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N-AVEM GAZ METAN 
DE RISIPIT!

Un adevăr și o datorie insuficient înțelese
Gazul metan constituie una din 

cele mai importante și eficiente surse 
de energie ale țării. Datorită marilor 
avantaje pe care le oferă — putere 
calorică ridicată, cheltuieli de ex
ploatare și valorificare scăzute, ușu
rință în transport și utilizare 
— ponderea acestui combustibil 

crescut an de an. Din păcate, așa 
cum s-a mai relevat în ziarul „Scin- 
teia“, In gospodărirea acestei impor
tante resurse de energie se manifestă 
lacune grave, care duc la irosirea u- 
nor cantități importante de gaze. Și 
se știe, resursele țării sînt limitate 
și, mai ades, departe de a fi inepui
zabile.

— Investigațiile și studiile întreprin
se de noi în ultimii ani — ne-a rela
tat ing. Virgil Popovici, director ge
neral al Centralei industriale de gaz 
metan din Mediaș — au evidențiat o 
situație total necorespunzătoare în 
toate sectoarele în care gazul metan 
este utilizat drept combustibil pentru 
producerea energiei electrice și ter
mice : normele de consum și cotele 
stabilite prin plan sînt frecvent de
pășite.

Cauzele sînt multiple : utilaje și 
instalații uzate ori necorespunzătoare 
din punct de vedere constructiv, lip
sa unor aparate de măsură și control, 
inexistența instalațiilor de recuperare 
a căldurii, întreținerea defectuoasă 
ș.a. Să ne oprim la principalul con
sumator de gaz metan : sectorul ter- 
moenergetic. La o serie de unități, 
ca acelea de la Luduș, Fîntînele, Tir- 
năveni, Ișalnița. Făgăraș ș.a., consu
murile se ridică între 317—400 gr. 
cc/kWh, față de 280—290 gr. cc/kWh 
cit se realizează la nivelul tehnicii 

mondiale. Pe de altă parte, deși ca- 
zanele termocentralelor au fost pre
văzute prin proiect să lucreze la ran
damente de 90—94 la sută — sub cele 
mai bune randamente pe plan mon
dial, care sînt de 95—97 la sută — nici 
măcar acestea nu se ating. Randa-
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mentul efectiv este de maximum 
85—90 la sută. în aceste condiții, nor
mele de consum sînt serios depășite. 
Numai la termocentrala Mintia s-au 
consumat suplimentar. într-un sin
gur an, aproape 200 milioane mc gaz 
metan față de cantitățile repartizate.

— în cazul centralelor termoener- 
getice — ne-a spus ing. Valentin Ai
des, director științific al Institutului 

de chimizare a gazului metan din 
Mediaș — deosebit de acut se pune 
și o altă problemă : înlocuirea ga
zului metan utilizat ca sursă de e- 
nergie cu combustibili solizi sau li
chizi, gazul metan, care are cea mai 
mare puritate din lume, urmînd să 

fie destinat chimizării, unde i se asi
gură o valorificare în condiții net 
superioare. Este pur și simplu de ne
conceput ca o centrală termoenerge- 
tică ca aceea de la Paroșeni, aflată 
in' apropierea unor zone cu mari re
zerve de cărbuni inferiori, să utilize
ze drept combustibil gazul metan. Cu 
atît mai mult cu cît la început ea a 
funcționat pe bază de cărbuni.

— Problema asigurării unui inalt 
nivel de gospodărire a gazului me
tan este tratată încă neștiințific, cu 
multă ușurință — este de părere Ion 
Pîrvulescu, inginer-șef al Combina
tului chimic din Făgăraș. Noi am 
solicitat să trecem. în cazul centralei 
noastre termoelectrice, la utilizarea 
păcurii în locul gazului metan. De 
ce să nu obținem din cantitatea de 
gaz metan pe care o ardem produse 
chimice în valoare de 5—6 ori mai 
mare. Dar dorința noastră n-a găsit 
rezolvarea firească la organele de 
resort.

Deficiente în modul de utilizare a 
gazului metan ca combustibil se în- 
tilnesc și în unitățile industriei con
structoare de mașini, îndeosebi in 
sectoarele calde. Asupra unora din 
acestea discutăm cu Ladislau Kiss, 
inginer principal la Centrala indus
trială de gaz metan din Mediaș.

— Literatura de specialitate indică 
un consum de 130—250 mc gaze per 
tona de piese forjate. La noi în țară, 
consumul se ridică la 400—700 mc 
tona de piese forjate. Consumuri 
specifice duble se înregistrează și la 
cuptoarele de tratament termic. Cau
zele : lipsa recuperatoarelor de căl
dură, utilizarea unor arzătoare ne
corespunzătoare. De exemplu, arză
toare cu flacără lungă, în loc de ar
zătoare cu flacără scurtă. Apoi sint 
semnalate guri de acces deschise sau 
prea mari, izolații termice slabe, o 
funcționare cu exces de aer ș.a. în 
majoritatea cuptoarelor, gazele arse 
sint evacuate în atmosferă la o tem
peratură de 700—1 100 grade Celsius,

(Continuare în pag. a III-a)

în ziua de 25 august, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a primit de
legația Uniunii Socialiste Sudaneze, 
condusă de Badr Eddin Suleiman, 
membru al Biroului Politic, asistent 
al secretarului general al Uniunii So
cialiste Sudaneze, care, la invita
ția C.C. al P.C.R., a participat la fes
tivitățile consacrate împlinirii a 29 de 
ani de la înfăptuirea insurecției na
ționale antifasciste armate. Din dele
gație fac parte : Fatima Abdul Mah
mud, secretar general al Asociației 
Femeilor Sudaneze, ministru adjunct 
al sănătății, Hassan El Nour Swared 
Ahab, membru al C.C. al U.S.S., a- 
sistent al secretarului cu problemele 
dezvoltării rurale din cadrul U.S.S., 
maior Mustafa Abbadi, membru al 
C.C. al U.S.S., și El Tayeb El Awad, 
membru al C.C. al U.S.S.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
Marin Constantin, consilier al preșe
dintelui Consiliului de Stat, Constan

Ziaristul peruan Juan Ureta Miile

tin Vasiliu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

A fost de față Tag Elsir Mohamed 
Abbas, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Republicii Democratice Su
dan.

Cu acest prilej, conducătorul dele
gației sudaneze a transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un salut cor
dial din partea președintelui Repu
blicii Democratice Sudan, secretar 
general al Uniunii Socialiste Sudane
ze, Gaafar Mohammed Nimeiri, iar 
pentru poporul român urări de pros
peritate și fericire.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, La findul său, 
salutări cordiale și cele mai bune 
urări președintelui Gaafar Moham
med Nimeiri, conducerii Uniunii So
cialiste Sudaneze din partea sa per
sonal și a conducerii partidului co
munist, iar poporului sudanez bună
stare și progres.

în cadrul întrevederii s-a apreciat, 
deopotrivă, cu satisfacție, cursul po
zitiv, ascendent pe care-1 urmează 
raporturile dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Socialistă Suda- 
neză, dintre cele două popoare și 
state, raporturi care au primit un 
puternic impuls in urma vizitelor 
reciproce, a întilnirilor și schimburi
lor de vederi efectuate de conducă
torii celor două țări și ale căror re
zultate fructuoase s-au materializat 

in documentele și înțelegerile oficiale 
comune incheiate La București și 
Khartum.

Conducătorul delegației sudaneze a 
exprimat înalta satisfacție pentru re
lațiile stabilite intre cei doi pre
ședinți și a evidențiat hotărîrea de 
a acționa pentru dezvoltarea priete
niei dintre Partidul Comunist Român 
și Uniunea Socialistă Sudaneză, din
tre poporul român și poporul suda
nez.

A fost reafirmată dorința comună 
de a adinei și diversifica relațiile bi
laterale de conlucrare prietenească 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Sudan, în folosul celor 
două popoare, al luptei generale îm
potriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonlalismului, pentru 
libertate, independență națională, 
pentru progres economic și social, 
pentru pace și înțelegere interna
țională. S-a exprimat, totodată, con
vingerea comună că vizita delega
ției Uniunii Socialiste Sudaneze se 
înscrie ca un nou și însemnat aport 
la dezvoltarea, in viitor, a legăttiri- 
lor de cooperare dintre cele două 
forțe politice.

Convorbirea a prilejuit, de aseme
nea, un schimb de informații și de 
vederi in legătură cu activitatea ac
tuală a Partidului Comunist Român 
și Uniunii Socialiste Sudaneze.

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

Citiți pagina specială 
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consacrată unei sarcini 

de prim ordin:

Folosirea 
rațională a 
resurselor 
materiale, 
lichidarea 

oricărei 
forme 

de risipă!

PATRIOTISMUL — 
ideal suprem al scriitorului
Tradiție și patriotism. A- 

cești doi termeni se găsesc 
in deplină comunicare unul 
cu altul și, desigur, nu se 
opun inovației, care este un 
proces istoric nu numai 
permanent, ci și necesar. 
S-ar putea spune chiar că 
tradiția se află întotdeauna 
la temelia inovației. Dar 
inovațiile realizate numai 
cu scopul inovației în sine 
nu sînt viabile. Iar tradiția 
contează numai în măsura 
in care preia și predă, din 
ceea ce s-a creat pînă la un 
moment dat, ceea ce se do
vedește valoros și fecund 
pentru progresul uman. A 
spune aceste lucruri nu 
constituie o noutate, dar a 
reveni mereu asupra lor 
este o necesitate.

Iar o discuție se impune 
cu atît mai mult cu cit 
unii critici consideră că in 
creația noastră literară, în 
trecut, au existat două mo
mente majore și decisive : 
junimismul in a 2-a jumă
tate a secolului XIX și pe
rioada interbelică în prima 
jumătate a secolului XX. 
Fără a nega locul in istoria 
culturii noastre al acestor 
momente, considerăm că

mai presus de orice este 
ideea de continuitate spiri
tuală, în orizonturile căreia 
implicăm și creația cronica
rilor, și pe cea a corifeilor 
școlii ardelene și, cu deo
sebire, pe cea a pașoptiști
lor. Numai astfel putem 
formula un punct de vedere 
cu temeinicie științifică.

La sfîrșitul secolului tre
cut, Al. Bogdan-Pitești, re- 
cunoscînd ca poet doar pe 
Macedonski, iar pe Emi- 
nescu numai ca „admirabil 
prozator", spunea despre 
sine și despre poetul nopți
lor și rondelelor că „Sintem 
in lume niște indivizi ale 
căror sentimente patriotice 
convenționale și absurde 
s-au stins : noi am cultivat 
in inimile noastre credințe 
mai adecvate ființei noas
tre, cu atit mai injlăcărate, 
cu cit acestea au fost a- 
lese liber și nicidecum la 
întimplare"... Eu cred că li
ber a fost Macedonski și 
cind, cum spune Bogdan- 
Pitești, ,,a avut veleități 
de emancipare și indignări 
contra prejudecăților și ne
dreptăților" — și inaugura 
in România ceea ce a nu

mit el însuși Poezie Socia
lă : lui Alecsandri, același 
critic îi recunoaște astfel 
meritul de a fi mers pe 
drumul cîntecelor popu
lare, pe care le adunase : 
„Limba română însăși, flo
tantă și vagă, cu termeni 
impreciși, convine de mi
nune acestor cîntece popu
lare — doinele — care sint 
niște broderii plingăcioase, 
mai mult sau mai puțin 
abile, pe această eternă 
ternă"... Căci, spune criti
cul, „Românul nu trăiește 
deloc o viață interioară. 
El n-are stări sufletești — 
ii lipsește poate sufletul, 
in abandonul său pasiv lu
mii exterioare, care este 
pentru el totul. Ca și acele 
mlaștini din cimpie, prea 
la suprafață ca să fie vreo
dată profund mișcate, el 
răsfringe monotonia zilelor 
ce trec ; climatul apăsător 
și servitudinea secolelor 
i-au lăsat in inimă o imua
bilă nostalgie și, in orice 
moment al vieții s-ar afla, 
oricărei stări sociale ar a- 
parține, o doină ii convine 
totdeauna căci ii leagănă 
melancolia atavică care 
este in el".

Cine cunoaște baladele în- 
cepînd cu „Miorița" și „stri
găturile" satirice românești 
nu va recunoaște în nici un 
chip în afirmațiile de mai 
sus sufletul românesc. Nu 
așa au cugetat și au simțit 
Grigore Alexandrescu, Va- 
sile Alecsandri, Dimitrie 
Bolintineanu, Cezar Bolliac, 
M. Eminescu, G. Coșbuc, O. 
Goga, ca să amintim doar 
cîteva faruri ale tradiției 
poeziei românești. Iar reve
nind la opiniile unor critici 
moderni, privind „comparti
mentarea" culturii, de ce să 
nu recunoaștem că, dintre 
marii poeți ai epocii juni
miste, pe Macedonski cu 
greu îl putem include în a- 
ceastă mișcare. Cît despre 
al doilea moment, el, ori
cum, începe mult înaintea 
celui dintîi război mondial. 
Pe Sadoveanu, Arghezi, Ga- 
laction, Bacovia. ca să dau 
numai cîteva exemple, pe
rioada amintită îi găsește 
cu parametrii artistici bine 
definiți in creația lor.

Mihai BENIUC
(Continuare în pag. a II-a)
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în această perioadă, în toate 
județele continuă să se facă a- 
rături pe terenurile destinate 
a fi însămînțate în toamnă. Po
trivit datelor centralizate la mi
nister, în cooperativele agrico
le au fost executate arături de 
vară pe 1 288 650 hectare, din 
care 883 000 hectare (34 la sută 
din prevederi) sînt destinate în- 
sămînțărilor de toamnă. Așa 
cum rezultă și din harta ală
turată, cele mai mari suprafețe 
au fost arate în județele Con
stanța, Tulcea, Galați, Covasna, 
Satu-Mare, Mehedinți și altele. 
De cîteva zile a început recol
tarea florii-soarelui, sfeclei de 
zahăr și cînepii, în urma că
rora terenurile se ară imediat. 
Este necesar ca direcțiile agri
cole să cunoască exact des
fășurarea lucrărilor de sezon. 
Din harta publicată în „Scîn- 
teia" din 23 August, întoc
mită pe baza datelor furnizate 
de Ministerul Agriculturii, re
zultă că în județul Bihor se 
făcuseră arături pentru însă- 
mînțări pe 69 la sută din su
prafețele planificate, iar in ju
dețul Olt — pe 61 la sută. în 
realitate, abia la 25 august a- 
ceastă lucrare se executase în 
proporție de 21 la sută in ju
dețul Bihor și 37 la sută în ju
dețul Olt.

în această toamnă insămință- 
rile vor începe mai de timpu
riu — la 10 septembrie în ju
dețele din jumătatea de nord 
a țării. întrucît suprafețe mari 
de teren vor fi semănate după 
porumb și alte culturi premer
gătoare tîrzii, este necesar ca 
acestea să fie recoltate cit mai 
repede pentru a se putea trece 
la arat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat ăl Republicii Socialiste Româ
nia, a primit simbătă dimineața pe

MESAJUL 
președintelui Consiliu
lui de Stat al României, 

Nicolae Ceaușescu, 
adresat Conferinței 

internaționale „Pacea 
mondială prin drept44 
Abidjan, 26 august 1973 

ÎN PAGINA A VI-AInterviul acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ziarului chilian „La Nacion“

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, a primit la 8 august pe ziaristul 
chilian JUAN ALFONSO BRAVO, de la cotidianul „La Nacion", că
ruia i-a acordat un interviu.

ÎNTREBARE : Care este pă
rerea dumneavoastră, domnule 
președinte, cu privire la ac
tuala experiență chiliana ?

RĂSPUNS : După cît cunosc, 
poporul chilian a trecut la înfăp
tuirea unor măsuri de dezvoltare 
economico-socială pe calea socie
tății socialiste. Opțiunile poporului 
chilian au, fără îndoială, o mare 
însemnătate pentru dezvoltarea sa 
independentă, pentru ridicarea 
bunăstării și asigurarea unui viitor 
mai bun. Desigur, înfăptuirea aces
tor deziderate se realizează în con
diții grele. Sînt probleme impor
tante legate de preluarea de către 
popor, în propriile sale mîini, a bo
gățiilor naționale, de înfruntare a 
poziției cercurilor reacționare ; dar 
consider că Frontul Unității Popu
lare, sub conducerea președintelui 
Allende, unind toate forțele po
porului care se pronunță pentru o 
dezvoltare nouă, va putea infringe 
și înlătura toate greutățile, va pu
tea asigura înfăptuirea acestui 
program.

Pe plan mai general, experiența 
chiliana va exercita o influență 
puternică în întreaga Americă 
Latină, iar calea — de colaborare 
— pe care forțele politice chiliene 

directorul postului național de radio 
din Peru, Juan Ureta Miile.

Au luat parte tovarășii Cornel Bur
tică, membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. ăl

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
va face, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, o vizită oficială 

în Republica Chile
La invitația președintelui Repu

blicii Chile, dr. Salvador Al
lende Gossens, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 

înțeleg să înfăptuiască o serie de 
transformări revoluționare va a- 
vea, fără îndoială, anumite influen
țe și asupra altor state.

ÎNTREBARE : Care vor fi, 
domnule președinte, caracte
risticile și semnificația viito
rului dumneavoastră turneu in 
America Latină și, în mod 
special, în Chile ?

RĂSPUNS : După cum se știe, în 
cursul lunii septembrie voi face o 
vizită în mai multe țări din Ame
rica Latină, la invitația șefilor de 
state din aceste țări.

Desigur că vizita — în toate a- 
ceste țări — are caracterul unei vi
zite de prietenie. Ea pornește de la 
relațiile de colaborare și prietenie 
existente între România și toate 
aceste state. Fără îndoială, faptul 
că avem comună și originea latină 
va da vizitei în aceste țări o sem
nificație mai deosebita.

în același timp, vizita are loc în 
condiții internaționale deosebite, 
cind s-au obținut o serie de rezul
tate pozitive pe calea destinderii 
în viața internațională. Totodată, 
ea are loc în condițiile cind în 
America Latină tot mai multe state 
și popoare își afirmă cu putere ho
tărîrea de a deveni stăpîne pe bo

P.C.R.. și Constantin Mitea. consilier 
al ■ președintelui Consiliului de Stat, 

în timpul întrevederii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un inter
viu ziaristului peruan.

Ceaușescu, va face, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită 
oficială în Republica Chile, în a 
doua jumătate a lunii septem
brie a.c.

gățiile naționale, de a-și făuri vii
torul așa cum îl doresc, fără nici 
un amestec din afară.

Ținînd seama de aceste tendințe 
din situația internațională și din 
America Latină, fără îndoială că 
vizita va avea o importanță deose
bită, cu atît mai mult cu cît, după 
cum cunoașteți, România se pro
nunță cu fermitate pentru realiza
rea unor relații, noi între state, ba
zate pe egalitatea în drepturi, pe 
respectul independenței și suvera
nității naționale, pe neamestecul 
în treburile interne și avantajul 
reciproc, pe respectarea dreptului 
fiecărui popor de a fi pe deplin 
stăpîn pe destinele sale.

Sînt convins că, în cadrul vizitei, 
în toate statele vom ajunge la 
concluzii comune cu privire la 
dezvoltarea colaborării dintre 
țările noastre, precum și la întări
rea colaborării pe plan internațio
nal în direcția afirmării în lume a 
noilor principii de relații între 
state.

în acest cadru, fără îndoială că 
vizita în Chile — țară cu care 
România întreține de multă vreme 
relații de colaborare — va avea o 
însemnătate deosebită. Sint con
vins că în cursul acestei vizite — 
împreună cu președintele Allende, 
cu alți conducători ai luptei revo
luționare din Chile — vom putea 
să identificăm noi căi de colabo
rare între țările noastre, ceea ce
(Continuare în pag. a V-a)
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DIVERS
Mulțumesc 
frumos pen 
tru viață...
Către seară, cînd Coloman 

Orbân, angajat la baza de a- 
grement. din Tg. Mureș, tocmai 
se pregătea să plece spre casă, 
zări, deodată, un punct negru, 
suspect, plutind pe apele Mu
reșului. Apropiindu-se în grabă 
cu barca, își dădu seama că e 
un om înecat, pe care-1 scoa
se la mal și anunță imediat la 
miliție și la „Salvare". Pînă 
una-alta, neputîndu-și da sea
ma dacă omul mai trăiește sau 
nu, C.O. începu să-i facă res
pirație artificială și, în cele din 
urmă... Prins cu treburile zil
nice, C.O. uitase de întîmplare 
pînă deunăzi, cînd un necunos
cut îl opri, dîndu-i binețe :

— Eu sînt Pavel Szanto. 
pare bine. Cu ce 
folos ?
din Sîntana de Mureș, 
fost de mare folos. Eu 
înecat, pe care l-ai 

mul- 
frumos. pentru viață...

— Tu ești ăla 7 Să fii sănă
tos !

— îmi 
pot fi de

— Sînt 
Și mi-ai 
sînt ăla 
salvat, și-am venit să-ți 
țumesc

vă

Șansa
9

cascadorului
fără voie

Trecătorii de pe strada Eroi
lor nr. 20 din Tg. Jiu au fost 
martorii unei întimplări mai 
ceva ca-n filmele de groază... 
Cocoțat pe un scaun la geam, 
împreună cu frățiorul său Da
niel, de 3 ani, micuțul Sa
muel Roșea, de numai 1 an și 
6 luni, a căzut, deodată, in gol, 
de la peste 10 metri înălțime. 
Dar a căzut exact pe prelata 
unui IMS, parcat întimplător 
sub geamul lor. Deși micuțul 
„cascador" n-a fost nici măcar 
zgiriat, părinții au tras o spai
mă pe măsură. Măcar de le-ar 
fi de-nvățătură 1

Ora 0,47, 
la Dîmbul
JBixadului

— Alo, gara din Satu-Mare ? 
Raportez că la ora 0,47 s-a pro
dus un accident la punctul de 
linie ferată „Dîmbul Bixadu- 
lui“. Trenul a trecut peste 
un om.

Alertați de vestea dramatică 
a mecanicului de 
D. Sălăjan, organele 
și ale miliției, însoțite

„Concurență"
...„în privința lucrărilor 

edilitare v-aș spune mai 
întîi ce știu pe dinafară : 
3 000 de apartamente, con
struite în ultimii ani, o 
școală elementară, un com
plex școlar profesional, o 
casă de cultură, un complex 
stomatologic, două creșe, 
un hotel cu 200 de locuri, 
două cămine pentru tinerii 
necăsătoriți, o grădiniță de 
copii, extinderea canalizării 
și rețelelor de apă potabi
lă, încă 2 800 de posturi te
lefonice, modernizarea ilu
minatului public, construi
rea unei hale centrale pen
tru carne, și a cîtorva ma
gazine alimentare, igieniza
rea și reprofilarea unităților 
comerciale, amenajarea u- 
nui teren de fotbal de di
mensiuni regulamentare și 
două terenuri pentru copii, 
patru terenuri de baschet, 
patru de volei, o popică- 
rie...

Tovarășul Ion Negrea, 
vicepreședinte al comitetu
lui executiv al consiliului 
popular municipal, se opreș
te o clipă să-șl mai aducă 
aminte. Profităm de ocazie:

— Obiectivele sociale pe 
care le-ați enumerat au fost 
construite ori se vor con
strui din fonduri bugetare. 
Deputății spun însă că foc- 
șănenii se remarcă prin 
spiritul lor gospodăresc, 
?rintr-o continuă inițiativă, 
ntr-un cuvînt, vor să ri

dice municipiul pe vîrful 
piramidei.

— Nimic mal adevărat. 
La 25 august, valoarea 
muncii patriotice a ajuns la 
aproape 60 milioane de lei. 
E o sumă care concurează 
serios pe aceea investită din 
buget pentru gospodărirea 
orașului. Cetățenii contri
buie la întreținerea și re
pararea unor străzi, amena
jarea parcurilor, se ocupă 
de bazele sportive, lucrea
ză la...

Vicepreședintele a început 
o nouă și lungă enumerare. 
Nu l-am mai întrerupt.

Șugubăț, vizitiul I
— Birjar ! Ești liber 7
— Liber.
— Atunci oprește.
Ne-am urcat în trăsura 

trasă de... doi cai putere și 
ne-am răsturnat ca marii 
barosani pe pernele mol. 
Apoi ?

— La „bulivar", birjar, la 
„bulivar" !

La „bulivar", la „bu
livar", dar caii rămaseră 
complet indiferenți la în
demnurile blinde ale birja
rului. Omul de pe capră 
se întoarse atunci spre 
unul dintre „barosani" și-1 
rugă pe moldovenește :

— Dă-mi o leacă, rogu-te 
frumos pe mătăluță, cheia 
așeea di contact — și ara
tă cu degetul spre codiriș- 
ca unui bici aflat în spa
tele nostru.

...Tropa, tropa, trop,

trop, mai la pas, mai la 
galop, echipajul nostru, 
mai mult hazliu decît se
rios, înainta iavaș, iavaș 
spre centru.

— Nene, îl ziserăm noi 
vizitiului, ce te faci dacă 
se pun caii pe nechezat 7 
Vorba șeea, claxonatul in
terzis.

— Nu nechează ei cu 
una cu două.

— Totuși, mai ziserăm 
noi, privind autobuzele o- 
rașului, pînă la urmă, cum 
necum, va trebui să scoți 
caii la pensie.

— îi scot, cum să nu-i 
scot. Dar numai după ce 
puzderia de autobuze oră
șenești va fi osîndită să

în exploatare pe 30 iunie. 
S-a dat, dar de fapt con
strucția nu PREA era 
TOCMAI gata. Abia pe 
8 iulie am reușit să cazăm 
primul om. Abia pe 17 iu
lie s-a servit prima masă. 
Abia acum punem la punct 
instalațiile frigorifice, a- 
bia...

Abia acum am înțeles : 
hotelului i s-a tăiat pan
glica... formal 1

Cu binoclul 
la etajul șapte

Am urcat pe una dintre 
cele mai înalte clădiri ale 
orașului și am privit in

LA FOCȘANI
țină sama de graficul orar.

Șugubăț, vizitiul 1

Ce fotolii conforta
bile, ce candelabre, 

ce tacîmuri 
argintate...

Indiscutabil, cel mai 
înalt, cel mai cochet, cel 
mai frumos edificiu din 
Focșani rămîne noul hotel 
turistic din centrul orașu
lui. E un fel de frate mai 
mic al Intercontinentalului 
bucureștean. Numai mar
mură și cristale, numai fo
tolii plușate, numai... I-am 
pășit deunăzi pragul.

...După ce ne-a dat vreo 
7 tîrcoale, pesemne pentru 
cercetare și studiu, un om 
de-al restaurantului de la 
parter s-a oprit, in fine, în 
dreptul nostru.

— Ciorbe și supe n-avem 
— ne informă el neîntre
bat.

— Atunci altceva. O 
mîncare, de pildă.

— O mîncare, așa, găti
tă, picantă, caldă !

— Exact !
— Păi, d’astea n-avem !
Ce mese scumpe, ce fo

tolii confortabile, ce can
delabre, ce jocuri de lu
mini și culori are restau
rantul ! în cele din urmă 
am fost, totuși, serviți. 
Mincarea a fost fără gust 
și rece ca gheața, iar apa 
minerală — trezită și caldă 
ca ceaiul.

— Un chibrit, vă rog.
— Chibrit 7 N-avem chi- 

brite.
Ce holuri spațioase, ce 

baruri moderne, ce tacî
muri argintate are hotelul !

— Cum e posibil ca în 
asemenea edificiu să nu 
găsești măcar un... chi
brit 7 Iată răspunsul direc
torului oficiului județean 
de turism :

— Hotelul trebuia dat

cele patru zări. De la eta
jul VII orașul îți pare 
inundat de verdeață ca o 
stațiune montană. Dar oare 
ce se vede acolo în depăr
tare 7 Parcă niște cai. 
Curse de cai la Focșani 7 
Punem în funcțiune bi
noclul și apropiem imagi
nea. Nu, nu e hipodrom. 
Parc nu poate fi, pentru că 
in mijlocul întinderii se 
văd păscînd în voie cîteva 
gloabe, vreo doi catîri și 
cîteva cîrduri de gîște. 
Măgari nu se văd. întinde
rea de pămînt e parțial 
împrejmuită. într-un tîr- 
ziu, ne dumerim : zona a- 
ceea, uitată parcă de toa
tă lumea, și chiar de sa
lubritate, e... tîrgul ora
șului.

...îndreptăm binoclul spre 
alte zări. Iată noile car
tiere de blocuri, gara, casa 
de cultură, autogara și o 
mulțime de străzi. Apro
piem iarăși imaginea. Stra
da Magheru e blocată, 
realmente, cu mormane de' 
pămînt. (De un an de zile!)

Pe străzile Poet Neculi- 
ță, Dinicu Golescu, Horia, 
Cloșca și Crișan, Timotei 
Cipariu, N. Baloșin — nu
mai pietroaie, băltoace și 
gunoaie. La fel ca pe tăp
șanul care se zice că-i tîrg.

Unde sînteți, voi, mătu
roaie ale municipalității 7 

învățul 
n-are și dezvăț ?

în curtea Direcției pen
tru problemele muncii și 
ocrotirii sociale l-am întîl- 
nit pe Radu Ion din co
muna Slobozia-Ciorăști. 
Venise la oficiul de asis
tență socială. Pentru a cita 
oară 7 Nu-și mai aducea 
nici el aminte.

— Păi, eu am făcut o 
cerere la comună pentru a- 
jutor de invaliditate ; co
muna m-a trimis la oficiu, 

’oficiul m-a trimis la județ,

iar un funcționar de la ju
deț m-a trimis iar la co
mună, care m-a trimis iar 
la oficiu.

...La oficiul de asistență 
socială venise în ziua 
aceea nu numai Radu Ion 
din Slobozia-Ciorăști — 
veniseră o mulțime de oa
meni. Ce se constată 7 
Lipsa de solicitudine care 
domnește la ghișee și rela
țiile încîlcite, incomplete, 
fugitive care se dau solici- 
tanților nu sînt totuși 
cauzele principale pentru 
care se tărăgănează rezol
varea cererilor. Pentru a- 
cordarea ajutoarelor so
ciale, oficiul din Focșani 
are nevoie de referate pe 
care trebuie să le întoc
mească, în comune, comi
siile de anchete sociale. 
Și comisiile 7 Amină la 
nesfîrșit efectuarea an
chetelor.

— Ce e de făcut 7 — ne 
întreba pe noi (!) șeful o- 
ficiului ocrotiri sociale. 
Comisiile s-au învățat cu 
nărav : tărăgănează rezol
varea cererilor...

Ce-i putem răspunde 7 
învățați-le să se dezvețe !

„Domnișori" 
și „domnișoare" I ?

Cînd intri la oficiul de 
pensii ai impresia că te 
afli tot la oficiul asistenței 
sociale. Tot coadă la ghi
șeu, tot oameni nelămu
riți, tot funcționari „expe
ditivi".

Gheorghe Dumitriu, om 
trecut de 70 de ani, venise 
tocmai din comuna Rugi
nești să afle de ce și cine 
i-a pus poprire pe pensie.

— Nu vrea „domnișoara 
Ana" — zice — să-mi dea 
lămuririle care se cuvin. 
Nu vrea să umble la do
sar. Ultima dată cînd am 
venit mi-a zis : „Hai, mo
șule, pleacă și lasă-ne în 
pace".

Am invitat-o pe „dom
nișoara Ana" in biroul di
rectorului și am întrebat-o:

— De ce nu vă faceți 
datoria 7

— Acum îi rezolv pro
blema — a zis dînsa și a 
început să zbîrnîie ca o 
albină. în 5 minute moșul 
a ieșit pe ușă zicînd : 
„Vezi că se poate 7“

...Maria Stan, spălăto
reasă, venise la același o- 
ficiu pentru a... 20-a oară.

— Nu vrea „domnu' Pa
duraru" să mă lămurească.

Fiind de față și auzind 
despre asemenea fapte, di
rectorul direcției a în
ceput chiar dumnealui să 
rezolve cazul. Și a început 
plin de „solicitudine".

— Măi femeie !
Noroc că n-au fost la 

fața locului decît opt 
urechi.

Gh. GRAURE 
Ion N1STOR
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locomotivă 
feroviare 

de o 
„Salvare", porniră in grabă în 
căutarea victimei. In sfirșit, cind 
l-au găsit, au văzut că nu era 
călcat, ci... culcat, dormind și 
sfârâind intre șine. Mortul era... 
mort de beat !

— Cum ai ajuns 
r„nani“ tocmai aici ?

— Habar n-am. Știu că 
cheamă loan Ciac, știu că-s din 
comuna Botiz, știu că am zăbo
vit cam mult la bufetul gării, 
dar cum am ajuns aicea nu 
știu.

Cind a văzut prin ce-a tre
cut, s-a trezit de-a binelea.

să -faci

mă

Dacă era
invers, nu
mai era...

în urma 
prea bine... 
100 de hunedoreni urmau 
petreacă două săptămîni în ta
băra de la Gîlma, iar dîmbovi- 
țenii — tot două săptămîni la 
Geoagiu-sat. Dar, în ziua inau
gurării celor două tabere, sur
priză generală : 
întimpine 100 de copii 
bovițeni, cărora 
gătiseră scrincioabe, păpuși 
un program adecvat, cei 
Geoagiu s-au trezit cu... tineri 
în toată firea, iar cei din Gîl
ma, care le pregătiseră tinerilor 
hunedoreni, intre altele, o re
uniune cu dans și două muzici 
două s-au pomenit cu... copii. 
Pînă la urmă, lucrurile s-au 
mai dres „din mers". Dar tot 
mai bine era... invers.

unei înțelegeri (nu 
înțeleasă), circa 

să

pregătiți să 
dim

ii se pre- 
Și 

din

Unde lăsați
cheia ?

mai plăcea 
Petroșani, 

ochiului, in 
Azi așa, miine

lui 
să 
o-

Tare mult îi 
Gh. Greif, din 
tragă cu coada 
grada vecinilor. . .
așa, pînă cind, de la „postul lui 
de observație", G.G. a văzut 
exact locul anume unde vecinul 
său, C.V., își lăsa cheia casei. 
Documentat, a hotărît să-i facă 
o vizită vecinului in lipsă... 
Cind a fost prins, G.G. s-a rugat 
și l-a implorat pe vecin să-l 
ierte că, vorba cintecului : „ve
cinul de lingă casă niciodată nu 
te lasă". Dar nici vecinul și nici 
instanța nu l-au lăsat, pînă nu a 
fost condamnat. Ba, judecătorul 
i-a mai și adus aminte că tot 
pentru o asemenea faptă a fost 
condamnat și apoi grațiat cu 
cîtva timp în urmă, dar condi
ționat. Dumnealui, G.G., n-a mai 
tras cu coada ochiului cind a 
aflat că cele două fapte s-au 
cumulat și pedeapsa s-a dublat.

Rubrică redactată de
Petre POPA
Gheorqhe DAVID
gi corespondenții „Scînteii"

-------  5 
în județul Alba j

SE EXTIND SERVICIILE j 
COOPERAȚIEI j

ALBA IULIA (Coresponden- 
tul „Scînteii", Ștefan Dinică). i 
în orașele din județul Alba au . 
fost date in folosință noi uni- ) 
tăți prestatoare de servicii ale ( 
cooperației meșteșugărești. Ast- * 
fel, în orașul Blaj, s-a terminat ț 
construcția unui nou complex , 
meșteșugăresc. în orașul Sebeș, ’ 
cooperativa meșteșugărească din l 
localitate a deschis o unitate de ’ 
spălătorie-lenjerie. La Alba Iu- ț 
lia rețeaua unităților coopera- i 
ției meșteșugărești s-a extins ' 
prin deschiderea unei unități de i 
închiriat obiecte de uz casnic J 
și gospodăresc și mărirea capa- ț 
cității atelierului de spălătorie, i 
curățătorie și vopsitorie. ’

în alimentația

publică băcăoană

PENTRU

BACAU (Corespondentul „Scîn
teii" Gh. Baltă). 
Bacăului s-a deschis un 
restaurant lacto-vegetarian. 
punînd de un interior 
cut și atrăgător, de un 
sonal calificat și meniuri 
riate, circa 50 de feluri, noua 
unitate oferă zilnic masa la 
peste 500 de persoane. Pentru 
copii a fost rezervat un salon 
special. în noul restaurant lac
to-vegetarian băcăuan nu se 
servesc decît băuturi răcoritoa
re, în special sucuri de fructe, 
preparate în laboratoarele în
treprinderii locale de ali
mentație publică. Directorul 
întreprinderii, tovarășul Emi- 
lian Rusu, ne spunea că în 
cadrul acțiunii de modernizare 
și reprofilare a unităților, în 
oraș au fost înființate încă două 
asemenea restaurante. Bufete 
care nu vindeau decit băuturi 
alcoolice și țigări au fost mo
dernizate și transformate în 
unități cu caracter lacto-vege
tarian, care pun la dispoziția 
consumatorilor și un bogat sor
timent de preparate și semipre- 
parate de tip „Gospodina". 
Secții lacto-vegetariene au fost 
înființate și pe lingă restauran
tele „Moldoveanca", „Central", 
„Pescărușul" și pe lingă alte 7 
unități din oraș. Toate acestea 
pun la dispoziția consumatori
lor produse proprii preparate 
în bucătăriile și laboratoarele 
întreprinderii la prețuri conve
nabile.

în centrul 
nou

**

**
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PATRIOTISMUL
(Urmare din pag. I)

Cred, deci, că a limita 
cultura noastră doar 
la două epoci înseam
nă a simplifica exce
siv.

în ultimul timp se 
caută mult elementele 
de universalitate în 
literatura noastră. Ele 
sînt, cu certitudine, 
vădite, in proză să 
zicem de la Nicolae 
Filiimon încoace, in 
dramaturgie, fie și 
numai de la Cara- 
giale, iar în poezie de 
la Eminescu, poetul 
național prin excelen
ță. Toți aceștia însă 
au o bază de pornire 
mai veche, fără care 
ar fi inexplicabili. Dar 
ar fi inexplicabil și 
fără studiul compara
tiv al operei lor, în 
raport cu spiritul e- 
pocii, măcar europene.

Amîndoi acești fac
tori. continuarea unor 
tradiții și contactul cu 
ceea ce este vjniversal 
în creația artistico-li- 
terară, se confirmă și 
în creația acelor au
tori ce și-au cucerit 
pozițiile între cele 
două războaie, cum e 
cazul lui Blaga, Ion 
Barbu și altora.

Ca în întreaga 
noastră viață, în artă 
nu pot fi nici o cli
pă uitate limba, por
tul, nu se poate igno
ra nimic din ceea ce 
am primit prin tradi
ție, prin învățătură, 
prin truda înaintașilor 
și contemporanilor ; cu 
un cuvînt, suprem este 
sentimentul patriei.

Adeseori citesc ori 
aud vorbindu-se de 
universalitate în artă 
sau în literatură. Pu
tem să ne mîndrim 
cu universalitatea lui 
Brâncuși, de pildă, 
care și-a creat un 
destin — în esență ro
mânesc — dincolo de 
frontierele țării sau 
ale plaiurilor noastre. 
Dacă însă universali
tatea lui Eminescu, 
Creangă, Caragiale și 
încă vreo duzină este 
mai puțin recunoscută, 
aceasta se explică nu
mai prin faptul că nu 
sînt îndeajuns de cu- 
noscuți. Universalita
tea lor este însă de 
aceeași esență: umanul 
universal și etern re
dat prin particular și 
temporar. Deci, ca fă
uritor de cultură ră- 
mii întotdeauna un 
fiu al vetrei strămo
șilor, desigur mereu 
schimbată sau chiar 
reclădită, și al epocii 
tale. Singurele reali
tăți prin care te poți 
integra in coordona
tele istorice, mai ales 
ca artist, sînt realită
țile patriei tale. Artis
tul își soarbe substan

țele vii din realitate, 
din cea istorico-socia- 
lă, din natură, din 
frămîntările timpului 
său, la care participă. 
Iar această realitate — 
care la noi în țară nu 
poate fi concepută fă
ră dimensiunile ei 
socialiste, indiferent 
ce temă ai aborda — 
artistul o transformă, 
o transfigurează chin- 
tesențial, treeînd-o 
prin filtrele conștiiței 
și experienței sale de 
viață.

Am alături pe fila 
unei gazete, intr-o co
pie fotografică modes
tă, „Sărutul" lui Brân
cuși. Poate fi lemn 
sau piatră. Dar acesta 
e sărutul etern al dra
gostei dintre bărbat și 
femeie. „Pasărea" lui 
nu zboară, nici „Vră
jitoarea" nu iese pe 
coș — sînt numai 
esențial redate. Dar 
acestea sînt. Am vă
zut la Paris atelierul 
reconstituit al lui 
Brâncuși: o fărimă de 
Oltenie, dusă de artist 
cu sine în traistă la 
bursa valorilor artis
tice universale.

Tradiție și patrio
tism din care se înal
ță omenia, cu trudă și 
meșteșug — iată se
cretul universalității 
noastre în artă. Și nu 
e neapărat necesar să 
te preocupe excesiv 
momentul cînd vei fi 
recunoscut ca „uni
versal". Dar merită să 
te gîndești la ai tăi și 
să-i faci să vibreze la 
„cuvîntul ce exprimă 
adevărul".

Pe cine privesc toa
te aceste lucruri 7 Aș 
spune, pe noi toți. Cu 
atit mai mult cu cit 
patriotismul — e vor
ba de patriotismul so
cialist, caracteristic 
țării în această epocă
— este starea de spi
rit generală a creato
rilor români contem
porani.

Am aniversat 29 de 
ani de la eliberare. 
Peste un an vom fi la 
a 30-a aniversare de la 
eliberare. De-atunci 
s-au schimbat rînduri 
și rînduri de- oameni, 
cei ce se nășteau a- 
tunci, imtrînd in al 
30-lea an al vieții lor
— sînt oameni maturi, 
cu o nouă mentalitate, 
cu o nouă conștiință 
socială.

Tinerelor generații 
de scriitori nimeni nu 
ar avea dreptul să le 
pretindă ca să scrie 
cum se scria cu un 
sfert de veac în urmă. 
Nici celor bătrîni 
nu Ii se poate cere 
să-și „suflece panta
lonii", cum zicea Ese
nin, și s-o ia după ti
neri. Unii să scrie mai 
„tinerește", alții mai

„bătrînește", după 
cum li-i vîrsta și 
firea.

Dar să nu uităm sti
ma cu care în „Epi
gonii" Eminescu, cel 
mai mare inovator al 
literelor românești, 
vorbea despre înain
tașii săi. Iar această 
stimă s-a tradus în 
primul rînd în a turna 
„în formă nouă limba 
veche și-nțeleaptă", în 
concordanță cu noul 
spirit al timpului, fără 
a arunca peste bord 
nimic din ceea ce se 
dovedea de preț, fie 
ca idee, fie ca expre
sie artistică și, onirită 
cultură literară, filo
zofică și științifică ab
sorbise, de „Fîntîna 
Blanduziei" sau de 
poezia și arta popu
lară, de studiul adîn- 
cit, tot mai adincit al 
spațiului geografic și 
timpului istoric al po
porului său nu se pu
tea dezice. După tre
cerea unui secol de 
cind Eminescu a de
butat în literatură, in 
limba lui literară, fie 
poezie, proză ori pu
blicistică — nu gă
sești nici azi un fir de 
păr încărunțit. Emi
nescu a făcut de fapt 
cu poezia românească 
ceea ce lumea roma
nă a făcut cu moște
nirea literară a lui 
Ennius: a separat au
rul de orice alte im
purități și l-a turnat 
în tiparele timpului 
său. Fără cronicari 
însă, fără Văcărești, 
fără Anton Pann, Ko- 
gălniceanu, Russo, 
Bălcescu, Bolliac, A- 
lecsandri și mulți 
alții ar fi fost posibile 
toate acestea 7 Nu, 
n-ar fi fost. Eminescu 
însuși a declarat-o in 
nemuritoare versuri.

Dacă privim în a- 
dincurile literaturii 
noastre vom afla o 
tradiție minunată, o 
artă pusă în slujba 
omului, străbătută de 
un vibrant patriotism. 
Este temelia stator
nică a artei noastre 
socialiste de azi.

Socialismul este 
prin excelență o orîn- 
duire a faptelor gră
itoare, fie în dome
niul agriculturii, in
dustriei, economiei, 
politicii ori, ca să ne 
referim la propriile 
treburi, în domeniile 
științei, filozofiei, ar
tei și literaturii. E 
vorba în fiecare caz 
de acte publice, iar 
un act public presu
pune o înaltă respon
sabilitate. Primează 
în el caracterul ob
ștesc și patriotic, ur
mașii continuîndu-i, la 
un nou nivel, pe îna
intașii lor.

Moravuri și...
„moravuri"...

...Barul Union sau alt loc cu „vad" din 
centrul Capitalei. Către orele serii. Un tinăr 
îmbrăcat elegant urmărește atent anumite 
persoane staționate (cu scop !) în aceste 
perimetre. Cind și când, zîmbind, se apro
pie cu discreție de cite una dintre aceste 
persoane, pe care le alege după cum sint 
sau nu împovărate de rite un pachet :

— Vreți să-mi explicați cum ați procurat 
aceste obiecte 7

— Păi să vedeți... că...
— Știți că este interzis 7 Lucrurile se 

confiscă !
— Dar dumneavoastră cine...
— Cine sînt eu ?! Poftiți legitimația mea: 

locotenent la „Moravuri"... Dar dați-mi și 
dumneavoastră buletinul. Bun. Deci lucru
rile se confiscă pe loc și, în plus, îmi plă
tiți și o amendă de 300 lei. Cea mai mică, 
c-așa sînt eu, indulgent.

— N-am bani la mine...
— Nu-i nimic, imi aduceți miine. Buleti

nul rămîne la mine pină atunci. Sau poate 
vreți să mergem la sediu, să vă fac și 
acte de trimitere în judecată 7

— O, nu. vă mulțumesc. Unde vă găsesc 
miine, ca să vă aduc banii ?...

...Judecătoria sectorului 1. Același tinăr, 
de data aceasta îmbrăcat mult mai sobru 
— uniforma penitenciarului. Din rechizito
riul procurorului aflăm că îl cheamă Mihai 
Tudor și a avut o profesie frumoasă : ope
rator de mașini automate în cadrul Cen
tralei industriei sticlei și ceramicii fine. 
Dar dorința de câștig fără muncă l-a deter
minat să-și neglijeze slujba și să „se 
facă... ofițer la Moravuri" (n.n. — serviciu 
inexistent de altfel în cadrul miliției, dar 
pe care fantezia inculpatului l-a creat pen
tru a face „impresie").

— Onorată instanță, recunosc... am gre
șit... dar nici cei păgubiți... n-au protestat 
deloc...

Așa se explică cum, pe baza unei legiti
mații de serviciu (care purta inițialele în
treprinderii unde lucra, pină și numărul de

marcă !) falsificată destul de grosolan, 
M. T. a putut să „confiște" și să „amen
deze", fără ca cineva să protesteze. Și asta 
pentru că lumea in care el apărea ca „au
toritate" era cea a bișnițarilor, a afaceriș
tilor „la negru", a chilipirgiilor. Așa că, 
proverbul cu musca pe căciulă...

Cit privește pe M. T., în 4 ani de me
ditație (atit cit i-a acordat instanța), pro
babil că va înțelege, în sfirșit, că există 
moravuri și... moravuri.

„Mary", 
țigara și 

cavalerismul
„Da, este adevărat că subsemnata, de fel 

din Oradea, cunoscută printre intimi mai 
ales sub numele de Mary, am fumat o 
țigară. Nu-i vorbă, am fumat eu multe 
țigări ; chiar și atunci, în seara cînd am 
fost găsită învirtindu-mă prin barul de 
noapte, mai fumasem vreo citeva. C-așa e 
pe la bar : mai o țigară, mai un coniac, 
se leagă mai ușor cunoștințele. Iar eu cum 
sint o fire sociabilă... De ce amintesc de 
țigară 7 Păi, tocmai țigara a fost clenciul... 
Fiindcă, așteptind eu, acolo, în anticameră, 
înainte de a mi se pune tot felul de între
bări : ce fac, de ce nu lucrez, ce caut prin 
București? (curioasă mai e și miliția asta!), 
mi-am aprins, așa, ca să mai treacă tim
pul, o țigară. Una obișnuită — „Carpați" — 
și de-asta mă și miram de ce se uită ofi
țerul de la birou așa de atent la țigara 
mea. Ba, chiar am fost șocată cînd l-am 
auzit că-mi cere țigara. Ce dacă nu ardea 7 
Nu putea să fie cavaler și să-mi ofere un 
chibrit 7 Din cauza asta, cred, am și re
fuzat să-i dau țigara s-o vadă. Nu price
peam ce are cu ea. Auzi, că in loc da 
tutun, fumam o bancnotă străină. Că de 
unde am țigara, cum a ajuns bancnota 
acolo?... Of, curioasă mai e și miliția asta!"

N.N. Cam ăsta a fost... oful domnișoarei 
Mary. Nouă nu ne-a rămas decit să-i tran
scriem „monologul", așa cum il relevă pie

sele dosarului nr. 4338/1973 de la Judecă
toria sectorului 4 din Capitală.

O asociație 
„ghinionistă"

Asociația locatarilor blocului M 2 b. 8/3 din 
str. Peștera Scărișoara nr. 2, Drumul Tabe
rei, ena în încurcătură : avea mare nevoie 
de un împuternicit și nu-1 găsea. După în
delungi căutări și reflecții, comitetul aso
ciației s-a orientat asupra colocatarului 
Nicolae Clenciu. Părea om cinstit și mai 
ales săritor : s-a hotărît să-și părăsească 
chiar și slujba, numai ca să scoată comi
tetul din încurcătură.

Ce fel de om este 7 Dacă are ante
cedențe penale și cum s-a comportat pe 
unde a mai fost angajat 7 Sînt chestiuni 
asupra cărora nimeni din comitet nu s-a 
interesat. De bucurie că au găsit omul, nu 
și-au mai bătut capul cu mărunțișuri. Dar 
bucuria le-a fost de scurtă durată ; căci, 
după numai două luni, proaspătul împuter
nicit avea să-i pricopsească cu o pagubă de 
aproape 20 000 de lei.

Zilele trecute, la fața locului, s-a jude
cat procesul fostului împuternicit. Cu stu
pefacție, atit membrii de rînd ai asociației, 
cît și „mai marii" ei au aflat că 
avea un impresionant palmares de con
damnări pentru furt, înșelăciune în dauna 
avutului obștesc etc. își lăsase serviciul 
pentru a scoate comitetul asociației din 
încurcătură ? Aș ! I se desfăcuse contractul 
de muncă pentru comportare necorespun
zătoare !

— Banii noștri ! Ce-a făcut cu banii noș
tri 7 — se aud întrebări murmurate în sală.

— Chefuri, petreceri și... toate sistemele 
loto-pronosport, vine drept răspuns rechi
zitoriul procurorului.

— Așa este, onorată instanță, adeverește 
omul din boxă, sînt vinovat, am crezut că 
o să cîștig la loto și atunci despăgubeam 
eu cu virf și îndesat asociația. Ce să fac, 
am avut ghinion, așa că și asociația... Dar 
eu cred că la fel de vinovat este și comi

La 2 septembrie 1973

O NOUĂ
EXCEPȚIONALĂ

TRAGERE
PRONOEXPRES

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează la 2 
septembrie 1973 o nouă tragere 
excepțională Pronoexpres, la 
care se vor acorda importante 
premii în bani (de valoare fixă 
și variabilă), autoturisme „Da- 
cia-1100" și „Dacia-1300", ex
cursii de cite două locuri și un 
loc („Revelion în Bulgaria"), 
cu durata de circa 5 zile.

La tragerea excepțională Pro
noexpres din 2 septembrie se 
participă cu bilete de cite. 3 lei,

tetul, care cu multă ușurință mi-a încre
dințat banii pe mină...

De data aceasta, nărăvitul grăise și el 
purul adevăr. Cine n-a deschis ochii la 
timp este nevoit să deschidă punga. Cel 
puțin de acum înainte, respectiva asociație 
va avea grijă să nu-și mai incredințeze 
fondurile... hazardului.

Taifasul 
de la capăt 

și graba 
din statie

...Linia unui autobuz I.T.B. la ora de 
virf. Sosește mașina. Oamenii se grăbesc 
s-o prindă...

— Stai așa ! — strigă cei care n-au apu
cat să urce.

— Stai așa ! — strigă cei dinăuntru, care 
nu au apucat să coboare.

Dar șoferul n-are timp să asculte apelu
rile călătorilor. A stat cam multișor la tai
fas la capătul liniei și acum se grăbește ; 
e în întîrziere, așa că... Apasă pe accelera
tor, înșirind oamenii pe zeci de metri : cei 
care au mai fugit după mașină, în spe
ranța că vor reuși să se agate de ceva ; 
cei care coboară din mers, pentru că altă 
posibilitate n-au...

O scenă aidoma s-a petrecut pe linia 
autobuzului 37. Urmările ? Dramatice : in- 
cercind să coboare din mers (datorită fap
tului că șoferul se grăbise, fiind în întir- 
ziere), o femeie in virstă a fost tîrită pe 
asfalt, suferind grave traume, care au ne
cesitat 70—80 de zile de îngrijiri medicale.

— Regret, n-am vrut să se întîmple așa, 
dar mă grăbeam, eram în întîrziere, se 
scuză in fața instanței șoferul Lascăr Zisu.

Scuze pe care instanța n-avea cum să le 
accepte. Era vorba de viața călătorilor, de 
primejdia la care aceștia sînt expuși dato
rită indolenței unor asemenea șoferi. L. Z. 
(ca și alți confrați ai săi care procedează

6 lei și 15 lei varianta, ultima 
variantă avînd dreptul de parti
cipare la toate extragerile. Se 
vor efectua 5 extrageri de cite 
8 numere din 45. In total se 
vor extrage 40 de numere cîști- 
gătoare.

Depunerea biletelor cîștigă- 
toare se va face pînă joi, 6 
septembrie 1973, la ora 13, in 
orașele reședință de județ, și 
pină miercuri, 5 septembrie 
1973, ora 13, în celelalte loca
lități.

I

..<

la fel) a pierdut din vedere că nu trans
portă o încărcătură oarecare, ci oameni ! 
I-a amintit-o instanța de judecată : „uita
rea" lui l-a costat un an și 3 luni închi
soare. Un semnal de atenție și pentru alți 
„grăbiți" ai transportului în comun.

Din caietul
grefierului

„Subsemnatul Dumitru Pe.trache, domi
ciliat în București, str. Dr. Turnescu nr. 18, 
declar că în seara zilei respective, după ce 
băusem niște vin cu un prieten, m-am în
tors pe la ora 24 acasă și am fost jignit 
de soție, care m-a luat la rost că de ce 
vin tirziu și în stare de ebrietate. Atunci, 
eu a.m vrut s-o fac să-și retragă cuvintele, 
dar ea a refuzat și, sfidîndu-mă, s-a retras 
în apartamentul unor vecini care mai de
mult erau contra mea. După părerea mea, 
nu pot fi însă acuzat de alungarea soției 
de la domiciliu, întrucât eu, dimpotrivă, 
chiar am vrut să sparg ușa acelor vecini 
pentru ca să-mi readuc soția la domiciliul 
conjugal..."

★
„Declar că fiind într-un local, de masa 

mea s-a apropiat o tînără care mi-a cerut 
s-o servesc cu un coniac și, astfel, după ce 
am băut mai multe pahare (în total de 
175 lei), tinăra mi-a declarat că mă iubește 
foarte tare. Uitîndu-mă eu mai bine la ea 
și gindindu-mă și la banii cheltuiți, mi-âm 
dat seama că parcă-parcă și mie începuse 
să-mi fie dragă, ceea ce m-a determinat 
s-o invit să plecăm din local. Abia cind au 
intervenit organele de miliție am desco
perit că tinăra de care era să mă îndră
gostesc nu era decit o individă fără ocu
pație și pe care o vedeam pentru prima 
oară..."

(Declarație de martor în dosarul nr. 
3878/1973 soluționat recent de Jude
cătoria sectorului 7).

Dinu POPESCU 
Emil MAR1NACHE
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Partidul pune în centrul atenției L.

generale o sarcină de prim ordin:

FOLOSIREA RAȚIONALĂ A
RESURSELOR MATERIALE 
LICHIDAREA ORICĂRE

FORME DE RISIPĂ 1

I i

si

Principal furnizor de in
stalații și utilaje chimice, 
colectivul de la întreprin
derea bucureșteană „Grivi- 
ța roșie" prelucrează anual 
zeci de mii de tone metal. 
Circa 97 la sută din produ
sele fabricate sînt unicate.

— Colectivul nostru, ne 
spune ing. Marin Voinea, 
secretarul comitetului de 
partid, acordă o atenție 
deosebită, încă din faza de 
concepție, modului cum se 
utilizează fiecare kilogram 
de metal. Așa se explică 
că, de la începutul anului, 
am economisit 1 400 tone 
metal, cantitate din care 
s-ar putea fabrica o linie 
tehnologică completă pen
tru platforma petrochimică 
de la Pitești.

Pe ce pîrghii s-a acționat 
ca să se obțină acest 
succes ? Iată răspunsul 
ing. proiectant Nicolae 
Ghiurea (fotografia nr. 1, 
de la stingă la dreapta).

— încă de la proiectare, 
căutăm soluții economicoa
se și eficiente. Să exem
plific. La reproiectarea co
loanei de absorbție de la 
instalația de acid azotic 
pentru Combinatul de în
grășăminte chimice din 
Arad am ținut seama de 
folosirea unor tehnologii 
moderne de fabricație, uti
lizarea cît mai rațională a 
planurilor de croire, între
buințarea elementelor tipi
zate, ceea ce ne-a ajutat

să economisim circa 10 
tone metal. Se poate apre
cia că prin îmbunătățirea 
activității din sectorul de 
concepție, în uzină s-au e- 
conomisit pînă acum circa 
400 tone metal.

dea, muncitorii Gheorghe 
Constantin, Tudose Dră- 
ghici și Ion Stoian, sur
prinși de fotoreporter — 
în fotografia nr. 2 — în 
timp ce pregăteau forma
rea unei matrițe pentru

BUNI

GOSPODARI
Al METALULUI

In turnătoria de oțel, 
prin extinderea turnării in 
modele ușor fuzibile, redu
cerea constantă a pierderi
lor tehnologice la o serie 
de repere cu grad ridicat 
de dificultate la turnare 
etc., s-au economisit circa 
100 tone metal. Printre 
cei ce se remarcă în aceas
tă acțiune se numără și 
șeful de brigadă Marin Ba-

ambutisat segmenți funduri 
de cisternă.

Aproape 70 la sută din 
volumul de muncă pentru 
fabricarea utilajelor se 
realizează în uzină prin 
sudură. De aceea, atenția 
s-a îndreptat asupra apli
cării și extinderii metode
lor ce permit lucrări nu
mai de calitate, o înal
tă productivitate, utilizarea

cu economie a electrozilor. 
La peste 30 la sută din 
lucrări s-au extins sudura 
automată, sudura in baie 
de zgură, în mediu de ar
gon și în gaze protectoa
re. în fotografiile nr. 3 și 
5 : sudorii Ion Slave și 
Nicolae Mihalache, eviden- 
țiați pentru lucrări de ca
litate și pentru buna gos
podărire a metalului. Su
dorii din întreprindere au 
economisit, de la începutul 
anului, circa 200 tone me
tal, electrozi, flux pentru 
sudură.

Folosirea cît mai chib
zuită a tablei; profilelor și 
țevilor din oțel, prin debi
tarea acestora la cote fini
te, eliminarea volumului 
mare de prelucrări ulteri
oare — iată o altă sursă 
de economie. S-a extins în 
întreprindere metoda de 
debitare cu jet de plasmă, 
iar lucrul în sectorul de 
debitare s-a organizat în 
trei schimburi. Măsurile 
luate în sector au contri
buit la economisirea, în 
acest an, a circa 700 tone 
metal. (In fotografia nr. 
4 : maistrul Nicolae Zam
fir, împreună cu muncito
rul Florea Năstase, ale- 
gînd soluția optimă pentru 
croirea metalului).

Sever UTAN
Foto > S. Cristian

e economii
al grupei sindicale"

0 VALOROASĂ INIȚIATIVĂ LA F.R.C.-BRAȘOV
Lansată cu mai 

multe luni în urmă de 
către grupa sindicală 
nr. 3 din secția radia
toare a întreprinderii 
noastre, inițiativa 
„Contul de economii 
al grupei sindicale" 
și-a dovedit din plin 
eficiența. Prin aceas
tă inițiativă se ur
mărește cunoașterea 
de către toți salariații 
a costurilor de produc
ție pe fiecare fază și 
operație, precum și a 
prețurilor materiilor 
prime și materialelor 
folosite în procesul de 
producție ; participarea 
directă și reflectarea 
cît mai exactă a con
tribuției fiecărui sala
riat la îndeplinirea 
sarcinilor de plan pri
vind reducerea cheltu
ielilor de producție și 
a angajamentelor asu- 

I mate în acest sens. 
Pe scurt, inițiativa re
prezintă cadrul orga
nizatoric pentru des
fășurarea acțiunilor de 
masă în vederea mic
șorării costurilor de 
producție, eliminării 
risipei, realizării de 
economii la materii 
prime, materiale, com
bustibil, energie.

Economiile realizate 
se înregistrează zilnic 
în carnete de eviden
ță ținută pe fiecare 
muncitor, echipă sau 
mașină. Astfel, mais
trul de schimb înscrie, 
ținînd seama de nor
mele existente, con
sumul de materie pri
mă planificat și cel 
realizat. Din diferența 
acestora rezultă dacă 
în ziua respectivă s-a 
lucrat cu economii sau 
cu pierderi de materii 
prime și materiale. 
La sfirșitul schimbu
lui, muncitorii pot cu- 

5 noaște, în acest fel, 
concret rezultatele ac
tivității lor, iar biroul 
grupei sindicale și 
maistrul pot lua măsu
rile tehnico-organiza- 
torice ce se impun în 
cazul depășirii consu
murilor stabilite. Car
netele de evidență nu 
constituie altceva decît 
o oglindă vie a spiri
tului gospodăresc al 
fiecărui om și, impli
cit, al grupei sindica
le. De la aplicarea a- 

' cestei inițiative, în 
conturile colectoare de 
economii ale grupelor 
sindicale din fabrica 
noastră s-a înscris su

ma de 1 200 000 lei. Ea 
se materializează în : 
60 287 kg materii pri
me, 150 000 mc gaz 
metan, 105 000 kWh e- 
nergie electrică, nu
meroase alte mate
riale economisite.

Esențial este că, prin 
urmărirea zilnică a în
cadrării în consumu
rile specifice de mate
rie primă, de materia
le, energie etc., s-a 
întărit spiritul gos
podăresc al salariați- 
lor.

Intr-o etapă ur
mătoare, pe baza re-

Âre cuvîniul 
grupul de cores
pondent! volun
tari ai „Scînteii"

zultatelor obținute, se 
va pune un accent 
mai mare pe perfec
ționarea tehnologiilor 
și a normelor de con
sum, acțiunea deve
nind astfel o metodă 
curentă de lucru.

Datorită eficienței 
sale, în urma unui 
schimb de experiență, 
inițiativa „Contul de 
economii al grupei sin
dicale" a fost extinsă 
în majoritatea între
prinderilor din județul 
nostru și. în primul 
rind, în cele aparținînd 
de Ministerul Indus
triei Construcțiilor de 
Mașini Grele.

Constantin DRAGA- 
NESCU, maistru, Ion 
BÎRSAN, economist, 
din grupul de cores
pondenți voluntari ai 
„Scînteii" de la Fa
brica de radiatoare și 
cabluri Brașov

„Inițiativa 
vecinilor 

ne-a prins bine 
și nouă"

Preluată la începu
tul anului de la fa
brica de radiatoare și 
cabluri de către comi
tetul sindicatului din 
cadrul întreprinderii 
de unelte și scule Bra
șov, inițiativa „Contul 
de economii al gru

pei sindicale" a fost 
larg dezbătută cu 
întreaga masă de sa- 
lariați și popularizată 
prin intermediul sta
ției de radioamplifi
care, brigăzii artisti
ce de agitație, foii 
volante, al edițiilor 
speciale la gazetele de 
perete etc. In între
prinderea noastră ea 
se aplică în prezent în 
șapte grupe sindicale 
din sectoarele de pre
lucrări la cald și rece 
și mecano-energetic, 
obținîndu-se importan
te economii la cheltu
ielile materiale de pro
ducție.

Printre protagoniștii 
acestei valoroase ini
țiative de masă se 
numără echipa de 
prelucrări mecanice de 
la atelierul de între
ținere și autoutilări, 
condusă de comunistul 
Dumitru Butucea, care, 
prin recuperarea de
șeurilor rezultate la 
confecționarea diferi
telor repere ale orga
nelor de mașini, a 
obținut o economie de 
circa 800 kg oțel aliat. 
Prin aceleași mijloa
ce, în condițiile unui 
atelier de turnătorie 
amenajat de către ei, 
muncitorii din echipa 
condusă de Constantin 
Rusu au realizat eco
nomii de 460 kg bronz 
și 875 kg fontă, ceea 
ce echivalează cu 
circa 1 000 bucșe lagăr 
pentru strunguri SR și 
90 plăci bază pentru 
matrițe și stanțe, ne
cesare bunului mers al 
producției. în acest 
fel, în contul grupei 
sindicale s-au înscris 
pînă în prezent econo
mii în valoare de 
20 000 lei. După cum se 
vede, inițiativa vecini
lor ne-a prins bine și 
nouă.

Este un început bun, 
o experiență cu re
zultate concrete ce va 
trebui fructificată de 
toate grupele sindica
le din întreprindere, 
mai ales la locurile 
de muncă unde se fo
losesc materiale costi
sitoare.

Gheorghe MUHU- 
LEȚ, muncitor, Horia 
CHEȘCA, controlor 
tehnic de calitate, 
din grupul de cores
pondenți voluntari ai 
„Scînteii" de la între
prinderea de unelte 
și scule Brașov

„Iși va realiza integral întreprin
derea „Electronica" planul de bene
ficii pe anul în curs ?“ Inginerul 
Alexe Mihai, directorul renumitei 
unități bucureștene, privește mirat. 
Răspunsul întârzie. Repetăm întreba
rea. O nouă ezitare. în sfîrșit, un 
răspuns : „Nu pot să spun nimic 
exact în legătură cu această pro
blemă. Cu bilanțul în față, contabilul- 
șef vă va argumenta matematic ce 
se poate și ce nu se poate face în 
privința planului de beneficii. Cert 
este că, deocamdată, avem restanțe 
foarte serioase".

Iată că din nou — o situație ase
mănătoare s-a înregistrat și în anul 
trecut — la această unitate indus
trială realizarea planului de bene
ficii este pusă sub semnul incerti
tudinii. Atî’t în anul trecut, cît și în 
acest an s-au perindat pe la „Elec
tronica" numeroase comisii și bri
găzi. Au analizat, au controlat, au 
întocmit note de constatare, au ela
borat planuri de măsuri. Și, totuși, 
la sfirșitul semestrului I s-a înre
gistrat un minus de beneficii de 
aproape 30 de milioane de lei. Ce 
înseamnă această sumă apreciabilă 
pentru economie, pentru bugetul 
țării, nu este greu de calculat. Iată 
o echivalență sugestivă în acest 
sens : 600 de apartamente conven
ționale.

Ce se întîmplă, de fapt, la „Elec
tronica" ? De ce nu se realizează, 
sistematic, planul de beneficii ? 
Cum ar putea fi depășit acest mo
ment critic ? Continuăm discuția cu 
directorul întreprinderii.

— Nu. să nu credeți că voi ocoli 
neajunsurile noastre. Ele există, și 
dacă intervenția pentru înlăturarea 
lor era mai hotărită, oricum, res
tanțele la planul de beneficii puteau 
fi diminuate.

— Sau chiar lichidate...
— Aici e aici. în orice caz, nu 

cred că se putea întîmplă asta atita 
timp cît... Dar să-mi termin, mai 
bine, ideea dinainte. Nu este greu 
de observat în scriptele contabile că 
o bună parte din minusurile la be
neficii au apărut datorită rebuturi
lor. Deși au scăzut substanțial — 
cu circa 40 la sută față de anul 
trecut — totuși, volumul lor este 
încă foarte mare, de dirca 5 mili
oane lei numai în semestrul trecut. 
Am analizat amănunțit cauzele re
buturilor din producție și am ajuns 
La concluzia că 80 la sută se dato- 
resc nerespectării disciplinei tehno
logice și organizării necorespunză
toare a muncii în anumite sectoare. 
N-a fost o analiză de dragul ana
lizei, ci una soldată cu măsuri prac-

tice. Asemenea măsuri au făcut ca, 
în trimestrul trecut, să ne încadrăm 
în planul de cheltuieli la 1 000 lei 
producție-marfă.

— Am înclina să credem că este 
o performanță a colectivului dacă 
nu am fi aflat că, de fapt, încadra
rea în cheltuielile la 1 000 lei pro
ducție-marfă a avut loc, în bună 
măsură, și pe seama sprijinului pri-

să modifice nivelul unui indicator 
fundamental al planului economic. 
„Dacă se vor găsi resurse, credem 
că și in acest trimestru vom bene
ficia, așa cum este normal, de o re
așezare a planului" — aprecia con- 
tabilul-șef.

— De ce considerați normală a- 
ceastă ajustare a planului ?

— Pentru că, din capul locului.

lichidate, direcție în care noi acțio
năm acum cu toate forțele. Dar ce 
ne facem cu rebuturile din afara u- 
zinei, datorate unor furnizori, care 
se constată in procesul tehnologic și 
care, fără nici un temei tehnic sau 
economic, „umflă" costurile de pro
ducție. Cu 15 milioane de lei numai 
în primul semestru din acest an !

— Cum apar aceste rebuturi ?

Pierderi de materii prime, muncă irosită, 
costuri de producție ridicate 

Trei consecințe 
ale uneia si aceleiași cauze:

0 PROBLEMĂ DESCHISĂ LA ÎNTREPRINDEREA „ELECTRONICA" DIN BUCUREȘTI

mit de Ia Centrala industrială de 
electronică și automatizări.

— Adică ?
— Cheltuielile planificate la 1 000 

lei producție-marfă au fost ajus
tate, fiind majorate cu 25—30 de lei. 
Surprinzător, nivelul stabilit pentru 
trimestrul trecut la acest indicator 
este mai mare cu 3—4 lei față de 
cel atins în anul trecut.

De aici, discuția purtată cu di
rectorul întreprinderii și cu contabi- 
lul-șef, tov. D. Dumitrescu, capătă 
caracterul unei dezbateri de esență 
pur profesională. Trecind de argu
mentele tehniciste, redăm cadrul 
unei practici., cel puțin bizare, care 
și-a făcut1 loc la această uzină. în 
urma insistențelor întreprinderii, 
centrala a acceptat, cum am arătat,

planul prețului de cost și, în general, 
principalii indicatori ai planului pe 
acest an sînt necorelați și nefun
damentați. La inceputul anului s-a 
dat o cifră de la centrală, în care 
ni s-a spus că trebuie să ne înca
drăm. Era cu mult peste posibilită
țile reale, de altfel bine cunoscute 
și de către centrală. Dar ce poate 
să facă centrala, că și ea are obli
gații față de minister.

— în nici un caz, asemenea situații 
nu pot duce la stabilirea arbitrară 
a unor indicatori. Planul trebuie să 
fie deopotrivă mobilizator și realist.

— Cit privește uzina noastră, să 
vă prezint citeva anomalii flagrante, 
care sînt tolerate de ani și ani de 
zile. Sîntem de acord că rebuturile 
pot fi substanțial diminuate și chiar

— In practica mondială s-a dove
dit că, între 3 și 7 la sută din tu
burile electronice sau cinescoape 
prezintă defecțiuni, simt rebuturi. 
Furnizorii, avînd in vedere acest 
calcul confirmat de viață, de ani și 
ani de zile ne furnizează piesele 
respective îr> limitele defectelor po
sibile. Noi însă sîntem obligați, prin- 
tr-o dispoziție a Ministerului Finan
țelor. să înregistrăm drept bune 
toate piesele, inclusiv cele la care 
am descoperit defecte, datorate, de 
fapt, exclusiv furnizorului. Și așa a- 
jungem să înregistrăm rebuturi 
după rebuturi, față de care uzina nu 
are absolut nici o putere de a acți
ona. Anul trecut au fost consem
nate la acest capitol peste 30 de 
milioane de lei. Bineînțeles, toate

aceste pierderi „mănîncă" din bene
ficii. Mă întreb cui folosește o ase
menea practică de a stabili arbitrar 
un plan nefundamenitat, nemobiliza
tor. Sincer să fiu, din dorința de a 
se întocmi un plan mobilizator) el 
devine nemobilizator. Știm din ca
pul locului că, pornind la drum cu 
un handicap financiar de ordinul 
zecilor de milioane de lei, este greu 
să te refaci pe parcurs.

încă un aspect la care mă voi 
referi foarte pe scurt. Este vorba de 
modul de stabilire a prețurilor la 
produsele din cooperare. 73 la sută 
din piesele și subansamblele televi
zorului se procură prin cooperarea 
cu alte uzine. întreb, în acest sens, 
dacă este normal ca manopera in
clusă în calculatia casetei televizo
rului — livrată de către o altă în
treprindere — să reprezinte nici mal 
mult, nici mai puțin de % din ma
nopera aferentă realizării unui în
treg televizor !? Cu gindul la marile 
rezerve interne pe care le mai avem 
și de a căror valorificare ne pre
ocupăm intens, pentru a asigura 
creșterea beneficiului, pledez pentru 
o analiză amplă, pornind din între
prinderi, la centrale, de aici la mi
nistere și pe întreaga economie, în 
vederea stabilirii unor criterii rea
liste de dimensionare exactă a efor
tului fiecărui colectiv la realizarea 
indicatorilor economico-financiari.

Aceste stări de lucruri confuze 
sînt cunoscute la centrală, la mi
nister. Pentru elucidarea lor nu 
acționează nimeni. Chiar mai mult, 
se apelează la compromisuri de ge
nul ajustării cifrelor de plan. Cui 
poate folosi o asemenea stare de 
incertitudini ? Colectivul întreprin
derii „Electronica", specialiștii din 
centrală trebuie să înțeleagă clar că 
prin „manevre" de calcul nu se pot 
asigura beneficiile reale de care are 
nevoie statul. Apoi, în primul 
rind, trebuie lichidate toate pierde
rile care există și care sînt tolerate 
încă în uzină : rebuturi, cheltuieli 
neeconomicoase, depășirea consumu
rilor de materii prime și materiale, 
de energie. Un sumar calcul arată 
că dacă numai aceste surse de ri
sipă ar fi fost înlăturate, uzina putea 
realiza în plus peste 16 milioane 
lei. De la asemenea realități, de la 
aceste condiții de producție, trebuie 
întîi și întîi reconsiderată radical a- 
titudinea conducerii întreprinderii 
față de realizarea planului de bene
ficii.

Viorel SĂLĂGEAN

(Urmare din pag. I)

în loc ca această căldură să fie recu
perată și utilizată la preincălzirea 
aerului de combustie, la preîncălzi- 
rea aerului pentru ciocane, la încăl
zirea apei pentru termoficări etc. 
Iată și cîteva exemple care ne de
monstrează ce cantități uriașe de 
energie se risipesc pe această cale : 
numai prin dotarea cu recuperatoare 
de căldură a cuptoarelor existente 
în secția forjă a Uzinei de autocami
oane din Brașov, prin reglarea corectă 
a arderii la cuptoarele de recoacere- 
tunel, prin schimbarea arzătoarelor 
actuale cu altele corespunzătoare și 
dotarea cu aparate de măsură și con
trol s-ar putea economisi anual a- 
proape 10 milioane mc gaz metan.

Dar consumuri cu totul neraționale 
se întîlnesc și în industria materia
lelor de construcții.

— Un studiu întocmit de un colectiv 
de specialiști — ne-a relatat ing. 
Nicolae Palade, directoruil Intreprin-

derii chimice din Rîșnov — a scos la 
iveală că, atit în industria cimentului 
și varului, cît și a sticlei și cera
micii sau a cărămizilor, consumurile 
sint permanent depășite ca urmare a 
randamentelor scăzute. Cel mai edi-

se poate lucra și cu randamente su
perioare ne-o dovedesc cuptoarele de 
var de tip vertical de la fabrica 
„Temelia" din Brașov, unde randa
mentul este de 34—35 la sută. în 
schimb, fabrica de ciment „Teme-

metan, se întîlnesc numeroase cazuri 
de risipă. Ne vom referi la unul din 
acestea. Numai la cele trei cuptoare 
de oxid de zinc de La Combinatul 
chimic din Tîrnăveni se irosesc anual 
circa 1 720 000 mc gaz metan.

N-avem gaz metan de risipit !
ficator exemplu ni-1 oferă cuptoarele 
de cimp pentru arsul varului, la 
care randamentul este doar de circa 
3,8 la sută, ceea ce face ca consumul 
de gaz pe tona de var să fie de cir
ca 450—510 mc. în acest sector al 
producției materiale. în județele Bra
șov și Sibiu se risipesc anual circa 
45—50 milioane mc gaz metan. Că

lia“ realizează randamente scăzute la 
producerea cimentului ; aici, consu
mul este de 148 mc gaz metan pe 
tona de produs, față de 80—110 mc, 
cum ar fi normal La nivelul tehnicii 
actuale. Rezultatul ? O risipă de 14 
milioane mc gaze anual.

în chimie, sector chemat să asigure 
o valorificare superioară a gazului

Supunem atenției factorilor de 
răspundere din economie citeva din 
propunerile desprinse din discuțiile 
avute pe această temă cu cadre din 
industrie :

o în scopul creșterii randamentelor 
utilajelor și a recuperării căldurii, 
se impune luarea unor măsuri ur
gente de perfecționare a utilajelor și

aparaturii de ardere și dotarea mari
lor consumatori industriali cu insta
lații de recuperare a căldurii, cu 
aparatură de măsură și control care 
să permită asigurarea unei reglări 
optime a procesului de ardere.

o înlocuirea treptată, dar într-un 
termen scurt, a tuturor cazanelor de 
tip vechi sau uzate și a arzătoarelor 
neomologate cu utilaje cu randa
mente sporite.

• corelarea prețului de livrare a! 
gazului metan către marii consuma
tori industriali cu al celorlalți com
bustibili din țară și asigurarea 
schimburilor echivalente de valori 
materiale între ramurile economiei 
naționale.

9 stabilirea unei ordini de prefe
rință întocmite pe criterii economica 
in legătură cu utilizarea gazului 
metan.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii*
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Am deosebita onoare de a mă adresa Excelenței Voastre pentru a vă 

exprima cele mai călduroase felicitări în numele guvernului, poporului 
din Chile și al meu personal, cu ocazia acestei memorabile date pentru 
poporul frate al României.

Folosesc ocazia pentru a vă reînnoi salutările mele frățești.
Dr. SALVADOR ALLENDE GOSSENS

Președintele Republicii Chile

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia Zilei naționale a României, rog pe Excelența Voastră, în 
numele meu personal și al poporului columbian, să accepte cele mai 
bune urări de fericire personală pentru Excelența Voastră și prospe
ritate și bunăstare națiunii dumneavoastră.

Salut cordial,
MISAEL PASTRANA BORRERO

Președintele Columbiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, adresez 
Excelenței Voastre sincerele mele felicitări și cele mai bune urări pen
tru prosperitatea poporului român.

Regele GUSTAF ADOLF

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

în momentul cînd poporul român prieten și Excelența Voastră ani
versează sărbătoarea națională, am deosebita onoare să adresez Exce
lenței Voastre, în numele întregului popor zairez, al partidului său — 
Mișcarea Populară a Revoluției, al Consiliului Executiv Național și al 
meu personal, cele mai vii și călduroase felicitări.

Republica Zair și eu însumi folosim acest prilej fericit pentru a 
exprima Excelenței Voastre, poporului frate al României și guvernului 
român dorința noastră fierbinte de a vedea relațiile frățești și de coope
rare care unesc cele două țări ale noastre consolidîndu-se tot mai mult 
pentru progresul și bunăstarea celor două popoare ale noastre și pentru 
viitorul promițător al statelor noastre.

Vă rugăm, Excelență, să primiți expresia înaltei noastre conside- 
rațiuni.

General de corp de armată
MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU WA ZA BANGA

Președintele Republicii Zair și șeful Consiliului Executiv Național

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

BUCUREȘTI
Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Socialiste Româ

nia, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele poporului 
arab sirian și al meu personal, cele mai călduroase felicitări și cele mai 
bune urări pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră, pentru pro
gresul și prosperitatea continuă a poporului român și pentru dezvolta
rea și consolidarea crescîndă a relațiilor cordiale existente între cele 
două popoare și țări ale noastre.

HAFEZ AL-ASSAD

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

Cu prilejul fericitei ocazii a Zilei naționale a României, guvernul și 
poporul Botswanei mi se alătură în a vă transmite cele mai călduroase 
felicitări dumneavoastră, guvernului și poporului român.

SERETSE KHAMA

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, aș dori 
«ă exprim, în numele meu și în numele comunității turce din Cipru, 
felicitările noastre cordiale și cele mai bune urări pentru fericirea con
tinuă, prosperitatea și bunăstarea Excelenței Voastre, a guvernului și 
poporului din România.

R. DENKTASH
Vicepreședintele Republicii Cipru

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Domnule președinte,

, Cu ocazia sărbătorii naționale, permiteți-mi să vă prezint urările 
nfele călduroase și sincere pentru fericirea dumneavoastră personală și 
•^poporului român.

Cu înaltă considerație,
SADRUDDIN AGA KHAN

Înaltul comisar al Națiunilor Unite 
Geneva pentru refugiați

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Dragi tovarăși,
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, în 

numele Consiliului Executiv Federal și al meu personal, adresez, cu deo
sebită satisfacție, dv. și Consiliului de Miniștri al României vecine și 
prietene, cele mai cordiale felicitări și urări pentru noi și însemnate rea
lizări în construirea socialismului și pentru fericirea dv. personală.

Îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare 
existente între țările noastre se vor întări și extinde și în viitor, în inte
resul nostru reciproc, precum și în interesul păcii și progresului social.

GEAAAL BIEDIC1
Președintele

Consiliului Executiv Federal 
al Republicii Socialiste Federative

Iugoslavia

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Vă rog să primiți, Excelență, urările mele cele mai bune și felici
tări cu prilejul Zilei naționale a României.

ANKER JORGENSEN
Prim-ministru al Danemarcei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, ne este foarte 
plăcut să vă transmitem în numele Comitetului pentru pace și unitate 
națională, în numele guvernului și al poporului ruandez, ca și în numele 
nostru personal viile și călduroasele noastre felicitări.

Sîntem convinși că legăturile de prietenie care există între Repu
blica Socialistă România și Republica Ruanda se vor concretiza într-o 
cooperare fructuoasă pentru bunăstarea popoarelor noastre.

Cu foarte înaltă considerație,
General-maior HABYALIMANA JUVENAL

Președintele Republicii Ruanda,
Președintele Comitetului pentru pace și unitate națională

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI 

în numele Asociației Generale a Rezidenților Coreeni în Japonia 
și al tuturor coreenilor de aici-, adresez cele mai calde felicitări Exce
lenței Voastre și, prin intermediul Excelenței Voastre, poporului român 
frate, cu ocazia celei de-a 29-a aniversări a eliberării României.

Cetățenii coreeni de aici, împreună cu poporul din patrie, sînt foarte 
bucuroși de succesele strălucite obținute de poporul român după eli
berare și le salută din'inimă. n

Convins că relațiile "de pftdt^rli'e’'^i,'i<!oop'erare dintre popoarele 
. Coreei și României se vor cimenta și dezvolta și în viitor, doresc sincer 
Excelenței Voastre și poporului român- noi și mari succese în lupta 
nobilă pentru prosperitatea și dezvoltarea țării.

HAN DUK SU
Președintele

Comitetului Permanent Central 
al Asociației Generale 

a Rezidenților Coreeni în Japonia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
Președintele Frontului Unității Socialiste

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 29-a aniversări a Zilei naționale a Româ
niei, în numele populației, Frontului Național de Eliberare din Vietna
mul de sud, al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud și al nostru personal, avem onoarea să vă transmitem dum
neavoastră, Partidului Comunist Român, Marii Adunări Naționale, gu
vernului, Frontului Unității Socialiste și poporului frate cele mai cor
diale urări.

Dezvoltând tradiția revoluționară glorioasă și munca creatoare de la 
eliberare, sub conducerea Partidului Comunist Român, poporul român a 
obținut numeroase succese mari în opera de construire a țării și a de
pășit mereu toate planurile de stat. Astăzi România a devenit o țară so
cialistă, cu o industrie și agricultură care se dezvoltă în ritm rapid, cu 
știință și tehnică avansate, cu o viață culturală și materială care se îm
bunătățește continuu și cu o poziție internațională a Republicii Socia
liste România care se ridică pe zi ce trece.

Populația din Vietnamul de sud se bucură foarte mult de aceste suc
cese strălucite și urează sincer poporului frate român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român și a statului român, în frunte cu președin
tele său iubit, Nicolae Ceaușescu, să obțină cît mai multe succese în 
opera de edificare a unei țări prospere, contribuind astfel activ la cauza 
luptei pentru a menține pacea în Europa și în lumea întreagă.

în rezistența noastră înainte împotriva agresiunii americane, pentru 
salvarea națională, ca și în etapa revoluționară actuală, populația sud- 
vietnameză, Frontul Național de Eliberare și Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu primesc mereu un sprijin și cald ajutor acordate de Partidul Co
munist Român, Marea Adunare Națională, guvernul, Frontul Unității 
Socialiste. Aceasta reprezintă o sursă de încurajare puternică pentru 
populația sud-vietnameză în cauza luptei pentru un Vietnam de sud 
pașnic, independent, neutru, democratic și prosper, înaintînd spre reuni- 
ficarea pașnică a țării.

în această zi glorioasă exprimăm Partidului Comunist Român, Marii 
Adunări Naționale, guvernului, Frontului Unității Socialiste și poporului 
frate român recunoștința noastră sinceră pentru acest sprijin și ajutor 
prețios.

Fie ca prietenia și solidaritatea de luptă dintre populația din Viet
namul de sud și poporul român să fie veșnic de nezdruncinat.

Avocat NGUYEN HUU THO
Președintele Prezidiului Comitetului Central 
al Frontului de Eliberare din Vietnamul de sud, 

Președintele Consiliului Consultativ 
pe lingă Guvernul Revoluționar Provizoriu 

al Republicii Vietnamului de Sud

HUYNH TÂN PHAT
Președintele Guvernului Revoluționar Provizoriu 

al Republicii Vietnamului de Sud

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Comitetul Central al Partidului Comunist din Chile vă salută pe 
dumneavoastră și Partidul Comunist Român cu ocazia sărbătorii națio
nale a poporului român.

Comuniștii chilieni felicită partidul frate român pentru succesele ob
ținute în construcția socialismului.

LUIS CORVALAN
Secretar general

al Partidului Comunist din Chile

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

BUCUREȘTI
Cu prilejul celei de-a 29-a aniversări a Zilei naționale a Republicii 

Socialiste România, Comitetul Central al Partidului AKEL vă trans
mite calde felicitări dumneavoastră, guvernului și poporului român și 
vă dorește succese tot mai mari în munca dumneavoastră pentru pace 
și socialism.

EZEKIAS PAPAIOANNOU
Secretarul general al Partidului AKEL

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

BUCUREȘTI
Cu ocazia celei de-a XXIX-a aniversări a eliberării poporului ro

mân, Partidul Comunist Dominican, în frunte cu Comitetul său Cen
tral, vă transmite călduroase și frățești salutări, urîndu-vă mari suc
cese jn dezvoltarea societății socialiste.

MARIO EMILIO SANCHEZ CORDORA
Membru al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Dominican

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

BUCUREȘTI
Comitetul Central al Partidului Comunist Mexican salută în mod 

afectuos Partidul Comunist Român, cu prilejul aniversării marii sale 
revoluții, începută la 23 August 1944.

Lupta militantă și plină de abnegație a poporului muncitor român 
în frunte cu Partidul Comunist Român, dusă, în primul rînd, împotriva 
fascismului hitlerist, a marionetelor sale și apoi contra burgheziei, pînă 
la consolidarea socialismului, constituie o importantă acțiune cu expe
riențe foarte valoroase.

Salutăm succesele obținute în etapa actuală a construcției socialis
mului multilateral dezvoltat în Romania și marile eforturi depuse de 
Partidul Comunist Român în scopul înțelegerii și unității tuturor parti
delor comuniste și muncitorești din lume. în cadrul internaționalismu
lui proletar și al respectării autonomiei fiecărui partid.

Prin intermediul dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, adresăm o 
îmbrățișare frățească întregului popor român.

Proletari din toate țările, uniți-vă !
Pentru Comitetul Central 

al Partidului Comunist Mexican
VALENTIN CAMPA
Membru al Prezidiului 

Comitetului Central al P.C. Mexican

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri

Cu ocazia Zilei naționale a țării dv. prietene, permiteți-mi, în numele 
guvernului și poporului din Republioa Democratică Populară a Yemenu
lui, să transmit calde salutări poporului român prieten. Folosesc această 
fericită ocazie exprimîndu-mi dorința ca relațiile noaslre prietenești și 
cooperarea reciprocă să se dezvolte în continuare și vă doresc multă 
«ănătate dv., iar poporului român prosperitate și progres.

ALI NASSER MOHAMED
Prim-ministru

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu fericitul prilej al Zilei naționale a Republicii Socialiste România, 
guvernul și poporul din Sri Lanka mi se alătură în a transmite Exce
lenței Voastre, guvernului și poporului Republicii Socialiste România 
calde salutări și sincere urări de bine.

SIRIMAVO R. D. BANDARANAIKE
Prim-ministru Sri Lanka

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia Zilei dv. naționale, am marea plăcere, în numele guver
nului și poporului Malayeziei, să transmit Excelenței Voastre, guvernu
lui și poporului român caldele noastre felicitări și sincere urări de pace 
și prosperitate.

Fie ca bunele relații existente între țările noastre să cunoască o 
continuă dezvoltare.

TUN HAJI ABDUL RAZAK BIN DATO HUSSEIN
Prim-ministru al Malayeziei

Excelenței Sale ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Guvernul și poporul Republicii Indonezia mi se alătură în a trans
mite Excelenței Voastre cordiale felicitări cu ocazia Zilei naționale a 
României.

Fie ca legăturile de prietenie dintre țările noaslre să continue să 
înflorească în următorii ani.

Vă rog să acceptați cele mai bune urări pentru sănătatea personală 
a Excelenței Voastre, pentru progresul și prosperitatea poporului 
României.

General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Excelenței Sale ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Am plăcerea să transmit Excelenței'Voastre cordialele mele felici
tări cu ocazia Zilei naționale a României. Fie ca relațiile cordiale dintre 
țările noastre să continue să prospere în următorii ani.

Vă rog să acceptați cele mai bune urări pentru sănătatea personală 
a Excelenței Voastre, pentru progresul și prosperitatea poporului 
României.

HAMENGKUBUWONO
Vicepreședintele 

Republicii Indonezia

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a României, adresez Excelenței Voastre 

vii felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră per
sonală și pentru prosperitatea poporului român.

HEDI NOUIRA
Prim-ministru 

al Republicii Tunisiene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe,
Vă felicităm din toată inima pe dumneavoastră și poporul dum

neavoastră cu prilejul celei de-a 29-a aniversări a eliberării care a avut 
ioc la 23 August 1944, zi care a marcat o pagină de glorie veșnică în 
istoria țării. Harnicul popor român, condus de partidul comunist care a 
reprezentat nucleul principal, inițiatorul și organizatorul acțiunilor anti
fasciste și antirăzboinice, a repurtat victoria în insurecția națională 
antifascistă, răsțurnînd regimul militar fascist.

Această răsturnare a marcat o rapidă cotitură istorică spre o mișcare 
socială de mare amploare, fără precedent în istoria țării, care a deschis 
calea spre cele mai adînci transformări revoluționare, spre realizarea 
idealurilor de libertate, justiție socială și națională ale poporului român.

Urmărim cu mult respect dezvoltarea socialistă a României. De ase
menea, sîntem convinși că, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă, 
țara și poporul român vor culege roade bogate și vor progresa în crea
rea unei vieți pașnice.

Sîntem convinși că poporul muncitor, continuînd lupta sa pentru 
consolidarea puterii populare, a cuceririlor revoluționare obținute pînă 
acum, pentru edificarea societății socialiste și comuniste, va repurta noi 
victorii.

De asemenea, sîntem convinși că guvernul și poporul român vor 
continua și în viitor politica lor internă și externă, pentru prosperitatea 
economică și socială a țării, pentru asigurarea triumfului comunismului.

Transmiteți, vă rugăm, mesajul nostru guvernului și poporului dum
neavoastră.

Trăiască 23 August !
Trăiască prietenia și cooperarea noastră !
Cu salutări revoluționare,

L. CHUNDRAMUN
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Mauritius, 
Consilier municipal al orașului

Port Louis

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

BUCUREȘTI
Vă felicităm cu ocazia celei de-a 29-a aniversări a Zilei eliberării.
Exprimăm solidaritatea comuniștilor haitieni cu partidul și poporul 

dumneavoastră.

JAQUES DORSILIEN
Membru al Direcțiunii Partidului Unificat 

al Comuniștilor Haitieni

8,00 Bună dimineața I
8,20 Cravatele roșii.
9,25 Film serial : „Daktari".
9,50 Viața satului.

10.50 Emisiune în limba maghiară. 
(Emisiune de teatru : ,,Opinia 
publică" de Aurel Baranga. 
Interpretează un colectiv al 
secției maghiare a Teatrului 
de Stat din Oradea).

12,30 De strajă patriei.

ALBUM DUMINICAL

13,00 Incursiune în sumarul emi
siunii.

13,05 Momente • vesele de sezon.
13.15 „Mîine, cînd soarele va ră

sări" — microrecital Mira 
Moreno.

13,26 3 minute cu naistul Gheor- 
ghe Popescu-Vîlcea.

13.29 Studioul artistului amator.
13,42 Laureați ai festivalurilor in

ternaționale : soprana Mari- 
lena Marinescu-Mareș.

13.50 Aventuri în epoca de piatră.
14.15 „Ducipalul din Izvin".
14.25 „Cugetările unui sufleur" de 

Ion Mânu, citite de Octavian 
Cotescu.

14.29 Autograf muzical : Mireille 
Mathieu.

14,37 La vînătoare de prepelițe.
14,52 Teatru scurt : „Un milionar 

de ocazie" de Pierre Sabatier.
15,12 Melodii... melodii.
16,3-0 Film serial : „Arthur". Episo

dul VI — „Duelul".
16,55 Fotbal : Steagul roșu — F.C. 

Argeș. Transmisiune directă 
de la Brașov.

18.50 Al IX-lea Festival național 
de folclor de pe litoral.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Săptămîna poli

tică internă și internațională 
in imagini.

20,10 Reportajul săptămînii : „Va
lurile Dunării".

20.30 Film artistic : „Ultimul do
miciliu cunoscut" — produc
ție a studiourilor franceze.

22,05 Itinerar cubanez. Reportaj de 
Dionisie Șincan.

22.25 Telejurnal.
22,35 Duminica sportivă. Campio

natele europene feminine de 
canotaj academic. Selecțiuni 
înregistrate de la Moscova.

PROGRAMUL II

11,00 — 13,00 Pagini din istoria 
simfoniei.

20,10 Eroi îndrăgiți de copii : ,,Sa- 
turnin".

28,40 Telex tehnico-științific.
21,00 Seară de operetă : „My fair 

lady" de Lbewe în interpre
tarea ansamblului Operei din 
Timișoara.

cinema
• Departe de Tipperary : PA
TRIA — 10; 12; 15; 17; 19; 21.
• Aventura lui Poseidon : FA
VORIT — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, 
FESTIVAL — 9; 11,45; 15,30; 18,15; 
21, la grădină — 19,45.
• Puterea și Adevărul — 9; 12, 
Cutezanța — 16; 18,30; 20,45 : LU
MINA.
• Conspirația : LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la gră
dină — 19.45.
• Eglantin : CAPITOL — 9,30;
11,45; 14; 16,30; 18,30; 20,45, la gră
dină — 19.45.
0 Cu mîinile curate ; Ultimul 
cartuș : CENTRAL — 8,15; 11,45; 
15,30; 19,15.
• Polițistul : BUCUREȘTI — 9; 
11,15; 13,30: 16,30; 18,45; 21, la gră
dină — 19,30, SCALA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, GRADINA DI
NAMO — 20.
• Urmărire la Amsterdam : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, MELODIA — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18.30; 21, MODERN — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30, la gră
dină — 20.
e Program de desene animate 
pentru copii ; DOINA — 9,30; 11. 
© Tu, eu și micul Paris : DOINA
— 13,15; 15,45: 18; 20.30.
• Tinerețe fără bătrînețe : TIM
PURI NOI — 10—18 în continuare. 
A Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 20.
• Infailibilul Raffles : BUZEȘTI
— 9; 11,15: 13,45; 1G: 18,15: 20.30, 
la grădină — 20, ARENELE RO
MANE — 20.
• Dragostea începe vineri : FLO- 
REASCA — 15.30; 18: 20,15. ARTA
— 15,30; 18; 20.15, la grădină — 20. 
© Fete în uniformă — 10; 12: 14; 
10,30: 18,30. AI treilea om — 20.30 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Distratul : GR IVITA — 9: 11.15; 
13,30; 1G; 18,15; 20,30. GLORIA — 
9; 11.15; 13.30; 16: 18.15; 20.30.
O Autostop : DRUMUL SĂRII — 
15.30; 18; 20.15.
• La răscruce de vînturi : MIO
RIȚA — 10; 12,30: 15,30; 18: 20,30, 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
0 Cartea junglei : VOLGA — 9; 
10,45: 12,45: 14.45: 16,45; 18,45; 20.45. 
© Ordonanța Sclmenlco : FEREN
TARI — 15.30; 17.45: 20.
0 Un om în sălbăticie : BUCEGI
— 15,30; 17,45: 20, la grădină —
20.30. MOȘILOR — 15.30; 18; 20,30, 
la grădină — -20.
0 Ciprian Porumbescu : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 16; 
19, MUNCA — 16: 19.
• Fluturii sint liberi : VIITORUL
— 15,30; 18: 20.30.
• Florentiner nr. 73 : COSMOS — 
15,30; 18: 20,30.
0 Fantoma Iui Barbă Neagră : 
AURORA — 9; 11.15: 13.30; 16;
18,15: 20.30, la grădină — 19.45,
TOMIS — 8.45: 11: 13.30: 15.45;
18,15: 20.30. la grădină — 20. FLA
MURA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15;
20.30.

Ceața : COTROCENI — 15,30; 
18: 20.15.
0 Lumea se distrează : POPU
LAR — 16: 18: 20.
© Pe aripile vîntului : PRO
GRESUL -- 10: 14: 19.
0 ...Și salută rîndunelele î PA
CEA — 16; 18: 20.
0 Ultimul cartuș : FLACÂRA — 
15,30: 18; 20,15. w w
0 Veronica : VITAN — 15; 17,15;
19.30. la grădină — 20.
q Te așteptăm, flăcăule : CRÎN- 
GAȘl — 15,30; 18; 20.15.
• jandarmul la plimbare : GIU- 
LEȘTI — 10: 15.30: 18: 20.15. LIRA
— 15.30: 18: 20.30. la grădină — 20. 
0 Antoniu și Cleopatra : UNIREA
— 16: 19.15. la grădină — 20.15.
• Simon Templar intervine : 
RAHOVA — 15.30; 18; 20,15.

teatre
0 Opera Română (la Teatrul de 
vară din parcul „Herăstrău4) : 
Bărbierul din Sevilla — 20.
a Teatrul Giulești (la Teatrul de 
vară din parcul „23 August") : 
Liola — 20.
o Teatrul evreiesc de stat 5 
Nathan înțeleptul — 19,30.
e A.R.I.A. prezintă (la Sala Pa
latului) : Spectacol extraordinar 
susținut de Ansamblul național de 
folclor din Republica Arabă Egipt 
— 20.
a Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (la grădina Boema) : 
Estival-Boema — 20.
0 Grădina Cișmigiu (la Rotonda 
scriitorilor) : Marmura timpului — 
spectacol de .sunet și lumină — 
20,15.
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Ion Gheorghe Maurer,
SOLIDARITATE CU LUPTA DREAPTĂ

DE ELIBERARE NAȚIONALĂ

va corespunde pe deplin interese
lor ambelor popoare, progresului 
lor economic-social, cît și cauzei 
colaborării și păcii în lume.

Doresc să menționez, și cu acest 
prilej, că aștept cu plăcere să vizi
tez Chile, să mă întîlnesc cu pre
ședintele Allende, să cunosc 
direct unele aspecte ale activită
ții harnicului și entuziastului 
dumneavoastră popor, a cărui 
luptă pentru făurirea unei vieți 
libere și independente este bine 
cunoscută și se bucură de spriji
nul și solidaritatea întregului nos
tru popor.

ÎNTREBARE: Considerați,
domnule președinte, că des
fășurarea Conferinței de la 
Helsinki, precum și consultă
rile preliminare de la Viena 
avansează intr-un sens favo
rabil așteptărilor României ?

RĂSPUNS : După cum cred că 
cunoașteți, România a fost printre 
țările care au acționat foarte in
tens pentru pregătirea conferinței 
general-europene ; ea a luat parte 
activă atît la lucrările pregătitoa
re, cît și la prima fază a conferin
ței, — la nivelul miniștrilor de ex
terne.

Apreciem că rezultatele de pînă 
acum sînt pozitive, că s-au pus 
baze bune pentru desfășurarea fa
zei a doua și celei de-a treia, deci 
pentru succesul Conferinței gene
ral-europene. Sîntem hotărîți să 
acționăm în continuare cu toată 
fermitatea pentru a asigura suc
cesul deplin al conferinței, consi
derînd că aceasta corespunde in
tereselor tuturor popoarelor eu
ropene, intereselor popoarelor de 
pe toate continentele.

în ceea ce privește consultările 
preliminare de la Viena, s-au ob
ținut unele rezultate. Nu sîntem 
pe deplin satisfăcuți de ceea ce s-a 
realizat, ținînd seama că încă nu 
s-a acceptat ca toate țările euro
pene să-și expună punctele de ve
dere asupra problemelor militare, 
în cadrul negocierilor de la Viena. 
Vom continua însă să luăm parte la 
lucrările care vor începe în toamna 
acestui an, insistînd pentru a se 
crea condiții ca toate statele eu
ropene să-și poată expune punc
tul de vedere, pentru adoptarea de 
măsuri concrete în vederea redu
cerii trupelor străine și naționale, 
ca un prim pas spre retragerea 
definitivă a trupelor străine și sta
bilirea de noi măsuri de reducere 
a trupelor naționale. Sperăm ca 
aceste măsuri să se extindă .în 
perspectivă la toate statele euro
pene. Este de înțeles că- înfăptui" 
rea securității europene nu se poa
te concepe fără măsuri de dezan
gajare militară, fără a se trece la 
măsuri de dezarmare care să țină 
seama de asigurarea securității de
pline a tuturor statelor.

minat de schimbările mari care au 
intervenit în raportul de forțe pe 
plan mondial, de afirmarea puter
nică în viața internațională a unui 
număr tot mai mare de state, de 
faptul că masele populare, opinia 
publică internațională se pronunță 
tot mai hotărît pentru a se pune 
capăt cu desăvîrșire vechii politici 
imperialiste de forță și dictat.

în schimbările care au avut loc, 
succesele luptei de eliberare na
țională, apariția unui număr mare 
de state naționale independente au 
avut și au un rol deosebit de im
portant. în legătură cu aceasta, 
consider că înfăptuirea destinderii 
în Europa și în lume trebuie să 
favorizeze intensificarea luptei de 
eliberare națională. Este de înțe
les că destinderea presupune li
chidarea colonialismului și neoco- 
lonialismului, presupune respecta
rea dreptului popoarelor la dez
voltare independentă.

Deci, securitatea europeană nu 
va limita în nici un fel dezvolta
rea mișcării de eliberare națională. 
Dimpotrivă, după părerea mea, în 
aceste noi condiții se poate acorda 
un sprijin mai puternic mișcărilor 
de eliberare națională, se poate asi
gura ajutorarea mai bună a sta
telor care pășesc pe calea dezvol
tării independente, în vederea ri
dicării lor economico-sociale.

ÎNTREBARE : Care este po
ziția României față de blocu
rile militare ?

a primit pe «nhasadorul DIN NAMIBIA

ÎNTREBARE : Care este, 
după părerea dumneavoastră, 
legătura între destinderea în 
Europa și lupta mișcărilor de 
eliberare națională din „lumea 
a treia" ? Realizarea securită
ții europene nu va limita sau 
frlna dezvoltarea acestor miș
cări ?

RĂSPUNS: Realizarea destin
derii în Europa și în întreaga lume 
constituie un factor deosebit de

RĂSPUNS : România — de altfel 
ca și alte țări socialiste — s-a pro
nunțat de mult pentru desființarea 
blocurilor militare. Am considerat 
că trebuie să acționăm în direcția 
dezvoltării colaborării dintre state 
pentru a se ajunge atît la desfiin
țarea blocului N.A.T.O., cît și a 
Tratatului de la Varșovia.

în situația nouă, caracterizată 
de dezvoltarea destinderii pe plan 
internațional, apreciem că trebuie 
să acționăm în mod consecvent 
pentru diminuarea continuă a as
pectelor militare ale acestor blocuri 
și pentru a crea condițiile desfi
ințării lor. Desigur, nu ne facem 
iluzii ; destinderea trebuie să fie 
realizată prin acțiunea unită a 
tuturor popoarelor. Mai sînt forțe 
care se pot opune acestui nou curs, 
dar trebuie să facem totul pentru 
a se ajunge la desființarea blocu
rilor militare, pentru afirmarea 
principiilor noi în relațiile dintre 
state. în această direcție, România 
va acționa și în viitor cu toată 
fermitatea.

ÎNTREBARE : Care sînt, 
domnule președinte, principa- 
lele schimbări care au avut 
loc în societatea românească 
în anii construcției socialiste 
și în special de la alegerea 
dumneavoastră ca secretar ge
neral al partidului ?

RĂSPUNS: Odată cu trecerea 
puterii politice în mîna poporului 
s-a început și transformarea revo
luționară a societății românești. 
Am avut multe probleme de solu
ționat în dezvoltarea industriei, în 
organizarea socialistă și dezvolta
rea agriculturii, a învățămîntului, 
științei și culturii, în ridicarea 
bunăstării generale a poporului. 
Industria aparține astăzi în între
gime întregului nostru popor. Pro
ducția industrială va fi în acest an

ția socialistă. Agricultura a înre
gistrat, de asemenea, succese mari. 
Județul în care ne găsim acum — 
județul Constanța — producea îna
inte de cooperativizare, 
700-800 kg grîu 
an a obținut o 
3 500 kg grîu la 
poate spune că 
posibilitățile de 
nuare a producției agricole.

Succese remarcabile s-au obți
nut în dezvoltarea științei, culturii, 
învățămîntului. De altfel, știința 
constituie un factor esențial în fă
urirea societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Venitul național a crescut de la 
circa 80 de dolari pe cap de locu
itor, la aproape 800 de dolari. Pe 
această bază a crescut și nivelul de 
trai al întregului popor. Cred că 
ați putut vedea atît construcțiile 
industriale și agricole, cît și con
strucțiile de locuințe, școli, spitale.

Toate acestea demonstrează în 
mod vizibil ce a însemnat con
strucția socialistă pentru întregul 
nostru popor.

Alegerea mea ca secretar gene
ral al partidului a coincis de fapt 
cu Congresul al IX-lea al partidu
lui. Acest congres a jucat un rol 
important în dezvoltarea societății, 
socialiste românești. El a făcut bi
lanțul rezultatelor de pînă atunci, 
constatînd succesele remarcabile 
obținute. Congresul a criticat insă 
și unele neajunsuri, unele greșeli 
chiar, care s-au comis și a trasat 
căile pentru lichidarea lor, pentru 
afirmarea puternică a democrației 
socialiste, a participării mai largi 
a maselor populare, a întregului 
popor la conducerea societății. Se 
poate spune că, pe această bază, 
și apoi pe baza hotărîrilor Con
gresului al X-lea, s-au obținut 
succese deosebit de importante în 
toate domeniile de activitate. Așa 
se și explică faptul că întregul 
nostru popor sprijină în mod activ 
politica internă și externă a parti
dului și a țării, considerînd 
ceasta corespunde pe deplin 
reselor sale vitale.

Aș dori să menționez că 
ceastă direcție un rol important au 
avut existența unei forțe politice 
unite, creșterea rolului de condu
cător al partidului în societate, 
dezvoltarea democrației socialiste 
și participarea maselor largi popu
lare la conducerea tuturor dome
niilor de activitate, demonstrînd în 
practică că construcția socialismu
lui se poate realiza în bune condi
ții numai cu participarea largă 
a întregului popor la conducerea 
societății.

De asemenea, aș dori să mențio
nez faptul că un rol de mare în
semnătate l-a avut colaborarea cu 
celelalte state socialiste, cu celelal
te țări care trec pe calea dezvol
tării independente, cu toate statele 
lumii, deoarece construcția unei 
societăți noi trebuie să țină seama 
și să se realizeze pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii 
în toate domeniile de activitate.

în încheiere, doresc ca — prin 
intermediul ziarului dumneavoas
tră — să urez poporului chilian 
prieten succese depline în activita
tea sa de transformare revoluțio
nară a societății, de făurire a unei 
societăți noi, bazată pe dreptatea 
socială, să-i urez multă prosperi
tate și fericire.

circa 
la hectar. în acest 
recoltă de circa 
hectar — și nu se 
s-au epuizat toate 
creștere în conti-

Președintele Consiliului 
tri al Republicii Socialiste 
Ion Gheorghe 
sîmbătă 
Sarav, .
Populare Mongole la București, în

Maurer, 
la amiază, pe 
ambasadorul

de Miniș- 
România, 
a primit, 
Dendeviin 
Republicii

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, sîm- 
bătă dimineața a sosit, într-o vizită 
de prietenie in țara noastră, o dele
gație a Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, condusă de 
tovarășul Kim Dong Gyu, membru 
al Comitetului Politic, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

Sîmbătă după-amiază, președintele 
Marii Adunări Naționale. Ștefan 
Voitec, a primit pe senatorul brazi
lian, Tarso Dutra, președintele 
grupului brazilian din Uniunea In
terparlamentară. La întrevedere.

ce
24

Pe șantierele mari și mici 
împinzesc țara, zilele de 23 și 
august au fost zile de lucru intens, 
cu rezultate demne de consemnat 
în jurnalul întrecerii cu timpul, în 
care constructorii, la chemarea se
cretarului general al partidului, 
s-au angajat cu toate forțele. Pu
ternic integrați în colectivele de 
muncă de pe aceste șantiere, tine
rii, mobilizați de organizațiile 
U.T.C., au muncit plini de entu
ziasm, obținind rezultate dintre 
cele mai bune. Datorită contribu
ției lor, noua hală a fabricii „Fe- 
roemail" din Ploiești a fost termi
nată la 24 august, cu trei luni mai 
devreme ; în județul Ilfov, brigă
zile de muncă patriotică ale tine
retului au fost prezente pe șantie
rele celor 40 de școli aflate în con
strucție ; mii de tineri, români și 
maghiari, din județul Satu-Mare, 
au lucrat cu spor la construcțiile 
de locuințe și la extinderea între
prinderilor „Tricotext" și „Mondia
la" ; pe platforma siderurgică din 
Galați, contribuția celor 2 800 
tineri se ridică la 2,5 milioane lei.

Pe șantierele naționale ale tine-

de

retului, aceste două zile au fost 
deosebit de rodnice : la Lotru, cei 
2 500 de brigadieri au pus umărul, 
alături de constructori, la străpun
gerea tronsonului Haneș II și Ha- 
neș IV cu 10 zile mai devreme : 
de la Galicea Mare — alte vești 
îmbucurătoare : cei peste o mie de 
brigadieri au obținut un record : 
10 230 mc de pămînt terasat într-o 
singură zi.

Succese asemănătoare ale tinerilor 
ne anunță și știrile sosite de la 
uzinele „23 August" din Capitală, 
de la Tîrgoviște și Fieni, de la Pi
tești și Tg. Mureș. Un bilanț al 
realizărilor obținute în aceste două 
zile, de cei peste 83 000 de tineri 
angrenați în diferite acțiuni de 
muncă patriotică, relevă o cifră 
impresionantă : 5 400 000 lei. Aceasta 
este valoarea lucrărilor realizate 
prin hărnicia și priceperea lor. Me
rită consemnată, de asemenea, con
tribuția celor peste 310 000 de tineri 
constructori, alături de ceilalți sa- 
lariați de pe șantiere și din între
prinderile furnizoare de utilaje 
pentru noile capacități.

A APĂRUT

REVISTA MUNCA DE PARTID
NR. 16 (AUGUST 1973)

arti- 
prim 

a 
„O- 

colocviu 
„Cum se

Revista se deschide cu 
colele: „O preocupare de _ 
ordin: pregătirea temeinică 
producției anului 1974“ și 
biective ale unui util 
ideologic". La rubrica .. _ 
înfăptuiește rolul conducător al 
organelor și organizațiilor de 
partid", Ion Catrinescu semnea
ză articolul „îndeplinirea simul
tană a unor funcții de partid și 
de stat", iar Mihai Bur'cheșin — 
„Promovarea femeilor, sarcină 
de mare răspundere". Rubrica 
„Cincinalul înainte de termen" 
cuprinde articolele: „O acțiune 
cu urmări pozitive asupra in
tensificării ritmului construcții
lor", „Export cu eficientă spo
rită — preocupare de căpete-

nie", „Concentrarea producției 
cooperatiste zootehnice". Apro
pierea deschiderii învățămintu- 
lui de partid prilejuiește publi
carea unor „Recomandări pc 
teme pentru cursurile învăță- 
mintului de partid 1973—1974“, 
precum și articolul „Competen
ța, atribut esențial al propagan
distului". Revista mal publică, 
de asemenea, rubricile „Progra
mul de educație comunistă a 
maselor prinde viață", „Intensi
ficarea continuă a vieții interne 
de partid", „A munci și trăi în 
chip comunist", Inițiative, me
tode, acțiuni, Note critice. Răs
punsuri la întrebările cititori
lor ș.a.

că a- 
inte-

în a-

Timpul probabil pentru zilele de 
27, 28 și 29 august, în țară : Cerul 
va fi variabil, cu înnorări mai pro
nunțate în jumătatea de vest a ță
rii, unde se vor semnala ploi loca
le, care vor fi și sub formă de a- 
versă. In rest, ploi izolate. Vînt po
trivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 8 și 18 grade, iar cele 
maxime între 20 și 28 de grade, pe 
alocuri mai ridicate. în București : 
Cerul va fi temporar noros, favorabil 
ploii de scurtă durată. Vint potrivit. 
Temperatura ușor Variabilă.

legătură cu plecarea definitivă a 
acestuia din țara noastră.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, prietenească, a 
participat Nicolae Ghenea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

delegația a fost salutată de tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

Au fost de față Li Min Su, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

ADUNARE NAȚIONALĂJ
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, a participat Corneliu 
Mănescu, președintele grupului ro
mân din Uniunea interparlamentară.

(Agerpres)

Domnului SAM NUJOMA
Președintele Organizației Poporului 

din Africa de Sud-Vest (Namibia) — S.W.A.P.O.
Domnule președinte,
Cu ocazia celei de-a șaptea aniversări a declanșării luptei armate de 

către S.W.A.P.O. în Namibia, am deosebita plăcere ca, în numele Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, al poporului român, 
precum și al meu personal, să vă transmit cele mai calde felicitări, iar 
poporului din Namibia, cele mai bune urări de noi succese în lupta 
dreaptă de eliberare națională pe care o desfășoară sub conducerea 
S.W.A.P.O., pentru obținerea cît mai grabnică a victoriei finale.

îmi amintesc cu multă plăcere de vizita pe care ați făcut-o recent 
în Republica Socialistă România, de convorbirile pe care le-am avut în 
legătură cu dezvoltarea relațiilor de prietenie și solidaritate dintre 
P.C.R. și S.W.A.P.O., cu evoluția situației internaționale, ceea ce și-a 
găsit o expresie elocventă în comunicatul comun adoptat cu acest prilej.

îmi exprim convingerea că raporturile prietenești existente între 
Partidul Comunist Român și Organizația Poporului din Africa de Sud- 
vest (Namibia) se vor extinde în continuare, în folosul popoarelor noas
tre, al luptei forțelor antiimperialiste pentru libertate, independență na
țională și progres social.

Folosesc acest prilej pentru a exprima sentimentele de solidaritate 
militantă ale Partidului Comunist Român, ale întregului popor român 
cu cauza dreaptă a poporului namibian și să vă asigur de întregul 
sprijin al Partidului Comunist Român, al poporului român, pentru lupta 
legitimă a popoarelor din Namibia, din celelalte teritorii coloniale, pen
tru o dezvoltare liberă, independentă, pe calea propășirii economice și 
sociale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Tovarășul Ștefan Andrei, secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a avut, în cursul 
zilei de sîmbătă, o întilnire priete
nească cu tovarășul Andre Leonard, 
secretar național al Partidului 
list Belgian.

Cu acest prilej a avut loc o 
ție referitoare la dezvoltarea 
turilor de prietenie și 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Belgian, dintre 
România și Belgia.

Socia-

discu- 
rapor- 

colaborare

în aceeași zi, tovarășul Ștefan An
drei, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
s-a întîlnit la sediul C.C. al P.C.R. 
cu tovarășul Bernard Montannier, 
membru supleant al Comitetului Di
rector al Partidului Socialist Fran
cez.

In cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă prietenească, 
fost abordate unele 
aprofundării relațiilor 
dintre P.C.R. și P.S.F.

au
aspecte ale 

de colaborare

(Agerpres)

ca- 
între

eco-

în perioada 12—25 august, a dele
gație de ziariști coreeni, condusă de 
Kim Ian Săn, director general ad
junct al A.C.T.C.-Phenian, a făcut o 
vizită de documentare și schimb de 
experiență în țara noastră. în 
drul acordului de colaborare 
Agerpres și A.C.T.C.

Oaspeții au vizitat obiective
nomice și social-culturale din Bucu
rești, județele Dolj, Mehedinți. Hu
nedoara, Sibiu, Brașov, Prahova, s-au 
întîlnit cu reprezentanți ai organe
lor locale de partid, . de stat, ale 
Frontului Unității Socialiste.

în cadrul vizitei, ziariștii coreeni 
au purtat convorbiri cu conducerea 
agenției române de presă „Ager-

avut o în-
adjunct

preS". De' asemenea, au 
trevedere cu Vaslle Gliga, 
al ministrului afacerilor externe.

înainte de plecare, delegația 
A.C.T.C. a fost primită de tovarășul 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

La primire, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, tovără
șească. au participat Teodor Mari
nescu, membru al C.C. al P.C.R., și 
Ion Mărgineanu, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., director general 
al agenției române de presă „Ager
pres".

A fost prezent Li Min Su. amba
sadorul R.P.D. Coreene la București.

din Senatul francez
Sîmbătă dimineața a părăsit Capi

tala delegația Grupului parlamentar 
de prietenie Franța-România din Se
natul francez, condusă de Pierre 
Christian Taittinger, președintele 
grupului, care a făcut o vizită în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
parlamentarii francezi au fost salu
tați de acad. Ilie Murgulescu, vice-

președinte al Marii Adunări Naționa
le, președintele Grupului parlamen
tar român pentru relațiile de priete
nie România—Franța, Traian Ionașcu, 
Constantin Dinculescu, președinți de 
comisii ale M.A.N., precum și de alți 
deputați.

A fost prezent Francis Levasseur, 
ambasadorul Franței la București.

(Agerpres)

MOSCOVA 25 (Prin telefon de la 
trimisul Agerpres, A. Berger): Ca
pitala Uniunii Sovietice a găzduit în
tre 15 și 25 august cea de-a șaptea 
ediție a Jocurilor mondiale universi
tare de vară.

Vineri au avut loc ultimele între
ceri. în turneul de lupte libere, 
concurența români au ciștigat două 
medalii de argint — Vasile Iorga 
(categ. 82 kg) și Ladislau Simon 
(categ. plus 100 kg) — și una de 
bronz, prin Emilian Cristea (categ. 
74 kg). Cu aceste ultime trofee, de
legația studenților sportivi din 
România realizează un bilanț remar
cabil la cea mai importantă compe
tiție polisportivă a anului.

Cele mai multe medalii pentru cu
lorile sportive românești au fost ob
ținute de luptători. Ca și la alte 
competiții de anvergură, ei au dove
dit, prin cele nouă medalii cucerite, că 
se numără printre cei mai buni din 
lume. Ajuns la apogeul carierei sale 
sportive, Gheorghe Berceanu și-a 
adăugat în bogatu-i palmares, ală
turi de titlurile de campion olimpic, 
mondial și european, și pe cel de 
laureat al Jocurilor mondiale univer
sitare. în competiția de scrimă, per
formanța cea mai valoroasă a reali
zat-o, cum se știe, echipa feminină 
de floretă, alcătuită din cunoscutele 
scrimere Suzana Ardeleanu. Ileana 
Gyulai, Ecaterina Iencic-Stahl și 
Magdalena Bartoș, ciștigătoare ale 
medaliei de aur.

O surpriză plăcută au constituit-o

gimnaștii și, dintre ei, în special, 
tînărul campion Dan Grecu, cîștigă- 
tor a două medalii. El și-a adju
decat medalia de aur în proba de 
inele, iar la bară fixă s-a clasat pe 
locul trei.

Concursul 
nit la start 
tinentali și 
prilejuit afirmarea sportivei român
ce Virginia 
medaliei de 
time.

In finala
baschet, echipa U.R.S.S. a învins cu 
82—44 (38—21) formația S.U.A. La 
masculin, medalia de aur a revenit 
baschetbaliștilor americani, care au 
întrecut cu 
ția U.R.S.S.

La volei, 
cupat locul 
a României 
Braziliei cu 
pe locul 4, 
cu primele 
setaveraj inferior.

de atletîsm, care a reu- 
campioni olimpici, con- 
recordmani mondiali, a

Bonci-Ioan. cîștigătoarea 
aur la săritura în înăl-

turneului feminin de

scorul de 75—67 forma-

echipele U.R.S.S. au o- 
întîi. Formația feminină 

(care a învins echipa 
scorul de 3—1) s-a situat 
la egalitate de puncte 
trei clasate, dar cu un

Festivitatea de închidere a Uni
versiadei de la Moscova s-a desfășu
rat ieri pe stadionul de la Lujniki.

Redacția sportivă a agenției T.A.S.S. 
a transmis clasamentul pe medalii al 
Jocurilor mondiale universitare de la 
Moscova. Iată ordinea 
urma celor 10 zile de
U.R.S.S. (68 medalii de aur. 36 de ar
gint, 30 de bronz) ; 2.
medalii de aur, 15 de argint, 19 de

. echipelor, în 
întreceri : 1. —

— S.U.A. — (19

bronz) ; 3. — România (4 medalii de 
aur, 7 de argint, 8 de bronz); 4. — Ja
ponia — (3 medalii de_aur, 8 de ar
gint, 1 de bronz); 5. — '
6. — Anglia (2-3-1); 7.
8. Cehoslovacia (2-2-1) ;
(2-0-7) ; 10. Finlanda (2-0-0) ; 11. Un
garia (1-9-4) ; 12. Bulgaria
13. R. F. Germania (1-4-6) ; 14. R. D. 
Germană (1-3-8) ; 15. Franța (1-2-1) 
etc.

Polonia (2-3-5);
— Cuba (2-3-1):

9. Italia

(1-7-7) ;

Azi, la fotbal
• Meciurile din Capita

lă, pe terenuri diferite: 
Giuîești (ora 12) și Re
publicii (ora 17).

Astăzi se dispută etapa a 4-a 
a campionatului diviziei A la 
fotbal. In Capitală, pe stadionul 
Giuîești, cu începere de la ora 
12, Rapid—Universitatea Cluj, 
iar pe stadionul Republicii, cu 
începere de la ora 17, Sportul 
studențesc—S. C. Bacău.

în țară vor avea loc următoa
rele partide: C.F.R. Cluj—C.S.M. 
Reșița; Steagul roșu Brașov— 
F. C. Argeș ; A.S.A. Tg. Mureș— 
Steaua : Petrolul—Jiul, Politeh
nica Timișoara—F, C. Constanța; 
Universitatea Craiova—Politeh
nica Iași ; U.T. Arad—Dinamo.

Cu șapte ani in 
urmă, patrioții nami- 
bieni, sub conducerea 
S.W.A.P.O. (Organiza
ția Poporului din Afri
ca de Sud-Vest), au 
declanșat lupta arma
tă pentru eliberarea 
națională. De atunci, 
ziua de 26 august este 
marcată în întreaga 
lume ca zl de soli
daritate cu lupta po
porului namibian îm
potriva dominației ra
siștilor sud-africani, 
pentru afirmarea
drepturilor sale la li
bertate și autodeter
minare.

Namibia, fostă co
lonie germană, plasa
tă, după primul răz
boi mondial, sub man
datul Ligii Națiunilor, 
a fost mai tîrziu a- 
nexată în mod ilegal 
de Republica Sud- 
Africană. Nesocotind 
decizia din 1966, a Or
ganizației Națiunilor 
Unite, prin care a fost 
retras acest mandat, 
precum și numeroa
sele rezoluții ale Con
siliului de Securitate, 
care consacră dreptul 
imprescriptibil la au
todeterminare și inde
pendență al poporului 
namibian, regimul de 
la Pretoria a introdus 
în teritoriul Africii 
de Sud-Vest practicile 
segregaționiste la care 
recurg în țara lor, 
precum și o exploata
re de tip colonial. A- 
fricanii, care repre
zintă 80 la sută din 
populația Namibiei, au 
fost strămutați în 
bantustane — un fel 
de rezervații de unde 
albii își procură o 
forță de muncă iefti
nă — privați de orjce 
drepturi și libertăți. 
Două treimi din teri
toriul Namibiei — pă- 
mînturile cele mai 
mănoase și bogate in 
minereuri, diamante

și petrol — au fost 
acaparate de colonii 
albi sau concesionate 
marilor monopoluri 
internaționale.

Politicii de domina
ție colonială și apart
heid, populația afri
cană din Namibia i-a 
răspuns prin intensi
ficarea luptei de eli
berare. Sub conduce
rea Organizației Po
porului din Africa de 
Sud-Vest, forțele pa
triotice namibiene au 
repurtat an de an 
victorii tot mai mari, 
și-au extins controlul 
asupra unor noi zone 
în care au început să 
apară primii vlăstari 
ai vieții noi — școli 
mobile de diferite 
grade, asistență sani
tară etc. Lupta îm
bracă noi și noi for
me ; în 1972 muncito
rii namibieni au de
clanșat o grevă gene
rală care a paralizat 
întreaga viață econo
mică a Namibiei și 
s-a transformat într-o 
acțiune politică de 
răsunet. Paralel cu 
revendicări economi
ce, greviștii au = cerut 
acordarea independen
ței patriei lor.

In fața valului cres- 
cînd al luptei popu
lației africane, autori
tățile rasiste au in
tensificat teroarea, în
cercările de dezmem
brare a țării, au tre
cut la aplicarea așa- 
numitului plan „ho
meland" — de acorda
re a așa-zisei „auto
nomii administrative", 
țintind prin aceasta 
să distrugă unitatea 
națională și integrita
tea teritorială a Na
mibiei, să perpetueze 
dominația lor colo
nială.

Ca popor care a dus 
de-a lungul secolelor 
o luptă necurmată

pentru independență 
națională, nutrind sen
timente de simpatie 
față de mișcările de 
eliberare din Africa, 
față de toate popoa
rele care duc lupta 
împotriva dominației 
străine, poporul ro
mân este deplin soli
dar cu lupta poporu
lui namibian pentru 
înfăptuirea aspirațiilor 
sale legitime de li
bertate și progres e- 
conomic și social. 
Țara noastră a spriji
nit și va continua să 
sprijine la O.N.U. și 
în cadrul altor orga
nizații internaționale, 
cauza poporului Na
mibiei, se pronunță 
neabătut pentru apli
carea integrală a ho
tărîrilor Organizației 
Națiunilor Unite, a- 
cordă un ajutor mul
tilateral mișcării de 
eliberare din Nami
bia. Dezvoltarea re
lațiilor de prietenie 
și solidaritate cu 
S.W.A.P.O. și-a găsit 
expresie în întîlnirea 
pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a 
avi'.t-p, ,jn timpul vi- 

„-ziteiiijalg pe contine-n-«»>> 
tul african, cu o deie-...„ 
ggtie^a conducerii Qfi '

’ gariizației Poporului 
din Africa de Sud- 
Vest, ca și în timpul 
vizitelor făcute in țara 
noastră de președin
tele acesteia, Sam Nu- 
joma, și alți membri al 
conducerii S.W.A.P.O. 
Cu aceste prilejuri, 
ambele părți și-au 
reafirmat dorința de 
a extinde legăturile 
bilaterale în interesul 
celor două popoare, al 
cauzei libertății, pro
gresului și păcii.

Poporul român nu
trește convingerea 
fermă că lupta po
porului namibian va 
fi încununată de vic
torie.

ÎNTOARCEREA ÎN CAPITALĂ A PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI CENTRAL AL U. G. S. R.

Sîmbătă seara s-a înapoiat în Ca
pitală tovarășul Mihai Dalea, pre
ședintele Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor din 
România, care, la invitația Congresu
lui Sindicatelor Britanice (T.U.C.), a 
făcut o vizită în Marea Britanie. Pe 
aeroportul București-Otopeni se a-

flau membri ai Biroului Executiv al 
Consiliului Central al U.G.S.R. și 
activiști ai sindicatelor.

Au fost prezenți, de asemenea, re
prezentanți ai Ambasadei Marii Bri
tanii la București.

(Agerpres)

Vizita parlamentarilor egipteni
Simbătă, în cea de-a doua zi a 

vizitei Ia Brașov, delegația parla
mentară din Republica Arabă Egipt, 
condusă de dr. Hafez Badawi, pre
ședintele Adunării Poporului, a fost 
oaspetele constructorilor de tractoare, 
în secțiile întreprinderii, membrii de

legației au luat cunoștință de proce
sul modern de fabricație.

în aceeași zi, parlamentarii egip
teni au vizitat străvechiul oraș de la 
poalele Timpei cu cunoscutele monu
mente istorice și de artă.

(Agerpres)

Cronica zilei
rfflEDSBB

Sîmbătă, 25 august, tovarășul Mihai 
Gere, membru al Biroului Executiv, 
secretar al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, a primit 
pe Istvan Bencsik, secretar general 
al Consiliului Național al Frontului 
Popular Patriotic din R.P. Ungară, 
care și-a petrecut concediul de odih
nă în țara noastră, la invitația Con
siliului Național al Frontului Unității 
Socialiste.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire privind relațiile dintre cele 
două organisme frățești ; discuțiile 
s-au desfășurat intr-o atmosferă 
prietenească, cordială.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare consilierului special al 
președintelui pentru problemele 
securității naționale, dr. Henry Kis
singer, cu ocazia numirii sale în 
funcția de secretar de stat al Sta
telor Unite ale Americii.

★
Sîmbătă a părăsit Capitala, in- 

dreptindu-se spre patrie, delegația 
Combinatului chimic de la Polawy, 
— Republica Populară Polonă — 
condusă de tovarășul Lech Sobczak, 
prim-secretar al comitetului de 
partid al combinatului, care s-a 
aflat în țara noastră, la invitația 
adresată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R., 
cu prilejul vizitei la acest combinat. 
Oaspeții au participat la festivitățila

din Capitală organizate cu prilejul 
celei de-a 29-a aniversări a insurec
ției naționale antifasciste armate, au 
vizitat obiective economice și social- 
culturale din București și județela 
Dolj, Mehedinți și Gorj.

(Agerpres)

Cu adîncă mihnire, anunțăm în
cetarea din viață, în ziua de 23 au
gust, după o scurtă dar grea sufe
rință, a colegului nostru George 
Cuibuș (născut în București, la 5 oc
tombrie 1923), redactor pentru pro
bleme de cultură al ziarului „Scîn- 
teia". încă din tinerețe a desfășurat 
o rodnică și apreciată activitate pu
blicistică. Din 1965 a lucrat în co
lectivul „Scînteii", bucurîndu-se de 
stima și prețuirea colegilor săi.

Amintirea sa va stărui în redacția 
noastră, în inimile tuturor celor 
care l-au cunoscut și stimat pentru 
calitățile sale de om și de publicist.

REDACȚIA ZIARULUI 
„SCINTEIA”

înhumarea va avea loc azi, 26 au
gust, în jurul orei 16 și 30 minute; 
la cimitirul de pe Șoseaua Pantei!- 
mon (stația Fîntînlca).



MESAJUL 
președintelui Consiliului de Stat al României, 

Nicolae Ceaușescu, adresat Conferinței 
internaționale „Pacea mondială prin drept“

(Abidjan, 26 august 1973)

„Prezenta președintelui României 
in Peru va permite stringerea 

iegânirilor intre cele M popoare ii

DECLARAȚIA MINISTRULUI PERUAN DE EXTERNE

AU APĂRUT

îmi revine deosebita plăcere de a adresa un 
cordial salut participanților la cea de-a Vl-a Con
ferință internațională „Pacea mondială prin drept" 
și să-mi exprim convingerea că eminenții juriști 
reuniți la această conferință își vor aduce o con
tribuție activă Ia promovarea și aplicarea princi
piilor dreptului internațional în relațiile dintre 
toate statele, la asigurarea unei păci trainice și la 
edificarea unei lumi mai bune, în care încrederea, 
respectul reciproc și cooperarea între popoare să 
ia în mod definitiv locul războiului și suferințelor 
de tot felul pe care le-a încercat omenirea.

Reuniunea dumneavoastră are loc în condițiile 
în care pe arena mondială au loc profunde mutații 
în direcția destinderii și colaborării, a afirmării 
politicii de independență a popoarelor, a partici
pării tuturor statelor la soluționarea problemelor 
internaționale și, în acest cadru, a sporirii rolului 
țărilor mici și mijlocii, a ridicării conștiinței și 
răspunderii și, totodată, a participării popoarelor 
la salvgardarea păcii.

Desigur, statornicirea unei păci durabile, fără 
războaie și conflicte, nu poate fi concepută decît 
prin instaurarea unor relații noi între state, demo
cratice, pe temeiul deplinei egalități în drepturi, 
în condițiile respectării riguroase a legalității in
ternaționale, a dreptului sacru al fiecărui popor 
de a fi stăpînul propriului destin, al bogățiilor 
naționale și de a se afirma în mod liber și suveran 
în cadrul comunității internaționale.

Republica Socialistă România, profund atașată

năzuințelor de pace, securitate și colaborare între 
popoare, promovează o politică activă de așezare 
a relațiilor dintre toate țările pe baza principiilor 
fundamentale ale dreptului internațional — res
pectarea neabătută de către toate statele a suve
ranității și independenței naționale, egalitatea în 
drepturi, neamestecul în treburile interne, nere- 
curgerea la forță sau la amenințarea cu forța, 
avantajul reciproc.

România consideră că numai respectarea tuturor 
acestor principii poate să asigure dezvoltarea și 
înflorirea fiecărei națiuni și, în același timp, să 
creeze un climat favorabil apropierii și înțelegerii 
între popoare, pentru o conlucrare multilaterală, 
pașnică și rodnică între toate țările lumii.

îmi exprim convingerea că juriștii, care prin 
înseși formația și menirea lor sînt chemați să slu
jească cu demnitate și devotament ideea de drep
tate, își pot aduce generoasa contribuție — prin 
toate mijloacele specifice profesiunii lor — la pro
movarea legalității internaționale, la combaterea 
injustiției și a oricărei opresiuni, la afirmarea 
personalității umane.

Urez tuturor participanților la conferință, care 
își desfășoară pentru prima dată lucrările în Africa 
— continent angajat în lupta pentru eliberarea 
națională, lichidarea definitivă a colonialismului și 
a discriminării rasiale, pentru o dezvoltare liberă 
și independentă pe calea progresului econom c și 
social — să obțină cele mai fructuoase succese în 
realizarea obiectivelor propuse, consacrate idealu
rilor de pace, libertate și înțelegere internațională.

LIMA 25 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută ziariștilor, mi
nistrul de externe al Republicii 
Peru, Miguel Angel de la Flor 
Valle, a subliniat semnificația deo
sebită a vizitei pe care o va între
prinde în această țară președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. „Fără îndoială, 
a spus ministrul de externe peruan, 
vizita președintelui României este 
de o importanță deosebită, dat 
fiind faptul că relațiile dintre 
România și Peru sînt foarte bune 
și că prezența președintelui Nicolae 
Ceaușescu în capitala noastră ne

va permite să strîngem legăturile 
între cele două popoare, precum 
și la nivel guvernamental. Nicolae 
Ceaușescu, a adăugat ministrul 
peruan, este o personalitate de 
importanță deosebită in desfășura
rea procesului revoluționar din 
țara sa".

Presa 
menea, 
fățișată 
Nicolae 
resul 
Peru 
liste 
și de

peruană publică, de ase- 
comentarii în care este in- 

personalitatea tovarășului 
Ceaușescu și relevă inte-

cu care este așteptat în 
conducătorul României socia- 
atît de către oficialități, cît 
către poporul peruan.

SALVADOR ALLENDE: 
Chile pe un nou făgaș

JUAN VELASCO ALVARADO 
Republica Peru 

pe drumul progresului
Editura Politică — București — august 1973

încheierea Congresului P. C. din Argentina
Geronimo Arnedo Alvarez a fost reales secretar general 

al partidului
BUENOS AIRES 25 (Agerpres). — 

La Buenos Aires s-au încheiat lu
crările celui de-al XIV-lea Congres 
al Partidului Comunist din Argenti-

Manifestări peste hotare consacrate 
sărbătorii naționale a poporalei roman

HAVANA. — Ambasadorul 
României in Cuba, Petre Ionescu, 
a vorbit la posturile de televiziune 
cubaneze despre importanța isto
rică a. actului de la 23 August 1944. 
Au fost prezentate filme românești.

neral al
Oamenilor
(A.K.E.L.), 
cretar general al partidului.

Partidului Progresist al 
Muncii din Cipru 
Edon Christofinis, se-

CAMBODGIA

PUTERNICĂ OFENSIVĂ 
A PATRIOTILOR KHMERI

* Atac cu rachete asupra ae
roportului din Pnom Penh

• A iost tăiată principala co
municație a capitalei

PNOM PENH 25 (Agerpres). — Cea 
mai puternică ofensivă a patrioțilOr 
IfHrtieri de la încetarea bombarda
mentelor americane în Cambodgia 
s-a produs simbătă, cînd aceștia au 
atacat cu rachete aeroportul din 
Pnom Penh, informează agențiile 
Reuter și A.F.P. Tot simbătă, forțe
le armate patriotice naționale au tă
iat șoseaua nr. 5, de importanță stra
tegică, instaurînd controlul asupra 
unui tronson de aproape 7 km și 
tăind astfel principala comunicație a 
capitalei cu al doilea oraș al Cam- 
bodgiei, Battambang.

Presiunile patrioților s-au inten
sificat și în jurul orașului Kompong 
Cham, situat la 80 km nord-est de 
Pnom Penh, ale cărui comunicații cu 
restul țării se rezumă în prezent la 
traficul aerian.

Evolufia situafiei din Cipru
• Președintele Papadopoulos cere generalului Grivas să-și 

dizolve organizația ilegală
• Răspunsul președintelui Makarios

ANKARA. —, Ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Anka
ra, George Marin, a oferit o re
cepție la care au participat H. 
Bayulken, ministrul afacerilor ex
terne al Turciei, conducători ai 
unor instituții centrale, generali, 
funcționari superiori din M.A.E. și 
alte instituții, oameni de cultură 
șt artă, ziariști, precum și membri 
ai corpului diplomatic.

ATENA 25 (Corespondență de Ia 
I. Badea). La Atena a fost dată pu
blicității o declarație a președintelui 
Republicii Elene, Gheorghios Papa
dopoulos, prin care acesta își expri
mă neliniștea profundă pentru situa
ția creată in Cipru, datorită activi
tății organizațiilor și grupărilor ile
gale.

„Grecia — se spune în declarație 
—■ a dezaprobat public acțiunile or
ganizației ilegale a generalului Gri
vas, care subminează, politica ... sa 
constind în soluționarea problemei 
cipriote prin convorbiri intercipriote 
lărgite, cu scopul garantării unui stat 
independent, suveran și unitar. To
tuși, generalul Grivas-Dighenis nu 
numai că nu a dat curs recomandă
rilor Greciei, dar și-a extins activi
tatea prin acțiuni nedemne". în de
clarația președintelui Papadopoulos 
se arată că guvernul grec se vede 
nevoit să ceară din nou generalului 
Grivas-Dighenis să înceteze imediat 
activitatea armată și să-și dizolve 
organizația.

★
NICOSIA 25 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Cipru, arhiepis

copul Makarios, și-a exprimat pro
funda satisfacție față de chemarea 
lansată de guvernul grec generalu
lui Grivas de a-și abandona activi
tatea asumată și de a-și dizolva or
ganizația ilegală. „Sînt sigur — a 
spus președintele Makarios — că de
clarația președintelui Gheorghios 
Papadopoulos va fi bine primită de 
poporul cipriot și va contribui la 
instaurarea unității și păcii între 
cele două comunități cipriote".

NICOSIA 25 (Agerpres). — Poliția 
cipriotă a arestat, în cursul raiduri
lor întreprinse în ultimele 48 de 
ore, în districtul Famagusta — zona 
răsăriteană a Ciprului, un număr de 
30 de persoane. Acestea sînt investi
gate în prezent, fiind suspectate de 
de a fi participat, joia trecută, la in
cidentele care au provocat uciderea 
a doi polițiști.

Potrivit unor declarații oficiale, 
persoanele deținute sînt suspectate 
de conspirație împotriva statului, în- 
trucît în timpul perchezițiilor au fost 
descoperite asupra lor mari cantităti 
de arme, muniții și documente sedi
țioase.

DJAKARTA. — Ambasadorul 
României la Djakarta, Marin Ale
xie, a oferit o recepție. Au parti
cipat Adam Malik, ministrul afa
cerilor externe, Domo Pranoto și 
M. Isnaeni, vicepreședinți ai Adu
nării Consultative Populare (M.P.R.) 
și ai Parlamentului, alte persoane 
oficiale, reprezentanți ai conduce
rilor partidelor politice, presei și 
radiodifuziunii 
cercurilor

indoneziene, ai 
economice și culturale.

— Însărcinatul cu afa- 
României la Nicosia,

NICOSIA. 
ceri a.i. al
Ion Angliei, a pferit. un cocteil, la 
care au participat Glafcos Clerides, 
președintele Parlamentului cipriot, 
Rauf Denktaș, vicepreședinte al 
Republicii Cipru, Yiannaki Chris- 
tofides. ministrul afacerilor exter
ne, Michael Colokasides, ministrul 
comerțului și industriei, Andreas 
Patsalides, ministrul finanțelor, 
Andreas Kouros, ministrul educa
ției. P. Stavrou, subsecretar la pre
ședinție, Osorio Tafall, reprezentant 
special in Cipru al secretarului ge
neral al O.N.U., precum și alți 
reprezentanți ai O.N.U.. deputați, 
membri ai corpului diplomatic, oa
meni de știință și artă, reprezen
tanți ai cercurilor de afaceri, zia
riști. De asemenea, au luat parte 
Ezekias Papaioannou, secretar ge

LIMA. — Ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Lima, 
Mircea Nicolaescu, a vorbit la pos
turile de radio peruane „Radio 
National", „Radio Luz“, „Radio 
Union" și la 
„Canal 7“, 
actului de 
preocupările 
român.

Cu același 
român a oferit o recepție, la care 
au participat persoane oficiale, 
membri ai corpului diplomatic, di
rectori ai unor întreprinderi, per
sonalități din domeniile științei și 
culturii, ziariști.

Posturile de radio peruane au di
fuzat, in cinstea zilei de 23 Au
gust, programe bogate și variate 
de muzică populară, ușoară și cla
sică românească, iar Televiziunea a 
prezentat filmul de scurt metraj 
„București — capitala României".

peruane
„Radio Luz“,

i Televiziunea peruană 
despre semnificația 

la 23 August 1944 și 
actuale ale poporului

prilej. ambasadorul

MONTEVIDEO. — La Ambasada 
română din Montevideo a avut loc 
un cocteil la care au participat 
Nestor Bolentini, ministrul de in
terne, Jose Etcheverry Stirling, 
ministrul industriei și comerțului, 
Ubillos, ministrul transporturilor, 
comunicațiilor și turismului, Solo
mon Michelin, subsecretar la Mi
nisterul de Externe, numeroase 
personalități ale vieții politice, e- 
conomice și culturale uruguayene.

Ambasadorul României la Mon
tevideo, Valeriu Pop, a vorbit la 
posturile de radio și de televiziune.

Totodată, sub auspiciile Institu
tului cultural Uruguay-România, la 
Școala de stat purtind numele tă
rii noastre a avut loc o festivitate 
în cadrul căreia s-a relevat sem
nificația zilei de 23 August.

na. Participanții au aprobat raportul 
prezentat de secretarul general al 
P.C. din Argentina. Geronimo Arnedo 
Alvarez, privind situația politică din 
țară și sarcinile partidului în etapa 
actuală.

Congresul a adoptat o rezoluție în 
care se pronunță pentru sprijinirea 
lui Juan Peron și a soției sale, Isa
bela Peron, care candidează pentru 
funcțiile de președinte și, respectiv, 
vicepreședinte al republicii. în ale
gerile de la 23 septembrie. în rezo
luție se arată că partidul va sprijini 
Mișcarea Justițialistă condusă de gel. 
neralul Peron 
ta va urmări 
rare națională

Congresul a 
a Comitetului
Argentina. Geronimo Arnedo Alvarez 
a fost reales secretar general al P.C. 
din Argentina.

..atita timp cît aceas- 
un program de elibe- 
și socială".
ales noua componență 
Central al P.C. din

Bugetul O. N. U.

OTTAWA. — Ambasadorul ro
mân la Ottawa, Bucur Șchiopu, a 
organizat un cocteil, la care au 
participat J. Aitkin, președintele 
Corporației de dezvoltare a expor
turilor, J. Gray, președintele Com
paniei pentru energie atomică, 
J. Williams, prim-adjunct al mi
nistrului'dgticulturii, E. Black, di
rector general în M.A.E., însărcinat 
cu problemele europene, alți func
ționari superiori din M.A.E. cana
dian, șefi ai misiunilor diplomatice, 
personalități economice și cultural- 
artistice, profesori și cercetători 
universitari, reprezentanți ai cercu
rilor de afaceri, ziariști.

Cu același prilej, ambasadorul 
român a luat cuvintul la posturile 
de radio din Montreal, iar postu
rile de radio și televiziune din 
Ottawa și Montreal au transmis 
filme și emisiuni muzicale româ
nești.

ÎN PREAJMA IMPORTANTEI VIZITE DE PRIETENIE ȘI COLABORARE 

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN ȚÂRI ALE AMERICII LATINE

Anunțată oficial zilele trecute, vi
zita pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o va întreprinde în Ve
nezuela, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. la invitația președintelui 
Rafael Caldera, este așteptată de 
către opinia publică venezueleană 
— așa cum am avut prilejul să mă 
conving personal — cu viu interes 
și cu sentimente de caldă prietenie.

tate. Decada anilor 60 a constituit o 
primă etapă în acest sens, iar re
zultatele ei pot fi considerate satis
făcătoare. Sectorul industrial a 
crescut, dovedind că poate constitui 
un factor dinamic al economiei na
ționale. Această etapă ne-a dat o 
bază, precum și experiența și capa
citatea de a intra intr-o fază supe
rioară a dezvoltării noastre indus
triale".

Pregătind noua fază de dezvoltare 
economică, guvernul a luat o serie 
de măsuri importante, între care de
nunțarea tratatului comercial cu 
S.U.Â. (ce conținea o serie de factori 
de natură să frineze comerțul exte
rior al Venezuelei), adoptarea noului 
sistem de tarife vamale urmă
rind o protejare mai dinamică a 
industriei naționale. Totodată, prin 
aderarea la Pactul Andin, Venezue-

megă coșurile cuptoarelor întreprin
derii „Sidor" (Siderurgica del Ori
noco). cu o producție anuală de peste 
1,3 milioane de tone. I se adaugă mi
nele de fier din apropiere, barajul 
Guri de pe rîul Caroni, cu centrale
le hidroelectrice care, atunci cînd 
vor funcționa la capacitatea proiec
tată, vor furniza anual peste zece 
milioane și jumătate de kWh. Zona 
Guayana mai posedă și alte bogății s

NEW lYORK. — Postul de radio 
al municipalității New Yorkului a 
difuzat o emisiune specială de 45 
de minute. Ambasadorul României 
în Statele Unite, Cornelia Bogdan, 
a vorbit despre semnificația 
tului de la 23 August 
poporului român. In 
emisiunii s-a transmis 
mânească.

„Cultura românească 
rană în orizontul ei universal" 
constituit tema unei 
ținute de prof. Dan 
directorul Bibliotecii române 
New York, in cadrul ciclului

ac- 
în istoria 
continuarea 
muzică ro-

contempo- 
a 

conferințe 
Grigorescu, 

din 
___ _  ______ de 

sesiuni științifice consacrate feno
menului cultural contemporan, ci
clu organizat sub auspiciile Uni
versității din Princeton.

La Biblioteca română a fost or
ganizată o seară de filme româ
nești — scurt-metraje și documen
tare — infățișind aspecte ale rea
lizărilor economice, artistice și 
culturale ale tării noastre.

GENEVA. — La Muzeul etnogra
fic din Basel a avut loc vernisajul 
unei expoziții de artă și cultură 
populară românească.

elaborat pe o

recomandă o
O.N.U. ținînd

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 
— într-un raport adresat viitoarei 
sesiuni a Adunării Generale, secreta
rul general, Kurt Waldheim, a pro
pus un buget al Organizației Națiu
nilor Unite pentru anii 1974 și 1975 
în valoare de 513 440 000 dolari. în 
conformitate cu o hotărîre a Adună
rii Generale, adoptată la sesiunea 
trecută, este pentru prima dată cînd 
bugetul O.N.U. este 
bază bienală.

Secretarul general 
majorare a bugetului
seama de extinderea activităților or
ganizației, precum și de fenomenele 
inflaționiste și devalorizarea dolaru
lui american. Pentru anul 1974, se 
propune un buget de 253,7 milioane 
dolari, ceea ce reprezintă o creștere 
cu 28,5 milioane sau 12,6 la sută In 
comparație cu 1973. Bugetul propus 
pentru anul 1975 reprezintă 259,7 
milioane dolari — adică o creștere 
cu 2,4 Ia sută față de cheltuielile 
pe 1974. Secretarul general propune 
ca 430,7 milioane dolari din bugetul 
bienal să fie acoperiți din cotizațiile 
statelor membre, iar restul sumei 
din diferite activități și încasări ale 
O.N.U.
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...O tară cu deosebite frumuseți 
naturale și imense avuții, cu un po
por a cărui hărnicie este poten
țată de năzuința de a păși ferm pe 
calea progresului, de a-și făuri o 
puternică economie de sine stătă
toare, de a consolida independența 
națională a patriei sale și a-i asi
gura într-o măsură cît mai largă 
afirmarea suverană pe plan inter
național — acestea sînt cîteva ele
mente ce caracterizează Republica 
federativă Venezuela.

Decenii de-a rînduî. aproape în 
tot ce se scria despre Venezuela 
imaginile folosite erau cam aceleași : 
un fundal sugerînd abundenta țițe
iului : suprastructuri metalice de 
sonde ; instalațiile din golful Mara
caibo și conductele prin care se 
scurgea în afară „sîngele Venezue- 
lei“ — cum denumea un scriitor de 
aici șuvoiul de petrol extras din a- 
dincimi și transportat spre rafină
riile marilor companii străine.

Cu vreo jumătate de veac în ur
mă. Maracaibo nu era decît un loc 
de tranzit, un centru comercial oa
recare, un punct de plecare spre ex
terior al produselor venezuelene 
din acea vreme — îndeosebi cafea 
și fructe tropicale. Petrolul desco
perit în această zonă i-a adus o 
faimă mondială, devenind un sim
bol al întregii țări. Astăzi însă, 
acest simbol nu mai oferă un indi
ciu suficient asupra economiei ve
nezuelene, deoarece, între timp, ea 
a cunoscut o continuă dezvoltare și 
diversificare.

Desfășurarea unui amplu program 
de industrializare a țării a început 
in 1959. „Acest an — ne spune Ani- 
bal Vallero Diaz, viceministru la 
Ministerul Economiei — o. fost de
cisiv în dezvoltarea industrială mo
dernă a țării. Atunci, Venezuela a 
hotărit ca dintr-o țară exportatoare 
de materii prime să devină un stat 
cu o industrie proprie, capabilă să 
producă bunuri pînă atunci impor

o

Azi vă prezentăm:

VENEZUELA
SUPRAFAȚĂ : 912 650 kmp ; POPULAȚIE: 10 778 000 lo

cuitori ; CAPITALA : Caracas (peste 2 milioane și jumătate 

de locuitori). ALTE ORAȘE IMPORTANTE : Maracaibo, Bar- 

quisimeto, Valencia, San Cristobal ; FORMA DE GUVER- 

NĂMÎNT : republică federativă

în noua fază. Venezuela și-a pro
pus o dezvoltare multilaterală. Re
cuperarea bogățiilor naționale, crea
rea unor ramuri noi in economie în 
scopul de a o face să depindă cit 
mai puțin de hidrocarburi, integra
rea în circuitul economic a tuturor 
zonelor țării și valorificarea întregu
lui lor potențial — acestea sînt în li
nii mari obiectivele politicii promo
vate de guvernul președintelui Rafael 
Caldera. Ca și alte state din Ame
rica Latină, Venezuela urmărește să 
abandoneze ..monoexportul" prin 
dezvoltarea sistematică a sectoare
lor celor mai apte de a contribui la 
promovarea unor schimburi externe 
diversificate.

la și-a lărgit posibilitățile de desfa
cere a produselor atît.pe piața in
ternă, cît și pe cea externă, bucurîn- 
du-se totodată de avantajele de- 
curgînd din colaborarea economică și 
tehnică cu țările latino-americane 
participante la’ acest instrument dc 
cooperare.

Preocuparea pentru valorificarea 
avuției naționale din diverse regiuni 
ale țării și-a găsit expresie, dc 
pildă, în constituirea a ceea ce s-a 
numit „polul dezvoltării industriale" 
din zona Guayana. Cu 13 ani în 
urmă orașul Guayana nu exista încă 
pe hartă : acum, el are peste 130 000 
de locuitori. în această enclavă uma
nă, apărută în mijlocul junglei, fu-

aur, diamante, dolomită, mangan, 
titaniu etc.

Datorită condițiilor specifice, un 
anumit timp. Venezuela va depinde 
incă de petrol ca principală sursă de 
venituri pentru desfășurarea politicii 
de industrializare. Dar și în acest 
sector se acționează pentru o valori
ficare superioară a resurselor pe
troliere, pentru dezvoltarea petro
chimiei. „In ultimii ani — ne declară 
ministrul minelor și hidrocarburilor, 
Hugo Perez la Salvia — au fost a- 
doptate o serie de măsuri impor
tante. Sînt măsuri care au avut în 
vedere atit asigurarea unui control 
al statului asupra resurselor de hi
drocarburi, cît și crearea unor între

prinderi venezuelene capabile să 
fructifice cit mai eficient bogățiile 
respective".

Așa cum am auzit adesea afirmîn- 
du-se aci de către reprezentanți ai 
vieții politice și economice, prospec
tarea, exploatarea și industrializarea 
hidrocarburilor sint domenii în care 
dorința de colaborare și cooperare 
dintre Venezuela și România iși 
poate găsi multiple posibilități de 
concretizare. Ministrul Hugo Perez 
la Salvia a vizitat recent România. 
„Pînă acum — arăta el — colabo
rarea noastră s-a desfășurat mai 
ales in domeniul invățămintului teh
nic. Fără îndoială însă că după ce 
președintele Nicolae Ceaușescu va 
vizita. Venezuela, foarte multe posi
bilități de colaborare și cooperare își 
vor găsi o aplicare concretă. Mă re
fer în egală măsură la cercetarea în 
domeniul petrolului și petrochi
miei, ca și la instalarea de fabrici 
petrochimice realizate in comun. 
Sintem interesați, de pilțlă, în achi
ziționarea patentului românesc de 
recuperare a petrolului greu. De alt
fel, imediat, după vizita președin
telui dv., o delegație de experți 
venezueleni va pleca în România 
pentru a aprofunda tratativele pe 
care le-am purtat cînd m-am a- 
flat la București. Vreau să remarc 
in mod cu totul deosebit faptul că 
m-am simțit onorat, de întrevederea 
pe care mi-a acordat-o președintele 
României, care este o mare perso
nalitate, cu o viziune largă și mo
dernă asupra problematicii mondia
le, inclusiv asupra aceleia a conti
nentului nostru. Sînt convins că vi
zita domniei sale in America Latină 
va constitui un eveniment deosebit, 
va fi foarte fructuoasă pentru rela
țiile dintre România și. țările pe 
care le va vizita".

Acum, în diverse sectoare ale 
vieții economice și politice din a- 
ceastă țară se desfășoară o vie ac
tivitate de depistare a multiplelor 
posibilități pentru dezvoltarea aces
tor _ relații. Vizita președintelui 
României — au ținut să sublinieze 
mulți dintre interlocutorii noștri ve
nezueleni — va Însemna pentru noi 
un moment culminant al acestei ac
tivități, un prilej deosebit pentru 
ambele țări și popoare de a întări 
raporturile prietenești dintre ele în 
cele mai variate domenii.

Valentin PĂUNESCU
Caracas

Situația la frontiera din
tre Rhodesia și Zambia 
tinde din nou să se agraveze ca ur
mare a concentrării unor unități mi
litare, formate din mercenari anga
jați de regimurile rasiste din Rho
desia și Africa de Sud, cu sprijinul 
colonialiștilor portughezi.

Ministrul vest-german al 
afacerilor externe, Walter 
Scheel, a declarat, într-un interviu 
acordat primului canal de televiziune 
din R.F. Germania, că „nu există 
concepții fundamental diferite între 
R.F.G. și R.S. Cehoslovacă în ce pri
vește tratatul de normalizare a re
lațiilor dintre cele două țări. Pro
blemele rămase in suspensie — a 
precizat Walter Scheel — sint de 
ordin pur tehnic".

Consiliul delegaților 
Confederației Generale a 
Muncitorilor Libanezi 
(C.G.T.L.) a hotărit, în cursul unei 
reuniuni extraordinare, ca la 28 au
gust să fie declarată o grevă gene
rală de avertisment, de 24 de ore, 
pentru a impune guvernului și pa
tronatului să satisfacă revendicările 
sindicale privind, in special, asigu
rarea produselor de consum curent, 
controlul eficace al profiturilor pa
tronale și concedierile arbitrare. In 
caz că guvernul nu va da curs cere
rilor pînă la 28 septembrie, Consi
liul delegaților a dat depline puteri 
Comitetului Executiv al C.G.T.L. să 
decreteze greva generală nelimitată.

Guvernul vest-german 3 
intervenit pentru soluționarea con
flictelor de muncă ce au determinat 
declanșarea unor greve la mai multe 
întreprinderi metalurgice din regiu
nea industrială Ruhr. Un purtător 
de cuvînt al guvernului a declarat 
că cancelarul Willy Brandt va abor
da, luni, acest subiect în convorbirile 
pe care le va avea cu patronii, în 
cadrul vizitei sale la Tîrgul de toam
nă de la Frankfurt pe Main.

ăl 581-lea satelit artifi
cial al Pâmîntului, din seria 
„Cosmos", a fost lansat în U.R.S.S.

Coletele poștale conți- 
nînd bombe,care tin !n alarmâ 
de o săptămînă poliția Londrei, au 
făcut, vineri, primele victime. Un ~ 
funcționar superior de la Bursa din 
Londra și secretara acestuia au fost 
răniți de explozia unei asemenea 
bombe, primită cu poșta de dimi
neață. Este al zecelea colet de acest 
fel adus în cursul săptămînii, la di
verse adrese, de poșta londoneză. 
Poliția londoneză declară că aceste 
bombe ar fi trimise și plasate de 
mișcarea clandestină separatistă din 
Ulster.

0 operație de transplant 
CardiaC a reu?it pentru prima 
oară în Belgia. Un grup de medici 
din Bruxelles, sub conducerea doc
torului Primo, a transplantat, în 
urma unei operații care a durat cinci 
ore, inima provenind de la un băr
bat de 40 de ani unei femei în virs- 
tă de 50 dc ani. Starea pacientei este 
satisfăcătoare.

Delegația A.R.L.U.S., con- 
dusă de Iulian Ploștinaru, prim se
cretar al Comitetului județean Me
hedinți al P.C.R., care participă la 
manifestările din U.R.S.S. prilejuite 
de sărbătoarea națională a României, 
s-a întilnit la Kiev cu conducerea 
și activiști ai filialei Asociației de 
prietenie sovieto-române.

MARI INUNDAȚII 
ÎN PAKISTAN

KARACI 25 (Agerpres). — Trei 
noi spărturi produse în digurile flu
viului Indus au agravat situația 
provocată de inundații în provincia 
pakistaneză Sind. Sute de mii de 
persoane părăsesc în grabă această 
zonă cu ajutorul autobuzelor și al 
trenurilor speciale, puse la dispozi
ție de autorități. Un bilanț al inun
dațiilor arată că peste 5 milioane de 
persoane se află fără adăpost numai 
în provincia Sind, pagubele provo
cate culturilor fiind enorme. Potrivit 
informațiilor provenind din Larkana, 
apele au depășit cotele de inundație 
în zonele industriale ale orașului, 
locuitorii plecind spre regiunile mai 
puțin amenințate de inundații.
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