatea 
statelor asupra resurselor lor natu
rale. Proiectul recomandă adoptarea 
unor măsuri împotriva încercărilor 
unor întreprinderi străine de a exer
cita presiuni asupra statelor Ameri- 
cii Latine.

Declarația Biroului Politic 
al C.C. al Partidului 

Poporului din Panama
CIUDAD DE PANAMA 19 (Ager

pres). — într-o declarație a Birou
lui Politic al C.C. al Partidului Po
porului din Panama, comuniștii pa
namezi își exprimă sprijinul față de 
poziția fermă a guvernului Omar 
Torrijos în problema retrocedării 
Canalului Panama și a zonei limi
trofe, aflate în prezent sub adminis
trația S.U.A. Documentul relevă ne
cesitatea trecerii acestei zone sub 
jurisdicția statului Panama și lichi
darea, totodată, a tuturor bazelor 
militare nord-amcricane din regiu
ne — informează, agenția T.A.S.S,

al celor două

Rhodesia
LUSAKA 19 

zentanți ai celor două 
eliberare din Rhodesia 
Națională a Poporului African Zim
babwe (Z.A.N.U.) și Uniunea Po
porului African Zimbabwe (Z.A.P.U.) 
— au căzut de acord asupra creării 
unui Comandament Politic Unit, 
relatează agenția Associated Press. 
Hotărirea a fost adoptată la sfîrșitul 
a patru zile de convorbiri care au 
avut loc la Lusaka între Herbert 
Chitepo, președintele Z.A.N.U., și 
Jason Moyo, președintele Consiliului 
Revoluționar al Z.A.P.U., în pre
zența ministrului de externe al țării 
gazdă, Elijah Mudenda, precum și 
a altor miniștri sau personalități 
oficiale din Kenya, Tanzania, Ghana 
și Camerun.

Potrivit acordului intervenit, care 
urmează să intre în vigoare peste 
două luni, noul organism va răs
punde de activitățile privind propa
ganda, mobilizarea populației și re
lațiile cu alte state ale celor două 
mișcări de eliberare,

(Agerpres). — Repre- 
mișcări de 
— Uniunea

două părți sud-vietnameze
PARIS 19 (Agerpres). — In subur

bia pariziană Saint Cloud s-a desfă
șurat, luni, prima ședință a convor
birilor politice între cele două părți

sud-vietnameze. Ședința a durat 
două ore și 45 de minute. Părțile au 
convenit să se întîlnească din nou 
joi, 22 martie.

Ședința Comisiei economice mixte 
S.D.

în dezbatere : Capitolul al doilea al ordinii de zi a viitoarei 
conferințe

Vizita in Norvegia a ministrului 
afacerilor externe al României

OASPETELE ROMAN PRIMIT DE REGELE OLAV AL V-LEA

PARIS 19 (Agerpres). — La Cen
trul parizian de conferințe interna
ționale de pe' Avenue Kleber a a- 
vut loc, luni, cea de-a doua ședință 
a Comisiei economice mixte R. D.

Vietnam—S.U.A., comisie creată în 
conformitate cu Acordul de la Pa
ris privind, încetarea 
restabilirea păcii în

, mătoarea ședință va 
martie.

încălcări sie

a R. 0. Germane

HANOI 19 (Agerpres). — Luni 
s-a încheiat vizita oficială de prie
tenie în R. D. Vietnam a delegației 
de partid și guvernamentale a R. D. 
Germane, condusă de Willi Stoph, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Miniștri.

La încheierea vizitei. Fam Van 
Dong, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, primul ministru 
al R. D. Vietnam, și Willi Stoph au 
semnat, în numele delegațiilor de 
partid și guvernamentale ale celor 
două țări participante la convorbi
rile care au avut loc, un comuni
cat comun. După semnarea docu
mentului, părțile au relevat dorința 
lor comună de a dezvolta în conti
nuare prietenia și 
tre R. D. Vietnam 
mană.

colaborarea
Și R. D.

din- 
Ger-

k
In timpul vizitei 

Stoph a fost primit, 
alți membri ai delegației, 
Duan, prim-secretar al 
Partidului celor 'ce Muncesc 
Vietnam.

Delegația condusă de Willi Stoph 
a avut, de asemenea, o întrevedere 
cu Nguyen Van Tien, șeful Repre
zentanței speciale a Republicii Viet
namului de Sud în R. D. Vietnam, 
și cu alți membri ai reprezentanței.

★
Luni, Willi Stoph, președintele 

Consiliului de Miniștri al R.D. Ger
mane, a sosit la pelhi, într-o scurtă 
vizită de prietenie. în aceeași zi, el 
a avut o întîlnire cu primul minis
tru indian, Indira Gandhi. ..

la WilliHanoi.
împreună cu 

de Le 
al 

din
C.C.

întrevedere

Fam Van Dong

Mitchell Sharp
HANOI 19 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. informează că ministrul afa
cerilor externe al Canadei. Mitchell 
Sharp, a făcut o vizită la Hanoi, 
unde a fost primit de primul mi
nistru al R. D. Vietnam, Fam Van 
Dong, și a purtat convorbiri cu mi
nistrul de externe, Nguyen Duy 
Trinh. Părțile, relatează agenția, au 
făcut un schimb de opinii asupra si
tuației aplicării Acordului privind 
încetarea războiului și restabilirea 
păcii în Vietnam, a relațiilor din
tre cele două țări și asupra altor 
chestiuni de interes reciproc.

DUPĂ O PAUZĂ DE 17 ZILE

Principalele burse de devize occi
dentale au fost redeschise luni, după 
o pauză de 17 zile, cauzată de agita
ția speculativă care a urmat devalo
rizării cu zece la sută a dolarului, 
la 12 februarie. Reluarea schimburi
lor valutare a fost așteptată cu ne
răbdare, pentru a se aprecia capa
citatea măsurilor adoptate în ulti
mele două săptămîni — între care 
flotarea comună a devizelor unui 
număr de șase membri ai Pieței co
mune — de a contribui la soluțio
narea situației de criză și la pregă
tirea condițiilor pentru introducerea 
unui nou sistem monetar. La sfirși- 
tul zilei de luni, comentariile agen
țiilor de presă remarcau nota de pre
cauție care a caracterizat schimbu
rile valutare pe diverse piețe, ilus
trată în primul rînd prin volumul re
dus. în comparație cu perioada a- 
gitației speculative, al tranzacțiilor. 
In cercurile bancare, acest aspect este 
explicat, pe de o parte, prin inten
ția de a se acorda un nou credit 
dolarului și, pe de alta, prin expec
tativa. în noile condiții generate de 
măsurile oficialităților financiare, a 
speculatorilor.

Pe acest fundal, tranzacțiile au 
marcat o anumită revenire a cursu
lui dolarului în raport cu perioada în 
care moneda americană constituia o- 
biectul presiunilor. Atît la Frankfurt 
pe Main, centrul, febrei speculative 
recente, cît și la Londra, Paris, Zii- 
rich. Bruxelles. Amsterdam etc., do
larul a evoluat pe o linie relativ 
ascendentă, apropiindu-se de pari
tățile stabilite prin devalorizarea de 
la 12 februarie. In capitala Japoniei 
însă, cursul devizei S.U.A. a înre
gistrat un nou declin, fiind cotat la 
264,80 yeni (față de 268 yeni la 1 
martie). Revalorizarea de facto a 
monedei nipone este acum de 16,31 
la sută. Se remarcă în context .fap
tul că banca centrală vest-germană a 
fost nevoită să absoarbă o cantitate 
— calificată ca modestă —de franci 
belgieni, pentru a menține în 
tele stabilite flotarea comună 
tuită de șase țări membre 
C.E.E.

Această primă zi liniștită de 
vltate de schimb valutar^ s-a re
flectat și pe piața aurului, unde pre-

limi- 
insti- 

ale

acti-

războiului și 
Vietnam. Ur- 
avea loc la 22

acordului
privind restabilirea 

păcii în Laos
O declarație a Comandamentului Su
prem al Forțelor Armate Populare 

de Eliberare Laoțiene
SAM NEUA 19 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvint al Comandamen
tului Suprem al Forțelor Armate 
Populare de Eliberare Laoțiene a 
dat publicității o declarație în care 
se arată că, in intervalul scurs de 
la încheierea acordului privind res
tabilirea păcii în Laos, forțele ae
riene ale S.U.A. și ■ unități ale gu
vernului de la Vientiane au încălcat 
încetarea focului în 1 490 de cazuri, 
încercind, în repetate rînduri, 
pună stăpînire pe zone controlate 
forțele patriotice și efectuînd 
mare număr de bombardamente 
misiuni de recunoaștere aeriene.

Astfel de acțiuni ale S.U.A. și ale 
părții de la Vientiane — se arată 
în declarație — subminează atmo
sfera favorabilă care s-a creat pen
tru soluționarea problemelor con
crete ale acordului privind restabili
rea păcii în Laos.

să 
de 
un 
și

turile nu au prezentat decit mici mo
dificări față de perioada imediat 
premergătoare. Uncia de aur a în
registrat valori în jurul cifrei de 82 
dolari, situată departe de prețul-re- 
cord de 95 dolari plătit în perioada 
de vîrf a crizei monetare. Prețul ofi
cial al aurului este de 42.22 dolari 
uncia. (Agerpres)

Principalele coordonate 
ale programului 

guvernamental expuse 
de premierul

Republicii Bangladesh
DACCA 19 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în cadrul unui miting ce a 
avut loc la Dacca, primul ministru 
al Republicii Bangladesh, Mujibur 
Rahman, a expus o serie de aspecte 
ale politicii interne și externe a gu
vernului său, format în urma alege
rilor parlamentare de la 7 martie. 
'El a exprimat hotărirea guvernului 
de a înfăptui programul de transfor
mări social-economice în interesul 
maselor largi. Totodată, Mujibur 
Rahman a precizat că proiectul pri
mului plan cincinal de -dezvoltare e- 
conomică a Republicii Bangladesh 
prevede adoptarea măsurilor nece
sare pentru asigurarea, în cel mai 
scurt timp, a necesarului de produse 
alimentare, El a subliniat, de ase
menea, necesitatea creșterii volumu
lui producției industriale, menționînd, 
în același timp, că guvernul va lua 
o serie de măsuri în vederea îmbu
nătățirii condițiilor de muncă și creș
terii salariilor muncitorilor din în
treprinderile industriale.

Pe plan extern — a subliniat Mu
jibur Rahman — Republica Bangla
desh va promova o politică de neali
niere și neutralitate. El a declarat 
că Republica Bangladesh se pronunță 
pentru realizarea unei păci trainice 
în zona Oceanului Indian, pentru 
pace in sud-estul Asiei.

HELSINKI 19 — Trimisul n-ostru 
special, D. Ținu, transmite : întru
niți în ședință plenară, participanții 
la reuniunea multilaterală de la 
Helsinki, în vederea pregătirii confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa, au discutat luni despre 
modul de organizare a activității în 
săptămînile care au rămas pînă la 

. încheierea acestei etape a consultă
rilor.

în aceeași zi, grupul de lucru al 
reuniunii,' alcătuit din reprezentanții 
tuturor statelor participante, a tre
cut la discutarea problemelor capi
tolului al doilea al ordinii de zi

al viitoarei conferințe : dezvoltarea 
schimburilor comerciale, cooperarea 
în domeniul industrial, tehnico-știin- 
țific . și in domeniul protejării și a- 
meliorării mediului înconjurător.

în cadrul ședinței, prezidată de re
prezentantul Ciprului, au fost formu
late propuneri cu privire la pregăti
rea unei scheme orientative cuprin- 
zind problematica generală a acestui 
capitol, pe baza căreia să se poată 
trece apoi la elaborarea concretă a 
instrucțiunilor pentru comisia cores
punzătoare ce va activa în faza a 
doua a viitoarei conferințe europene.

CONVORBIRILE PRELIMINARII AU CONFIRMAT POSIBILITATEA
UNUI AMPLU Șl FRUCTUOS SCHIMB DE OPINII

• Un interviu al șefului Departamentului politic federal 
al Elveției

GENEVA 19. (Corespondență de la 
C. Vlad) : „Convorbirile preliminare 
de la Helsinki s-au desfășurat, pînă 
acum, într-un mod satisfăcător" — a 
apreciat, în cadrul unui interviu a- 
cordat Agenției Telegrafice Elvețiene, 
Pierre Graber, șeful Departamentu
lui politic federal al Elveției. „De la 
începutul primei faze a consultărilor, 
în noiembrie—decembrie anul trecut, 
principiul suveranității tuturor țări
lor participante — indiferent de di
mensiunea lor —a fost recunoscut și 
aplicat în mod clar, astfel incit fie
care din cele 34 de state invitate la 
conferință a luat parte la lucrări pe 
picior de egalitate".

Subliniind' că Elveția a acționat 
pentru afirmarea acestui principiu, 
șeful diplomației elvețiene a spus : 
„S-ar putea considera că această 
condiție a desfășurării conferinței 
este înțeleasă de la sine, dar adesea 
— și îndeosebi în această împreju
rare — este mai avantajos ca lucru
rile care merg de la sine să fie afir-

a-mate în mod expres. Pe lîngă 
ceasta, consider de o mare importan
ță faptul că, datorită acestei „liber
tăți a schimburilor de opinii", Hel
sinki a apărut nu numai ca un loc 
unde sînt confirmate acorduri de 
principiu, dar, totodată, și ca un loc 
unde idei inevitabil divergente în 
numeroase privințe pot fi confrunta
te". In legătură cu perspectivele con
ferinței de la Helsinki, Graber a 
spus : „Nutresc speranța că ea va 
duce Ia soluții avantajoase pentru 
securitatea și cooperarea în Europa 
și, în același timp, acceptabile și sa
tisfăcătoare pentru statele partici
pante. Pentru a ajunge aici, va tre
bui, firește, ca participanții să dea 
dovadă de Spirit de conciliere. In 
sfîrșit, respectarea primatului drep
tului internațional reprezintă o con
diție esențială de reușită pentru sta
tele mici, ca Elveția ; noi vom insis
ta, în toate împrejurările, ca acest 
principiu să fie aplicat".

OSLO 19 — Trimisul special A- 
gerpres, N. S. Stănescu, transmite : 
Cu prilejul vizitei sale în Norve
gia, ministrul afacerilor externe al 
României, George Macovescu, a fost 
primit de regele Olav al V-lea. Cu 
acest prilej, ministrul român a trans
mis Maiestății Sale și poporului 
Norvegiei un mesaj de prietenie din 
partea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. Regele Olav a exprimat calde 
mulțumiri pentru acest, mesaj și l-a 
rugat, la rindul său, pe ministrul ro
mân să transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu urările sale de 
fericire și sănătate.

★
In prima zi a vizitei sale oficiale 

in Norvegia, George Macovescu. mi
nistrul afacerilor externe al tării 
noastre, a avut o întîlnire cu Leaf 
Granli, vicepreședinte al Parlamen
tului norvegian. Ministrul român s-a

întilnlt, apoi, cu omologul său nor
vegian, Dagfinn Vaarvik. In conti
nuare. au avut loc convorbiri de 
lucru la Ministerul Afacerilor Ex
terne al Norvegiei.

■ Cei doi miniștri au procedat la un 
schimb de vederi referitor la stadiul 
relațiilor româno-norvegiene. apre
ciind că ele se dezvoltă favorabil și 
că există dorința și condițiile pro
pice pentru a le extinde și adinei 
în viitor. în cadrul convorbirilor, cei 
doi miniștri au examinat unele pro
bleme internaționale de interes co
mun și, îndeosebi, cele europșgne. Ei 
au apreciat rezultatele poZiti.e ale 
reuniunii pregătitoare de la Hel
sinki, subliniind necesitatea definiti
vării, într-un timp cît mai scurt, a 
ordinii de zi, a directivelor pentru 
comisiile Conferinței de securitate și 
cooperare în Europa. Cei doi mi
niștri au apreciat că s-au creat con
dițiile necesare convocării conferin
ței în următoarele luni.

TURCIA Va fi prelungit mandatul actualului
președinte al țării?

ANKARA 19 (Corespondență de la 
I. Badea). — O nouă aminare a in
tervenit luni in lucrările Parlamen
tului turc consacrate alegerii celui 
de-al șaselea președinte al țării. Ne- 
întrunindu-se majoritatea de două 
treimi necesară ținerii celui de-al 
șaptelea tur de scrutin, președintele 
Medjilisului, Sabit Osman Avei, a 
hotărît suspendarea . ședinței și 
convocarea Parlamentului pentru 
miercuri, 21 martie, ora 15,00.

Se așteaptă ca, pînă atunci, 
punere comună a Partidului 
tății și Partidului Republican 
porului să fie pusă la punct,
derea deschiderii dezbaterilor pen

o pro- 
Drep- 

al Po- 
în ve-

tru introducerea unul amendament 
constituțional care să prevadă posi
bilitatea prelungirii cu doi ani a 
mandatului președintelui în func
țiune, Cevdet Sunay. Amendamentul 
este necesar întrucît, potrivit Consti
tuției Republicii Turcia, mandatul 
prezidențial se atribuie o singură 
dată, pentru o perioadă de 7 ani. 
Prelungirea mandatului președintelui 
Cevdet Sunay este considerată, la ora 
actuală, drept singura soluție aplica
bilă în condițiile în care s-a dove
dit că nici unul din cei trei candidați 
aflați în Cursa pentru președinție nu 
poate întruni numărul de voturi ne
cesare desemnării.

agențiile de presă transmit
în vederea pregătirii 

Congresului mondial al for
țelor iubitoare de pace. ba 
Moscova a avut loc o întrunire, la 
care au participat reprezentanți din 
peste 50 de țări, consacrată pregă
tirii Congresului mondial al forțelor 
iubitoare de pace, ce urmează să 
fie oonvocat în capitala sovietică. Din 
România a luat parte o delegație 
condusă de prof. Jean Livescu, 
membru al Biroului Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii.

„O.S.S. intenționează 
să dezvolte în continuare 
colaborarea tshmco-știmți- 
fică sovieto-americană" - 
a dealarat acad. Vadim Trapeznikov, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
al U.R.S.S. pentru știință si țehni- 
că, conducătorul delegației sovietice 
la prima sesiune a Comisiei mixte 
sovieto-americane de colaborare teh- 
nico-științifică, oe urmează să aibă 
loc în Statele Unite. „La această se
siune — a menționat el — vor fi a- 
nalizate propunerile și recomandă
rile grupelor mixte de experți. care 
au elaborat programe de colaborare 
în domeniul energeticii, utilizării 
mașinilor electronice de calcul în 
conducere, agricultură și în alte do
menii".

R.1L Egipt India și R.S.F. 
Iugoslavia au adoptat hotărirea 
de a prelungi acordul lor tripartit 
privind dezvoltarea schimburilor co
merciale și a colaborării economice 
pe o nouă perioadă de cinci ani. 
Semnat în 1968. acordul prevede o 
serie de reduceri tarifare la anu
mite categorii de mărfuri incluse pe 
lista schimburilor reciproce, precum 
și extinderea colaborării în dome
niile științei, tehnicii și turismului.

Luni, in ultima zi a „Tirgului 
internațional de agricultură și 
zootehnie" de la Verona, aflat 
in acest an la cea de-a 75-a 
ediție, ministrul comerțului ex
terior al Italiei, Matteo Matte- 
otti, a vizitat standul României. 
In discuția purtată cu directorul 
pavilionului românesc, ministrul 
italian a avut cuvinte de apre
ciere pentru mașinile agricole 
românești prezentate la tirg, re- 
levind, cu acest prilej, cursul 
ascendent al relațiilor economi
ce dintre România și Italia.

★
Ambasada Republicii Socia- 

liste România din Khartum a o- 
ferit, in colaborare cu Ministerul 
Informațiilor și Culturii al Su
danului, un spectacol de gală 
prezentat de ansamblul „Mara
mureșul". La această mani
festare au participat ministrul 
sănătății,. Abdul Găsim Moha
med Ibrahim, ministrul planifi
cării, Lawrance Wol, ministrul 
resurselor naturale, Abdalla El 
Hassan El Khidder, adjunctul 
ministrului afacerilor externe, 
Fădl Bbeid, adjunctul ministru
lui informațiilor și culturii, 
Bona Malwal, alte personalități 
oficiale, oameni. de cultură și 
artă, ziariști, oameni de afaceri, 
șefii misiunilor diplomatice și 
un numeros public. Spectacolul 
s-a bucurat de un deosebit 
succes.

R. A. Yemen, informează că părțile 
au discutat probleme privind dezvol
tarea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două țări, pre
cum și alte probleme de interes re
ciproc.

succesul obținut de coaliția guver
namentală in alegerile parlamentare 
de la 4 martie.

porc. Declarația comună evidențiază 
hotărirea părților de a întări relații
le de prietenie și a promova coo
perarea dintre cele două țări. Cele 
două părți, continuă comunicatul, au 
subliniat necesitatea întăririi efortu
rilor îndreptate spre promovarea 
cooperării și relațiilor prietenești in
tre toate țările pe baza respectării 
depline a independentei, suverani
tății. integrității teritoriale și neames
tecului în treburile interne.

Vizita Iui K. Waldheim 
în Columbia. Pre?edintele Co
lumbiei. Misael Pastrana Borrero, și 
secretarul generai al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, aflat la Bogota, s-au pro
nunțat, în alocuțiuni rostite cu pri
lejul vizitei în Columbia a secreta
rului general al O.N.U., pentru pro
movarea unei cooperări internațio
nale care să vină în sprijinul ță
rilor în curs de dezvoltare.

Președintela Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F; 
Iugoslavia, Gemal Biedici. și-a 
încheiat vizita în Republica Singa-

Scriitorul Roland Dorge- 
les, decanul Academiei Goncourt, 
a decedat duminică la Paris, in 
vîrstă de 88 de ani.

India în luptă cu seceta

Președintele chilian, Sal' 
vador Allende, a adresait președinte
lui coaliției guvernamentale „Fron
tul Unității Populare" o scrisoare în 
care recomandă convocarea primului 
Congres Național al forțelor demo
cratice din Chile, Congresul are drept 
obieativ coordonarea acțiunilor di
verselor organizații politice care al
cătuiesc Unitatea Populară, după

Seceta care bintuie de la o vre
me intr-un șir de regiuni din ves
tul și estul Indiei este considerată 
de oficialitățile de la New Delhi 
drept una din cele mai cumplite 
calamități naturale ale secolului. 
Situația este deosebit de gravă in 
provinciile din vest : Rajahstan și 
Maharashtra. tn această din urmă 
provincie, guvernul local cheltu
iește zilnic 80 000 de dolari pentru

supraviețuirea celor 50 de milioane 
de locuitori. Au 
mii de tabere de lucru și de. găz
duire a sinistraților. Ministrul in
dian al finanțelor, Chevan, a de
clarat recent că autoritățile fede
rale au luat o serie de măsuri, intr, 
care și extinderea terenurilor iri
gate, pentru ca producția agricolă să 
nu mai depindă intr-o măsură atit 
de mare de capriciile naturii.

fost organizate

VITRINA ECONOMICA
Tractoarele brașovene apreciate la Paris

Comunicatul comun dat 
publicității în urma vizitei în R. A. 
Yemen a unei delegații a Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Coreene, 
conduse de Hwan Jan Iăp. președin
tele Comitetului Permanent al Adu
nării, și a convorbirilor pe care de
legația coreeană le-a avut cu o de
legație a Consiliului Consultativ ăl

— Agenția 
informează 

cursul ședin- 
de legătură

•„Lunohod-2“ își continuă investigațiile
MOSCOVA 19 (Ager

pres). 
T.A.S.S. 
că in 
țelor 
prin radio cu aparatul 
sovietic autopropulsat 
„Lunohod-2“, din zi
lele de 17 și 18 martie, 
vehiculul selenar a 
parcurs o distanță de

5 346 metri. Pe traseu, 
el a efectuat măsură
tori asupra proprietă
ților magnetice și si
tuației radiațiilor, iar 
in timpul staționărilor 
a făcut analiza chimică 
a solului lunar și a 
transmis pe Pământ 
imagini panoramice ale 
peisajului străbătut.

Potrivit datelor in
formației telemetrice, 
temperatura în interi
orul conteinerului cu 
instrumente științifice 
este de 35 grade Cel
sius, iar presiunea de 
818 mm. Toate siste
mele aparatului func
ționează normal.

Salonul internațional al mașini
lor agricole, aflat in acest an la 
cea de-a 44-a ediție a sa, este con
siderat ca expoziția europeană cea 
mai importantă în acest domeniu. 
Au fost prezente în marele com
plex expozițional de la Poarta 
Versaillesului peste 2 000 de firme 
de tractoare. Printre acestea, o 
firmă din ce în ce mai bine cu
noscută în Franța și în alte' țări : 
U.T.B. Constructorii brașoveni 
expus la Paris 12 noi tipuri 
tractoare într-o linie 
o finisare superioară, 
mânesc a fost vizitat 
fermieri, specialiști și
afaceri, printre care importatori de

Bobul de cacao

Furtuni și ploi abundente au provocat serioase pagube în cinci state fede
rale din sudul S.U.A. tn statul Tennessee, doi oameni și-au pierdut viața, 
iar in Georgia s-au înregistrat răniți. Numeroase șosele au fost închise pen
tru circulație. în statele Alabama, Mississippi. Carolina de nord și Georgia 
un mare număr de persoane au rămas fără adăpost. în fotografie : Străzi 

inundate, in orașul Huntsville, statul Alabama

au 
de 
cu 

ro-
modernă, 
Standul 
de numeroși 
oameni de

tractoare românești din Belgia, 
R.F.G., Olanda și Spania. Iată ce 
ne-a declarat dl. Ives Colas, direc
torul general al companiei „Uni- 
versal-Tracteurs", societate care 
importă tractoare românești în 
Franța : „Uzina din Brașov a fă
cut un real efort, devenind astăzi 
o firmă comparabilă cu mărci de 
reputație. De cinci ani, de cind 
colaborăm cu fabricanții români, 
am constatat îmbunătățiri remar
cabile, fapt pentru care sintem pe 
deplin satisfăcuți". In urma acestei 
colaborări, aproximativ 3 500 trac
toare românești brăzdează ogoare
le Franței.

în „foarfecă

prețurilor<(

Paul DIACONESCU

Raliul concurenței
Filialele în străină

tate ale celor trei mari 
producători americani 
de automobile (Gene
ral Motors, Ford și 
Chrysler) și-au triplat 
profiturile în 1972 
față de anul prece
dent. Astfel, societa
tea „fiică" a lui Gene
ral Motors, „Adam 
Opel AG“, din Rus
selsheim (R.F.G.), a 
reușit să vîndă anul 
trecut mai multe au
tomobile decit firma 
Volkswagen, care de
ținea pînă atunci su
premația pe piața 
vest-germană. De ase-

menea, filialele lui 
Chrysler, „Simca" (in 
Franța), „Barreirose" 
(in Spania) și „Roots" 
(în Marea Britanie) 
și-au sporit capacita
tea de 
volumul

Totuși, 
semnate 
vînzările 
te i-au revenit 
cernului Ford, care a 
investit în întreprin
derile sale din Europa 
occidentală, America 
Latină și Asia, 5 mi
liarde de dolari. A- 
ceasta a făcut ca

producție și 
desfacerilor, 

cele mai în- 
venituri din 
în străinăta- 

con-

aportul societăților 
„fiice" la creșterea ci
frei de afaceri a con
cernului „mamă" să 
se ridice de la 4 la 
sută în 1971, la 17 la 
sută în 1972.

Profiturile obținute 
de filialele In străi
nătate ale celor trei 
mari constructori a- 
mericani de automo
bile au fost evaluate 
anul trecut la 350 de 
milioane de dolari și 
tind — potrivit spe
cialiștilor occidentali 
— să sporească și mai 
mult in 1973, datorită 
devalorizării dolarului.

Cooperarea interafrîcană
Cinci țări africane 

— Guineea. Zair, Ni
geria, Algeria și Libe
ria 
recent, 
pentru 
in

au semnat, 
o convenție 

exploatarea 
comun a zăcă

mintelor de minereu 
de fier din munții 
Nimba și Simandaou,

situați la granița cu 
Liberia și Coasta de 
Fildeș, tn vederea ex
ploatării acestor zăcă
minte, estimate la un 
miliard de tone, se va 
construi o cale ferată, 
lungă de 1200 km, și 
un nou port la Co
nakry, capabil să adă-

postească mineraliere 
de mare tonaj.

Se estimează că pro
ducția de minereu de 
fier va atinge 30—50 
milioane de tone pe 
an. O parte a acestuia 
va alimenta o oțelărie 
a cărei construcție a 
fost prevăzută în re
giunea Nzerekore.

Un raport publicat zilele 
de UNCTAD (Conferința 
nilor Unite pentru Comerț , 
voltare) prezintă o serie de date 
interesante în legătură cu produc
ția de cacao și actuala conjunctură 
a pieței acestui produs. Potrivit
studiului amintit, 5 țări (Ghana,
Nigeria, Brazilia, Coasta de Fildeș 
ți Camerun) livrează 80 la sută din 
producția mondială de cacao, iar 
8 state (S.U.A., cele 6 țări fonda
toare ale Pieței comune și Marea 
Britanie) absorb mai mult de ju
mătate din ofertă. Atît producția, 
cît șl consumul — relevă specia
liștii UNCTAD — au cunoscut 
o însemnată creștere de la începu
tul deceniului al 6-lea. In 1972 
s-au recoltat în lume 1,5 milioane 
tone de cacao.

Prețurile la cacao brut au fost însă 
foarte instabile, oscilînd de Ia o 
săptămînă la alta și au tins să 
scadă mereu. Acest fapt s-a răs- 
frînt negativ asupra economiilor 
țărilor producătoare pentru care a- 
cest produs de bază reprezintă 
principala sursă de venituri în de
vize. Scăderea prețurilor la cacao, 
paralel cu creșterea costului măr
furilor importate de aceste țări (în 
special mașini și utilaje necesare 
dezvoltării economice), cu alte cu
vinte binecunoscuta „foarfecă a 
prețurilor" reclamă tot mai mult 
ca economiile respective să se di
versifice. Pentru aceasta este însă 
necesar ca ele să-și sporească re
sursele financiare și tocmai în a- 
cest scop 
propune o 
stabilitatea 
ducătorilor

acestea 
Națiu- 

și Dez-

secretariatul UNCTAD 
serie de măsuri vizînd 
prețurilor oferite pro- 
de cacao.
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