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itialiva patriotică a constructorilor bucaresteai:
„Vom lucra în zilele de 23 și 24 august pentru 

recuperarea unor rămineri în urmă"

I
Așa cum este cunoscut, în cadrul ședinței din 2 august a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a adresat chemarea ca luna august să fie consacrată recuperării restanțelor și realizării integrale a planului de investiții, ținin- 
du-se seama de marele volum de lucrări din acest an, de însemnătate excepțională pentru dezvoltarea economiei naționale, pen
tru îndeplinirea cincinalului înainte de termen. Publicăm mai jos un însuflețite»- răspuns la această chemare.

Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu
Adunarea generala a reprezentanților salariaților din Trustul de 

construcții industriale — București, din cadrul Ministerului Construcțiilor In
dustriale, care a avut loc în ziua de 4 august 1973, analizînd rezultatele 
obținute în semestrul I 1973 și avînd în vedere sarcinile semestrului 
II 1973 pentru punerea în funcțiune a capacităților planificate, ținînd

seama de indicațiile izvorîte din ședința Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 2 august 1973, a hotărit ca în zilele de 23 și 24 august 
1973 să se lucreze normal, cu eficiență sporită, pentru recuperarea unor 
rămîneri în urmă.

Președintele comitetului sindical, Secretarul comitetului U.T.C.,
NICOLAE EUGEN Ing. D. MERICA

Președintele Secretarul comitetului de partid,
comitetului oamenilor muncii, LOGTIIN IORDAN

Ing. GH. MARINESCU

Chemarea adresată de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul șe
dinței Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 2 august a.c., con
structorilor de pe șantiere, muncito
rilor din industria construcțiilor de 
mașini, din industria materialelor 
de construcții pentru recuperarea 
restanțelor și realizarea integrală a 
planului de investiții și de produc
ție a stârnit- un larg și puternic 
ecou. Răspunzind prin fapte, prin- 
tr-o largă mobilizare a tuturor co
lectivelor, organizațiile de partid și 
factorii de conducere de pe șantie
re și din întreprinderi acționează 
ferm, pe planuri multiple, prin
tr-un complex de măsuri politice 
și tehnico-organizatorice, pentru, 
ca fiecare obiectiv de investiții să 
intre neîntîrziat in circuitul pro
ductiv, pentru ca economia națio
nală să beneficieze la timp de apor
tul productiv al noilor capacități. 
Asupra experienței cîștigate în so
luționarea problemelor legate de 
construcția unui important obiectiv 
industrial, ne-am oprit in investi
gațiile noastre la Ploieștii

Spre sfirșitul lunii februarie, in
tr-o declarație făcută reporterilor 
noștri cu prilejul unei anchete inti
tulate., . sugeș.tiv ..Cind vor fi livrate 
utilajele deda Ploiești la... Ploiești?" 
directorul tehnic al Combinatului 
petrochimic din Brazi, ing. Stoica

luni. Timp suficient pentru ca lucru
rile să capete o cu totul altă tur
nură. Și lucrurile s-au schimbat in 
bine. Pe șantierul instalației DMT 
se află in prezent toate utilajele pe 
care trebuia să le livreze întreprin
derea de utilaje chimice ploieștea-

O EXPERIENȚĂ CARE DEMONSTREAZĂ 
ROLUL HOTĂRÎTOR AL COMUNIȘTILOR 

ÎN LICHIDAREA RESTANȚELOR

Adrian, iși manifesta un oarecare 
scepticism in legătură cu posibilita
tea întreprinderii de utilaj chimic 
din Ploiești de a realiza in termen 
util cele șase oxidatoare destinate 
punerii în funcțiune a instalației de 
dimetiltereftalat. O îndoială in le
gătură cu soarta acelorași instalații 
iși făcuse loc și in mijlocul colecti
vului constructorilor de utilaje chi
mice. De atunci au trecut cinci

nă. Care este explicația acestui 
Yemarcabil reviriment înregistrat in
tr-un interval atit de scurt in activi
tatea șantierului instalației de 
DMT ?

Evident, nu a fost ușor și poate 
că starea de fapt ar fi fost alta dacă 
nu s-ar fi manifestat pregnant un 
puternic spirit de conlucrare strinsă. 
de întrajutorare comunistă intre 
cele două colective ploieștene. A

fost inițiată o amplă acțiune de co
laborare. de sprijin între unitatea 
furnizoare și cea beneficiară ; cele 
două organizații de partid — mobi- 
lizind puternic colectivele de munci
tori, cadrele de conducere, specialiș
tii — au devenit comandamente de 
conducere operativă a întregii acti
vități.

— Totul a început la sfirșitul lunii 
martie — ne-a spus tovarășul Mircea 
Isbășoiu, secretarul comitetului de 
partid ăl Combinatului petrochimic 
Brazi — cind împreună cu alți mem
bri ai comitetului, cu factori de 
conducere din combinat ne-am dus 
la întreprinderea de utilaj chimic. 
Acolo. împreună cu cei interesați, 
am perfectat un riguros program 
de întrajutorare pentru a depăși 
greutățile existente in ■ realizarea 
oxidatoarelor. ,.,Pentru a vă da o 
mină de ajutor și a ne ajuta la 
rindu-ne pe noi, putem prelua 
execuția unor utilaje, le-am spus ;

Constantin CAPRARU 
Constantin DUMITRU

(Continuare în pag. a Vl-a)

A
, iÂIlele trecute, un munci- 

din Satu-Mare a pri- 
rivtt o scrisoare de depar
te,. Dar, să incepem alt
fel :

...Gheorghe Mare, mun
citor la fabrica , de . mașini 
casnice emailate, a fost unul 
dintre numeroșii locuitori 
ai municipiului Satu-Mare 
care ,1a inundațiile din 
1970 au rămas fără adăpost. 
Și tocmai cind se apucase 
de refacerea ei, i-a sosit 
un ajutor neașteptat. Un 
marinar de cursă lungă din 
Constanța, radiotelegrafist, 
aflase, prin căștile aparate
lor lui, încă de pe cind na
viga pe mări și oceane spre 
patrie, că asupra unor lo
calități din țară s-a abătut 
dezastrul. îndată ce a pus 
piciorul pe țărmul româ
nesc, marinarul radiotele
grafist a și pornit spre 
Satu-Mare să dea un aju
tor pe măsura puterilor 
sale. Municipalitatea l-a 
repartizat la refacerea lo
cuinței lui Gh. Mare. Timp 
de cincisprezece zile (din 
concediul său de odihnă) 
marinarul a muncit cot la 
cot cu stăpînul fostei și 
viitoarei case, din zori, 
pînă noaptea tîrziu. Iată 
ce-i scrie acum marinarul 
prietenului pe care și l-a 
făcut atunci la Satu-Mare.

..Frate Gheorghe.
îți scriu din Goa — India, 

unde încărcăm minereuri 
pentru țară. Eu sînt bine 
sănătos și familia am lă
sat-o la fel acasă, cind am 
plecat pe 8.IV. în ultimul 
plic te-am rugat să-mi spui 
dacă mai ai nevoie de ceva 
dar nu mi-ai răspuns. Co
piii și bunica sint sănă
toși ?“ Urmează întrebări

despre Pustea, despre nea 
Simion, despre inginerul 
cutare, oameni de care ma
rinarul nu auzise pină a- 
cum trei ani. după care el 
încheie : ,Scrie-mi și tu ca 
să știu cum mai este acum 
viața la Satu-Mare. ce se 
mai întimplă pe acolo, ce 
mai e nou“...

Alături de scrisoarea pe 
care i-o va trimite chiar 
miine prietenul Gh. Mare,

gindesc și trăiesc la fel și 
dacă te-ar fi cunoscut, 
ți-ar fi devenit la fel de 
buni prieteni. Dar să re
venim la noutățile pe care 
le aștepți.

Azi dimineață, la primă
ria municipiului am aflat 
că în urmă cu două săptă- 
mîni a fost aprobată ma
cheta viitorului centru ci
vic al municipiului și, o- 
dată cu asta, perspectiva

Un pod...(a cărgi construc
ție a și inceput.'după o'so
luție unică in țara noas
tră) va lega, printr-un arc 
de beton, cele două maluri 
ale riului. Din toate un
ghiurile, perspectivele mu
nicipiului sint acum lim
pezi. Principala lui uzină, 
„Unio“, iși va extinde ca
pacitatea. Sint în construc
ție noi capacități de pro
ducție și la fabricile de

Scrisoare din Satu-Mare 
către un marinar aflat 

in largul Oceanului Indian
ne-am gindit să răspundem 
și noi, doi ziariști care am 
aflat de scrisoare, marina
rului de cursă lungă. Iată 
scrisoarea noastră :

Stimate Gheorghe Grofic, 
îți scriem din Satu-Mare. 

noi, reporteri ai ziarului 
..Scinteia", la sfirșitul unei 
zile de august, după ce am 
străbătut orașul în lung și 
in lat și-am aflat o mulți
me de lucruri. Știm că ai 
vrea să afli mai întii citeva 
despre oamenii pe care i-ai 
cunoscut aici, cindva. Noi 
iți vom scrie insă și des
pre alții care, te asigurăm.

sistematizării orașului. în 
peisajul viitorului oraș, e- 
lementul decisiv devine 
Someșul. Același Someș 
care... Dar. mai bine să 
uităm intîmplările de ă- 
tunci... Pe un mal și pe al
tul, cale de doi kilometri, 
se vor întinde faleze, es
planade, covoare de iarbă 
și flori. Lumina reflectată 
în undele Someșului va da 
relief și culoare palatului 
administrativ, casei de cul
tură, blocurilor turn și tu
turor noilor apariții arhi
tectonice care vor face din 
Satu-Mare... „orașul mare“.

confecții, tricotaje etc. ; 
două fabrici noi sint de pe 
acum in construcție. Se 
mai prevăd și altele... A- 
daugă angajamentul oame
nilor muncii din județ de 
a indeplini sarcinile din 
planul cincinal in patru ani 
și jumătate (angajamentul 
municipiului prevede patru 
ani și cinci luni), mai a- 
daugă faptul că, ne aflam 
în preajma celei de-a 29-a 
aniversări a insurecției 
naționale antifasciste ar
mate victorioase și vei în
țelege de ce aceste zile de 
august sint. la Satu-Mare,

incărcate de evenimente 
pe care noi cu greu le pu
tem comprima in spațiul 
acestor citeva riiiduri.

Producția-marfă pe pri
mele șapte luni ale anului 
acesta — am găsit intr-un 
document al direcției jude
țene de statistică — a fost 
suplimentată cu 6,3 milioa
ne lei. La export — spune 
același document — s-au 
încasat în plus, prin măr- , 
furilc livrate, 3.5 milioane 
lei valută.

De la primărie am mers 
intr-o margine a cartieru
lui Someș. Dar ce știi 
dumneata despre acest car
tier ? (Poate iți mai a- 
duci aminte ce bătălie 
s-a dat pentru apărarea 
lui I). Acum, aici. in 
blocuri noi (cele mai mul
te apărute in ultimii trei 
ani) trăiește un sfert din 
populația orașului. Intr-o 
margine a acestui cartier 
(margine — acum. peste 
numai citeva luni marginea 
se va muta) așadar, intr-o 
margine, am zărit un bloc 
in construcție. El se înalță 
sub privirile noastre, din 
panouri mari in culori pas
telate, alcătuind fiecare 
cite un perete al viitoarelor 
apartamente. Provin de la 
..fabrica de’ pase" , aflată 
doar la citeva sute de me
tri mai încolo. Ea se nu
mește, de fapt; poligonul de 
panouri mari al întreprin
derii de producție indus
trială. Nu ți se pare sem-

Mihai CARANFtL 
Octav GRUMEZA

(Continuare în pag a II-

Marți. 7 august, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit, in stațiunea Nep- 
tun, pe Kurt Waldheim, secretar ge
neral al Organizației Națiunilor 
Unite, care, la invitația guvernului 
român, face o vizită oficială în țara 
noastră. Oaspetele a fost însoțit de 
Bohdan Levandowski, secretar gene
ral adjunct al O.N.U., și Georg Hen
nig, șeful Secretariatului secretaru
lui general al O.N.U.

La întrevedere au participat tova
rășii George Macovespu, ministrul 
afacerilor externe, Mircea Malița, 
consilier al președintelui Consiliului 
de Stat, Ion Datcu, ambasador, re
prezentantul permanent al României 
la O.N.U.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, au avut, cu acest prilej, 
un larg schimb de vederi privind ac
tivitatea și întărirea rolului Organi
zației Națiunilor Unite, participarea 
României la acțiunile organizației, 
precum și in legătură cu principa
lele probleme ale situației interna
ționale actuale.

în timpul convorbirii s-a consem
nat cu satisfacție cursul nou, pozitiv, 
înregistrat pe, plan internațional, in
fluența sa favorabilă asupra dezvol
tării contemporane pe calea destin
derii și colaborării, a afirmării poli
ticii de independență națională a po
poarelor, ' a participării tuturor sta
telor — mari, mijlocii și mici — la 
soluționarea problemelor internațio
nale, a creșterii răspunderii și _ parti
cipării popoarelor la salvgardarea 
păcii. A fost evocată, in context, în
semnătatea deosebită a începerii lu
crărilor Conferinței general-euro- 
pene. subliniindu-se că înfăptuirea 
securității in Europa .ar avea 6 mare 
importanță pentru statornicirea unor 
relații noi între statele europene, 
pentru extinderea continuă a conlu
crării dintre ele și ar exercita o in- 
rîurire puternică asupra evoluției 
întregii vieți internaționale.

Relevindu-se profundele schimbări 
care s-au produs și se accentuează

pe plan mondial, a fost evidențiată, 
necesitatea orientării eforturilor tu
turor statelor in direcția promovării 
in raporturile internaționale a unei 
politici de înțelegere și cooperare, 
de . sprijinire fermă a proce.sului-ine
luctabil al lichidării colonialismului,, 
neocolonialismului și discriminării 
rașiale. de renunțare la forță 'și dic
tat, pentru edificarea unei lumi mai 
bune, o lume a. egalității depline 
între națiuni, a colaborării și păcii.

în deplin. consens, s-a apreciat că 
mutațiile pozitive care au loc pe a- 
rena internațională fac să crească 
tot mai mult rolul Organizației Na
țiunilor Unite și al altor organisme 
internaționale ca factori de stimu
lare a. colaborării și apropierii intre 
popoare, de apărare și instaurare a 
nprmeloș noi care să guverneze, re
lațiile dintre state. A fost exprimată 
convingerea comună că O.N.U., ce
lelalte organisme internaționale tre
buie să devină un instrument eficace 
în apărarea și întărirea independen
ței și suveranității tuturor statelor, 
a dreptului inalienabil al ■ fiecărui 
popor de a-și hotărî singur soarta, 
fără nici un amestec din afară ; că 
ele trebuie să acționeze cu toată 
fermitatea in direcția lichidării cau
zelor unor conflicte și stări de’în
cordare, a statornicirii unei păci 
trainice intre națiuni, a creării unui 
climat de destindere, in care popoa
rele să-și poată consacra întregul po
tențial material și. uman dezvoltării 
economico-sociale. soluționării unor 
probleme de, importanță vitală pen
tru viitorul lor și al întregii omeniri.

în această ordine de idei, s-a evi
dențiat faptul că sporirea rolului 
O.N.U. în viața internațională, in 
viața națiunilor reclamă mai mult 
decit oricind participarea activă, pe 
baza deplinei egalități, a statelor la 
soluționarea' problemelor internațio
nale, angajarea lor fermă de a res
pecta, și Îndeplini ■ obligațiile rezul- 
tind din Cartă și din rezoluțiile a- 
doptate.

Secretarul general al O.N:U„ Kurt 
Waldheim, a mulțumit călduros pen
tru întrevederea acordată, exprimin- 
du-și deplina satisfacție față de con
vorbirea deschisă și rodnică avută cu 
șeful statului român, față de vizita 
sa în Ropiânia și rezultatele ei. 
Domnia sa a adresai președintelui 
Nicolae Ceaușescu, țării noastpe și 
guvernului român cuvinte de înaltă 
apreciere și recunoștință pentru în
țelegerea și' sprijinul, acordat cauzei 
O.N.U., pentru contribuția de preț 
adusă la promovarea destinderii, 
cooperării și înțelegerii internațio
nale.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
asigurat Organizația Națiunilor Uni
te. pe secretarul său. general că 
România socialistă va milita și in 
viitor pentru întărirea O.N.U. și pen
tru creșterea rolului. ei, in . viața in
ternațională. iși vâ aduce contribu
ția la activitatea nobilă a orga
nizației, pusă in slujba marilor idea
luri de pace, bunăstare, progres și 
libertate ale popoarelor de pretutin
deni. . ,

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
ambianță de caldă cordialitate.

Dejun oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în onoarea secretarului general al 0. N. U.

Toasturile rostite
în pagina a IH-aInterviul

ziarului sudanez „El Sahafa“
După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge

neral al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii So'cialiste România, a primit la 27 iulie, în stațiunea 
Neptun, pe ziaristul sudanez Sharif Țambal, redactor-șef adjunct 
al ziarului „El Sahafa", vicepreședinte al Consiliului de direcție, 
căruia i-a acordat un interviu.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, România a început 
construcția socialismului por
nind de la o economie agrară 
nedezvoltată. Ea urmează o 
cale proprie, în strinșă con
cordanță cu condițiile specifice 
ale țării și obține succese 
strălucite în dezvoltarea eco
nomică. Cu toate acestea,. a- 
preciați că România este un 
stat în curs de dezvoltare. 
Care sînt motivele pentru care 
faceți o astfel de apreciere ? 
Dacă doriți să ne vorbiți, chiar 
și foarte pe scurt, despre ex
periența României în edifica
rea socialistă.

RĂSPUNS : în momentul în 
care România a pășit pe . calea 
construcției socialiste se' poate 
spune că se găsea la un nivel de 
dezvoltare foarte scăzut. Industria 
era slab dezvoltată ; de altfel, 
populația care lucra în agricultură 
reprezenta peste 75%, iar venitul 
național nu depășea 100 dolari pe 
cap de locuitor. La toate acestea 
trebuie adăugate distrugerile pro
vocate de război și alte greutăți 
cărora România a trebuit să Ie 
facă față în primii ani de după 
eliberare. Odată cu trecerea pu
terii politice în miinile clasei 
muncitoare. în alianță cu țărănii- 
mea și celelalte pături de oameni 
ai muncii, s-a pus problema fău
ririi unei economii (noi și lichidării 
rămînerii în urmă.

Propunîndu-ne să construim so
cietatea socialistă am apreciat că 
trebuie șă trecem la industrializa
rea țării, ca factor primordial 
pentru progresul general al țării. 
Astăzi, producția industrială este 
mai mare de circa 25 de ori față 
de 1938, anul cu producția cea 
mai înaltă din trecut. în 1938 pro
duceam circa 280 (H)0 tone oțel ; 
în 1973 vom produce 8 milioane 
tone. Tot în acel an produceam 
circa 1,1 miliarde kWh energie e- 
lectrică ; anul acesta vom produce 
circa 48 de miliarde kWh. Cred că

aceste două exemple sînt conclu
dente pentru ritmul și amploarea 
dezvoltării industriale a țării.

Oddtă cu preocuparea pentru, in
dustrializare. am considerat că tre
buie să acordăm atenția corespun
zătoare agriculturii.

în această direcție, âm pus pe 
prim plan cooperativizarea agri
culturii, mecanizarea, chimizarea, 
introducerea științei agricole mo
derne. Trecînd la cooperativizarea 
agriculturii am ținut seama de 
specificul țârii noastre și am ac
ționat pentru convingerea maselor 
țărănești despre superioritatea a- 
griculturii socialiste. De aceea coo
perativizarea s-a realizat intr-o 
perioadă relativ lungă, fiind în
cheiată în 1962. Trebuie menționat 
că acest fapt a determinat ca în 
perioada cooperativizării, să obți
nem o creștere continuă a produc'- 
ției agricole, infirmînd astfel o 
anumită teză care începuse să-și 
facă loc. potrivii căreia cooperati
vizarea ar duce la un moment dat. 
la o anumită scădere a producției 
agricole. Județul Constanța — unde 
ne găsim în . momentul de față — 
a fost primul județ cooperativizat 
din România. Producția de cereale 
— de grîu, spre exemplu — era în 
medie de 700—800 kg la hectar. 
Anul acesta în Constanța Se va 
obține, la grîu, o producție de 
circa 3 400 kg la hectar. Acest 
fapt — ca și creșterea producției 
agricole pe întreagă țară — de
monstrează că cooperativizarea a 
creat, condiții optime pentru o 
sporire rapidă și simțitoare a pro
ducției agricole.

In 1948 lucrau în agricultura 
românească citeva mii de, tractoa
re. toate din import. Acum, pe 
ogoarele României lucrează peste 
115 000 tractoare fabricate în țară. 
Producem, la nivelul acestui an, 
peste 35 000 tractoare, România 
devenind, de altfel, și una din 
exportatoarele de tractoare și ma
șini agricole. De asemenea, ara 
trecut la dezvoltarea producției de 
îngrășăminte și de alte produse

chimice necesare agriculturii, asî- 
gurînd în momentul de față peste 
100 kg îngrășăminte substanță ac
tivă la hectar, iar în 1975 apro- 
piindu-ne de circa 200 kg. Deci, 
rezultatele pe care le obținem noi 
în agricultură sînt legate de coope
rativizare, de mecanizare, de 
chimizare, de introducerea hotărî- 
tă a cuceririlor științei în acest 
sector.

Una din preocupările importante 
ale partidului și guvernului Româ
niei a fost generalizarea învăță- 
mîntului, pregătirea cadrelor ne
cesare tuturoi’ sectoarelor de acti
vitate. Trebuie, să menționez că în 
trecut, în România exista o popu
lație destul de numeroasă care nu 
știa carte. în 1945, de exemplu, 35 
la sută din populație era analfabe
tă și semianalfabetă. Am lichidat 
de mult această situație : am ge
neralizat învățămîntul obligatoriu 
pentru toți cetățenii țării. Actual
mente am trecut la generalizarea 
învățămîntului obligatoriu de 10 
ani. Am dezvoltat învățămîntul 
liceal și învățămîntul superior. 
Practic. în momentul de față', asi
gurăm formarea tuturor cadrelor 
necesare României pentru toate 
sectoarele de activitate. în același 
timp, în institutele de învă.țămînt 
din România învață un, număr 
destul de mare — cîteva mii — de 
studenți din alte țări.

De asemenea, am acordat o 
atenție deosebită dezvoltării știin
ței și culturii, ridicării nivelului de 
cunoștințe al maselor largi popu
lai, e, considerînd că aceasta repre
zintă un factor de o deosebită im
portanță pentru construcția socia
listă, pentru crâșterea generală a 
gradului de civilizație al poporu
lui. Pe această bază, a avut loc, 
desigur, creșterea veniturilor popu
lației, ridicarea nivelului de trai al 
maseloi’ largi populare, al întregu
lui popor — aceasta constituind, de 
altfel, problema esențială a între
gii activități a partidului nostru 
comunist, a statului, însăși esența 
făuririi societății . socialiste. Putem 
deci spune că în anii construcției 
socialiste. România, poporul ro
mân. sub conducerea partidului său 
comunist, a obținut succese însem
nate înfăptuind societatea socia-
(Continuare în pag. a III-a)
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FAPTUL
DIVERS
Cale lungă,
drum de fier

De ani și ani de zile, iarna și 
vara, ziua și noaptea, pe vreme 
bună șl rea, Teodor Bare, me
canic de locomotivă la De
poul din Timișoara, a străbătut 
toate magistralele de fier ale 
țării și niciodată n-a avut nici 
un accident, nici un minut de 
întârziere. Performanță vrednică 
de laudă 1 Deunăzi, rotunjin- 
du-și calea străbătută la 1 000 000 
de kilometri, el a fost sărbăto
rit și felicitat de colectivul său 
de muncă. La care se adaugă și 
urările noastre de... cale lungă, 
drum de fier.

duselor alimentare. Chiar acum am 
amenajat o stație de îmbuteliat 
sucuri, am procurat cantități mari 
de pufuleți...

Din cele spuse de director tragi 
concluzia că, in fond, nit e vorba 
doar de o insuficientă preocupare 
pentru schimbarea raportului între in
casările provenite din vinzarea pro
duselor diverse față de cele proveni
te strict din vinzarea mincărurilor. E 
vorba de altceva — de o concepție 
total greșită după care se ghidează 
conducerea I. A. P. L. Schimbarea 
raportului despre care aminteam 
nu poate fi făcută cu indicații 
generale, din birou, indicații de

chefliii orașului. „Oltul", „Vedea", 
bufetul nr. 130 și altele ar trebui 
imediat închise ■ pentru igienizare și 
reprofilare. Cum se așteaptă direcția 
comercială și I.A.P.L. să schimbe ra
portul încasărilor dacă interiorul lo
calurilor este de-a dreptul respingă
tor ? Cine să vină acolo la masă dacă 
scaunele și mesele sint șchioape, 
dacă prin galantare se găsesc mereu 
și mereu, pină la obsesie, aceleași șl 
aceleași... tocători ?

Departe de noi gindul de a lăsa 
Să se tragă concluzia că toată ali
mentația publică din Pitești mani
festă asemenea deficiențe sau că 
numai în acest oraș găsești bodegi

Ce oferă publicului 
alimentația... publică ?

r

v
ÎN JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

Extinderea și modernizarea 
rețelei comerciale

Mica
aventură
mare

Florea Vărzaru din Tîrgu-Jlu 
îșl parcase autoturismul „Dacta- 
1 300“ in fața poștei. Nou-nouț. 
Se vedea și după număr — 
04441 AG. Tot așa l-a văzut și 
Ion Sorină. Și a mai văzut dum
nealui și cheia de contact la 
-locul ei. „N-ar strica o mică 
aventură" — și-a spus I.B. Și, 
cum de la gind la volan nu era 
decit un pas, a demarat mai 
întîi pe un sens interzis, apoi 
s-a ciocnit violent de un micro
buz, apoi a intrat intr-un gard, 
apoi... Apoi, cînd s-a trezit din 

.zdruncinătură șl din băutură, a 
V-ăzut că „mica lui aventură"in- 
.șeamr.ă deopotrivă : hoție, con
ducere fără permis, mașină stri
cată. Acum e bun de plată. în 
bani Și ani.

— Am fost curioși să analizăm în 
amănunt structura vinzărilor pe o zi 
la ,;Negoiul" (local piteștean mare, 
în care a fost investit peste un mi
lion de lei). Iată bilanțul unei zile 
litate absolut la întimplare. în 24 ițe 
ore s-au vîndut : mincare gătită 
in valoare de 1 817 lei.; preparate de 
bufet — 500 lei ; țigări — 3 320 lei ; 
băuturi — inclusiv ape minerale și 
răcoritoare — 17 802 lei. Prin urma
re, la „Negoiul" bucătăria și bufetul 
luate la un loc (secții în care lu
crează 7—8 oameni) încasează mai 
puțin decit debitul volant de... tu
tun ! Comparind incasările pentru 
preparatele de bucătărie cu cele ob
ținute pe alte sor
timente rezultă 
un raport de-a 
dreptul incredi
bil : 9 părți di
verse și o parte 
mincare. Bodega 
„Trivale" încasea
ză și ea, în zi de 
record : 5 000 lei 
pentru mincare 
și... restul, pînă 
la 30 000. pentru 
alte produse. Alte 
10—15 bodegi — 
la fel.

Sint bilanțuri 
nefirești, iar răs
punderea pentru faptul că unele lo
caluri de alimentație publică și-au 
pierdut rolul efectiv alimentar re
vine responsabililor, conducerii în
treprinderii de alimentație publică 
și direcției comerciale județene. Con
ducerea I.A.P.L. Pitești, de pildă, are 
insă o părere diametral opusă. Iată o 
parte din dialogul pe care l-am avut 
cu G. Ștefănescu. director la această 
instituție; C. Popa, contabil-șef, și 
N. Dlaconescu, șeful planificării :

— Nu sintem, firește, mulțumiți că 
întreprinderea noastră n-a reușit să 
ridice mai mult procentul încasărilor 
pentru preparatele culinare — iși 
exprimă un prim punct de vedere 
directorul. Dar, continuă d-sa. să știți 
că în această privință n-am ajuns noi 
in fruntea cozii !

Destul de penibil „succes" 1 Să ve
dem, insă ce ne mai spune cel ce 
răspunde într-o bună măsură de des
tinele alimentației publice din Pi
tești :

— Noi (conducerea adică, n.n.) fa
cem tot posibilul să diversificăm 
sortimentele, să răspundem cerințe
lor publicului.

— Concret, ce faceți ?
— Atragem mereu atenția respon

sabililor, ii îndemnăm să impulsio
neze vinzarea. Ne ocupăm chiar și 
personal de creșterea desfacerii pro

tipul „impulsionați vinzarea pre? 
paratelor culinare". Raportul în
casărilor nu poate fi schimbat 
(practica a demonstrat-o) nici dacă 
amenajezi pe lingă întreprindere sta
ții de imbuteliere pentru răcoritoare. 
Zeci de localuri de consum din țară — 
,.Minion", „Bumbești", „Colombina" 
(din București), „Cornul vînătorului" 
din Pitești, aproape toate localurile 
O.N.T.-Carpați ș.a.m.d. — au reușit 
să facă preponderente încasările ob
ținute din preparatele culinare prln- 
tr-o largă și insistentă acțiune de 
diversificare, prin îmbunătățirea ser
viciilor, prin igienizarea localurilor, 
prin sondaje repetate asupra gustu
lui public. Schimbarea raportului 
încasărilor e o chestiune serioasă, 
care implică și găsirea unor idei noi 
de desfacere, mobilitate, suplețe, 
mlădierea ofertei în funcție de ce
rere. Desigur,' in acest context, pu- 
fuleții despre care ne vorbea tova
rășul director au și importanța lor, 
dar pot fi ei așezați in capul listei 
cînd e vorba de diversificarea sorti
mentelor culinare in general ?

în nu puține alte localuri din Pi
tești nu se consumă mai nimic și din 
cauză că bodegile respective sint prost 
întreținute, nu sint aprovizionate cu 
mincăruri și de aceea s-au trans-, 
format în „loc de refugiu" pentru

tip „Trivale" și „Vedea". Din păca
te, multe alte întreprinderi de ali
mentație publică din alte localități 
au și ele bodegile cu „șabloane culi
nare" neatractive, cu rețete compro
mise, care stau neclintite de ani de 
zile. Altfel spus, ele înaintează greoi 
spre locul de intilnire cu cererea pu
blicului. Mersul acesta in virtutea 
inerției face un 'mare restau
rant din București, „Cișmigiu", a cărui 
renovare a costat milioane- de lei, să 
înregistreze in primul trimestru al 
anului pierderi 1 Pare absurd și ri
dicol ca un local de talia „Cișmi- 
giului" să lucreze in... pagubă, dar 
aceasta este realitatea.

în multe localuri — din București, 
din Craiova, Galați și din alte orașe 
— raportul încasărilor, asupra că
ruia am insistat atita. nu poate fi 
schimbat, pe de o parte, din cauza 
„calapodului culinar" (toate localu
rile oferă cam același lucru), iar, pe 
de alta, din cauza unor metode de 
desfacere cel puțin anacronice. Intri, 
de exemplu, la „Grădinița" din cen
trul Capitalei. Ceri o supă.

— Numai supă ? — te întreabă 
chelnerul din mers. Nu se poate. Ori 
trei feluri, ori nimic.

— De ce nu se poate, cine a de
cretat o asemenea condiționare ?

Afli că a decretat-o, cu vreo 20 de

ani în urmă, un director oarecare...
La cele mai multe dintre localu

rile noastre de consum, mincarea nu 
se servește după comanda clientului, 
ci după regulile bizare ale „casei". 
După aceste reguli, friptura trebuie 
morțiș să aibă 200 de grame, iar sa
lata 125 grame. Așa e porția ! Cu o 
porție de cirnăciori poți sătura o 
companie, dar mai puțin nu ți se 
dă pentru că așa scrie in ceaslovul 
gramajelor ; localurile unde poți găsi 
seara o supă, o mincare caldă, găti
tă se pot număra pe degete ; cum 
vine ora fatală — ora 17 — toate lo
calurile, de la Botoșani pină la Giur
giu, încep să vindă porții panta

gruelice de... 
„grătar". în foar
te multe orașe din 
țară nu există lo
caluri pentrii mi
cul dejun ; sint 
puține birturile, 
localurile expres ; 
la cele mai multe 
restaurante, chiar 
dacă vrei nu poți 
bea pentru nimic 
in lume un singur 
pahar de vin în
fundat. Dacă ceri 
un singur pahar, 
afli că localul nu 
vinde decit cu

sticla. Ori o sticlă, ori nimic. „Ce 
dom'le — zice reprezentantul „casei" 
— d-ta ești om ■ de-un pahar ? ! 
N-avem voie să desfacem sticlele". 
Te-apucă indignarea și te întrebi : e 
făcută sau nu pentru public alimen
tația publică ?

Nu vom mai continua cu exem
plificările. Ne vom mărgini să 
sugerăm întreprinderilor de spe
cialitate, . direcțiilor comerciale ju
dețene și direcției de resort din 
M.C.I. — ca organ de îndru
mare — inițierea unei acțiuni 
largi și perseverente pentru „aeri
sirea" acestui sector alimentar de 
atila importanță pentru public. 
Cum am subliniat în atitea rinduri, 
in țară există o valoroasă experiență 
pozitivă. E însă necesar ca ca să fie 
valorificată. E, de asemenea, necesar 
să fie reevaluat potențialul de care 
dispune acest sector, să se inițieze mai 
multe schimburi de experiență, să se 
organizeze concursuri de idei, expo
ziții publice și, bineînțeles, să fie 
înlăturate neîntirziat metodele ana
cronice de desfacere.

Gh. CÎRSTEA 
Gh. GRAURE

Anul 1973 reprezintă pentru 
județul Caraș-Severin și o vi
guroasă dezvoltare a rețelei co
merciale. prin construirea da 
noi unități și modernizarea celor 
existente. în primele 7 luni ale 
anului au fost date in folosință 
noi unități comerciale, între care 
două complexe pentru desface
rea produselor alimentare și 
nealimentare pe Bd. Lenin din 
Reșița, un restaurant-terasă. si
tuat in noul cartier „Lunca Bir- 
zavei", .un nou complex în sta
țiunea balneoclimaterică Băile 
Herculane. De asemenea, au 
fost date în folosință două ca
bane turistice in locurile pito
rești de la Maial și Lacul 
Mărghltaș, unde nu numai mi
nerii de la Anina, ci și nu
meroși turiști din țară și de 
peste hotare au de acum cele 
mai bune condiții de petrecere 
a zilelor de odihnă.

O deosebită atenție a cunoscut

activitatea de modernizare a re
țelei comerciale existente. Nu
mai de la începutul anului și 
pină acum au fost modernizate,' 
în orașele și centrele muncito
rești din județ — Oțelul Roșu, 
Bocșa, Caransebeș, Moldova 
Nouă, Băile Herculane — un nu
măr de 35 unități, urmind ca 
pînă la sfirșltul anului să cu
noască reînnoirea alte 22 de 
unități. în vechea „Cetate a fo
cului", la Reșița, se află in con
strucție un mare supermagazin, 
care va avea ca suprafață utilă 
aproape 10 000 mp. Lărgirea și 
modernizarea rețelei comerciale 
in județul Caraș-Severin a făcut 
posibilă desfacerea, de la înce
putul anului și pină acum, a 
unui volum de mărfuri care de
pășește cu mult nivelul desfa
cerii din perioada corespunză
toare a anului 1972.

Nlcolae CĂTANA
corespondentul „Scînteii"

Adeverință 
cu sentință»

Văzindu-l cum stătea ca | 
„mielușelul", in fața anchetato- 

' rului, nici nu puteai să-ți in- I 
chipui cum dumnealui, Moise i 
Cristu, din satul Moniom, care 
aparține de Reșița, făcuse un j 
ditamai tărăboi pentru o biată 
adeverință, insultind și ame- 
nințj.iifl, in dreapta și-n stingă, 
pe salariații consiliului popular. 1 
'—Mai ții minte pentru ce ai ■ 
fost condamnat in 1958 ?

— Păi, pentru niște insulte 
și injurii.

— Si in 1968 ?
— Tot pentru asta.
— Dar in 1970 ?
— Tot pentru asta.
Iar acum, in 1973, vrind să 

forțeze Obținerea unei adeve
rințe convenabile despre niște 
Oi, a făcut-o iar de... oaie. De 
la o adeverință, a 
sentință. De data asia, 
rioadă mai lungă. Să-i

ajuns la 
pe o. pe- 
ajungă !

Scurt
circuit ?

familiide 
noile apar-
M-2-A din 

municipiul 
s-a

Bucuria celor 20 
care s-au mutat in 
tamente din blocul

■ cartierul Crihala, 
Drobeta Turnu-Severin.
stins repede, cind au văzut că 
becurile nu ard. „Dacă vreți 
lumină imediat — le-au spus 
cei de la Exploatarea electro- 
energettcă Mehedinți — inclie- 
iați contract". Zis și făcut.făcut.
Contractul s-a încheiat imediat 
(cu.nr. 578), banii s-au dat, dar 

‘ au trecut vreo două luni și mai 
bine și tot nu arde lumina. Se 

i pare că electricienii cu pricina 
n-au fost prea „curentați" de 

| r plingerile locatarilor, de vreme 
ce au intirziat intrarea pe., cir- 

- cult. Cine le face conectarea?

Curcă
i nu se mai
descurcă

Un incendiu izbucnit in came
ra 331 de la hotelul ,(împăratul 
Romanilor" din Sibiu s-a soldat, 
cu toată intervenția promptă a 
pompierilor, cu o pagubă in 
valoare de 20 000 lei. Nu mică 
a fost însă surpriza administra
ției văzînd că „nota de plată" 
pentru respectiva pagubă trebuie 
achitată de însuși Dănilă Curcă, 
instalatorul hotelului, cunoscut 
și măgulit de cei din jur cu epi
tetul de „descurcăreț". De data 
aceasta însă, reșoul uitat de el 
în priză in camera cu pricina 
arăta limpede a cui e vina. 
Curcă nu se mai descurcă. Plă
tește.

Capcana 
fatală

Toader C. Baciu, din localita
tea Plopenii Metri. (Botoșani), se 
tot ducea și spunea pe la vecini 
că șobolanii îi provoacă pagube 
in gospodărie. Numai de unde 
putea și trebuia să obțină ajutor, 
nu s-a dus și n-a spus. Pentru 
a scăpa de șobolani, a improvi
zat o capcană electrică. Dar, lu- 
crind cu fire puse sub tensiune, 
T.B. a fost electrocutat.

Rubrică redactată de
Petre POPA
Gheorțjhe DAVSD 
și corespondenții „Scînteii"

„PERLA" 
BUCEGILOR 
peste trei ani

ÎNSEMNĂRI DESPRE PROGRAMUL 
DE DEZVOLTARE A STAȚIUNII SINAIA

® încâ doua hoteluri de mare capacitate 
© O pîrtie de schi de 5 100 metri ® Teleferic 
între Bușteni și „Babele" © Un mare garaj 
subteran © Sinaia va intra în circuitul marilor 

stațiuni turistice montane

Multe sint noutățile în 
turism. începind cu anul 
1973, a bătut ceasul înnoiri
lor și pentru „perla" Buce
gilor. Și nu întâmplător. Si
naia ocupă, după Poiana 
Brașov, un loc de frunte in 
ce privește eficiența econo
mică. O dovadă in acest 
sens o constituie și faptul 
că pe ansamblul bazei ma
teriale de ■ cazare — hote
luri, vile, cabane — gradul 
anual de ocupare se ridică 
la peste 70 la sută. Solicită
rile pentru cea mai fru
moasă stațiune de pe- Valea 
Prahovei — \mai alos din 
partea turiștilor străini •— 
sint, indiscutabil, mult mal 
mari. Limitele care mai a- 
par in satisfacerea lor in 
anumite perioade sint de
terminate numai de insufi
ciența spațiilor de cazare 
hoteliere — intrucit cele din 
vile și cabane satisfac in 
genere nevoile turiștilor. 
Dar despre aceste limite 
se va vorbi, nu peste 
multă vreme, la timpul 
trecut.

„Așa este — ne spune to
varășul Ion-Dragoș Dogarii, 
director adjunct al O.J.T. 
Prahova, Programul de 
dezvoltare a Sinaiei in ac
tualul cincinal, aprobat de 
ministerul nostru, va ac
ționa tocmai in direcția 
creșterii spațiilor de cazare 
și înmulțirii dotărilor nece
sare agrementului. Este un 
program in baza căruia, 
peste cițiva ani, vom putea 
vorbi despre Sinaia ca des
pre o localitate mult în
tinerită".

Ce prevede, în mare, a- 
cest program 7

în primul rînd, construc
ția a două hoteluri de mare 
capacitate, cu. dotări com
plexe, care să poată prelua

in întregime, — in perioade 
de virf — cererea turistică 
externă și internă. Primul 
hotel va avea o capacitate 
de 400 de locuri și va fi' 
dotat cu o pistă de bow
ling, restaurant, bar de zi. 
unități de artizanat și de 
închiriat material sportiv 
etc. Cel de-al doilea, cu 
300 de locuri, va dispune 
de o piscină acoperită, 
restaurant cu autoservire 
și o cramă destinată de
gustărilor de vinuri. Mo
dul cum sint concepute 
cele două hoteluri, cu do
tări complexe, este de na
tură să satisfacă cele mai 
exigente cerințe ale vilegia- 
turiștilor.

în legătură cu construcția 
celor două hoteluri ar fi de 
pus o singură întrebare în 
atenția celor în drept. Am
plasarea amindurora in cen
trul orașului, la o distanță 
de circa 1 000 m unul de al
tul, nu va aglomera prea 
mult zona centrală a stațiu
nii, contribuind astfel la 
transformarea ei intr-un 
centru urban obișnuit ? 
Cum bine se știe, la munte, 
turistul caută acele locuri 
care-i oferă mai multă li
niște, care-i satisfac mai 
mult dorința de a „trăi in 
natură".

AI doilea obiectiv al pro
gramului de dezvoltare se 
referă la crearea unor con
diții de agrement specific 
montane, pe măsura cerin
țelor unei stațiuni interna
ționale. Pentru că Sinaia nu 
poate intra in competiție cu 
marile centre turistice nu- 
mai cu darurile naturii Li 
oricit de : mari ar fi elfe — 
este, deci, firească orienta
rea de a se acționa in anii 
următori, in mod prioritar, 
asupra creării și diversifi-

căni mijloacelor de agre
ment. Ce se prevede in a- 
cest scop ? Amenajarea — 
de către Ministerul Turis
mului, in colaborare cu 
C.N.E.F.S.. - a pistei de 
bob existentă la Sinaia, spre 
a o aduce la gradul de com
petitivitate necesar unor 
concursuri internaționale de 
amploare. „Perla" Bucegilor 
va intra astfel in circuitul 
stațiunilor internaționale, 
capabile să asigure nu nu
mai obișnuitul agrement al 
turiștilor, dar și organizarea 
unor competiții dc marc 
anvergură. Sint prevăzute 
și aprobate in acest scop 
fonduri pentru amenaja
rea celei mai lungi pir- 
tii de schi din țară (5 100 
ml) — care să facă le
gătura intre Virful cu Dor 
și Sinaia. Alte două pîrtii, 
dintre cele mai bune (ia 
Poiana Stînii și in Valea 
Dorului), vor fi valorificate 
pentru schiul de performan
ță și pentru turiștii dor
nici dc a învăța acest sport, 
prin construirea a două te- 
leschiuri și telcscaune. Nu 
este lipsit de interes să in
formăm și asupra unui alt 
obiectiv. Se află în per
spectivă de'contractare con
struirea unui teleferic cu 
cabină intre Bușteni și ca
bană „Babele" — care, prin- 
tr-un sistem de telegondolă.

urmează să facă legătuia 
(prin cabanele Peștera și 
Padina) intre Valea Praho
vei și Valea Ialomiței.

în sfirșit, al treilea obiec
tiv al programului de dez
voltare are în vedere crea
rea unor condiții optime și 
pentru turiștii automobi- 
liști. Sint de reținut, în a- 
cest sens, citeva măsuri. în- 
trucit spațiile de parcare nu 
mai fac față noilor cerin
țe, se va construi — in 
preajma celui de-al doi
lea hotel prevăzut in 
program — un garaj 
subteran ele mare capa
citate. Drumul moderni- 
7. at de acces Sinaia — Cota 
1 400 va fi prelungit pînă la 
Cota 1 500, pentru a se crea 
in părțile laterale noi spa
ții de parcare. Sint prevă
zute măsuri, in planurile 
organelor județene de spe
cialitate. și pentru moder
nizarea, pină 4a sfirșitul 
cincinalului, a tuturor căi
lor de acces către principa
lele zone de atracție din 
jurul stațiunii.

...Așadar, „perla" Bucegi
lor pășește convingător in 
epoca înnoirilor. Să-i urăm 
succes și să așteptăm invi
tația de a vizita noile edi
ficii.

Constantin PR1ESCU

(Urmare din pag. I)
nificativ că există acum la 
Satu-Mare o producție in
dustrială de case ? .

Gross Adalbert, șeful a- 
telierului diverse („diverse 
case" am zice noi), ne-a 
spus că fabrica a intrat in 
producție la 1 iunie anul 
curent, că a produs pină 
acum 70 de apartamente, o 
școală cu 16 săli de clasă, 
un complex creșă-grădini- 
ță. un cămin pentru copii, 
grinzi de poduri, tuburi de 
canaliz.are și altele, că i s-a 
îngăduit să rebuteze (dat 
fiind începutul) 30> la sută 
din producție, dar nu s-a 
robutat. pînă acum, abso
lut nimic. Ne-a mai spus 
că maistrul Schwarzchof 
Iuliu, împreună cu alți ciți
va din fabrică, au născocit 
un procedeu nou de fini
sare și de pigmentare a 
pereților (culorile devin 
mai rezistente), care per
mite reducerea operației 
de la două ore la patruzeci

de minute. Pleacă din a- 
ceastă fabrică, pe trailere 
lungi, cite un apartament 
și jumătate, uneori două 
apartamente pe zi (dumi- 
tale și lui Gheorghe Mare 
v-au trebuit doar pentru 
temelia casei două săptă- 
mini, dar, ce era de făcut, 
nu exista pe atunci „fa
brică 'de case"). Am înțeles 
din toate astea că Satu- 
Mare nu numai că a renăs
cut după cele petrecute 
acum trei ani, dar aspiră 
și iși clădește o cu totul 
altă înfățișare.

N-a trecut nici o lună 
de cînd a fost dată în fo
losință noua clădire a spi
talului județean, cu 725 de 
locuri, cu policlinică, apa
ratură nouă.

— Ce evenimente deose
bite s-au petrecut aici de 
cind și-a inceput spitalul 
activitatea ? l-am întrebat 
noi pe medicul Dumitru 
Bahici, directorul direcției 
sanitare județene și direc
tor al spitalului județean.

— Nimic, deosebit — ne-a 
răspuns el’cu un zimbet in 
care s-au concentrat sub
înțelesuri darnice... Nimic 
deosebit dacă facem ab
stracție de faptul că prin 
noile dotări am început să 
rezolvăm cazurile grave pe 
care le trimiteam pînă a-'

trul a luat ființă după 
plecarea dumitale din Satu- 
Mare).

Ne-a invitat să luăm loc 
și ne-a spus :

— Bine că ați venit, sint 
ceva noutăți. între altele 
— noutatea că zilele aces
tea a fost luat in discuție

S"> 'O.'WQK

® Secretarul Consiliului 
municipal al F. U. S.

— Acum, la mai bine 
de un an de zile de la 
apariția Legii nr. 6/1972, 
ne-a declarat, interlocu
torul nostru Vasile Ma- 
nolache, se poate apre
cia că echipele de con
trol obștesc din mu
nicipiul lași au reușit 
să exercite o influență 
pozitivă asupra sectoare
lor controlate. Cum anu
me ? Fără Îndoială, me
ritul principal revine 
membrilor celor aproape 
600 de echipe. Este a- 
devărat, aceste reușite 
se datoresc, in bună mă
sură, și cadrului organi
zatoric asigurat echipelor 
cetățenești. Amintesc aici 
o parte din măsurile sta
bilite pe plan local : re
partizarea echipelor pe 
domenii corespunzătoare 
pregătirii membrilor lor 
și in apropiere de locu
ința acestora ; numirea, 
in cadrul întreprinderilor 
mai mari, a unor respon
sabili cu activitatea tutu
ror echipelor de control 
obștesc ; organizarea ;le 
întâlniri lunare (la Con
siliul municipal F.U.S.) 
cu toți responsabilii con
trolului obștesc din în
treprinderi și conducăto
rii unităților verificate ; 
instituirea procedeului ca 
fiecare membru al comi
siei municipale de con
trol obștesc să însoțească 
periodic echipele pe te
ren ; organizarea unor 
schimburi de experiență 
între echipe ; stabilirea 
după-amiezilor de luni și 
joi pentru consultații ale 
controlorilor . obștești la 
Consiliul municipal F.U.S. 
ele.

— Cum este asigu
rată eficienta inter
vențiilor echipelor de 
control obștesc ?

— Concret, se proce
dează astfel : din multi
tudinea de aspecte sesi
zate de echipe, acestea le 
aleg pe cele care se pot 
rezolva pe loc și .nu pă

răsesc unitatea pină cind 
nu sint soluționate. Pen
tru toate celelalte as
pecte. echipele fac con
semnările de . rigoare in 
procesele verbale de 
control, urmind ca, in 
maximum 24 de ore, cei 
controlați să aducă la 
cunoștința conducătorilor 
unităților respective pro- 
cesele-verbale ale echipe
lor (in fiecare întreprin
dere controlată este de
semnat un cadru dc con
ducere care sc ocupă per
sonal de problemele sesi
zate de controlorii ob
ștești), stabllindu-se cu a- 
cest prilej, termene preci
se de rezolvare. în cazul 
in care, la viitorul control, 
membrii echipelor consta
tă că nu s-au luat măsu
rile stabilite, este sesizat 
Consiliul municipal F.U.S. 
(de către responsabilul cu 
controlul obștesc din în
treprindere) și — în func
ție de urgența problemei 
sesizate — sint chemați 
imediat la ordine cei in 
drept, sau cazul respectiv

este pus in discuția par- 
ticipanților la întâlnirile 
lunare dc la consiliul 
F.U.S.

— Ce alte experi
ențe pozitive au mai 
apărut la. Iași in le
gătură cu activitatea 
de control obștesc ?

— Pentru a asigura 
mobilizarea echipelor, ani 
stabilit un sistem dc in
tervenție compus din mai 
multe trepte : responsabi
lul cu activitatea de -con
trol obștesc din întreprin
dere, biroul organizației 
de partid, adunarea gene
rală de partid (in paran
teză spus, am fost foarte 
rar solicitați să apelăm la 
asemenea mijloace in ve
derea activizării echipe
lor).

Vorbind de realizările 
noastre, n-aș dori să se 
creadă că activitatea de 
control obștesc la Iași 
este pe deplin satisfăcă
toare. Sintem conștienți 
că există loc de mai bine 
și, de aceea, toți contro
lorii obștești din munici
piul Iași, la fel ca și 
membrii Consiliului local 
F.U.S., sint hotăriți să-și 
perfecționeze propria ac
tivitate.

@ Responsabilul unei echipe 
de control obștesc fruntașă 
pe municipiu

Cind ne-am propus să 
realizăm acest interviu, 
am fost puși într-o se
rioasă dilemă. Solicitând, 
la Consiliul local F.U.S., 
să ni se recomande cel 
mai bun responsabil al 
unei echipe de control 
obștesc din Iași, am lost 
îndrumați către un panou 
afișat in centrul orașului, 
precizindu-ni-se că toți 
responsabilii prezentați â- 
colo sint la fel de pri- 
cepuți. la fel de buni.

Cu riscul de a-i nedrep
tăți pe ceilalți 49 de res
ponsabili popularizați la 
panoul fruntașilor (dintre

care notăm : Albu Maxin, 
de la întreprinderea 
„Textila", Durfiitru Iones- 
cu, dc la „Țesătura". Ma
ria Manea, casnică, Ana 
Panciu, de la Fabrica de 
antibiotice. Vasile Barbu, 
de la Uzina metalurgică, 
Gheorghiță Alexandru, de 
la U.R.A.. Iancu Vasile, 
de la U.M.A.I.A.. Teodor, 
Cotigă, dc la fabrica de 
mătase „Victoria". Elena 
Cocoș, de la Uzina de fi
bre sintetice, Rada Lăcă
tuș, de la Fabrica de con
fecții), ne-am decis să 
purtăm dialogul ce ur
mează cu lăcătușul loan

Mancaș, de la întreprin
derea de tricotaje „Mol
dova".

— Ce vă determină 
să consacrați o parte 
din timpul dv. liber 
activității de control 
obștesc ?

— Fiecare dintre noi, 
cei aleși in echipele 
de control obștesc, avem 
o datorie comună față 
de colegii noștri de 
muncă : să veghem — in 
numele mandatului pe 
care ni l-au dat — la 
buna servire a lor, a 
noastră, a tuturor cheliți
lor din unități. Și — in 
primul rind. din respect 
pentru cei ce ne-au ales 
— trebuie să ne achităm 
cum se cuvine de respon
sabilitatea încredințată.

— Ani aflat că ac
tualii dv. colegi din 
echipă sint de cu- 
rind membri ai „for
mației Mancaș" I

— într-adevăr, foștii 
membri ai echipei mele 
activează acum in alte 
formații. De ce ? Pentru 
că am considerat sufi
cientă experiența căpă
tată de ei în anul de zile 
in care am lucrat îm
preună pe teren și, a- 
cum. pot da ei înșiși o 
mină de ajutor in cele
lalte echipe.

— Sinteți și res
ponsabil cu activita
tea echipelor pe în
treaga întreprindere. 
Cum vă descurcați in 
această calitate ?

— Unii mă consideră, 
poate, pisălog, dar. in 
apropierea fiecărui sfir- 
șit de lună, trec pe lâ 
toți responsabili,i de echi
pă și Ie ■ reamintesc obli
gația de a merge pe te
ren. Rolul meu nu se 
opreșt.e insă aici : mă în
grijesc 'Să primesc toate 
proCesele-verbale de la 
echipe șt să tin evidenta 
observațiilor și a propu
nerilor lor. Cele care nu 
se rezolvă la termenele 
stabilite le raportez la 
Consiliul municipal F.U.S.

Rubrică realizată de 
Mihai IONESCU

lajelor miniere și de trans
port continuu, cu posibili
tatea unei producții de se
rie mare și, firește, de o 
mai accentuată moderni
tate...

— Pentru produsele pro
iectate de centrul dumnea
voastră și executate la

săptămini, un troliu screper 
pneumatic la o mină din 
Maramureș. N-am primit 
nici o veste. Dar, pentru 
că este vorba despre un 
produs nou, vom trimite 
peste citeva zile un specia
list ca să vadă -cum stau 
treburile.

SCRISOARE DIN SATU-MARE
cum' clinicilor specializate 
de la Cluj și din alte părți. 
Nimic deosebit dacă tre
cem- cu vederea că avem 
acum cele mai.' bune condi
ții pentru a reda suferin
zilor} sănătatea.

Zece minute mai târziu 
ne aflam in biroul directo
rului CEPROM-ului (Cen
trul de cercetări și proiec
tări pentru utilaj minier și 
de transport continuu) in- 
ginerulToaii Luțaș. (Cen-

studiul nostru privind per
spectivele uzinei „Unio" și 
ale viitoarelor ei produse.

Stimate Gh. Grofic, sin
tem convinși că in pere
grinările dumitale prin 
lume ai văzut produse aje 
acestei uzine. Poate că au 
ajuns pe acolo chiar cu 
vaporul pe care te afli. Se 
prevede o mai strictă și 
mai adîncită profilare a u- 
zinei pentru fabricația uti-

„Unio" in ultima vreme 
aveți vești de la bene
ficiari ?

— Nu.
— Și nu sinteți îngrijo

rați ?
— Nu. Pentru că, știm 

din experiența de pină 
acum, că, de regulă, vești
le sosesc doar atunci cind 
ceva nu merge cum trebuie. 
Au fost, de exemplu, expe
diate in urmă cu citeva

Stimate Gheorghe Grofic, 
și din faptul de mai sus, 
ca și din altele pe care ți 
le vom anunța, vei înțelege, 
desigur că oamenii de pe 
aceste meleaguri au rămas 
cu același sentiment al 
datoriei, cu același simț al 
responsabilității) Am în
tâlnit astăzi, de exemplu, 
pe președintele cooperativei 
agricole de producție din 
comuna Pir. Venise la

oraș cu ^treburi urgente în 
legătură cu terminarea cam
paniei de recoltare. Era 
mindru pentru faptul că 
au obținut anul acesta cea 
mai mare recoltă de griu 
din cite s-au cunoscut pe 
la ei vreodată. Ne-a poves
tit că pe la începutul lunii 
trecute s-a abătut asupra 
satului lor o ploaie toren
țială care a ținut trei zile. 
Atit de multă apă a căzut 
incit, din cauza umezelii, 
toate recoltele erau amenin
țate do mană. Ei. și 
atunci, fără nici o ezitare, 
1 400 de țărani cooperatori 
au muncit zi și noapte la 
stropit, la prășit, la tot ce 
a mai fost necesar pentru 
salvarea bucatelor.

Ce noutăți să-ți mai spu
nem 7 Lingă digul care a 
fost atunci străpuns de 
furia apelor (acum el a fost 
suprainălțat și fortificat) s-a 
construit o mică stațiune 
balneară, cu ape termale 
și n-ar fi exclus ca in vii

torii ani să apară aici ceva 
asemănător cu Băile Felix. 
Peste citeva zile va pleca 
sprte un oraș din Olanda o 
echipă artistică de amatori. 
Evenimente și noutăți sint 
cu duiumul, meleagurile 
Satului Mare trăiesc acum, 
ca întreaga Românie, mo
mentele de emoție și de 
muncă pe întrecute, de 
dinaintea, marilor sărbători.

Am' înțeles din scrisoa
rea dumitale că nu peste 
mult timp vasul pe care 
lucrezi se va întoarce in 
țară și că intenționezi un 
drum de citeva zile la 
Satu-Mare. Vei avea multe 
surprize. Multe lucruri te 
vor biicufa. Noi am încercat 
in scrisoarea noastră să-ți 
oferim mai devreme citeva 
vești și citeva imagini din 
locul în care. în momente' 
de grea cumpănă, cu ome-’ 
nia dumitale, ți-ai făcut 
atit de mulți prieteni și 
unde ești așteptat.

Iți urăm multă sănătate,
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listă, iar acum trecînd la făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate — o etapă nouă în dez
voltarea sa.

De ce totuși apreciez că Româ
nia este țară în curs de dezvolta
re ? Pentru că, cu toate rezultatele 
remarcabile pe care le-am obținut, 
ne mai desparte o distanță destul 
de mare de țările avansate din 
punct de vedere economic. Este 
adevărat că orînduirea. socială este 
superioară, dar nu putem ignora 
faptul că baza materială este încă 
scăzută. De aceea, ne-am propus 
ca în următorii 10—15 ani să lichi
dăm practit acest decalaj și să ne 
apropiem, din punct de vedere al 
dezvoltării economice, de țările 
avansate. Ritmul de dezvoltare a 
industriei din primii doi ani și 
jumătate ai actualului plan cinci
nal este de circa 12 la sută, iar în 
prima jumătate a acestui an de 
14,5 la sută, ceea ce ne îndreptă
țește să afirmăm că vom putea să 
recuperăm acest decalaj în perioa
da amintită mai înainte.

Desigur, în elaborarea politicii 
sale partidul a ținut seama de con
dițiile specifice ale țării, de trecu
tul istoric, național, de gradul de 
dezvoltare socială, de tradiții, dar, 
totodată, s-a călăuzit după princi
piile și adevărurile generale ale 
socialismului, care sînt universal 
valabile. Printre acestea aș men
ționa trecerea mijloacelor de pro
ducție în mîinile poporului, instau
rarea puterii politice prin care 
poporul să participe nemijlocit la 
conducerea întregii activități eco
nomice și sociale a statului, înfăp
tuirea principiului socialist de re
partiție, lichidînd inegalitățile din 
trecut, deci asigurarea dreptății 
sociale în viața societății.

In concluzie, pot spune că re
zultatele obținute de poporul 
român în construcția socialistă se 
datoresc tocmai faptului că a știut 
să aplice principiile generale la 
condițiile specifice ale României, 
să • asigure rolul conducător al 
partidului și unirea în jurul său a 
întregului popor, care sprijină în 
mod unanim politica. internă și 
externă a partidului și statului.

Întrebare : Ce ioc atn- 
buiți tineretului și femeilor în 
sistemul social-politic al tării 
dumneavoastră ? Care credeți 
că trebuie să fie locul tinerei 
generații și al femeii in dez
voltarea generală a lumii con
temporane ?

RĂSPUNS : In România, femeile 
reprezintă, peste 51 la sută din 
populație. Este de înțeles că ele 
sînt participante active la tot ceea 
ce se înfăptuiește în țara noastră, 
regimul socialist asigurînd deplina 
egalitate în drepturi și preocupîn- 
du-se deopotrivă de promovarea în 
toate domeniile de activitate a tu
turor cetățenilor, atît a bărbaților, 
cît și a femeilor. Deci, femeile 
ocupă un loc important în întrea
ga viață socială în raport cu pon
derea pe care o au în totalul popu
lației. Noi dăm o înaltă apreciere 
femeii și considerăm că ea are un 
rol de o însemnătate deosebită în 
întreaga viață a societății.

în ce privește tineretul, trebuie 
să spun că, la tot ceea ce s-a în
făptuit în România, tineretul a 
participat întotdeauna în mod ac
tiv și cu întreaga sa pricepere, cu 
entuziasmul său, contribuind, ală
turi de toți cetățenii țării, la edifi
carea cu succes a socialismului. Aș 
putea spune că nu există latură a 
activității în care să nu fi fost și 
să nu fie prezent tineretul. Pornind 
de aici, noi acordăm o mare aten
ție pregătirii tineretului, creînd 
condiții ca el să-și poată însuși 
cele mai noi cunoștințe științifice 
și tehnice, educării lui, pe baza 
concepției înaintate despre lume și 
viață — materialismul dialectic și 
istoric — pentru a face ca genera
ția tînără de astăzi să poată asigu
ra mîine continuarea operei de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, a comunismului, 
să asigure viitorul liber și indepen
dent al patriei.

ÎNTREBARE : In ultimul 
timp, domnule președinte, 
România și-a extins relațiile 
cu statele în curs de dezvol
tare, in mod deosebit cu sta
tele africane și arabe. Vizita 
pe care o veți efectua într-o 
serie de state din America 
Latină se înscrie în contextul 
dezvoltării relațiilor cu- statele 
din lumea a treia ? Care sînt 
obiectivele acestei vizite ? 
Care sînt, în general, rezulta
tele relațiilor pe care Româ
nia le întreține cu statele în 
curs de dezvoltare 1

RĂSPUNS : Intr-adevăr, Româ
nia acordă o mare însemnătate 
extinderii relațiilor sale cu țările 
care au pășit pe calea dezvoltării 
independente, cu statele care luptă 
pentru ridicarea lor economico- 
socială, pentru consolidarea su
veranității naționale. ■ în ultimii 
ani am dezvoltat largi relații cu 
țările africane, cu statele arabe. De 
altfel, trebuie să menționez că cu 
multe dintre acestea România are 
relații tradiționale. Vizita pe care 
am efectuat-o în 1972 în opt țări 
africane și arabe a .constituit toc
mai expresia acestor relații de 
colaborare și a marcat totodată, 
un moment nou în ridicarea pe o 
treaptă superioară a acestei co
laborări.

Intr-adevăr, în curînd urmează 
să. efectuez o vizită într-un număr 
de țări din America Latină. A- 
ceastă vizită se înscrie, de aseme
nea, în politica României de ex
tindere a relațiilor sale cu țările 
care luptă pentru dezvoltarea Im’ 
economico-socială, independentă. 

De țările Americii Latine Româ
nia este, de asemenea, legată și 
prin anumite tradiții și prin anu
mite afinități, aș putea spune, de
terminate de originea latină co
mună. Vizita în aceste țări are 
drept obiectiv1 identificarea de noi 
domenii de colaborare economică, 
tehnico-științifică și culturală, în
tărirea relațiilor de prietenie, a 
solidarității în lupta pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă, o lume 
a păcii.

Relațiile cu toate statele în curs 
de dezvoltare, cu toate țările care 
se pronunță pentru o politică in
dependentă contribuie la dezvolta
rea economico-socială a fiecărui 
stat. Ele sînt bazate pe principiile 
egalității, respectului independenței 
și suveranității naționale, avanta
jului reciproc, neamestecului în 
treburile interne —și, deci, oferă o 
bază nouă de afirmare a relațiilor 
intre state. într-un sens mai larg, 
se poate spune că aceste relații 
se înscriu în lupta pe care o .du
cem împreună cu aceste state îm
potriva politicii imperialiste de 
forță și dictat, împotriva colonia
lismului și neocolonialismului. în
tărirea acestor relații constituie o 
parte a luptei pentru respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî dezvoltarea așa cum o do
rește, fără nici un amestec din 
afară, corespunzînd deci cauzei 
progresului și păcii între popoare.

ÎNTREBARE : Ce ne puteți 
spune, domnule președinte, 
despre rolul jucat de Româ
nia în pregătirea Conferinței 
de la Helsinki pentru securi
tatea europeană, despre rolul 
jucat de țara dumneavoastră 
in desfășurarea conferinței și 
care va fi aportul său în viitor 
în această problemă ? Sinteți 
satisfăcut, domnule președinte, 
de rezultatele la care s-a ajuns 
după prima etapă; a conferin
ței ?

RĂSPUNS : România. împreună 
cu alte țări socialiste, s-a pronun
țat de mulți ani pentru o confe
rință general-europeană, pornind 
de la necesitatea de a așeza rela
țiile de pe acest continent pe prin
cipii noi, care să asigure dezvol
tarea în siguranță și independență 
a fiecărei națiuni europene. Doresc 
să menționez că țara noastră a 
colaborat larg cu toate țările euro
pene în pregătirea conferinței, a 
acționat intens, în cadrul lucrărilor 
pregătitoare de la Helsinki, pentru 
stabilirea normelor și principiilor 
de Bază pe care să fie organizată' 
această conferință. Și apreciez că 
s-au obținut rezultate pozitive în 
această direcție. De asemenea, țara 
noastră, a participat activ lâ stabi
lirea directivelor pentru comisii, 
pe baza cărora se vor întocmi do
cumentele finale ale conferinței. 
Doresc, totodată, să menționez că 
la lucrările, primei faze a conferin
ței, în cadrul întîlnirii miniștrilor 
de externe. România și-a expus pe 
larg punctul său de vedere cu 
privire la toate problemele privind 
atît securitatea europeană, cît și 
viața internațională. Aș putea deci 
spune că țara noastră a adus, în 
acest sens, o contribuție activă — 
împreună, desigur, cu toate țările 
participante. Doresc să menționez 
cu multă satisfacție că rezulta
tele obținute se datoresc tocmai 
faptului că s-a ajuns la un con
sens general, că s-au pdtut sta
bili, de comun acord cu toți 
participanții, orientările și prin
cipiile de bază ale relațiilor 
dintre state. Poate aceasta consti
tuie unul dintre cele mai impor
tante succese obținute pînă acum 
în pregătirea și în desfășurarea 
lucrărilor primei etape a Confe
rinței general-europene. Sîntem 
deci mulțumiți de rezultatele, ob
ținute și vom participa activ la 
faza a doua, deci la lucrările co
misiilor pentru elaborarea docu
mentelor corespunzătoare. Apre
ciem că succesul Conferinței gene
ral-europene va avea o importanță 
istorică nu numai pentru Europa, 
ci și pentrd dezvoltarea generală 
a vieții internaționale.

ÎNTREBARE : Care este pă
rerea dumneavoastră, domnule 
președinte, despre dorința u- 
nor state arabe de a participa 
la această conferință ?

RĂSPUNS : România s-a pronun
țat și se pronunță pentru a se 
accepta dorința țărilor arâbe me
diteraneene care și-au exprimat 
dorința de a-și expune punctul de 
vedere în cadrul conferinței. Ea 
este pentru a se crea condiții ca 
aceste țări să-și poată prezenta 
punctele lor de vedere în cadrul 
acestei conferințe.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, România a fost pri
mul stat, după Uniunea So
vietică. membru al Pactului 
de la Varșovia, care, în 1967, 
a stabilit relații diplomatice 
cu Republica Federală Ger
mania. De asemenea, l-ați in
vitat pe președintele S.U.A., 
Nixon, să întreprindă o vizită 
în țara dumneavoastră în anul 
1969. O seamă de alte iniția
tive de acest gen mă deter
mină să vă întreb dacă Româ
nia are o concepție proprie în 
ceea ce privește necesitatea, 
unei apropieri între țăfile so
cialiste și cele capitaliste. De 
asemenea, care este concepția 
României despre relațiile eco
nomice internaționale, despre 
rolul acestora în lumea con
temporană ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, Româ
nia a stabilit relații diplomatice 
cu Republica Federală Germania 
în 1967. A făcut aceasta pornind 
de la realitățile din Europa, de la 
existența celor două state ger
mane. Avînd de mult relații cu 
Republica Democrată Germană, 
țara noastră a considerat că este 

necesar să acționeze și pentru nor
malizarea relațiilor sale cu Repu
blica Federală Germania. Am a- 
preciat că aceasta este de natură 
să contribuie la soluționarea pro
blemelor din Europa, la crearea și 
la impulsionarea cursului nou, de 
destindere și colaborare. Trebuie 
să spun că evenimentele, viața au 
confirmat pe deplin justețea aces
tui punct de vedere și a acțiunii 
României.

În relațiile sale internaționale 
România pornește de la faptul că 
există țări cu orînduiri sociale 
diferite, că, pe baza principiilor 
coexistenței pașnice, între . toate 
aceste țări pot să se dezvolte re
lații de colaborare în toate dome
niile de activitate. De altfel, în 
condițiile actuale, ale dezvoltării 
tehnicii și științei, participarea ,1a 
diviziunea internațională a muncii 
și la schimbul mondial de valori 
materiale și spirituale este o ne
cesitate obiectivă pentru progresul 
general al oricărei țări.

în acest spirit s-a realizat și 
vizita președintelui Statelor Unite, 
Nixon, în România, în 1969, pre
cum și vizita mea, în 1970, în Sta
tele Unite: în acest spirit se dez
voltă relațiile de colaborare din
tre România și Statele Unite. Aș- 
putea spune că evenimentele, via
ța au confirmat, de asemenea, pe 
deplin justețea acestei politici pe 
care a dus-o și o duce România.

Este de înțeles că. dezvoltarea 
vieții internaționale impune o co
laborare activă între toate statele, 
lărgirea schimburilor economice, 
științifice, culturale — acestea 
constituind factori importanți pen
tru afirmarea unei politici noi de 
pace și colaborare între toate po
poarele'lumii. Desigur, am în ve
dere ca la baza tuturor acestor 
relații să se pună principiile ega-- 
lității în drepturi, respectului și 
suveranității, independenței națio
nale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

ÎNTREBARE : Permiteți-mi, 
domnule președinte, să abor
dez o problemă față de care 
popoarele din Orientul Mij
lociu sînt deosebit de sensi
bile. Țara dumneavoastră are 
relații bune atît cu țările ara
be, cit și cu Israelul. Cum 
concepeți contribuția pe care 
România ar putea să o aducă 
la restabilirea păcii și norma
lizarea situației in această 
parte a lumii ? Ce însemnăta
te acordați rezolvării proble
mei palestinene pentru resta-

4 bilirea păcii în Orientul Mij
lociu ?

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat. întqtdeauna pentru soluțio
narea problemelor din Orientul 
Mijlociu — ca, de altfel, a tuturor 
problemelor dintre state — pe cale 
politică, pașnică. Nu doresc să fac 
acum istorie, dar am considerat 
că acest conflict — mă refer la 
războiul din 1967 — nu poate duce 
la soluționarea problemelor, ci, 
dimpotrivă, numai la complicarea 
situației. De aceea, așa cum am 
apreciat și în situația altor con
flicte, am considerat că trebuie să 
acționăm în așa fel îneît să con
tribuim la soluționarea acestor 
probleme, nu la agravarea lor. 
Am considerat că menținerea re
lațiilor diplomatice cu statele în 
conflict nu înseamnă aprobarea 
acestui conflict, ci, dimpotrivă, 
înseamnă a menține posibili
tățile pentru a acționa în direcția 
soluționării lui pe cale pașnică, 
politică.

Trebuie să spun că apreciem 
că rezoluția Consiliului de Securi
tate din noiembrie 1967 oferă baza 
pentru o soluționare politică a 
conflictului — și considerăm că 
toate statele trebuie să acționeze 
în -direcția aplicării acestei rezo
luții. în ce o privește, România 
va face tot ce poate în această 
direcție. Considerăm că Israelul 
trebuie să se retragă din terito
riile arabe ocupate, că, in general, 
nu se poate accepta ocuparea de 
teritorii străine. Ne pronunțăm, 
totodată, pentru asigurarea inte
grității teritoriale și a suveranită
ții naționale a tuturor statelor din 
Orientul Mijlociu. Este în interesul 
tuturor popoarelor din Orientul 
Mijlociu de a se restabili cît mai 
repede pacea, pentru a-și putea 
concentra, eforturile în direcția 
progresului economico-social, a 
ridicării bunăstării lor materiale 
și spirituale. Considerăm, totodată, 
că este necesar să se țină seama 
de necesitatea asigurării condi
țiilor ca populația palestineană să 
poată duce o viață de sine stătă
toare, să se organizeze în mod 
independent, autonom, corespun
zător voinței sale. Aceasta consti
tuie, după părerea mea, u-n factor 
de deosebită importanță pentru a 
se realiza o pace trainică în 
Orientul Mijlociu.

ÎNTREBARE : In ultima pe
rioadă s-a ridicat, cortina asu
pra unor noi crime in conti
nentul african. Este vorba de 
crime comise asupra unor 
copii,, a unor femei și bă- 
trîni. Ce părere aveți despre 
aceste crime petrecute în Gui- 
neea-Bissau și Mozcțmbic ? 
Dacă \ne-ați putea expune, de 
asemenea, poziția țării dum
neavoastră privind mișcările 
de eliberare națională din A- 
frica. Există intre aceste miș
cări și România legături și a- 
propieri ? Dacă ne puteți spu
ne cepa în legătură cu poziția 
României față de guvernul 
minoritar rasist din Rhodesia.

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat în mod consecvent și activ 
pentru lichidarea definitivă a do
minației coloniale în Africa și în 
întreaga lume. Am condamnat în
totdeauna și este clar că condam
năm și în prezent cu toată aspri
mea noile crime comise de colo
nialiștii portughezi în Guineea- 

Bissau, în Mozambic și în celelalte 
teritorii. Apreciez că este necesar 
ca popoarele, opinia publică mon
dială să acționeze cu toată fermi
tatea .împotriva acestor crime și, 
în același timp, pentru a se pune 
capăt în cel mai scurt timp domi
nației colonialiste. România a con
damnat și condamnă regimurile 
rasiste din Africa, de Sud, din. 
Rhodesia și sprijină lupta pentru 
a se pune capăt acestor regimuri, 
pentru asigurarea deplinei egali
tăți în drepturi pentru toți cetă
țenii acestor țări și participarea 
lor la conducerea întregii activi
tăți a statului.

întreținem relații strînse cu 
mișcările revoluționare naționale 
din aceste țări. De asemenea, 
avem relații strînse cu toate miș
cările de eliberare națională din 
Angola, Guineea-Bissau, Namibia 
și Mozambic, le acordăm sprijin 
material, politic și diplomatic. 
Am semnat cu reprezentanții a- 
ces-tor mișcări declarații comune. 
Avem de acum în România un 
reprezentant permanent al Ango- 
lei și urmează să primim și pe 
reprezentanții altor mișcări de eli
berare, în raport cu dorințele lor. 
Apreciem că este necesară inten
sificarea sprijinului pentru aceste 
mișcări din partea țărilor socia
liste, a opiniei publice mondiale, 
pentru a se putea asigura triumful 
luptei de eliberare a acestor po
poare. care, după părerea mea, 
este apropiat.

ÎNTREBARE : Cunoașteți, 
domnule președinte, că Suda
nul, ca și celelalte state afri
cane care s-au aflat sub do
minația colonialistă, sînt ca
racterizate de existența mai 
multor naționalități pe teri
toriul lor. In țara dumnea
voastră, alături de poporul 
român, trăiesc și alte naționa
lități. Ați reușit să stabiliți o 
unitate națională trainică. Bi
nevoiește. Excelența Voastră, 
să ne vorbească despre expe
riența României în acest do
meniu și despre unitatea trai
nică a poporului român, în 
momentul de față ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, în Ro
mânia locuiesc, alături de poporul 
român, și cetățeni de alte naționa
lități, îndeosebi maghiari,’ ger
mani, sîrbi. În trecut, clasele ex
ploatatoare, indiferent de naționa
litate, au dus o politică de învrăj
bire a maselor populare de diferite 
naționalități pentru a le putea 
asupri., mai bine. Orîpduirea. socia
lista. Partidul Comunist Român 
au asigurat deplina egâli'făte ,.iri 
drepturi între toți ■ cetățenii, fără 
deosebire de naționalitate. Am asi
gurat dreptul fiecărui cetățean, in
diferent de naționalitate, de a pu
tea participa activ și de a ocupa 
orice funcție în partid și în stat. 
În același timp, prin Constituția 
țării, și în activitatea practică am 
asigurat folosirea limbii . materne 
— în învățămînt, în administrație, 
în justiție și în alte domenii de 
activitate. Am acordat o atenție 
deosebită dezvoltării industriale a 
tuturor, regiunilor țării, deci și a 
regiunilor locuite de populație de 
alte naționalități, deoarece am 
considerat că asigurarea dezvol
tării economice a tuturor regiuni
lor constituie un factor de impor
tanță deosebită pentru afirmarea 
principiului egalității în drepturi. 
Toate acbstea au contribuit Ia rea
lizarea unității trainice între toți 
cetățenii patriei. Noi considerăm 
că felul în care am rezolvat pro
blema națională constituie una 
dintre marile realizări ale Ro
mâniei socialiste.

ÎNTREBARE : Cum apre- 
ciați perspectiva relațiilor din
tre România și Sudan ? Do
riți să transmiteți— prin in
termediul ziarului nostru — 
un mesaj poporului sudanez, 
ale cărui sentimente de priete
nie pentru poporul român și 
pentru Excelența Voastră, per
sonal, ați putut să le cunoaș
teți cu prilejul vizitei de anul 
trecut la Khartum ?

RĂSPUNS : In primul rînd, do
resc șă menționez că relațiile din-' 
tre România și Sudan se dezvoltă 
în mod ascendent. în această ’di
recție apreciez că vizita pe care 
am efectuat-o cu un an și cîteva 
luni în urmă în Sudan, precum și 
vizita din acest an a președintelui 
Sudanului în România au consti
tuit factori importanți în eviden
țierea'de noi posibilități de. dez
voltare a colaborării și cooperării 
în producție și în alte domenii de 
activitate. Convorbirile pe care 
le-am avut cu președintele Ni- 
meiry, atît în Sudan, la Khartum, 
cît și în România, la București, au 
evidențiat că asupra, celor mai 
multe probleme ’există puncte 
de vedere asemănătoare sau foar
te apropiate, că există o do- . 
rință comună de a dezvolta 
relațiile de . colaborare activă 
dintre popoarele noastre. Bazat pe 
aceasta, apreciez că există o per
spectivă bună, trainică, pentru ex
tinderea colaborării, atit bilaterale, 
cit și pe plan internațional, în 
lupta împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismu
lui, pentru o politică de colaborare 
și de pace.

Păstrez impresii deosebit de 
plăcuțe despre vizita în frumoasa 
dumneavoastră țară, despre primi
rea călduroasă ce ne-a făcut-o 
populația cu care ne-am întâlnit, 
despre manifestările de prietenie 
'și simpatie și despre hărnicia și 
hotărîrea poporului sudanez de 
a-și făuri o viață nouă, indepen
dentă.

Doresc să adresez, prin interme
diul ziarului dumneavoastră, un 
salut călduros poporului sudanez, 
cele mai bune urări de succes în 
activitatea sa pentru făurirea unei 
vieți prospere și libere, multă fe
ricire și pace.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii 'Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a ofe
rit, marți, un dejun în onoarea 
secretarului . general al O.N.U., 
Kurt Waldheim.

Au participat tovarășii Manea 
Măriescu, Emil Drăgănescu, Ștefan 
Andrei. George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, loan

Toastul președintelui
Nicolae Ceausescu

Domnule secretar general,
Domnule secretar general adjunct,
Stimați oaspeți,
Aș vrea să dau expresie bucuriei mele., a Consiliu

lui de Stal, a guvernului român pentru vizita pe care 
domnul secretar general 'al Organizației Națiunilor fi
nite, împreună cu colaboratorii săi, o face în Româ
nia.

Așa cum este cunoscut. România acordă o mare în
semnătate Organizației Națiunilor Unite, organisme
lor sale, co.nsiderînd că această organizație are de ju
cat un rol important în asigurarea cursului nou de des
tindere. a colaborării și păcii internaționale.

România susține în mod ferm politica de soluțio
nare a problemelor litigioase dintre state pe calea tra
tativelor, pe calea pașnică, consideră că dezvoltarea, 
vieții internaționale spre destindere corespunde inte
reselor tuturor popoarelor, progresului lor economic 
și social și, de aceea, trebuie făcut totul pentru a dez
volta acest nou curs în lume.

Aș dori să declar și cu acest prilej că guvernul ro
mân va acționa în continuare, cu toată fermitatea, 
pentru dezvoltarea și creșterea rolului Națiunilor Uni
te în viața internațională, pentru ca activitatea lor să 
devină mai eficientă și să contribuie mai activ Ia re
zolvarea diferitelor probleme care preocupă omenirea. 
Este în int.eresul tuturor națiunilor — fie ele mari, 
mijlocii sau mici — ca Organizația Națiunilor Unite să 
poată .să-si exercite în cele mai bune condiții atri
buțiile sale.

Dezvoltarea vieții internaționale atestă că popoarele 
sînt ferm, hbtărîte de a acționa pentru a fi stăpîne pe 
destinele lor și, tocmai pornind de aici, România va 
acționa și în continuare pentru asigurarea aplicării în 
relațiile dintre state a principiilor egalității în drep
turi, respectului suveranității, neamestecului în tre
burile interne, dreptului fiecărui popor de a-și hotărî 
dezvoltarea așa cum o dorește, fără nici un amestec 
din afară.

Aș dori să ridic acest pahar pentru întărirea și creș
terea rolului Organizației Națiunilor Unite în viața in
ternațională 1

Pentru , dezvoltarea colaborării între toate națiunile 
lumii 1 . .

Dbresc'secretarului general al Q-N-U., (Secretarilor ge
nerali adjuncți și colaboratorilor săi succese în acti
vitatea pentru întărirea Organizației Națiunilor Unite, 
pentru soluționarea problemelor internaționale ! (A- 
plauze).

Plecarea secretarului general
al O. N. U., Kurt Waldheim

Secretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, 
care a întreprins o vizită oficială 
in România, la invitația guvernului 
român, a părăsit marți după-amiază 
Capitala.

La aeroportul Otopeni. oaspetele 
a fost condus de George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe. Vasile 
Gligă. adjunct al. ministrului afaceri
lor externe. Ion Datcu. ambasador, 
reprezentantul permanent al Româ
niei la O.N.U., Valentin Lipatti, 
ambasador. Gheorghe Sâulescu, di
rector in M.A.E., alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți Sayed Abbas 
Chedid, directorul Centrului de in
formate al O.N.U.. Fuad Muhammed, 
reprezentant ad-interim al Progra
mului Națiunilor Unite pentru Dez
voltare la București.

A fost, de asemenea, de fată Wer
ner Sautter, ambasadorul Austriei 
la București.

★
înainte de plecare, in interviul pe 

care l-a acordat redactorilor Radio- 
televiziunii și Agenției române de

Au terminat secerișul
NEAMȚ :

Intr-o telegramă adresată Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului secretai; 
general .Nicolae Ceaușescu, Bi
roul Comitetului județean Neamț 
al Partidului Comunist Român 
raportează că în județ ș-a în
cheiat recoltarea păioaselor. în 
paralel cu activitatea de recoltare 
— se arată in telegramă — ne-am 
preocupat intens de eliberarea și 
pregătirea terenului in scopul in- 
sămînțării culturilor duble, ca și de 
asigurarea condițiilor optime pen
tru recoltarea culturilor de toamnă 
și pentru pregătirea corespunză
toare a producției anului 1974. Mai 
mult decit in anii trecuți. in a- 
ceastă perioadă am dat o atenție 
deosebită realizării integrale a con
tribuției județului nostru la asigu
rarea fondului centralizat al statuV. 
lui, livrind pină la această dată a- 
proape 90 la sută din sarcina de 
plan și urmează ca in cîteva zile 
să finalizăm această, datorie patrio
tică.

Vă asigurăm ,și cu acest prilej, 
stimate tovarășe secretar general, 
că. atit in industrie, cit și in agri
cultura județului, vom depune e- 

Ursu. președintele Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnolo
gie, Mircea Malița, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat, 
Ion Datcu. ambasador, reprezen
tantul permanent al României la 
O.N.U.

Au luat parte, de asemenea. 
Bohdan Levăndowski. secretar 
general adjunct al O.N.U.. și

presă „Agerpres", secretarul general 
al O.N.U., Kurt. Waldheim, a spus : 
Sînt foarte recunoscător președinte
lui Nicolae Ceaușescu pentru invita
ția de a face această vizită, care 
mi-a prilejuit o binevenită ocazie de 
a discuta cu domnul președinte si
tuația internațională actuală, precum 
și probleme deosebite ale Organiza
ției Națiunilor Unite. în această di
mineață am avut o amplă con
vorbire cu președintele Nicolae 
Ceaușescu la Neptun, pe malul Mării 
Negre. A fost o discuție deosebit de 
rodnică și fructuoasă. Am fost im
presionat mai ales de analiza clară 
pe care președintele Ceaușescu a 
făcut-o situației internaționale, prin
cipalelor probleme privind noua evo
luție spre destindere și am fost, de 
asemenea, recunoscător pentru spri
jinul pe care domnia sa. guvernul 
român îl acordă Organizației Națiu
nilor Unite.

în continuare, secretarul general 
al O.N.U. a relevat importanța ac
țiunilor diplomatice menite a prein- 
timpina izbucnirea unor conflicte, 
subliniind rolul pe care-1 pot juca în 

forturi susținute pentru a ne rea
liza și depăși angajamentele asu
mate. pentru a răspunde și pe a- 
ceastă cale grijii permanente pe 
care conducerea de partid, dumnea
voastră personal o aveți pentru 
toate .județele patriei, pentru dez
voltarea armonioasă a întregii țări 
și înfăptuirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămîntul 
României,

„Biroul Comitetului județean de 
partid Botoșani’ — se spune intr-o 
telegramă asemănătoare — rapor
tează conducerii partidului, dum
neavoastră personal, iubite to- 
vârășe Nicolae Ceaușescu, că 
Întreprinderile agricole de stat 
și cooperativele agricole de 
producție din județ au încheiat 
lucrările de recoltare a griu
lui pe întreaga suprafață cultivată.

Mobilizați pe deplin de insufle- 
țitoarea chemare pe care ați adre
sat-o lucrătorilor din agricultură 
de a face totul pentru executarea 
la timp și în cele mai bune con
diții a lucrărilor agricole din a- 
ceastă perioadă. mecanizatorii, 
muncitorii, țăranii cooperatori, spe
cialiștii din județul nostru depun 

Georg Hennig, șeful Secretaria
tului secretarului general al O.N.U., 
care-1 însoțesc pe oaspete în vizita 
sa în țara noastră.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă . prie- i 
tenească, președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, și se- ■ 
cretarul general al- O.N.U.. Kurt . 
Waldheim, au rostit toasturi.

Toastul secretarului 
general Kurt Waldheim

Domnule președinte,
Distinși oaspeți,

Aș dori să vă exprim, domnule președinte, profunda 
mea recunoștință pentru foarte amabila dumneavoas- , 
tră invitație și pentru cuvintele prietenești pe care 
le-ați rostit acum.

Șederea mea în România a fost realmente scurtă, 
însă plină de impresii și mi-a oferit mult pentru 
reflecții viitoare. In primul rînd, mi-a dat o mare în
curajare. Aș dori să vă exprim, domnule președinte, 
sincera și profunda mea recunoștință pentru puterni- 1 
cui sprijin pe care dumneavoastră personal, guvernul 
dumneavoastră, poporul dumneavoastră îl acordă cau
zei Națiunilor Unite. Acest sprijin este în mod deose- ' 
bit ’apreciat ; cu atît mai mult în aceste momente, 
oînd nu ne bucurăm de același sprijin din partea tu
turor țărilor. Sînt foarte fericit că această vizită coinci- |
de cu o perioadă de diminuare a încordării interna
ționale. cu o perioadă de destindere internațională. 
România a contribuit în mod considerabil la această 
evoluție. Dar acesta este numai începutul. Ceea ce 
trebuie acum, după părerea mea. este să dăm întregul 
nostru sprijin acestui curent, acestei evoluții, iar a- 
ceasta trebuie făcut și cu ajutorul și prin intermediul . 
Națiunilor Unite. Omenirea este confruntată și va fi 
confruntată cu .noi și noi probleme. Toate aceste pro- '■ 
bleme nu pot fi rezolvate nici singure, de către. state, 
nici numai prin relațiile bilaterale, ci cer cooperare 
internațională. Trebuie să fim conștienți de această ne
cesitate. De aceea, sînt încrezător în viitorul și în » 
rolul viitor al Națiunilor Unite.

Domnule președinte, . -■ *
Ați menționat cîteva dintre principiile esențiale pe 

baza cărora Națiunile Unite, comunitatea mondială 
trebuie să lucreze și să coopereze. Vă pot asigura qa ' 
noi, cei de la Națiunile Unite, sprijinim pe deplin aj- r 
ceste principii. Am credința deplină că vom putea 
realiza o pace trainică numai dacă vom continua să : 
acționăm pe baza acestor principii.

Părăsesc țara dumneavoastră puternic încurajat 
Iar. după cum am spus azi dimineață, aveam nevoie 
de această încurajare. Și avem nevoie cu toții de 
acest optimism. Pentru aceasta, vă sîntem din nou re
cunoscători. Voi continua, împreună cu colaboratorii 
mei la O.N.U., să facem totul pentru întărirea păcii și 
securității pe acest pămînt,

Inaitafe.de a încheia. ,permiteți-mi? domnule preșe
dinte, să adresez cete mai .călduroase urări, personal 
pentt'b diimneqvoastră, pentru- guvernul țării domnea- " 
voastră, pentru marele popor român. . j ■■

Ridic paharul pentru prosperitatea României și pen
tru președintele Consiliului de Stat al României ! 
(Aplauze).

această privință națiunile mici și 
mijlocii, diplomația multilaterală, alj 
cărei forum principal rămine Orgă-: 
nizația Națiunilor/Unite. în acest 
sens', domnia sa a declarat: Sini’., 
deosebit de recunoscător inițiativei 
guvernului român privind creșterea 
rolului Organizației Națiunilor U- 
nite, cu alte cuvinte, pledoariei pen-' 
tru acordarea unui sprijin tot mai 
mare organizației, pentru a folosi me-‘ 
canismul ei mai eficient decit în, 
trecut — propunere bine primită și 
votată în unanimitate. România' 
joacă astfel uri rol foarte activ și i 
pozitiv in cadrul Organizației Națiu
nilor Unite. Cred că tocmai datorită.' 
recunoașterii acestui rol activ al- 
României. Consiliul economic și so
cial și alte organisme competente 
ale Organizației Națiunilor Unite au* 
hotârit ca viitorul Congres mondial 
de demografie să se țină in 1974 Ia, 
București. Acesta va fi unul dintre., 
cele’ mai importante congrese ale 
organizației și sînt bucuros că el. 
va avea loc în capitala țării dum
neavoastră.

(Agerpres)

în continuare eforturi pentru a 
tbrmina în cel mai scurt timp tre- 
ierișul. eliberarea terenului, rea
lizarea și depășirea planului de ară
turi, livrarea produselor la fondul 
de stat. Vă asigurăm, scumpe tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii de pe meleagurile botoșăne-;. 
ne. avînd permanent drept pildă 
înaltele dumneavoastră calități de 
comunist încercat și patriot înflă
cărat, vor munci și de acum înain
te neobosit pentru înfăptuirea sar
cinilor ce le revin din hot.ărîrile 
Congresului al X-lea și ale Confe- 

„ rinței naționale".

IAȘI. Muncitorii, mecanizatorii, 
cooperatorii și ceilalți lucrători din 
agricultura județului Iași rapor
tează că. printr-o bună organiza
re a muncii la recoltat, prin folo
sirea din plin a utilajelor meca
nizate și a timpului de lucru, au 
încheiat cu succes această lucra
re pe toate cele 58 000 hectare cu 
griu în cooperativele agricole și 
3 310 hectare griu in I.Â.S. Acum, 
ei continuă ’întrecerea pentru a 
isprăvi în cîteva zile și treieratul 
recoltei care a fost strinsă manual.

(Coresp. „Scinteii")

Inaitafe.de
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Partidul și statul nostru acordă o maximă însemnătate creșterii 
eficienței exporturilor, măririi contribuției acestora la sporirea veni
tului național. în acest sens, la Conferința Națională și la plenara Co
mitetului Central din noiembrie 1972 s-au stabilit noi sarcini majore 
ce revin producătorilor și unităților de comercializare, tuturor celor cu 
responsabilități in_ acest domeniu, pentru amplificarea eficienței ex
portului. a activității de comerț exterior in ansamblu. în ce constau 
principalele măsuri preconizate ? Ce se întreprinde concret pentru 
aplicarea lor ? Iată întrebările cu care redacția „Scinteii" a deschis 
discuțiile in jurul unei „mese rotunde", la care au participat adjunct! .... . .. ..... acti-de miniștri și alte 
vitate de export.

cadre cu munci de răspundere din unități

IULIAN BITULEANU,
ministrului finanțelor : ... „..... ..
rind, se are în vedere obținerea unui 
raport optim de decontare de către 
bănci a valutei încasate din exportul 
de produse, pe această bază urmînd 
a se calcula mai exact și ve
niturile în' lei ale unităților eco-. 
nomice cu activitate de export. Ast
fel, obținerea unor Vrejuri externe 
superioare și reducerea costurilor in
terne de producție constituie mij
locul principal de sporire a venituri
lor din exporte La aceasta se adaugă 
și o altă măsură, care menționează că 
exportul de produse se efectuează 
atunci cînd contravaloarea valutei 
încasate, transformată în lei. asigură 
cel puțin recuperarea prețului in
tern în lei, la mărfurile 
se livrează peste hotare. în 
dițiile in care prețurile 
mondială au o tendință de 
tere, cînd se produc o serie de 
lorizări sau revalorizări monetare, 
este necesar ca fiecare unitate cu 
sarcini de export să urmărească sis
tematic evoluția acestor fenomene și 
să elaboreze calculații „la zi" prin 
estimarea directă in prețuri externe 
a materiilor prime, materialelor, com
bustibilului și altor- elemente de 
cost încorporate în produse, inclusiv 
asigurarea unei rentabilități cores
punzătoare. Aplicarea acestor mă
suri, stabilirea unui raport mai pre
cis de decontare vizează practicarea 
unui criteriu general de apreciere in 
relațiile de export-import.

adjunct al 
în primul

pe
care 

con- 
piața 
creș- 

deva-

Red. : înfăptuirea acestor pre
vederi, a altora presupune — 
așa cum de altfel s-a recoman
dat cu diverse ocazii — întoc
mirea unor ample studii pen
tru a se cunoaște cu precizie 
unde se poate interveni...

vlăstar al întreprinderii, 
tractorul de 55 CP, intrat 
in fabricația de serie la 
jumătatea anului trecut 
și pe care il producem 
acum în cinci variante. 
Pe de altă parte, nu exis
tă „pauze" nici în moder
nizarea produselor

cialiști și cadre de con
ducere, apoi acestea sînt 
urmărite pas cu pas pină 
la rezolvarea lor.

Dar răspunderea colec
tivului pentru calitatea și 
performanțele produselor 
este ilustrată și de pre
ocuparea din secții și a-

Livrarea la termenul 
stabilit a produselor că
tre clienții externi, 
rarea 
a obligațiilor 
constituie, 
lă. o 
ganică 
ții, de 
se țină
Din păcate, în această di
recție. nici întreprinderea 
brașoveană și nici unită
țile colaboratoare nu au 
făcut totul. Este adevă
rat, sarcina la export a 
întreprinderii din Brașov 
a înregistrat o creștere 
substanțială in acest an. 
prevederile planului ini
țial fiind mult suplimen
tate în urma solicitărilor 
externe.. îndeplinirea in
tegrală a acestei sarcini 
a ridicat și continuă să 
ridice unele probleme, 
pentru a căror rezolvare 
se cer ,eforturi susținute, 
o preocupare permanentă 
și stăruitoare, atit din 
partea colectivului din 
Brașov, cit și a colabo
ratorilor. Iată insă că 
slăbirea preocupărilor 
pentru înlăturarea unor 
greutăți vremelnice apă
rute atit in propria între
prindere. cit, mai ales, la 
colaboratori, a făcut ca 
constructorii de tractoare 
să înregistreze unele res
tanțe la exporti

Trebuie subliniat că re
alizarea ritmică și inte
grală a planului de ex
port nu este numai o 
problemă internă a co
lectivului întreprinderii 
de tractoare din Brașov, 
a „uzinei mamă", cum se 
spune, ci și a tuturor ace
lora ce cooperează la fa
bricarea lor. De aici de
curge necesitatea conju
gării eforturilor tuturor 
factorilor cu răspunderi 
in acest domeniu, 
cum ne-a relatat 
Virgiiiu Florca, directorul 
tehnic al întreprinderii 
de tractoare, există toate 
condițiile ca- restanțele la 
export să fie recuperate 
in cursul trimestrului trei.

Ziua și noaptea, fără 
întrerupere, de pe rampa 
de încărcare a întreprin
derii de tractoare din 
Brașov sint expediate 
loturi după loturi de trac
toare, subansamble și 
piese de schimb spre 
toate cele cinci continen
te ale lumii.

— De Ia începutul anu-
- lui, ne informează tov. 

Victor Niță. șeful servi
ciului export, am livrat 
un mare număr de trac
toare. în treizeci și una 
de țări. Numărul. total al 
țărilor în care se găsesc, 
la această dată, tractoare 
românești este de șapte
zeci și. cinci, printre cele 
recente 
Anglia, 
ș.a.

Este, 
problema exportului 
constituie, la ora actuală, 
pentru colectivul uzinei, 
problema nr. 1. Și nu in- 
timplător. O mare parte 
din tractoarele prevăzute 
să fie fabricate in cursul 
anului sint destinate ex
portului.

— Cum se explică ni
velul ridicat de competi
tivitate al tractoarelor ro
mânești pe piața mondia
lă ? — îl întrebăm pe ing. 
Ion Iliescu, constructorul 
șef al întreprinderii.

— Odată cu nivelul su
perior al calităților teh
nice. unul din obiectivele 
majore pe care le urmă
rim cu perseverență șl 
tenacitate este să reali
zăm și să oferim pieței 
interne și .externe o 
gamă completă de tipuri 
și Variante de tractoare, 
destinate unei sfere largi 
de lucrări, atit în agricul
tură, cit și în alte dome
nii. La ora actuală noi' 
producem in paralel cinci
sprezece tipuri in peste 
o sută de variante, ince- 
pînd cu tractorul de 33 
CP și terminînd cu cel de 
150 CP. Această gamă va 
fi completată, chiar înce- 
pînd cu anul curent, cu 
un tractor de 80 CP, care 
va fi urmat de unul de 
180 CP. O expresie .con
cretă a diversificării ne-o 
oferă și cel mai tînăr

ono- 
cu promptitudine 

asumate 
fără indpia- 

componentă or- 
a competitivită- 
care trebuie să 
seama neapărat.

deci, firesc

de livrare, in așa fel incit să se 
țină prețuri externe și cursuri de 
venire mai favorabile decit pină 
prezent.

NICOLAE ENEA, prim-adjunct al 
ministrului industriei ușoare : Așa 
cum ne obligă realitatea, vom întoc
mi studii temeinice privind eficiența 
exporturilor de mărfuri, comparativ 
cu importul de materii prime, respectiv, ....
tora. 
sista 
care 
este 
altele, 
cat, 
semestrul II, obținerea unor prețuri 
de export superioare.

Iulian Bituleanu : Alături de toate 
aceste măsuri — de certă utilitate 
economică în orientarea producției, 
a investițiilor viitoare, a cercetărilor- 
de marketing — în curs de a- 
plicare, trebuie efectuate analize 
temeinice ale aspectelor financia
re, legate de cheltuielile spe
ciale de export, de cele de circu
lație, care pot fi reduse și chiar eli
minate. De asemenea, este necesar să 
se ia măsuri energice pentru preveni
rea bonificațiilor și plăților de a- 
menzi. a penalităților generate de 
nerespectarea contractelor. precum 
și a altor cheltuieli necconomicoase 
(locații, coritrastalii) ce influențează 
negativ eficiența valoric-financiară a 
unor exporturi.

ob- 
re- 
in

vor face parte reprezentanți ai Mi
nisterului de Finanțe, Comitetului de 
Stat pentru Prețuri, băncilor, specia
liști din ministere și centrale in
dustriale cu pondere in activitatea 
de comerț exterior. în mod similar, 
se vor crea comisii în cadrul minis
terelor. celorlalte organe centrale și 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București, precum și in centralele in
dustriale și unitățile economice cu 
sarcini de comerț exterior. Acestea 
vor propune măsuri pentru îmbună
tățirea structurii exportului, vor 
urmări evoluția și" tendințele prețu
rilor pe piața externă ; vor organi
za colective pentru a analiza la 
întreprinderile de comerț exterior 
eficiența contractelor externe, ni- 

modalitățile de 
dobinzilor, garan- 
asiguratorii ; vor 
situației moneta- 

: și influența 
exporturilor ; vor

aflîndu-se S.U.A., 
Irlanda. Elveția

cu prețurile externe ale aces- 
în paralel, vom reduce și chiar 
exportul unor materii prime la 
costul în lei al valutei încasate 
mare și le vom înlocui cu 

cu grad de prelucrare ridi- 
la care se estimează, pentru

materiilor prime industriale, 
duce la sporirea prețurilor __
nilor și utilajelor. Concomitent, tre
buie să acționăm pentru pătrunderea 
pe noi piețe cu produse care au un 
bun aport valutar, pentru extinde
rea legăturilor cu beneficiarii'finali.

Iulian Bituleanu : Aceasta, cu atit 
mai mult cu cit situația arată că la 
unele mărfuri, prin prețul extern 
obținut, se realizează incă un aport 
valutar scăzut. Este adevărat, pe 
piața mondială se manifestă o ten
dință de creștere, a prețurilor unor 
materii prime industriale. De exem
plu, la cupru electrolitic, acestea au 
sporit cu 71.1 la sută în iunie a.c. 
față de aceeași lună a anului trecut; 
la oțel comercial cu 63 la sută, 
cauciuc natural cu 114 la sută, tablă 
subțire cu 64.7 la sută. Din păcate, 
însă, unele întreprinderi nu au inter
venit operativ pentru a contracara un 
asemenea fenomen, a obține prețuri 
de vînzare corespunzătoare la expor
tul de mașini și utilaje, al altor pro
duse.

_ Ing. Cornel Pînzaru : Nici in cadrul 
întreprinderilor noastre nu s-a ac
ționat destul de prompt și energic ; 
ca atare, prețul unor produse ex
portate nu are aceeași tendință 
de creștere accentuată. Sint însă 
posibilități de îmbunătățire a situa
ției, prin obținerea unor prețuri ex
terne mai mari decit cele prevăzute 
sau prin realizarea unor produse la 
prețuri interne mai mici.

ION SMEDESCU. director 
CENTROCOOP : Problema creșterii 
eficienței exporturilor se află și in 
atenția noastră. Deși livrează o gamă 
extrem de diversificată de produse la 
export, totuși, CENTROCOOP are în 
vedere 
sortimentelor. Pornind de la faptul 
că nici un minister, centrală sau 
întreprindere nu poate să exporte 
produse in cazul în care prețurile ex
terne obtenabile sint inferioare con
travalorii in valută a materiilor prime, 
materialelor. combustibilului și a 
altor elemente de cheltuieli încor
porate în acestea, noi am trecut la 
măsuri concrete : am analizat arti
col cu articol, pe fiecare element de 
calculație în parte, și am stabilit pre
țuri de decontare ferme către între
prinderile de comerț exterior, pe 
baza Unor bareme în care cheltuie
lile au fost reduse substanțial, in 
scopul obținerii unor corelații juste 
și a unei eficiențe sporite.

Iulian Bituleanu : Este necesar să 
se facă în acest domeniu mai mult, 
in special in comerțul cu produse 
agroalimentare. de către toți cei care 
concură la exportul acestora.

ION STANCIU, adjunct al minis
trului agriculturii, industriei alimen
tare și apelor : îmbunătățirea cursu
lui de revenire constituie o preocu
pare principală la exportul produse
lor agroalimentare. Au și fost luate 
unele măsuri. Așa, de pildă, s-a in
tensificat prelucrarea unor sorti
mente de fructe in pulpe și conserve 
— reducindu-sc, astfel. exportul 
acestora în-stare proaspătă ; se vor 
realiza o sortare, ambalare și pre
zentare superioare, concomitent cu 
selecționarea piețelor și perioadelor

ceceea
mași-

în

Red. : Cine va urinări ca a- 
ceste' cerințe să fie satisfăcute 
in practică ?

ION STOIAN, adjunct al ministru
lui comerțului exterior : Pentru ur
mărirea permanentă și sprijinirea ac
țiunii de creștere a eficienței co- . 
merțului exterior se va insti
tui — pe lingă Ministerul Comer
țului Exterior — Comisia pentru efi
ciența exportului, condusă de mi
nistrul comerțului exterior, din cafe"

velul 
plată, 
țiile, 
urmări 
re internaționale 
cesteia asupra 
propune măsuri care să asigure creș
terea continuă a eficienței activității 
de comerț exterior și vor organiza 
dezbaterea acestora în colectivele de 
lucrători din toate unitățile econo
mice care au sarcini de export.

prețurilor, 
nivelul 

clauzele 
evoluția

a-

Red. : 
preconizate, 
xistă un < 
menit să asigure obținerea de 
rezultate dintre cele mai bune 
In domeniul exportului și im
portului. Se cunoaște deci
ceea ce trebuie întreprins. $i 
ziarul nostru va urmări apli
carea acestor măsuri; interven
țiile operative întreprinse de 
întreprinderi, centrale și mi
nistere pentru sporirea eficien
ței comerțului exterior.

Așadar prin 'măsurile 
și prin altele e- 

cadru bine precizat,

flăte în fabricație. Grăi
toare in acest sens sint 
tractoarele de 65 CP și 
45 CP care, prin moder
nizările aduse, 
să se mențină 
vel ridicat sub 
performanțelor 
funcționale.

Ing. Doina 
din cadrul grupei de fia
bilitate, vorbește cu pa
tos despre activitatea ce 
se desfășoară in între
prindere în această direc
ție ; orice propunere și 
observație venită din par
tea personalului „service" 
sau a clienților este stu
diată cu atenție de un 
colectiv format din spe-

continuă 
la un ni-

aspectul
tehnico-

Ni coleseu,

teliere și care vizează 
îmbunătățirea construc
tivă și tehnologică a u- - 
nor repere. Muncitorul 
Filip Baias. tehnologul 
Aurel Drugca. ing. Ion 
Moșneag sint doar cițiva 
din aceia care, prin per
fecționările aduse produ
selor, proceselor tehnolo
gice au contribuit la ri
dicarea performanțelor 
tractoarelor și. implicit, 
la creșterea competitivi
tății lor. Traian Oțeiea, 
secretarul comitetului de 
partid al secției motor, 
ne-a vorbit cu mindrie 
despre conștiința răspun
derii față de ceea ce se 
produce.

Așa 
ing.

Nîcolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii"

Red. : E bine, desigur, 
fac analize, dar c____
elaborat și pină acum.

itfăiyui', că SC 
acestea s-au

sporirea eficienței tuturor PREZENTĂM UN NOU TIP DE TRACTOR: U-550

Tractorul U-550 L, destinat mecanizării lucrărilor în legumicultură, este una din va-Micro-fișă tehnica :
riantele tractorului „Universal 550" care se fabrică în prezent la întreprinderea din Brașov. Traclparele de acest 
tip au o greutate specifică redusă : 33 kg/C.P., situindu -se, din acest punct de vedere, la nivelul celor mai reu
șite tractoare din Clasa respectivă, fabricate pe plan mondial. U-550 este echipat cu un motor modern, cu 
patru cilindri, injecție directă, răcire cu apă, avînd o putere de 55 cai putere la 2 400 turații pe minut. Consu

mul specific de combustibil este deosebit de economic

Ing. CORNEL PÎNZARU, adjunct 
al ministrului industriei construcțiilor 
de mașini grele : Tocmai de aceea, 
într-o primă etapă, vom trece Ia 
analiza aprofundată a exportului 
unor produse solicitate pe piața 
mondială, dar care nu an un nivel co
respunzător de rentabilitate.

Ing.. Cornel Pînzaru: De această dată, 
vom utiliza rezultatele analizelor în 
vederea ridicării calitative a pro
duselor la nivelul celor similare ofe
rite de alte firme pe piețele externe : 
optimizării structurii sortimentale și 
diversificării acesteia, pe linia spo
ririi ponderii produselor cu un ridicat 
aport valutar ; perfecționării siste
mului de valorificare a mărfurilor la 
export, ținind seama de specificul 
fiecărei piețe : îmbunătățirii activită
ții de „servicii" ș.a.

Ing. ION MOREGA, director ge
neral în Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini-Unelte și 
Electrotehnicii : Consider că trebuie 
să luăm în calcul și un alt fapt. Este 
vorba de actuala conjunctură de pe 
piața mondială, in care se manifestă 
o tendință de creștere a prețurilor

...S KSSM

Linii de înaltă 
tensiune în Liban

Pe colinele de la 
Choueifat, dincolo de 
aeroportul internațio
nal Beirut, strălucesc 
in soare stilpil argintii 
ai viitoarei linii elec
trice de înaltă tensiu
ne, care înaintează 
spre Damour, printre 
pini marini și stinci 
roșietice, urcind pan
tele muntoase sau co- 
borînd pină în adincu- 
rile prăpăstiilor.

1 Construcția liniei e- 
Iectrice de înaltă ten
siune Choueifat-Da- 
mour a început la sfir- 
șitul anului trecut și 
majoritatea stîlpilor 
metalici — ce poartă 
marca întreprinderii 
de construcții metalice 
și prefabricate Bucu
rești — au și fost 
montați. Terenul acci
dentat a cerut eforturi 
deosebite pentru insta
larea stîlpilor, în greu
tate de citeva tone fie
care. în unele locuri, 
s-a folosit dinamita 
pentru excavarea roci- 

"lor dure, în care s-au 
executat fundațiile. în 
alte puncte, montorii 
au fost nevoițî să dea 
dovadă de adevărate 
calități alpinistice.

Lucrarea se execută 
pentru „Eleclricite du 
Liban" de firma româ
nească „Romenergo", 
împreună cu un par
tener local — societa-* 
tea „Jamis". Partea 
română a asigurat pro
iectul lucrării, stilpii 
metalici. conductorii 
activi din oțel-alumi- 
niu și asistența tehnică 
la montaj, în timp ce 
partenerul libanez li
vrează restul de mate
riale ; izolatorii, armă
turile, conductorii de 
protecție, materialele 
pentru fundație și 
mina de lucru.

împreună cu ace
lași partener libanez, 
„Romenergo" constru
iește în paralel o altă 
linie electrică de înal
tă tensiune, cu circuit 
dublu, intre orașul 
mediteranean Batroun 
și localitatea Baret, 
intr-o zonă la ffel de 
accidentată, situată la 
60 km nord de Bei
rut.

După cum ne relata 
asistentul tehnic prin
cipal, inginerul Niculae 
Păunescu, de la trus
tul „Electromontaj" 
București, ambele lu
crări, cu termen de

predare la 22 noiem
brie a.c., înaintează ra
pid. într-un viitor a- 
propiat se va trece la 
operațiile de finisare, 
instalindu-se conducto
rii activi.

Este de menționat 
faptul că cele două li
nii de înaltă tensiu
ne libaneze reprezintă 
primele construcții e- 
fectuate de „Romener
go" dincolo de frontie
rele României și, de
sigur, buna executare a 
construcției va atrage 
și alte comenzi în stră
inătate. într-o convor
bire avută cu Antoine 
Shahoub. directorul fir
mei libaneze „Jamis", 
acesta a ținut să sub
linieze satisfacția sa 
deplină pentru coope
rarea cu partenerii ro
mâni, modul în care 
„Romenergo" se achită 
de obligațiile contrac
tuale.

Peste puțin timp, pe 
pantele munților Liba
nului, la Damour și 
Baret, se vor aprinde 
constelațiile becurilor 
electrice. O nouă măr
turie a cooperării rod
nice româno-libaneze.

Crăciun IONESCU

f întreprinderea de stat 
pentru comerț exterior 
„Tehnoforestexport" iși are 
sediul în București, Piața 
Rosetti nr. 4. Pentru a alia 
amănunte legate de profi
lul și activitatea acestei 
unități economice, ne-am 
adresat directorului coordo
nator, dr. ing. Petru Suciu, 
care ne-a spus :

— I.S.C.E. „Tehnoforest- 
fexport" a luat ființă in 
anul 1966. Se știe că Româ
nia era cunoscută ca o țară 
exportatoare de lemn șl 
produse primare din acest 
material. începînd insă cu 
anul 1966, ca urmare a dez
voltării industriei de pre
lucrare a lemnului — în 
perioada 1960—1972 au fost 
puse în funcțiune o serie 
de fabrici — au devenit 
posibile schimbarea struc
turii exportului și, mai 
ales, creșterea considerabilă 
a volumului produselor cu 
un grad superior de prelu
crare. Așa a apărut necesi
tatea creării unei întreprin
deri de comerț exterior 
specializată in exportul 
produselor finite din lemn.

— Ce produse și sorti
mente sint incluse in no
menclatorul de export al 
întreprinderii ?

— Exportăm produse fi
nite și, în principal, mo
bilă și piese de mobilier. 
Astfel, livrăm mobilă mo- 

V

dernă și stil, rustică și 
furicțională pentru dormi
toare, sufragerii, camere de 
zi și holuri, birouri, bucă
tării ș.a. ; mic mobilier, 
scaune in diverse tipuri și 
modele, case prefabricate 
din lemn, ambalaje din 
lemn, ambarcațiuni, arti
cole sportive ș.a.

Masă rotundă realizată de
George POPESCU

• Un număr de 15 unități econo
mice din județul Sibiu au depășit 
sarcinile curente ale planului de 
export cu peste 5 la sută. între
prinderea 
neferoase din 
prinderile „Independența", „Balan
ța". „Dumbrava" și întreprinderea 
viei și vinului din Sibiu. întreprin
derea textilă din Cisnădie și 
„Emailul Roșu" din Mediaș și-au 
depășit sarcinile contractuale cu 
mai bine de 10 la sută. întreprin
derea „Balanța", de pildă, a expe
diat de curind pe adresa „Tehno- 
complect" Moscova un lot de 25 
automate de pasmanterie, mașini 
solicitate in numeroase alte țări, 
întreprinderea sibiană exportă, de 
asemenea, in numeroase țări apara- 

. te de măsură și control și bascu
le de cale ferată cu echipament 
de înregistrare automată. La rindul 
ei, întreprinderea „Independența" 
a expediat zilele trecute firmei 
Skett din Magdeburg, in contul 
unei comenzi masive de utilaj teh
nologic, un transportor cu cirlige. 
Pentru anul viitor, întreprinderea a 
fost solicitată să livreze o cantitate 
de patru ori mai mare de utilaj 
tehnologic și metalurgic.

metalurgică de metale 
Copșa Mică, între-

• Colectivul întreprinderii pentru 
materiale de construcții din Turda 
a reușit să depășească sarcinile se
mestriale ce-i reveneau la producția 
pentru export cu 1 684 000 lei va
lută. Livrări suplimentare pentru 
export, în valoare de 440 000 lei va
lută, au realizat, în aceeași perioa
dă. sticlarii din Turda;

• în fiecare lună, de la Lamino
rul de profile mijlocii și benzi, al 
Combinatului Siderurgic^ din Hune-

v doara, sint expediate, înainte de

in diferite țări. printretermen, 
care R.F. Germania. Anglia, Suedia, 
Finlanda.
altele. 12 tipodimensiuni de 
file fasonate, 40—50 de profil ro
tund și lat și circa 8 sortimente de 
bandă. Răspunzind cerințelor ma
nifestate de clienții străini, specia
liștii hunedoreni au extins in teh
nica laminoarelor ghidajele cu role 
la toate profilele fasonate, ca și la 
oțelul rotund, precum și tehnologia 
de. laminare a profilului „I". In 
plus, toate profilele destinate pie
ței interne și externe se laminează 
cu pilindri perfect calibrați, care 
exclud abaterile dimensionale sau 
deformările, Toate aceste eforturi 
converg spre o structurare a pro
ducției de laminate pe sortimente 
de mare capacitate, lucru care con
feră produselor hunedorene poziții 
tot mai solide pe piața mondială 
a metalului.

Iran, Liban, Israel și 
pro-

e Printre colectivele care, în a- 
ceste zile, înscriu noi și însemnate 
succese în realizarea planului de 
export, se numără și petrochimiștii 
din Borzești. Zilnic, de pe rampa 
combinatului sînt livrate in U.R.S.S., 
China, Anglia, Franța, Italia și alte 
40 de țări din lume trenuri încăr
cate cu diferite produse. Livrările 
se află în avans față de grafice. 
De la începutul anului și pină 
acum, au fost expediate la export 
peste plan 4 300 tqne cauciuc sinte
tic, 2100 tone politlorură de vinii, 
800 tone sodă caustică, 400 tone 
fenol, 700 tone acetonă și însem
nate cantități de polistiren, deto- 
xan. clorură de aluminiu, triclore- 
tilenă ș.a. Volumul sporit al livră
rilor a asigurat depășirea planului 
pe 7 luni cu peste 5,3 milioane lei.

competitive pe piața ex
ternă.

— De la 400 de modele, 
realizate de industria repu
blicană in 1955, s-a ajuns 
azi la peste 2000. Producem 
în țară, deci, o gamă foarte 
largă de mobilier. Știm că 
orice producător de mobilă, 
pentru a putea pătrunde și

o competitivitate ridicată, 
s-a trecut la Specializarea 
unor fabrici in producția 
anumitor tipuri de mobi
lier, pe țări și chiar pc 
clienți. Este, bunăoară, ca
zul I.P.L. Brașov, speciali
zată în fabricația de mobi
lier destinat exportului in 
țările nortjice, al C.P.L. Pi-

PROSPECT COMERCIAL

„TEHNOFORESTEXPORT"

— Desfășurați insă și o 
activitate de import.

— într-adevăr, importăm 
unele materii prime nece
sare realizării produselor 
finite. în această categorie 
intră, de pildă, lemnul 
exotic, unele furnire, arti
cole de feronerie, lacuri și 
emailuri.

— Folosind materii prime’ 
.și materiale din țară, pre
cum și din import, industria 
noastră realizează o gamă 
diversificată de produse,

a-și extinde exporturile pe 
o anumită piață, trebuie 
să-și adapteze fabricația 
cerințelor acesteia. Dă 
aceea, am oferit la export, 
de exemplu, mobilă stil 
flamand, Scheraton, Alt 
Deutch, Ludovic XVI, mo
bilă tip nord-american (Bo
nanza), mobilă specifică ță
rilor europene — nordice, 
mediteraneene ș.a. Tocmai 
pentru a asigura produse
lor o calitate superioară, un 
preț de cost redus și, deci

tești, in a cărui producție o 
pondere mare o are aceea 
ce. se exportă in R. F. Ger
mania. al fabricii de mo
bilă „Libertatea" din Cluj 
— specializată in producția 
de mobilier de tip colonial.

—, Ce avantaje decurg din 
specializarea unor unități 
in producția pentru export?

— în primul rind, a spo
rit exportul. Astăzi, țâra 
noastră se situează pe un 
loc fruntaș in lume in pri
vința volumului valoric al

exportului țle mobilă. în 
al doilea rind. s-a mărit 
considerabil numărul bene
ficiarilor noștri. în prezent, 
întreținem relații cu aproa
pe 300 de firme din peste 
30 de țări, de pe toate me
ridianele globului. U.R.S.S., 
R.D.G., R.S.C., R.F.G.,
Olanda, Franța. Ș.U.A., An
glia. Suedia. Japonia. Aus
tralia, Libia sint doar o 
parte din țările in care ex
portăm mobilă și produse 
prelucrate din lemn. Aceste 
realizări au determinat 
Institutul de promovare și 
prestigiu de la Geneva să 
acorde I.S.C.E. ..Tehnofo
restexport", in 1971, Pre
miul internațional de pro
movare și prestigiu : „Ex
portul de mobilă — indus
tria lemnului". Producătorii 
și noi, cei ce comercializăm 
produsele peste hotare, sin- 
term consecvenți in a con
firma că industria noastră 
de prelucrare a lemnului 
merită această recunoaștere 
internațională a succeselor 
sale. în primul semestru al 
anului, am realizat sarci
nile la export în proporție 

_de 101 la sută. Există pre- 
’mise care atestă că planul 
și angajamentele la export 
pe întregul an vor fi înde
plinite, consolidindu-ne ast
fel prestigiul ciștigat pe 
piața externă.

Radu HORIA

Destinatar
firma „Renault"

întreprinderea de autoturisme din 
Pitești produce, cu bune rezultate, 
ț>entru firma „Renault" cutiile de 
viteză denumite „Estâfette". Drept 
urmare întreprinderea a fost so
licitată recent să-și suplimenteze pro
ducția de la 30 000 cutii la 
35 000. Datorită eforturilor depuse 
de colectivul secției in care se rea
lizează acest produs, planul de li
vrări se află in devans. De remar
cat sint preocupările pentru perfec
ționarea caracteristicilor de funcțio
nalitate ale cutiilor de viteză „Esta- 
fette". Așa, de pildă, la furcile de 
schimbare a vitezelor, tabla din care 
se realizau acestea a fost înlocuită 
cu materiale din aluminiu și cupru, 
fapt ce le sporește mult rezistența. 
Mai rezistentă a devenit și carcasa 
cutiei prin nervurile efectuate în 
pozițiile piesei. De asemenea, la rul
mentul biconic au fost introduse ori- 
ficii de ungere, măsură prin care se 
înlătură griparea piesei in timpul ex
ploatării. Este de relevat că pentru 
controlul calitativ al pieselor com
ponente se folosesc 300 ceasuri com
paratoare de inaltă precizie.
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Să ne organizăm viața în deplină concordanță cu

'„Oamenii care lucrează la acest a- 
gregat, pe lingă cunoașterea mese
riei, pe lingă alte calități profesiona
le absolut obligatorii — atenție, în- 
demînare etc. — trebuie să dea do
vadă și de dragoste față de instalație. 
Cei care răspund de buna funcțio
nare a agregatului — reglorii, 
ștrii sau șefii de atelier — au 
și datoria să ceară trecerea 
funcție a tuturor celor care 
această calitate".

Nu, rindurile de 
desprinse dintr-un 
fiction" ; nici de 
la bluzonul unei 
prea frumoase 
androide dintr-un 
film de anticipa
ție. Sint pur și 
simplu reprodu
cerea ultimelor 
paragrafe din... 
Cartea tehnică a 
unei mașini rea
lizate la uzina 
„piectromagneti- 
ca“. La ea aca
să, mașina se nu
mește cit se poa
te de prozaic : 
„Agregat pentru 
prelucrarea șa
siului". Noi o 
vom numi — și 
nu numai pentru 
economie de spa
țiu ! — „D“.

O văzusem dintr-o fotografie : 4
metri lungime, 3 metri lățime, 2 metri 
înălțime. t

îi cunoșteam performanțele : îna
intea lui ,.D" cele 29 de operațiuni 
— cit necesită prelucrarea unui șa- 
siu — se făceau separat, fiecare pe 
o altă mașină. Timpul de execuție : 
15 minute. „D“ execută toate 29 ope
rațiunile... in numai. 1,2 dintr-un mi
nut !

îi cunoaștem valoarea : cea mate
rială — aproximativ 2 milioane lei ; 
cea morală (nesocotind prima sa 
formă, mai puțin perfectă) — creație 
unică pe plan național !

Și totuși, nimic din tot ceea ce 
știam nu putea justifica, prin sine, 
neobișnuitul paragraf din instrucțiu
nile de folosire : „Oamenii care lu
crează la acest agregat... trebuie să 
dea dovadă și de dragoste' față de i 
instalație1'.

— „Neobișnuit" ?! Nu mi se pare, 
mi-a replicat inginerul Vasile Mo
raru. unul dintre realizatorii mașinii. 
De fiecare dată cind trec printr-un 
parc imi place să cred că, in locul 
obișnuitului număr de inventar — cu 
multe, foarte multe zero-uri și două- 
trei cifre in coadă — există o altfel 
de tăbliță : „Folosirea acestei bănci 
se poate face numai de-cei-eare-și-au . 
ciștigat dreptul la odihnă : prin mun
că, învățătură, creație etc. Buna dis
poziție este obligatorie. Cetățenii sint 
rugați să ia toate măsurile .ce se im
pun în vederea aducerii la indepli- 
nire a acestor dispozițiuni". Și dacă 
intr-o zi o să mi se pară ceva ne
obișnuit — aceasta va fi însăși exis
tența plăcuței.

Desigur, sensul moral, stimulator 
al unei asemenea inscripții, sensul 
său simbolic este prezent in imensa 
majoritate a lucrurilor pe care le fa
cem. a intimplărilor pe care le trăim, 
în numele muncii pe care i-o oferi, 
poți cere altuia să muncească. în nu-

mai- 
dreptul 
în 
nu

altă 
au

mai sus
roman '„science

nu sint

mele dragostei cu care ai creat un 
lucru, poți cere altuia să-l folosească 
cu dragoste. Și, totuși, cite nuanțe ne 
scapă zilnic în viață, în acest schimb 
reciproc de obligații morale ! Mai a- 
les. atunci cind ne aflăm, ca acum, in 
față unei performanțe ! Să încercăm 
să adunăm aici citeva din cele care 
au scăpat înșiși autorilor lui „D"„.

Inginer Iosif Abraham, autor — îm
preună cu ing. Elena Săvulescu, 
Gheorghe Bratoloveanu și Dumitru 
Mazilu — al primei variante a agre
gatului : „Pentru creație ai, in pri

„distrat", „cu capul in nori" — re
marca inginerul Lucian Suciu, locții
torul secretarului comitetului de par
tid din uzină. Cred că atit denumi
rea, cit și imaginea sint de mult pe
rimate. Să punem cap la cap citeva 
lucruri și să vedem care e adevărul. 
Realizarea noului agregat — perfec
ționat — pentru prelucrarea șasiului 
de contor a început în decembrie 
1971 — ianuarie 1972. Execuția s-a 
terminat prin ianuarie a.c. (Lăsăm 
de o parte fazele de pină la intrarea

mul rînd, nevoie de încredere. Și nu 
numai de „clasica" încredere de /care 
vorbesc psihologii : crezi tu in tine. 
Nu. Este vorba de ceva, mai profund, 
de încrederea pe care o au ceilalți in 
tine. Cind, in urmă cu cițiva ani, am 
venit și am propus creșterea produc
tivității muncii de 30 (treizeci) de 
ori la operația de prelucrare a șasiu- 
lui, să nu credeți că de încredere iii 
mine duceam lipsă. încrederea celor
lalți era hotărâtoare. De aceea, oricit 
de personală ar fi o realizare, ea este, 
într-o anume măsură, si rodul clima
tului de muncă și viață al autorului, 
terenului social fertil. Mai exact, este 
vorba de a-i cointeresa pe ceilalți să 
aibă încredere in tine. Este o cali
tate indispensabilă creatorului ; noi 
am venit să propunem nu un „perpe- 
tuum mobile" — ceva care nu ar fi 
avut nici în clin, nici în minecă, cum 
se spune, cu activitatea uzinei. Am 
adus ceva concret, legat direct de ac
tivitatea productivă".

A fi creator intr-o fabrică, într-o 
uzină înseamnă, înainte de toate, a-ți 
canaliza forțele nu oricum, ci 
lecțiile principale ale vieții și 
lor producției, ale economici 
cienței, ale progresului 
(„Transferul" din planul de

in di- 
nevoi- 
și cfi- 
tchnic. 
import

lui in producție, care a avut loc acum 
citeva săptămîni !). în total 1 an !

Să vedem acum dacă acest lucru 
era posibil așa, de la sine, fără in
tervenția altor calități etice ale in
ventatorului sau inovatorului, așa 
cum il înțelegem noi — total diferit 
de imaginea sa din legendă. Stas
urile. actele normative prevăd. în 
genere, următoarele termene : 6 luni 
pentru prinderea temei în planul de 
proiectare, 
proiectului, 
narea cu 
Total : Un . _
la 6 luni după ce era gata... agrega
tul urma să intre în execuție. De ce? 
Pentru că asemenea acte — valabile • 
pentru situațiile normale, de lucru
— nu privesc și situațiile de excep
ție, ca in cazul nostru. Și totuși, a- 
gțcgatul trebuia proiectat, aprovizio
narea cu materii și materiale tre
buia făcută ; ca să nu mai vorbim 
de execuție !

— Cum de l-ați realizat ?
— Aici au intrat in funcțiune alte 

,.stas“-uri — cele ale profilului etic 
al oamenilor, strîns legat de produc
ție. Calități morale care ajută știința 
să-și îndeplinească adevărata funcție
— aceea de forță de producție. Mai

6 luni pentru execuția
6 luni pentru aprovizio- 
materiale ! (Minimum !) 

an și jumătate. Practic,

in planul "de autoutilare. ; mai palpabile j^previziu-
șini de contactat", al unei linii auto- nea. organizarea, întrajutorarea, Tiv-
male de ștanțare, specifice producției 
de centrale telefonice automate — 
ambele produse pentru prima oară 
în țară ! — sint argumentele cele mai 
recente ale acestui mod de a solicita 
încrederea celorlalți de către inter
locutorul nostru și colaboratorii săi 
cei mai apropiați : matrițerul Ion 
Burciii, maistrul Nisser Francisc. e- 
lectricienii Gheorghe Nicolăe, Con
stantin Matei și Andrei Rogoz).

— Cea mai generică, dacă se poate 
spune așa, denumire a inventatorului 
este aceea de savant ; cea mai popu
lară imagine a -sa este aceea de om

tr-un cuvînt — răspunderea...
Și așa, in timp ce în uzină începuse 

proiectarea — conducător de lucrare 
ing. Vasile Moraru — responsabilii 
cu aprovizionarea — comuniștii An
drei Rogoz și Stoian Nicolăe — pu
teau fi văzuți in cele mai depărtate 
colțuri de țară, in depozitele de ma
teriale și unitățile cu profilul cel mai 
diferit : la Galați sau la Brașov, la 
Iași sau la Timișoara, oriunde se 
anunțase că există ceva din „substan
ța" ideii Căreia trebuiau să-i dea via
ță. Proiectarea și execuția au mers 
in paralel.

Desen de S. NOVAC

Aflasem că, în uzină, atelierului 
condus de Lucian Suciu — autouti- 
lare — i se mai spune și „La incu
bator" ; după realizarea unui agregat 
sau altul, nu mașina este aceea care 
iși schimbă „domiciliul", ci oamenii : 
vin și lucrează — o vreme — aici, 
sub supravegherea atentă a creato
rilor de utilaje.

— Este adevărat — ne-a spus Va
sile Moraru ; dar dacă ați aflat nu
mai atit, jiu ați aflat tot. La „auto- 
utilare" cresc și oameni. Pentru agre
gatul de prelucrarea șasiurilor am 

deschis chiar o 
„mini-școală" de 
specializare la lo
cul de muncă. 
Absolvenții ? Opt 

jj-tj muncitori, doi re
ft I glori, 2 electri-
aj cieni de intreți-
31. nere și doi lăcă-

— Pentru ei ați 
scris ultimele pa
ragrafe din „car
tea tehnică" ?

— Să fiu sincer, 
mai. mult pentru 
noi ; pentru a 
sublinia cum în
țelegem noi să ne 
facem datoria, 
cum am vrea să 
înțeleagă toți cei 
care lucrează cu 
mașina căreia 
pe puțin — un 
Aici, in dome- 

indiferent de

V/
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i-am dăruit — 
an din viață, 
niul creației 
natură, artistică sau tehnică — nu se 
poate lucra potrivit vechiului princi
piu „do ut das'* — „dă-mi. să-ți 
dau". Creatorul este un om care se 
dăruie continuu. Calitățile sale etice
— inventivitatea, încrederea, previ
ziunea, întrajutorarea — nu sint alt
ceva dccit forme ale dăruirii de sine. 
Ale unei dăruiri pasionate, comu
niste.

Acum, după ce știam atîtea despre 
,.D“, despre performanțele sale — 
deci despre creatorii săi, despre a- 
tributele intime ale fibrei lor morale
— după discuții amănunțite cu aproa
pe toți creatorii și realizatorii, am 
vrut să-1 văd la lucru.

— Nu se poate, mi s-a răspuns ; 
afară numai dacă nu vreți să faceți 
un drum pină la Timișoara.

— ? !
— Agregatul l-am lucrat nu pentru 

noi, ci pentru întreprinderea de apa
rate electrice de măsură de acolo : 
anul acesta urmau să producă de 
două ori mai mulți contori decit anul 
trecut. Le-am dat o mină de ajutor. 
Era de datoria noastră ; am lucrat 

..eontori timp de 20 de ani,, jrtEjirjtea 
lor...

La Timișoara, un agregat poartă in 
cartea sa tehnică o mențiune deose
bită : „Oamenii care lucrează la acest 
agregat... trebuie să dea dovadă și 
de dragoste față de instalație". Cind 
cedezi un an din viața ta și-i spui
— dragoste, cind numești încrederea
— dragoste ; cind numești întrajuto
rarea dragoste — poți „pretinde", 
in schimbul tuturor, „doar"... dra
goste !

De fapt, nu faci decit șă o acorzi 
încă o dată !

Titus ANDREI

Semnul distinctiv
— Dacă se vind ? 

Se vind. Cumpără oa
menii că le plac. Sint- 
rezistente. Ș-apoi, 
mai e ceva. Pleacă 
omul la București, 
ori la Cluj, ori la Si
biu să ducă brinză. 
Nu lasă pălăria din 
cap pentru că altfel 
cum să-l recunoască 
lumea pe cel care 
vinde brinză de Ti
lișca. să spunem ? 
Pălăria e un semn de 
vrednicie al oameni
lor de prin partea 
locului...

Ascultăm argu
mentele Aureliei Dă
dirlat, din Săliște, 
despre acest semn 
distinctiv pentru breas
la oierilor și coborîm 
firesc pe arborele 
geneologic al pălărie- 
rilor de aici. Rădăci
nile sint adinei. De 
mai bine de un veac 
și jumătate, familia 
Dădirlat „fabrică" 
pălării. Cam din vre
mea cind steaua lui 
Napoleon a apus, un 
înaintaș al familiei 
din Săliște s-a apucat 
să facă pălării. „Mar
fa" a plăcut dintr-un

început și de atunci si 
pină acum „a tot 
mers la oierii de pe 
toate văile, prin toată 
țara și prin toată .lu
mea — că le are și 
Franța, și America, și 
mai știu eu cine" — 
aflăm de la Aurelia 
Dădirlat.

Și, tot Aurelia Dă
dirlat :

—- Cind am intrat in 
familia asta, nu știam 
de meșteșug. Soțul 
meu imi dă să trag o 
pălărie pe calapod, 
zicindu-mi rizind : 
„dacă izbutești, iți 
dau o sută de lei". 
„Cum, numai atit ?“ 
„Bine, să tfe văd". Nu 
mai zic cit m-am chi
nuit. Că nu voiam de 
loc să mă dau bătută. 
Și am izbutit.

— De ce nu voiați 
să vă dați bătută ?

— Păi cum credeți 
că a ajuns atit de 
vechi meșteșugul in 
familia asta ? Eu zic 
că numai și numai 
munca și vrednicia l-a 
învechit atita. Că de 
se făceau oamenii de 
rușine, nu trăia ea 
nici pălăria atita...

Frumoasă și răscoli
toare profesiune de 
credință pentru o me
serie ! Convingătoare 
expunere de motive 
pentru ceea ce poate 
garanta longevitatea 
unui meșteșug ! Ascul- 
tind-o pe Aurelia 
Dădirlat parcă-i și văd 
pe ciobanii in piețele 
din orașele țării cu pă
lăria neagră, rotundă, 
ca un mic ceaun, fără 
altă podoabă decit 
podoaba inegalabilă a 
sensului ei distinctiv, 
ca o pecete de auten
tificare că oamenii 
sint din Poiana ori 
Tilișca, unde brinza-i 
fără cusur. Iată cum, 
vechimea unui mește
șug recomandă tulbu
rător vechimea și mai 
de viță a altui mește
șug de care s-au ocu
pat totdeauna oierii 
țării, îngemănarea lor 
firească datorindu-se 
acelui foc sacru pen
tru profesie pe care-1 
are de peste 150 de 
ani familia Dădirlat 
din Săliște.

Iile TANASACHE

„Eu sint... mijlocitorul!“
zise el fără să clipească

Prieteni din Drumul 
Taberei, din Balta 
Albă, din Pajurei mi-au 
povestit niște adevă
rate aventuri... Unii au 
rămas cu mobilierul 
pe scări, alții la ușă, 
nevoițj. să. alerge prin 
ploaie și ,șă-și caute 
prieteni dispuși să 
pună umărul și să ter
mine o muncă Înce
pută de un soi de echi
pe ce răsar ca din pă- 
mint și dispar tot așa. 
Personal am fost mar
tor la o scenă pe cit 
de penibilă, pe atit de 
revbltătoare. Doi inși 
împreună cu un șofer 
clandestin au trans-* 
portat un frigider. La 
grupul acestora s-a 
atașat un bărbat cu 
traistă, cu căciulă pe 
ochi, mascind o figură 
vicleană și rapace. A- 
cesta. preluind coman
da grupului, dicta cu 
nerușinare prețurile 
pipărate. își stabilise, 
bineînțeles, și lui o 
cotă egală.

— Bine, dar dum
neata cine ești și de 
unde ai apărut ?

— Eu sint mijlocito
rul ! Eu mă ocup cu 
organizarea transpor
tului.

— Era nevoie de un 
asemenea organizator? 
Nimeni nu te-a che
mat !

— Nici nu trebuia 
să mă cheme. De vrer 
me ce ați acceptat să 
vă folosiți de echipă, 
ați angajat întreaga 
noastră echipă.

— Și ce-ți datorez ?
— Trei sute de lei. 

O sută mașina, două 
transportul și punerea 
frigiderului în priză.

într-o oră. patru oa
meni au încasat fie
care cite șaptezeci și 
cinci de leii Probabil, 
intr-o zi de muncă, 
ajung să realizeze un

beneficiu echivalent cu 
chenzina celor ce cre
ează frigiderul respec
tiv. Multe magazine 
nu stabilesc cu cit 
trebuie plătite servi
ciile respective. Ți se 
spune : „Personalul
nostru vă ajută gratuit 
să scoateți marfa in 
stradă și s-o incărcați 
in mașină". Dar de 
aici încolo ? „Vă «în
țelegeți» cu cei pe oare 
ii angajați".

De aici încolo, din
colo de pragul maga
zinului de stat, înce
tează, așadar. codul 
legislației socialiste și 
deseori incepe bunul 
plac.

Fiind vorba de un 
fenomen cu oareenre 
răspîndire, se cer luate 
măsuri pentru regle
mentarea unei astfel 
de stări de lucruri. Ar 
fi necesar să se sta
bilească un regim' 
controlat al tarifelor, 
serviciile să fie orga
nizate, iar cei ce le

prestează să fie în
scriși la biroul for
țelor de muncă, să po
sede un număr și o 
legitimație de rigoare. 
In felul acesta, figu
rile misterioase și pin- 
ditoare, care răsar la 
intrarea in magazinele 
de consignații de pe 
strada Covaci, la ma
gazinele de mobilier 
de pe Calea Victoriei 
sau din bulevardul 1 
Mai, la magazinele de 
aparate și’mașini elec
trice de pe Magheru, 
din marile piețe ale 
Capitalei sau din com
plexele comerciale ale 
noilor cartiere. și-ar 
Schimba înfățișarea, ar 
trata in chip civilizat 
și s-ar încadra in cli
matul general de echi
tate și muncă cinstită. 
Iar noi, cetățenii, nu 
l-am mai vedea pe la
comul, odiosul, mijlo
citor.

Traian FILIP

UMANITATE. Cititoarea Vio
rica Macarie, din Bătrinești-Vran- 
cea, ne relatează faptele de pro
fundă umanitate ale unor octoge
nari — Neculai și Maria Caragea: 
„Moș Caragea mi-a povestit viața 
lui. A pierdut două soții și șase 
copii. Vicisitudinile nu l-au dobo- 
rît. La virsta de 65 de ani a înfiat 
o fetiță de șase luni. A munciit cu 
palmele și a crescut-o mare. La 
etatea de 16 ani fiica s-a căsătorit 
și Moș Caragea cu bătrina lui s-au 
bucurat de doi neppței. Dar fiica 
adoptivă și-a părăsit soțul, copiii 
și a plecat in lume. Octogenarii 
au rămas, tot ei, să îngrijească 
de cei doi copii părăsiți".

Impresionant, exemplul lui N’e- 
culai Caragea poate părea zunora 
ca forțat de nenorocirile perso
nale, iar altora — de ce să nu 
mărturisim cu voce tare — chiair 
nițeluș naiv, determinat de sim
plitatea eroului. Celor care, dintr-o 
optică prea „modernă", prea con
fortabilă, ar aduce asemenea re
plici, le spunem din timp că po
vestea bătrinului vrincean nu este 
singulară. Iată ce ne relatează un 
cititor bucureștean :

„în orașul Reghin, in anul 1934, >
tînărul de atunci — sexagenarul de 
aZi — ion Bogdan și-a intemeiat 
familia, căsătorindu-se cu Frieda, 
văduvă cu un copil mic — Giinther. 
Ambii foarte, corecți din toate 
punctele de vedere. în anii 1945— 
1946, în vremea secetei, Frieda 
și Ion Bogdan au luat in fa
milia lor, deși rpsursele materiale 
le erau modeste, pe Viorel, copil 
sărac din Moldova, pe care l-au 
crescut la un loc și la fel ca pe 
copilul lui Guhther. între cei doi 
copii s-a stabilit o veritabilă afi
nitate, sufletească, de frați, fiindcă 
părinții n-au făcut nici cea mai 
rriică deosebire intre ei. Pe amin- 

1 doi i-au educat și purtat la școală 
la fel, i-au hrănit și îmbrăcat la 
fel, i-au crescut cu adevărată fră
ție de spirit de omenie și corecti
tudine. Copiii’ au crescut mari și 
s-au căsătorit. Viorel, cu soția lui 
și cu fetele lor locuiesc in aceeași 
casă cu părinții adoptivi. îmbol- 
năvindu-se in toamna trecută, 
Frieda Bogdan a încetat din viață. 
Iată ce mi-a scris țninunatul meu 
prieten cu acel trist prilej : «Că
sătoria noastră, cu toate prejude
cățile din jur existente pe atunci, [ 
a lost o adevărată căsătorie»**.

Biografiile succint relatate par
ia lectură neobișnuite. Dar, proba
bil; pentru vecinii di.n Bătrî- 
nești, din Reghin sau din alte părți 
viața eroilor s-a scurs neob
servat,; limpede și binefăcătoare , 
in matca ei sănătoasă, așa cum 
de bună seamă și noi vom fi a- 
vind in jurul fiecăruia nenumă
rate exemple notabile, pe care, la 
rlndul nostru, le lăsăm să treacă 
neobservate. Poate că noi înșine, 
om cu om, constituim u.n Iile, cu 
care sinlem foarte obișnuiți și ale 
cărui învățăminte le știm pe de 
rost. Exemplele pilduitoare strălu
cesc încastrate în comori de ome
nie inestimabilă, dar nu nemaiin- 
tilnită. Foafte prețioase, dar deloc 
rare.

— Fumați ?
— Da șl nu.
...Adică... sînteți fumă

tor, dar nu ahtiat...
— Ba nu. îmi vine să mă- 

ninc țigara. Dar se întîmplă 
să nu fumez opt ceasuri. 
In șir.

— De ce ?
— Lucrez pe o cisternă 

de benzină.
— Nici așa... mai cu 

grijă ?...
— Nu, nu, nu I Cind sint 

la volan nu pun mina pe 
țigară. Unii poate o fac sub 
scuza că sint atenți. Eu 
nu-mi permit.

— E vorba de voință sau 
de prudență ?

— E vorba de disciplină. 
Așa m-am învățat in sub
teran.

— Ați fost și miner ?
— Unsprezece ani.
După cum e ușor de 

bănuit, convorbirea era 
purtată de unul din semna
tarii acestui portret. A- 
bordîndu-și interlocutorul, 
ziaristul nu știa însă nimic 
despre Grigore Carol Ma
sian. Așa a fost înțelegerea 
noastră, a autorilor. O în
țelegere oarecum originală ; 
din curiozitate : „Caută-1 
pe șoferul Grigore Carol 
Masian din Vulcan și vezi 
ce fel de om este". Atit.

Iar colegul continua să 
Întrebe :

— Sinteți căsătorit ?
— A doua oară.
— De ce-ați divorțat ?
— Poveste veche. Fetița 

mea avea pe atunci trei 
ani, iar acum e femeie mă
ritată.

— Pe fetiță cine a cres- 
cut-o ?

— Eu. Singur. De la trei 
la treisprezece ani. Apoi 
m-am recăsătorit. N-am 
.decit 43 de ani. dar in cu- 
rind voi fi bunic.

— Ginerele ?
— Miner.
Date ce fac parte din 

tilcul investigației. Un om 
foarte obișnuit ; bun me
seriaș ; exemplu de con
știinciozitate (dacă e nevoie 
lucrează trei-patru zile pe 
mașină fără să dea pe 
acasă) ; modest, sincer, e- 
chilibrat. Un om intre cei
lalți oameni, ca un copac 
intr-o pădure. Asupra lui, 
intr-o bună zi, se poate a- 
bate, ori poate să nu se a- 
bată. o încercare hotărîtoa- 
re. Câre să-1 zgilțîie din 
rădăcini. Care sâ-1 cercete
ze : cit de drept și cit de a- 
dinc ești ? Felul cum răs
punde îi dă măsura vieții de 
pină atunci ; răspunsul ii va 
măsura viața mai departe.

Unul din noi știa că. in 
ultimul an, Grigore Ma
sian a fost confruntat cu 0 
asemenea încercare. își va 
aminti de Oa fără Să i se 
facă vreo aluzie in timpul 
„interviului" ?

Și-a amintit ; intr-un fel 
aparte :

— Sint un om calm. O 
singură ddtă în viață m-am 
enervat. O singură dată am 
pus mina pe manivelă...

„Enervat" î Așa numește 
el ce s-a întimplat in 
noaptea aceea ?

— Vă place băutura ?

Aici, pe vale, se bea vir- 
tos.

— Beau numai dacă sint 
liber și a doua zi. Sint 
pașnic. Fac citeva piruete 
de dans cu soția prin casă 
și mă liniștesc. Nici ea nu 
se supără.

— Atunci băuserăți scara?
— V-am spus că beau 

numai simbăta.
într-adevăr, atunci nu era

Trop-trop pășea cite un șo
fer. Era Grigore. Voia să 
plece cu noaptea in cap la 
Deva. Să aducă benzină. 
Să aibă mașinile hrană la 
micul dejun. Trop-trop pe 
podul de peste Căprișoara...

Zdrong-zdrong, zdrongă- 
nea o mașină. Din sens 
opus. Sărind chiar ca o 
capră. „Asta nu știe să 
pună piciorul ‘pe ambreiaj"

rovici fără Condorovici. S-a 
intors și a început să alerge 
pe jos după ea. Pe jos, în 
urma mașinii. Cu oarecare 
disperare. Era începutul 
„enervării". Dar macaraua 
a țișnit înainte, iar el a ră
mas neputincios in stradă. 
Pentru o clipă ; s-a intors și 
a întins pasul spre garaj.

Garajul e un platou în 
aer liber. Porțile erau

apropie de cabina paznicu
lui cu inima tot mai Îngri
jorată. în gheretă — becul 
aprins, afișe îngălbenite de 
protecția muncii, un calen
dar de perele...,, un scaun 
răsturnat...

Tomiță se află pe jos, cu 
fața spre perete. „Poate e 
numai leșinat". îl zgilțîie. 
Nu era numai leșinat. Gri
gore Masian înțelege totul.

NU SE POATE CA ÎNTR-O ZI

VIATA SĂ NU TE ÎNTREBE SEVER:

Ești om cu adevărat?
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sîmbătă. Atunci eră o marți 
spre miercuri.

Dă. Era o marți spre 
miercuri. Mai exact era 
miercuri, pe la patru di
mineața. Oră la care, in 
anotimpul acela, era întu
neric și răcoare. Ceasul la 
care pirîiașele străzilor co
lectează de prin case pri
mele perechi de pași. Trop- 
trop pășea cite un miner.

gîndi Grigore Masian. 
„Cine-o fi ?“

Cine să fie ? Era o ma
cara. Circula foarte prost. 
Dar macara.... „Uite că are 
emblema noastră ! Macara 
nu are decit Condorovici. 
Nu poate Condorovici să 
circule in halul ăsta". Ma
șina l-a ocolit încet și a 
încetinit și mai mult vite
za. Era mașina lui Condo-

vraiște. De obicei paznicul 
le încuie pe dinăuntru și 
agață cheile într-un cui din 
ghereta lui. E un paznic 
care cam doarme în post. 
Dar porțile le încuie, nu le 
lasă niciodată așa... Ce s-o 
fi-ntîmplat, unde o fi paz
nicul ?...

— ...Tomiță ! Tomiță !
Nu răspunde nimeni. Se

Acest „totul" înseamnă in
tr-adevăr „tot'*. Adică a 
înțeles nu numai cele in- 
timplate cu poarta, cu ma
caraua, cu cheile, cu paz
nicul care dormea, a înțe
les că pe lingă el a trecut 
în noapte un individ foarte 
periculos, că cel pe care el 
a încercat să-1 urmărească 
fugind pe jos după maca

raua lui Condorovici nu e 
un hoț oarecare, ci un asa
sin. Și a mai înțeles că e 
singur. Cind ești singur, pe 
întuneric, in preajma unei 
primejdii, poți simți și te 
poți gindi in două feluri : 
că ți-e frică sau că trebuie 
să întreprinzi ceva. Să în
treprinzi TU, tocmai pentru 
că ești singur, pentru că e 
întuneric, pentru că e pri
mejdie.

— Atunci m-am enervat.
Enervindu-se, Grigore 

Carol Masian s-a aruncat 
in cabina autocisternei sale 
și s-a năpustit cu ea pe 
poarta larg deschisă. Pe 
stradă treceau doi mineri. 
Aproape din mers le-a 
strigat că la garaj s-a în
făptuit o crimă, că îi roagă 
să scoale vecinii din somn, 
să păzească locul faptei, să 
facă cele cuvenite. Să facă 
ce-și închipuie ei, ca oa
meni cinstiți, luați pc ne
pregătite, că trebuie făcut 
in asemenea împrejurări.

Niciodată autocisterna nu 
a fost atit de ușoară. Zbura 
peste gropi, prin intersec
ții, peste „Căprița". La 
„Dinca" a zărit in față ma
caraua. înainta condusă la 
fel de nepriceput ca in 
urmă cu cinci-șase minute. 
S-a mai gindit o dată c,e 
face. La ce se expune. La 
cisterna lui îngrijită cu pe
danterie. O clipă. Apoi a 
accelerat, a depășit fu
garul, a virat brusc, de-a 
curmezișul și i-a tăiat 
calea. Ca să se lase tam
ponat. Să facă un accident,

el, care toată viața și-a 
ferit mașina de accidente, 
pentru care n-a băut decit 
simbăta.

Dar fugarul cel ne
priceput in ale conduce
rii, de data aceasta a frinat 
bine, a sărit din cabină și 
a luat-o la fugă printre 
niștO' barăci. Zarurile erau 
aruncate. Nu știa pe cine 
are in față, ce are de gind 
să facă, cu ce e Înarmat, 
cit are de gind să ucidă. 
Știa doar că e un individ 
periculos. Și mai știa că 
trebuie să-1 prindă sau cel 
puțin să-1 urmărească. Sin
gur in noapte, Carol Gri
gore Masian a încercat să 
fie calm și a pus mina pe 
manivelă.

★
Prinderea ucigașului s-a 

făcut fără incidente. Dar nu 
despre ea am vrut să is
torisim, ci despre cum a 
trăit Grigore Masian, om 
de 43 de ani, cu fapte bune, 
cu fapte poate mai' puțin 
bune, cu fapte obișnuite, 
pină intr-o dimineață cind 
viața l-a întrebat de-a 
dreptul : „ești om ?“ Și 
pentru răspuns i-a dat nu
mai citeva minute de gin- 
dire. Examenul trece, vin 
alți ani, alte fapte obiș
nuite, dar felul in care ai 
răspuns încercării îți mar
chează felul de a fi și a- 
mintirilc. Mai mult decit 
orice vorbe, îți divulgă ce 
crezi, ce vrei, ce ești gata 
să faci.

Seițjîu ANI5ON 
Sabin IONESCU

TONUL. Intransigența nu echi
valează, la modul absolut, cu ati» 
tudinea aspră și tonul răstit, cu 
rigiditatea manifestată față de ori
cine și in orice împrejurării. Poate 
că una din regulile fermității au
tentice este și folosirea tonului 
potrivit in împrejurarea potrivită. 
Nu are nimic ' comun cu tăria 
principială, o împrejurare ca aceea 
Surprinsă de Octavian Dumitrescu 
din București. Corespondentul re
produce un dialog, real sau posi
bil, la ora de virf intr-un autobuz 
I.T.B. Doi călători iși dispută me
ritul de a fi el cel mai ocupat, cel 
mai obosiit, cel mai in drept de a 
fi respectat, om care vine de la 
sau care merge către locul de 
muncă. Bineînțeles că dialogul e 
pigmentat cu grosolănii, cu glasul 
ridicat sau cu răspunsuri ce se vor 
spirituale , (dar care nu dovedesc 
decit obtuzitate) și e întărit cu 
mijloace materiale : murdărirea 
veșmintelor, greutăți lăsate pe 
pantofii adversarului, frecături, 
rupturi, împunsături. Adevărul e 
că asemenea protagoniști se pre
valează de motivul „vin de la ser
viciu" nu pentru că sint pătrunși 
de mîndria muncii, ci pentru că li 
se pare că aduc o jertfă indepli- 
nindu-și datoria elementară de a-și 
justifica existența. Cine nu mun
cește ? In general — toată lumea, 
dar nu toți pasagerii mijloacelor 
de transport in comun țin șă-și 
facă simțită neapărat prezența, să 
li se citească certificatul hărniciei 
lor după petele hainelor neîngri
jite (munca nu exclude curățenia) 
sau după greutatea și volumul în
cărcăturilor transportate. Exclusi
vismul unor asemenea comportări 
ține mai degrabă'de egoism și de 
lene, decit de sacrificiu, și de hăr
nicie.
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ne poartă atit de evident trăsături 
individuale ca opera artistică. Fie că 
e vorba de beletristică, pictură sau 
piesă muzicală, întotdeauna opera 
este unică și reflectă, năzuințele o- 
menești, trăirile interioare, partici
parea la viața naturii, a societății, 
universului. Motivele acestei par
ticipări pot fi desigur nelimitate. 
Primele și poate cele mai puternice 
impresii cu care vine în contact fie
care om în parte sînt observațiile 
nemijlocite și experiențele din casa 
părintească, din satul natal, acele 
experiențe caracteristice unui anu
mit grup uman și unui peisaj apar
te. Impresiile copilăriei și ale tine
reții, reprezentările, chiar visele a- 
cestor vîrste devin astfel hotăritoare 
in constituirea personalității. Senti
mentul iubirii de țară, care se naște 
încă din primii ani ai tinereții, este 
o trăsătură definitorie a oricărui om. 
.Tocmai de aceea marii artiști ai tu
turor timpurilor sînt strins legați de 
patria lor.

România, patria noastră, este țara 
in care toți fiii săi — indiferent de 
limba lor maternă — și-au hrănit 
visele copilăriei și ale tinereții, au 
crescut și s-au maturizat. In această 
lume s-a petrecut procesul de largă 
cunoaștere, s-au statornicit legături 
multiple cu obiceiurile și înțelepciu
nea poporului. • în acest proces s-a 
dezvoltat patria comună, țara socia
listă de astăzi, Ia a cărei zidire par
ticipăm cotidian cu toată priceperea 
și capacitatea noastră, pentru desă- 
vîrșirea ei socială, umană și artis
tică.

La începutul lunii Iunie au fost 
acordate premiile literare ale Uniu
nii scriitorilor pe anul 1972. Nu este 
nimic neobișnuit că. concomitent cu 
cărțile scrise in limba română, au 
fost premiate și lucrări' editate in 
limbile naționalităților conlocuitoa
re. Lîngă numele lui Marin Preda, 
Eugen Jebeleanu sau Vasile Rebrea- 
nu . s-au situat numele scriitorilor 
Szilăgyi Domokos, Saszet Geza, 
Franz Heinz, Immanuel Weissglas 
sau Dușan Petrovici. Desigur, nu 
este un simplu gest de politețe, ci 
dovada concretă că lucrările existen
te in limbile germană, maghiară sau 
sîrbă au fost apreciate pentru cali
tățile lor și, in consecință, premiate,

Toți creatorii de artă, indiferent 
de naționalitatea, și limba lor ma
ternă, au aceleași posibilități de a 
crea. Aceasta dovedește că toți ce
tățenii țării au aceleași drepturi, dar 
și aceleași îndatoriri. Creatorii de 
artă trăiesc în același climat spiri
tual și social și se inspiră din rea
litățile aceleiași țări. De aceea și 
scrierile in limbile naționalităților 
conlocuitoare sint o parte integrantă 
a culturii noastre socialiste.

Scriitorii naționalităților conlocui
toare iși scriu operele in limba ma
ternă. Această trăsătură caracteristi
că nu se rezumă numai la limbă, ci 
luminează și unele aspecte aparte, 
specifice naționalității respective, 
cum sint. : structură psihologică, cul
tură, tradiție sau obiceiuri. Aceste 
particularități naționale s-au format 
in cea mai mare parte pe acest pă- 
mint, în conviețuire strinsă cu po
porul român. în acest fel, ei aparțin 
patriei comune. Deplina egalitate in 
drepturi a tuturor cetățenilor acestei 
țări este una din cele mai mari rea
lizări ale revoluției socialiste, subsu- 
mindu-se întregului proces social și 
aparține noilor calități umane create 
de-a lungul a trei decenii de muncă 
și luptă consecventă.

Temeiul acestei realizări este prie
tenia dintre poporul român și națio
nalitățile conlocuitoare, prietenie 
care se adincește continuu. Această 
prietenie trainică și tradițională a că
pătat o nouă confirmare in multe lu
crări contemporane. Aș vrea să a- 
mintesc aici scrierile literare și pu

blicistice ale lui Adam-Muller-Gut- 
tenbrunn, Adolf Meschendorfer, Al
fred Margul Sperber, Erwin Witts- 
tock și deosebita contribuție la adin- 
cirea acestei prietenii a operelor lui 
Oscar Walter Cisek. Stima și pre
țuirea acestora pentru limba și cul
tura română au fost tot atit de re
marcabile ca și strădania lor de a 
face cunoscută in străinătate cultura 
românească. Atitudinea unor aseme
nea personalități ale literaturii ger
mane ne obligă să cultivăm și să 
extindem această tradiție cu conținut 
socialist.

Situația actuală a literaturii ger
mane din țara noastră este îmbucu
rătoare și plină de speranțe. Un mare 
număr de autori tineri bat la por
țile consacrării, iar autorii consacrați 
au realizat lucrări care merită aten
ție. Două antologii : „Mesaje poetice" 
(Wortmeldungen), tipărit la editura 
„Facla" din Timișoara, o culegere 
din textele unor tineri poeți bănă
țeni și una de proză, „Cuvinte sub 
curcubeu" (Worte unterm Regenbo- 
gen) editată la „Albatros" dovedesc 
aceasta. Ambele lucrări au multă 
prospețime, conțin lucruri noi. re- 
marcindu-se prin calități artistice 
deosebite. Acestea sînt doar doua 
exemple. Editurile noastre tipăresc 
și alte lucrări valoroase.

Un alt domeniu în care scriitorii 
germani din România au o bogată ex
periență este traducerea operelor li
terare românești. Aș vrea să amin
tesc antologia de proză românească 
contemporană, „Leagănul vieții" (Die 
Lebensschaukel). apărută la editura 
„Dacia" din Cluj. Cartea, tradusă de 
scriitori și publiciști cunoscuți, este 
scrisă intr-o limbă îngrijită și me
rită pe deplin atenția cititorilor. Cu 
toate acestea se pot realiza mai 
multe traduceri din limba română, 
după cum poate fi sporit numărul 
tălmăcirilor din literatura germană 
din România in românește. Aceste 
traduceri ar fi una din căile rodnice 
pentru o și irai bună cunoaștere și 
prețuire reciprocă. Cerințele sporite 
astăzi, pe bună dreptate, in toate do
meniile de activitate sînt valabile și 
pentru scriitori. Cărțile lor trebuie 
să intereseze publicul cititor, făcîn- 
du-i cunoscute marile mutații din 
viața contemporanilor noștri. Litera
tura naționalităților conlocuitoare, 
parte integrantă a literaturii române 
actuale, are și din acest punct de

vedere aceeași menire ca și litera
tura in limba română.

Aș mai face observația că literatu
ra nu se poate dezvolta pe filonul 
unei unice experiențe. Genurile 
scurte de scriere, de pildă, folosite 
în mod obișnuit de scriitorii ger
mani din țara noastră cuprind in 
economia lor doar aspecte reduse, 
fragmente ale realității. Lipsesc încă 
lucrări de întindere care să- aborde
ze în mod direct viața socialis
tă contemporană in toată pro
funzimea ei. Nimeni nu poate 
prescrie rețete pentru realizarea 
unor astfel de opere. Există însă va
loroase experiențe, chiar o tradiție 
constituită de maeștrii literaturii 
noastre, pe care i-am amintit. A- 
ceasta nu înseamnă insă simplă imi
tație. Este nevoie desigur de conti
nuitate in privința scrisului îngrijit, 
de atingerea măiestriei artistice cu 
mijloace actuale. O dezbatere crea
toare în jurul marilor probleme ale 
realității noastre socialiste, a modu
lui in care sint surprinse in paginile 
cărților, ar asigura nu numai pre
zența și sporirea cercului de cititori, 
ci și promovarea prieteniei tradițio
nale a tuturor oamenilor patriei 
,noastre, indiferent de naționalitate. 
Aceasta ar insemna totodată noi pași 
făcuți de literatura noastră socialistă 
spre o nouă maturitate umană și . ar
tistică.

La Plenara din noiembrie 1971 a 
C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat creatorilor de 
artă chemarea ca „omul, ‘constructor 
al socialismului, să se poată regăsi 
in aceste lucrări de artă, să-și. des
copere și defectele, dar și trăsăturile 
nobile ! Nu avem nevoie de o artă 
care să poleiască cu aur realitățile, 
dar nu avem nevoie nici de o artă 
care să acopere cu noroi sau smoală 
aceste realități : avem nevoie de o 
artă care să fie suflet din sufletul 
poporului, să redea și greul, și bucu
ria, și visurile spre viitor ale oame
nilor muncii, o artă izvofită din 
realitățile națiunii noastre, profund 
umanistă".

Acest îndemn îl urmează, asemeni 
creatorilor români, și autorii din rîn- 
dul naționalităților conlocuitoare. în 
acest nobil îndemn se află insăși ra
țiunea de a fi a artei noastre ac
tuale.

Anton BREITENHOFER

PROGRAMUL I

9,0-0 Curs de limba engleză. Re
capitulare (6).

.9,30 Parada sporturilor.
10,00 Telex.
10,05 Ajicheta TV : „Cinci lei și... 

doua plicuri44.
10.40 Recital de muzică ușoară
10.55 Desene animate.
11,05 Film serial : ,.Marea iubire a 

lui Balzac“. Episodul III
12,00 Moment folcloric.
12,10 La ordinea zilei. Azi, județul 

Argeș.
12,25 Revista literar-artistică TV. 

..Literatura între simplitate 
și simplism44

13.05 Telejurnal.
14.30 Matineu de vacanță.
16,00 Trofeul ,,Tomis44 la volei 

masculin : România — Ceho
slovacia.

17;3O Curs de limba germană. Re
capitulare (5).

18.0-0 Telex.
18,05 Tragerea Pronoexpres.
18.15 Dialog : Mitul in spirituali

tatea omului contemporan.
18.40 Muzica — emisiune de actua

litate muzicală. Avanpremie
ră la Festivalul internațional 
,.George Enescu44.

19,00 Timp și anotimp în agricul
tură.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal a în cinstea marii 

sărbători.
2*0,00 Cîntecul săptămînii : ,,Pentru 

fetele din țara mea44.
20,05 ..Cu țara scrisă in priviri44.
20.15 Teleobiectiv.
20.35 Telecinemateca : Ciclul John 

Ford —- ..Drumul tutunului44'
22.00 24 de ore • România In 

lume.
22.40 Stadion — emisiune de repor

taje, anchete, opinii din lu
mea sportului.

PROGRAMUL II ,
20,00 O viață pentru o idee : Con

stantin Istrati.
20.30 Agenda.
20.40 Tineri interpreți.
21.20 Ghișeul.
21.40 Cîntec în piatră. Up film 

despre arta cioplitorilor și 
constructorilor în piatră.

22,00 Meridiane literare o Ernst 
Hemingway o ..Bătrînul și 
lumea44 — film documentar 
a Mozaic literar XX a Pre
zențe românești pe meridia
nele lumii.

22.20 Recital de muzică ușoară 
Sacha Distel.

teatre
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (Grădina Boema) : Estival- 
Boerna — 20.
a Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română44 : Meleaguri fermecate — 
18,30.

mesaj artistic
Cu doi- ani in urmă, 

ne vizita țara An
samblul indian de .stat. 
Patru soliști virtuozi, 
o orchestră populară 
au lăsat o impresie 
puternică prin dansul 
clasic indian, dansul 
stilizat interpretate' cu 
acel . prilej. Urmă
ream atunci cum lim
bajul, coregrafic indian 
modern știe, să, facă 
să strălucească tradi
țiile unei arie mi
lenare, unei arte de 
mare. profunzime.

Zilele acestea ne-a 
fost oaspete Ansam
blul național de cin- 
tece și dansuri din 
India. Au venit dan
satori din tribul Tan- 
gkhul, statul Naga, 
din nord-estul Indiei, 
soliști din statele Ma
nipur, Himachal Pra
desh, ■ toboșari din 
Kerala,, din sudul In
diei.

De data aceasta am 
luat . cunoștință de 
folclorul adevărat, de 
folclorul ferit de orice 
comentariu ce nu ii 
aparține. . Spectacolul 
prezentat alcătuia o 
adevărată poveste, in 
care s-au întîlnit in
genios obiceiurile, fe
lul de a-și celebra 
sărbătorile, ale po
porului indian, bucu
ria de a ciuta. de a 
se întovărăși cu mu
zica.

I-am urmărit pe
nagași, locuitorii ți
nutului muntos din
nord-estul Indiei, nu
miți „oamenii coline
lor". Am urmărit 
dansurile lor bărbă
tești. dure. în Akhui 
Kharang ilustrau is
cusința vinătorilor. 
Zece sulițași. în su
netele talgerului și 
ale tobei, se îndem
nau prin strigăte, prin- 
tr-un cîntec sacadat, 
spus pe-un ton scăzut, 
la lupta cu animalele 
primejdioase. Se îm
bărbătau, se chemau

unii pe alții. Leang 
Khokhen și Singteo, 
in schimb, ii uneau pe 
toți intr-un joc de 
bucurie. Era dansul în
chinat recoltei și rod
niciei pămintului. E- 
șarfele care le invălu- 
iau trupurile erau par
că aprinse intr-o îm
binare îndrăzneață de 
roșu. alb și negru ; 
străluceau brățările 
mari de alamă, orna
mentele din fibre de 
lemn, podoabele capi-

Spectacolul An
samblului națio

nal de cîntece 
și dansuri 
din India

lare din pene și paiete. 
Mai impresionat ca 
toate însă ni s-a pă
rut acel Chongwuin — 
cintec și dans în amin
tirea morțjlor. Bărba
ții s-au prins intr-un 
cerc. Erau umăr lingă 
umăr, construiau parcă 
un zid șerpuitor pe 
care il desfăceau larg 
sau îl strîngeau din ce 
in ce mai mult, su- 
gerind o forță, o pre
zență. un cuvînt foarte 
hotărit. Spectatorului i 
se comunicau cu sensi
bilitate puterea și for
ța dansului, simboluri
le sale.

Față de dansurile 
„Naga". jocurile și cin- 
tecele din valea Mani
pur s-au dovedit mult 
mai suple, aducind o 
mai mare varietate. în 
Lai Haraoba — un fes
tival sătesc închinat 
zeilor 'forestieri — fe
mei, bărbați aduc un 
imn de slavă prosperi
tății pămintului. în 
dansul dedicat lui 
Krshna, în acompania
mentul viorii și al 
thimalei (o tobă de

forma unei clepsidre) 
desenul discret al rhe- 
lodiei, mișcările gin
gașe ale dansatoarei 
descriau farmecul ce
lui iubit, dragostea și 
respectul ce-i sint pur
tate.

O notă aparte au 
dat reprezentației lo
cuitorii Pradesh-ului, 
regiunea Kinnaur din 
vecinătatea Himalayei, 
o zonă foarte bogată 
în manifestări folclo
rice. Tobe, talgere, 
instrumente de suflat, 
(dhol, nagara, tal, 
shenai) acompaniau 
cu înaltă virtuozitate 
pe cei patru dansatori, 
pe cele șase dansa
toare, subliniind (fapt 
puțin obișnuit) veselia 
sau bucuria — în Ba- 
kayang — pentru sfir- 
șitul secerișului sau, 
iii Gurkayang, min- 
dria pentru puterea 
comunității lor. Ne-au 
fost prezentați și tobo
șarii din Kerala, care 
au sunat cp virtuozi
tate ritmuri la edak- 
ka, elathalam, thima- 
la. maddalam, kom- 
pu. (instrumente de 
percuție, un corn).

Spectacolul extraor
dinar al Ansamblului 
național din India 
ne-a oferit, așadar, o 
întîlnire interesantă 
cu cintecele și dansu
rile autentice din Na
ga. Manipur, regiunea 
Himalayei, îneîntin- 
du-ne prin simplita
tea muzicii, a dansuri
lor, vorbindu-ne des
pre forța unei arte ale 
cărei tradiții izvorăsc 
din adîncimea milenii
lor. Solii artei indiene 
au adus pe scenele 
noastre un strălucit 
mesaj artistic al 'fru
mosului. al cunoașterii 
roadelor spirituale ale 
unui popor cu o înde
lungată și prestigioasă 
cultură și civilizație.

Smaranda 
OȚEANU

G Infailibilul Raffles : LUCEA- 
FARUL — 9; 11,15; 13.30: 16: 18,30; 
21, la grădină — 20.15. CAPITOL 
— 9.30; 11,45; 14: 16,15; 18,30.; 20,43, 
la grădină — 20.
O Urmărire Ia Amsterdam : SCA
LA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18.30; 21, 
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30: 16; 
18.30; 21, la grădină — 20, STA
DIONUL DINAMO — 20.
a Distratul : PATRIA — io; 12,30: 
16; 18,30: 21. . FESTIVAL — 9' 
11.15; 13.30; 16; 18,30; 21, la grădi
nă — 19.45.
e Fantoma lui Barbă Neagră : 
FAVORIT — 9,15; 11,30: 13.45: 16; 
18,15; 20.30. MELODIA — 9; 11,1.-,; 
13.30; 16; 18,30; 20.45. MODERN — 
8.30, 11; 13,30; 16; 18,30; 21, la gră
dină — 20.
O Pe aripile vintului : CENTRAL
— 10: 14,30; 19.
• Ordonanța Selmenko : 
NA — 9; 11,15; 13,30;
20,45.
O Program de desene 
pentru copii : DOINA -
• Florenliner nr. 73 ; ] 
11; 13; 15,30; 18: 20,30.
a Cartea junglei : EXCELSIOR
— 9; 11.15: 13.30: 16: 18.15; 20.30.
• Dragostea începe vineri : BU-
™ESTI, ~ 9; n'30; 13'45i 16: 18.15 f 
20.30, la grădină — 20,15. GLORIA 
~ 13.3(1: 16' 18.15; 20,30,
GRADINA SELECT — 20.
® Neamul Șoimăreștilor : POPU
LAR — io; 19.
a Aventurile Iui Babușcă : TIM
PURI NOI — 9,15—18,45 in conți-, 
nuare.

: LUMI-
16; 18,30;

•. animate
— 9.30.
DOINA —

a Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 20.30.
O Astă-seară mă distrez — lo
ri; 14; 16.30; 18,30, Maria Stuart — 
20.30 : CINEMATECA (sala Union), 
a Un om in sălbăticie : GRIVIȚA
— 8,45; 11,15; 13.30; 15.45; 18,15;
20,30. TOMIS — 9; 11.15: 13,30;
15,45; 18,15; 20.30. la grădină — 20. 
O Tu, eu și micul Paris : GIU- 
LEȘTI — 15.30; 18: 20,30.
a Jucătorul : COTROCENI — 
15,30; 18; 20,15.
a Cu copiii la mare : PACEA — 
16; 18; 20.
• Te așteptăm, flăcăule : UNI
REA — 16; 18: 20.
« Ultimul cartuș : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30; 18 ■
20,15.
a La răscruce de vinturi : ARE- 
NELțE ROMANE — 20. AURORA
— 9; 11,15; 13,30: 15.45: 18.15; 20,30, 
la grădină — 20. FLAMURA — 9-
— 9: l.,„,
lâ grădină ... _________
11,15: 13.30; 16; 18.15: 20.30.
a Ciprian ~
— 9: 12,30; 16; 19.30.
a Fluturii sint liberi : BUCEGI — 

. 15,30: 17,45: 20, la grădină — 20,30,
FLOREASCA — 15.30; 18; 20.30.
a Antoniu și Cleopatra : LIRA — 
15,30: 19, la grădină — 20,15.
e ...Și salută rîndunelele : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Simon Templar intervine : 
MUNCA — 15.30: 18: 20,15, FEREN
TARI — 10: 12.30: 15.30: 17.45: 20. 
a Jandarmul la plimbare : VOL
GA — 9: 11.15; 13.30; 15,45) 18.15; 
20.30. MIORIȚA — 9; 11.15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.

Porumbescu : DACIA

Noul centru teritorial de calcul electronic din Pitești este destinat prestă
rilor de servicii de calcul pentru toate marile unități economice de pe raza 
județelor Argeș, Vîlcea, Olt și Dîmbovița. în fotografia din stingă : clă
direa centrului de calcul. în fotografia din dreapta : saia perforatoarelor

Investiți

a timpul
(Urmare din pag. I)

ile — gata 

prevăzut

Pregătirea unor specialiști care să se încadreze operativ și cu maxi
mum de eficiență la locurile de muncă, să stăpînească temeinic cele 
mai recente descoperiri din știință și să știe să le folosească în activi
tatea practică este cerința esențială care se ridică astăzi în fața invă- 
țămintuiui. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R., pentru a asigura tineretului o pregătire co
respunzătoare, învățămintul trebuie îmbunătățit în sensul legării mai 
strinse de practică, de viață, al împletirii lui cu știința și producția.

Ce s-a întreprins in domeniul științelor socigle și al economiilor de 
ramură pentru ca integrarea să devină o realitate palpabilă, cu efecte 
vizibile asupra procesului de învățămînt ? Cum se fructifică experiența 
acumulată pînă în prezent, ce se face pentru intensificarea acestui pro
ces deosebit de complex ? Iată citeva aspecte la care ne vom opri in 
rîndurile de față, concentrind investigația asupra preocupărilor existen
te, în acest sens, in cadrul Academiei de studii economice și Facul
tății de filozofie din București.

Se cuvine să arătăm de la început 
că pornind de la indicațiile conduce
rii de partid și de stat, de la conclu
ziile experienței de pînă acum, în 
aceste instituții de învățămînt s-a e- 
laborat un plan de integrare, adaptat 
specificului facultăților.

producție la instalațiile de malaxare- 
granulare de la Uzina de mase plas
tice București", „Perfecționarea or
ganizării transportului intern, a de
pozitării și fluxului de producție la 
Fabrica de conserve Pirscov" etc.

răspunderi pentru creșterea viitoare
lor cadre necesare producției. Numai 
în acest fel se poate vorbi de inte
grare in sensul ei deplin, al realiză
rii unei fuziuni organice între în
vățămînt, cercetare și producție.

în acest sens ni se pare demna de 
relevat inițiativa de la A.S.E. de a 
experimenta o integrare complexă cu 
5 întreprinderi. în ce constă ea ? Cu 
aceste întreprinderi se încheie con
tracte pe termen lung. Aici se vor 
înființa „mici academii de studii e- 
conomice", unde vor fi detașate tem
porar cadre didactice cu o speciali
tate corespunzătoare profilului între
prinderii. Lucrind in strinsă colabo
rare cu specialiștii din întreprinderi, 
acestea se vor îngriji de buna desfă
șurare a activităților didactice pla
nificate să aibă loc în producție, (lec
ții, seminarii, cercuri științifice ce 
vor dezbate probleme legate de acti-

scripțiile respective. îhtr-un viitor 
apropiat, o asemenea operație va 
viza, așa cum ne-au spus factori de 
răspundere din conducerea facultății, 
activități mai complexe de la cele 
două categorii de unitgți. Este, cre
dem, inutil să mai demonstrăm 
avantajele pentru învățămînt, pen
tru pregătirea viitoarelor cadre de 
specialitate a unei astfel de practici, 
desfășurată nemijlocit la locul de 
producție și contribuind efectiv la 
îndeplinirea _sarcinilor unității res
pective.

Desigur, necesitatea legării învăță- 
mintului de viață, a împletirii orga
nice a științei cu producția nu se 
referă numai la facultățile cu profil 
tehnic și economic, ci la întreg în- 
vățămintul superior. Ceea ce diferă 
sînt doar modalitățile concrete de 
realizare a acestei necesități. La Fa
cultatea de filozofie am întîlnit cite-

O primă fază a integrării o consti
tuie desfășurarea unor activități di
dactice — lucrări aplicative, labora
toare și prelegeri — in cadrul produc
ției, al unor institute de cercetare 
sau organisme social-politice. „Am 
deplasat la locurile de producție a- 
cele lucrări, sau capitole de curs — 
care au într-adevăr de cîștigat prin 
aceasta — ne spunea tov. Constantin 
Manolescu, prorector al A.S.E. De 
pildă, la cursul „Analiza și proiecta
rea de sisteme informatice", mai 
multe lecții s-au desfășurat in labo- 

. ratorul de organizare și proiectare a 
obiectivelor industriale al Institutu
lui de proiectări al industriei ușoa
re. Aici specialiști de înaltă • compe
tență au dat explicații și au răspuns 
la întrebările studenților pe margi
nea unor probleme cum ar fi : core
larea sistemului informațional cu 
specificul fabricii, metode moderne de 
determinare a eficienței sistemului 
Informațional etc. în dezbatere au 
fost folosite cu mult succes mache
tele sistemelor informaționale, deja 
realizate de institut.

Cum este și firesc, îmbogățirea 
conținutului integrării presupune in 
mod necesar stabilirea unor legături 
constante cu întreprinderi și orga
nisme social-politice, in felul acesta 
creîndu-se condițiile atît pentru buna 
desfășurare a practicii, cît și pentru 
activități mai largî care să aibă în 
vedere apropierea întregului proces 
instructiv-educativ de cerințele pro
ducției.

O modalitate sigură de dezvoltare 
a unor astfel de legături se dovedește 
extinderea cercetărilor pe bază de 
convenții și contracte. De pildă, la 
A.S.E., contractele în valoare de 10 
milioane de lei, încheiate anul trecut 
cu diferite întreprinderi, au dat posi
bilitatea antrenării studenților la stu- 
'diul unor probleme ca „Analiza fac
torilor care determină instabilitatea 

’forței de muncă la Combinatul de 
îngrășăminte chimice Turnu Măgu
rele", „Determinarea capacității de

Cum răspund disciplinele sociale 

la cerința integrării 
învdțdmintului cu producția?

Inițiative interesante la Academia de studii economice 
si Facultatea de filozofie din București
> •>

Experiența a arătat avantajele pe 
care le prezintă atragerea la aseme
nea cercetări și a specialiștilor din 
întreprinderi. în acest fel se prein- 
timpină anumite tendințe care se 
manifestă din partea unor cadre.jli- 
dactice de a se rezuma la inventarie
rea lipsurilor, de a sugera „niște căi", 
ignorînd indatorirea de „a pune u- 
mărul" și la, soluționarea probleme
lor. După opinia mai multor cadre 
didactice și specialiști, apare nece
sară precizarea unor responsabilități, 
nu numai pentru domeniul în care 
aceștia funcționează — să zicem cer
cetarea — dar și pentru acela in care 
se integrează — in spelp producția. 
Și invers, întrucît specialiștilor care 
lucrează in producție le incumbă și

vitatea întreprinderilor respective), 
vor urmări efectuarea cercetărilor 
contractate, antrenind și studenții ; 
de asemenea vor participa la activi
tatea comisiilor pe probleme. Aceste 
întreprinderi devin astfel baze de 
practică permanentă pentru studenți.

O experiență interesantă este și 
aceea a Facultății de • finanțe din 
cadrul A.S.E. tncepînd cu octombrie 
anul trecut, grupuri restrânse de ca
dre didactice și studenți au preluat 
pe termen limitat anumite lucrări 
din cadrul administrației financiare 
a Consiliului popular al municipiu
lui București, circumscripției finan
ciare a sectorului 1 și filialei secto
rului 8 a Băncii Naționale, executin- 
du-le direct la filialele și circum-

va realizări și intenții demne de 
toată atenția. „în modul cum am con
ceput desfășurarea practicii — ne 
spunea prof. univ. Ștefan Georgescu, 
decanul Facultății de filozofie — am 
urmărit ca studenții să cunoască ac
tivitatea și preocupările din domenii 
fundamentale ale vieții sociale. Fi
rește că pentru viitorii specialiști pe 
care-i pregătim, cunoașterea nu se 
poate rezuma la simpla observare, ci 
presupune investigații profunde, 
identificarea resorturilor asupra că
rora trebuie acționat pentru a îmbu
nătăți activitatea respectivă. Iată de 
ce pentru a atinge acest scop prac
tica trebuie să fie in mod esențial 
cercetare".

Remarcăm în acest sens că studen

ții au fost antrenați în' cercetări va
riate — de la studii privind asimila
rea valorilor culturii în diferite me
dii sau modul în care. se desfășoară 
procesul de orientare profesională in 
întreprinderi, unități școlare etc. pină 
lâ investigarea efectelor pe diferite 
planuri ale industrializării. Fiecare 
dintre • aceste cercetări iși propune 
să formuleze concluzii și propuneri 
pentru perfecționarea activității, 
pentru așezarea ei pe baze științi
fice. Noutăți îmbucurătoare am întil- 
nit și in privința desfășurării prac
tice a cercetărilor. Un accent deose
bit,va fi pus pe diversificarea tehni
cilor utilizate pentru ca fenomenele 
să fie mai profund investigate, iar 
studenții să se deprindă a mînui o 
gamă mai largă de metode de cerce
tare.

Detașăm, de asemenea, iniițierea 
unor cercetări interdisciplinare — de 
pildă cercetarea privitoare la „Stilul 
de conducere" în citeva' întreprin
deri din Capitală, efectuată de o 
echipă formată din studenți de la 
Facultatea de filozofie și ele la Fa
cultatea de economia producției din 
cadrul A.S.E.

Stabilirea unor legături permanen
te ale institutelor de învățămînt su
perior cu diverite întreprinderi și 
organisme sociale de sinteză favori
zează și o rodnică orientare a lucră- 
rilor de diplomă'. Datorită unor astfel 
de legături — ne spunea tov. Con
stantin Bilciu, directorul Centrului 
de cibernetică economică — toate 
proiectele de diplomă ale absolven
ților Facultății de cibernetică sînt 
axate pe cercetarea unor aspecte 
concrete din activitatea întreprinde
rilor. De pildă, intre subiectele de 
diplomă • figurează : „Programarea 
operativă a producției la întreprin
derile : „Danubiana", „Uzina de 
mase plastice Buzău", , „Optimizarea 
reciclării cadrelor de tehnicieni la 
I.R.U.G.", „Proiectarea și organizarea 
centrului de calcul la uzina „Suvei
ca" etc. La fel în ce privește tezele 
de doctorat. După cum ne spunea 
tov. Mircea Bulgaru, prorector al 
A.S.E., in momentul de față 80 la 
sută dintre tezele de doctorat, din 
cadrul Academiei de studii econo
mice, se desfășoară pe bază de con
tract sau convenție cu întreprinde
rile. slujind astfel efectiv soluțio
nării unor probleme ale practicii.

Desigur, problema integrării este 
complexă. Preocupările și acțiunile 
intilnite in cele două instituții de 
învățămînt superior, la care ne-am 
referit în rîndurile de față, nu epui
zează nici pe departe conținutul ei 
bogat. Esențial este ca valorificînd 
și dezvoltînd experiența pozitivă, 
fiecare institut și facultate să acțio
neze hotârit, prin formele cele mai 
potrivite, pentru realizarea efectivă 
a integrării.

Paul DOBRESCU

le vom face prin autoutilare ; co- 
. muruștij-.din sectorul mecano-eher- 
..getjc.-și-^u',.analizat posibilitățile de 
care dispun și au decis să vă ajute. 
Știm că aveți locuri înguste în pre
lucrarea unor piese în sectorul de 
uzinaj: Și in această privință pu
tem conlucra. Strungarii noștri 
ne-au 'propus să vă spunem că ei, 
lucrind în trei schimburi, pot reali
za o serie de repere pentru utilaje 
destinate instalației de DMT. Dacă 
este nevoie, putem transfera aici 
sudori și cazangii care să suplineas
că lipsa forței de muncă". A fost o 
discuție scurtă, la obiect, deosebit 
de rodnică.

Angajamentul a devenit în scurt 
timp faptă. în sectoarele mecanice 
ale combinatului petrochimie s-au 
executat 130 de tone de utilaje — 
turnuri de cristalizare, schimbătoa
re de căldură, cuptoare de încălzire 
ș.a. — 13 000 prezoane, numeroase 
prelucrări mecanice pe strunguri 
carusel. Pentru ari ajuta pe furni
zorii de utilaje, acestora le-au fost 
trimise o mașină de sudat și o 
mașină de mandrinare, precum și o 
echipă de forjori.

..Replica" comuniștilor de la între
prinderea de utilaj chimic din Plo
iești a fost promptă. S-a procedat in 
primul nnd la o amplă consultare, 
în adunări de partid, a tuturor co
muniștilor, asupra rezervelor exis
tente in propria întreprindere pentru 
executarea in termene cit mai scurte 
a utilajelor de care aveau nevoie 
vecinii — chimiștii. Cunoscind si
tuația. comitetul de partid, împreună 
cu ceilalți factori de răspundere din 
întreprindere au putut stabili un 
amplu program de măsuri pentru fi
nalizarea „acțiunii DMT". Semni
ficația acestor trei litere, înscrise pe 
frontispiciul tuturor panourilor, lo
zincilor mobilizatoare, a devenit in 
scurt timp cunoscută de fiecare 
muncitor.

Nu au lipsit, desigur, nici unele 
momente mai grele.' La cazangerie, 
bunăoară, lucrurile mergeau din ce 
in ce mai bine, dar la un moment 
dat intre acest sector și cel de 
uzinaj s-a creat un decalaj 
care prejudicia desfășurarea ritmică 
a producției. „Fiecare comunist in 
parte și apoi întreaga organizație — 
nera spus tovarășul Ion Neagu. se
cretarul organizației de bază nr. 8 
de la uzinaj — au analizat toate 
posibilitățile de creștere a randamen
tului pe fiecare mașină in parte. 
Decalajul nu a fost lichidat dintr-o 
dată, dar de la o zi la alta era evi
dent efortul tuturor pentru creșterea 
productivității muncii".

Această puternică emulație a co
muniștilor pentru realizarea grabnică 
a utilajelor destinate instalației de 
DMT a fost întreținută de o vastă 
activitate agitatorică. Au apărut foile 
volante ale „acțiunii DMT", care au 
circulat din mină in mină, la gaze
tele de perete se popularizau zilnic 
cele mai înalte ritmuri de lucru, cele 
mai bune rezultate din producție. 
Munca politică, îndeosebi cea de la 
om la om. desfășurată de un corp 
de agitatori temeinic instruiți, a cu
noscut la rindul ei serioase transfor
mări — a devenit mai concretă, 
mai convingătoare. Prezența prin ro
tație in toate cele trei schimburi a 
secretarului comitetului de partid, a 
președintelui de sindicat și a celor
lalți membri ai comitetului de partid 
a contribuit la soluționarea promptă 
a numeroaselor probleme cu care 
s-au confruntat. Iar valoarea unui 
asemenea stil de muncă dinamic a 
fost certă: comuniștii de la între
prinderea de utilaj chimic au reușit 
să scurteze cu trei luni, față de ter
menul prevăzut în tehnologic, du
rata de fabricare a oxidatoarelor. 
„Acțiunea DMT" — ne spune tova
rășul Șiefan Nan, secretarul Comi
tetului de partid de la întreprinderea 
de utilaj chimic din Ploiești — este 
acum, practic, încheiată. în prezent, 
toată atenția și forțele noastre sint

concentrate asupra utilajelor destiț- 
nate Combinatului chimic din Tg.

. Mureș".
Se c.uvine remarcat și un alt aș» 

pecț — . și. anume":.. eforturile conju-ț 
gate ale colectivelor celor două uni- 
tâți economice pentru depășirea 
greutăților ivite în construirea insta-! 
lației de DMT au fost sprijinite 
tot timpul de comitetul județean de 
partid. Mai mult de două luni de 
zile, principalul obiectiv care a po-j 
larizat intreaga atenție a mai multor; 
activiști de partid l-a constituit între
prinderea de utilaj chimic. De altfel) 
multe zile in șir, unul din secretarii 
comitetului județean de partid,; 
Constantin Marinov, și-a mutat locull 
de muncă la întreprinderea de utilaj 
chimic, participind la soluționarea a 
numeroase probleme, ajutind organi
zațiile de partid să desfășoare o ac-i 
tivitate organizatorică și politică vie,! 
strins legată de obiectivul major care: 
stătea in fața colectivului. Tot aici, 
au avut loc două ședințe de secreta
riat ale comitetului județean de par
tid, care au supus unei analize exi
gente situația existentă ; consultarea 
la fața locului a muncitorilor din sec
toarele rămase in urmă a permis a- 
doptarea unor măsuri energice, cu 
efecte deosebit de favorabile.

— Toate aceste eforturi comune, 
Adar mai ales spiritul de întrajutorare 

comunistă dintre cele două colective, 
de conlucrare și ajutor nu prin vorbe 
ci prin fapte — ne-a declarat tova
rășul Ion Cairinescu, prim-secretar al 
Comitetului județean Prahova al 
P.C.R. — au constituit adevărata cheie 
a succesului. Avem acum certitudine^ 
că, la Brazi, primele șarje de din. -- 
tiltereftalat se vor putea produce cu 
45 de zile mai devreme. Și trebuie să 
spun că această lună și jumătate cîș- 
tigată înseamnă o producție de 225 
milioane lei, ce va putea fi livrată in 
plus economiei naționale, incă in a- 
cest an.

...Și ce-ar mai fi de adăugat la a- 
ceste aprecieri de sinteză decit citeva 
secvențe de ultimă oră de pe șantie
rul instalației de dimetiltereftaiat de 
la Brazi.

• în zorii zilei de ieri (7 august), 
ultimul colos de metal, oxidatorul nr. 
6, a ajuns la destinație.. Montarea lui 
a fost preluată imediat de echipele 
conduse de Ion Drăghici și Gheorgne 
Preda.

• Muncă incleștală la montaj. Pen
tru ca volumul mare de utilaje să 
fie montat cît mai repede, iar noua 
capacitate să fie mai de vreme gata 
pentru probele tehnologice, in ajuto
rul constructorilor au venit echipe de 
lăcătuși și mecanici ai beneficiaru
lui, care au preluat în totalitate exe
cuția I instalației „temperaturi inalte", 
„solidificare" și „compresoare". Din 
rindul lor reținem numele maistrului 
Gheorghe Dinu, sudorului Gavrilă 
Rădulescu și lăcătușului Vasile Ioa- 
nițescu.

• încă un hop greu de trecut. De 
la întreprinderea de utilaj chimic din 
Găești aij mai rămas de livrat 24 de

■ vase și alte numeroase utilaje. Dele
gații beneficiarului s-au deplasat la 
fața locului. Se așteaptă răspunsul 
prompt al comuniștilor de aici la so
licitările chimiștilor de la Brazi.

„Acțiunea DMT" se incheie. Din
colo de efectul economic pe care a- 
ceasta l-a avut asupra activității șan
tierului dc investiții de la Brazi, ea 
a relevat o înaltă atitudine și respon
sabilitate comunistă în îndeplinirea 
unor sarcini majore trasate de partid. 
S-a confirmat și cu acest prilej că, 
atunci cind se acționează de la. co
munist la comunist, punindu-se in 
mișcare intreaga capacitate organiza
torică și de mobilizare a organiza
țiilor de partid, nici o greutate nu 
este de neînvins. Este un adevăr ve
rificat de practica celor două unități 
economice, dar și un subiect de re
flecție și un indemn la acțiune con
cretă, fermă pentru multe altele in 
efortul de a recupera grabnic restan
țele, de a îndeplini integral planul de 
investiții pe acest an.
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cu privire la vizita în Republica Socialistă România 
a delegației Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest 

(Namibia) - S. t A. P’ 0.
La invitația Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român, o dele
gație a Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (Namibia) — 
S.W.A.P.O., condusă de Sam Nujo- 
ma. președintele organizației, a efec
tuat, intre 26 iulie și 7 august 1973, 
o vizită oficială in Republica Socia
listă România.

în timpul vizitei In Republica So- 
oialistă România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, s-a întîlnit 
cu delegația S.W.A.P.O. La întilnire 
au participat tovarășii Cornel Burti
că, membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.. și Constantin Vasiliu. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

în timpul șederii in Republica So
cialistă România, delegația S.W.A.P.O. 
a avut convorbiri la Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a vizitat întreprinderi, unități din 
agricultură, instituții social-cultu- 
rale, fiind întimpinată de oamenii 
muncii, de reprezentanții organiza
țiilor de partid și de masă cu sen
timente de prietenie și stimă.

în cursul convorbirilor au fost 
dezbătute probleme ale activității 
actuale desfășurate de P.C.R. și; 
S.W.A.P.O., precum și in legătură cu 
evoluția situației internaționale con
temporane. cu lupta forțelor antiim
perialiste din întreaga lume împotri
va colonialismului, neocolonialismu- 
lui și discriminării rasiale, a politicii 
imperialiste de dominație și dictat.

Președintele S.W.A.P.O. a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, poporului rornân salutul căl
duros al membrilor organizației sale, 
al poporului namibian și a exprimat 
adinca lor recunoștință pentru aju
torul permanent și multilateral acor
dat luptei de eliberare națională din 
Namibia. Președintele S.W.A.P.O. a 
dat, in același timp, o înaltă apre
ciere marilor înfăptuiri obținute de 
poporul român, sub conducerea 
P.C.R., pe plan politic, economic, so
cial și cultural-științific, in procesul 
edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Dind glas sentimentelor de solida
ritate militantă ale membrilor P.C.R., 
ale poporului român cu cauza dreap
tă a poporului namibian., a popoare
lor din Angola, Mozambic, Guineea- 
Bissau, a forțelor progresiste anitira- 
siste din Africa de Sud, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a asigurat condu
cerea S.W.A.P.O. că România socia
listă va continua să sprijine in mod 
hotărit, și in viitor, pe căi și prin 
mijloace diverse, lupta legitimă a 
popoarelor oprimate din Namibia, 
din celelalte teritorii coloniale, pen
tru abolirea definitivă a oricărei fqr- 
nțe de dominație asupra altor po
poare, păntrti aSi^Urâreă unei dez
voltări independente'neStînjenite, a 
fiecărei națiuni, pe calea progresu
lui economic și social.

Reprezentanții P.C.R. și a# 
S.W.A.P.O. a-u relevat mutații im
portante care apar in viața politică 
și socială a lumii contemporane, in 
raportul de forțe pe arena internațio
nală. Acestea generează condiții fa
vorabile pentru afirmarea politicii 
de independență națională a popoa
relor, pentru promovarea principiu
lui participării tuturor statelor la so
luționarea problemelor majore ale 
situației internaționale, pentru ridi
carea conștiinței și răspunderii po
poarelor in salvgardarea păcii, im- 
punind, totâdată, intensificarea ac
țiunilor forțelor antiimperialiste in 
sprijinul luptei pentru eliberare na
țională.

S-a apreciat că un rol de seamă 
In determinarea acestor prefaceri il 
au succesele obținute de popoare in 
lupta împotriva politicii imperialiste 
de forță și dictat, de discriminare e- 
conomică și imixtiune in treburile 
interne și, în acest cadru, a fost evi
dențiată importanța deosebită pe 
care o au luptele eroice și victoriile 
cucerite de națiunile aflate încă sub 
jugul colonial pentru triumful idea
lurilor de libertate, independență na
țională, dreptate socială, pace și, co
laborare între popoare.

Cele două părți au evidențiat cu 
satisfacție atașamentul și sprijinul u- 
ror largi forțe revoluționare, progre- 
f,,,ste, antiimperialiste. inclusiv ale 
unor cercuri politice oficiale, față de' 
cauza justă a tuturor acelor popoare 
care s-au angajat intr-o confruntare 
decisivă pentru apărarea ființei lor

naționale, pentru emancipare națio
nală și socială, pentru lichidarea con
secințelor anacronicei dominații co
loniale.

Reafirmînd solidaritatea lor mili
tantă cu aceste popoare, reprezen
tanții P.C.R. și ai S.W.A.P.O. au de
clarat solemn că națiunile oprimate 
au dreptul sacru de a folosi orice 
mijloc de luptă, politic, diplomatic, 
inclusiv confruntarea armată, în sco
pul înfăptuirii aspirației legitime de 
a se dezvolta liber, independent, pe 
calea progresului. în acest cadru, a 
fost condamnată cu vigoare politica 
de discriminare rasială și apartheid 
dusă de regimurile rasiste din Rho- 
desia și din Africa de Sud, precum 
și ajutorul politic, economic, militar 
pe care acestea il acordă regimurilor 
coloniale existente încă în Africa, in 
vederea perpetuării privilegiilor și 
vechii politici de dominație.

S-a evidențiat, în același timp, ne
cesitatea de a intensifica acțiunile de 
sprijin politic, diplomatic și material 
acordat luptei de eliberare națională, 
de a ■ lărgi raporturile de colaborare 
și solidaritate cu mișcările de elibe
rare națională.

în cursul convorbirilor, președin
tele S.W.A.P.O. a făcut o prezentare 
a situației interne din Namibia, rele- 
vind pericolul și consecințele grave 
ale acțiunilor anexioniste ale Africii 
de Sud, ofensiva necontenită desfă
șurată de regimul rasist de la Pre
toria pentru a perpetua oprimarea, 
exploatarea și dominarea națiunii 
namiblene, acțiunile represive contra 
maselor populare namibiene, ce au 
culminat cu masacrarea populației 
locale afrioane, a luptătorilor pentru 
libertate, menținerea unei împărțiri 
interne arbitrare a Namibiei, prin 
dislocarea artificială a populației de 
culoare și crearea de rezervații.

Partea română a dat o inaltă apre
ciere eforturilor și sacrificiilor fă
cute de poporul namibian pentru .eli
berarea sa națională, a reafirmat 
sprijinul deplin al poporului român 
fața de cauza independenței Nami
biei și s-a pronunțat. încă o dată, 
pentru înlăturarea definitivă a pre
zenței ilegale și a dominației Africii 
de Sud asupra Namibiei, de natură 
să sfideze principiile Cartei O.N.U., 
normele dreptului internațional, să 
împiedice afirmarea dreptului la au
todeterminare al poporului namibian.

In deplin consens, cele două părți 
au evidențiat necesitatea aplicării 
imediate, prin măsuri hotărite. a re
zoluțiilor Adunării Generale a 
O.N.U. și Consiliului de Securitate cu 
privire la incetarea mandatului Afri
cii de Sud asupra Namibiei, relevind 
că prelungirea, prin diverse mane
vre, a dominației sud-africane asu
pra Namibiei urmărește, de fapt, a- 
nexarea acestor teritorii; - ,i

Scoțind in evidență- realizările-Țrfi- ț 
portante dobindite de statele ăfricâire 
care se pronunță pentru o politică 
independentă, ambele părți au expri
mat simpatia și sprijinul lor pentru 
eforturile acestora de a consolida 
independenta națională, de a apăra 
cuceririle democratice, de a prelua 
și folosi pe deplin patrimoniul na
țional in interesul propriilor po
poare, de a extinde și adinei prefa
cerile economice și sociale în folo- i 
sul maselor largi populare. Ele s-au ' 
pronunțat pentru lărgirea raportu
rilor cu aceste state, in interesul în
tăririi unității frontului antiimperia- 
list, al cauzei păcii și colaborării in
ternaționale.

La un deceniu de la crearea Or
ganizației Unității Africane. P.C.R. 
și S.W.A.P.O. au reliefat aportul 
acestei organizații la procesul de 
consolidare a unității popoarelor din 
Africa, de lichidare a ultimelor ves
tigii ale colonialismului, rasismului 
și apartheidului, de favorizare a pro
gresului economic și social.

Ambele părți au reafirmat senti
mentele de simpatie și prietenie fră
țească cu eroicul popor vietnamez, 
exprimindu-și satisfacția pentru în
cheierea acordurilor de la Paris cu 
privire la incetarea războiului în 
Vietnam și comunicatul ulterior in 
legătură cu aplicarea consecventă a 
acordurilor respective, precum și a 
acordului privitor la restabilirea 
păcii și realizarea înțelegerii' națio
nale in Laos ; ele au arătat că este 
necesar să înceteze definitiv orice 
intervenție străină .in Vietnam, in 
întreaga Indochină, astfel ca popoa
rele vietnamez, laoțian și cambod
gian să-și poată concentra eforturile

în direcția reconstrucției naționale, 
dezvoltării economice și sociale in
dependente, să-și poată soluționa 
problemele in conformitate cu vo
ința proprie, fără nici un amestec 
străin.

Cele două părți s-au pronunțat 
pentru o soluționare a conflictului 
din Orientul Apropiat pe baza rezo
luției Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967.

Pornind de la convingerea că este 
dorința vie a popoarelor de a clădi 
raporturile dintre ele pe baze noi, 
reciproc acceptabile, de a-și con
centra potențialul material și uman 
către obiectivele propășirii econo
mice și sociale, ridicării standardu
lui de viață. înfloririi invățămintu- 
lui și culturii, ridicării omului la 
un grad mai înalt de civilizație, re
prezentanții P.C.R. și ai S.W.A.P.O. 
s-au pronunțat în favoarea spriji
nirii actualului curs care favorizează 
destinderea. înțelegerea și coopera
rea intre popoare, eliminarea foca
relor de încordare și conflict, solu
ționarea problemelor litigioase pe 
calea negocierilor. Părțile au relie
fat necesitatea și însemnătatea 
promovării in relațiile dintre state a 
principiilor egalității în drepturi. ’ 
independenței și suveranității națio
nale. neamestecului în treburile in
terne. nerecurgerii la forță si la 
amenințarea cu forța.

în acest context, P.C.R. și 
S.W.A.P.O. au apreciat că institui
rea unui sistem durabil de secu
ritate în Europa prezintă o impor
tanță deosebită nu numai pentru 
viața popoarelor continentului eu
ropean, dar și pentru viitorul Păcii 
in lume. Ele au salutat cu satisfac
ție succesul primei etape a Confe
rinței general-europene, încheiată 
recent la Helsinki, apreciind că re
zultatele pozitive obținute în aceas
tă fază au creat condiții deosebit de 
favorabile pentru desfășurarea lu
crărilor întregii conferințe, care 
trebuie să ducă la inaugurarea unei 
politici noi în Europa, la garantarea 
securității fiecărui popor spre a se 
dezvolta liber, potrivit aspirațiilor 
și intereselor proprii, la elaborarea 
măsurilor pentru dezvoltarea co
laborării multilaterale între țările 
europene, in domeniile politic, eco
nomic. cultural și tehnico-științific, 
fără nici o discriminare.

Ambele părți au subliniat necesi
tatea sporirii roiului Organizației Na
țiunilor Unite in vederea asigurării 
legalității și justiției internaționale, 
astfel ca organizația universală să 
poată sprijini eficient împlinirea as
pirațiilor fundamentale ale tuturor 
națiunilor, să aducă o contribuție 
considerabilă la. lichidarea sechele- 
îdfe'T■colonialisnadjSfe'hMw'onialfs-j’: 
muîui.,și rasismului;, lâ.nedificareă' - 
unei- lumi ă păcii. bhzată! p6 încrede-' 
re. securitate, înțelegere și cooperare 
internațională.

. Reprezentanții P.C.R. și ai 
S.WiA.P.O. au exprimat, de comun 
acord, convingerea că, in condițiile 
actuale, rolul hotăritor în infringe- 
rea politicii imperialiste, în rezol
varea problemelor vitale ale omenirii 
il are întărirea continuă a unității 
țărilor socialiste, a mișcării revoluțio
nare, internaționale, a mișcărilor de 
eliberare națională, a tuturor forțe
lor patriotice progresiste, antiimpe
rialiste din fiecare țară.

în ceea ce privește raporturile de 
conlucrare prietenească și solidarita
te dintre Partidul Comunist Român 
și Organizația Poporului din Africa 
de Sud-Vest (Namibia), s-a apre
ciat in comun, cu satisfacție, că aces
tea cunosc o dezvoltare continuă. 
S-a subliniat că un act politic impor
tant îl constituie numirea de către 
Comitetul Central al S.W.A.P.O., pe 
baza acordului părților, a unui re
prezentant permanent în România, 
că reprezentant legitim al poporului 
namibian. exprimindu-se. totodată, 
convingerea comună că aceasta va 
duce la consolidarea raporturilor prie
tenești dintre cele două popoare. S-a 
hotărit lărgirea colaborării bilaterale, 
în diverse domenii, a schimbului de 
vederi și de informații, a sprijinului 
reciproc. . în interesul P.C.R. și al 
S.W.A.P.O., ai popoarelor român și 
namibian, al unității frontului anti- 
imperialist. al idealurilor, libertății, 
independenței naționale și progresu
lui economic, și social, păcii și 
securității internaționale.

Primul ministru ,al Republicii Guyana

GEORGETOWN

Cu ocazia desemnării dv. în înalta funcție de prim-ministru ai 
Republicii Guyana, am plăcerea de a vă transmite cordiale felicitări 
și cele mai bune urări de succese în îndeplinirea atribuțiilor de mare 
răspundere ce vă revin.

îmi ejcprim convingerea că stabilirea relațiilor diplomatice între 
România și Guyana va marca o nouă etapă pe calea cooperării prie
tenești dintre țările și popoarele noastre.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

întilnire tovărășească
Marți dupâ-amlază, tovarășul Ște

fan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
s-a înitîlnit în stațiunea Neptun cu 
tovarășii Charles Emile Loo. mem
bru al Biroului Executiv, secretar 
național al Partidului Socialist Fran
cez. prim-secretar al Federației 
P.S.F. din Departamentul Bouches 
du Rhone, și Armand Emanuel, pre- 
ședinte-director general al coopera

tivei muncitorești a lucrătorilor din 
porturi și docuri de la Marsilia, care 
se află intr-o scurtă vizită in țara 
noastră la invitația C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, au fost abordate 
probleme de interes comun privind 
cele două partide.

întilnirea s-a desfășurat intr-o 
ambianță cordială, prietenească.

(Agerpres)

Primire la Consiliul de Miniștri
Marți, tovarășul Ion Pățan, vice

președinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții române 
in Comisia mixtă guvernamentală 
româno-cehoslovacă de colaborare 
economică și tehnico-științifică, s-a 
întîlnit cu tovarășul Jan Gregor, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. S. Cehoslovace, președin

te din partea țării sale in comisia 
mixtă, care se află la odihnă pe lito
ralul Mării Negre.

în cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
au fost abordate probleme ale dez
voltării relațiilor de colaborare 
și cooperare economică și tehnico- 
științifică.

(Agerpres)

încheierea vizitei detașamentului de nave militare sovietice
Detașamentul de nave militare so

vietice comandat de viceamiralul 
B. E. Iamkovoi. care a făcut 0 vizită 
oficială de prietenie în țara noastră, 
a părăsit marți la amiază portul 
Constanța. Marinarii militari sovie
tici s-au întîlnit cu marinari mili
tari români și au participat la festi
vitățile prilejuite de Ziua . Marinei 
Republicii Socialiste România, au de
pus coroane de flori la Monumentul 
Victoriei și la Monumentul eroilor 
mafinari sovietici din municipiul 
Constanța. De asemenea, ei au vizitat 
monumente istorice, așezăminte cul
turale și stațiuni turistice de pe li
toral.

Comandantul detașamentului de 
nave sovietice s-a, întîlnit cu. contra- 
.amirțiJul1;eȘșbastiări UJmeanu, .:.?L,ru 
șeful școlii militare ,<ăe ofiță.ri.^cBvi 
de mâi’iriă ,,Mirceat'b'erjSȘRBâi.’';

Vizita detașamentului de nave so
vietice a constituit un prilej de cu
noaștere reciprocă, de întărire a prie
teniei dintre marinarii militari ro
mâni și sovietici.

(Agerpres)

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George' 
Maeovescu, a transmis o telegramă 
de felicitare lui Sridath Surendranath 
■Ramphal. cu ocazia numirii in func
ția de'ijțîii-ii^u al afacerilor externe;.,; 
al RepUÎ^^lGuyana. C;.

Ia întreprinderea 
„13 Decembrie" Sibiu

Preocupări pentru

WALTER ULBRiCHT

Prezentarea de condoleanțe
la Ambasada R. D. Germane

Marți dimineața, la Ambasada Re
publicii Democrate Germane din 
București a avut loc prezentarea de 
condoleanțe în legătură cu încetarea 
din viață a tovarășului Walter 
Ulbricht, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D. Germane.

La ora 10.00, la ambasadă au venit 
tovarășii Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului, 
Permanent al C.C. al P.C.R), vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Gheorghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, general 
colonel Ion Coman. șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. Nicolae Ghenea, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. i

Erau prezenți membri ai Ambasa
dei R.D. Germane, în frunte cu am
basadorul Hans Voss.

în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat,' al guvernului și al 
întregului popor român, tovarășul 
Emil Bodnaraș a exprimat ambasa
dorului R.D. Germane condoleanțe.

După ce au păstrat un moment de 
reculegere in fața portretului îndo

liat al tovarășului Walter Ulbricht, 
conducătorii de partid și de stat au 
semnat- în cartea de condoleanțe.

★
în aceeași zl, la Ambasada R. D. 

Germane din București au exprimat 
condoleanțe reprezentanți ai Consi
liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, Comitetu
lui Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, Comitetului municipal 
București al P.C.R., Comitetului e- 
xecutiv al Consiliului popular al 
municipiului București, precum șl 
delegații de oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile Capita
lei.

După ce au exprimat condoleanțe 
ambasadorului R.D. Germane, Hans 
Voss, cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere in fața portretu
lui Îndoliat al tovarășului Walter 
Ulbricht și au semnat in cartea de 
condoleanțe.

De asemenea, Ta sediul Ambasadei 
R.D. Germane au exprimat condo
leanțe șefi de misiuni diplomatice 
acreditați la București și alți membri 
ai corpului diplomatic.

★
în cursul zilei de marți, la institu

țiile centrale și locale de stat din 
țara noastră a fost arborat in berna 
drapelul Republicii Socialiste Româ
nia. i

(Agerpres)

Adunarea de doliu
de ia Berlin

BERLIN 7 — Corespondentul A- 
gerpres, C. Varvara, transmite : 
Marți, Republica Democrată Ger
mană a adus ultimul omagiu lui 
Walter Ulbricht., membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G.. pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germane. Emi
nentul conducător de partid și de 
stat, militant de scamă al mișcării 
muncitorești germane și internațio
nale, ă încetat din viață la 1 august 
1973, după o boală grea, in virstă
de 80 de ani.

La ora 10,00 (ora locală), prin fala 
catafalcului cu corpul neînsuflețit al 
lui Walter Ulbricht. depus în Sala
mare a Consiliului de Stat al. R.D.G. 
și străjuit de drapelele P.S.U.G. și 
R.D.G.. au început să treacă coloane

oameni ai muncii, 
de onoare a fost 
tovarășii de. luptă

nesfirșite dc. 
Prima gardă 
formată din 
apropiați ai lui Walter Ulbricht — 
Erich Honecker, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., Willi Stoph. membru
al Biroului Politic al C.C. al

r

î

LA 12 AUGUST

La „Pronoexpres“ - 
tragerea extraordinară a vacanței

? Organizind, la 12 au- 
1 gust 1973, o tragere 
l extraordinară a va- 
, canței la „Pronoex- 
\ pres“, Administrația 
i' de Stat Loto Prono- 
1 sport aplică o nouă
1 formulă tehnică, a- 
.' vantajoasă pentru 
ț participant). Noua 
i formulă constă, intre 

altele. în efectuarea a
1 6 extrageri, fată de 5
i extrageri cite numă- 
i rau. pină în prezent. 
I tragerile speciale și 

excepționale „Prono- 
l expres". La această 
’ tragere extraordinară 
) a vacantei se vor a- 
l tribui 16 categorii de 

premii, intre care pre

mii fixe în valoare de 
100 000 lei sau. la ale
gere., un autoturism 
,.Dacia-l 300“ și' dife
rența în numerar. O 
altă noutate a acestei 
trageri este aceea că 
la faza a III-a, for
mată dintr-o extra
gere de 5 numere din 
45. participă numai 
biletele în valoare de 
15 Iei, seria C și bi
letele seria X, calcu
late la 15 lei varianta 
simplă componentă. 
La această fază, pre
miile se atribuie din- 
tr-un fond special. 
Alte premii- se vor 
acorda pentru 4 și 5 
numere ieșite cîștigă-

(
I

toare din 12 extrase. ’ 
în consecință, o va- ț 
riantă poate obține i 
mai multe premii. Se ) 
vor- extrage 32 de nu- l 
mere ciștigătoare din ’ 
45.

Depunerea bilete- > 
lor ciștigătoare se va l 
face pînă in ziua de , 
joi, 16 august 1973, in j 
orașele reședință de , 
județ și pină miercuri. 1 
15 august 1973. in 
celelalte localități, i 
Simbătă, 11 august., > 
este ultima zi în care ț 
se mai pot procura î 
bilete pentru trage- / 
rea extraordinară a ) 
vacantei la „Prono- 
expres".

P.S.U.G., președintele Consiliului de 
''Miniștri, Friedrich Ebert și Horst 
' Srn'dermanh. membri ai Biroului 
' Politic ăl C.C. al P.S.U.G. '.

Un ultim omagiu au adus lui 
Walter Ulbricht membrii delegații
lor de peste hotare, reprezentanți ai 
partidelor comuniste ' și muncito
rești din numeroase țări, precum și 
membri ai corpului diplomatic', a- 
creditați in R.D.G.

Delegația de partid și de stat a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, . membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R.. președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, a prezentat con
doleanțe la sediul Camerei Popu
lare a R.D.G. Din delegație au fă
cut parte tovarășii Vasile Vîlcu, 
membru al Comitetului Executiv al
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, și Vasile Vlad, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul României in R. D. Ger

modernizarea si 
diversificarea producției

Printre angajamentele luate 
pentru acest an de întreprinde
rea de pielărie, marochinărie și 
încălțăminte „13 Decembrie" din 
Sibiu, la loc de cinste figurează 
cele referitoare la realizarea de 
produse de calitate superioară, 
durabile, cu funcționalități spo
rite, pe măsura cerințelor cum
părătorilor. Activitatea din acest 
an atestă cu prisosință faptul 
că această hotărîre se materia
lizează cu succes. O cifră sem
nificativă în acest sens : 372 de 
modele noi, realizate numai de 
la începutul anului și pină 
acum. De reținut că 300 dintre 
acestea silit destinate sectorului 
„nr. 1“ al fabricii, cel de maro
chinărie. Este vorba, printre 
altele, de 30 de modele noi de 
poșete din piele și 70 de modele 
noi de serviete, mape, truse 
cosmetice, majoritatea din piele 
și dintr-un material nou, din 
piele regenerată.

întreprinderea „13 Decembrie" 
din Sibiu este și producătoare 
de încălțăminte pentru bărbați, 
în primul semestru al anului au 
fost realizate 72 de modele noi 
de încălțăminte din piele și 
înlocuitori, 30 dintre acestea 
fiind expuse în prezent la dife
rite tîrguri și expoziții interna
ționale, iar o bună parte au fost 
contractate de diferiți benefi
ciari externi.

Nicolae BIWJAN 
corespondentul „Scînteii'

f
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VOLEI

„T rofeul
Competiția internațională masculi

nă de volei dotată cu „Trofeul To
mis" a continuat in Sala sporturilor 
din Constanta cu partidele etapei a 
doua.

Reprezentativa României a obținui 
o nouă victorie, de data aceasta în 
fața formației Bulgariei, pe care a 
invins-o cu scorul de 3—0. Partida 
dintre selecționatele Japoniei și Me-

Tomis"
xicului s-a încheiat cu scorul de 3—0 
in favoarea voleibaliștilor japonezi, 
în ultimul joc al zilei s-au intilnit 
formațiile U.R.S.S. și Cehoslovaciei, 
victoria revenind cu 3—0 echipei so
vietice.

în clasament conduc neînvinse e- 
chipele României și U.R.S.S. cu cite 
4 puncte fiecare.

tenis „CUPA DAVIS“
• S.U.A, — Chile U—l • Echipa nordamericană îți continuă 

antrenamentele în California

A luat sfîrșit, la North Little 
Rock (Arkansas), meciul de tenis 
dintre echipele S.U.A. și Chile din 
cadrul „Cupei Davis" (finala zonei 
americane). Țenismanii americani 
au obținut victoria cu scorul de 
4—1. în ultimele meciuri de sim
plu, Tom Gorman l-a învins cu 
6—3, 6—1. 6—1 pe Cornejo, iar 
Fillol a cîștigat prin neprezentarea 
lui Smith, care a acuzat dureri la 
umărul drept.

După cum se știe. în semifinalele 
interzonale ale „Cupei Davis", cu 
începere de la 17 august, la San 
Francisco, echipa S.U.A.. deținătoa,- 
rea „Salatierei de argint", va primi 
replica selecționatei României, de 
trei ori finalistă in această compe
tiție. Echipa americană a părăsit 
mica localitate North Little Rock, 
plecind la Alamo (California), 
unde-și va continua pregătirile.

Organizatorul meciului. Barry Mac
kay, a declarat corespondenților 
agențiilor internaționale de presă 
că intenționează ca antrenamentele 
tenismanilor americani să fie pu
blice. Se așteaptă ca în fiecare zi, 
la aceste antrenamente să fie pre- 
zenți in tribune intre 600 și 1000 
de plătitori.

Tinărul tenisman american Jimmy 
Connors a terminat învingător în 
turneul internațional de la Colum
bus (Ohio). în finală, Jimmy Con
nors l-a întrecut în trei seturi : 
3—6, 6—3, 6—3, pe Charles Pasarell.

La Vichy a continuat finala com
petiției \ de tenis (tineret) dotată cu 
„Cupa Galea" dintre echipele Spa
niei și Angliei. După desfășurarea 
a două zile de întreceri, țenismanii 
spanioli conduc cu 2—1,

fotbal: Transferări de jucători
Cu cinci zile înaintea începerii 

campionatului, biroul F.R.F. a mai 
ratificat un număr de transferări, 
unele cu „dezlegare", cele mai multe 
cu interzicere de joc („carantină") pe 
timp de un an. Cu „dezlegări" au 
primit transferarea Ion Constantin 
de la Petrolul la Sportul studențesc 
și Szabados de la Jiul la Steaua 
Printre cei care au fost legitimați la 
noi cluburi, cu carantina de un an, 
notăm pe Grigoraș. de la Rapid la 
C.S.M. -Reșița, pe Kassal (F.C. Argeș), 
Petreanu (Rapid), -Rădulescu (F. C.

Constanța) toți Ta Sportul studențesc, 
pe Jurcă (Sp. studențesc) la F. C. 
Constanța. D. Georgescu ^(Progresul) 
se transferă la Dinamo cu drept de 
joc din prima etapă a campionatului. 
Printre jucătorii din divizia A cărora 
li s-a aprobat transferarea,, cu drept 
de joc imediat, la echipe din catego
riile inferioare, se află Tufan (Farul) 
la Delta Tulcea, Negrea (Steaua) la 
Metalul București. Stoenescu- (Dina
mo) la. Oltul Slatina, Batacliu, Cosma 
și Gașpar (Dinamo) la Progresul 
București.

FOTBAL. — Echipa de fotbal 
Dinamo București s-a întors de la 
Istanbul. Fotbaliștii bucureșteni au 
jucat duminică în compania unei 
selecționate a orașului, alcătuită 
din jucători de la Galatasaray și 
Fenerbahce. Jocul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 1—1, punc
tul dinamoviștilor fiind inscris de 
Radu Nunweiller.

Joi, de la ora 17,30, pe stadionul 
Dinamo din Capitală, Dinamo va 
susține o partidă internațională in 
compania echipei Amrokan Phenian, 
recentă Învingătoare a Jiului Pe
troșani cu 2—1.

Turnăul internațional de fotbal de 
la Coruna (Spania) a fost cîștigat 
de formația Atletico Madrid, care a 
învins în finală cu scorul de 2—1 
(1—1) echipa cehoslovacă Spartak 
Trnava. La sfîrșitul celor 90 de mi
nute regulamentare de joc. scorul a 
fost egal : 1—1, fotbaliștii spanioli 
obținînd victoria în prelungiri, prin 
golul înscris de Garate, care mar
case și primul punct. Golul forma

ției cehoslovace a fost realizat de 
Dobias.

în meciul pentru locurile 3—4, 
Ujpest Dozsa Budapesta a terminat 
la egalitate : 0—0 cu Ajax Amster
dam. în urma executării loviturilor 
de la 11 m, echipa maghiară a ob
ținut victoria cu scorul de 4—3.

La Accra, în cadrul preliminarii
lor campionatului mondial de fotbal, 
s-a disputat meciul dintre selecțio
natele Ghanei și Republicii Zair. 
Jucătorii ghanezi. au terminat învin
gători cu scorul de 1—0 (1—0) prin 
golul marcat. în minutul 37 de ex
trema dreaptă Akueteh Armah.

La Antibes, în prezența a peste 
15 000 de spectatori, s-a disputat 
întilnirea internațională amicală de 
fotbal dintre echipa vest-germană 
Bayern Miinchen și formația Olym- 
pique Marsilia. Fotbaliștii fran
cezi au terminat învingători cu 
scorul de 3—1 (1—1) prin golurile 
marcate de Skoblar (min. 22) și 
Ropero (min. 58 și 71). Punctul oas
peților a fost inscris in minutul 
18 de Roth.

mană. Condoleanțele au fost primite 
de Willi Stoph. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
Gerald Gottîhg. președintele Came
rei Populare, sf Wolfgang Rosser, 
membru al Prezidiului Camerei 
Populare. Membrii delegației române 
au semnat în cartea de condoleanțe.

La Consiliul de Stat al R.D.G.. 
delegația română a depus o coroană 
de flori la catafalcul lui Walter Ul
bricht și a păstrat un moment de 
reculegere. Apoi, membrii delegației 
române au format o gardă de onoare 
la catafalcul defunctului.

La ora 15.60. in Sala mare a Pa
latului Consiliului de Stat din Piața 
Marx-Engels a avut loc o adunare 
de doliu a C.C. al P.S.U.G.. Consi
liului de Stat. Consiliului de Miniștri, 
Camerei Populare si Consiliului Na
țional al Frontului Național al 
R.D.G. Au fost prezenți conducătorii

de partid și de. stat ai R.D.G., repre
zentanți ai organizațiilor de masă, 
delegațiile oficiale străine. S-a into
nat Imnul de stat al Republicii De
mocrate Germane.

A luat, apoi, cuvîntul, Erich Ho
necker. „Partidul și poporul nostru
— a spus el — au suferit o grea 
pierdere. Cu adincă tristețe ne des
părțim. astăzi, de tovarășul Walter 
Ulbricht. P.S.U.G. pierde, prin tova
rășul Walter Ulbricht, pe cel care a 
fost, mulți arii, primul secretar al 
C.C., membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central. Statul. nostru 
socialist al muncitorilor și țăranilor 
deplinge încetarea din viață a pre
ședintelui Consiliului de Stat al Re
publicii .Democrate Germane".

Arătind că tovarășul Walter Ul
bricht și-a consacrat viața cauzei 
eliberării clasei muncitoare germa
ne, cauzei socialismului. Erich Ho
necker a evocat principalele momen
te din viața defunctului.

„Viața tovarășului Walter Ulbricht
— a spus in încheiere vorbitorul — 
a fost viața unui mare revoluționar 
proletar, a unpi ^ conducător de șea- 
mă 41 partidului $'i. clasei noâștre 
muncitoare. în mod cert, cea mai 
mare ferieire pentru tovarășul Wal
ter Ulbricht a fost de a participa la 
formarea și realizarea nobilelor 
idealuri cărora le-a consacrat viața 
timp de peste jumătate de secol, în

( slujba cărora și-a pus întreaga ca
pacitate și pentru realizarea cărora 
nu și-a precupețit forțele.

Mulțumim tovarășului nostru de 
luptă, Walter Ulbricht. pentru acti
vitatea sa de seamă și neobosită, 
pentru tot ce a făcut pentru parti
dul nostru, pentru clasa muncitoare 
și pentru poporul Republicii Demo
crate Germane. Vom păstra întot
deauna cu cinste amintirea sa.

Partidul Socialist Unit din Ger
mania, poporul Republicii Democra
te Germane vor duce mai departe 
cu succes cauza socialismului și pă
cii. pe calea trasată de cel . de-al 
VIII-lea Congres".

în încheierea adunării a fost in
tonată „Internaționala".

Apoi. în acordurile muzicii fune
bre. sicriul cu corpul neînsuflețit 
al lui Walter Ulbricht a fost purtat 
pe umeri de generali ai Armatei 
populare naționale a R.D.G. și așe
zat pe un afet de tun.

Cortegiul funebru a parcurs prin
cipalele străzi ale capitalei R.D.G., 
indreptîndu-se spre crematoriul 
Baumschulenweg. Zeci de mii de 
cetățeni ai Berlinului l-au condus 
pe. ultimul drum pe președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G.

★
Biroul Politic al C.C. al P.S.U.G. 

și Consiliul de Miniștri al R.D.G. 
au hotărit ca depunerea solemnă a 
urnei cu rămășițele pămintești ale 
lui Walter Ulbricht să aibă loc la 
17 septembrie 1973. la Monumentul 
eroilor socialiști din Berlin-Frte- 
drichsfelde, alături de urnele lui 
Wilhelm Pieck și Otto Grotewohl.

DELEGAȚIA OL PARTID Șl DE STAT A REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMÂNIA, CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL 

ION GHEORGHE MAURER, S-A ÎNTORS DE LA BERLIN
Delegația de partid și de stat a 

Republicii Socialiste România, care a 
participat la funeraliile tovarășului 
Walter Ulbricht. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G.. președin
tele Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane, s-a înapoiat, marți seara, in 
Capitală.

Delegația a fost alcătuită din tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, con
ducătorul delegației, Vasile Vilcu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat. Vasile Vlad. membru 
supleant al C.C. al P.C.R.. ambasado
rul României in R. D. Germană.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost salutați 
de tovarășii Emil Bodnaraș, Gheor
ghe Rădulescu, Ilie Verdeț, Ștefan 
Voitec, Mîron Constantinescu. de 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai guver
nului.

Au fost de față Hans Voss, amba
sadorul R. D. Germane la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
La plecarea din Berlin, delegația 

română a fost condusă de Horst 
Sindermann, inembru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G;, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R.D.G., și alte persoane oficiale.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

9, 10 și 11 august. în (ară : Vremea 
va fi călduroasă și, in general, 
frumoasă, mai ales la începutul in
tervalului, cu deosebire în sud- 
estul țării. Cerul va fi variabil, cu

înnOrări mai accentuate in nord- 
vestul țării, în a doua parte a in
tervalului, cind sint posibile ploi de 
scurtă durată. Vint slab pină la po
trivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 10 și 20 de grade, iar 
maximele între 24 și 34 de grade, 
mai ridicate la începutul intervalu
lui. în București : Vreme călduroa
să și, in general, frumoasă, mai 
ales in primele zile. Vint in general 
slab. Temperatura se menține ridi
cată.



viața internațională
cAMBODGiA O nouă ofensivă 

a forțelor patriotice khmere
POZIȚII LONNOLISTE BOMBARDATE DIN EROARE

DE AVIOANE AMERICANE

CAMBODGIA T (Agerpres). — în 
timp ce aviația americană continuă 
să bombardeze Pnom Penhul și alte 
zone din Cambodgia — relatează a- 
genția France Presse — forțele pa
triotice khmere au lansat o nouă o- 
fensivă. Astfel, orașul Skoun. situat 
pe șoseaua nr. 6, a fost-încercuit de 
patrioți, în împrejurimile lui din- 
du-se lupte puternice. O operațiune 
de „curățire" a fost declanșată de 
forțele armate patriotice. de-a lungul 
șoselei nr. 8, de la Skoun în direc
ția orașului Kompong Cham, obiec-, 
tiv de primă importanță strategică.

Declarația purtătorului de cuvint 
al M.A.E. al R.D. Vietnam

HANOI 7 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvint al Ministerului de 
Externe al R:D. Vietnam, referin- 
du-se la o declarație a conducătoru
lui echipei de deminare a flotei a 
7-a a S.U.A., potrivit căreia R. D. 
Vietnam ar fi provocat dificultăți 
S.U.A, în deminarea apelor teritoria
le, a porturilor, golfurilor și căilor 
de apă ale R.D. Vietnam, a precizat 
într-o declarație că S.U.A., cu spri
jinul activ al R.D.V., au încheiat 
dezactivarea sau distrugerea minelor 
lansate în anumite canale de navi
gație. Totuși, S.U.A; nu și-au înde
plinit încă complet obligațiile, deoa
rece nu au îndepărtat minele dezac
tivate din zona de litoral și nici nu 
au furnizat mijloace necesare pentru 
culegerea minelor pe care le-au lan

geneva Ședința specială a conferinței 
Comitetului pentru dezarmare
• Cuvîntarea reprezentantului României

GENEVA1 7 (Agerpres). — în ca
drul conferinței Comitetului pentru 
dezarmare de lâ Geneva, marți ă 
avut loc o ședință specială, cu ocazia 
împlinirii „a zece ani de la .semnarea 
la Moscova a Tratatului de interzi
cere a experiențelor nucleare în at
mosferă, spațiul extraterestru și sub 
apă. Cu acest prilej au luat cuvîntul 
reprezentanții Mexicului, U.R.S.S., 
S.U.A., Mongoliei, Nigeriei, Suediei, 
Cehoslovaciei, Pakistanului, Canadei, 
Indiei, Japoniei, Braziliei. Olandei. 
Ungariei, Poloniei. Bulgariei, Egiptu
lui. României și Marii Britanii.

Din partea delegației României a 
luat cuvîntul Mircea Manea, care a 
arătat : Delegația română socotește 
că. pentru comitetul nostru, cea mai 
bună modalitate de a aniversa acest 
tratat este aceea de a folosi ioaie 
mijloacele de care dispune pentru a 
trece la negocierea și adoptarea de 
măsuri In vederea punerii totale in 
afara legii și eliminării armelor nu
cleare și a mijloacelor de transpor
tare a lor la țintă. Esențial este, după 
părerea noastră —. a subliniat el — 
ca asemenea acorduri să fie organic 
integrate Intr-un lanț de măsuri de 
dezarmare, aflate intr-un proces con
tinuu de realizare, care să ducă Ia

Dezarmarea nucleare - imperativ primordial
NICOLAE CEAUȘESCU 1 „Un imperativ principal al întregii omeniri îl constituie, 

In prezent, realizarea dezarmării generale și totale, în primul rînd a celei nucleare, 
proces capabil să elibereze popoarele de povara grea a cursei înarmărilor și de pri
mejdiile incalculabile pe care le comportă creșterea arsenalelor de mijloace de dis
trugere în masă. Pronunțîndu-se pentru măsuri practice de dezangajare militară și 
dezarmare. Republica Socialistă România militează activ pentru scoaterea în afara 
legii și distrugerea tuturor armelor atomice și cu hidrogen, pentru lichidarea bazelor 
militare străine și retragerea trupelor de pe teritoriul altor state, reducerea treptată 
a electivelor militare naționale, pentru crearea condițiilor necesare desiiințării 
blocurilor militare".

Cu zece ani în urmă a fost sem
nat Tratatul privitor la interzi
cerea experiențelor cu. arma nu
cleară în atmosferă. în spațiul 
cosmic și sub apă, încheiat între 
U.R.S.S., S.U.A. și Marea Britanie
— primul acord cu caracter inter
național în domeniul armelor nu
cleare. Apreciindu-1 ca un pas în 
direcția destinderii, considerînd că
— deși nu rezolvă problemele majore 
care le ridică pentru pacea lumii 
pursa înarmărilor atomice — tratatul 
gr putea totuși constitui o primă ve
rigă într-un lanț de măsuri care să 
conveargă spre dezarmarea nuclea
ră. România, ca și un număr de 
peste 100 state, a aderat la el și l-a 
semnat, la 8 august, ferm hotărîtă 
să. contribuie la orice act de natură 
să stimuleze progresul dezarmării.

Așa cum este cunoscut, dezarma
rea, dintotdeauna un deziderat al 
popoarelor, a devenit în perioada 
postbelică o cerință majoră și 
acută datorită primejdiilor deosebit 
de grave pe care le implică armele 
nucleare pentru civilizația umană. 
Chiar și evitîndu-se pericolele unei 
conflagrații, armele nucleare consti
tuie, în mîinile cercurilor reacționa
re, agresive, instrumente ale politicii 
de forță, dominație și intimidare. 
Irosind uriașe mijloace materia
le, atît de arzător necesare pen
tru combaterea stării de subdez
voltare, cursa înarmărilor atomi

Ciocniri între patrioți și trupele lon- 
noliste s-au semnalat, de asemenea, 
în cursul zilei de marți, la 20 kilo
metri sud-est de capitală, pe șo
seaua nr. 1, și la gara Samrong. în 
apropierea aeroportului Pochentong.

Pe de altă parte, agenția infor
mează, citind date furnizate de am
basada americană din Pnom Penh, 
că bilanțul bombardamentului „din 
eroare" al aviației S.U.A. asupra u- 
nor poziții ale trupelor lonnoliste 
este de 137 morți și 288 răniți, prin
tre care numeroși civili.

sat pe rîurile navigabile și canalele 
R. D. Vietnam.

Declarația subliniază, de asemenea, 
că cele două părți au căzut de acord 
asupra celor discutate la numeroase 
sesiuni ale Comisiei economice mix
te. dar S.U.A. au amînat semnarea 
acordului realizat. punînd condiții 
politice.

în încheiere, declarația M.A.E. al 
R.D.V. cere în mod hotărît ca S.U.A. 
să-și îndeplinească deplin îndatori
rile privind deminarea și contribuția 
la vindecarea rănilor războiului în 
Vietnamul de nord, să respecte și să 
aplice cu strictețe toate prevederile 
Acordului de la Paris asupra Viet
namului și ale protocoalelor aferente, 
precum și ale comunicatului comun 
din 13 iunie 1973.

atingerea obiectivului fundamental — 
interzicerea și distrugerea armelor 
nucleare, ă celorlalte arme de distru
gere în masă, Ia dezarmarea gene
rală.

în acest spirit — a arătat vorbito
rul — guvernul român a propus și 
susține elaborarea și aplicarea prac
tică in cursul unui proces sistematic, 
a unor programe concrete și cuprin
zătoare de măsuri și acțiuni de înce
tare a cursei înarmărilor și dezar
mare. O deosebită însemnătate în a- 
cest sens ar prezenta negocierea și 
înfăptuirea unui asemenea program 
pentru interzicerea folosirii armelor 
nucleare. încetarea producției, expe
rimentării și perfecționării armelor 
nucleare, reducerea și distrugerea lor 
totală, precum și a celorlalte mijloa
ce de nimicire în masă.

După părerea delegației române — 
a arătat în încheiere vorbitorul • — 
se impune în mod deosebit înfăptui
rea neintirziată a unor măsuri auten
tice de încetare a cursei înarmărilor 
și de dezarmare reală, care să răs
pundă in mod egal și echitabil inte
reselor de pace și securitate ale tu
turor țărilor, mari și mici, posesoare 
sau neposesoare de* arme nucleare, 
dezvoltate sau în curs de dezvoltare.

ce. care cunoaște cote tot mai 
înalte pe planul creșterii forței des
tructive a armamentelor, s-a repercu
tat negativ asupra climatului politic 
internațional, ca factor de tensiune.

Firește, forțele iubitoare de pace, 
popoarele lumii s-au ridicat cu hotă- 
rire împotriva acestui curs, înscriind 
interzicerea armelor nucleare ca un 
țel primordial al luptei pentru pacea 
și securitatea mondială. Problemele 
dezarmării formează obiectul discu
țiilor care se poartă în Organizația 
Națiunilor Unite de peste un sfert 
de veac. în organul specializat de 
negociere — Comitetul pentru dezar
mare de Ia Geneva — de 12 ani, pre
cum și în afara O.N.U. în acest 
răstimp au fost încheiate unele a- 
corduri cu caracter parțial, care își 
au, desigur, importanța lor. dar care 
nu soluționează marile probleme ale 
dezarmării nucleare, nu înlătură 
primejdia războiului termonuclear. 
Esențial este ca aceste acorduri să 
se integreze într-un pn-oces con
tinuu. care, prin eforturi per
severente. neslăbite, să conduoă- 
treptat, cu consecvență. Ia atinge
rea obiectivului fundamental — 
punerea totală a armelor nucleare in 
afara legii, desființarea lor, înfăp
tuirea dezarmării generale și com
plete. De altfel, chiar în textul tra
tatului din 1963 este înscris că o- 
biectivul principal al participanților

Evoluția situației din Cipru
Președintele Makarios a respins condițiile generalului Grivas
NICOSIA 7 (Agerpres). — Situația 

din Cipru continuă să rămină încor
dată, ca urmare a unor noi acțiuni 
declanșate de elementele extremiste; 
în orașul Larnaca, din sudul'. Cipru
lui, a fost incendiată o stație de ben
zină și au explodat o serie de încăr
cături de dinamită, care au provocat 
pagube materiale importante. Poliția 
a descoperit depozite de arme în a- 
propiere de reședința de vară a pre
ședintelui Makarios.

în legătură cu recentul document 
adresat președintelui Makarios de 
către generalul Grivas, președintele 
Ciprului a declarat că respinge con
dițiile puse de acesta pentru ținerea

Consecințele aderării Angliei la Piața comună 
in dezbaterile reuniunii Commonwealthului

OTTAWA 7 (Agerpres). — Luni, 
Ia reluarea dezbaterilor Qonferinței 
șefilor de state și de guverne ai ță
rilor membre ale Commonwealthului, 
de la Ottawa, participanții s-au con
centrat asupra examinării probleme
lor comerciale și financiare ale aso
ciației, accentuîndu-se tema conse
cințelor aderării Angliei la Piața co
mună asupra raporturilor, intracomu- 
nitare din Commonwealth.

Luînd cuvîntul în dezbateri, mi
nistrul de externe al Indiei, Swaran 
Singh, a expus o serie de propuneri 
ale guvernului său referitoare la pre
lungirea cu încă un an a „relațiilor 
economice speciale" dintre Anglia 
și țările Commonwealthului, pentru 
ca acestea să aibă posibilitatea ne
gocierii unor acorduri de cooperare 
cu Piața comună ; exercitarea de 
presiuni asupra Pieței comune, pen
tru ca aceasta. să nu diminueze pre
ferințele actuale ale țărilor Common
wealthului stabilirea unei poziții 
comune a țărilor membre in vederea

„ALIMENTAȚIE
Șl DEZVOLTARE" — 

tema congresului 
de la Messina

ROMA 7 (Agerpres). — în cadrul 
lucrărilor Congresului Programului 
Alimentar Mondial (Organism al 
O.N.U.-F.A.O.). care se desfășoară la 
Messina pe tema „Alimentație și dez
voltare", directorul P.A.M., Francisco 
Aquino, a relevat necesitatea de a 
ă’cordâ, iri continuare, ăjufbi“'!în ali
mente țărilor in curs de dezvoltare, 
arătind că acesta nu se va micșora 
în actualul deceniu. Chiar și în anul 
1980. a subliniat Francisco Aquino, 
1 miliard și jumătate de persoane din 
42 de țări ale globului nu vor putea 
face față necesităților minime ali
mentare, din cauza lipsei de venituri.

Vorbitorul a amintit, totodată, că, 
din 1963 pînă în februarie a.c„ con
tribuția P.A.M. în ce privește ajuto
rul alimentar s-a cifrat lâ 1,572 mi-ț 
liârde de dolari pentru realizarea a 
590 de proiecte în 88 de țări. Un a- 
jutor substanțial a fost, de asemenea, 
acordat în cadrul acțiunilor umanitare 
ale organizației pentru țările lovite 
de calamități (cutremure, inundații, 
epidemii, secetă), precum și unor 
zone unde au avut loc evenimente 
politice grave sau războaie.

In cadrul lucrărilor congresului s-a 
relevat, totodată, că creșterea eco
nomică a țărilor aflate în curs de 
dezvoltare impune cu necesitate crea
rea de noi locuri de muncă.

este, în esență, încheierea unui 
acord de dezarmare generală și 
completă, care z să pună capăt 
cursei înarmărilor și producerii ar
melor nucleare. De asemenea, 
in Tratatul de neproliferare a 
armelor nucleare încheiat ' acum 
5 ani. se consacră angajamen
tul părților de a purta negocieri cu 
privire la măsuri eficace de dezar
mare nucleară și generală. în mod e- 
vident, aceste : angajamente se cer 
transpuse în viață.

Necesitatea de a se trece de Ia dis
cuții generale despre dezarmare la 
măsuri concrete, de a se orienta ne
gocierile spre rezolvarea problemelor 
de fond ale lichidării arsenalelor 
nucleare apare și mai imperioasă 
astăzi, cînd, pe arena internațională, 
s-au produs profunde mutații în 
direcția destinderii și colaborării. 
Tot mai mult iși face drum convin
gerea că o reală securitate și o pace 
trainică se pot clădi nu pe forță și 
pe instrumentele dez promovare a ei 
— armele — ci pe instaurarea unor 
raporturi noi intre state, raporturi 
democratice, bazate pe încredere, 
egalitate în drepturi, respectarea in
dependenței și suveranității națio
nale.

în mod evident, cursul nou care 
s-a conturat in lume, rolul crescind 
al forțelor populare, al opiniei publi
ce, creează premise mai favorabile 

unor noi alegeri prezidenți&le. „Dacă 
Grivas dorește să revină la viața po
litică, pașnică, a spus președintele 
Makarios, el trebuie să iasă din clan
destinitate pentru a expune poporului 
programul și planurile sale". în ca
zul în care Grivas acceptă, la dispo
ziția sa vor fi puse toate mijloacele 
de informare, inclusiv radioul și tele
viziunea, a precizat președintele Ci
prului.

Președintele Makarios a afirmat, 
de asemenea, că generalul Grivas va 
trebui să respecte voința poporului 
și, în cazul în care acesta nu-i acor
dă încrederea, să părăsească Ciprul.

negocierilor viitoare, cu C.E.E. In 
legătură cu problemele sistemului 
monetar occidental, el a cerut, în 
esență, ca țările care ău adoptat mă
suri de flotare a monedei să revină 
la parități fixe, care vor putea fi 
ajustate pe parcurs.

în intervenția sa, primul ministru 
britanic, Edward Heath, s-a opus 
propunerii indiene de a se prelungi 
cu un an bazele actuale ale comer
țului Angliei cu țările Common
wealthului.

Primul ministru al Australiei,. 
Gough Whitlam. subliniind că Aus
tralia este o țară în curs de dezvol
tare, a arătat că independența sta
tului este afectată din cauza „exis
tenței corporațiilor multinaționale, 
care au viața lor proprie", fiind 
controlate din exterior.

Conferința continuă examinarea 
chestiunilor economice și comerciale, 
după care va trece la discutarea pro
blemelor africane.

Noi mărturii despre 
atrocitățile colonialiștilor 

portughezi in Mozambic
LONDRA 7 (Agerpres). — Recen

telor dezvăluiri în legătură cu atro
citățile comise de trupgle portugheze 
împotriva populației pașnice din te
ritoriile coloniale, li se adaugă noi 
mărturii ce întregesc tabloul crințelor 
colonialiștilor și certifică temeinicia 
acuzațiilor aduse pină acum.

Astfel, un misionar spaniol din 
Burgos, Vicente Berenguer, care s-a 
întors recent din. Mozambic, a pre
zentat lista a 42 africani masacrați 
de trupele portugheze în provincia 
Tete. El a precizat, potrivit agenției 
Associated Press, că cele 42 victime 
au fost identificate, .de o persoană de 
încredere, dintre 53. de cadavre, des
coperite la locul crimei. Din acest 
masacru au supraviețuit cinci per
soane.

Vicente Berenguer, ca’re s-a aflat 
in Mozambic începînd din anul 1967, 
a confirmat afirmațiile despre asasi
narea celor 400 bărbați, femei și co
pii africani, in decembrie 1972, in 
satele Wiriyamu. Juwau și Chawola. 
Alăturîndu-se altor glasuri, Beren
guer a făcut apel la organizarea unei 
anchete oficiale a O.N.U., declarind 
că „totul a atins un asemenea grad 
încit trebuie să fie lansată o acțiune 
internațională". întrebat asupra dez
mințirilor formulate de oficialitățile 
de la Lisabona, pastorul spaniol le-a 
considerat in întregime false, contra
zise de realitatea faptelor.

decît oricînd pentru o abordare efi
cientă, practică, a problemei dezar
mării nucleare. Adoptarea unor ase
menea măsuri este, de altfel, o parte 
integrantă esențială a procesului de 
destindere, deoarece dezvoltarea a- 
cestui proces este de neconceput fără 
măsuri efective de dezangajare mi
litară, de dezarmare.

Manifestînd in permanență un înalt 
spirit de responsabilitate față de 
destinele poporului român și ale în
tregii umanități, partidul și statul 
nostru acordă o atenție deosebită 
înfăptuirii dezarmării nucleare și 
generale. Potrivit concepției formu
late in documentele Congresului al 
X-lea, ale Conferinței Naționale a 
P.C.R., în cuvintănile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, țara noastră 
a propus și susține în foru
rile internaționale elaborarea și 
aplicarea practică, în cursul unui 
proces sistematic, a unor programe 
concrete și cuprinzătoare de măsuri 
și acțiuni îndreptate spre oprirea 
cursei înarmărilor și . înfăptuirea 
dezarmării. Astfel, ar avea' o însem
nătate esențială înfăptuirea unui 
program pentru interzicerea folosi
rii armelor nucleare ; încetarea pro
ducției, experimentării și perfecțio
nării armelor nucleare •; reducerea 
și eliminarea totală a arsenalelor de 
arme nucleare și a mijloacelor de 
transportare a lor la țintă. în afara 
legii trebuie scoase nu numai ar
mele atomice, ci și cele chimice, 
bacteriologice (biologice) și alte a- 
semenea arme de exterminare în 
masă. înfăptuirea dezarmării nuclea
re ar oferi chezășia reală și mate
rială a preîntîmpinării războiului 
nuclear, a securității efective a po
poarelor.

Țara noastră împărtășește convin
gerea că atingerea obiectivului dezar
mării nucleare și generale ar fi în
lesnită prin adoptarea unor măsuri 
parțiale, colaterale de dezangajare 
militară. O deosebită însemnătate pre
zintă reducerea și, în cele din urmă, 

'retragerea tuturor trupelor străine în 
granițele naționale ; lichidarea baze
lor militare ; renunțarea la manevre 
militare Ia granițele altor state ; re
ducerea bugetelor militare, începîn- 
du-se cu bugetele țărilor mari, pu
ternic înarmate, și încetarea cursei 
înarmărilor ; trecerea la reducerea 
treptată a trupelor naționale ; crea
rea de zone denuclearizate ; pre-

Primul ministru al Ungariei 
a primit pe vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri
1

al României
BUDAPESTA 7 (Corespondentă de 

la A. Pop). — Tovarășul Janos Fa- 
zekas. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, care, la invitația guvernu
lui R.P. Ungare, face o vizită în a- 
ceastă țară, a fost primit, marți, de 
Jeno Fock, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Ungare. La între
vedere, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie, a participat 
C. Cimbru. însărcinat cu afaceri1 al 
României la Budapesta.

Argentina va acorda
Cubei un credit de 200 

milioane de dolari
BUENOS AIRES 7 (Agerpres). — 

Guvernul argentinean a hotărît să 
acorde Cubei un credit de 200 mili
oane dolari, care va fi folosit pentru 
cumpărarea de produse industriale 
din Argentina — transmite agenția 
Prensa Latina. Hotărîrea privind a- 
cordarea creditului a fost adoptată 
în urma convorbirilor care s-au des
fășurat Ia Buenos Aires intre minis
trul argentinean al finanțelor. Jose 
Gelbard, și ambasadorul cubanez, E- 
milio Aragones Navarro.

CONVORBIRILE DE IA TRIPOLI IN PROBLEMA UNIUNII
DINTRE EGIPT SI LIBIA

. 1

TRIPOLI 7 (Agerpres). — La Tri
poli a avut loc, luni seara, cea de-a 
treia rundă de convorbiri între dele
gația egipteană condusă de Abdel 
Kader Hatem. vicepremier pentru 
problemele culturii și informațiilor, 
și delegația libiana condusă de pre
mierul Abdel Salam Jalloud, consa
crate stabilirii modalităților concrete 
de realizare a proiectatei uniuni din
tre Libia și Egipt. Agenția M.E.N., 
reluată de agențiile United Press In
ternational și France Presse, a anun

agențîîh de presă transmit:
L. Brejnev, secretar general al 

C.C. al P.C.U.S.. l-a primit, marți, 
pe primul ministru al Iranului,. 
Amir Abbas Hoveyda, care face 
o vizită oficială in. Uniunea So
vietică. Cu acest prilej, au fos.t a- 
bordate probleme ale relațiilor so- 
vieto-iraniene, precum și unele pro
bleme internaționale de interes co
mun. Agenția T.A.S.S. relatează că 
marți au luat sfirșit convorbirile din
tre primii miniștri sovietic și ira
nian.

Comisia Pieței comune 
a anunțat interzicerea încheierii ori
căror contracte privind exporturile 
de griu din țările membre ale co
munității. Hotărîrea a fost luată la 
cererea Franței. Această măsură ur
mează uneia similare privind sista
rea exporturilor de orez și limita
rea exporturilor la unele produse 
animaliere.

gătirea condițiilor pentru desființa
rea blocurilor ; combaterea propa
gandei împotriva păcii etc.

Realizarea unor asemenea obiective 
ar constitui, de fapt, o importan
tă parte componentă a procesului de 
edificare a securității europene. Pro
gresele realizate in cadrul reuniu
nii pregătitoare și al primei laze a 
Conferinței pentru securitate și coo
perare in Europa crdează premise 
pentru înfăptuirea unor asemenea 
măsuri pe continent. Este convingerea 
fermă a țării noastre că în adoptarea 
acestor măsuri sînt interesate toate 
țările europene și, ca atare, tre
buie să fie rezultatul eforturilor 
comune ale tuturor statelor con
tinentului, fie că tratativele vi
zează întregul continent sau di
ferite zone ale sale. Țara noas
tră militează consecvent pentru 
transformarea Balcanilor într-o zonă 
a păcii și colaborării, lipsită de arme 
nucleare și de baze militare, ceea 
ce ar contribui la securitatea între
gului continent și Ia cauza denuclea- 
rizării mondiale.

Experiența arată că orice tratati
ve de dezarmare pot ajunge la re
zultate efective numai atunci cînd 
lucrările se desfășoară intr-un spirit 
ele deplină egalitate, cinci toți parti
cipanții au posibilitatea de a-și spu
ne cuvîntul. cînd se manifestă de
plină receptivitate față de punc
tele lor de vedere, cind măsurile 
preconizate răspund .echitabil in
tereselor de pace ale tuturor țări
lor, mari și mici, posesoare sau ne
posesoare de arme nucleare, dez
voltate sau în curs de dezvoltare.

Dezarmarea a fost și este o cauză 
vitală a popoarelor ; de ele. de ac
țiunea lor depinde ca ea să înre
gistreze progrese reale. Este de aceea 
imperios necesar ca masele popu
lare. forțele înaintate ale societății 
contemporane să acționeze tot mai 
strins unite și să intensifice lupta 
pentru a izola cercurile interesate 
in cursa înarmărilor. Prin acțiunea 
popoarelor, prin eforturile tuturor 
statelor se va putea înainta cu 
succes spre lichidarea cursei înarmă
rilor, spre o lume eliberată de 
coșmarul războiului atomic, o lume 
in care toate resursele să poată fi 
consacrate propășirii fiecărei națiuni, 
progresului general.

Ion FÎNTINARU

moscova Manifestare consacrată 
aniversării insurecției naționale 

antifasciste armate din România
MOSCOVA 7 (Corespondentă 

de la N. Crețu). — La 7 au
gust, la Ambasada română din 
Moscova, a fost organizată o 
conferință de presă consacrată 
celei de-a XXlX-a aniversări a 
insurecției naționale antifasciste 
armate din România. Cu acest 
prilej, Gheorghe Badrus, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România in Uniunea Sovietică,

VENEZUELA INSTITUIREA 
CONTROLULUI DE STAT ÎN 
DISTRIBUIREA BENZINEI

CARACAS 7 (Agerpres). — Corpo
rația venezueleană a petrolului 
(C.V.P.) — organism de stat — a 
preluat, de la concernul nord-ameri- 
can „Creol Petroleum Corporation", 
controlul asupra primei instalații de 
distribuire a benzinei și a altor pro
duse derivate. Această măsură a fost 
luată în urma hotăririi Congresului 
Național, potrivit căreia dreptul de a 
desface produsele petroliere din Ve
nezuela trebuie să revină statului, 
în următorii patru ani, C.V.P. urmea
ză să preia alte 1 300 de centre de 
distribuire a benzinei, aparținînd 
companiilor străine.

țat că, în cadrul reuniunilor de pînă 
acum ale delegațiilor egipteană și li
biana. a fost realizat „un acord com
plet asupra principalelor etape ce 
vor fi înfăptuite înainte de referen
dumul care va avea loc în cele două 
țări la 1 septembrie". Totodată, agen
ția M.E.N. a precizat că Moamer El 
Geddali, președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției din Libia, 
a asistat la o parte a convorbirilor 
de luni seara.

Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, a primit o delegație a P.C. 
din Columbia, condusă de Juan Via- 
na, membru al Comitetului Executiv 

■ al C.C. al P.C. din Columbia, aflată 
rin vizifă la Phenian. A avut loc 
o convorbire tovărășească, priete
nească.

Autoritățile chiliene au 
ordonat poliției și forțelor armate 
să asigure protecția convoaielor de 
aprovizionare și a transportului pu
blic pe șoselele naționale, în ve
derea combaterii efectelor grevei 
ilegale a unor sectoare ale proprie
tarilor de autocamioane.

Cel de-al XlV-Iea „Con
gres panamerican al copi
lului", la care participă delegații 
reprezentind 18 state latino-ameri- 
cane și S.U.A., a fost inaugurat la 
Santiago de Chile de președintele 
Salvador Allende.

Sute de pescari japonezi 
au blocat toate intrările, precum și 
portul care deservește o mare fa
brică de produse chimice din Ku-
manoto, ,',Chisso Corporation", în
semn de protest față de deversa
rea reziduurilor de mercur in apele 
golfului în care pescuiesc.

Reprezentantul personal 
al președintelui O. Egipt, 
Hassan Sabri El Kholy, a so
sit într-o vizită la Amman, 
pentru a conferi cu oficialitățile ior- 
daniene asupra situației actuale din 
Orientul Apropiat.

B. fost efectuat primul 
zbor al companiei vest-ger- 
mane „Lufthansa" pe noua 
linie Frankfurt pe Main — Mosco
va — Tokio, care survolează terito
riul U.R.S.S. Această rută este cu 
mult mai scurtă decit liniile obiș
nuite, care trec peste Polul Nord sau 
prin sudul Asiei.

MISIUNEA „SKYLAB"
© Prima ieșire extravehiculară s-a terminat cu succes ® 
Reîntoarcerea pe Pămînt — posibilă fără trimiterea unei 

misiuni de salvare
HOUSTON 7 (A-

gerpres). — Prima ie
șire in afara navei a 
doi dintre cei trei as- 
tronauți ai misiunii 
„Skylab-2" s-a soldat 
cu un succes deplin, 
în ciuda duratei mari 
(șase ore și jumătate) 
a acestei activități, a 
declarat, marți, Wil
liam Schneider, direc
torul programului 
„Skylab". Pe lingă 
operațiunile de încăr
care a celor patru te- 
lescoape solare cu fil
me noi și de reparare 
a zonei avariate — 
prin plasarea unui nou 

înveliș protector îm
potriva razelor solare 
— astronauții Gar- 
riott și Lousma au 
transmis la centrul 
de ■ control de la 
Houston o serie de 
date interesante. Ast
fel, specialiștii de la 
sol au putut aprecia 
că cele două rachete 
direcționale, rămase 
intacte după scurge
rea carburantului din 
alte două, pot asigura 
întoarcerea astronau- 
ților pe Pămînt fără 
trimiterea unei mi
siuni de salvare. De

a evocat importanța actului 
istoric de la 23 August 1944, a, 
relevat succesele obținute di 
poporul nostru sub conducere» 
partidului in edificarea societă
ții socialiste, a evidențiat rela
țiile de prietenie și colaborare 
frățească dintre P.C.R. și 
P.C.U.S., dintre România și 
U.R.S.S. In încheiere, a fost 
prezentat filmul „Ritmuri româ
nești".

AGENDĂ POLITICĂ 
JAPONEZĂ

TOKIO 7 (Agerpres). — De peste 
două săptămini, sălile parlamentului 
japonez continuă să rămină goale, ca 
rezultat al conflictului dintre Parti
dul liberal-democrat de guvernă- 
mint și principalele partide de opo
ziție ale țării. Partidul liberal-de
mocrat, încercirîd să obțină apro
barea unor proiecte de lege care 
sprijină programul guvernamental, a 
folosit majoritatea de care dispune 
în parlament, hotărînd, la 24 iulie, 
să prelungească actuala sesiune par
lamentară cu 65 de zile. Partidele 
de opoziție, între care partidul co
munist șl cel socialist, au protestat 
vehement împotriva acestei măsuri 
și au declarat că atît timp cît Parti
dul liberal-democrat nu va recu
noaște ilegalitatea votului procedu
ral din 24 iulie, nu vor participa la 
lucrările parlamentului. în ceea ce-1 
privește, Partidul liberal-democrat 
urmărește, prin prelungirea sesiunii, 
să determine adoptarea de către 
parlament a unor legi privind mo
dificarea sistemului electoral, inten
sificarea programului guvernamental 
de înarmare, creșterea costului 
transporturilor pe calea ferată și al
tele. Aceste măsuri nu sînt susținute 
de* partidele de opoziție, care apre
ciază că ele favorizează interesele 
păturilor avute in detrimentul oa
menilor muncii.

In continuarea vizitei pe 
care o întreprinde în Fin
landa, la invitația Uniunii De
mocrate a Poporului Finlandez 
(S.K.D.L.), delegația Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste, condusă de tovarășul Andrei 
Cervencovici, membru in Consiliul 
Național, președintele Consiliului ju
dețean Arad al F.U.S., a fost primi
tă de tovarășul Aarne Saarinen, pre
ședintele Partidului Comunist Fin
landez. Cu acest prilej, a avut loc 
o convorbire, care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

Președintele Republicii 
Africa Centrală, Jean-Bedei 
Bokassa, a sosit la Bonn în cadrul 
unei vizite oficiale de șase zile la 
invitația președintelui R. F. Germa
nia, Gustav Heinemann. în cursul 
zilei de marți, președintele Bokassa 
â avut o serie de convorbiri cu can
celarul Willy Brandt asupra posibi
lităților concrete de cooperare eco
nomică dintre cele două țări.

Inundații in sudul Siberiei
MOSCOVA 7 (Agerpres). — în ur

ma ploilor torențiale căzute în a- 
ceastă vară în Republica Autonomă 
Buriată. din sudul Siberiei, și a creș
terii puternice a nivelului riurilor 
Bitim și Selenga, în această legiune 
a Uniunii Sovietice au fost inundate 
27 de localități, precum și întinse te
ritorii agricole și de pășunat. A fost 
inundat parțial, de asemenea, și cen
trul administrativ al regiunii, orașul 
Ulan-Ude. Din zonele calamitate au 
fost evacuate p.este 18 000 de persoane 
și peste 200 000 de vite, precum și un 
mare număr de mașini. Ca rezultat al 
acțiunilor adecvate ale organelor de 
resort, situația a fost stabilizată, deși 
nivelul apelor riurilor continuă . să 
rămină ridicat — anunță agenția 

T.A.S.S.

asemenea, s-a consta
tat că sistemul de ră
cire nu este afectat 
în măsura in care se 
credea la începutul 
misiunii, cei doi as- 
tronauți nedescope- 
rind urme de scurge
re a lichidului refri
gerator.

După încheierea ce
lei mai îndelungate 
activități extravehi- 
culare desfășurate de 
om în spațiul cos
mic, astronauții Bean, 
Garriott și Lousma au 
început programul de 
odihnă.
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