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PENTRU DEVANSAREA CINCINALULUI

Județul Suceava și-a îndeplinit 
planul pe anii 1971 1973 

cu 87 de zile înainte de termen

0 sarcină esențială pentru îndeplinirea și depășirea 
planului, pentru ridicarea eficienței economice

A flPASfl energic pe toate 
PIRGHIILE CREȘTERII 

PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
Ne aflăm în fața unor sarcini economice complexe care trebuie 

înfăptuite exemplar in acest ultim trimestru al anului. Cum este și 
firesc, colectivele de întreprinderi, sub conducerea nemijlocită a or
ganizațiilor de partid, acționează susținut pentru realizarea tuturor 
prevederilor planului de stat, pentru pregătirea in bune condiții a 
producției anului viitor. In acest context, atingerea nivelurilor pla
nificate la toți indicatorii de eficientă se detașează ca o preocupare 
prioritară. Ne oprim azi asupra modului de realizare a unuia din 
acești indicatori de eficiență : productivitatea muncii, domeniu in 
care planul de stat pe acest an prevede sarcini deosebit de mobi
lizatoare. în industrie, ritmul planificat de creștere a productivității 
muncii, in 1973 față de ,anul trecut, este de 9.1 la sută, pe aceasvă 
cale urmind a se obține mai bine de două treimi din sporul pro
ducției industriale.

Cum se materializează aceste 
prevederi ? Acum, după trecerea a 
trei trimestre, rezultatele obținute 
sint în măsură să ofere un tablou 
elocvent asupra hotăririi cu care 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
industrie au acționat pentru desco
perirea șî punerea in valoare a 
numeroase rezerve interne de creș
tere a productivității muncii. Față 
de aceeași perioadă a anului trecut, 
productivitatea muncii a sporit cu 
circa 10 la sută, atîngindu-se unul 
dintre cele mai înalte ritmuri din 
ultimii ani. Notabil este și faptul 
că pe această cale s-a asigurat 
peste două treimi din sporul pro
ducției industriale. De fapt, in 
acest an creșterea productivită
ții muncii s-a dovedit a fi unul 
din factorii de bază în bătălia 
pentru devansarea cincinalului, 
pentru creșterea eficienței econo
mice. în industria Capitalei, de pil
dă. circa 70 la sută din sporul pro
ducției industriale înregistrat în 9 
luni din acest an s-a obținut pe 
seama creșterii productivității mun
cii, prevederile de plan la acest 
indicator fiind depășite cu 1,5 la 
sută. Este. în fond, un rezultat deo
sebit. dacă avem în vedere indica
ția expresă dată de către secre

tarul general al partidului, și anu
me de a devansa termenele cinci
nalului in principal printr-o inten
sificare a muncii de concepție și 
organizare, printr-un plus de spi
rit gospodăresc. Intr-o serie de u- 
nități s-au atins ritmuri înalte de 
creștere a productivității muncii. 
Bunăoară, la intreprinderea „Elec
tromagnetica4* din București, prin 
aplicarea unor tehnologii moderne 
de lucru și extinderea mecanizării 
și automatizării, in trei trimestre 
s-a realizat o creștere a productivi
tății muncii cu circa 12 la sută față 
de perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut. Printr-o mai bună or
ganizare a lucrului și folosirea ju
dicioasă a forței de muncă, preve
derile planului la acest indicator 
important al eficienței economice 
au fost substanțial depășite la în
treprinderea de mecanică "fină și 
„Danubiana" din Capitală, între
prinderea de ciment din Bicaz, „E- 
lectromotof'-Timișoara ș.a. Ase
menea rezultate pozitive dovedesc 
că programele de creștere a pro
ductivității muncii elaborate in în
treprinderi, pe baza sarcinilor tra
sate de Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1972. s-au afirmat ca in
strumente de lucru eficace in fruc

tificarea mai intensă a resurselor 
tehnice și organizatorice menite să 
asigure înalte randamente in 
muncă.

Creșterea susținută a productivi
tății muncii și realizarea pe aceas
tă bază a unei părți cit mai mari 
din sporurile de producție consti
tuie un factor hotăritor pentru 
creșterea venitului național, asigu- 
rind astfel noi resurse atit pentru 
lărgirea producției, cit și pentru 
ridicarea nivelului de trai. Toc
mai avind in vedere aceste rea
lități, conducerea partidului a 
arătat, in repetate rinduri, ca 
sarcinile de plan în domeniul pro
ductivității muncii să fie nu numai 
atinse, dar și depășite. Practic, in 
legătură cu acest indice de eficien
tă nu ekistă limite in acțiunea 
factorilor de creștere. Ca atare, in 
acest uîtim trimestru, atit in uni- 
tățile care încă nu au atins cotele 
planificate ale, productivității mun
cii, cit și in "cele in care aceste 
cote au fost atinse trebuie să se 
persevereze in atragerea in circui
tul economic a oricăror posibilități, 
fie ele mari sau mici, de sporire a 
productivității muncii. Pirghiile de 
acțiune sint numeroase. Ne vom 
opri la eîteva, asupra cărora trebuie 
să se . acționeze neintirziat și per
severent. ?

Timpul productiv, folosit cu ran
dament maxim. Nu ne gîndim 
acum, în primul rînd, la ela
borarea și aplicarea unor am
ple studii de organizare știin
țifică a producției și a mun
cii, ci, înainte de orice, la finali
zarea unor măsuri menite să asi
gure desfășurarea ritmică a lucru
lui, lichidarea oricăror forme de 
risipă a' timpului productiv. Pulsul

(Continuare în pag. a Il-a)

Au intrat 

in funcțiune

SIBIU

Prima unitate 
de elemente 

hidropneumatice
SIBIU (Corespondentul „Scin- 

teii“. Nicolae Brujan). — In zona 
estică a Sibiului, unde se înal
ță cea mai nouă și mai mare 
platformă industrială a orașului, 
a intrat in funcțiune, la terme
nul stabilit, o modernă unitate 
de elemente hidropneumatice, 
primul obiectiv de acest fel 
din țara noastră. Noua secție de 
mecanică fină, care constituie 
cea mai importantă capacitate 
ele producție din planul de dez
voltare din acest cincinal a 
întreprinderii constructoare de 
mașini ..Balanța", va produce 
distribuitoare, relee și supape 
hidraulice pentru dispozitive de 
comandă automată, necesare e- 
chi pârii noilor tipuri de ma- 
șini-unelte. Harnicul colectiv 
de la „Balanța" s-a angajat da 
noul obiectiv să-și atingă pa
rametrii proiectați înainte de 
termenul stabilit.

JUDEȚUL HARGHITA 

Două uoi 
capacități 

de producție
MIERCUREA CIUC (Cores

pondentul „Scinteii". Bartunek 
Istvan), — Potențialul indus- 

, trial,.. .al j.udq,tului_ Harghi- 
ta s-a îmbogățit ‘ cu două 
noi capacități. A intrat par
țial în funcțiune Fabrica de 
utilaje și de piese de schimb 
pentru utilaj forestier din 
Miercurea Ciuc, la care. în ca
drul probelor tehnologice efec
tuate in ultimele săptămîni. s-a 
atins un nivel de producție care 
depășește prevederile. Concomi
tent. în municipiul Odovheiu Se
cuiesc a început să producă 
noua capacitate a Fabricii de 
confecții.

TELEGRAMA ADRESATĂ C. C. AL P. C. R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

în climatul de totală angajare 
patriotică în care este antrenat 
întregul nostru pojx>r pentru în
făptuirea mărețelor hotărîri ale 
Conferinței Naționale a Partidu
lui Comunist Român și ale ple
narelor C.C. al P.C.R.. care au 
urmat, pentru îndeplinirea înain
te de termen a prevederilor ac
tualului plan cincinal, oamenii 
muncii din județul Suceava, în 
frunte cu comuniștii, vă raportea
ză dumneavoastră, mult iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
realizarea pe data de 5 octombrie 
a.c. a planului producției globale 
industriale pe primii 3 ani din 
cincinal. Avansul creat, de 87 de 
zile, asigură ca pînă la sfîrșitul 
anului să se obțină o producție 
suplimentară de 1,6 miliarde lei, 
concretizată în importante canti
tăți de mangan, barită, mașini-

unelte. cherestea, celuloză, hîrtie, 
mobilă, tricotaje, încălțăminte, 
conserve, preparate din came și 
alte produse.

învățînd permanent din strălu
citul dumneavoastră exemplu de 
dăruire, angajare patriotică și 
clarviziune științifică, cu care 
conduceți națiunea noastră so
cialistă, măreața operă de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămintul României, 
oamenii muncii de pe aceste fru
moase meleaguri, mobilizați de 
organele și organizațiile de 
partid, vor face totul pentru 
realizarea înainte de termen a 
întregului plan cincinal prin pu
nerea în valoare la un nivel ca
litativ superior a rezervelor ma

teriale și umane de care dispu
ne județul nostru, fiind convinși 
că, prin aceasta î$i sporesc con
tribuția la accelerarea ritmului 
de dezvoltare economică și socia
lă a României socialiste.

Dînd glas sentimentelor de 
profund atașament față de condu
cerea partidului, vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că nu vom precupeți 
nici un efort pentru înfăptuirea 
neabătută a «politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru, a mărețului program 
stabilit de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională ale partidu
lui în vederea ridicării Româ
niei pe cele mai înalte culmi alt 
progresului și civilizației.

COMITETUL JUDEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R.

Vizita președintelui
Republicii India, 

dr. Varahagiri Venkata Giri

„Experiența României 
în domeniul industrializării 
prezintă un puternic interes 

pentru țările 
în curs de dezvoltare11

OPINII ALE PARTICIPANTILOR LA REUNIUNEA 
INTERNAȚIONALĂ PE TEMA „EFECTE SOCIALE ALE 

INDUSTRIALIZĂRII ZONELOR RURALE"

ÎN ÎNTÎMPINAREA „ZILEI
'I

Elevii Liceului pedagogic din Slobozia dau un prețios ajutor întreprinderii 
agricole de stat Dragalina la culesul legumelor

în cea de-a doua zi a vizitei ofi
ciale întreprinse in țara noastră la 
invitația președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, si a tovară
șei Elena Ceaușescu, președintele 
Indiei, dr. Varahagiri Venkata Giri, 
a fost oaspete al meleagurilor suce
vene, păstrătoare ale unor străvechi 
mărturii de civilizație și cultură ro
mânească. Prilej de a cunoaște 
unele momente ale istoriei poporului 
român, vizita în nordul Moldovei a 

. oferit totodată înaltului oaspete oca
zia de a lua un contact direct cu 
realitățile economico-sociale ale 
României Socialiste, de a aprecia 
sentimentele de deosebită prietenie 
și stimă pe care poporul roman le 
nutrește față de poporul indian, față 
de eforturile sâle de a-și făuri o e- 
conomie modernă, de sine stătătoare.

înaltul oaspete a fost însoțit în a- 
ceastă vizită de Miron Constanti- 
nescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat. Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, Petre Tă- 
năsie, ambasadorul României în In
dia, general-locotenent Constantin

RECOLTEI" 

Zile-record 

la cules

Popa, locțiitor al șefului Marelui Stat 
Major, de alte persoane oficiale.

împreună cu șeful statului indian, 
la vizita în județul Suceava au par
ticipat Surendra Pal Singh, minis
tru de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe al Indiei, V. Shanker Giri, 
membru al parlamentului. împreună 
cu soția. Swaraj Gopala-Krishna, 
Vishnu K. Ahuja, ambasadorul In
diei la București, precum și alte 
persoane oficiale din suita sa.

Avionul special cu care a călăto
rit președintele Indiei a aterizat pe 
aeroportul Salcea. In iritîmpinarea 
sa, a celorlalți oaspeți au venit Miu 
Dobrescu, președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular ju
dețean Suceava, Ion Siminiceanu, 
primarul municipiului, alți repre
zentanți ai organelor locale de stat.

Ca semn al ospitalității poporului 
nostru, potrivit tradiției românești, 
președintelui Indiei i se oferă piine 
și sare, precum și buchete de flori. 
Numeroși suceveni aflați pe aeroport 
fac șefului statului indian o căl
duroasă primire, aclamind pentru 
prietenia româno-indiană.

Pe frontispiciul aerogării, în lim
bile română și hindi, era înscrisă 
urarea ...Bun sosit în județul nostru 
Excelentei Sale dr. Varahagiri Ven
kata Giri, președintele Republicii 
India

în drum spre Suceava, la trecerea 
prin partea de nord a orașului, 
unde in anii din urmă s-au înălțat 
importante uzine, oaspeții au ocazia 
să cunoască aspecte ale dezvoltării 
economice a orașului Suceava, rezul
tat al politicii consecvente de indus
trializare socialistă promovată do 
statul nostru.

în comuna Marginea, vestită atit 
în țară, cit și peste hotare pentru 
arta meșterilor populari de aici, pre
ședintele Varahagiri Venkata Giri, 
persoanele oficiale române și indie
ne care il însoțesc se opresc și fac 
o scurtă vizită la atelierele unde se 
făurește renumita ceramică neagră. 
Șeful statului indian admiră crea
țiile meșterilor ceramiști, stă de vor
bă cu ei. interesindu-se îndeaproape 
de tradițiile acestei arte, ii felicită 
călduros.

Urmind un pitoresc traseu, coloa
na oficială se îndreaptă spre minăs- 
tirea Suceviță.

Aici, președintele Indiei, ceilalți 
oaspeți sint întimpinați de Justin 
Moisescu, mitropolitul Moldovei și 
al Sucevei, care le adresează un cald 
cuvint de bun sosit. Subliniind că 
vizita șefului sfatului indian repre
zintă o dovadă a înaltei prețuiri pe 
care o acordă valorilor istorice și 
culturale ale poporului nostru, Jus
tin Moisescu a spus : „Să-mi fie 
îngăduit să adresez un cald cuvint 
de resoectuoasă mulțumire președin
telui Nicolae Ceaușescu. care, invi- 
tindu-vă să vizitați țara noastră, 
ne-a oferit bunul prilej de a vă avea 
intre noi". '

Se vizitează apoi mînăstirea Suce- 
vița, ctitorie a Movileștilor din seco
lul XVI păstrătoare a unor nepre
țuite comori de artă.

în încheierea vizitei, președintele 
Indiei a consemnat în Cartea de 
onoare a mînăstirii impresiile deose
bite pe care i le-a lăsat acest lăcaș 
de cultură.

(Continuare în pag. a V-a)

și semănat!

TG. MUREȘ

Suplimentar—importante cantități de produse

RELATĂRI ALE CORES

PONDENȚILOR NOȘTRI, 
IN PAGINA A III-A

Capitala țârii noastre a găzduit, săptămina trecută, reuniunea in
ternațională, organizată sub egida Secretariatului O.N.U., pe tema 
..Efecte sociale ale industrializării zânelor rurale". La lucrări au luat 
parte experți ai O.N.U., reprezentanți ai unor instituții și organisme 

I specializate ale Organizației Națiunilor Unite, cadre universitare, 
cercetători români și străini. Am folosit acest prilej pentru a adresa 
unor participant! rugămintea de a ne răspunde la citeva întrebări 
legate de problematica reuniunii.

TG. MUREȘ (Co
respondentul . „Scîn- 
teii“, Deaki Lorand). 
Oamenii muncii ro
mâni. maghiari și ger
mani din întreprinde
rile industriale ale 
județului Mureș au 
raportat îndeplinirea 
angajamentului Ia pro
ducția globală pe anul 
curent. Astfel, s-a rea
lizat pipă in prezent, 
peste prevederile de

plan, o producție în 
valoare de 238.6 mi
lioane lei, față de 225 
milioane, cit este an
gajamentul anual. In 
nouă luni din acest 
an unitățile industria
le au livrat suplimen
tar, între altele, 288 
milioane kWh energie 
electrică, aproape 4 000 
km conductori elec
trici izolați, 108 000 
mp geam tras, 2 260

tone azotat de amo
niu. mobilă în valoa
re de 3,5 milioane lei. 
S-au remarcat prin re
zultatele obținute în
treprinderile „Electro- 
centrale", „Electromu- 
reș", Combinatul chi
mic Tirnăveni, I.F.E.T. 
și I.U.P.S. Reghin, 
I.P.L. Tg. Mureș, în
treprinderea de gea
muri Tirnăveni.

— Care sint concluziile re
uniunii de la București in Per
spectiva desfășurării acțiunilor 
pe planul industrializării in fă- 
rile in curs de dezvoltare ?

Emmanuel Keukjian, reprezentan
tul Secretariatului general al O.N.U. : 
în primul rind, vreau eă subliniez 
importanța și utilitatea deosebită a 
acestei reuniuni. Este prima mani
festare internațională organizată de 
O.N.U., cu această tematică. In e- 
sență, participanții și-au propus sâ 
studieze posibilitățile și mijloacele 
pe care le oferă țârilor In curs de 
dezvoltare implantarea Industriei în 
cadrul structurilor economice in ge
neral, in zonele rurale in special, in 
vederea desprinderii din chingile 
grelei moșteniri a trecutului, in ve
derea inaintării lor pe calea unui 
cert și real progres economic si so
cial.

Se știe că marea majoritate a 
populației din țările în curs de dez
voltare trăiește in mediul rural, unde 
condițiile de viață sint cele mai 
rămase in urmă, iar căile de acces 
la binefacerile civilizației și progre
sului sint cele mai limitate. De aceea, 
asistăm pe scară generală la un 
exod masiv de la sat spre oraș. To
tuși, în baza cercetărilor și previziu- 
mior științifice, se estimează că popu
lația rurală din aceste țâri va con
tinua, și în viitoarele două-trei de
cenii. sporească în ritm rapid. 
In această perspectivă istorici

trebuie concepute și eforturile 
noastre. Cum e mai bine : să 
încurajăm exodul spre orașe, pro
cesul dezvoltării urbane, sau să 
creăm condiții pentru ridicarea 
satului pe o treaptă economică și 
socială superioară ? Lâsind la o 
parte dificultățile enorme ale urba
nizării in țările, slab dezvoltate 
(lipsa unei infrastructuri sociale co
respunzătoare, creșterea numărului 
șomerilor, supraaglomerarea ș.a.m.d.), 
este de înțeles importanța preocu
părilor pentru dezvoltarea zonelor 
rurale. Dină acum aproape neglijate, 
deși aici trăiește cea tnai mare par
te a populației.

In acest sens, reuniunea a adoptat 
un amplu program de recomandări 
cu, privire la industrializarea rurală, 
care oferă factorilor de decizie din 
țările interesate o bogată sursă de 
informații și sugestii.

Dr. Denis Lucey, de la Universi
tatea College din Cork (Irlanda), 
raportor al reuniunii : Aș preciza 
că in problema industrializării, ca, 
de altfel, în opera generală a dez
voltării. primordial mi se pare rolul 
efortului propriu al fiecărei țări : de 
la voința politică a guvernelor de a 
elabora și aplica măsuri specifice, 
potrivit condițiilor specifice, con
crete. și pină la mobilizarea tuturor

Convorbire realizată de
Viorel POPESCU

(Continuare In pag. a V-a)

ZALAU Cinci ani 
din cinci veacuri

Tovarășului. WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germani

Curind, orașul Zalău va sărbători implinirea a 500 
de ani de existență atestată documentar. A fost des
coperit un act oficial. îngălbenit și ros de vreme, care 
conferea, acum cinci secole, localității cu numele Zalău 
rangul de tirg, ceea ce, pentru acele vremuri, nu era 
puțin lucru. De atunci Zalăul și-a înscris numele pe 
cele mai importante pagini din frămintata istorie a 
patriei. Istoria nu i-a hărăzit, totuși. Zalăului dezvol
tarea pe care ar fi meritat-o. Tirgul de acum cinci sute 
de ani a crescut încet și puțin, vremurile părind a-1 
fi uitat, a-1 fi lăsat să-și consume în tihnă amintirile, 
la umbra marilor orașe care, doar la citeva zeci de 
kilometri, au urcat mereu treptele unei înfloriri eco
nomice. sociale, urbanistice.

Tocmai »de aceea, ultimii cinci ani din existența 
acestui oraș, anii unei dezvoltări rapide, explozive 
chiar, merită a fi incrustați cu litere de aur in isto
ria sa. Ar putea să pară o figură de stil, dar nu e : 
acești ultimi cinci ani au pus in balanța dezvoltării 
orașului mai mult decit cele cinci secole ale istoriei 
sale. Este un fapt, o realitate vizibilă, calculabilă.
Era în primăvara anului 

1968, la numai citeva zile 
după reorganizarea ad- 
ministrativ-teritorială prin 
care orașul Zalău a deve
nit reședința județului Să
laj, Ne aflam în preajma

citorva dintre oamenii de
semnați sâ conducă trebu
rile județului și ale orașu
lui. Și tocmai fusese adusă 
de la București, unde fu
sese alcătuită cu multă 
minuție, macheta unei

prime etape din dezvolta
rea Zalăului. Cei prezenți 
priveau cu îneîntare. cu 
bucurie chipul viitor al o- 
rașului. Cu bucurie șl cu 
vădită hotărire de a face 
totul ca imaginea aceea a 
orașului, redusă la scara 
unei machete, să devină 
realitate. „Numai peste 
cinci ani, veți vedea, nu
mai peste cinci ani o să 
ne plimbăm pe aceste bu
levarde, printre aceste 
clădiri" — spunea atunci 
primarul orașului.

S-au împlinit cinci ani 
de atunci și, iată, ne plim
băm astăzi pe străzile și 
bulevardele noi ale Za
lăului. Ulița și strimbă și 
strimtă care împărțea pe a- 
tunci orașul in două și era 
străjuită de o parte și de 
alta de mici clădiri șterse, 
cenușii, roase de vreme, a 
dispărut, I-a luat locul un 
bulevard cu patru benzi de 
circulație, străbătînd spațiul

unui oraș modern, in care 
clădiri cu formele cele mai 
armonioase impart zenitul 
și azimutul in geometrii 
superbe, unice pentru a- 
ceste meleaguri. Găsim 
aici noul centru civic al 
orașului în care ne intim- 
pină cu jocul *său de linii 
palatul administrativ al 
județului, apoi clădirea 
casei de cultură a sindica
telor. pentru care s-a con
sumat atita fantezie și bun 
gust, apoi clădirea direc
ției județene de poștă și 
telecomunicații, complexe 
comerciale, un nou cine
matograf șt blocuri, multe 
și frumoase blocuri noi de 
locuințe.

La capătul vechii ulițe 
principale a orașului (sau,

Mihai C AR AN FI L 
Vaslle RUSU

(Continuare în pag. a IV-a)

BERLIN
Stimate tovarășe Stoph,
Alegerea dv. în înalta funcție de președinte al Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane îmi oferă plăcuta ocazie de a vă 
transmite, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia și al meu personal, cele mai cordiale felicitări și urări de sănă
tate și succes în activitatea dv. plină de răspundere.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile 
de prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre Republica So
cialistă România și Republica Democrată Germană vor cunoaște o dez
voltare și adîncire continuă, în interesul celor două popoare, al uni
tății țărilor socialiste, al cauzei păcii și socialismului.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului HORST SINDERMANN
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane

Stimate tovarășe Sindermann,
îmi face o deosebită plăcere să vă exprim, în numele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste România și al'meu personal, cele mai 
cordiale felicitări cu ocazia alegerii dv. în funcția de președinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane.

Vă urez multă sănătate și suoces deplin în activitatea dv. de înaltă 
răspundere.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România
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IFAPTUL!
divers;

I------------- 1
| Petroliști 
■ la datorie
• în plină noapte, la schela de I 

extracție Mod’rzău (Bacău) a 
sosit vestea că o conductă a I 
suferit o avarie. Maiștrii Vasile I 
Surugiu și Dumitru Foltea au * 
adunat in jurul lor vreo 30 de | 
oameni și In scurtă vreme au I 
sosit la locul avariei. După ce | 

Iau oprit pomparea, au început .
lupta pentru recuperarea țițeiu- I 
lui și repararea conductei. La I 

Ilumina farurilor, au săpat sute • 
de metri de șanț și teci de | 
batale pentru captarea țițeiului I 
împrăștiat pe cimp. Zorii ailei | 

Ide 4 octombrie i-a găsit pe . 
petroliștii din Modirzău, in I 
frunte cu conducerea schelei, I 

Iaduntnd ultimele cantităti de 1 
țiței. Conducta a fost reparată I 
și pusă In funcțiune Intr-un I 
timp extrem de scurt. Iar ți- I 

I teiul a fost adunat pinâ la ul- >
Im» picătură.

I Sculptorul 
din Scăieni |

De citeva săptămîni, casa de . 
eulturd din Boldești—Scăieni I 
(Prahova) este vizitată de nu- I 

Inierosi locuitori ai orașului fi 1 
ai comunelor apropiate. Moți- I 
vul ? Pe fațada ei — ne scrie I 
Leon Grigore, laborant la Fa- I 

Ibrica de geamuri din Scăieni .
— a apărut o frescă murală I 
policromă deosebit de aprecia- I 

Itâ. Fresca, infățișind chipul Lu
ceafărului poeziei românești. I 
M. Eminescu, a fost executată I 
de un artist amator din locali- I 
tate — profesorul de limba Și i 
literatura romănă Cristian Bă- I 
lan. Cu cițiva ani fn urmă, el a | 
executat două busturi ale lui . 
Teodor Diamant, pe care le-a I 
donat casei de cultură din Scă- I 
ieni ți clubului muncitoresc din I 
Boldești.

A confundat | 
copacii cu...

■ pădurea
Motivlnd că are de construit | 

9 casă. Ion Zamfir din Ocnele 
Mari (Vllcea) a primit apro- I 
bare din partea inspectoratului I 
silvic județean să taie patru ar- • 
bort După ce a intrat in po- i 
sesia hirtiei, LZ. s-a apucat I 
însă să doboare o pădure in- | 
treagă. Clnd tocmai se pregătea . 
să transporte buștenii acasă. I 
i-a ieșit in eale un brigadier I 
silvic. Cazul a ajuns In fața • 
organelor de anchetă penală. I 
Așa că I.Z. care a confundat I 
copacii cu pădurea Ișl va primi | 
pedeapsa meritată.

Unde-i . i 
păgubașul ?

Intr-o dimineață recentă, coo- I 
peratorul Ion Negoiță, din satul 
Traian (Mehedinți), a plecat cu I 
treburi la centrul de județ. Pe I 
drumul Vinju Mare — Drobeta I 
Turnu-Severin, I.N. a zărit, la ■ 
un moment dat, clteva Mrtii I 
mototolite. Din curiozitate, s-a | 
apropiat să vadă ce este in acel . 
loc. Si nu mied i-a fost mira- I 
rea descoperind suma de 2 300 I 
lei. Cu toate că era foarte ffră- ■ 
bit. I.N. a ' făcut imediat cale I 
întoarsă pini la postul de mi- I 
litie din orașul Vinju Mare, | 

Iunde a depus întreaga sumă.
Acum ește așteptat păgubașul, I 
pentru a-ji ridica bănit 

j Imprudență 
I fatală

Din clnd In dnd, Iosif Pin- I 
tea, din comuna Dorolt (Satu- I 
Mare), ținea neapărat să bea I 
cite o țuică fără ca nimeni din- ■ 
tre ai casei să știe acest lucru. I 
In consecință. î$i ascundea o | 

I aticii intr-o firidă din cotețul
porcilor (alături de altele in I 
care se aflau diferite substanțe I 
dezinfectante) și, ori de cite ori 
lși aducea aminte de ea. se du- I 
cea să se cinstească. Intr-una I 
din zile, după ce in prealabil I 
mai consumase alcool, a trecut ■ 
din nou pe la coteț. A luat I 
sticla, a înghițit de citeva ori | 
din ea și s-a prăbușit la pă- 
mint. Sticla din care băuse I 
conținea nu țuică, ci acid clor- I 
dihric. Orice Încercare de a-1 I 
salva ș-a dovedit de prisos. ■

Despărțirea
In peregrinările sale prin P&~ ’ 

durea Ruțețu, din cadrul Oco- ■ 
Zulu» silvic Pirscov (Buzău), I 
Ion Ne ac fu a găsit tn primă- | 
vară nu mai puțin de 5 iezi de . 
căprioară. Fie rămași singuri, I 
fie rătăciți de mamele lor. Ca | 
un adevărat pădurar (precum 
ii este si meseria), I.N. n-a ezi- I 
tat să-i ia pe lingă propria I 
gospodărie. La început i-a hră- | 
nit cu biberonul, apoi, clnd ■ 
iezii au dat de gustul ierbii, I 
le-a construit un țarc, pentru o | I putea zburda in voie. Peste
citeva zile insă va urma des- I 
părțirea. Cu regrete de... amoe- I 
le părți, dar necesară. Cum ’ 
însă iezii vor fi sloboziți chiar ■ 
in pădurea Rusețu. pădurarul I 
li va mai putea vedea din clnd | 
fn cind. Iar la primăvara vii- .
toare-

Rubricâ redactata de
Dumitru T1RCOB 
ți corespondenții „Scinteîi* I 

I_____________________________ I

întreprindere* de con
strucții, reparații șl ad
ministrație loca ti vă-Vitan, 
sectorul 4. ora 8 diminea
ța. De citeva minute s-a 
terminat ședința operativă 
cu care începuse, pentru 
conducerea întreprinderi 1, 
ziua de muncă.

Ne adresăm tovarășului 
director Nlcolae Ploaie :

— Care a fost ordine* 
de zi î

— Reducerea consumuri
lor de materii și ma
teriale, valorificarea mate
rialelor de construcție re
zultate din demolări și de
montări. a deșeurilor, buna 
lor gospodărire — realizări, 
deficiențe, soluții. De fapt, 
n-a fost o ședință, ci numai 
o discuție, dar o discuție se
rioasă. documentată.

— Ne gtndlm câ o ase
menea discuție trebuie să 
fi fost stirnită de un feno
men neobișnuit...

— într-adevăr. După ter
minarea lucrărilor de re
parație la școli am consta
tat că la unele puncte de 
lucru se mai găseau încă 
materiale nefolosite șl ne
ridicate. De exemplu, mor
tar. Aceasta arată, pe de o 
parte, că s-a făcut o apro
vizionare peste 
și o astfel de 
nare este pur 
mama bună a 
iar. pe de altă .
apărut un fenomen — in
cidental pentru Întreprin
derea noastră, dar chiar și 
așa Îngrijorător — negli
jența. Neglijența șefilor 
formațiilor de lucru, a fie
cărui muncitor în parte, 
care aveau datoria să valo
rifice integral 
rămase, la alte

— Este vorba de 
tățl foarte mari de 
riale ?

— Nu. Nici măcar 
Dar șl oceanul este 
din picături.

— Și ce s-a hotărit ? Ce 
concluzii au reieșit ?

A urmat un răspuns mai 
cuprinzător. Au Intervenit 
în discuție cu explicații, 
amănunte șl detalii teh
nice Sava Negroîu, direc
torul adjunct al intreprin-

I

necesar — 
aprovizlo- 

Fi simplu 
risipei — 

parte, că a

materialele 
obiective, 

canti- 
mate-
mari, 
făcut

derii, inglnerul-șrf Octa
vian Pasol și șeful atelie
rului de proiectare, ing. 
Ion Hoffmann. S-au amin
tit cifre, inițiative, soluții 
Ingenioase și multe, foarte 
multe nume de muncitori, 
tehnicieni șl Ingineri.

A reieșit foarte clar că 
la I.C.R.A.L. Vitan gos
podărirea judicioasă a ma
terialelor n-a fost șl nu 
este o problemă „pompie
ristică", de genul „hotărlm 
astăzi, de ochii lumii, ceea

z

la cofrajel* pentru planșce, 
s-a extins utilizarea pa
nourilor confecționate din 
resturi de «cinduriL Aceste 
panouri pot fi folosite de 
mai multe ori, necesitlnd 
numai mici reparații. în 
zona Curtea veche, de pil
dă, la restaurarea Curții 
Sticlarilor, se folosesc pen
tru a cincea oară aceleași 
panouri, preluate chiar de 
la constructor.

Importante economii s-au 
realizat și prin valoriflca-

șeelor, pentru armătură, 
stllpl, grinzi 8-au foloRlt 
glislerele uzate de la aș- 
chietoare, șine vechi de 
tramvai, oțel-beton rezultat 
din demontarea planșeelor 
de beton armat, serpenti
nele uzate de Ia boilere 
etc. Acest material, reabi
litat *?l redat construcțiilor, 
caselor noastre, înseamnă 
tot alita material nou eco
nomisit.

La rindul al, economia de

Pentru combaterea
risipei se admite...

t

risipa de inițiativă
ee trebuia să facem... de 
ieri". Din contră, acțiunea 
pentru economisirea mate
rialelor de construcție a 
Început mai de mult, clnd 
atelierul de proiectare a 
primit sarcina .revizuirii 
tuturor proiectelor In ideea 
eliminării oricărei forme 
de risipă. De atunci, la în
tocmirea tuturor documen
tațiilor s-au avut In vedere 
trei imperative : soluții 
lehnico-economlce cit mal 
avantajoase, folosirea în
locuitorilor in locul mate
rialelor deficitare și exe
cutarea reparațiilor numai 
In funcție de starea Imobi
lelor sau de criterii de sis
tematizare. în același tlmD, 
au fost extinse, generali
zate și ridicate la rangul 
de regulă citeva inițiative 
valoroase. De exemplu, In 
locul seîndurilor de

rea materialului lemnos 
obținut dc la demolări și 
demontări. La fel și 
prin utilizarea așa-numlle- 
ior „căzături** — capete de 
dulapi de circa 1,2—1,5 ml, 
rămase după repararea va
goanelor de cale ferată. 
Referitor la acest sortiment 
de material lemnos, atit 
de necesar șl căutat pe 
șantiere, credem că acum, 
aici, este binevenită o în
trebare : de ce, tn loc să 
fie oferită șantierelor toată 
cantitatea de „căzături" de 
aceste dimensiuni, atelie
rele centrale C.F.R., de la 
care provin, le livrează fa
bricilor de plăci aglome
rate ? Nu ne' furăm oare 
singuri căciula atunci cind 
ne închipuim că tocînd 
metri întregi de dulapi... 
valorificăm deșeuri ?

Pentru consolidarea plan-

cărămidă s-a datorat unei 
măsuri organizatorice sim
ple : eliminarea numeroa
selor manipulări Inutile, 
care duceau la pierderi. 
Tot unei astfel de măsuri 
organizatorice 1 s-a datorat 
și economia de ciment. 
Prepararea manuală a be- 
toanelor la locuri alese la 
Intimplare pe șantiere pro
ducea pierderi de pînă la 2 
la sută. Instituindu-se re
gula aprovizionării direct 
din stațiile de betoane, e- 
ceastă pierdere a fost eli
minată. Concomitent, s-a 
realizat șl reducerea co
respunzătoare a manope
rei și descongestionarea 
unei Importante cantități 
de forță de muncă de o 
activitate grea, cu randa
ment scăzut.

Măsurile șl inițiativei* 
despre care pomenim nici 
au făcut posibil ca, îneă 
din luna august, I.C.R.A.L. 
Vitan să-și depășească În
tregul angajament pe acest 
an la capitolul „economii 
de materiale". în ședința la 
care mă refeream la începu
tul acestui articol s-au hotă
rit șl alte măsuri organi
zatorice care să asigure 
mai departe succesul ac
țiunii de combatere a risi
pei, Consemnăm pe scurt : 
Inventarierea lunari a 
tuturor materialelor șl e- 
fectuarea de inventarieri 
Inopinate la diferitele punc
te de lucru, măsuri supli
mentare de protecție pen
tru materialele care pot fi 
degradate dc intemperii — 
amenajarea unor magazii 
la toate șantierele și sec
toarele de administrație lo
cali vă, precum și deoozita- 
rea materialelor de con
strucții direct la punctele 
d” lucru In contcinere. A- 
pllcarea acestor măsuri va 
fi asigurată de comisia 
pentru economii și buna 
gospodăriro a materialelor 
din întreprindere, In care
au fost cooptați șefi de
șantiere (3), șefi de sec
toare (13), maiștri (3—6), 
șefi de echipă
Această comisie se va în
truni trimestrial pentru a 
analiza realizările, dar și 
deficiențele constatate, pen
tru a organiza generalizarea 
experienței pozitive.

Urăm deplin 6ucces In 
această acțiune, de a cărei 
reușită — așa cum «punea 
directorul Nlcolae Ploaie 
— beneficiem toți. Fiecare 
kilogram de ciment sau 
metal, flecare metru de 
material lemnos înseamnă 
tot atîtea lucrări de repa
rații și întreținere pentru 
casele noastre. Singura ri
sipă po cart ne-o putem 
permite fără teama de ■ 
greși esto risipa de Inge
niozitate, de inițiativă, 
pentru combaterea risipei.

(3-6).
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4^ 700 000 lfii rePrczint^ valoarea lucrărilor realizate prin
munca patriotică a locuitorilor comunei noastre In primele 8 luni ale 
anului. Aceste economii se materializează in construirea și Întreți
nerea a circa 10 km drumuri comunale, repararea unor poduri de In
teres local, executarea a 1 200 ml săpături canale pentru aducțiunea 
apei potabile, lucrări de îndiguiri pe o lungime de 200 m, împădurirea 
a 25 ha teren etc. La obținerea acestor rezultate o contribuție însem
nată și-au adus elevii școlilor de pe raza comunei și tineretul. (Vasile 
Dumitrescu, profesor, comuna Broșteni, județul Suceava).

Solicitam conduceril Centralei de transporturi auto să la 
măsuri pentru prelungirea traseului de autobuze de pe ruta Birlad— 
Fintinele—Motoșeni cu încă 6—7 km, pe șosea asfaltată, pină In co
muna Răchitoasa. Județul Bacău. Ar veni astfel in «prijinul locuitori
lor celor zece sate din această zonă — mulți dintre ei salariați nave
tiști. (Un grup de cetățeni din comuna Răchitoasa, județul Bacău).

P® drojdie Locuitorii satului Giurtelec, comuna Hodocl, 
județul Satu-Mare, sint nevoiți să străbată zeci de kilometri pină In 
orașele apropiate spre a-și putea procura drojdie de bere. La sesiză
rile noastre. IJECOOP Satu-Mare ne-a răspuns că absenta droj
diei din magazinele sătești s-ar datora, chipurile, nesupllmentării re
partițiilor. Considerăm insă că nu acestea ar trebui suplimentate, ci 
inițiativa si spiritul gosprxiăresc, care au cam rămas, se pare, pe.„ 
drojdie. (Un grup de săteni).

EleCtrifiCOrOCI tuturor localităților ce aparțin da orașul 
Baia de Aramă, județul Mehedinți, a fost recent Încheiată. La exe
cutarea lucrărilor de instalații au participat și numeroși cetățeni, care 
au realizat economii la manoperă de peste 20 000 lei. (Haralamble 
Cușma, inspector-șef al serviciului financiar, orașul Baia de Aramă, 
județul Mehedinți).

♦ La baia care nu există I Anul ‘recu‘' ln •dun“rc* 
generală a locuitorilor comunei noastre s-a hotărit construirea, cu 
resurse locale, a unei băi publice. S-au strlns fondurile necesare, s-au 
procurat materiale (tablă galvanizată, var. cărămidă, cherestea, bile 
manele etc.), s-a turnat fundația și apoi totul a rămas... baltă. Gelor 
răspunzători de această construcție nu le-ar strica un duș rece. (Va
sile Tonu. comuna Coteana. Județul Olt).

SUQerâm conduc€rH aeroportului Băneasa-Bucureștl să 
Înființeze în aerogară o casă de bagaie care să servească pasagerii 
rutelor interne ce fac escală și așteaptă cite 4—5 ore Intre două curse. 
(Corneliu loncscu. Craiova).

timp

devemti

(Am răspuns

re-

Rubrică realizata de 
Gheorqhe PÎRVAN

nevoii in

sau studiilor, 
a depăși însă 

de 25 
urmare, 

devenit

Florin CIOBANESCU

în cooperația meșteșugărească gălățeanâ

(Urmare din pag. 1)

Tudorel OANCEA 
corespondentul „Scînteii'

CURIER JURIDIC

Răspunsuri la întrebările

care lși continuă stu
diile. In 'legătură cu 
aceasta au solicitat 
răspuns redacției citi
torii Vasile Gheorghe 
din Hunedoara. Mihai 
Vasile și Nelu Ivan 
din Tg. Mureș. Potri
vit art. 86 din codul 
familiei, obligația de 
întreținere există intre 
soț și soție, părinți și 
copii, cel care înfiază 
și înfiat, precum și in
tre alte persoane anu
me prevăzute de lege, 
dacă se află in nevoie 
din cauza incapacită
ții de a munci. Des
cendentul are drept la 
întreținere cit 
este minor, oricare ar 
fi pricina 
care se află. Legea nu 
reglementează. după 
cum se vede. într-un 
text distinct, obligații
le părinților față de 
copiii lor ' 
majori, dar care își 
continuă studiile. A- 
cestea decurg din alte 
dispoziții legale. Ast
fel, art. 101 din codul 
familiei prevede că 
părinții sint obligați 
să îngrijească de per
soana copilului, de e- 
ducarea, învățătura și 
pregătirea lui profe
sională. Această 'înda
torire nu poate înce
ta, în mod firesc, de- 
cit odată cu termina
rea studiilor, chiar 
dacă acestea se pre
lungesc după vîrsia 
majoratului copilului. 
Dispozițiile codului 
familiei trebuie să )e 
coroborăm însă cu al
tele ulterioare. De pil
dă. In conformitate cu 
art. 30, alin. 1, lit. b 
din Legea nr. 27/1966 
(republicată), privind 
pensiile de asigurări 
sociale de stat, copiii 
au dreptul la pensia 
de urmaș pină la 
vîrsta de 16 ani. Dacă 
continuă studiile, pen
sia se acordă pină la 
terminarea acestora, 
fără a depăși însă 
virsta de 25 ani. De 
asemenea, in art. 7. 
alin. 2 din Legea nr. 
3/1970, privind 
gimul ocrotirii unor 
categorii de minori, se 
prevede că dreptul co
pilului. față de care 
s-a luat măsura de o- 
crotire, de a primi a- 
locația de Întreținere

o altă formă de între
ținere),' durează < pină 
la terminarea uce
niciei 
fără . .
vîrsta de 25 ani. 
Prin urmare, copi
lul devenit major 
poate solicita întreți
nere de la părinții săi 
pentru continuarea 
studiilor plnă la virs^a 
de 25 de ani. în acest 
sens, plenul Tribuna
lului Suprem a dat 
următoarea decizie do 
îndrumare : „Părinte
le este obligat să dea 
întreținere copilului 
devenit major.- dacă 
se află fn continuare 
de studii, pină la ter
minarea acestora, fără 
a depăși vîrsta de 25 
ani. Pentru a benefi
cia de întreținere, co
pilul trebuie să dove
dească stăruință in 
continuarea studiilor 
și obținerea unor re
zultate corespunză
toare".
• Ore suplimentare. 

La întrebarea cititori
lor Ion Marin din Iași. 
Gheorghe Zaharia din 
Drobeta Turnu-Seve- 
rin, precizăm urmă
toarele : Codul mun
cii prevede la art 120 
că orele în care o per
soană prestează mun
ca peste durata nor
mală a timpului de lu
cru sint ore suplimen
tare și se compensea
ză cu timp liber co
respunzător. Dacă 
munca astfel prestată 
nu a putut fi compen
sată cu timp liber in 
următoarele 30 de zile, 
și cel în cauză este de 
acord, orele suplimen
tare se vor retribul cu 
un spor, după cum ur
mează : 50 la sută din 
salariul tarifar de în
cadrare pentru prime
le 2 ore de depășire a 
duratei normale a zi
lei de lucru ; 100 la
sută din salariul tari
far de încadrare pen
tru orele ce depășesc 
primele 2 ore si pen
tru munca prestată în 
zilele de repaus săp
tămânal. zilele de săr
bătoare legală și in ce
lelalte zile în care, 
potrivit dispozițiilor 
legale, nu se lucrea
ză. Subliniem că ore
le prestate de persoa
nele încadrate

scopul asigurării ser
viciului pe unitate — 
cu excepția «mgafațj- 
lor care îndeplinesc 
funcții de oonducere 
— se compensează cu 
timp liber corespunză
tor in următoarele 60 
de zile.

• Funcționar nele
gal investit. In aceste 
situații se află persoa
nele care au început 
serviciul înainte de a 
fi îndeplinit formele 
de angajare, ori la a 
căror încadrare nu 
s-au respectat dispozi
țiile legale in vigoare. 
In practică, bineînțeles, 
pot apărea șl alte si
tuații. Potrivit art. 147 
din codul penal (în 
care se definește no
țiunea de funcționari, 
pentru actele îndepli
nite in timpul cît au 
funcționat pe acel 
post, persoanele anga
jate nelegal se consi
deră că au avut cali
tatea de funcționari, 
fiind posibilă tragerea 
la răspundere penală 
în cazul in care au 
comis fapte care aduc 
atingere avutului ob
ștesc ori intereselor 
persoanelor. Deci, dacă 
formele de angajare 
sint anulate, această 
măsură produce con
secințe numai pentru 
viitor. ___
scrisorii adresate re
dacției de Costel Gu
riță. de la Combina
tul siderurgic Galați).

• Acordarea conce
diului de odihnă, în 
cazul celor ce au be
neficiat de concediu 
fără plată. Pentru an- 
gajații care au bene
ficiat în ultimele 12 
luni premergătoare a- 
cordării concediului de 
odihnă de concedii 
fără plată a căror du
rată însumată depă
șește 30 de zile, con
cediul de odihnă va fi 
redus proporțional cu 
timpul ce depășește a- 
ceastă durată. La re
ducere se vor lua in 
considerare numai pe
rioadele de cite 30 de 
zile. (Răspundem ast
fel cititorilor Ilie Ște
fan din Sibiu, Popa 
Duță, comuna Bo- 
gheștl, județul Vran-

Alexandru 
BOGHIU

0 nouă tragere specială LOTO
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport organizează in ziua 
de marți 9 octombrie 1973 o 
□ouă tragere specială Loto.

La această tragere se acordă 
ciștiguri de cite 100 000 lei, din 
care un autoturism „Dacia 1 300", 
plus diferența in bani, autotu
risme „Dacia 1100“, excursii de 
cite două locuri și un loc la 
Brașov, cu petrecerea Revelio
nului 1974, premii In bani, de. 
valoare fixă și variabilă. Se vor * 
efectua 6 extrageri in 3 faze. 
In total la cele 3 faze se vor 
extrage 42 de numere. Se vor

atribui 24 de categorii de pre
mii. tn cadrul valorii unitare 
a premiilor de la extragerile I 
și a Il-a obișnuite, variantele 
ciștigătoare au dreptul de a ob
ține autoturisme „Dacia 1 300".

Fondurile de premii pentru 
extragerile suplimentare și spe
ciale se vor calcula In același 
mod ca la tragerile speciale 
Loto anterioare. Alte amănunte 
in ..Programul Loto-Pronosport" 
și la toate agențiile Loto-Pro- 
nosport. Luni 8 octombrie 1973 
este ultima zi pentru procura
rea biletelor.

Zestrea edilitară • orasulul cimpuiung, județul Arje,.
■ sporit cu încă un complex, cu patru niveluri, al cooperației meșteșu
gărești. Lucrătorii de aici s-au angajat ca prestațiile de servicii in 
toate secțiile să se desfășoare permanent sub deviza : operativ, de cali
tate, civilizat. (Ion Dobrescu, Cimpulung, județul Argeș).

După cum vor șoferii ? Autobuzele I.T.A. de pe tra- 
seul Mogoș—Cîmpeni, prin autogara Abrud, județul Alba, nu opresc 
întotdeauna în stația Bucium-Sat sau nu respectă graficul. Salariațil 
navetiști din localitate sint nevoiți, astfel, să apeleze la „auto-stop", 
ajungind cu întirziere la serviciu. Așteptăm din partea conducerii în
treprinderii măsuri prin care asemenea acte de indisciplină să fie 
înlăturate. (Dumitru Pop. secretarul organizației de bază de la lotul 
T.C.M.M.-Roșia Montană, județul Alba).

Inoctivitote. Traditia experiența acumulată In orga
nizarea unor acțiuni cultural-educative la căminul din cartierul Cup- 
toare-Secu din Reșița au fost, de la o vreme, abandonate. în prezent, 
aici se poate viziona, din cind ln cind. doar cite un film, iar o parte 
din clădire a fost închiriată trustului de alimentație publică si trans
formată în depozit de ambalaje și mărfuri. Cine și cind va reconsi
dera activitatea culturală din cartierul nostru ? (Zirie Drăgol, mun
citor. cartierul Cuptoare-Secu, municipiul Reșița).

Complexul cooperației meșteșugărești din Galați, deschis la parterul 
unui nou bloc de locuințe de pe Bd. Republicii, In apropierea 

grădinii publice

zilnic al producției poate fi socotit 
cel mai exact indiciu al gradului 
de organizare. Mai ales In unită
țile din industria constructoare 
de mașini și din Industria ușoară 
trebuie să se acționeze hotărit 
pentru a înlătura și a preveni orice 
goluri din aprovizionarea tehnico- 
materialâ, neajunsurile existente 
pe filiera . cooperării interuzinale. 
A fost suficientă, de pildă, in opt 
luni, consumarea de către între
prinderea de mașini-unelte și agre
gate București a 22 000 ore pentru 
remanierea pieselor în contul fur
nizorilor, pentru ca nivelul pro
ductivității muncii să scadă cu 
circa 10 la sută. La rindul ei, în
treprinderea „UNIO" din Satu- 
Mare Intimpină greutăți In reali
zarea planului productivității mun
cii, datorită livrării cu intirzlere a 
unor materii prime și piese de că
tre diferiți furnizori. Asemenea 
neajunsuri trebuie, desigur, solu
ționate pe loc, fără să se admită 
aglomerarea lor. La toate eșaloa
nele, in Întreprindere, în centrală 
și minister, ca și pe linia organe
lor locale de partid, să se inter
vină energic pentru a pune capăt 
acestor deficiențe, știut fiind că 
golurțle in aprovizionare afec
tează nu numai un loc 6au altul de 
muncă, ei întreaga activitate a 
unei unități.

Capacitățile de producție utili
zate rațional. Cum se știe, nivelul 
dotării tehnice influențează In mod 
hotăritor creșterea productivității 
muncii. Cu o condiție Insă : teh
nica, mașinile și utilajele din do
tare si fie folosite la Întreaga lor 
oapaeltate. Subapreciindu-se o ata
re cerință, la întreprinderea de 
motoare electrice Pitești și între
prinderea de frigidere din Găeștl, 
de mai multe luni nu se ating ni
velurile planificate ale productivi
tății muncii. Aici intlrzie 6ă se

facă simțite efectele măsurilor în- 
♦ dreptate spre utilizarea judicioasă 

a zestrei tehnice. Mașini și utilaje 
de mare importanță pentru reali
zarea unor randamente sporite in 
producție lucrează cu numai 60—70 
la sută din capacitate, se Înregis
trează o serie de întreruperi dato
riei defecțiunilor mecanice șl elec
trice. Iată de ce în aceste zile tre
buie să 6e acționeze cu operativi-

tate și răspundere pentru a se în
lătura asemenea neajunsuri, pen
tru a se asigura folosirea din plin 
a mașinilor și utilajelor, Îndepli
nind in acest fel una din indica
țiile date de conducerea partidului 
in vederea sporirii eficienței eco
nomice. Ținlnd seama de sarcinile 
mobilizatoare in domeniul pro
ductivității muncii, in toate între
prinderile să se asigure randa
mente maxime In folosirea capa
cităților de producție, să se folo
sească intensiv fiecare strung, fie
care mașină și utilaj In parte.

Mult, foarte mult se poate 
ciștiga in favoarea creșterii pro
ductivității muncii și printr-o bună 
organizare a locului de muncă. Stă 
la indemîna conducerilor de între
prinderi, a organizațiilor de partid 
să promoveze hotărit modalitățile 
simple, dar complete de pregătire 
tehnico-organlzatorlcă a locului de 
muncă : asigurarea cu energie elec
trică, materiale, piese. S.D.V., în
treținerea utilajelor ș.a. O analiză

Pentru a răspunde in condițiF cit 
mai bune solicitărilor populației. 
Uniunea județeană a cooperative
lor meșteșugărești Galați are in 
preocupările sale permanente dez
voltarea continuă a rețelei unități
lor de prestări-servicii. în toate 
cartierele orașului, precum și In 
comunele județului. în acest an. 
rețeaua unităților de prestări-ser
vicii a U.J.C.M. Galați s-a extins 
cu un număr de 22 de noi unități, 
din care 12 în microraioanele sau 
cartierele unde lipseau activitățile 
respective.

— Am avut în vedere — ne spu
nea tov. Jean Iancu, președintele 
U.J.C.M. Galați — nu numai în
ființarea unor noi unități, dar și 
diversificarea formelor de servi-

re in funcție de cerințele popu
lației. Astfel, acum preluăm obiec
tele pentru spălat și curătat chi
mic de la domiciliul clientului. în
chidem televizoare pe timpul cit 
aparatele clienților sînt reținute 
pentru reparații.

In paralel cu dezvoltare* rețelei 
de prestări, în municipiile si ora
șele de reședință ale cooperative
lor din cadrul U.J.C.M. Galați, au 
fost organizate încă 34 puncte fixa 
de lucru pentru depanarea apara
telor de radio și televizoarelor șl 
6 centre de primire pentru spălat 
chimic și vopsit.

făcută în unități constructoare de 
mașini relevă că. zilnic, mai bine 
de o jumătate de oră s-ar putea 
ciștiga numai dacă s-ar soluționa 
problema procurorii la timp a 
S.D.V.-urilor necesare. Este timpul 
ca unor vechi șl simple probleme 
de organizare a lucrului la fiecare 
loc de muncă să li se găsească so
luțiile mult așteptate. Conduce
rile de întreprinderi, organizațiile

de partid trebuie să manifeste o 
grijă neslăbită pentru folosirea din 
plin a timpului productiv, urmărind 
asigurarea unor condiții tehnice șl 
organizatorice care să permită să 
ae lucreze cu randamente maxime.

O disciplină fermă, la toate eșa
loanele producției. Orice măsură 
de organizare lși pierde conținutul 
dacă nu se Întronează o disciplină 
de fier pe toată filiera producției. 
Disciplina — care constituie un 
etalon fundamental al atitudinii so
cialiste față de muncă — este, tot
odată, punctul de plecare pentru 
folosirea judicioasă a zestrei .tehni
ce, utilizarea deplină a timpului de 
lucru șl, pe această cale, pentru 
creșterea productivității muncii. 
Dacă in cele trei trimestre ale 
acestui an la întreprinderile „Nico
tină** din Iași șl 'Fabrica de trico
taje din Sibiu erau înlăturate ab
sențele nemotivate și Învoirile, ni
velul realizat al productivității 
muncii put^a fi cu 3—4 la sută mai 
mare.

Cu aceeași acuitate se ridică șl 
problema respectării disciplinei 
tehnologice. Din cauza unor aba
teri de la normele tehnice, fie in 
exploatarea utilajelor, fie în execu
ția pieselor, in unele întreprinderi 
continuă să se irosească o însem
nată capacitate de producție. Cu 
circa 6 la sută putea crește mai 
mult productivitatea muncii la în
treprinderea de produse cărbunoa- 
se din Slatina dacă nu se Înregis
trau o serie de abateri de la dis
ciplina tehnologică, ce au culminat 
cu realizarea unui mare volum de 
rebuturi.

Sint fapte car£ aduc din nou în 
atenția conducerilor de întreprin
deri, a organizațiilor de partid ce
rința unor acțiuni stăruitoare atjt 
pe plan administrativ, tehnic șl or
ganizatoric, cît și pe plan politic 
și educativ. Fiecare salariat tre
buie să aibă conștiința clară a 
scopului în întronarea unei ri
guroase discipline sub toate aspec
tele — și pentru aceasta tre
buie să i se explice clar, convin
gător, concret, că este tn Interesul 
economiei naționale șl al său per
sonal să respecte neabătut disci
plina de producție.

Printr-o largă mobilizare a tutu
ror colectivelor de oameni ai mun
cii din întreprinderi, de către orga
nizațiile de partid, in vederea folo
sirii judicioase a zestrei tehnice, a 
timpului de lucru, promovării unor 
măsuri organizatorice eficiente, 
trimestrul In .curș va marca atin
gerea unor cote și mal Înalte In 
creșterea productivității muncii. 
Important este ca în mod operativ, 
cu fermitate, In întreprinderi să se 
stabilească asemenea măsuri prac
tice prin a căror aplicare se pot 
obține rezultate pozitive certe, asi- 
gurindu-se astfel întregirea unul 
bilanț pozitiv la unul din Indica
torii fundamentali de eficiență ai 
planului pe acest an hotăritor al 
cincinalului.
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Din „baltă", de la I.A.S. Bordușani, porumbul... trece Dunărea. într-o singură zi, vasul „Albești" 
a făcut o sută de curse, trecind cu bacul pesle Borcea 1 000 tone de porumb

Foto : S. Cristian

IN 10 ZILE I Este 
angajamentul lucrătorilor 
de la fermele Podu Turcu
lui si Parincea ale I.A.S. 
Traian, județul Bacău. De 
altfel, in această întreprin
dere recoltatul s-a intensi
ficat mult. La cele 3 fer
me specializate de la Podu 
Turcului, bunăoară, canti
tatea de struguri recoltată 
zilnic a crescut de la 10 
la 50—60 de tone. Peste 
700 de muncitori culeg din 
zori și pină seara tirziu ro
dul bogat In ajutorul lor 
au venit citeva sute de e- 
levi și ostași. Pină la 3 oc
tombrie se recoltaseră stru
gurii de pe o suprafață de 
150 ha.

cole ale Prahovei, culesul 
strugurilor s-a intensificat. 
Preluările zilnice de la coo
perativele agricole Valea 
Călugărească. Urlați. Cep- 
tura si altele se apropie 
de cantitățile prevăzute in 
graficele zilnice ale I.V.V. 
Dacă pe ansamblul județu
lui ritmul de recoltare a 
strugurilor este mulțumi
tor, în unele cooperative a- 
gricole cu pondere mare 
în viticultură — Vadul Să- 
pății, Jugureni. Tătaru, 
Chiojdeanca, Bucov și al
tele — lucrările sint intir- 
ziate. Ca urmare, si centre

ÎNTRAJUTORARE. 
Pină miercuri. 3 octombrie, 
in județul Iași, culesul 
strugurilor s-a făcut pe a- 
proape 50 la sută din vii
le cooperativelor agricole 
Si 70 la sută in întreprin
derile agricole de stat. La 
Sipote. Tg. Frumos. To- 
toiești. culesul s-a încheiat 
Acum, din unitățile care au 
terminat culesul sint diri
jate forțe și mijloace de 
transport, ciubere și alte u- 
tilaje la cooperativele a- 
gricole rămase in urmă cu 
această lucrare sau care au 
suprafețe mai mari de vie. 
însă la centrele de vinifi- 
cație nu se face o prelua
re operativă a strugurilor. 
Ca urmare, camioanele și 
utilajele venite cu struguri 
staționează mult pină sint 
descărcate.

50 LA SUTĂ DIN 
Vil au fost culese în pod
goria Dealul Mare. Ca ur-’ 
mare a măsurilor luate de 
organele județene, in ulti
mele zile și in zonele viti

Scurtarea perioadei optime pentru recoltat și se
mănat, precum și sosirea ploilor — prevăzute de 
altfel — impun continuarea, cu și mai multă inten
sitate, a lucrărilor în cîmp, o și mai mare concen
trare de forțe și mijloace de muncă pentru pune
rea la adăpost a recoltei acestui an și pregătirea 
celei viitoare, in condiții de calitate cit mai bune, 
lntrucit, așa cum am fost informați de la Institutul 
meteorologic, următoarea perioadă se va carac

teriza prin zile predominant umede, este necesar 
să se acționeze energic pentru a preveni stagnarea 
lucrărilor, astfel incit semănatul să nu întîrzie sub 
nici Un motiv.

Oamenii muncii din agricultură, sutele de mii de 
elevi, studenți, militari sint hotărîți să cinstească 
sărbătoarea recoltei, transformînd fiecare dintre 
zilele ce urmează în zile „record* la recoltat și 
semănat. In cinstea „Zilei recoltei*, numeroase co

lective de mecanizatori și cooperatori au hotărî! să 
încheie recoltarea principalelor culturi și însămin- 
țarea griului. Această sărbătoare a rftuncii rodnice 
trebuie să fie pretutindeni un puternic stimulent 
pentru intensificarea amplei întreceri a mecaniza
torilor și cooperatorilor, a tuturor lucrătorilor ogoa
relor, pentru punerea la adăpost a întregii recolte 
și crearea unei baze sigure recoltei viitdare.

Corespondenții „Scînteii“ transmit:

Cum a ajuns Ilfovul

fruntaș la semănat
După ultimele date centralizate le Direc

ția generală agricolă Ilfov rezultă câ in 
cooperativele agricole s-au însămînt-at 
107 500 ha cu griu, orz și secară, reprezen- 
tind peste 75 la sută din suprafața plani
ficată. Județul Ilfov ocupă un merituos 
prim loc la semănatul griului, in ca
drul zonei intii. Acest succes se datorea
ză unor măsuri temeinice întreprinse de 

. către organele județene pentru intensifi
carea lucrărilor. Acum se simte influen
ța favorabilă a activității desfășurate de 
către colectivele de specialiști, care, pe 
raza fiecărui consiliu intercooperatist, au 
analizat la fața locului toate posibilitățile 
existente pentru a se pune baze sigure 
viitoarei recolte. De la caz la caz s-a fă
cut reamplasarea culturilor, s-a verificat 
calitatea semințelor, intervenindu-se 
pentru schimbarea celor ce nu corespun
deau exigențelor.

Pentru urgentarea semănatului, coope
rativele agricole au acordat prioritate eli
berării terenului destinat griului. Ca re
zultat al acestor acțiuni, pretutindeni e- 
xistă o preocupare de seamă pentru grăbi
rea semănatului, fără a se neglija calitatea. 
Un merit deosebit revine mecanizatorilor, 
care, in condiții de lucru grele, datorate 
secetei, au executat lucrări de calitate. 
Secretarul comitetului de partid din co
muna Brănești și președintele cooperativei 
-agricole de aici aveau numai cuvinte de 
laudă la adresa mecanizatorilor și coope- 
ratorilor, a șefilor de fermă care au ur
gentat semănatul, dar nu au pierdut nici 
un moment din vedere calitatea aces
tuia. Lucrările agricole diferențiate in 
funcție de starea fiecărei tarlale asigură

condițiile necesare răsăririi și dezvoltării 
plantelor. Pină acum, 30 de cooperative 
agricole din județ au terminat semănatul 
culturilor de toamnă. Printre acestea se 
numără cooperativele agricole Nana, 
Girbovi, Răsuceni, Luica, Măgureni, Horia, 
Valea Bujorului, care au insămințat între 
600—900 ba cu griu.

Din discuțiile avute cu specialiști și din 
sondajele efectuate pe teren rezultă că 
s-a pus o bază temeinică producției de 
cereale păioase din anul viitor. In prezent 
se cere să sq acționeze cu și mai multă ho- 
tărîre pentru intensificarea arăturilor, 
pregătirii terenului și semănatului in 
cooperativele agricole rămase în urmă cu 
aceste lucrări. Pină acum, acestora le-au 
fost repartizate 120 de tractoare de la 
unitățile care au terminat semănatul.’ In 
felul acesta se preconizează ca toate 
cooperativele agricole din județ să încheie 
insămînțarea griului, pe întreaga supra
față prevăzută, in timpul optim.

Florea CEAUSESCU

Toți cei ce știu să

suprafețe întinse. „Acest ajutor, nc-a 
spus șeful secției de mecanizare, ne-a dat 
prilejul să ne organizăm munca in două 
schimburi și astfel să putem termina 
semănatul griului pină la 10 octombrie**. 
Ecoul acestei acțiuni s-a făcut auzit și in 
cooperativele agricole Fulga de Sus și 
Fuțga de Jos, Cioranii de Sus și Cioranii 
de Jos. Și aici, incepînd din 3 octombrie, 
peste 50 de cadre de conducere, cooperatori 
au trecut să lucreze în schimbul I pe 
tractor.

Const. CAPRARU

S-ar putea

și „foarte bine**

zute. Directorul S.M.A. și primarul comu
nei spuneau că au fost luate măsuri pen
tru a se lucra in schimburi prelungite și 
pe timp de noapte. Dar eficiența măsuri
lor este slabă, deoarece măsurile amintite- 
nu se aplică. La Boianul Mare, de exem
plu, în absența, justificată, a inginerului 
cooperativei, nimeni nu a acționat pentru 
amplasarea culturilor de toamnă. De a- 
ceea, la ora actuală, din cele 500 ha pla-: 
nificate pentru a fi insămînțate, 400 hec
tare încă așteaptă să capete destinația 

•exactă. Tot la această cooperativă este 
neglijată selectarea semințelor care con
țin multe boabe sparte și corpuri străine.

Dumitru GAȚĂ

Total pentru 5 000

condueă tractorul—

la arat și insămințat!
In scopul creșterii ritmului de lucru la 

pregătirea terenului și însămințatul 'griu
lui, la C.A.P. Sălciile (Prahova) s-a luat 
hotărîrea ca toate cadrele de conducere, 
cooperatorii care au învățat să conducă 
tractorul să treacă să lucreze în cadrul 
S.M.A. Toți acești proaspeți rriecanifcatori 
au fost repartizați in schimbul I și, avind 
asigurată asistența tehnică, au reușit, chiar 
din prima zi, să efectueze lucrări pe

In județul Bihor se realizează un ritm 
zilnic de aproăpe 3 500 ha la semănat. Sint 
condiții p'entru sporirea vitezei de lucru, 
astfel ca insămînțările să se încheie la 
tertnenul prevăzut. In raidul pe care l-am 
întreprins, am constatat că în cele mai 
multe locuri se acționează cu fermitate 
pentru grăbirea insămințărilor. Există 
însă și cazuri de slabă organizare a mun
cii. La cooperativa agricolă Hodoș. din 
cele 230 ha destinate griului au fost in- 
sâmînțate doar 36 ha. La unele coopera
tive agricole, cum este cea din Sîntimbru, 
întîrzierea semănatului se datorește înce
tinelii cu care se lucrează la eliberarea 
terenului. La această cooperativă s-au eli
berat doar 20 de hectare, deși mai sint 
de insămințat încă 200 ha.

Adeseori in condiții de lucru asemă
nătoare, rezultatele la semănat sint mult 
diferite. In timp ce la cooperativa agri
colă din Ciuhoi s-au semănat 250 ha din 
450 ha planificate, la Siniob, cu aceleași 
forțe și in condiții asemănătoare, s-au in- 
sămințat doar 45 ha din cele 310 ha prevă-

kg griu la hectar!

DIN ZORI SI PÎNÂ ÎN NOAPTE

Ziua și noaptea, la semănat și pregătirea terenului. Imagini surprinse la întreprinderea agricolă de stat Lehliu

STRUGURII
le de vinificație lucrează cu 
50—60 la sută din capacita
tea lor.

NU S-A SCHIM
BAT NIMIC ’ la cen- 
trul de vinificație din Rim- 
nicu-Sărat. Cu citeva zile 
in urmă, in ziatul nostru se 
arăta că la acest centru 
s-au produs aglomerări de 
mijloace de transport. Si
tuația se menține aceeași. 
De ce ? Cele 4 guri de des
cărcare asigură o capacita
te de preluare de 45 de va
goane in 24 de ore. Orga

nizarea lucrului în două 
schimburi la începutul se
zonului viza sporirea rit
mului de preluare in con
dițiile cind graficele de 
transport. întocmite cu a- 
cordul conducerilor coope
rativelor agricole, ar fi fost 
respectate cu strictețe. Dar 
nu s-a intîmplat așa : di
mineața nu se aduc dccît 
cantități mici de stru
guri. Centrul de vini
ficație trebuie să pri
mească, în timpul zilei, un 
volum de produse ce depă
șește capacitatea sa. Deci 
trebuiau făcute eforturi ca 
strugurii să fie aduși rit

mic. De la întreprinderea 
viei și vinului sintem in
formați că au fost luate 
măsuri ca centrul din Rm. 
Sărat să' fie dotat cu vase 
pentru depozitarea tempo
rară a strugurilor, care să 
facă posibilă prelucrarea si 
pe timpul nopții, cind înce
tează transporturile, precum 
și pentru instalarea unei 
prese aduse de la întreprin
derea viei și vinului Dolj, 
care va spori cu încă 6 
vagoane capacitatea cen
trului.

Poate, totuși, se va 
schimba ceva...

UN ȘANTIER „A- 
ME]TT“ • Zilele trecute, in, 
ziarul nostru am relatat 
despre întirzierea lucrărilor 
de dezvoltare a centrului 
de vinificație de la Pietroa
sa, județul Buzău, aparți- 
nînd întreprinderii viei și 
vinului, obiectiv început in 
anul 1970, și care urma să 
tripleze capacitatea de 
preluare și prelucrare a 
strugurilor. Revenim mai 
pe larg . asupra acestei 
probleme. Cerințele vi
ticultorilor de a beneficia 
cit mai repede de acest

Zor mare la culesul strugurilor in viile cooperativei agricole din Ciochina, județul Constanța

obiectiv nu au găsit înțele
gerea cuvenită din partea 
conducerii șantierului Mol
dova, aparținind Trustului 
de construcții-montaj pen
tru agricultură și industrie 
alimentară-Bucureșu. Pen
tru că. după 4 ani de la în
ceperea lucrărilor, terme
nele de punere în funcțiune 
stau și acum sub semnul 
incertitudinii. Pe șantierul 
de la Pietroasa pol li întîl- 
niți, in zilele bune, doar 
15—20 de muncitori. Două 
macarale și alte utilaje nu
mără mai multe zile de 
staționare decit de funcțio
nare. Unele lucrări sint de 
un slab nivel calitativ.

Situația șantierului cen
trului de vinificație Pie
troasa a făcut obiectul unor 
intervenții repetate ale or
ganelor locale de partid și 
dq stat, ale beneficiarului. 
Conducerea șantierului a- 
mintit a făcut promisiuni, 
uitate însă cu multă ușu
rință. „Din cauza neintrării 
in funcțiune a noii capaci
tăți de la Pietroasa — ne 
spunea ing. Viorel Ange- 
lescu, directorul întreprin
derii viei și vinului — sin
tem nevoiți să ducem in 
fiecare toamnă peste 1 500 
tone struguri în diferite 
spații închiriate, la distanțe 
destul de mari, ceea ce pro
voacă cheltuieli neecOnomi- 
coase și pierderi de calitate. 
La 7 august am adresat 
încă un apel trustului de 
construcții, atrăgind atenția 
asupra acestei păgubitoare 
tergiversări a lucrărilor pe 
șantier, dar totul a rămas 
cum a fost**.

Este timpul ca promi
siunile să fie urmate de 
măsuri concrete, imediate, 
care să ducă la intensifica
rea ritmului de muncă, la 
realizarea unor lucrări de 
calitate. în acest sens este 
necesară intervenția hotă- 
rîtă a organelor de resort 
din Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și 
Apelor,

In treisprezece ani, mai exact de la 
înființarea cooperativei agricole din 
Foeni, județul Satu-Mare, recolta de griu 
la hectar a crescut cu o regularitate de 
metronom. Ceea ce se considera un nivel 
bun — 1 900 kg la ha in 1960 — a fost trep
tat depășit, ajungindu-se la 4 902 kg griu 
la ha in 1973. Hotăriți- să obțină in conti
nuare sporuri mereu mai mari, coopera
torii și mecanizatorii din Foeni depun, in 
aceste zile, eforturi stăruitoare -pentru 
încheierea semănatului. Acest lucru il 
sublinia zilele trecute președintele coope
rativei, Francisc Orosz, in convorbirea pe 
care am avut-o pe una din tarlalele care 
cuprinde cele 400 ha pe care se seamănă 
griu.

— Nu precupețim nici un efort pentru 
pregătirea optimă a patului germinativ — 
prima garanție a sporului de producție pe 
care vrem să-1 obținem anul viitor, cind 
sperăm să atingem și chiar să depășim 
pragul de 5 000 kg griu la hectar. De 
aceea, discuim și tăvălugim terenul de 
cite ori este nevoie. Semănatul propriu- 
zis se efectuează sub stricta supraveghere 

irigineî-ulUf șfef'AhdrTa Reimbold, a cărui- 
prezență neîntreruptă în. cîmp stimulează '1 
grija mfecanrzătbrildf'-și ■tboperatorilor^‘’âe'' 
pe semănători pentru încorporarea uni
formă și la adîncime optimă a seminței 
in sol. Garanții în plus pentru sporurile 
prevăzute pentru ’74 ne dau și soiurile de 
mare productivitate pe care le semănăm, 
ca și amplasarea culturii griului pe tere
nurile cu cele mai bune premergătoare.’ 
Firește. aplicăm cuvenitele cantități de 
îngrășăminte chimice și vom efectua 
erbicidarea pentru a avea lanuri cit mal 
viguroase și pline de rod.

Qctav GRUMEZA

0 răspundere

prea mare pentru unii

iresponsabili
• La cooperativa agricolă din Drăgoești- 
Vilcea s-au primit de la baza de recepție 
Riureni 10 000 kg griu de sămință. El a 
fost insoțit de buletinul de analiză privind 
calitatea, din care rezulta că este cores
punzător. Dar la verificarea efectuată de 
către specialiștii Cooperativei s-a Consta
tat că, de fapt, in bună parte griul a fost 
atacat de gărgărițe. De ce ă fost acceptat ? 
Merceologul trimis de cooperativă să 
ridice sămința a observat că griul nu 
corespunde. L-a luat, neavind încotro. 
„Asta-i griul, altul nu avem. Nu aveți 
ce aștepta — l-au avertizat cei de la bază. 
Luați-1 și băgați-1 repede in pămint, pină 
nu-1 mănincă de tot gărgărițele**. La'acest 
dialog din baza de recepție a fost de față 
și tov. Paul Șchiopu, din partea consiliu
lui intercooperatist Galicea, activist al 
Uniunii județene Vilcea a cooperativelor 
agricole, care s-a mulțumit să asiste pasiv 
și să promită merceologului din Drăgoești 
că ,;voi informa organele județene de 
resort**. Informarea s-a făcut, dar coope
ratorii din Drăgoești au rămas cu să- 
mința. A început semănatul și o bună pan
te din sămință este în pămint. De ce sint 
date in răspunderea unor iresponsabili' 
treburi atit de importante ? Ce măsuri se 
iau ?

Ion STANC1U

Soluții ingenioase

pentru conservarea

legumelor
Deoarece în această perioadă există o 

adevărată explozie a producției de ardei; 
cantitățile de legume depășind cu mult 
posibilitățile de prelucrare ale Fabricii 
de conserve din Caracal, s-a găsit o 
soluție ingenioasă pentru buna păstrare, 
a acestora în vederea preparării lor 
ulterioare. Inițiativa se referă la recolta
rea ardeiului pe măsura ajungerii la” 
mațuritate și păstrarea lui in condiții’ 
optime pentru a fi prelucrat mai tirziu. ■ 
Avantajul este dublu. Nu se pierde nici 
un kilogram de ardei, iar campania de; 
fabricare a conservelor se prelungește și 
in perioada cind, de fapt, în cîmp nu mai-, 
sint legume. Cum se procedează ? Ardeiul 
recoltat este decapat — la aceăstă opera-" 
țiune participind sute de elevi aflați in 
practică — și, apoi, este așezat în butoaie ■ 
la saramură. Legumele astfel păstrate iși* ‘ 
mențin intacte calitățile gustative și con- ’ 
ținutul-in vitamine. Acțiunea a pornit,, 
mai întii, în fermele de producție ale 
I.A.S. Studina, urmind a 11 extinsă și în 
citeva cooperative agricole mari cultiva
toare de legume. Se vor pregăti astfel, 

a î1 Prelucrate mai tirziu, peste 1 000 tone de ardei.

Emllian ROUĂ
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Debutul unui nou an li
ni verși tar — mai ales dacă 
acesta, cum e cel de față, 
se efectueaaâ sub auspicii
le unor perfecționări mul
tiple și de substanță, așa 
cum au fost ele preconi
zate la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 18—19 Iunie a.c. 
și in mesajul tovarășului 
N ioolae Ceausescu — În
deamnă la generoase re
flecții Intre care cele pri
vitoare la timpul studen
tului, Îs timpul văsuț prin 
prisma condițiilor de mo
delare superioară a perso
nalității. ocupă un loc a- 
parte. Poate și pentru fap
tul câ. în devenirea noas
tră spirituală, străbatem 
virate succesive, al căror 
conținut este definit in 
mod esențial de raportul 
în care această devenire ne 
angajează față de societa
tea in care ne aflăm. Pe
rioada de asimilare virea
ză de la o vreme spre cir
cuitul invers, al dăruirii și 
al restituirii. Prin ceea ce 
oferă, individualitatea se 
contopește cu cele din jur. 
Este etapa de socializare a 
personalității, etapă care 
aste atinsă printr-un com
plex proces de integrare, 
mereu reeditat la scara ge
nerațiilor și a fiecărei per
soane. O asemenea trans
formare nu este niciodată 
un salt brusc, determinat și 
dinamizat de o simplă ma
turizare spontană, după 
cum nu este nici opere ex
clusivă a unor influențe e- 
xercitate din afară. în 
realitate îți propui Bin- 
gur o finalitate sau o a- 
legi cu ajutorul celor care 
și-au găsit mai de mult sta
bilitatea, te pregătești pen
tru a o atinge și adeseori 
trebuie să fii sprijinit și 
orientat de cei cu mai mul
tă experiență. Germenii 
potențiali ai acestor reali
zări li conține tinerețea. 
Dar ea ascunde doar pro
misiuni care singure nu 
pot întotdeauna să se vali
deze. Act intervine activ 
opera de formare și dezvol
tare a personalității, prin 
revelarea unor aptitudini și 
prin cultivarea lor.

Un contact îndelungat si 
de toată ziua cu studenții 
noștri ne-a convins. în cele 
mai variate împrejurări, de 
sinceritatea și hotărârea pe 
care ei le investesc în con
struirea profesiunii căreia 
i s-au dedicat Sesizăm insă
— uneori — și o anumită 
dezorientare in stabilirea 
metodei celei mai potrivi
te care să garanteze aceas
tă reușită. Chiar cel mai 
plini de entuziasm In stu
diul lor constată citeodată 
insuficienta randamentului
— raportat la proporția e- 
forturilor depuse. Apare 
astfel o perioadă de incer
titudine, de dificultate, care 
le micșorează eficienta ac
tivității. Aceasta poate fi 
străbătută numai cu aju
torul unul simț de orien
tare bine dezvoltat și. e- 
vident, cu o busolă de bună 
calitate. Modul cum se in
serează această busolă re
prezintă însă o problemă 
de mare artă educativă.

învăț&mlntul epocii noas
tre și. ou deosebire. invă- 
țămîntul nostru de toate 
gradele. învestit la recen
ta plenară cu atribute si 
responsabilități sporite, și-a 
propus cu multă hotărîro 
să realizeze o mutație, prin 
care lucrul cel mai de preț
— în obiectivele urmărite
— să devină puterea crea
toare. Erudiția in sine și 
numai pentru sine repre
zintă o ipostază a pasivi
tății. Creația este. în 
schimb, forma supremă a 
realizărilor umane. De a- 
ceea. In organizarea învă
țământului asistăm la pre
faceri care îl apropie func
ționalitatea de forma cea ■ 
mai adecvată scopului. , In

mal atunci cînd concomi
tent cu predare* sau în
sușirea cunoștințelor exer
ciți tu însuți activitatea 
in care acestea se aplică. 
A învăța lucrind de
vine calea cea mal pro
mițătoare, verificată in 
multe domenii. Desigur, 
au fost prezente dintot- 
deauna ore de laborator, de 
practică, în programa dis
ciplinelor cu caracter teh
nic sau cu profil pedago
gic. Ele aduc viață, reaau 
ceea ce momentan sc află in 
afara spațiului școlar. A- 
ceasta implică însă și o de
naturare, in cazul cînd are 
loc desprinderea lor din an
samblul relațiilor existen
te în realitate, oonsecință

nevoie de învățătura care 
să ducă la realizări. Este 
ceea ce se urmărește cînd, 
la reușita unei prime reac
ții In eprubetft, glndești de 
fapt la combinatul chimic 
unde se produc, prin pro
cedee analoge, tonele de 
substanțe pe care le recla
mă progresul. Sc impune, 
deci, cu necesitate dezvol
tarea simțului pragmatic.

Un nivel superior al e- 
xercițiilor practice s-a 
realizat prin cercetarea 
științifică din cercurile stu
dențești. Timpul acordat in 
universitate cercetării se va 
dovedi, cred, cel mai fertil, 
prin aptitudinile cultivate 
și prin imprimarea unul 
spirit de căutare, nicioda-

TIMPUL STUDENȚIEI
timpul modelării

deprinderilor practice
puncte de vedere

ecest înțeles, conținutul și 
metoda rămin, in continua
re, perfectibile. Ceea ce s-a 
realizat însă mai satisfăcă
tor este adoptarea unui vo
lum de ore in concordanță 
cu nevoile de studiu și de 
recreare ale studentului, 
armonizarea timpului so
cial cu cel individual. La 
această formulă, valabilă 
astăzi pentru marea majo
ritate a facultăților de la 
noi, râmine a se acorda și 
sistemul cel mai potrivit 
pentru asigurarea densită
ții optime și a utilizării ce
lei mai raționale a acestor 
ore. Cadrele didactice au, 
în continuare, o mare răs
pundere pentru ceea ce in
troduc in program. Timpul 
didactic va trebui tot mai 
bine gospodărit. Avem în 
vedere nu dilatarea expu
nerilor, adică transfor
marea fiecărei ore in pre
legere și demonstrație, 
după cum n-ar putea fi 
vorba nici de încărcarea 
conjuncturală cu unele ac
tivități „practice" sau de
numite ca atare.

După felurite experi
mente pedagogice, unele 
deliberate, altele mai mult 
sau -met puțirf neprevăzu
te. s-a impus un mare a- 
devăr : adevărata și traini
ca învățătură se obține nu-

a selectării unor probleme 
necesare, care iși află a- 
tunci localizarea in calen
darul didactic. Este vorba, 
cu alte cuvinte, de o ac
tivitate practică experi
mentală. Un „exercițiu de 
practică", nu adevărată 
viață practică. Apare deci 
necesară șj o altă soluție, 
o posibilitate care să îngă
duie învățăturii să fuzio
neze mai organic cu în
deletnicirea 
vește.

O primă 
procesului 
cativ spre activitatea care 
produce poate fi găsită in 
înțelegerea rostului efec
tuării diverselor exerciții. 
Dacă fiecare lucrare de la
borator este executată 
știind bine la ce servește 
mai tirziu, cunoscîndu-i 
semnificația adevărată din 
viață, aportul ei va fi mult 
sporit in procesul de for- . 
mare a viitorului profesio
nist Dezvoltând această 
oonștiință a utilității cu
noștințelor, creăm baza su
biectivă cea mai importan
tă pentru recepționarea și 
asimilarea lor temeinică, 
învățătura li» sine intere
sează pe foarte puțini sub 
aspectul unui; joc intim de 
satisfacție personală, gra
tuită : societatea are Insă

ILUSTRU FONDATORSpectacol 
de gală

învățămtntului cu produc
ția. ci Însăși cheia unui in- 
vâțămînt eficient. Valoarea 
formativă a stagiului in 
producție, realizat in cele 
mal diferite modalități, 
după specificul discipLincl, 
nu poate fi asigurată de
cit prin antrenarea efecti
vă, in grup, șl cu rezul
tate măsurabile ale activi
tății. Prelungirea în acest 
domeniu a unul spirit „ex
perimental", de reducere 
la o scară minoră a sar
cinilor și a răspunderii, ar 
anihila chiar funcția spe
cifică, cert superioară, a 
acestei metode pedagogice. 
Păstrîndu-șt cadrul organi
zat de școală, activitatea 
studenților in practică tre
buie să devină in fondul 
său cu adevărat realizare 
efectivă. Rezultatele să fie 
după puteri, în raport cu 
anii de studiu, cu diferen
țele individuale, dar să e- 
xiste * realizări palpabile, 
măsurabile.

Creșterea responsabilită
ții nu poate fi concepută 
fără o reală cunoaștere a 
capacității proprii, dar și a 
distanței care il desparte 
pe student de satisfacerea 
cerințelor pe care i le a- 
dresează societatea. încre
derea care i se acordă o- 
bligă șl devine stimulatoa
re. Se impune însă păs
trarea continuă a contac
tului cu un sistem de con
trol, care să-i indice coor
donatele unde se află. A- 
semenea evaluare obiecti
vă este, cum știm, doar 
parțial validă în probele 
școlare, dar devine suvera
nă in confruntarea cu re
zultatul practic al activită
ții depuse.

Revenind la particulari
tățile cercetării, efectuarea 
el in paralel cu practica de
vine pentru student moda
litatea ideală de a atinge 
un nivel ridicat de califi
care. . Nu numai lucrările 
din cercuri, ci și cele de 
diplomă oferă această po
sibilitate de sudare temei
nică a preocupărilor, pe 
care necesitățile didactice 
ale instruirii în trepte le 
scindează uneori, dar care 
in viață sint unite insepa
rabil. Dacă noi. dascălii, 
ne-am putut convinge de 
acest adevăr, sîntem obli
gați să-1 difuzăm insă cit 
mai convingător si elevi
lor noștri. S-o facem la 
această virstă de plastici
tate maximă a personalită
ții, cînd influența va fi 
mai hotăritoare. Nu putem 
trece cu vederea răsunetul 
subiectiv al realizărilor : 
satisfacția de a fi răspuns 
așteptărilor și de a fi con
tribuit cu ceva în fluxul u- 
riaș care duce 6pre pro
gres. Este beneficiul su
prem spre care tinerii noș
tri trebuie să tindă, efec
tiv prin rezonanta sa și 
Înalt etic prin semnificație.

în cadrul manifestărilor pri
lejuite de cea de-a XXIV-a a- 
niversare a întemeierii R.D. 
Germane, joi scara a fost pre
zentat la cinematograful „Ca
pitol" un spectacol de gală cu 
filmul „Cu toate acestea". Ma
nifestarea, organizată de Con
siliul Culturii și Educației So
cialiste, este înscrisă în planul 
de colaborare cultural-științifi- 
că dintre cele două țări. Fil
mul galei, producție a Studiou
lui. Defa-Berlln, reconstituie, cu 
forță evocatoare, momente din 
lupta proletariatului german 
din anii 1918-1919, sub condu
cerea revoluționarilor Karl 
Liebknecht și ROsa Luxemburg. 
La realizarea acestei pelicule 
și-au adus contribuția scena
ristul Michael Tschesno-Hell, 
regizorul Gupter Reisch, ope
ratorul Jurgen Brauer. com
pozitorul Ernst H. Meyer, ac
torul Horst Schulze, interpretul 
rolului principal, și alții.

înainte de spectacol, Dumi
tru Fernoagă, directorul CaBel 
de filme 5, a făcut o prezenta
re a acestei producții cinema
tografice și a relevat succese
le obținute de cineaștii din 
R.D. Germană.

In asistența la gală se aflau 
Dumitru Ghișe, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, funcționari su
periori din Ministerul Afaceri
lor Externe, oameni de cultu
ră și artă, un numeros public.

Au luat parte, de asemenea, 
Hans Voss, ambasadorul R.D. 
Germane la București, alți șefi 
de misiuni diplomatice și mem
bri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

AL MATEMATICII
ROMÂNEȘTI MODERNE

trazicea o opinie unanimă, ceea ce 
a sporit și mal mult vilva creată in 
jurul ei. Vilvă amplificată apoi și 
de faptul că. în același an. tot la 
Sorbona, se trecuse o teză în care 
se afirma exact contrariul celor sus
ținute de D. Pompeiu. De altfel, a- 
cesta publică în anii următori o sc
rie de articole de combatere a tezei 
opuse, în care adîncește noțiu
nea descoperită și care, reluată mai 
tirziu de alți autori, poartă si azi 
numele de „funcțiile Pompeiu". To
tuși. abia în 1909. cînd celebrul ma
tematician francez Armand ‘Denjov, 
ca și Paul Painlevă, confirmă vali
ditatea rezultatului lui Pompeiu. 
aubllniindu-i importanta și valoarea, 
lumea științifică Începe să-șl dea 
seama de profunzimea și perspecti
vele lucrărilor acestuia. Astfel că. 
rind pe rînd, matematicieni renumiti 

folosesc cercetă
rile lui Pompeiu 
și le citează în lu
crările lor.

Tehnicile utili
zate de Pompeiu 
sint — atît în teza 
de doctorat, cit și 
în toate lucrările 
ulterioare — sur-

Aproape în -același timp, sărbăto
rim — intre marile personalități a- 
niversate și de UNESCO — doi iluștri 
Întemeietori de școală matematică 
modernă românească : mai înainte de 
sărbătorirea nașterii lui Gheorghe 
Tițeica, aniversăm pe Dimitrie Pom
peiu. Născut la 4 octombrie 1873, a- 
cest fondator al matematicii moderne 
din tara noastră dovedește, cu Încă 
un exemplu, că fiecare popor iși fău
rește istoria prin munca și înfăptui
rile milioanelor de anonimi ai fiecă
rei generații lnscriindu-se în marea 
carte a civilizației prin fapte si nume 
de seamă.

Dimitrie Pompeiu a venit pe lume 
în satul Broscănești — Dorohoi. In
tr-o familie cu miiloace modeste, 
dar a năzuit, de timpuriu, spre te
luri înalte. Chiar după terminarea 
școlii primare, simte chemărea către 
matematică, sub imboldul celor ce 
i-au predat a- 
ceastă disciplină 
la gimnaziu, care 
l-au încurajat să 
rezolve probleme 
de aritmetică la 
revista „Recreații 
științifice1*.

La vîrsta de 25 
de ani. în anul 
1898, căsătorit, cu 
trei copii, pleacă
— reluînd firul, 
își ia intr-un 
calaureatul francez, urmind clasa 
de matematici speciale cu mențiu
nea „foarte onorabil". In toamna a- 
nului 1899 îl găsim student la Sor- 
bona unde trece cu succes, tot în- 
tr-un an. primele două „certificate" 
(de analiză și mecanică rațională) 
și se angalează pe drumul analizei 
superioare și al mecanicii fizice ex
perimentale. pentru ultimele două 
certificate care consacrau licența. 
Este de subliniat faptul că Pompeiu 
lucrează timp de trei ani în labora
torul profesorului Koenigs, unde stu
diază o concepție proprie asupra teo
riei mecanismelor, deci o cercetare 
de matematici aplicate.

în 1903. obține licența în matema
tici, dar în vederea atingerii telului 
final al doctoratului nu se Îndreaptă
— așa cum s-ar fi părut normal, 
după 3 ani de laborator — spre o 
teză de mecanică fizică, ci spre o 
cercetare de teoria funcțiilor anali
tice. aleglndu-și ca maestru pe H. 
Poincar^. Teza de doctorat — inti
tulată „Asupra continuității funcții
lor de variabile complexe" — avea 
să-i creeze o celebritate tulburătoare 
și să se bucure de o actualitate care 
6e prelungește pînă în zilele noas
tre. Analiza, oricit de minuțioasă și 
repetată a acestei lucrări, nu dă po
sibilitatea de a-i găsi o înrudire te
matică în lucrări anterioare. Ea are 
o originalitate care trădează curiozi
tatea - scânteietoare a exploratorului 
inșpiraț .de propria-i pasiune. Bogată 
In numeroase rezultate profunde și 
deschizătoare de largi perspective, 
această lucrare conține între altele 
și un rezultat senzațional, care con-

Centenarul nașterii 
lui Dimitrie Pompeiu

la Paris, unde 
adolescenței — 

singur an ba-

prinzâtor de sim-
dar deosebit de ingenios ,fp-ple, dar deosebit de ingenios , fo

losite. El n-a fost un tehnician 
al cercetării matematice, cit mai 
ales un inspirat, un estet al gin- 
diriî senine, care descoperă, sur
prinde si deschide cu generozitate 
piste utile pentru toți. Și, totuși, un 
fir conducător leagă teza de docto
rat de cea de-a doua mare descope
rire a sa — „derivata areolară" — 
care a stîmit și ea senzație la apa
riție. deși a așteptat 16 ani — din 
1912 pînă în 1920 — pentru ca Impli
cațiile ei să fie fructificate.

Semănător de idei prin excelentă, 
căutindu-și sursele de inspirație în 
cele mai variate situații — în lec
turi. în pregătirea prelegerilor pen
tru cursurile pe care le predă, în 
discuțiile cu colegi și prieteni, cu 
discipoli — D. Pompeiu a fost și ini
țiatorul unor forme organizate 
de dezbatere, relativ sistematică. în 
matematică. Astfel. „Seminarul 
Pompeiu". format prin adeziuni 
spontane, reunea matematicieni pro
fesioniști sau amatori, din rîndurile 
inginerilor si fizicienilor, foști stu
dent!. Intr-o lume. în care pasiunea 
pentru cercetare însemna în general 
un lux, Pompeiu a reușit să creeze 
o școală. „Seminarul Pompeiu" a 
avut deci o funcție socială, deoarece 
a fructificat și fertilizat terenul. In 
cei 25 de ani în care a funcționat, 
pregătind temele mari și cadrele con
ducătoare pentru școala matematică 
românească actuală. Aceasta a prins 
ființă și s-a dezvoltat mai ales după 
cel de-al doilea război mondial, In 
anii socialismului.

Ca și alți- întemeietori ai școlii 
matematice românești. D. Pompeiu 
a împletit cariera sa științifică — de 
cercetător si fondator de scoală de 
creație — cu cea didactică. Reîntors 
în tară după trecerea doctoratului, 
este numit conferențiar șl profesor 
de calcul diferențial șl integral la 
Universitatea din Iași ,(in 1905). Iar 
apoi trece la Universitatea din Bucu
rești. ca profesor de mecanică ra
țională, disciplină pe care' o predă 
pînă în 1930. Este membru corespon
dent — și apoi titular — al Aca
demiei Române, de-a lungul multor 
ani. Prestigiul său științific i-a a- 
dus distincții peste hotare, devenind 
în 1934 doctor honoris causa al li
ni versității din Varșovia. Cînd. în 
1937, se formează Uniunea balcani
că a matematicienilor, cel de-al II- 
lea Congres interbalcanic al mate
maticienilor. tinut la București. îl 
alege președinte ; în 1946. cel de al 
III-lea Congres al matematicienilor 
români. întrunit la București, are, 
de asemenea, ca președinte tot pe 
Dimitrie Pompeiu. In 1949 este numit 
primul director al Institutului de 
matematică al Academiei Republicii 
Socialiste România.

Opera științifică a lui Dimitrie Pom
peiu însumează nu mai puțin de 129 
lucrări, aparținînd unor variate do
menii : de la teoria funcțiilor de 
variabilă complexă analitice si nea > 
nalitice și teoria funcțiilor de varia.- 
bile reale, la calculul funcțional, me
canica teoretică, teoria ecuațiilor di
ferențiale și aritmetică. In octombrie 
1953, Academia Republicii Socialiste 
România il sărbătorește la împlini
rea vîrstei de 80 de ani. Dar după 
numai un an. Dimitrie Pompeiu 6e 
stinge din viată.

La împlinirea unul secol de la 
nașterea sa. Dimitrie Pompeiu ră- 
mine în actualitate atît prin ideile 
sale originale și profunde •— în care 
inspirația seamănă cu o sămîntă ce 
se perpetuează, dezvoltîndu-se — cit 
și prin aportul său de profesor și 
întemeietor de școală de creație, larg 
recunoscută pe plan intern si inter
național.

tă satisfăcut de rețete de-a 
gata. în plus, prin tema
tica acestor cercetări, a- 
leasă cu grijă, astfel îneît 
să satisfacă cerințe reale și 
actuale ale societății, se fi
xează deprinderea gîrtdirii 
prin prisma unor concrete 
finalități. Apreciind efor
turile prin valoarea lor so
cială se creează resurse 
noi de energie pentru a le 
duce Ia capăt și. mai a- 
les, ele conferă orientarea 
cea mai fecundă. Măsurin- 
du-se cu rezultatul stră
duințelor sale, studentul 
are acum posibilitatea să-și 
corecteze nivelul de exi
gență la care s-a situat. 
Sistemul lui altimetric se 
perfecționează, viitoarele 
realizări — chiar dacă nu 
în cîmpul cercetării — vor 
fi mai bune.

La scară mai largă, cu
prinzi nd pe toți studenții 
noștri, această conștiință și, 
totodată, certitudinea utili
tății și aplicabilității cu
noștințelor — fie ele de 
cură, seminar sau labora
tor — se obține doar prin 
confruntare cu practica 
specialității. în acest șori- 
tact nu trebuie să vedem 
doar o formă tampon, care 

realizeze continuitatea

A început festivalul

„TOAMNA MUZICALĂ
CLUJEANĂ*

Acad. Nlcolae TEODORESCU

intermediare 
actori le 

fericire, 
rezultate.

căreia îl ser-
deschidere a 

instructiv-edu-

Prof. univ. dr. 
docent
Octavian FODOR 
rectorul Institutului .. 
de medicina 
și farmacie din Ciul

Joi seara s-a inaugurat a opta 
ediție a tradiționalului festival 
„Toamna muzicală clujeană" cu 
un concert simfonic care a cu
prins lucrări de Enescu, Stra- 
vinski și Bartok, solistă fiind 
apreciata pianistă franceză Mo
nique Haas.

In cadrul festivalului vor mai 
concerta, alături de formațiile 
filarmonicii locale, orchestra 
simfonică a filarmonicii „Mol
dova" din Iași, corul „Madri
gal" al conservatorului „Ciprian 
Porumbescu", orchestra simfo
nică a Radioteleviziunii româ
ne, solistul Jovan Kolundzija 
din Iugoslavia și dirijorul A- 
drian Sunshine din S.U.A. Ca 
și la celelalte .ediții, festivalul 
clujean va face cunoscute lu
crări în primă audiție din crea
ția muzitală 'contemporană ro
mânească, precum și opere din 
repertoriul universal.

„TRECERE PRIN
VERANDA VERDE

de GEORGE GENOIU

LA TEATRUL „BACOVIA" DIN BAC AU

ROMÂNIA-FILM" prezintă

Efectul razelor gamma 
asupra crăițelor"

Piesa prin care criticul 
de teatru George Genoiu, 
debutează ca dramaturg pe 
scena teatrului băcăuan nu 
este de fapt prima 6a lu
crare dramatică- în „Ate
neu", în „Tribuna", in alte 
publicații au apărut in anii 
din urmă mai multe piese 
intr-un act, scurte încer
cări minate insă in bună 
măsură de o prea mare 
Încredere in niște formule 
considerate moderne.

Cu „Trecere prin veran
da verde" George Genoiu 
marchează depășirea fazei 
primelor exerciții care i-au 
fost utile, desigur, in dobin- 
direa unei mai mari cursi
vități, precum și a coeren
ței construcției necesare 
limbajului scenic. E drept 
că George Genoiu rămme 
încă și aici tributar Unul 
anume stil livresc, aforis
mele și reminiscențele unor 
lecturi sau experiențe cul
turale nefiind sudate orga
nic în țesătura dialogului, 
în viața lăuntrică a perso
najelor. Totuși, avem in 
fața noastră o 
cere închegată* de 
gă respirație, 
intr-o problematică etica 
fi socială a vremii noastre.

Veranda verde in care se 
petrece acțiunea piesei 
constituie in mod evident 
un cadru convențional, 
plauzibil pe planul acțiunii 
realiste și, totodată, purtind 
valențe simbolice. „Veranda 
verde" vrea să fie viața în
săși, locul în care „se cintă 
la botezuri și se plinge ia 
Înmormântări" și, In același 
timp, un loc de purificare 
a conștiințelor, locul care o- 
bligă la adevăr, la sinceri
tate deplină față de sine și 
de cei din jur. Aici, in a- 
cest loc de trecere, așezat 
la marginea unul sat des
pre care nu știm mare lu
cru, au loc lntilniri revela
toare, mărturisiri uneori 
cutremurătoare, dezvăluiri 
emoționante. George Ge
noiu a adunat in acest loc 
oamenii de categorii etice 
si psihologice foarte diver
se. oameni care poartă in 
ei drame mai vechi sau mai 
noi, cu scadența in perime
trul de timp $i de spațiu 
al piesei. Efectele du
reroase ale unei drame 
a războiului, care a des
părțit doi oameni și, 
prin el, o familie iși gă
sesc explicația și rezolva
rea aid, vinovatul dindu-și 
singur pedeapsa prin ges-

tul revelator al supremei 
ispășiri, fără a avea cura
jul înfnintării deschise cu 
victimele sale. In Sebastian, 
autorul a reușit să schițeze 
un personaj complex și 
straniu, in care conștiința 
vinovăției se convertește 
parcă într-o pasiune arză
toare pentru viață șl puri
tate, el fiind acela care în
treține, printr-o foarte la
borioasă preocupare, ver
deața mereu proaspătă a 
verandei, reale sau simbo
lice. Aici au loc și confrun
tări de generații, tineri care 
și-au greșit drumul 'prin 
opțiuni false sint recupe
rați pentru o existență nor-

CRONICA
TEATRALA

compu- 
lar- 

ancorată
mală și utilă pe plan 
uman șl social. Un _ 
pel la responsabilitate, la 
demnitate și omenie supe
rioară străbate piesa, fără a 
fi totdeauna incorporat in
tr-o imagine artistică, preg
nantă și convingătoare, râ- 
mînind uneori la stadiul u- 
nor sentințe sau meditații 
didactic-moralizatoare. Dar 
piesa semnalează, prin ci- 
teva momente poetice izbu
tite, un dramaturg in per
spectivă de solidă angaja
re umanistă.

Poet el însuși, regizorul 
Ion Olteanu a încercat să 
pună in valoare valențele 
poetice ale piesei, subliniind 
unele aspecte convențional- 
lirlce, căutind replicile- 
cheie pentru caracterizarea 
personajelor, pe care Ie-a 
scos din cadrul scenei la 
început, prezentindu-le pu
blicului ca intr-un ritual de 
confesiune.

Totuși spectacolul nu a 
Izbutit să convingă, desfă- 
șurlndu-se sub semnul u- 
nor permanente incertitu
dini de formulă șl de stil, 
pendulind intre un cotidian 
inexpresiv și un simbolic 
teatralizat excesiv. Nici 
scenografia lui Ștefan Geor
gescu n-a ajutat la defini
rea cadrului simbolic al

a-

piesei, oferindu-ne o ve
randă' circulară oarecare, cu 
puțină verdeață și citeva 
sticle colorate in chip de 
garnitură. In acest cadru 
lipsit de valori sugestive, 
actorii se manifestă intr-o 
mare diversitate de "Stiluri, 
fără a izbuti să stabilească 
o comunicare emoțioaal- 
ideatică, nici intre ei, nici 
cu spectatorii. De la coti
dianul minor, fără relief al 
Ceciliei Teodoru, (carp nu 
ne sugerează nicio clipă 
profunda dramă trăită in 
trecut de Magda și nici 
vălmășagul lăuntric al a- 
cestei femei de mare dem
nitate) la teatralismul 
isterizant al Doinei Iacob 
(in rolul Deliei, insuficient 
motivată psihologic) exis
tă trepte 
pe care 
parcurg, 
cu mai ----- -----------
L-am aminti aici pe Mișu 
Rozeanu, care aduce în ro
lul învățătorului pensionar 
Petru multă bonomie înțe
leaptă, cu mijloace sobre și 
Comunicative, chiar dacă ii 
lipsește halo-ul poetic, pre
cum și pe Sică Stănescu, 
care face o compoziție in
teresantă în sine, in Se
bastian, accentuind Insă 
prea mult infirmitatea fi
zică și caracterul straniu al 
personajului, fără a trans
mite ceva din complexitatea 
acestuia, fără a prevesti In 
nici un fel deznodămintul 
fatal. Corect, Mircea Bclu 
aduce ceva din seninătatea 
demnă a personajului său, 
(Dinu), in timp ce Că
tălina Murgea subliniază 
prea apăsat sublimul per
sonajului său (Iulia, fata 
care va naște fără a avea 
un tată pentru copilul său), 
în fine, Gheorghe Ser- 
bina, străin de persona
jul său, inginerul Boris, a 
spus pe dinafară replicile 
corect învățate, mereu cu 
spatele, dintr-o neinteligibi
lă indicație regizorală (pro
babil intenția atribuirii u- 
nui rol simbolic), dar fără 
alt efect decit derutarea pu
blicului. După cum deru
tante au fost șl unele 
schimbări de ritmuri și ac
cente, 
du-se, 
altora 
lipsite 
logice 
tlce.

unii 
din 

bune

personajele repezin- 
uneori, unele asupra 
In stări paroxistice, 
de Justificări psiho- 
sau, eventual, artls-

Margareta BĂRBUȚĂ

(Urmare din pag. I)

mai bine zis, la capătul 
a ceea ce a mai rămas din 
ea) își desfac aripile cele 
două cvartale noi de locu
ințe pe care localnicii le-au 
numit „Simion Bărnuțiu" 
și „Păcii". Aproape 2 500, 
— de 25 de ori mai multe 
decît în 1968 — confortabile 
apartamente șl aproape 500 
de case, construite în ul
timii 3 ani, sint locuite de 
cel mal „proaspeți" zălă- 
uani, al căror număr tre
ce de 10 000, cifră ce repre
zintă creșterea populației 
orașului din anul 1968. Tot 
zona aceasta, capătul o- 
sindit al tirgului, a deve
nit in numai patru ani „pro
menada" orașului. Vechiul 
„corso" s-a mutat aici. Și, 
Intr-adevăr, nimic 
nimerit pentru așa 
Cele două cvartale, străbă
tute de străzi largi, încon
jurate de siluetele svelte 
ale noilor blocuri.’ oferă 
locuitorilor cea mai fru
moasă perspectivă, locul 
prin care merită să-ți 
porțl agale pașii într-o in
serare de toamnă. Vei ln- 
tilni astfel, într-o con
cepție arhitectonică mo
dernă, clădiri de cea mai 
strictă utilitate pentru 
locuitorii Zalăului 3 creșe,

mai 
ceva.

Producție a studiourilor americane. In rolul principal 
Joanne Woodward — premiul de interpretare femini
nă : Cannes 1973. Scenariul : Alvin Sargent. Imagi
nea ! Adam Holender. Cu i Roberta Wallach, Nell 
Potts

grădinlțe, școli pentru cei 
aproape 6 000 de elevi, dis
pensare medicale, maga
zine oferind toate altfel de 
imagini șl alte condiții 
decit cele pe care le-au în
locuit. Șl parcă șl înfățișa
rea locuitorilor este acum 
alta. Cea mai mare parte

pătat, în acești cinci ani, o 
putere economică conside
rabilă, în continuă crește
re. Pe vastul șantier, ’ care 
este Zalăul, lucrează astăzi 
de 2,5 ori mai multi sala- 
riați decît în urmă cu 5 
ani.

Dincolo de vechiul ho-

ale Zalâului l-am făcut cu 
primarul, am vrut să-i cu
noaștem reacțiile în fața a- 
cestel realități. Ne-am oprit 
într-o margine a noii plat
forme industriale a Zalău- 
lui, contemplind priveliștea 
și așteptînd cuvintele lui 
Vasile Cornea.

întreprinderea pentru ar
mături metalice din fontă 
și oțel produce anual mari 
cantități de robinețl me
talici și alte importante 
piese. întreprinderea de 
produse ceramice livrează 
pentru economia națională 
mari blocuri din care se

Cinci ani din cinci veacuri
dintre ei slnt tineri. Tineri 
venlți din satele județului 
și cărora orașul lc-a oferit 
perspectiva calificării în; 
tr-o meserie nouă, locuri 
de muncă In Întreprinderi 
noi șl moderne, condiția 
socială a muncitorului pen
tru care societatea socia
listă iși concentrează toate 
eforturile.

...Pentru că, înainte de 
a deveni un oraș in curs 
de modernizare, Zalăul a 
devenit un centru indus
trial. Din noua realitate e- 
conpmlcă Iși trag seva toa
te celelalte înnoiri. De la a- 
proape nimic, Zalăul a că-

tar al Zalăului, pe foste 
cimpuri, pe care cu veacuri 
în urmă marele voievod 
Mihai șl-a odihnit oastea 
după bătălia de la Gurus- 
lău, îndreptindu-se apoi 
spre Turda, se desfășoară în 
lanț construcții de fabrică, 
turnuri de răcire și silozuri 
de materiale, hale albe, din 
beton șl sticlă întinse pe 
zeci de hectare, linii de 
cale ferată și o Întreagă 
țesătură de conducte al
cătuind, toate, un tablou 
ce evocă forța producti
vă, tărîm al creației ma
teriale. Și pentru că ulti
mul drum prin aceste părți

— Vă amintiți ? E greu 
de crezut că numai cu pa
tru ani în urmă aici mai 
bălteau apt...

Imaginea de atunci a și 
fost uitată de locuitorii Za- 
lăului și de către toți lo
cuitorii județului Sălaj care 
Se abat pe aici pentru di
verse treburi. Aceste pă- 
minturi care nu produceau 
nici măcar iarbă au deve
nit acum spații de produc
ție industrială de unde 
pornesc spre cele patru 
zări : mașini-Unelte de

alcătuiesc noi și noi con
strucții. Lucrează aici mulțl 
băieți, tineri care aici 
și-au găsit meseria cău
tată și statutul social 
pe care-1 merită. Șl chiar 
peste drurtî, s-a construit 
o filatură nouă de bumbac 
unde lucrează numeroase 
fete. Mai trebuie spus 
că fetele acestea, lucrind 
la modernele instalații ale 
filaturii, torc zilnic un ffr 
care ar putea să înconjoare 
de 18 000 de ori Pămintul 
Pe la Ecuator. Este cu to- 

înaltă tehnicitate, produse , tul altceva decît imaginea 
ceramice pentru construe- din poveste în care Ileana 
ții, conductori emailați. Cosinzeana își așteaptă

voinicul toreînd. Ilenele de 
azi ale Zalăului torc și ele. 
Dar în ce condiții ! Și cit 1 
Iar volnicii se luptă și ei 
dar nu ca în poveste, nu cu 
balauri sau cu munți care 
se bat în capete. Ei se lup
tă cu ei înșiși pentru a 
cuceri noi și noi trepte ale 
priceperii profesionale.

O a patra mare întreprin
dere și-a început de cu- 
rind producția. Cînd va in
tra în funcțiune întreaga 
sa capacitate va dubla 
potențialul economic din 
1970 al întregului județ 
Sălaj. Se vor fabrica aici 
conductori electrici emai
lați. S-a născut o nouă ra
mură. Industria electro
tehnică I

Zalăul se înscrie astfel 
în marea constelație a ora
șelor industriale ale Româ
niei. Totul în numai cinci 
ani. Faptul acesta dă în
treaga măsură ă capacității 
de creștere economică și 
socială pe care a creat-o, 
în România, socialismul. 
Nicăieri nu apare mai 
evident decît aici acest lu
cru. Pentru că aici, într-a- 
devăr, puse în balanță, 
cinci șecole cîntăresc mal 
puțin decît ultimii cinci ani 
din timpul edificării Româ
niei socialiste.
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Vizita președintelui Cronica zilei

Republicii India,
dr. Varahagiri Venkata Giri

(Urmare din pag. I)

De la Sucevița. oaspeții se În
dreaptă spre vestita mînăstire Vo- 
roneț ; frescele sale exterioare, exe
cutate de zugravi anonimi, conside
rate o culme a picturii murale din 
evul mediu românesc, rețin îndelung 
atenția oaspeților.

La reîntoarcerea în Suceava, in 
onoarea președintelui V. V. Giri. pre- 

executiv al 
județului Su- 
a oferit un

ședințele Comitetului 
Consiliului popular al 
ceava, Miu Dobrescu. 
dejun.

Au participat Mlron 
cu. Constantin Stătescu. 
misiunii române atașate __ ___
Înaltul oaspete, precum și persoanele 
indiene care l-au însoțit pe preșe
dinte în această vizită.

în timpul dejunului, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, au fost rostite toasturi.

Tovarășii Mlron Constant inescu și 
Miu Dobrescu au toastat pentru dez
volte rea prieteniei și colaborării 
dintre România si India, în sănăta
tea președintelui Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. și a 
președintelui Republicii India, dr. 
V. V. Girl.

RAspunzind. înaltul oaspete ?i-a 
exprimat deosebita satisfacție de a 
ft^putut cunoaște cu prilejul vizitei 
aspecte ale trecutului $1 prezentului 
României. Am remarcat în mod 
deosebit, a spus el, că oamenii sînt 
fericiți și mulțumiți, câ se bucură din

Constantincs- 
membrii 

pe lingă

plin atlt de independența politică pe 
care au cUcerlt-o, cit și de cea eco
nomică, in care obțin mari succese. 
Am avut plăcerea să-l -cunosc încă 
cu mai mu’.țl ani In urmă pe șeful 
statului dv„ dl. Nicolae Ceaușescu. 
El esle unul din cei mai înțelepți 
oameni dc stat pe care i-am cunos
cut vreodată. în încheierea alocuțiu
nii, președintele Republicii India a 
toastat in sănătatea președintehil 
Consiliului de SLat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
pentru continua întărire a prieteniei 
dintre India și România, subliniind 
că aceasta servește celor două po
poare. păcii și înțelegerii in lume.

Seara, la Casa de cultură din Su
ceava a avut loc un spectacol de 
gală in onoarea Înalților oaspeți.

Programul a cuprins muzică șl 
dansuri populare din diferite regiuni 
ale tării, oferind solilor poporului in
dian o imagine sugestivă a origina
lii ății și frumuseții folclorului ro
mânesc.

După 
cultură, 
din nou . ____  .
1ă manifestare de simpatie și stimă, 
aclamînd pentru prietenia româno- 
Lndiană.

în cursul serii, președintele Repu
blicii India, Varahagiri Venkata Giri, 
și persoanele oficiale române și in
diene care l-au însoțit în vizita in 
județul Suceava s-au înapoiat în Ca
pitală.

spectaeol, în fața casei de 
mii de localnici au făcut 
înalților oaspeți o entuzlas*

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Congresul olimpic de la Varna și-a încheiat lucrările
La Vama au luat sfîrșît joi lucră

rile celui de-al 10-lea congres olim
pic. Cu acest prilej, au luat cuvintul 
Giulio Onești, in numele c->mite?clor 
olimpice naționale, Thomas Keller, 
pentru federațiile sportive interna
ționale, și lordul Kilanin, președintele 
Comitetului internațional olimpic 
(C.T.O.). Vorbitorii au subliniat cola
borarea permanentă care există între 
C.I.O.. comitetele olimpice naționale 
și federațiile internaționale. Printre 
alte hotăriri sau proiecte de viitor 
s-a stabilit să se studieze posibiiita-

tea includerii femeilor ca membre ale 
C.I.O., federațiilor internaționale și 
comitetelor olimpice naționale. De 
asemenea, se va studia punerea în 
practică a unor noi reguli de admi
tere în C.I.O.

Cel de-al 10-lea Congres olimpic 
de la Varna, care s-a desfășurat sub 
deviza ..Sportul in serviciul păcii", a 
reunit 61 de membri ai C.I.O., 26 ai 
federațiilor sportive internaționale, 
președinți al comitetelor olimpice din 
92 de țări, printre care și Romania.

automobilism: Cursa „Fefeac '73"
Cur«;a internațională automobilisti

că ..Feleac ’73“. care contează și 
pentru campionatul național de vi
teză în coastă, se va desfășura du
minică 7 octombrie cu începere de 
la ora 9.00. Simbătă 6 octombrie, in
tre orele 14.00 și IR.00, va avâă loc 
antrenamentul oficial.

La această importantă competiție

automobilistică și-au anunțat oarti- 
ciparea sportivi din Austria, R. F. 
Germania și Italia.

Țara noastră va fi reprezentată, 
printre alții, de cunoscuții automo
bilist Eugen Tonescu Cristea (care 
conduce în clasamentul campionatu
lui național). Marin Dumitrescu, Do
rin Motoc și Corneliu Rusescu.

FOTBAL

Ecouri după meciurile din cupele europene
Comentînd meciurile retur ale pri

mului tur din cadrul cupelor euro
pene de fotbal, agențiile internațio
nale de presă subliniază rezultatul 
echipei Dinamo București care, în 
partida 8in „C.C.E.", susținută pe te
ren propriu cu formația Crusaders 
Belfast, a realizat un scor rar in- 
tilnit pe terenurile de fotbal : 11—0. 
De remarcat că același scor-fluviu a 
fost realizat și de forinația suedeză 
F.F. Malmo in jocul cu echipa Pe- 
zoporikos Larnaka (Cipru) din „Cupa 
Cupelor". Este evidențiată, de ase
menea. evoluția remarcabilă a echi
pei Universitatea Craiova, care a reu
șit să elimine cunoscuta formație ita
liană Fiorentina, una dintre favori
tele „Cupei U.E.F.A.".

Primul tur s-a soldat șl cu cîteva 
rezultate surpriză, datorită cărora u- 
nele dintre favorite au părăsit pre
matur competițiile. Astfel, în „Cupa 
dampionilor europeni", o surpriză 
£ste apreciată eliminarea redutabilei 
formații italiene Juventus — fina
listă a cupei in ediția trecută — de 
către Dvnamo Dresda (R. D. Ger
mană). Fotbaliștii din Torino au 
cistigat cu 3—2 meciul retur, dar in 
primul joc cedaseră cu 0—2.

Cea mai mare surpriză înregistra
tă in „Cupa U.E.F.A." a fost elimi
narea binecunoscutei echipe italiene

Internazlonale de către formația aus
triacă Admira Wacker. învingători în 
primul meci cu 1—0. fotbaliștii aus
trieci au pierdut manșa a doua cu 
1—2, totuși, la golaveraj egal, ei s-au 
calificat datorită golului înscris în 
deplasare. O altă echipă renumită. 
Real Madrid, a părăsit și ea com
petiția. După ce în tur pierduseră 
la limită cu 1—0. în retur spaniolii 
nu au reușit să întreacă pe teren 
propriu formația engleză Ipswich 
Town, cu care au terminat nedecis : 
0-0.

în sfîrșît, deși a învins cu 2—0 pe 
O.G.C. Nice, o altă echipă spaniolă, 
C.U.F. Barcelona, a fost eliminată 
deoarece pierduse primul joc cu 
0—3.

(Urmare din pag. I)

materiale și 
asistența și 

cale bila- 
devin o-

Ambasadorul Israelului
Președintele Consiliului de Miniș

tri, Ion Gheorghe Maurer, a primit 
joi. la amiază, pe Yochanan Cohcn, 
ambasadorul Israelului la București.

La convorbirea cordială care a a- 
vut loc cu acest prilej a participat 
Nicolae Ghenea. adjunct al minis
trului afacerilor externe,

Joi dimineața. George Macoves
cu, ministrul afacerilor externe, a 
primit pe Frederico Carlos Carnau
ba, noul trimis extraordinar și mi
nistru plenipotențiar al Republicii 
Federative a Braziliei in Republica 
Socialistă România, in legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor 
sale de acreditare.

Ambasadorul Republicii Arabe Siria
Președintele Consiliului de Miniș

tri. Ion Gheorghe Maurer, a primit, 
joi dupA-amiază. pe Souheil Ghnrzi, 
ambasadorul Republicii Araba Siria 
la București, in legătură eu plecarea 
definitivă a acestuia din tara noas
tră.

La primire, desfășurată 
mosferft de cordialitate, a 
Nicolae Ghenea, adjunct 
trului afacerilor externe.

intr-o at- 
particioat 
al minis-

(Agerpres)
%

Plecarea delegației Mișcării Populare
Republica Zair

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 6, 

7 șl 8 octombrie. In țară : Cerul va fi 
variabil, mai mult noros in jumăta
tea de sud-est a țârii, unde vor mai 
câdea ploi de scurtă durată ia înce
putul intervalului. In rest, ploi Izola
te. VInt slab, pînâ la potrivit. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse In
tre 3 și 13 grade, izolat mal coborite 
în depresiuni. Iar maximele între 12 
șl 22 de grade. La altitudinea de pes
te 2 000 de metri — lapovită. In nor
dul țării. izoTat. se va produce bru
mă. Dimineața, pe alocuri, se va sem
nala ceațâ. In București : Vreme schim
bătoare. Cerul va fl mai mult noros 
la început, apoi variabil. VInt potrivit.

resurselor naționale — 
umane. Numai astfel 
sprijinul acordate pe 
terală și internațională 
perante. In această ordine de idei, 
este de remarcat că România so
cialistă. țară in curs de dezvoltare, 
a realizat și desfășoară deja un vast 
program de dezvoltare industrială, 
inclusiv a zonelor rurale, ca rezultat 
al extraordinarei mobilizări a efor
turilor interne, oferind astfel un te
ren fertil roadelor cooperării Inter
naționale. Experiența românească in 
acest domeniu este extrem de inte
resantă pentru celelalte țări in curs 
de dezvoltare.

în ce privește 
terni, reuniunea 
tea unui aport r- ,___ ..
nanciar și tehnic, din partea țărilor 
dezvoltate, in vederea lichidării 
gravelor decalaje economice. Este 
necesar ca O.N.U. și familia sa de 
organizații să acorde țărilor în curs 
de dezvoltare o asistentă tehnică și 
financiară în măsură t să faciliteze 
pregătirea și aplicarea strategiilor 
de dezvoltare rurală, eforturile 
modernizare generală a întregii 
economii.

rolul factorilor ex- 
a relevat necesita- 
sporit, pe plan £1-

— Care sint 
referitoare la 
dustrializare

aprecierile 
politica de 
promovată

de 
lor

dv. 
în
de

t
PROGRAMUL î

9,00 Curs de limbă franceză. Lec
ția a 62-a.

9 30 Curs de limbă rusă. Lecția 
a 61-a.

10,00 Telex.
10,05 „înflorești, pămlnt al bucu

riei". Cintă corul Ansam
blului „Rapsodia română".

10.15 Teleobiectiv.
10.30 Incursiune In lumea filmu

lui
12.00 Telejurnal.
16,00-17.00 Teleșcoali
17.30 Curs de limbă englezfl. Lec

ția a 6O-a.
18,00 Telex.
18,05 Tragerea Loto,
18.15 La volan
10.30 Stadion
18,50 Revista economică TV.

19,20 1001 de seri : Premiul Iul 
Donald (V).

19.30 Telejurnal * Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an 
hotârltor.

20,00 Clntecul sâptămlnil : ..Bucu
rești, orașul meu". Muzica 
Robert Flavian. Text Eugen 
Rotaru. Interpretează Nori
na Alexlu.

20.05 Panoramic științific.
20.30 Film artistic : „lml amintesc 

de mama" cu Irene Dunno. 
Regia : George Stewens.

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL TI

„O-20,00 Reportajul săptămlnil : 
rașul de lingă Teslul",

20,20 Pagini muzicale de mare 
popularitate, Interpretate de 
tineri muzicieni participant! 
la „Interforum" — Budapes
ta. 1973.

20.50 Telex.
20.53 Ancheta TV î „Apa Slmbe- 

tel“.
21,25 Portativ ’73.
21,45 Teatru scurt : „Prometeu" de 

Eschil. Adaptare pentru TV

★
George Macovescu, ministrul afa

cerilor externe, a primit o telegramă 
din partea ministrului afacerilor ex
terne al R.D.G., Otto Winzer. prin 
car? se exprimă mulțumiri pentru 
felicitările transmise cu ocazia pri
mirii in O.N.U. a R. D. Germane.

★

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a primit din partea 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Cipru, J. Cristophtdes, o te
legramă prin, care acesta II mulțu
mește pentru felicitările șl urările 
adresate cu prilejul zilei naționale 
a țării sale.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

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

Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Ger

mania. al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri șl al poporului 
Republicii Democrate Germane vă adresăm sincere mulțumiri pentru 
felicitările cordiale transmise cu ocazia primirii Republicii Democrate 
Germane în Organizația Națiunilor Unite.

Republica Democrată Germană este conștientă că acest eveniment 
important constituie un rezultat remarcabil al politicii externe coordo
nate a comunității statelor socialiste. în special a Uniunii Sovietice In 
cadrul realizării programului de pace elaborat de Congresul al XXIV-lea 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

Vă 'mulțumim sincer, stimați tovarăși, pentru sprijinul activ pe care 
Republica Socialistă România 11 acordă Republicii Democrate Germane 
în lupta sa neutru participarea egală în drenturi la colaborarea pe plan 
international. îndeosebi în cadrul organizațiilor Internaționale.

Renublica Democrată Germană consideră că este datoria sa Interna
tionalists ca. împreună cit țările socialiste frățești, să aducă o contribu
ție constructivă la activitatea Organizației Națiunilor Unite, în fcite- 
resul păcii. securității sl înțelegerii între ponoare.

Joi dimineața a părăsit Capitala 
delegația Mișcării Populare a Re
voluției, partidul de guvernămint din 
Republica Zair, condusă de Kiwewa 
Fumu Koji, membru al Biroului Po
litic al M.P.R., deputșt, care, la in
vitația C.C. al P.C.R., a efectuat o 
vizită de prietenie in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată do tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per-

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul educației și invătâ- 
mintului, a primit, joi. la Ministe
rul Educației și învățămintului. pe 
Sir William Harpham. directorul 
Centrului Marca Britanie — Europa

manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Lina Ciobanu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., Cor
nelii! Mănescu, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, de activiști de partid.

Au fost prezenți Bokingi Embe- 
yolo, ambasadorul Republicii Zair la 
București, șl membri ai ambasadei.

(Agerpres)

de Est, care se află intr-o vizită în 
tara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, a asis
tat Derick Rosslyn Ashe, ambasado
rul Marii Britanii la București.

(Agerpres)

SOSIREA UNEI DELEGAȚII DE ACTIVIȘTI
Al P. C. CHINEZ

Joi a sosit în Capitală o delegație 
de activiști ai Partidului Comunist 
Chinez, condusă de tovarășul Li Da- 
clang. membru al Comitetului Cen
tral al P.C. Chinez, secretar al co
mitetului provincial Sîciuan al P.C. 
Chinez, vicepreședinte al comitetului 
revoluționar al provinciei Siciuan, 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român,

va face o vizită de prietenie în țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul interna
țional Otopeni. delegația a fost sa
lutată de tovarășii Ion Savu. mem
bru al C.C. al P.C.R., Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. de activiști de partid.

Erau de față Li Tin-ciuan. amba
sadorul R.P. Chineze la București, 
și membri ai ambasadei.

★

Cu prilejul Zilei Armatei Popu
lare cehoslovace, atașatul militar și 
aero al Republicii Socialiste Ceho
slovace la București, general-maior 
Josef Gumulka, a oferit joi un 
cocteil.

Au participat general-colonel Ion 
Gheorghe. prim-adjUnct al minis
trului apărării naționale și șef al 
Marelui Stat Major, Nicolae Ghenea, • 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, generali și ofițeri superiori. 
Au luat parte, de asemenea. Mi
roslav Sulek. ambasadorul R. S. Ce
hoslovace la București, șefi de mi
siuni diplomatice, atașați militari și 
alți membri ai corpului diplomatic.

★

La Sinaia au început. Joi dimi
neața, lucrările celui de-aJ III-lea 
Simpozion internațional consacrat 
problemelor actuale șl de perspectivă 
ale fizicii energiilor înalte șl particu
lelor elementare. La această mani
festare științifică, organizată sub 
egida Institutului unificat de cerce
tări nucleare de la Dubna și a In
stitutului de fizică atomică din 
București. Iau parte aproape 80 de 
fizicieni din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană. R. P. Mongolă, 
Polonia. România, Ungaria, U.R.S.S. 
și R. D. Vietnam.

Timp de 8 Zile, în cadrul ședin
țelor in plen și in seminarii, vor fi 
dezbătute probleme de o importanță 
deosebită ale cercetării din acest 
domeniu, ale extinderii cooperării 
dintre fizicieni din țările participante.

în cadrul lucrărilor simpozionului 
o zi este rezervată vizitării unor 
obiective de cercetare și învațămînt 
din Capitală.
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ERICH HONECKER
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al. Partidului Socialist Unit 

din Germania

WILLI

FRIEDRICH EBERT
Vicepreședinte

al Consiliului de Stai 
al Republicii Democrate Germane

STOPH
Președinte

al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Profund Impresionat de,amabilul mesaj pe care Excelența Voastră 
mî l-a transmis cu ocazia Zilei naționale a Ciprului, vă adresez dum
neavoastră. Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și po
porului român cele mai calde mulțumiri pentru felicitările și bunele 
dumneavoastră urări. La rîndul meu vă transmit, în mod cordial, ace
leași bune urări.

Arhiepiscopul MAKĂRIOS
Președintele. Republicii Cipru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de 

felicitare transmis cu prilejul Zilei naționale a Republicii Costa Rica.
JOSâ FIGUERES

Președintele Republicii Costa Rica
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LA 1 R A. CLUJ

UN MOTOR PE ZI PESTE PREVEDERI
Colectivul întreprinderii de 

reparații auto Cluj se poate 
mîndri în acest an cu succese 
deosebite lâ repararea motoa
relor de autocamioane și pro
ducția de piese de schimb. în 
8 Juni s-au reparat peste 
prevederi aproape 200 mo
toare de autocamioane. ceea 
ce reprezintă ziua și motorul 
peste prevederi. în ceea ce pri
vește sectorul de fabricație a 
pieselor de schimb, aici preve
derile au fost depășite cu 7.5 
milioane lei. O seamă de pie
se de schimb pot satisface in 
prezent și nevoile altor benefi
ciari. Este vorba, printre altele, 
de carcase de ambreiaj, cămăși 
cilindru, arcuri complete, bucși- 
arc, game complete de buloa- 
ne-arc, nlpluri, tamburi seria 
113 și 131, robinet galerii de

apă bloc și altele. Aproape în
tregul volum de producție ob
ținut peste plan s-a realizat pe 
seama creșterii productivității 
muncii, indicator ce a fost în
deplinit in proporție de 103,8 la 
sută. în afara unor mășuri de 
organizare mai bună a produc
ției și a muncii. în sectorul .de 
fabricație a pieselor de schimb 
s-a trecut la prelucrarea aces
tora pe mașini-unelte semiau
tomate și automate, ceea ce a 
înlesnit dublarea producției 
față de aceeași perioadă a anu
lui trecut. Aceste măsuri se 
înscriu pe linia preocupării co
lectivului întreprinderii de a-șl 
asigura o bază materială pro
prie pentru executarea repara
țiilor capitale la autocamioane.

Alexandru MUREȘ AN 
corespondentul „Scîriteii"

România, la eforturile poporu
lui român pentru progres fi 
dezvoltare ?

Ichirou Inukai, de la Universitatea 
din Nairobi (Kenya) : Reuniunea 
ne-a prilejuit cunoașterea a nume-

Juarez Lopes, de la Universitatea 
de sociologie din Sao Paulo (Brazi
lia) : Sînt. mulțumit — si cred că 
exprim satisfacția generală a parti- 
cipanților — de a fi putut cunoaște 
„pe viu“ modul cum se înfăptuiește 
politica de industrializare a zonelor

A • •Experiența României

roase date despre experiența româ
nească in domeniul industrializării. 
Planificarea științifică, raționala a 
repartiției teritoriale a industriei in 
țara dv. — care reprezintă, de altfel, 
o caracteristică a dezvoltării econo
miei românești in ansamblu — este 
de deosebit interes și utilitate pentru 
celelalte țări în curs de dezvoltare 
în elaborarea politicilor lor de indus
trializare.

rurale în România. în județul 
Vilcea am vizitat cu toții cîteva o- 
biective industriale, amplasate în 
diverse sate. Am fost, impresionat 
de gradul ridicat de industrializare 
a acestei • zone, de rapida profesio
nalizare a forței de muncă de aici. 
Foști țărani, cindva ocupați doar cu 
munca pămîntului, minuiesc astăzi 
mijloace tehnice moderne. Este doar 
o secvență, dar deosebit de grăitoa-

Regia : Dinu Cerneacu. In 
distribuție : Dan Tufaru,
Ion Vilcu, Vaslle Ichim. Olga 
Bucătaru. Mircea Albule9- 
cu, Carmen Galln, Gheorghe 
Dlnlcfi.

cinema
• Ordinul
9.30; 11,45;
• Ce Se _ _—
GRADINA CAPITOL —
• Singur ! CENTRAL ___
11,30; 13,45; 16: 10,15; 20,30.
• Stare de asediu : SALA PALA
TULUI — 17,15 (seria de bilete —
4744) ; 20,15 (seria J
4745) , -----------
17.45;
13.30;
19.30.
• Pisica junglei : LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13.30: 16; 18.30; 20,45. 
Ia grâdinâ — 19,15.

Ana ! CAPITOL — 
14; 16.15; 18,30: 20.43. 
Intimplă, doctore ? :

18.15. 
— 9,15;

,____ de bilete —
PATRIA — 0.30; 12,15; 15: 
30.30, FESTIVAL — 8,30; 11 
16; 10.30; 21, la grădină -

• Pe aripile viatului t VICTORIA
— 9,30: 14; 18,30.
• Dc-aș fl... Hajap Alb : DOINA
— 9,30; 11,30: 13.30; 15,30; 17,30.
• Program de filme documenta
re : DOINA — 20.
• Cu cărțile pc față :
— 9.15; 11.30; 14; 16,30;
BUCUREȘTI — 8,30; 11 
18,30: 21, la grădină — ____
VORIT — 9,15; 11,30; 13.45; 
18.15: 20.30.
• Șapte zile t GRIVITA
11,15; 13.30; 16; 18,15: 20,30.
• Legenda negrului Charley : 
EXCELSIOR — 9; 11.15; 13.30; 16: 
18,15; 20.30. MELODIA — 0: 11,15: 
13,30: 16; 18,30; 20,45. MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, la 
grădină — 19.
• Parașullștil : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,30; 18; 20.15.
• O afacere pe cinste : GLORIA
— 9: 11,15; 13.30: 16; 18,15; 20.30,
TOMIS — 9; 11.15: 13.30; 15.45;
18.15; 20.30, la grădină — 19,15, 
FLAMURA — 9; 11.15; 13.30; 16;
13,15; 20,30.
• Nunta de aur : UNIREA — 16; 
13; 20, la grfidlnă — 19.

SCALA
10.43; 
13.30: 16;

10,13, FA- 
16;

★

între 2 și 4 octombrie^ Centrul eu
ropean pentru invățămintul supe
rior U.N.E.S.C.O.. de la București, a 
organizat seminarul internațional cu 
tema : „Eficiența externă a invăță- 
mintului superior . Au participat 
specialiști din Elveția, Franța, R, D. 
Germană, R. F. Germania, Italia, 
Iugoslavia. Olanda. Polonia, Româ- 
fiiâ șl Suedia.

Lucrările reuniunii au 'fost prezi
date de prof. H. G. Quik (Olanda). 
Din partea U.N.E.S.C.O. a luat parte 
dr. L. Atanasian.

De asemenea, au asistat, în calita
te de observatori, delegați din partea 
Uniunii Internaționale a Studenților.

★

Joi la amiază a- avut loc în Ca
pitală vernisajul expoziției „Indus
trializarea construcțiilor de locuințe 
în Ungaria",

★

Ca urmare a menținerii unui tra
fic intens, Comandamentul aviației 
civile „TAROM" a dispus prelungirea 
valabilității actualului orar al curse
lor aeriene interne plnă la 31 octom
brie 1973. La cererea unor organizații 
turistice se efectuează și zboruri su
plimentare spre diferite localități 
balneo-climaterice din țară.

(Agerpres)
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Mulțumirile mele călduroase pentru simpatia arătată *i 
coroana de flori depusă ca omagiu defunctului rege Gustaf al 
Adolf.

CARL AL XVI-LEA GUSTAF

Febră galopantă
la prețurile materiilor prime

i

t îhtr-unul din numerele sale recente, revista săptăminală franceză 
„L'EXPRESS" înfățișează fenomenul creșterii vertiginoase. în proporții alar
mante. a prețurilor materiilor prime pe piața mondială, care se repercutează 
nefavorabil asupra costului vieții din " ' ‘‘ *’’’ ” "
cern, mal jos. extrase din articol.

numeroase țări occidentale. Reprodu-

re, despre ceea ce ați realizat, despre 
calea bună pe care înaintați spre 
bunăstare și propășire.

Justinian Rwoyemamu, de la Uni
versitatea din Dar Es Salaam (Tan
zania) : Țin să remarc cîteva carac
teristici ale strategiei industriale ro
mânești foarte interesante pentru ce
lelalte țări în curs de dezvoltare : 
judicioasa repartizare a potențialului 
industrial și natural pe diverse sec
toare ; folosirea eficientă a resurse
lor locale, mai ales a forței de 
muncă ; in sfîrșît, un factor impor
tant este concentrarea eforturilor de' 
dezvoltare rurală pe „industrii de 
bază", printr-o perfectă armonizare 
a resurselor naționale cu cerințele 
economiei. Este o experiență plină 
de sugestii.

Dorothy Walters, director adjunct 
la Centrul pentru dezvoltarea plani
ficată* din cadrul Secretariatului 
O.N.U. : Am putut constata că foru
rile conducătoare-.din România au 
făcut eforturi mari pentru dezvolta
rea zonelor rurale și a diferitelor re
giuni ale țării. Pe această cale s-a 
ajuns la stabilizarea unei largi 
populații în mediul rural, reducin- 
du-se considerabil, comparativ cu 
alte țări, proporțiile migrației către 
marile orașe. Astfel, s-a reușit să 
se evite multe din complicațiile gra
ve ale urbanizării și să se asigure o 
vitalitate economică, socială și cul
turală pe întreg cuprinsul țării.

„Up, up, up. of the roof" („tot mai 
sus. spre plafon") — notează su-' 
gestiv săptăminalul britanic „The 
Economist", referindu-se la creșterea 
generală a preturilor materiilor pri
me. Indicele Reuter a doborît toate 
recordurile de la crearea sa im 1931 : 
la mijlocul acestui an. el semnala 
o creștere cu 100 la sută fată de iu
nie 1972. Astfel, lina importată in 
Franța a devenit un produs de lux : 
prețul ei a crescut cu 226 la sută în 
decurs de un an. în timp ce. con
form estimărilor oficiale, prețul me
diu pe ansamblul materiilor prime 
importate de această țară a crescut 
cu 24 la sută doar în decursul pri
mului trimestru al anului 1973. Pre
țul la soia a crescut de 5 ori In
tr-un an.

Analizînd cauzele, revista citată a- 
preciază că spirala creșterii prețu
rilor se „autoalimentează”. temerea 
în fata unei recrudescențe a infla
ției generînd, de fapt, un tot mal 
pronunțat proces inflaționist. „Con- 
statînd creșterea și temîndu-se de 
consecințe, beneficiarii de materii 
prime își fac stocuri : mașina infla
ției este astfel accelerată, constitui
rea stocurilor alimentînd o cerere su
plimentară. Avem de-a face cu un 
act de soecu’ă sau cu un anumit mod" 
de gestiune ?

Oamenii de afaceri nu-și pun în
trebarea. Tulburați de atenția crescin- 
dă a clientilor lor. aleargă In fiecare 
zi la London Metal Exchange, acest 

. templu secret, interzis fotografilor, 
care reprezintă, de fapt, cea mal 
mare piață din lume pentru mate
riile prime. Nimic nu pare aici să 
poată calma atmosfera. Nici măcar 
lansarea pe piață de către guvernul 
american a unei părți a stocurilor

determina 
piața cu-

• Surprizele dragostei — 10: 12; 
14; 16,30, O. K. Nero — 18,30, Ca
ruselul — 20.30 : CINEMATECA 
(sala union).
• Albă ca zăpada șl cel
pitici : BUZEȘTI — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30, la grădină - 19.
• Conspirația : LIRA — 15,30; 18: 
20,15. la grădină — 19.30.
• Jandarmul la plimbare : 
MINA — 8.45; 11; 13,30; 16: 
20,45,
• Departe de Tipperary : ARTA 
— 15.30: 18 : 20.15, la grădină -
19, COTROCENI — 15.30; 18; 20.15.
• Acea pisică blestemată : TIM
PURI NOI — 9.15—20,15 In con
tinuare.
• Bărbații : MUNCA — 1
20.
• Urmărire la Amsterdam : 
CIA — 9; 11,15; 13,30: 16: 
20,30, PROGRESUL — 15,30; 
20,15.
• Micul șl marele Klaus : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
• Dreptul de a Iubi t VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 16,45; 18; ' 20,15, 
BUCEGI — 15.30; 18; 20,15, la 
grădină — 19.

FLO»

o;
?aptc

LU- 
10,30;

16; 18;

• Lupte după victorie : 
REASCA — 15,30; 19.
• Perechile : MIORIȚA
12,30; 15,15; 17,45; 20,15.
• Valter apărA Sarajevo : 
CARA — 15,30; 19.
• Afecțiune : RAHOVA
10; 20.
• Fantoma Iul Barbă Neagră :
DRUMUL SĂRII — 13,30; 18;
20,15.
• Dragostea Începe vineri : VI- 
TAN — 15.30: 18: 20.15, la grădi
nă — 19.15.
• Aventura Iul Poseidon î FE
RENTARI — 15; 17,45; 20,15, CIU
LEȘTI — 15.30; 18; 20,15.
• Autostop ; CRÎNGAȘI — 16; 
13; 20,
• Infailibilul Raffles : PACEA
— 15.30: 17.45: 20.
• Poienile roșii :
16; 18: ?o.
• O floare șl doi grădinari i
rora u; u.
dină — 18,30.
• Cartea junglei : POPULAR — 16: 
18: 20.
• Drumul spre Vest : MOȘILOR
— 10; 15,30; 18; 20,15, la grădină
— 19,15.

FLA-

VHTORUL —
_ __________________ AU-
9,15: 12; 16; 19, la gră-

teatre
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Trei frați 
gemeni venețlenl — 20.
• Teatrul Mic ; Philadelphia, ești 
a mea — 19.30.
• Teatrul Ciulești (In sala Stu
dio a Teatrului National „I. L. 
Caraglale") : Casa care a fugit 
pe ușâ — 19,30.
• Teatrul „ȚândărlcA" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 16, (sala din str. Acade
miei) : Un băiat Isteț și un rege 
nAt&fleț — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Trăsnltul 
meu drag — 19,30, (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) : Joa pălă
ria 1 — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ton VasUescu- : Siciliana — 
19,30.
• Circul „București" : Al treilea 
gong la... circ — 19,30.

sale strategice nu a putut 
o scădere a cursurilor pe 
prului.

Dimpotrivă, exemplul recent al co
sitorului arată că lucrurile se petrec 
exact pe dos. în luna iunie, spre a 
domoli „febra" prețurilor, autorități
le americane au vindut 1 500 tone de 
cositor pe piate Londrei, anunțând, 
totodată, că vor debloca lunar cite 
800 tone pină la sfirșitul anului. Și, 

, totuși, cursul cosițprului a atins, de 
curind, un nivel record — 1 934 de 
lire sterline pe tonă". „L’Express" 
susține că această situație se dato
rează cererii foarte puternice de co
sitor a Industriei oonteinerelor.

în fine, o altă cauză a sporirii 
prețurilor trebuie căutată în criza 
unor materii prime, în unele cazuri 
fiind evidentă o adevărată penurje. 
„Potrivit datelor Secretariatului In
ternațional al griului — se scrie In 
articol — recolta mondială a anului 
1973 se estimează la 300 milioane de 
tone, marcind o scădere cu 20 mi

lioane de tone față de cea 
precedentă. Ca urmare, începînd 

din august 1972. asistăm la cea mai 
formidabilă creștere, de după război, 
a cursului griului. Cu un an în urmă, 
pe piața din Chicago, cursuril* erau 
încă stabile, în jurul-a 66 de dolari 
tona. Apoi, cererile la export au Cres
cut brusc : prețul a urcat pini la 
110 dolari pe tonă în decembrie. In 
februarie și martie a.c. a Urmat o 
scurtă acalmie — prețul • scăzut 
pină la 85 de dolari — ea li crească 
acum în proporții alarmante, Tn- 
tr-un an. prețul griului aproape «-a 
dublat".

Revista arată că au crescut, tot
odată, prețurije și la materiile pri
me agricole mai puțin esențiale. La 
cacao, bunăoară, cursul s-a triplat în 
18 luni.

„Consecința directă a febrei pre
țurilor este, desigur. îmbogățirea vân
zătorilor. La nevoie, chiar guvernele 
își aduc contribuția la averea aces
tora. Astfel, in S.U.A., administra
ția a vărsat, in ultimii 23 de ani 
4.3 miliarde de dolari drept 9ubvsn- 
țil pentru exportatorii de griu. Iar 
piața internă americană a ținut sea
ma, în felul ei. de acest efort natio
nal. in sprijinul exportului ; față de . 
anul trecut, prețul griului s-a du
blat și pentru consumatorii ameri
cani,..

Iritabili la creșteri tind e vorba 
de consumul lor curent — griul, piei
le sau lina — nord-americanul și 
vest-europeanul mijlociu reacționea
ză mai puțin la urcarea prețurilor 
metalelor. Pină In ziua tind jocu
rile și calculele negustorilor Inter
naționali se răsfring, în cele din 
urmă. In creștere* costului Vieții. 
Adică, tocmai ceea ce șe petrece azi,, 
amenlnțind păturile largi ale popu
lației din aceste țări“ — conchide 
„L’Express",

10;

21,

— 9;



viața internațională
CONFERINȚA EUROPEANĂ 

PENTRU SECURITATE ȘI COOPERARE
A luat sfirțlt sesiunea Comitetului de coordonare

GENEVA 4. — (Corespondență de 
la C. Vlad). — La Centrul interna
tional de conferințe continuă lucră
rile celei de-a doua faze a Conferin
ței europene pentru securitate și 
cooperare. în cursul zilei de joi s-au 
încheiat lucrările celei de-a treia se
siuni a Comitetului de coordonare. 
După ce a stabilit principiile și li
niile generale ale unui acord pri
vind asigurarea unei repartizări ju
dicioase a timpului de care va dis
pune conferința in viitoarele sase 
sâptămini. pentru ca fiecare organ de 
lucru al său sâ poată desfășura o 
activitate normală și fructuoasă, la 
propunerea României, comitetul a 
adoptat și programul concret al șe
dințelor fiecărei comisii și organ sub
sidiar.

Programul adoptat pentru urmă
toarele șase sâptămini, respectiv 
pină la 16 noiembrie a.c., prevede 
o activitate susținută — atit la nive- 
lui comisiilor. cit si în special la 
nivelul organelor subsidiare de lu
cru. S-a exprimat dorința generală 
ca In acest moment după reglemen
tarea diferitelor probleme organiza
torice si de procedură atentia parti
cipant ilor să se concentreze exclusiv 
asupra sarcinii principale, de exami
nare a propunerilor prezentate de 
diferite state, in vederea elaborării 

"proiectelor de documente ce urmează 
să fie supuse adoptării in cea de-a

„Afirmațiile privitoare la destindere 
trebuie însoțite de o destindere în fapte“

GENEVA 4 — (Corespondență de 
Ia C. Vlad). — Cea de-a doua fază 
a Conferinței pentru securitate și 
cooperare in Europa este chemată să 
abordeze o etapă nouă a relațiilor 
intereuropene — a declarat in cadrul 
dezbaterilor din Consiliul național 
al Elveției, consacrate problemelor 
de politică externă, Pierre Graber, 
șeful Departamentului politic fede-

Declarațiile președintelui S.U.A.
WASHINGTON 4 (Agerpres). — în 

cadrul unei conferințe de. presă or
ganizate la Casa Albă, președintele 
Richard Nixon, referindu-se la vizi
ta secretarului de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, la Pekin, a afirmat 
că ea reprezintă „o parte a dialo
gului continuu dintre S.U.A. și R. P. 
Chineză, al cărui început a fost fă
cut prin călătoria sa la Pekin de a- 
nul trecut*'. El a precizat că în ca
drul convorbirilor pe care secreta
rul de stat american le va avea la 
Pekin vor fi examinate problemele 
comerțului, schimburile culturale și 
alte chestiuni.

Președintele S.U.A. s-a referit, de 
asemenea, la complexul relațiilor 
dintre S.U.A. și țările Europei occi
dentale, precum și la raporturile cu 
Japonia. In legătură cu proiectata sa 
călătorie in unele țări din Europa 
occidentală, președintele Nixon a a- 
rătat că aceasta va avea loc în lu
nile apropiate. El a afirmat că data

SECUHIAIEA EUAOPEANA IMPUNE ASEZANEA REIATIILOU INTERSTATAL 
PE PRINCIPIILE DREPTULUI SI ETICII INTERNATIONALE

Din multitudinea pozițiilor expri
mate in cele aproape trei săDtăminl 
care au trecut de la deschiderea fa
zei a doua a Conferinței europene 
pentru securitate si cooperare în 
Europa, începe să prindă un contur 
tot mai pregnant tabloul prin
cipalelor preocupări comune ale 
statelor participante privind pro
blemele majore înscrise pe a- 
gendă. Ne-am ocupat in corespon
dentele trecute de demarajul lucră
rilor in Comitetul de coordonare — 
organul principal in această fază — 
in organul special care examinează 
măsurile menite să facă efectivă 
nerecurgerea la forță, precum gi în 
subcomisia pentru probleme mi
litare.

O importantă deosebită prezintă 
negocierile din subcomisia pentru 
definirea principiilor menite să gu
verneze relațiile dintre statele eu
ropene participante. Misiunea aces
tui organ de lucru a fost cu clari
tate formulată in recomandările de 
la Helsinki, recomandări purtînd gi
rul miniștrilor de externe întruniți 
la prima etapă : „Subcomisia va exa
mina ei enunța, conform scopurilor 
si principiilor Națiunilor Unite, 
acele principii fundamentale pe care 
fiecare stat trebuie să le respecte 
si să Ie aplice in relațiile cu toate 
celelalte state participante. indife
rent de sistemele lor politice, eco
nomice și sociale. în scopul asigu
rării păcii gi securității tuturor14.

însăși convocarea Conferinței eu
ropene — eveniment de semnificație 
istorică în viața continentului — În
treaga desfășurare a pregătirilor și 
fazelor parcurse au confirmat apre
cierea și convingerea că securitatea 
Europei nu poate să se bazeze pe 
factorul — dimpotrivă, generator de 
tensiune și insecuritate — al forței, al 
înarmărilor, ei pe instaurarea între 
statele din acest spatio geografic * 
unor relații noi. democratice, relații 
de încredere, stimă $1 respect reci
proc, care să consacre dreptul ina
lienabil al fiecărui stat la suverani
tate și independență, dreptul egal al 
fiecărui popor de a-și hotărî de sine 
stătător propriile destine și, prin a- 

treia fază a conferinței preconizată 
să aibă loc la nivelul șefilor de stat.

Tot in cursul zilei de joi au ținut 
ședințe organul special de lucru 
care dezbate proiectul românesc 
de document privind măsuri menite 
să asigure nerecurgerea la forță șl la 
amenințarea cu forța, precum și 
subcomisiile pentru principiile rela
țiilor dintre state, măsuri privind 
aplicarea principiilor, cooperarea in
dustrială, comerț, cultură și contacte 
umane.

Președintele în funcțiune al ședin
ței organului special dc lucru a 
amintit propunerea făcută (le Româ
nia privind măsuri care să facă efec
tivă nefolosirca forței, propunere 
care, după opinia sa. prezintă inte
res și a adăugat. in context, că 
orice detaliere suplimentară privind 
concepția care stâ la baza acestei 
propuneri va fi binevenită și utilă. 
Luind cuvîntul, reprezentantul ro
mân în acest organ a prezentat 
concepția României privind căile dc 
natură să ducă la excluderea defi
nitivă a recurgerii la forță in rela
țiile dintre state in Europa, accen- 
tuind asupra caracterului atotcuprin
zător al • propunerilor românești, 
care vizează laturile esențiale ale 
relațiilor dintre state : politice,’ ju
ridice, militare, economice și cultu
rale.

ral. Elveția — a continuat el — nu 
ar putea să nu se alăture eforturilor 
care se depun in acest sens, convinsă 
fiind că „refuzul de a se asocia la 
politica de destindere ar echivala cu 
resemnarea la o reîntoarcere la răz
boiul rece". Declarațiile privitoare la 
destindere trebuie să fie însoțite dc 
o destindere in fapte, a spus șeful 
diplomației elvețiene. .

vizitei va depinde de „progresul în 
cadrul tratativelor actuale cu parte
nerii vest-europeni ai S.U.A. privind 
problemele N.A.T.O. și cele econo
mice". Este dificil să se alcătuiască 
o declarație privind relațiile S.U.A. 
cu Piața comună europeană care să 
fie acceptabile și pentru Japonia, a 
declarat Nixon. în legătură cu a- 
ceasta, ne gindim la elaborarea u- 
nui număr de trei declarații : una 
privind relațiile in cadrul alianței 
atlantice, o a doua referitoare la ra
porturile cu Piața comună și o a treia, 
mai largă, la care ar putea să se 
ralieze și Japonia. In continuare, pre
ședintele Nixon a răspuns la o se
rie de întrebări ale ziariștilor re
feritoare la dificultățile economice cu 
care sint confruntate în prezent 
S.U.A. El a recunoscut că în țară 
se menține „un nivel inacceptabil" 
al inflației și se manifestă un șomaj 
ridicat 

ceasta, să favorizeze o fructuoa
să colaborare, in interesul progre
sului general. Aceste relații trebuie 
să constituie insăsi temelia unui 
sistem de securitate europeană, care 
să garanteze fiecărei națiuni posi
bilitatea de a se dezvolta liber, nes
tingherit. la adăpost de orice ame
nințare cu forța, și să-i . permită 

0 Direcția eforturilor în subcomisia de resort a Conferinței europene : A SE 

AJUNGE NU NUMAI LA PROCLAMAREA NORMELOR DE RELAȚII ÎNTRE 
STATE, CI Șl LA GARANTAREA STRICTEI LOR APLICĂRI ÎN VIAȚĂ 

• IDEILE CONSACRATE ÎN DOCUMENTELE SEMNATE DE ROMÂNIA CU 

ALTE ȚĂRI EXERCITĂ Q INFLUENȚĂ POZITIVĂ ASUPRA DEZBATERILOR 

DIN CADRUL ORGANELOR DE LUCRU

să-și aducă, astfel, contribuția la 
progresul general.

După cum se știe, pe masa confe
rinței. în afara recomandărilor de la 
Helsinki. în care s-a ajuns la cris
talizarea principiilor de relații in- 
tereuropene. in cadrul a 10 puncte, 
se află, de asemenea, o serie de 
alte documente : pozițiile exprimate 
de miniștrii afacerilor externe ai 
celor 35 de state participante, pre
cum și unele propuneri de texte de 
lucru. Schimbul de opinii prelimi
nar. care a avut loc pină acum la 
Geneva in subcomisia respectivă, a 
pus o dată mai mult în evidență 
preocuparea tot mai largă pentru ca 
actuala conferință să nu se rezume 
doar la stabilirea unei „liste de 
bune intenții, de tipul acelora care 
dorm în liniștea arhivelor" — cum

Dezbaterile din plenul
Adunării Generale a O. N. U.

NEW YORK 4. — Trimisul special 
Agerpres, Victor Martalogu, transmi
te : Asigurarea unul climat de des
tindere și cooperare prin inițierea de 
acțiuni concrete, Întărirea rolului și 
eficienței organizației, lichidarea co
lonialismului și practicilor rasiste, 
soluționarea problemelor dezarmării 
$i dezvoltării, garantarea securității 
internaționale, a drepturilor și li
bertăților individuale au constituit, 
in continuare, punctele de referință 
ale discursurilor rostite in plenul 
Adunării Generale a O.N.U.

Ministrul relațiilor externe al Re
publicii Panama. Juan Antonio Tack. 
a remarcat participarea din ce In ce 
mai importantă la deciziile vieții in
ternaționale pe care o exercită na
țiunile mici și mijlocii, în special 
acelea care in cursul ultimilor 25 
de ani au reușit să elimine colonia
lismul și dependența, devenind sta
te independente și suverane.

Ministrul panamez a reafirmat tot
odată dreptul legitim de suveranita
te și dc deplină jurisdicție al țării 
sale asupra Canalului Panama și a 
zonei adiacente, necesitatea elimi
nării acestui anacronism fără justi
ficare posibilă in actualul moment 
de afirmare a liberei determinări a 
popoarelor și a egalității suverane a 
națiunilor, pe care le proclamă Car
ta O.N.U.

în intervenția sa, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Filipinc, 
Carlos Romulo, după ce a afirmat că 
se impune efectuarea unor modifi
cări in structura organismelor O.N.U. 
potrivit mutațiilor intervenite in lu
me. a salutat spiritul crescînd de 
destindere in relațiile internaționale.

Ministrul afacerilor externe al In
dici, Șardar Swaran Singh, a sub
liniat că guvernul indian depune 
toate eforturile pentru asigurarea 
păcii și prieteniei cu Pakistanul — 
„obiectiv fundamental al politicii 
externe indiene14. în context, minis
trul indian a subliniat valoarea a- 
cordului încheiat la 28 august la 
Delhi, in baza căruia au și început 
să fie reglementate problemele cu 
caracter umanitar create de conflic
tul din 1971.

Gyanendra Bahadur Karki, minis
trul de externe al Nepalului, a sub-

Sesiunea Adunării de Stat 
a R. P. Ungare

BUDAPESTA 4 «(Corespondență de 
la A. Pop). — Joi a avut loc sesiu
nea de toamnă a Adunării de Stat 
a R.P. Ungare. La lucrările sesiunii 
au participat Jănos Kădâr, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.S.U., și alți 
conducători de partid și de stat

încheierea reuniunii miniștrilor comerțului 
din țărileJ

DAR ES SALAAM 4 (Agerpres). — 
în capitala Tanzaniei s-a încheiat 
conferința miniștrilor comerțului din 
țările africane, consacrată pregătirii 
apropiatelor negocieri de la Bruxel
les asupra raporturilor dintre statele 
respective și Piața comună lărgită. 
După trei zile de dezbateri, partici- 
panții au convenit — potrivit agen
ției Reuter — ca secretariatul admi
nistrativ pentru negocieri să fie pla

se exprima unul dintre delegați — 
ci. odată cu clarificarea și preciza-' 
rea conținutului fiecăruia din prin
cipiile enunțate, să se facă un pas 
înainte prin elaborarea unui sistem 
eficient de măsuri menite să asigu
re că ele vor fl aplicate in viată cu 
toată consecventa și scrupulozitatea.

în acest context, diferite țări și-au 

precizat poziția lor in această pri
vință. au prezentat noi propuneri 
concrete, unele au depus documen
te de lucru, altele și-au anunțat in
tenția de a aduce in discuție in 
cursul dezbaterilor propunerile 
lor. Poziția constructivă a Româ
niei. promotoare consecventă a 
principiilor dreptului internațio
nal in relațiile sale cu celelalte 
state și militantă neobosită pentru 
Înrădăcinarea lor trainică în viața 
internațională. este bine cunos
cută si larg apreciată în rin
dul particioanților la conferința 
europeană. Încă in cadrul reuniunii 
pregătitoare, țara noastră a adus o 
contribuție substanțială la cristali
zarea principiilor directoare funda
mentale ale relațiilor interstatale. De 
la tribuna conferinței, ministrul ala- 

liniat, la rindul său. preocuparea pe 
care o creează disparitatea economi
că persistentă intre țările dezvoltate 
și cele in curs de dezvoltare. El a 
subliniat progresele înregistrate in 
direcția obiectivului păcii și secu
rității internaționale.

Ministrul do externe liberian. Cecil 
Deidennis, a condamnat tratamentul 
la care este supusă populația de cu
loare dc către regimul minoritar ra
sist din R.S.A.

Referindu-se la aceeași problemă, 
ministrul de externe al statului Bu
rundi, Artcmon Simbananiye, a re
levat că, departe de a aplica rezo
luțiile adoptate de O.N.U. împotriva 
regimului de la Pretoria, anumite 
state il încurajează in promovarea 
rasismului.

Ministrul de externe al statului 
Lesotho, Peete Poete, a afirmat. în
tre altele, că rezultatele nesatisfăcă
toare din primii ani ai celui de-al 
doilea Deceniu pentru dezvoltare re
clamă cu urgență să se incerce, in 
condiții de cooperare, nu numai să 
se înfăptuiască obiectivele actuale și 
măsurile strategiei Internationale 
pentru dezvoltare, dar să se caute și 
noi zone de acord, lărgind și apro- 
fundind pe cele existente.

Salutînd tendințele pozitive ale re
lațiilor internaționale. ambasadorul 
Afganistanului pe lingă O.N.U., Ab- 
dur-Rahman Pazhwak, s-a pronunțat 
pentru o deplină participare a sta
telor mici și mijlocii la rezolvarea 
problemelor legate de pace și secu
ritate.

Abordînd chestiunea conflictului 
din Orientul Apropiat, ministrul de 
externe marocan, Ahmed Taibi Ben- 
hima, a afirmat că există încă posi
bilitatea realizării unei soluții' paș
nice a problemei.

Au luat cuvîntul, de asemenea, 
reprezentanții Australiei, Portuga
liei, Mexicului, Israelului, Madagas
carului, Luxemburgului, Argentinei 
și statului Haiti, după care lucrările 
Adunării Generale au fost, joi dimi
neața. temporar suspendate, o serie 
de state africane cerînd Comisiei de 
verificare a deplinelor puteri să se 
pronunțe asupra validității manda
tului delegației Republicii Sud-Afri- 
cane.

Congresul Partidului laburist 
din Marea Britanie

BLACKPOOL 4 (Agerpres). — Par
ticipants la Congresul Partidului la
burist din Marea Britanie, ale cărui 
lucrări continuă la Blackpool, au 
adoptat, joi, o moțiune in care se 
cere ca viitorul guvern laburist să 
consulte corpul electoral în proble
ma menținerii sau retragerii Marii 
Britanii din Piața comună.

sat sub egida Organizației Unității 
Africane, să aibă sediul in capitala 
Belgiei și să fie sub controlul func
țional al organismului însărcinat cu 
convorbirile propriu-zise. S-a stabi
lit, de asemenea, ca negocierile să 
fie conduse, in numele țărilor afri
cane, de un consiliu ministerial, iar 
la un nivel inferior de ambasadorii 
țărilor africane la Bruxelles.

cerilor externe al tării noastre a sub
liniat că. in concepția României, aces
te principii trebuie să facă obiectul, 
sub formă de declarații solemne, a- 
corduri. tratate, al unor angajamente 
ale tuturor statelor participante, prin 
care să se statueze și să se garan
teze aplicarea lor în toate aspectele 
raporturilor și cooperării dintre ele.

Toate statele participante trebuie 
să-și asume angajamentul ferm în 
această privință, astfel ineît să se 
asigure condițiile ca toate popoarele 
să poată trăi in pace, la adăpost de 
orice amenințări sau lezare a secu
rității lor.

Această poziție a României a fost 
primită cu intere^ de numeroși par
ticipant!, fiind adesea citată în in
tervențiile din subcomisia pentru 
principii. Este semnificativ, de pil
dă, că prezentind propunerea ță
rii sale cu privire la principiile ega
lității in drepturi a tuturor statelor 
și la dreptul popoarelor de a-și hotărî 
singure soarta reprezentantul Olan
dei a adus ca argument în sprijinul 
acestei propuneri consacrarea acestor 
principii în documentele semnate — 
Tratat, Declarații solemne — sem-

Vicepreședintele C.C. 
al P. C. Chinez a primit 

grupul de generali 
si ofițeri români
5 1

PEKIN 4 — (Corespondență de la 
I. Tecuță). Li Dă-șin, vicepreședinte 
al C.C. al P.C. Chinez, șeful Direc
ției generale politice a Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, a 
primit, la 4 octombrie, grupul de 
generali și ofițeri români, condus 
de general-locotenent Gheorghe Lo- 
gofătu, locțiitor al șefului Marelui 
Stat Major, care iși petrece conce
diul de odihnă in R.P. Chineză. Au 
participat Nicolae Gavrilescu. am
basadorul României la Pekip, și 
colonel loan Dubeșteanu. atașat mi
litar, aero și naval al României la 
Pekin. întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, prietenească.

perM 5-A ANIVERSARE 
A PRELUĂRII PUTERII 

DE CĂTRE ACTUALUL GUVERN 
Cuvîntarea președintelui

Velasco Alvarado
LIMA 4 (Agerpres). — Cu prile

jul celei de-a cincea aniversări a 
preluării puterii in Peru de către 
guvernul revoluționar al . forțelor 
armate, președintele Velasco Alva
rado a rostit o alocuțiune radiotele
vizată in care s-a referit la măsu
rile întreprinse in domeniile politic, 
economic și social.

Juan Velasco Alvarado a declarat 
că procesul de transformări demo
cratice aflate în curs în Peru, care 
au un caracter antiimperialist și anti
capitalist, va continua, cu toată opo
ziția forțelor conservatoare, pentru 
contracararea acțiunilor reacțiunii, 
sprijinite din exterior de cercuri os
tile transformărilor inițiate de gu
vern. Președintele peruan a condam
nat manevrele companiei nord-ame- 
ricane „Cerro de Pasco Copper Cor
poration", care a întrerupt in mod 
nejustificat tratativele cu g-uvernul 
privind- preluarea de către statul 
peruan a bunurilor și instalațiilor 
de care acesta dispune în țară. Juan 
Velasco Alvarado a arătat că „sta
tul peruan nu va tolera asemenea 
acte de provocare, care se înfăp
tuiesc în complicitate cu elementele 
extremiste aflate în slujba contra
revoluției".

★
Cu ocazia aniversării a cinci ani de 

la preluarea puterii în Peru de că
tre -guvernul revoluționar al forțe
lor armate, la Lima a fost dată pu
blicității o declarație a Partidului 
Comunist Peruan. subliniindu-se 
contribuția adusă avansării procesu
lui de transformări în țară.

Declarația relevă, totodată, necesi
tatea ca forțele democratice să ac
ționeze în continuare împotriva ele
mentelor conservatoare ce se opun 
transformărilor inițiate în domeniile 
politic, economic și social, opoziție 
încurajată de cercurile imperialiste 
din afara țării. Partidul Comunist 
Peruan — se spune în declarație — 
se alătură organizațiilor sindicale și 
populare din Peru, care și-au expri
mat in repetate rinduri sprijinul 
hotărit față de măsurile luate de 
guvernul revoluționar in vederea 
transferării către statul peruan a in
stalațiilor companiei miniere nord- 
americane „Cerro de Pasco Corpora
tion".

nate cu ocazia recentei vizite de to
varășul Nicolae Ceaușescu în Ame
rica Latină. „Am urmărit cu aten
ție vizita președintelui României in 
Țările latino-americane — a declarat 
el — și aș dori să citez unul din 
principiile care ocupă un Ioc central 
în documentele semnate de Româ
nia cu aceste țări : „dreptul inalie
nabil al fiecărui popor de a-și hotărî 
și dezvolta în mod liber sistemul său 
politic, economic și social, conform 
cu propriile sale interese și fără 
nici un amestec din afară".

La fel, evocînd poziția expri
mată de țara noastră la prima fază 
a conferinței, reprezentantul Franței 
sublinia zilele trecute necesitatea 
strictei aplicări a principiilor de că
tre toate statele și față de toate ce
lelalte, indiferent de sistemul lor so
cial, politic1. întrucit „Europa trebuie 
privită ca o entitate geografică, e- 
conomică și politică, ca o comuni
tate de state, avind tradiții comune 
de civilizație și de cultură".

Desigur, negocierile in problemele 
supuse dezbaterilor subcomisiei pen
tru definirea principiilor sint în faza 
preliminară. S-au făcut abia primii 
pași spre clarificarea direcțiilor de 
acțiune in vederea îndeplinirii mi
siunii încredințate acestui organ al 
conferinței de către guvernele țări
lor participante. Problematica refe
ritoare la principiile relațiilor din
tre .state este vastă șl complexă, iar 
realizarea unor acorduri pe această 
linie va necesita eforturi Intense, sus
ținute pentru armonizarea punctelor 
de vedere. Ceea ce se poate releva 
acum ca deosebit de important este 
atmosfera constructivă în care au 
început și se desfășoară negocierile. 
Firește, numai continuîndu-se în 
același spirit se va putea asigura 
Încheierea cu succes a lucrărilor 
conferinței, de la care popoarele eu
ropene așteaptă să deschidă o 
epocă nouă în viața continentului, 
o epocă de pace, securitate și largă 
cooperare.

Dumitru ȚINU 
Geneva, 4

Să fie salvată 
viața lui Luis Corvalan, a altor 

democrați și progresiști chilieni!
Știrile care sosesc din Chile a- 

ratâ că valul de teroare și perse
cuții dezlănțuit Împotriva co
muniștilor, socialiștilor și altor 
militanți democrați și patrioți 
crește în amploare șl intensitate. 
Opinia publică din țara noastră a 
aflat cu indignare că junta mili
tară, după ce l-a arestat pe tova
rășul Luis Corvalan, secretar gene
ral al Partidului Comunist din 
Chile, a hotărit să-1 aducă in fața 
Curții Marțiale. Prin aceasta, li
bertatea și viața tovarășului Cor
valan — cunoscut fruntaș poli
tic chilian, personalitate marcantă 
a mișcării comuniste șl antiimpe- 
rialistc internaționale, luptător ho
tărit pentru pace și colaborare in
tre popoare — se află intr-o 
gravă primejdie. Totodată, continuă 
arestările și execuțiile a numeroși 
cetățeni devotați programului dc 
înnoiri sociale și progres economic 
al „Unității Populare", cauzei li
bertății și independenței poporu
lui chilian.

întreaga experiență istorică a de
monstrat concludent că persecuțiile 
împotriva forțelor progresiste, a- 
tentatele la viața conducătorilor lor, 
in scopul decapitării acestor forțe, 
nu pot opri mersul înainte al so
cietății, nu pot înăbuși lupta po
porului pentru împlinirea aspira
țiilor și intereselor sale fundamen
tale, ci stirnesc o și mai puternică 
înverșunare împotriva reacțiunii 
interne și internaționale.

Biroul Politic al P.C. Italian a dat 
publicității un comunicat în care 
cheamă la salvarea vieții lui Luis 
Corvalan și a celorlalți democrați 
chilieni. Apeluri asemănătoare au 
lansat Confederația Generală a Mun
cii și Partidul Muncitoresc Revolu
ționar din Mexic.

„Frontul patriotic chilian pentru e- 
liberare", organizație creată in Ar
gentina după preluarea puterii de că
tre militari la Santiago de Chile, a 
dat publicității o declarație de pro
test față de „atrocitățile, execuțiile 
și torturile puse la cale de junta 
militară împotriva forțelor demo
cratice și patriotice din Chile".

Comitetul Executiv al C.C. al P.C. 
din Columbia a dat publicității un 
mesaj în care cere anularea proce
sului intentat secretarului general al 
P.C. din Chile, Luis Corvalan, și 
altor deținuți politici.

CHILE

Val de represiuni
SANTIAGO DE CHILE 4 (Ager

pres). — Secretarul general al 
Partidului Comunist din Chile. Luis

■ Corvalan, se află în faza „desfășu
rării interogatoriului" de către un 
tribunal militar — a declarat pur
tătorul de cuvint al juntei. El a a- 
firmat că sentința, care,va fi ros
tită in cursul unei „judecări rapi
de" împotriva lui Luis Corvalan. 
acuzat de „înaltă trădare" și „sub
versiune" și fiind pasibil de con
damnare la pedeapsa cu moartea 
prin împușcare, este lipsită de drep
tul de apel. Potrivit Codului justi
ției militare chiliene, Curtea mar
țială trebuie să aprecieze probele 
și să pronunțe sentința într-o pe
rioadă de 48 de ore de la începutul 
procesului, care se desfășoară cu 
ușile închise.

„Aducerea lui Luis Corvalan In 
fața unei curți marțiale din Santia
go a inaugurat in Chile „perioada 
judecărilor", la trei săptămini după 
lovitura de stat militară — conside
ră agenția France Presse, referin
du-se la valul de arestări și de che
mări în fața instanțelor excepțio
nale instituite de regimul militar al 
pticiștilor. Este vorba, de fapt, de 
primul proces intentat de junta sub 
acuzația de „înaltă trădare" unei 
personalități de frunte a Unității 
Populare, iar autoritățile militare 
au anunțat că miniștri și tovarăși 
ai președintelui Salvador Allende 
vor compare, sub aceeași acuzație,

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT ■

fl treia sesiune a Co
misiei sovieto-americane 
pentru problemele corner- 
tullli s“a ^nc^eiat Moscova. în 
comunicatul publicat se arată că au 
fost discutate probleme ale unei creș
teri substanțiale a comerțului bila
teral. precum și unele proiecte co
mune, inclusiv cele legate de livra
rea de gaze din Siberia în S.U.A. și 
de dezvoltare a unor întreprinderi 
în U.R.S.S. cu mari consumuri de 
energie. A fost anunțată crearea u- 
nui consiliu economic comercial so- 
vieto-american, chemat să contribuie 
la dezvoltarea comerțului bilateral, 
astfel .incit el să ajungă la 2—3 mi
liarde dolari in următorii trei ani. 
S-a efectuat schimbul de documente 
care confirmă deschiderea oficială a 
Reprezentantei comerciale a U.R.S.S. 
la Washington și a Biroului comer
cial al S.U.A. la Moscova.

0 nouă întîlnire din cadr.ul 
consultărilor dintre cele două părți 
sud-vietnameze a avut loc joi in 
suburbia pariziană La Celle-Saint- 
Cloud. Luînd cuvîntul, conducătorul 
delegației Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, Nguyen Van Hieu, a arătat 
că administrația saigoneză continuă 
să încalce Acordul de la Paris cu 
privire la Încetarea războiului și 
restabilirea păcii in Vietnam.

Convorbiri R.D.G. - HF.G. 
Michael Kohl, secretar de stat la 
Consiliul de Miniștri al R.D.G., și

Declarația Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., exprimînd un 
protest energic Împotriva arestării 
tovarășului Corvalan și a celorlalți 
reprezentanți ai Unității Popu
lare, a dat glas gîndurilor și sen
timentelor întregului nostru popor. 
Totodată, în mesajul adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pre
ședintelui Adunării Generale, Leo- 
poldo Benites, și secretarului ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, 
se exprimă Îngrijorarea față de 
pericolele care amenință viața tova
rășului Corvalan și a altor mili
tanți democrați chilieni și se face 
un apel de a se interveni în ve
derea salvării lor ; de asemenea, în 
mesajul transmis autorităților chi
liene se cere să înceteze procesul 
intentat împotriva secretarului ge
neral al P.C. din Chile, să se evite 
orice acte care i-ar pune în peri
col viața și să 1 se asigure posibi
litatea de a emigra, guvernul ro
mân fiind gata să-i ofere azil 
politic in România. în acest spi
rit de profundă solidaritate inA 
temaționalistă, comuniștii, întregul 
nostru popor protestează împotriva 
înscenării judiciare de la Santiago, 
cer în mod ferm să i se pună 
neintirziat capăt I Tovarășul Cor
valan, ceilalți fruntași politici de- 
mocrațl, toți patrioții arestați să 
fie puși în libertate, drepturile și 
libertățile constituționale să fie 
restabilite în Chile !

Mai multe personalități ale vieții 
literare și artistice, cunoscute în în
treaga lume, au adresat o telegramă 
secretarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, cerindu-i să intervină pe 
lingă junta militară din Chile pen
tru a împiedica asasinarea lui Luis 
Corvalan, precum și a altor condu
cători și militanți democrați întem
nițați — relatează agenția France 
Presse. Telegrama a fost semnată 
între alții de Yves Montând și Si- 
monne Signoret, Răgis Debray. Chris 
Marker, Francois Perrier, Costa Ga- 
vras și James Baldwin.

Acțiuni și manifestații In apărarea 
vieții secretarului general al P.C. din 
Chile, Luis Corvalan, și a altor pa- 
trioți chilieni asupra cărora planea
ză pericolul de a fi executați după 
sumare înscenări judiciare au avut 
loc în diferite orașe din R.F.G.. Sue
dia și S.U.A.

antidemocratice
în fața tribunalelor militare, arată 
in continuare aceeași agenție.

Adevărate „procese" în masă «int 
așteptate să înceapă în curînd în 
această țară, informează . agenția 
Taniug. Curțile marțiale au pronun
țat sentințe împotriva a 30 de 
persoane, condamnate la moar
te sau la închisoare pină la 15 
ani. 360 de susținători ai Unită
ții Populare, care se aflau a arestați 
pe Stadionul Național din Santiago, 
transformat în loc de detenție, au 
fost transferați în închisori. ur- 
mind să fie judecați. Alte 250 de 
persoane, aflate, de asemenea, în 
închisori, așteaptă să fie aduse în 
fața instanțelor militare. Potrivit 
agenției Taniug, în total aproape 
1 000 de persoane urmează să fie 
judecate.

Unitățile militare, Împreună cu 
forțele de poliție, desfășoară, în 
continuare, vaste operațiuni de per
cheziție și reprimare a focarelor de 
rezistentă, procedînd la arestări ma
sive sau la ‘ împușcarea adepților 
Unității Populare. In cursul diferi
telor raiduri ale poliției, au fost a - 
restate încă 600 de persoane la Cop-- 
cepcion și alte cîteva zeci la Nuble 
și Lebu.

Comandamentul militar din Te- 
muco a anunțat executarea de că
tre santinelele închisorii locale a 
două persoane sub acuzația de „în
cercare de evadare".

Egon Bahr, ministru cu însărcinări 
speciale al guvernului R.F.G., s-au 
întilnit, joi, în prezența experților, ia 
sediul guvernului R.D.G., pentru a 
examina probleme de interes comun.

Convorbirile oficiale ,n* 
tre primul ministru al Japoniei, 
Kakuei Tanaka, și cancelarul vest- 
german, Willy Brandt, au început, 
joi, la Bonn. La convorbiri participă 
ministrul nipon al afacerilor externe. 
Masayoshi Ohira, și Walter Scheel, 
vicecancelarul și ministrul afacerilor 
externe al R, F. Germania. Potrivit 
surselor din Bonn, au fost abordate, 
cu prioritate, probleme privind re
lațiile comerciale și financiare bila
terale.

Ministrul afacerilor ex
terne al Islandei, Einar A- 
gustsson, iși continuă vizita oficială 
în S.U.A., în cadrul căreia șeful di
plomației islandeze examinează, în
tre altele, cu oficialitățile de la Wa
shington problema bazei militare 
americane din cadrul N.A.T.O. de la 
Keflavik, în care sint dislocați 3 700 
de militari ai S.U.A.

Guvernul nigerian a luat ° 
nouă măsură în vederea întăririi și 
dezvoltării, economiei naționale. La 
Lagos și-a început activitatea Banca 
nigerlană de comerț și industrie, care 
va trebui să joace un rol deosebit de 
important în sfera realizării progra
mului guvernamental de preluare de 
către stat a controlului în toate sec
toarele de activitate.
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