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Mircioi la 
instrucție, 
șantier al 
naționale. Colonel 

L. TARCO
(Continuare 
în pag. a H-a)

„Vă mulțumim

în ultimul timp, secretarul gene
ral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a făcut vizite 
de lucru in mai multe județe ale 
țârii — Galați. Brăila. Mureș, Bu
zău pi Prahova, s-a intilnit cu spe
cialiști. cadre de conducere, oameni 
ai muncii și a purtat discuții asu
pra unor probleme de primă im
portanță pentru îmbunătățirea în 
continuare a activității economice, 
pentru îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen. O atenție deo
sebită a fost acordată, in cadrul 
acestor întîlniri. calității mașinilor, 
instalațiilor și utilajelor tehnolo
gice. ridicării performantelor lor 
tehnice și funcționale, în scopul 
sporirii eficacității investițiilor in 
toate ramurile economici naționale. 
De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat primilor se
cretari ai comitetelor județene de 
partid o scrisoare In legătură cu 
unele probleme privind realizarea 
ri livrarea produselor fabricate de 
către întreprinderile constructoare 
de mașini.

Scxrre*-arul  general
dului atrage atenția asupra de
ficiențelor constatate 
tatea unor întreprinderi din 
coastă ramură și recomandă un
ansamblu de sarcini deosebit de 
importante. a căror înfăptui
re este menită să ridice pe o 
treaptă superioară calitatea si fia
bilitatea utilajelor tehnologice, ma- 
sinilor-unelte. aparaturii de măsu
ră si control, instalațiilor de auto
matizare si a altor produse, să asi
gure realizarea de produse cu pa
rametri tehnico-functionalî de cel 
mai înalt nivel. corespunzătoare 
experienței acumulate de indus
tria noastră, cerințelor economiei 
naționale.

în vederea înlăturării si preve
nirii deficientelor existente în fa
bricația. receptionarea si livrarea 
mașinilor, utilajelor si aoaratelor 
— se arată in scrisoare •—. îmbu-

Ministrul muncii din Danemarca

nătățirii substanțiale a execuției 
șl expedierii acestora, a întregii 
activități a unităților constructoa
re de mașini, se impune să fie 
luate cu promptitudine măsuri e- 
nersice. Produsele de calitate, de 
inalt nivel tehnic nu se pot rea-

«ituații mai pot fi întîlnite într-o 
serie de unități ale celor două 
ministere constructoare de mașini. 
Consecințele imediate ale tolerării 
unor asemenea neajunsuri se resimt 
in realizarea planului de con- 
structii-montai si de punere in

„Este necesar să înțelegem că dezvoltarea econo
miei noastre în ritm înalt, crearea în tiecare an a sute 
ți sute de noi capacități de producție, în bună parte do
tate cu utilaje produse în țară, impun răspunderi deo
sebite tuturor întreprinderilor, tuturor colectivelor de 
oameni ai muncii. Trebuie înțeles că utilajele pe care 
le livrează întreprinderile noastre sînt chemate să asi
gure creșterea avuției naționale ; ele constituie pro
prietatea întregului popor. A admite lipsuri, a tolera de
fecțiuni cît de mici înseamnă a aduce daune intere
selor întregului nostru popor, creșterii avuției națio
nale, ridicării bunăstării generale a națiunii socialiste, 
lată de ce trebuie să fim foarte exigenți, să nu admitem 
nici un fel de defecțiuni în producția ce se execută în 
întreprinderile din România".

NICOLAE CEAUȘESCU

liza dacă se încalcă disciplina teh
nologică. se acordă numeroase de
rogări de la normele in vigoare, 
se expediază unor beneficiari.mij
loace tehnice care in prealabil nu 
au fost verificate si probate pe 
standurile de încercări ale unită-r 
tilor furnizoare, pentru a controla 
calitatea execuției si funcționalita
tea acestora. Or, din păcate, atari

funcțiune a unor obiective produc
tive. în sensul că pe un sir de 
șantiere trebuie să se— efectueze, 
un mare volum de remedieri exe
cutate în condiții grele sl necores
punzătoare. care întirzie darea in 
exploatare, provoacă greutăți in 
buna funcționare a noilor dapaci- • 
tăti, in atingerea în termene cit 
mai scurte a parametrilor tehnico-

economici proiectați. Iată de 
neaiunsurile si abaterile de acest ( 
fel nu mai pot fi admise. întrucit 
pot genera grave daune economiei 
naționale.

Se detașează, ca o sarcină 
mare importantă a organelor 
organizațiilor de partid. îndatori
rea de a acționa cu fermitate 
pentru mobilizarea și unirea ' tu
turor forțelor colectivelor din uni
tățile constructoare de mașini, in 
vederea realizării ritmice a pro
ducției, recuperării răminerilor 
în urmă înregistrate pină in 
prezent si îndeplinirii integrale a 
planului, în scopul înfăptuirii îna
inte de termen a actualului cinci
nal. Aceasta, prin mai buna utili
zare a capacităților de producție 
si a timpului de lucru, prin rea
lizarea sarcinilor de cooperare si 
organizarea superioară a produc
ției și a muncii. Firește, nu este 
vorba .doar de realizarea cantitati
vă a sarcinilor de plan, ci, conco
mitent. o deosebită grijă trebuie 
să se acorde îmbunătățirii calității 
mașinilor, utâlaieloi*  si instalațiilor. 
Ca atare. în scrisoare se arată că 
este necesar să se acționeze cu 
toată hotărî rea pentru întărirea 
exigentei în rindul muncitorilor, 
cadrelor dc conducere si specialiș
tilor. la fiecare loc de muncă, în 
scopul respectării riguroase a dis
ciplinei tehnologice, a normelor 
privind calitatea execuției si li
vrarea Ia termen a mijloacelor 
tehnice. Totodată, trebuie intensi
ficată activitatea pentru realizarea 
programelor de ridicare a calității 
și nivelului, tehnic al produselor, 
pejitru reînnoirea si modernizarea 
acestora în vederea atingerii, de 
performanțe n- tehnico-'econdrriice 
superioare. De asemenea, este ne
cesar ca imediat să se treacă la 
întărirea controlului tehnic de ca
litate. în toate secțiile de fabrica-

La 19 octombrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe ministrul muncii din 
Danemarca, Erling Dinesen, care 
face o vizită în țara noastră.

La prinnire a luat parte Petre 
Lupu, ministrul muncii.

Oaspetele a fost însoțit de Gun
nar Coin, secretar general al Mi
nisterului Muncii, precum și de 
Torben Busck-Nielsen, ambasado
rul Danemarcei la București.

Cu prilejul întrevederii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu s-a întreți
nut cu oaspeții într-o atmosferă 
cordială.

Ministrul danez și-a exprimat 
gratitudinea pentru ospitalitatea 
deosebită de care se bucură in 
România și onoarea de a fi primit 
de șeful statului, relevînd că a- 
ceastă vizită i-a prilejuit o mai 
bună cunoaștere a realizărilor re
marcabile obținute de poporul ro-

mân pe târîmul dezvoltării conti
nue a economiei naționale și ridi
cării nivelului de viață.

în timpul convorbirii A-a remar
cat cu satisfacție bilanțul îmbucu
rător al desfășurării relațiilor ro- 
mâno-daneze, care an de an devin 
mal cuprinzătoare, subliniindu-se 
că progresele economice ale celor 
două țări oferă posibilități multi
ple pentru dezvoltarea unei coope
rări și mai largi, în diferite do
menii, în interesul popoarelor ro
mân și danez, al păcii și colabo
rării în Europa si în întreaga 
lume. • t

Președintele Consiliului de Stat 
și ministrul danez au abordat, de 
asemenea, aspecte actuale ale 
vieții politice internaționale, în
deosebi probleme privind Confe
rința pentru securitate șl coope
rare în Europa, subliniindu-se în 
acest sens necesitatea promovării 
continue a procesului de consoli
dare a spiritului de destindere și 
de statornicire a unor relații noi 
între state șl popoare.

Ministrul comerțului exterior al Italiei

Imagine din Piatra Neamț

La cules, pe tarlalele de po
rumb ale întreprinderii agricole 
de stat Bordușani, județul Ia

lomița
Foto : S. Cristian

Relatări ale corespori' 
denților noștri, în pagi 

na a lll-a

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a pri
mit, în cursul dimineții zilei de 
vineri, pe ministrul comerțului ex
terior al Italiei, Matteo Matteotti, 
care face o vizită in țara noastră.

La primire au luat parte Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul comerțu
lui exterior, și Iacob Ionașcu, am
basadorul României la Roma.

Ministrul italian a fost însoțit 
de Massimo Casseli D’Aragona, 
consilier pentru problemele de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior 
al Italiei, precum și de Antonino 
Restivo, ambasadorul Italiei la 
București.

In timpul convorbirii, eXaminîn- 
du-.se probleme ale raporturilor 
economice româno-italiene, s-a ex
primat convingerea că stadiul ac
tual al relațiilor dintre cele' două 
state oferă un cadru stimulator

pentru găsirea și fructificarea' în 
comun a unor noi posibilități de 
extindere și adîncire a cooperării 
in diverse domenii.

A fost evocată cu deosebită căl
dură vizita pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut-o în 
acest an în Italia, moment de o 
deosebită importanță pentru evo
luția bunelor relații de prietenie 
dintre cele două țări și popoare. 
In acest context s-a reafirmat do
rința comună de a transpune In 
fapt importantele documente sem
nate în cursul acestei vizite, de a 

«sprijini și încuraja acțiunile de 
cooperare convenite, menite să 
confere stabilitate și perspectivă 
schimburilor economice, relațiilor 
bilaterale în general, în interesul 
celor două popoare, al păcii și 

. securității în Europa și In lume.
întrevederea s-a desfășurat.. în

tr-o atmosferă cordială.

UMANISMUL POLITIC 
in creația lui Dimitrie Cantemir

Personalitatea lui Dimitrie Cante- 
ir se definește îndeobște ca a 

unui umanist enciclopedic. Umanist 
— pentru că a coborit cauzalitatea is
torică din cer pe pămint și s-a ocu
pat cu precădere de soarta colectivi
tăților umane. Enciclopedic — deoa
rece a folosit orizontul larg deschis 
de umanism pentru a contribui cu 
geniul său la începuturile unei științe 
pluridisciplinare. Toate acestea cu 
sentimentul foarte puternic al con
cretului istoric și al actualității ime
diate. Om al vremii sale, a ascultat 
cu atenție glasul intîmplărilor con
temporane, incercind — cu mijloacele 
care-i erau la îndemînă — să le des
cifreze secretele. Si. ca toti cei care 
au scris pentru vremea lor, înțele- 
gind-o și fiind înțeles de ea, a scris 
totodată pentru toate vremurile. U- 
manistul enciclopedic Dimitrie Can- 
temir aparține, in acest sens, între
gii istorii românești anterioare, al 
cărei produs firesc era. dar și celei 
următoare, prin năzuințe pe care le-a 
proiectat în viitor și care plnă la 
urmă s-au întrupat istoricește.

Pentru a înțelege mai bine opera

lui Dimitrie .Cantemir, să ținem sea
ma de un anumit moment istoric, ca 
și de unul istoriografie. Moldova și 
celelalte țări românești se aflau in 
vremea lui într-o situație deosebit 
de grea, caracterizată printr-o cres- 
cîndâ instabilitate internă ’'(determi
nată de creșterea exploatării sociale, 
abuzurile administrative și dist»uge- 
rile cauzate de numeroasele războaie 
dintre marile puteri) și. înăsprirea 
dominației străine. Era firesc ca un 
cărturar ca Dimitrie Cantemir, sen
sibil la o asemenea situație, pe care 
o cunoștea nemijlocit, să-și pună în
trebări și să caute răspunsuri.

întreaga lui creație in domeniul 
scrisului istoric e mărturia unui 
asemenea efort. In această pri
vință el îi urmează într-un fel 
pe reprezentanții’ iluștri ai is
toriografiei Tomânești din veacul 
XVII : Grigore Ureche, Miron Cos- . .. - — . • Care,

pă- 
tră-

TABLOURI
Sl CIFRE

încep cu cifra : 1 200 000 de Iei. Nu din dragoste deo
sebită față de cifre, dar pentru că — în cazul de față 
— așa se cuvine.

M-am intilnit zilele trecute cu directorul grupului in
dustrial școlar „23 August", profesorul llie Dabu. Din 
vorbă in vorbă, tot mindrindu-se, ca un părinte, cu 
înfăptuirile „copiilor lui", mi-a relatat un fapt vred
nic intr-adevăr de toată atenția și stima. Despre ce 
este vorba ? Elevii grupului școlar pe care-1 conduce 
și-au luat angajamentul să realizeze pină la sfirșitul 
anului o producție de repere pentru locomotive și 
pentru utilaje tehnologice in valoare de 1 200 000 lei. 
Iar angajamentul lor a fost integrat planului de pro-

PICĂTURA DE CERNEALĂ
ducție al uzinelor „23 August" ea o coordonată 
acestuia.

Trecuseră cîteva zile și întimplarea mi l-a scos in 
cale pe Gheorghe Coman, secretarul comitetului 
U.T.C. al Combinatului pentru prelucrarea lemnului- 
Pipera. Stind noi de vorbă despre multele si feluritele 
activități pe care le desfășoară tinerii din întreprin
dere, omul mi-a adus la cunoștință — la fel de mindru 
ca și directorul de școală sus-amintit — o „ispravă" de 
ultimă oră a organizației uteciste pe care o conduce. Și 
anume, mi-a vorbit cu lux de amănunte despre faptul 
că, acum cităva vreme, din fondurile organizației, ti
nerii au cumpărat 450 de reproduceri după tablouri 
celebre, pe care le-au Înrămat și le-au atirnat in toa
te camerele căminului pentru nefamiliști. Acum, fiecare 
tinăr din cămin are deasupra capului său un peisaj 
de Grigorescu sau Pallady, un portret de Luchian sau 
Jser. „E ceva, nu-i așa, să-ți impregnezi zilnic pri
virea cu asemenea înfățișări ale frumosului" — îmi 
spunea Gheorghe Coman. și zimbea cald, simplu, cu 
acea mulțumire pe care ți-o dă conștiința unui lucru 
bine chibzuit și bine făcut.

Și — nu știu prin ce mister al glndirii și •.magma- 
Mej — cele două fapte, aflate în răstimp de citeva 
zile, se asociază și se întrepătrund. Ba, la drept vor
bind, știu de ce. E vorba de firul roșu care unește 
cele două fapte, de substanța lor comună : integrarea 
activi a tineretului in viata societății noastre, in 
toate aspectele ți întruchipările ei. la nivelul produc
ției fi al spiritualității, al economiei ți al frumosului.

Victor BÎRLADEANU

Ostași, in ’73. Des
prind chipuri din lu
nile și săptăminile care 
i-au purtat pe drumul 
vieții militare spre a- 
ceastă dimineață de 
toamnă Însorită in 
care scriem : a 29-a 
aniversare a Zilei Ar
matei populare. Sint 
ostași la datorie, sint 
comuniști la datorie.

...Cităm dintr-o scri
soare a unui coman
dant — ofițer inginer 
— din marina mili
tară : „Stimate tova
rășe Mircioi, ne face 
plăcere să vă aducem 
la cunoștință că fiul 
dv. Vasile, care iși sa
tisface stagiul militar 
in unitatea noastră, dă 
dovadă de multă con
știinciozitate in înde
plinirea sarcinilor de 
apărător al țării... 
Vă mulțumim pentru 
omul de nădejde pe 
care ni l-ați trimis..." 
Fragment din răspun
sul lui Constantin Mir
cioi ; „Tare m-am 
bucurat că e vrednic, 
așa cum am vrut să 
fie. Mă mindresc cu 
fiul nostru...".

Fiul iubit al 
Mircioi din nu 
care colț de țară, 
crescut cu grijă, 
scrie el in aceeași scri
soare către armată, 
l-a făcut om și se bi- 
zuie pe el nu numai 
că-i va fi stilp la bă- 
trinețe, ci că va fi 
„vrednic în lume". își 
leagă speranțe de fiul 
său. Și țara lea
gă speranțe de el, de 
toți fiii el, se bizuie 
pe iubirea lor. pe 
vrednicia lor 11 vezi 
pe soldatul 
cimpul de 
sau pe un 
economiei
sau culegind. împreu
nă cu tovarășii săi de 
arme și de muncă, 
roadele toamnei aces-

tui an 1973. Fiul nos
tru iubit.

...Episod dintr-o a- 
plicatie care s-a des
fășurat încă în primă
vara acestui an. A 
fost — vă amintiți ? 
o primăvară bătută de 
viscole. în zorii acelei

cunoașterile sub cerul 
înghețat, și nopțile ex
tenuante ale lucrărilor 
genistice. Dar parcă 
numai ele ? Lunile de 
instrucție, de antrena
mente se comprimă și 
se exprimă într-un 
singur minut. „Acum

- cuvint acești artile- 
riști, care se angaja
seră, sub impulsul 
unei ' adunări de par
tid, să obțină numai 
rezultate bune și foarte 
bune, cerute tuturor 
militarilor de însuși 
comandantul suprem.

I ați crescut
zile viforoase, flăcări 
la gura țevilor de tun. 
Pămîntul se cutremu
ra de explozii, 
a durat un 
Pentru acest 
cind artileria 
proiectile spre 
rile „adverse", au fost 
și marșul de multe- 
multe ore in șir, și re-

să ne fi văzut vreun 
control !“ a exclamat 
unul, privind țintele 
lovite. Și inspecția 
ministerului a început 
foarte curind, atunci 
cind viscolul de pri
măvară s-a dezlănțuit 
in toată puterea lui. A 
venit inspecția să 
constate cum se țin de

Noaptea. ostașii unită
ții deszăpezeau dru
muri și șosele, împreu
nă cu populația civilă, 
iar ziua continuau să 
execute momente tac
tice create in ca
drul aplicației. La par
cul arhieresc se ajun
gea prin culoare săpate 
prin zăpadă... ca acolo

comisla să constate cea 
mai deplină stare de 
întreținere.’ Nopțile — 
deszăpeziri, lucrări ge
nistice, diminețile — 
reluarea acțiunilor tac
tice, adesea însoțite de 
trageri de luptă.

în poligon au pă
truns cu ajutorul au
totractoarelor, execu
tând zeci de misiuni 
de foc. Proiectilul și 
tancul ! Primul pro
iectil avea să-l tragă 
unul Pprice, soldatul 
Purice care, să nu in
trăm in . amănunte, 
„dezertase" ...de la 
spital. După ce a tras' 
primul proiectil, drept 
in țintă, l-a căutat cu 
privirea pe secretarul 
de partid, voind parcă 
să-i spună că știe să 
se țină de cuvint

După 23 de ore de
■ aplicație au urinat 

tragerile cu armamen
tul de infanterie: Pe 
urmă, alte și alte pro
be. Pentru felul cum 
au acționat în cadrul 
•aplicației și pentru 
gradul general de pre
gătire al artileriștiîor, 
comisia de inspecție a 
propus ca divizionul să 
primească titlul de „u- 
nitate de .frunte", pro
punere care a fost a- 
probată de ministrul 
aDărării naționale. în 
perioada care a urmat 
s-au făcut noi primiri 
in organizația de par
tid... și, cind au apă
rut mugurii primăve
rii, s-au sădit o sută 
de pomi fructiferi în 
curtea cazărmii. Au 
prins rădăcini toți o 
sută, și acum, în aces
te zile, pentru Intlia 
oară își privesc frun-

tin, Constantin Cantacuzino 
și aceștia, au încercat să 
trundă tainele vremii în care 
iau. Dimitrie Cantemir se distanța 
însă de înaintașii săi printr-o viziu
ne politică mai apropiată de înțele
gerea unor factori determinante 
în evoluția societății. Ca și ei, 
a demonstrat cu rigoare și pa
siune unitatea obiectivă, de neam 
și de limbă, a poporului român, ne
voit să trăiască, în pofida acestei 
unități, în cadrul mai multor for
mațiuni statale. Efortul științific de 
a găsi termenul cel mai potrivit pen
tru a desemna cu un singur cuvint 
întreg pămîntul românesc („Daco- 
Romania", „Romano-Moldo-Vlahia", 
„Țara Românească" și aproape pre- 
figurind termenul de „România") 
arată cît de mult a avansat la el 
ideea unității politice. Dar pentru 
Cantemir era limpede că obiectivul 
mai depărtat al unității trebuia să se 
fundamehteze pe reciștigarea inde
pendenței, ceea ce nu era posibil fără 
radicale reforme interne. In toate lu
crările sale istorice a transmis, mai 
mult sau mai puțin explicit, mesajul 
acestei viziuni politice.

11 înregistrăm pentru întîia dată 
In „Istoria Ieroglifică". In această lu
crare, Dimitrie Cantemir condamnă 
sistemul partidelor boierești, a căror 
politică Îngustă și egoistă a împins 
țările românești într-o situație catas
trofală. Marele învățat conjugă în 
paginile acestei scrieri socialul cu 
politicul. Se degajă astfel o imagi
ne stratificată a vechii societăți ro
mânești, prezentă fiind chiar o anu
mită compasiune' pentru suferințele 
țărănimii. „Tot ochiul ce privita cu 
lacrămi de singe le tinguia, între dîn- 
sele undeva glas de bucurie sau 
viers de veselie nu să slmtiia, fără 
numai răget, muget, obide, suspine, 
văietături și orbcăituri in toate păr
țile și în toate colțurile să audziia". 
Vinovată era în primul rind marea 
boierime, pe care autorul o condam
nă mai puțin pentru exploatare și 
măi mult pentru anarhie : „Căci la 
stăpinire toți vreadnici să socotesc, 
iară la supunere nici unul de bună 
voie priimeaște". De aici rolul de ar
bitraj și de bună rinduială pe care 
îl atribuia puterii centrale, ai cărei 
caracter autoritar apare ca o cerință 
încă în acest stadiu al evoluției ideo
logice a lui Dimitrie Cantemir.

Conjunctura internă și externă a 
anilor scurtei domnii din 1710—1711 
a făcut posibilă manifestarea fățișă 
și spectaculară a acestor concepții 
politice. Alianța cu Petru cel Mare în 
vederea participării la războiul dintre 
Rusia și Turcia a prilejuit în
cercarea de a transforma ideile în 
realitate. Textele rămase ca o neîn
doielnică mărturie sînt semnificative. 
Prin tratatul de Ia Luțk, încheiat în 
preajma începerii războiului, se ga
ranta independența și integritatea te
ritorială a Moldovei. Dar la cererea 
expresă a domnului, au fost intro
duse articole prevăzînd ca puterea

Eugen STANESCU 
membru corespondent 
al Academiei de științe sociale 
și politice

(Continuare in pag. a IV-a)
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DIVERS
Felicitări 
pasagerului 
necunoscut

S-a lntlmplat fn raponul 
dormit nr. 454 ol trenului 
ce Ic rai 301 care circula de 
București spre Berlin, 
de culcare, un pasager 
care călătorea spre ~ 
pa s-a prezentat la ______
vagonului, pentru a cerc o sti- 
clă cu apă minerală. Aici a con
statat Insă că acesta se afla fn 
sfar< de comă. Fără să mai 
stea pe gtnduri. i-a acordat 
imediat primul ajutor, veghind 
alături de cl orc fn șir pind 
cind. fn sfirșit. „pacientul" său 
și-a revenit. L-a intoarcerea in 
țard. însoțitorul dc vagon Ale
xandru Vultur, din București, 
str. Valsului nr. 23. a fost in
ternat fn spital, cu diagnosticul 
„sechele dc infarct miocardic". 
Intervenția și orele de veghe 
ale pasagerului necunoscut se 
dovediseră, intr-adevăr, salva
toare.

de 
ac

ta 
Înainte 
român 

Copenha- 
tnsoțitorul

| O secundă de
I neatenție...

Teri, la linia a 7-a din Gara 
de sud a Ploieștiului se lucra 
la unele amenajări. Din negli
jență — lucru constatai — un 
autoincărcător a rupt un cablu 
de alimentare cu energie elec
trică. In această situație, zecile 
de trenuri aflate în circulație 
cu trecere prin stația Ploicști- 
sud au trebuit sâ aștepte refa
cerea legăturilor electrice. 
După cum am aflat de la re
gulatorul dc circulație Ploiești, 
trenurile de călători și de 
marfă, staționate fortuit, au 
înregistrat — intre orele 10.18 
și 11.56 — o intirziere de 367 
minute. Așadar, șase ore de 
intirziere, cu mari consecințe, 
pentru o singură secundă 
neatenție !

de

Acvariul
sonor

bto-De mai multa vreme, in 
cui de pe strada Azuga nr. 1, 
cartierul Gheorghient, din Cluj, 
a apărut un zgomot ciudat. Lo
catarii au început imediat in
vestigațiile -necesare pentru a 
afla de unde provine ți de ce 
natură este. Și s-au oprit la 
apartamentul Iui baci Bengze. 
Acesta ți-a instalat fh'locuință' 

_un acvariu de mari proporții 
si, pentru a crea peștilor cli
matul necesar, a pus in func
țiune un motor care fine, zi și 
noapte, blocul in picioare. Ca
zul a ajuns in discuția comi
tetului de bloc ; la scurt timp. 
L. B. a fost amendat. Find
acum insă toate acestea n-au
dat nici un rezultat : acvariul 
a rămas la fel de... sonor. Cine 
mai intervine pentru a-l redu
ce la tăcere ? Pentru că, 
cite știm, nici peștii nu 
se împacă cu zgomotul.

din 
prea

Un „stop" 
pe fază

Intr-una din diminețile 
cute, un echipaj al serviciului 
circulației din cadrul Inspecto
ratului județean Blsirița-Nă- 
săud al Ministerului de Inter
ne patrula in zona oomunei Li
vezile. La un moment dat i-a 
apărut în față autocamionul 
21—BN—1212 — proprietatea
cooperativei agricole din locali
tate — care, transported un 
grup de elevi spre un lan de 
porumb, se deplasa in zig-zag 
pe șosea. Șoferul Gh. Pirja a 
fost obligat să tragă imediat pe 
dreapta. Fiola alcoolscop a ară
tat că dumnealui se găsea sub 
influența băuturilor alcoolice, 
în consecință, a fost invitat să 
coboare de la volan și trimis... 
la culesul porumbului. Dar nu 
înainte de a lua act și de cu
venitul proces-verbal care-1 va 
determina, sperăm, să se tre
zească 1

tre-

Unde ești, 
Gulie?

Acum patru ani. fierarul be
tonat Nicolae Gulie. In vîrstă 
de 44 de ani (posesorul bule
tinului de identitate nr. 245748, 
ser-.a P.. eliberat de miliția ora
șului Motru). t-a prezentat la 
un magazin de mobilă din Cra
iova. A predat toate actele ne
cesare și. achitind avansul co
respunzător, și-a ridicat o gar
nitură de mobilă cu plata 
rate. ~ r'
N. G. a dispărut fără urmă, lă
țind ' ' 
atunci, el se plimbă din 
tier fn șantier ți colecționează 
mereu alte rate. Dacă-l intil- 
niți, indreptați-l spre organele 
de miliție. Nu de alta, dar, după 
atitea rate. îl așteaptă... 
binda 1

in
După citeva luni insă,

ratele neachitate. De 
țan-

do-

„Jucărie" 
interzisă

în drum spre casă. elevele 
Elena Joiemir și Carmen Cose- 
relu, in virstfi de 10 ani. din 
comuna Moldoveni (Neamț), au 
găsit un exploziv rătăcit din 
timpul războiului. După ce l-au 
cercetat pe o parte și pe alta, 
au început să se joace cu eL 
Ce s-a lntlmplat mai departe 
nu e greu de prevăzut. „Jucă
ria" respectivă a explodat. Re
zultatul a fost tragic. Una din
tre ele și-a pierdut viața, : 
cealaltă a fost rănită grav.

Rubrică redoctofâ de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
fi corespondenții „Scînteii'

iar

INITIATIVE INTERESANTE IN MUNCA POLITICA PENTRU EOUCAREA
REVOLUȚIONARA A TINEREI GENERAȚII

Brigade de pro
ducte șl educație 
este una din valoroasele 
inițiative ale comuniștilor 
de la exploatarea minieră 
Lone*  — extinsă in toate 
abatajele — care urmăreș
te cultivarea și dezvol
tarea dragostei de me
serie la tinerii mineri, 
formarea acestora în spiri
tul principiilor programu
lui de educație comunistă. 
După cum ne spunea tova
rășul Andrei Colda. secre
tarul comitetului de partid 
al minei, comuniștii orga
nizează diverse acțiuni sub
ordonate in egală măsură 
pregătirii profesionale, cit 
și educării tinerilor, a noi
lor angajați. La cabinetul 
de științe sociale și la club, 
de pildă, tinerii participă 
In mod frecvent la expu
neri atractive ținute de in
gineri și alte cadre tehni
ce. pe teme economico-oro- 
fesionale. cum ar fi: „Res
ponsabilitatea personală in 
muncă — chezășia succesu
lui colectiv in indeplinirea 
sarcinilor de producție", 
..Sociabilitatea și spiritul de 
Întrajutorare — stimuli al 
integrării rapide in colec
tivitate a tinerilor, a noi
lor angajați". „Căile prin
cipale pentru creșterea pro
ductivității muncii in aba
taje". De asemenea, la 
mină, cit și la căminele 
pentru nefamiliști au loc. 
în mod obișnuit. întilniri 
între mineri cu îndelunga
tă vechime in subteran și 
tineri, primii împărtășind 
noilor generații experiența 
profesională acumulată, 
concepțiile lor despre mun
ci și viață.

în cadrul aceleiași ac
țiuni — care îngemănează 
preocupările pentru reali
zarea sarcinilor de produc
ție cu cele legate de edu
carea oamenilor — s-a în
cetățenit șl obiceiul ca fie
care tinfir sau nou angajat 
să fie dat in griia unui mi
ner cu experiență, pentru 
a-i netezi calea spre inte
grarea deplină și cit mal 
grabnică în colectiv. Toate 
aceste acțiuni conduse de 
către organizațiile de par
tid. alături de măsurile teh
nice și organizatorice, iși 
pun vizibil amprenta pe 
rezultatele practice ale mi
nerilor de la Lonea. Așa, 
de exemplu, brigada de ti
neret condusă de Constan
tin Ghițoiu a realizat o 
producție suplimentară de 
peste 1 200 tone cărbune.

Sabin IONESCU 
corespondentul „Scînteii"

„Tineretul - fac
tor activ în îndepli
nirea cincinalului 
înainte de termen". 
In spiritul Plenarei C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1971, 
comitetul de partid de la 
întreprinderea de utilaj 
petrolier din Tirgoviște 
desfășoară, sub genericul 
„Tineretul — factor activ 
în îndeplinirea cincinalului 
Înainte de termen", nume
roase acțiuni politico-edu
cative. Potrivit unui amplu 
plan de măsuri, la nivelul 
secțiilor și sectoarelor au 
loc cu regularitate întilniri 
ale tinerilor muncitori cu 
muncitori fruntași, specia

liști si activiști de partid șl 
de stat. Gazeta de perele, 
grafice, panourile intitulate 
„Fruntașul săutăminii" șl 
„Locul de muncă — cartea 
dc vizită a fiecărui tinfir’* 
prezintă' contribuția tineri
lor muncitori la îndeplini
rea exemplară a sarcinilor 
de plan. Bilanțul celor trei 
trimestre validează eficien
ța acțiunilor politico-edu
cative desfășurate la I.U.P.

Nicolae Ceaușescu și a ho- 
tăririi adoptate de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 18-19 
iunie 1973, s-a stabilit un 
șir de măsuri vizind ridi
carea calitativă a activității 
la toate disciplinele. Este 
in curs analiza tuturor pro
gramelor analitice, urmă- 
rindu-se asigurarea conți
nutului unitar al procesului 
lnstructlv-educativ în ra
port cu cerințele etapei ac-

«intetice, uzina metalurgi
că, precum șl in comunele 
limitrofe lașului.

Pentru intensificarea acti
vității politice in rlndurl- 
le tineretului universitar, 
in lumina sarcinilor trasa
te prin programul educa
ției comuniste, comitetul de 
partid, birourile organiza
țiilor de bază au desemnat 
cadre didactice cu o bo
gată experiență po)ltlco-e-

tematice, vizite la monu
mentele istorice din locali
tate, acțiuni de muncă pa
triotică. Organizația de par
tid a pus un accent deose
bit pe educarea prin mun
că și pentru muncă. „Forma 
didactică a liceului, cu o 
suprafață de 5 ha. este un 
adevărat laborator de edu
cație pentru muncă a ele
vilor — ne spunea ing. Vir
gil Florea, secretarul orga-

------ INFORMAȚII -----♦
din activitatea organizațiilor de partid

Tirgoviște : din cei 1200 
muncitori evidențlați in în
trecere, 400 sint tineri.

Constantin SOCI 
corespondentul „Scinteii"

Perfecționa
rea procesului in- 
structiv-educativ în 
facultăți — “cc“sla * 
fost tema unei recente ple
nare a comitetului de par
tid de la Universitatea 
„Al. I. Cuza" din Iași. A- 
nalizindu-se rezultatele ob
ținute in anul școlar 1972— 
1973 și sarcinile ce revin 
organizațiilor de partid, se
natului Universității și con
siliilor profesorale in lu
mina cuvîntării tovarășului

tuale de dezvoltare a țării ; 
sint elaborate proiectele 
planurilor de învățămint 
pe baza consultării specia
liștilor din producție și cer
cetare, ca și a studenților ; 
se acționează pentru o par
ticipare mai largă a stu
denților la desfășurarea 
cursurilor, extinzîndu-se 
sistemul experiențelor, al 
formelor de dezbatere lar
gă, al comentării unor fil
me de specialitate etc. 
Creșterea eficienței practi
cii productive la facultăți
le de istorie-filozofie, filo
logie, drept și altele va fi 
înlesnită de repartizarea 
studenților pentru organi
zarea activității politico-i- 
deologice și cultural-educa
tive in întreprinderi — la 
tesătoria de mătase „Victo
ria", combinatul de fibre

ducativă pe lingă fiecare 
an de studii, antrenind tot
odată Centrul de cercetări 
sociologice pentru a spri
jini activul A.S.C. în pro
movarea unor metode ști
ințifice, diferențiate in ra
port cu pregătirea și preo
cupările studenților.

Marla BABOIAN

Un laborator al e- 
ducațiel cetățenești. 
Educarea comunistă a celor 
peste 600 elevi ai Liceului 
agricol din Blaj constituie 
o preocupare permanentă a 
organizației de partid din 
școală, care folosește in a- 
cest scop un arsenal variat 
de mijloace : conferințe, 
informări politice, dezbateri

nizațiel de partid. In fie
care după-amlază, deci in 
afara orelor de practică din 
programul școlar, cite o 
clasă in frunte cu dirigin
tele desfășoară aici muncă 
patriotică. Elevii din anii 
mari execută lucrări de 
specialitate, iar cei din pri
mii ani participă la între
ținerea culturilor. Calitatea 
lucrărilor executate de e- 
levi este discutată apoi la 
fața locului. In adevărate 
colocvii". Finalitatea acti
vității educative desfășura
te în liceu este reflectată 
și de faptul că, la ultima 
repartizare, toți cei 121 de 
absolvenți s-au prezentat 
la posturile primite in u- 
nitățile agricole.

Ștefan D1N1CA 
corespondentul „Scînteii'

Formarea conști
inței socialiste a ti
nerilor mecanizatori 
stă în atenția comitetu
lui de partid de la S.M.A. 
Vișina, județul Olt. 1 La 
îndemnul comitetului de 
partid al stațiunii, tine
rii mecanizatori au por
nit acțiunea intitulată „Pre
lungirea perioadei de ex
ploatare a tractoarelor cu 
inefi doi ani". 17 tractoare 
și alte mașini agricole au 
fost astfel reparate și re
vizuite, fiind acum in sta
re de funcționare. Ele au 
fost Încredințate celor mal 
destoinici mecanizatori. In~ 
urma unei consfătuiri ce a 

■avut loc la Vișina, inițiati
va de aici a fost extinsă in 
toate stațiunile pentru me
canizarea agriculturii din 
județul Olt și astfel 426 
tractoare U-27 'șl 161 U-650. 
532 combine, 410 semănă
tori, 512 grape cu discuri, 
204 utilaje de Împrăștiat în
grășăminte chimice. pre
cum și alte mașini agricole, 
în loc să fie scoase din uz, 
se află din nou In brazdă. 
La S.M.A. Corabia, de e- 
xemplu, cu cele 15 tractoa
re reparate de tineri s-au 
realizat venituri în sumă 
de 714 940 lei; la S.M.A. 
Radomirești, venitul mediu 
pe tractor realizat pînă a- 
cum depășește 40 000 lei 
etc. Esențial este însă fap
tul că peste 500 de trac
toare sint din nou folosite 
In campania agricolă de 
toamnă, contribuind la ob
ținerea unei recolte bogate.

Emil lan ROUĂ 
corespondentul „Scînteii'

Educarea prin 
muncă șl pentru 
muncă a elevilor. 
Din inițiativa organizației 
de partid de la liceul „Va- 
slle Roaltă" din Rlmnicu- 
Vilcea, elevii au fost antre
nați intr-o vastă acțiune de 
autogospodârire, menită să 
le cultive dragostea de 
muncă șl responsabilitatea 
față de Îndatoririle civice, 
să contribuie la dezvolta
rea conștiinței socialiste. 
Sub conducerea profesori
lor comuniști și a celorlal
te cadre didactice, lucrările 
la noul atelier școlar avind 
o capacitate productivă de 
800 metri pătrați, ca șl la 
sala de sport — cea mal 
frumoasă șl mai modernă 
din. județ — lucrări care 
nu necesitau o calificare 
deosebită, au fost preluate 
și executate de către elevii 
liceului, ceea ce a dus la 
reducerea cheltuielilor de 
amenajare cu peste 250 000 
lei. De asemenea, cu su
mele obținute din valorifi
carea obiectelor produse in 
atelierul-școală șl contrac
tate cu o cooperativă meș
teșugărească, elevii au cum
părat mobilier șl scule pen
tru atelierul lor, cit și a- 
paratură audio-vizuală. Tot 
ei sint șl creatorii unor a- 
parate aflate acum In do
tarea laboratorului de fizi- 
că-chimie.

Ion STANCIU 
coresppndentul „Scînteii*

Confecții pentru iarnă

Noi trasee auto
Cu începere de la 20 octombrie, 

Ministerul Transporturilor și tele
comunicațiilor a dispus înființa
rea a opt noi trasee auto pentru 
călători, ele însumînd 450 de ki
lometri. Astfel, vor fi introduse, 
printre altele, cursele directe 
București — Valea Măcrlșului, 
Urzlceni — Valea Mficrișului, Cluj 
— Girbou, Rîmnicu-Sărat — Bra
șov șl București — Giurgiu.

Paralel cu această acțiune, tot 
în vederea îmbunătățirii trans
portului interurban de călători.
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In aceste zile de toamnă tir- 
zie, magazinele de textile, con
fecții și tricotaje s-au aprovizio
nat cu o gamă variată de arti
cole de îmbrăcăminte pentru se
zonul rece. Printre noile modele 
care atrag atenția se află par- 
desiele și paltoanele din țesă
turi de lină, pentru băieți și 
fete, realizate de cunoscutele 
fabrici de confecții din Craiova, 
Rimnicu-Sărat și Satu-Mare. 
Pentru bărbați s-au pus in vin- 
zare scurte din relon, în diferite 
modele clasice și sport, căptu
șite cu mătase fără contracție 
sau cu imitație de blană, fiind 
pe cit de comode, pe atît de 
practice, călduroase și ușor de 
întreținut.

în toate magazinele de trico
taje din țară se găsesc tricouri 
de bumbac din import, ușor la- 
vabile și in culori pastel. Cum
părătoarele iși pot procura din 
unitățile de specialitate un sor- 
timent bogat de ciorapi sintetici 
eleganți și durabili, iar bărbații 
vor beneficia în sezonul rece de

noi modele de ciorapi tip lină. 
Practice, călduroase și moderne, 
înlocuind cu succes paltonul, 
sint și noile modele de jachete 
din stofă pentru femei, in cu
lori ușor de asortat — roșii, al
bastre, bleumarin, negre, bej — 
tip sport, cu buzunare, fermoa
re și glugă fixă sau detașabilă 
De asemenea, s-au pus în vîn- 
zare numeroase țesături fantezi 
din lină in amestec cu fibre 
sintetice in .diferite desene și 
poziții cOloristice. la prețuri 
accesibile, din care -se -pot— 
confecționa rochii, taioare, fuste, 
pantaloni, pardesie. „Andreea", 
„Trinela" și „Petvina" sint 
denumirile unor noi articole din

* țesături de mătase pentru ro
chii și bluze neșifonabile. iar ar
ticolele „Astral" „Coral". „Ghi- 
nișoara" și „Bazna" — tot din 
mătase — sint recomandabile 
pentru decorațiuni interioare. 
Totodată, s-au pus in vînzare 
țesături de mătase naturală uni 
și imprimată pentru rochii și 
bluze in desene și culori paste-

fUMNÎiî OfKH

La școala înaltelor 
virtuți ostășești

(Urmare din pag. I)

pentru călători
unitățile din țară au fost dotate, 
de la începutul anului, cu peste 
150 de autobuze, livrate de uzi
nele noastre constructoare de ma
șini. Consemnăm, de asemenea, 
că In localitățile Făgăraș, Alba 
Iulla, Hunedoara, Mediaș, Tîrgo- 
viște, Ploiești și Drobeta Tr. Se
verin s-au construit noi autogări, 
amenajate cu un număr cores
punzător de servicii de exploata
re tehnică și comercială, precum 
și de servire a cetățenilor.

(Agerpres)

zele ruginii in zbor legănat la marginea 
platoului de adunare.

...Cîndva, demult, un copil de 10 ani 
— Ionas — era chinuit de gînduri. cul
cat pe spate si cu ochii către ferestruica 

• mansardei, dincoloi-de-care se întuneca 
Bucurestiul primului an ;al celui de-al 
doilea război■ mondial. Vreo-. duzină de 
băieți dormeau, acolo, grămadă, la man
sardă. Copilul de 10 ani însă nu dormea. 
Ce va fi ? — se frămlnta. Ziua căra lăzi 
la firma „Heliot", mai uita, dar nop
țile... nopțile il chinuia dorul de matema
tică. Mama, înainte de a-l lăsa . ‘ . 
fratele mai mare, apoi dascălul, toti se 
uimiseră de mintea sa ascuțită. _____
făcută parcă pentru matematică... Si el 
ajunsese să numere lăzi la „Heliot", Și 
să adune tristeți, Îndoieli : va reuși 
oare, vreodată, să facă matematici ? — 
îsi zicea adeseori.

Sărim peste ani și ani, ca să notăm :
Un ( om cărunt, trecut de patruzeci, cu 

ochii1 către geamurile dincolo de care 
respiră Bucurestiul lui 1973. se frămin- 
tă. se bate cu ipoteze ale matematicii, 
îl împresoară formule, cifre, ecuații. Ni
meni nu-i mai spune „Ionaș". e locote- 
nent-colonelul inginer Ion Todorut. cer
cetător Ia un institut științific al arma
tei. L-am întrebat dacă copiii lui, Mircea 
si Liana, cunosc, știu ce si cum... cu man
sarda aceea. Da. desigur : ba chiar ofi- 
terul-inginer se fălește in fata alor săi 
și a tuturor că vine de acolo, din man
sardă : acolo a început drumul. A trecut 
acest drum prin mari necazuri si lipsuri, 
apoi prin revoluția aducătoare de schim
bări uimitoare în destinele tării, ale oa
menilor ei. Și drumul l-a condus pe ..Io
naș" spre calcule, proiectări și experi
mentări în laboratoare cum altă dată 
nici nu credea că pot exista. Muncă, in-

orfan.
anume

In „Sclntei*"  a fost pu
blicată mai demult an
cheta „Samsarii șose
lelor". care aducea In a- 
tenția opiniei publice — 
pe baza unui bogat material 
faptie cules din județul Su
ceava — metodele prin care 
unii conducători auto își 
„rotunjesc" veniturile pro
prii. organlzind curse clan
destine de persoane și ma
teriale.între timp, asemenea 
practici au mai fost criti
cate in ziarul nostru. 
Ne-am fi așteptat, atit noi, 
cit și opinia publică, ca fac
torii în drept să ia măsuri 
pentru înlăturarea acestora, 
incit mașinile statului — în 
fond avuția noastră, a tu
turor — să (ie folosite, in 
Întregime, In scopuri efi
ciente pentru noi toți, pen
tru economie. E adevărat 
că, in multe locuri, s-au 
luat asemenea măsuri, 
dar. din păcate, nu pes
te tot. Dovezi ? Cores
pondentul nostru pentru ju
dețul Neamț. ION MANEA, 
care a însoții recent in
tr-o acțiune de control pe 
șosele un echipaj al Inspec
toratului Ministerului de 
Interne din județul respec
tiv, e gala să ne relateze.

începem, deci, dialogul 
cu el.

— Ai 
■yreună 

Zvlncă. „_____ ,__  .
sint primele impresii ?

cităm proprietarului auto
turismului Moskvlci 408, cu 
numărul 1 Nt 1840, să ne 
ducă spre Iași. „Cu plăcere, 
dar vă costă cite 30 de lei 
de căciulă". „Nu-i cam 
mult ?“ — încercăm noi să 
mai îndulcim prețul. „Dacă 
vreți bine, dacă nu, am 
clienți berechet" — si. ne
păsător, se îndreaptă spre

afacere cu mașina, frații 
Nicorescu ne-au replicat- 
fără pic de jenă : „Puteți 
să scrieți unde vreți. Sin- 
tem in timpul nostru liber 
și cu mașina noastră facem 
ce vrem".

— Și fac. Intr-adevăr, ce 
vor ?

— I.M. : Atunci etnd nu 
sint surprinși de controa-

— I.M. : Foarte multe ne
reguli. Dati-mi voie să 
răsfoiesc citeva din în
semnări.

Pe șoseaua din apropie
rea Roznovului stăm de 
vorbă cu un grup dț 
chimiști de la Săvinești. 
Oamenii ne spun că. la 
orice oră, în miez de noapte 
sau de zi, șoferul Gheorghe 
Roșu de la sucursala Neamț

răspunsul chiar din partea 
tovarășului Nicolae Ifli- 
mia, director adjunct al 
instituției unde este sa
lariat Gheorghe Roșu. 
In locul unei. atitudini 
ferme, hotărite, 
să sancționeze
gravă a subalternului, ce 
aflăm ? „Am auzit și noi 
— ne declară senin domnia

menite 
abaterea

„Samsarii șoselelor" iși continua
cursa, dar... cu uiți „eroi"

im-
Emil

fost 12 ore. 
cu maiorul 
„autostopist". Care

— LM. : Pentru început 
ne postăm la „Castelul de 
apă", pe șoseaua „E 
din zona municipiului 
man. Secondați de la 
tanță de un echipaj al 
vidului de circulație, soli-

20", 
Ro- 
dis- 
ser-

un grup de călători căro
ra. in mod anticipat, le per
cepe aceeași taxă piperată.

...Pe șoseaua - 
Neamt-Bacău sint 
să ne vină ..în 
tor". la primul 
— firește contra upei sume 
mai mari decit cea care se 
percepe pe cursele organi
zate in acest scop — frații 
Dumitru și Constantin Ni
corescu din Dumbrava Ro
șie. Cei doi, avind un auto
turism proprietate comună, 
lucrează chiar în două... 
schimburi. Zi și noapte „pa
trulează" pe șosele pentru 
a-și oferi automobilul ori
căror servicii — numai bani 
sâ curgă in buzunar! Aflind 
de intenția noastră de a 
scrie la ziar despre această

Piatra 
gata 
aiu- 

semn

lele miliției, da ! Și cum 
miliția nu are oameni pe 
care să-i -țină permanent 
pe urmele acestor „samsari 
de sosele". acțiunile lor. 
de „rotunjire" a unor fru
moase venituri pe această 
cale, reușesc. In consecință, 
după părerea mea, sint ne
cesare atit controale mai 
dese din partea organelor 
de miliție, cit și măsuri pe 
care să le prevadă legiuito
rul pentru eradicarea 
tală a acestor practici.

to

re-— De acord. Dar am 
ținut că ți șoferii unități
lor de stat practică astfel 
de... practici. Ce ati con
statat in perioada de „au- 
tostopie" ?

a Băncii de investiții e me
reu la „pindă**,  pentru a-și 
oferi, bineînțeles contra- 
cost, serviciile. Dar nici nu 
se încheie bine această re
latare și, la locul discuției, 
apare chiar... Gheorghe Ro
șu, cu Dacia 1100, nr. 5 B— 
8459, burdușită de pasageri 
și bagaje. După acele cea
sului este ora (n.n. : 10,30) 
cind, de fapt, ar trebui să 
se afle la serviciu. Mai 
mult, la ora 16.30 l-am 
reintilnit. din nou. în ro
lul de samsar, de data 
aceasta la volanul automo
bilului instituției. Cum e 
posibil 6ă se folosească — 
după bunul plac — mași
nile instituției ? Solicităm

sa — că se ocupă cu astfel 
de treburi. Dar pină acum 
nimeni nu ne-a sesizat ofi
cial".

înțelegeți și dv. ceva, da
că puteți, din acest râționă- 
ment al unui conducător de 
întreprindere. Dar cine, da
că nu,respectiva conducere, 
trebuie să știe unde, cind 
și de ce pleacă in cursă 
propria mașină ? Și asta se 
intimplă, unde ? — la ban
că. acolo unde controlul a- 
supraxbunurilor statului ar 
trebui să se facă pină la 
ultimul leu.

— Poate lipsa de control 
de la bancă e un caz izo
lat ?

— I.M. : Nu. din păcate ! 
In asemenea curse au fost 
surprinși, in timpul anche
tei, și Vasile Chirilă. din 
comuna Ceahlău, și Gheor- 
ghe Lozincă din Roman, și 
Nicolae Popa din Cordun, 
ca să nu mai vorbim de 
Ion Oprică și Vasile Bercă, 
șoferi la stația de utilaj 
transport din Piatra Neamț, 
care se aflau de trei zile la 
o nuntă, unde se luptau de 
zor să-și facă „planul" la 
transportul... nuntașilor, in 
timp ce pe șantier se țipa 
după... mașini I

Concluzia este cit se poa
te de clară: în ciuda exis
tenței unor nornle și reguli 
menite să asigure folosirea 
rațională a mașinilor, in 
scopuri majore, pentru in
teresele întreprinderilor, ale 
economiei, necontrolați — 
scăpați de sub supraveghere 
— unii șoferi acționează 
după propria lege : „o cursă 
pentru Întreprindere, una 
pentru ei". Cit de păgubi
toare este această practică, 
fn condițiile eforturilor ge
nerale pe care Ie facem cu 
toții, pentru a munci mai 
bine, pentru a gospodări 
mal bine bunurile materia
le, este limpede pentru toa
tă lumea. Mal puțin, după 
cum se vede, pentru con
ducătorii unităților care au 
In utilizare astfel de mij
loace. Așteptăm măsuri fer
me de sancționare a unor 
astfel de abateri pe care să 
le aducem la cunoștința o- 
plniei publice și care, prin 
efectul lor, să elimine de
finitiv și de peste tot ase
menea practici.

Constantin 
PRIESCU

teligență. cultură tehnică, talent de ma
tematician — dăruite de un comunist 
armatei .noastre care veghează. împreu
nă cu Întregul popor.

...Și iar despre un soldat, dar unul de 
un fel anume : elev, viitor ofițer. Are 
19 ani, e înalt, chipeș. îl cheamă Emanoil 
Chiriac. De ce tocmai despre el, dintre 
zecile de elevi âi’școlilor noastre mili
tare de ofițeri actlyî ? Nti, -nu este un om 
deosebit, deocamdată e doar la începutul 
unui traiect. Cu 23 de ani in urmă, un 
alt tînăr, tot înalt, chipeș; Începea cursu
rile aceleiași școli de ofițeri, și-l chema 
tot Chiriac. Alexandru Basarab Chiriac. 
Tatăl și fiul. Tatăl, comunistul specialist 
în tactica artileriei antiaeriene, retrăiește 
— cum mi-a mărturisit — totul, intens, 
în aceste zile. Se puneau atunci cărămi
zile primului cincinal, se cimentau cu 
promoții și contingente din popor rindu- 
rile armatei noi, socialiste. Se sărbătorea 
atunci, abia pentru a șasea oară. Ziua ar
matei populare. Acum, pentru a 29-a 
oară I Aproape trei decenii. Chiriac-fiul, 
uteciștul, trăiește febra primilor pași ai 
carierei militare... și i se pare atit de fi
resc că va deveni ofițer.

Dar am ținut să povestesc cazul și din 
alt motiv. Cind pornise Chiriac-tatăl * 
școala de ofițeri, comandantul său 
pluton era un sublocotenent extrem 
milităros de felul său. Acesta i-a inmtnat 
arma. O va Inmlna tot el, „sublocotenen
tul milităros", si lui Chiriac-fiul. Numai 
că acum este colonel și e chiar coman
dantul șfcolii.

...O poiană nostalgică sub aerul blajin 
al toamnei. In jur e pădurea ahtiată 
parcă de soare, dar de soare o despart 
nori cenușii. Subit, irumpe insă o lumină 
orbitoare în mijlocul poienii. Focul vu
iește. Napalm. Lumini roșii sclipesc pe 
luciul frunzelor de fag și arin. Un ostaș, 
apoi incă unul, cinci, șapte, nouă se 
aruncă in casa incendiată de napalm. Ies 
din foc și aleargă mai departe, traver
sează treptele grilei metalice care fusese 
aruncată peste o groapă in care se învăl
mășesc flăcări, apoi trec sub un tunel de 
foc. Desigur, nu-i dedt un exercițiu de 
luptă. Citeva nume dintre cei care parti
cipă : soldat Caravană, caporal Pascu, 
caporal Ciobanu, soldat Purcărea. Oameni 
„de specialitate" ? Nu. Șoferi militari care 
se instruiesc.

Sîntem acum intr-un alt sector al poli
gonului. Aici nu sint incendii, inamicul 
de care învață să se apere ostașul este 
insă și mai agresiv, mai perfid. Vine și 
atacă nevăzut, neauzit. E substanță toxică 
și radioactivă. Mă$ti și costume de pro
tecție se mișcă intr-un anume ritual, sus 
vintul flutură un steag galben : „Nu in
tra in poligon fără mijloace individuale 
de protecție I" Caporalul Toma declan
șează avertizorul care țiuie straniu. Mai 
încolo se mișcă cercetător, calm, tije cu 
perii. „în poligon au acces numai subuni
tăți constituite, care execută program or
donat..." — citesc pe un anunț, galben 
și el ca stegulețele, ca indicatoarele, ca 
stativele, ca panourile. Totul e galben 
aici. E poligonul galben. Locotenent-colo- 
nelul Trăsnea, veteran (și mentor) al pre
gătirii de specialitate în apărarea antichl- 
mică, ne spune : Știți, această categorie 
de Instrucție egalează un curs practic de 
promptitudine, de exactitate, de autocon
trol.

— Un exercițiu moral ? — 11 întreb.
— Dacă vrei, da 1 Noi. în poligon, fh- 

cem proba de foc a priceperii, curajului 
și a stăpinirii de sine. De altminteri. Ia 
o adunare de partid tocmai despre asta 
discutam, și anume cum putem adinei 
rolul formativ-educativ al fiecărui exer
cițiu. in sensul dezvoltării unor însușiri 
morale, a unor virtuti ca îndrăzneala du
blată de prudentă, sau ca spiritul de 
ajutor reciproc intra luptători, dublat cu 
cel al dăruirii.

Odată, în poligon, un ostas a rupt-o la 
fugă cu hainele arzlnd. După ce cazul a 
fost rezolvat din punct de vedere tehnic, 
urma să fie rezolvat șt sub aspect edu
cativ. La adunarea organizației U.T.C. 
problema „a fost pusă pe tapet" cam 
așa : Ostașul, simțind căldura la ceafă, 
s-a speriat și a fugit; dar a fugi în
seamnă a pierde lupta și. în caz real, a 
te pierde pe tine ; niciodată nu trebuie 
să ieși din rîndurile unde fiecare e pu
ternic tocmai pentru că >este in rindurl. 
Nu-i o reflectare a însăși strictei orga
nizări militare șl totodată a comuniunii 
ostășești ? Sau. poate mai mult Această 
deviză ostășească exprimă Insusi spiri
tul societății noastre socialiste > toți, 
uniți, sintem puternici.

la 
de 
de
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Analiză exigentă, responsabilă 
a problemelor calității produselor 

și îmbunătățirii activității 
întreprinderilor

Ședința activului de panid din in
dustria județului Mureș, oare a avui 
loc ieri, la scurt timp după vizita de 
lucru in municipiul Tg. Mureș a to
varășului Nicolae Ceaușescu. s-a des
fășurat intr-o atmosferă de înaltă 
exigență partinică, dc responsabili
tate comunistă. Lucrările ședinței au 
fost consacrate adoptării măsurilor 
necesare pentru traducerea in viață 
a prețioaselor indicații date dc 
serretarul general al partidului, pre
cum și realizării sarcinilor reieșite 
din scrisoarea adresată primilor-se- 
cretari ai comitetelor județene de 
partid. în cadrul informării prezen
tate cu acest prilej, privind proble
mele care se ridică in legătură eu 
calitatea produselor din întreprinde
rile județului Mureș, au fost jalo- 

▼ nate problemele majore care stau in 
fața colectivelor din întreprinderile 
industriale in ve
derea îndeplinirii 
exemplare a sar
cinilor de plan, 
pentru devansa-

. rea înfăptuim 
r cincinalului.

Așa cum F-a 
subliniat in șe
dință. aprecierile 
pozitive ale se- 
cfretaruJhi general 
al partidului, dar 
și semnalarea u- 
nor deficiențe în activitatea între
prinderilor vizitate obligă organele 
și organizațiile de partid, colecti
vele de oameni ai muncii de a adop
ta operativ măsuri eficiente care 
să asigure atit înlăturarea neajunsu
rilor. cit și îmbunătățirea activității 
în toate domeniile, pentru a încheia 
acest an cu un bilanț rodnic de rea
lizări. care să situeze județul pe un 
loc fruntaș in marea întrecere socia
listă.

— Informarea prezentată — a ară
tat tovarășul Pavel Chioreanu. prim- 
secretar al Comiietului municipal 
Tg. Mureș al P.C.R. — a analizat in 
mod critic și autocritic aspectele 
principale ale activității întreprinde
rilor industriale, în scopul ridicării 
permanente a nivelului calitativ al 
produselor, in special al celor reali
zare de unitățile constructoare de 
mașini. Tn legătură cu aceasta, pot 
să raportez adunării că. in ultimele 
zile, au fost luate măsuri operative 
pentru elaborarea unor programe 
concrete in vederea aplicării in cel 
mai scurt timp a indicațiilor și sar
cinilor -trasate atit in domeniul di
versificării sortimentelor, utilizării 
judicioase e capacităților și spaț.iilor 
de producție, cit și in privința ridi
cării nivelului calitativ al produse
lor.

După cum s-a subliniat ir. dezba
teri. cu toate succeseje obținute piuă 
acum, există încă in fiecare între
prindere din județ posibilități reale 
pentru continua îmbunătățire a cali
tății produselor. In urma unor veri
ficări efectuate in întreprinderi de 
consiliul județean de control munci
toresc, împreună cu inspectoratul 
pentru controlul calității produselor. 

In secția carde a noii filaturi de bumbac din Baia Mare

«-a constatat o serie de neajunsuri 
care au dus la unele refuzuri dm 
partea beneficiarilor, la remedieri șl 
la plata unor importante bonificații. 
Aceasta denotă că factorii de răspun
dere din unele întreprinderi nu au 
luat măsuri corespunzătoare pehtru 
instituirea unui control preventiv 
eficace. în multe locuri, activitatea 
d.? control se desfășoară doar la pro
ducție finite și nu pe fluxul tehno
logic, unde există încă posibilități 
de remediere a unor deficiențe. Si
tuații de acest gen există la „Elec- 
tromureș". ..Prodcomplex". Combina
tul de îngrășăminte chimice Tg. 
Mureș. Fabrica de confecții din 
Sighișoara ș.a. In acest context, 
s-a indicat conducerilor' întreprin
derilor să revadă componența 
sectoarelor C.T.C.. pentru ca acestea 
să fie încadrate cu personal adec\ at

Ședința activului de partid diu industria 
județului Mureș

și specializat în acest domeniu. De 
asemenea, s-a subliniat faptul că de
ficiențele semnalate reflectă și insu
ficienta preocupare a inspectoratului 
județean pentru controlul calității 
produselor, slaba activitate a multora 
dintre controlorii tehnici de calitate 
din întreprinderi.

Din discuții a reieșit că. pe baza 
recomandărilor și indicațiilor date de 
secretarul general al partidului, in 
flecare unitate a început să se treacă 
la aplicarea unor programe concrete 
care să asigure realizarea întocmai 
și la timp a sarcinilor stabilite. Căile 
practice, concrete ale realizării sar
cinilor in acest domeniu au constituit 
subiectul intervențiilor ing. Dorei 
Popa, directorul combinatului chimic, 
ing. Mircea Codreanu. directorul în
treprinderii de utilaje pentru indus
tria ușoară. Kiss Adalbert, directorul 
întreprinderii ..Metalotehnica”. și Vic
tor Pantea. secretarul Comitetului de 
partid de la I.P.L. Mureș. In cuvintul 
său. ing. loan Olteanu, directorul în
treprinderii ..Eiectromureșri a scos 
in evidență că îmbunătățirea calității 
produselor, in accepțiunea modernă, 
este o noțiune dinamică ce presupu
ne. in primul rind, înnoirea și mo
dernizarea permanentă a gamei sor
timentale a produselor. în concor
danță cu progresele științei și tehni
cii contemporane, cu exigențele spo
rite ale. economiei naționale.,.Pe baza 
indicațiilor primite din partea tova
rășului Ceaușescu’— a arătat vorbi
torul — am elaborat un program 
concret pentru diversificarea produc
ției de mașini in domeniul tehnicii 
de calcul, lărgirea gamei de produse 
destinate exportului, creșterea efor
tului propriu pentru autodotare ș.a. 
Acestea sînt căile de realizare a sar

cinii economice majore privind în
locuirea oricăror produse imbătrini- 
te. cu greutăți și gabarite supradi
mensionate. cu parametrii tehnico- 
economici depășiți".

Ținlndu-se seama că, pînă la fi
nele acestui an, in județul Mureș 
urmează să se realizeze un volum 
sporit de lucrări de investiții, in șe
dință s-a subliniat necesitatea îmbu
nătățirii activității conducerilor șan
tierelor, organizațiilor de partid din 
unitățile de construcții si din uni
tățile beneficiare in vederea creă
ri; tuturor condițiilor pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor. 
Combătindu-se indulgența manifes
tată la receptionarea unor utilaje pe 
șantierul Combinatului de îngră
șăminte azotoa.se din Tg. Mureș, s-a 
subliniat că, in viitor, beneficiarii do 
investiții vor trebui să asigure in 

mod corespunză
tor verificarea 
calității lucrări
lor pe faze de e- 
xecuție. inlătu- 

•'rinei tendința de 
îngăduință față 
de încălcarea nor
melor de calitate, 
să nu primească 
mașini, utilaje și 
agregate care nu 
au fost verificate 
judicios in între

prinderile producătoare și predate in 
conformitate cu documentația teh
nică.

In încheierea dezbaterilor a luat 
cuvintul tovarășul Iosif Banc, prim- 
secretar al comitetului județean de 
partid. Apreciind că informarea și 
dezbaterile s-au caracterizat prin- 
tr-un spirit inalt de exigență și 
combativitate partinică și subliniind 
Înalta responsabilitate cu care oa
menii muncii din județ, indiferent 
de naționalitate, militează intr-o u- 
nitate frățească pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate, vorbitorul s-a o- 
prit asupra îndatoririlor ce revin or
ganizațiilor de partid pentru reali
zarea marelui obiectiv al întrecerii 
— cincinalul înainte de termen — 
si ridicarea nivelului calitativ al 
produselor.

Ședința activului de partid a a- 
doptat apoi un plan de măsuri pen
tru înfăptuirea indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul vizitei de lucru efectuate la 13 
octombrie in municipiul Tg. Mureș 
și a sarcinilor cuprinse in scrisoarea 
adresată primilor-secretari ai comi
tetelor județene de partid in legă
tură cu unele probleme privind 
realizarea și livrarea produselor fa
bricate de întreprinderile construc
toare de mașini. In încheiere, s-a 
aprobat trimiterea unei telegrame a- 
dresate C.C. al JP.C.R.., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care este sub
liniată hotărirea organizațiilor de 
partid din județul Mureș de a ac
ționa cu fermitate in vederea în
făptuirii ansamblului de măsuri ini
țiate de conducerea partidului, in 
scopul ridicării calității produselor.

Lorand DEAKI 
corespondentul „Scînteii*

CULESUL $1 DEPOZITAREA 
PORUMBULUI

Muncă fără răgaz acolo unde mai sînt cantități 
de recoltat și transportat de pe cîmp

Corespondenții „Scînteii" transmit?

CLUJ
Față de anul trecut, la I.V.C. Cluj, 

spațiul de depozitare a porumbului 
aproape s-a dublat. Pe lingă nume
roase pătuie, la unele baze — Gher
la. Mociu. Turda și Huedin — 
s-au construit și platforme beto
nate care asigură o manipulare ra- 
p.dâ și fără pierderi a produselor.

Să vedem cum stau lucrurile pe 
Jtcren. La depozitele și ' bazele 
de recepție din județ am constatat 
grija ce se acordă depozitării po
rumbului pe categorii, in funcție de 
gradul de umiditate și randament. 
Aceasta este nota generală. Bazele 
de recepție nu sînt aglomerate de 
către cooperativele agricole din ju
deț. ci de cantitățile de porumb, mai 
mari decit cele stabilite inițial, ce 
sosesc din Insula Mare a Brăilei și 
cărora bazele din Cluj, Gherla și 
Turda cu greu le pot face față. Așa 
că, in prezent, 'se află sub cerul li
ber, plouate, mari cantități de știu- 
leți.

Să vedem însă care este ritmul 
preluării porumbului de la coopera
tivele agricole din județ. Deși s-au 
recoltat in jur de 63 la sută din 
suprafețe, nu s-au livrat bazelor de 
recepție decit 15 la sută din canti
tățile planificate. Unele cooperative 
agricole — Buza. Sic. Stoiana, 
Dirja, Cubleș — nici nu au 
transportat nimic la bazele de 
recepție. Cu toate că la bazele 
de recepție nu este aglomerație, 

'ritmul lucrărilor de preluare este 
totuși stingherit. O seamă .de coo
perative irimit camioanele ori a- 
telajele cu porumb fără însoțitori, 
astfel că nu se pot face imediat 
recepția, determinarea umidității și 
a randamentelor, încurcind accesul 
la cintar al altor camioane sau ate
laje de la alte unități. ,,Un aseme
nea obicei — ne declara tov. Teodor 
Hincu. șeful depozitului din Some- 
șeiii — il au cooperativele agricole 
din Pata. Florești și altele1*.  în ase
menea situații a fost pusă și baza 
din Mociu de către cooperativa a- 
gricolă Feldioara.

Ne-am interesat șl de modul în care 
este -gospodărit porumbul. în g;ene- 
ral, bine — curățenie, ordine — mai 
puțin la baza Gherla, unde pătulele 
erau înconjurate de știuleți și grăun
țe căzute, care, de altfel, erau cură
țate de... găinile și giștele vecinilor. 
Este necesar ca. peste tot, să se ia 
măsuri pentru evitarea pierderilor, a 
risipe;.

Al. MUREȘAN

OLT
Concomitent cu strînsul recoltei de 

pe cîmp, lucrătorii din agricultura 
județului Olt acordă o atenție deose
bită transportării și depozitării in 
condiții optime a porumbului, florii- 
soarelui, orezului, a celorlalte produ
se de toamnă.In numeroase coopera
tive agricole transportul recoltei se 
face din cîmp direct in bazele de re
cepție. Pentru a veni în sprijinul 
unităților agricole, I.V.C. Olt a în
ființat baze volante pentru preluarea 
mai rapidă a produselor. „Avînd în 
vedere volumul mare de produse ce 
trebuie preluat in anumite zone ale 
județului — ne spunea tov. Ion Bă- 
descu. directorul I.V.C. — am înfiin
țat in localitățile Ștefan cel Mare, 
Pollogeni, Rusănești, Gostavâț, Bobi- 
cești, Viicele, Tătulești etc. baze vo
lante, sezoniere. In acest fel, distan
ța maximă de transport din cîmp 
pinâ la punctul de recepționare nu 
depășește 15 kilometri". Am aflat, de 
asemenea, că, odată cu aceasta, 
s-au construit noi spații de depozita
re pentru a permite preluarea ope
rativă a producției, păstrarea aces
teia în condiții optime. Așa se face 

Că. piuă la această dată. unitățile 
agricole au'livrat cantități însemnate 
de floarea-soarelui și porumb.

Aproape peste tot se constată o 
vie preocupare pentru preluarea 
operativă a produselor, pentru depo
zitarea lor în condiții optime. I>a 
baza Vlăduleni, spațiile de depozi
tare sint bine gospodărite, porumbul 
este așezat in diferite pătuie, în 
funcție de umiditate ețc. Aflăm, dc 
asemenea, că preluarea se face de la 
ora 6 dimineața pînă la 9—10 seara. 
La baza de la Corabia, o altă ini
țiativă valoroasă : spațiile de depozi
tare sînt repartizate pe unități, pen
tru a permite o mai bună organiza
re a preluărilor. Aceeași bună orga
nizare a primirii produselor livrate 

Situația recoltării' porumbului ,‘jn cooperativele agrico'le/iâ data de .1'9,' octombrie a. c.

de unitățile agricole am constatat 
și la bazele de recepție Coteana, 
Drăgănești-Olt, Văleni. Scărișoara, 
Rotunda etc.

Nu peste tot preluarea produselor 
se desfășoară in condiții optime. La 
una dintre bazele de recepție, 
cu toate că in jurul orei prin
sului nu erau decit 5 mașini încăr
cate cu porumb, analizele de labora
tor și descărcarea mijloacelor de 
transport au durat între o oră și 
o oră și jumătate. Laboranta era la 
masă, o bandă transportoare nu 
funcționa etc. De asemenea, la 
Piatra-Olt, în ziua raidului, cu toate 
că mijloacele de transport de la 
cooperativele agricole Piatra-Olt și 
Piatra-Sat au sosit intre orele 6 și
6,30, dimineața, prima mașină a fost 
ciniărită abia la ora 9. Deci, mașini
le au staționat între două ore și ju
mătate și 3 ore, timp în care se mai 
putea face cel puțin un transport din 
cîmp la bază. Tot aici, seara de la 
ora 17, in mod nejustificat, nu se 
mai primesc produse. Se impun mă
suri urgente pentru curmarea unor 
asemenea anomaliL

Emillan ROUĂ

IAȘI
In județul Iași,' situația la zi, cen

tralizată la direcția agricolă, arata 
că porumbul de pe cele 68 000 hec
tare pe total județ a fost recoltat 

în proporție de 73 la sută și depă- 
nușat in proporție de 40 la sută din 
ce s-a recoltat. Ing. Lucian Hatrna- 
nu. directorul direcției agricole ju
dețene, ne preciza că au fost luate 
măsuri ca. in continuare, să se gră
bească ritmul recoltărilor și, îndeo
sebi, pentru transportarea in cel 
mai scurt timp a întregii cantități 
de porumb la baze și in magaziile 
unităților agricole.

Cum sint pregătite spațiile de de
pozitare ? Un raid pe la cele' 16 
baze de recepție din județ ne-a 
prilejuit să constatăm că lucrătorii 
întreprinderii de valorificare a ce
realelor s-au pregătit și ei temei
nic pentru preluarea recoltei : toate 

spațiile necesare înmagazinării po
rumbului au fost eliberate din vre
me și s-au construit pătuie pentru 
încă 53 000 tone. De asemenea, s-au 
creat și două baze noi la Bohotin 
și Țibana. în unele cooperative, cum 
sint cele din Bivolari. Tansa, Belcești, 
Aroneanu și din alte părți, termî- 
nindu-se recoltatul, toate forțele au 
fost mobilizate la desfăcat, dind 
astfel posibilitatea să se efectueze 
și transporturi masive la bazele de 
recepție. La Bivolari, spre exem
plu, pot fi văzute zilnic la desfăca- 
tul porumbului peste 1 000 persoane. 
Cooperatorii din Dolhești au făcut 
pătuie din nuiele la capătul tarla
lelor, iar cei din Țigănași au orga
nizat ariile de desfăcat cit mai 
aproape de șoseaua asfaltată, pentru 
ca transportul să se poată face ușor 
pe orice vreme. Trebuie impulsio
nat transportul, deoarece numai la 
bazele din Larga Jijia s-au livrat 
cantități mai mari. • La celelalte — 
transportul porumbului se face des
tul de lent. Aceasta se datorește nu 
atît faptului că mijloacele de trans
port nu sint bine dirijate, ci deca
lajului care există in unele coopera
tive intre recoltat și depănușat. La 
noua bază de la Bohotin, de pildă, 
cooperativele agricole Răducăneni și 
Grozești, deși sint în apropiere, n-au 
adus nici un transport. Porumbul a 
fost recoltat aproape în întregime, 
dar n-a fost desfăcat. Trebuie luate 
măsuri energice pentru impulsiona
rea livrării porumbului la bazele 
de recepție.

Manole CORCACI

NEAMȚ
Din ultima situație operativă a di

recției agricole rezultă că, in județul 
Neamț, porumbul a fost strins de pe 
numai 56 la sutâ din suprafață. In 
unele cooperative agricole, cum sint 
cele din Buruienești, Cordun, Dol- 
jești ți Drăgănești, datorită lipsei 
de organizare a muncii nici nu s-a 
trecut Ta «recoltatul porumbului.‘Pe de 
altă parte, în cooperativele agricole 
Bira, Bazna, Mărgineni și altele, su
prafețele recoltate sînt mici, doar de 
15—25 hectare, deși cultura porum
bului ocupă aici, in medie, 340—550 
hectare. De altfel, pe județ, viteza 

medie zilnică de lucru a ajuns abia 
la 1 000 hectare.

Fără, a minimaliza răspunderea ee 
revine conducerilor unităților amin
tite pentru această întîrziere, se cu
vine o precizare, și anume că, in a- 
ceastă toamnă, strînsul porumbului 
de pe cele 32 100 hectare aflate in 
cultură se face in condiții deo
sebite. Este vorba de faptul că, da
torită brumei, pe aproape 10 000 
hectare situate în zona premontană 
și pe văile Moldovei și Șiretului, ma
turizarea porumbului a fost stagnată. 
Ahalizind in mod. operativ situația, 
comitetul județean de partid a in
dicat ca. în toate unitățile agricole, 
să se reactualizeze planul de măsuri 
privind stringer ea recoltei de po
rumb. Constatindu-se că bruma nu 
a fost generală, chiar in cadrul ace
leiași tarlale, s-a trecut la recolta
rea parțială. De pildă, porumbul care 
a fost atins de brumă este recoltat 
separat și dirijat pentru valorificare 
prin Fabrica de nutrețuri de la Tu- 
pilați. Cel ajuns la maturitate este 
selectat în. raport *cu  gradul de umi
ditate, pe rampe special amenajate 
la capătul tarlalelor. Aceste măsuri 
au dus și la impulsionarea pre
luării recoltei de către bazele de re
cepție. In raport cu producția reali
zată, rezultă un spațiu excedentar în 
ce privește depozitarea. In asemenea 
situație s-a indicat ca porumbul să 
fie preluat de către bazele de re
cepție cu un grad de umiditate chiar 
de peste 30 la sută. Pentru aducerea 
recoltei' le. procentul de umiditate 
prevăzut, depozitarea se face în pă
tuie, în straturi, subțiri.

Ion MANEA

(Urmare din pag. I)

tie. pe faze de producție, prin în
cadrarea acestor compartimente 
cu cadre de înaltă pregătire pro
fesională si politică, cate să asi
gure aplicarea întocmai a regle
mentărilor in vigoare in acest do
meniu, să nu admită ieșirea pe 
poarta întreprinderii a nici unul 
produs cu defecțiuni sau finisat 
necorespunzâ tor.

Cu deplin temei. In scrisoarea 
secretarului general al partidului 
se pune un accent deosebit Pe 
respectarea cu strictețe a legisla
ției economice, a normelor privind 
execuția, livrarea si asistenta teh
nică de specialitate la montajul 
Si punerea in funcțiune a utilaje
lor. echipamentelor si instalațiilor 
complexe, stabilite prin Decretul 
398 1973 al Consiliului de Stat, 
în lumina prevederilor legale.. în
treprinderile furnizoare de utilaje 
vor lua măsuri pentru a asigura 
preasamblarea in inciifta lor a u- 
tilajelor fabricate si efectuarea 
completă a probelor si Încercărilor 
de calitate prevăzute in norme. în 
acest scop, pină la sfirsitul aces
tui an. întreprinderile furnizoare 
de utilaje vor trebui să realizeze 
standurile de probă necesare exe
cutării operațiunilor de încercare 
si verificare a parametrilor de 
funcționare, pentru a se evita cu 
desăvirsire livrarea de instalații 
tehnologice nesupuse controlului 
tehnic. Concomitent, inspectorate
le județene pentru controlul cali
tății produselor au datoria să ma
nifeste intransigență și fermitate 
în controlul asupra modului cum 
sint respectate normele de calita
te, să sancționeze cu severitate 
orice abatere de la obligațiile le
gale si să interzică livrarea din

întreprinderi a produselor naco- 
respunzătoare calitativ.

O mare răspundere au si bene
ficiarii de investiții, care trebuie 
să manifeste maximă exigență la 
receptionarea, in întreprinderile 
producătoare, a utilajelor si apa
raturii tehnologice. Acestora le 
revine obligativitatea de a nu mai 
recepționa nici un fel de utilaje

a noilor capacități productive, la 
recepția principalelor obiective 
vor participa secretari ai comite
telor județene de partid.
’ Scrisoarea tovarășului Nicolae 
Ceausescu constituie un îndemn 
puternic la înaltă exigentă, la în
tărirea răspunderii organelor si 
organizațiilor de partid, a colecti
velor de întreprinderi din această

strictețe a atribuțiilor ce le revin 
în asigurarea livrării mașinilor, • 
utilajelor si aparatelor in condiții 
de bună calitate.

Desigur, reușita aplicării tuturor . 
acestor măsuri depinde de hotărî- 
rea cu care cei chemați să le în
făptuiască — cele două ministere 
constructoare de. mașini, conduce
rile de întreprinderi si centrale

0 IMPORTANTĂ SARCINĂ DE PARTID 
PENTRU CONSTRUCTORII DE MAȘINI

care nu corespund prescripțiilor 
tehnologice stabilite în documen
tație si care nu au fost supuse. In 
întreprinderile producătoare, pro
belor celor mai severe de calitate, 
potrivit dispozițiilor legale. In sco
pul efectuării unui control rigu
ros asupra modului in care sint 
executate lucrările de constructii- 
montai. în care este verificată ca
litatea acestora si cum sint asigu
rate toate condițiile pentru intra
rea in funcțiune si atingerea para
metrilor proiectați ai noilor obiec
tive. organele si organizațiile de 
partid vor acționa pentru activi
zarea si întărirea răspunderii co
misiilor de recepție a investițiilor, 
pentru respectarea întocmai a 
prevederilor legale in acest dome
niu. Dată fiind însemnătatea deo
sebită pentru economia națională

ramură pentru execuția si livrarea 
la termenele prevăzute si de cali
tate ireproșabilă a tuturor mași
nilor. utilajelor si instalațiilor teh
nologice. In lumina sarcinilor si 
exigentelor cuprinse in scrisoare, 
comuniștii, colectivele din între
prinderile și centralele din con
strucția de mașini vor examina 
critic, intr-un spirit de înaltă res
ponsabilitate si combativitate par
tinică. neajunsurile care s-au ma
nifestat in activitatea lor. vor sta
bili măsurile cele mai judicioase 
pentru îmbunătățirea fabricației, 
recepționării si livrării mijloacelor 
tehnice. In acest cadru se inscriu 
si măsurile pentru îmbunătățirea 
activității consiliilor de control 
muncitoresc, a comisiilor pentru 
probleme de calitate din toate u- 
nitătile, in vederea exercitării cu

din această ramură. beneficiarii 
ae investiții — var ști să mobili
zeze toate forțele, să întărească 
ordinea si disciplina in prodUcțife, 
exigenta si răspunderea personală 
pe toate treptele organizatorice si 
la toate locurile de muncă. înda
toriri importante revin organelor 
si organizațiilor de partid. care 
trebuie să acționeze dirdet si ne
mijlocit. cu consecvență, pentru so
luționarea concretă a problemelor, 
pentru realizarea tuturor sarcinilor 
cuprinse in scrisoarea secretarului 
general al partidului. Controlul 
sistematic pentru traducerea in 
viată a măsurilor stabilite trebuie 
strins împletit cu desfășurarea 
unei intense activități politico- 
educative, pentru întărirea răspun
derii și exigenței in muncă a ^fie
cărui muncitor, inginer si tehni

cian, a conducerilor de întreprin
deri, combătind orice atitudine de 
automulțumire, neglijența ,și nepă
sarea, care nu mai pot fi tolerate 
sub nici o formă. Problema cali
tății produselor, răspunderea pen
tru calitate constituie — după cum 
sublinia secretarul general al parti
dului — una din îndatoririle cen-, 
irale, un obiectiv esențial al acti
vității fiecărui colectiv, al fiecărei 
organizații de partid.

„îmi exprim convingere*  — a- 
rată tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in încheierea scrisorii sale — că 
toate comitetele județene de par
tid, organele si organizațiile de 
partid din întreprinderile construc
toare de mașini, cit si din între
prinderile beneficiare vor acționa 
cu mai multă fermitate si perseve
rență pentru realizarea de produse 
cu parametri tehnico-functionali 
de cel mai înalt nivel, corespun
zător exigentelor mereu sporite ale 
dezvoltării economiei nationale". i

Execuția și livrarea la termen și 
de calitate ’ ireproșabilă a mașini-, 
lor, instalațiilor si utilajelor teh
nologice pentru noile investiții 
constituie sarcini de prim ordin 
ale constructorilor de mașini. Nu 
încape îndoială că. sub conducerea 
organizațiilor . de partid, toate co
lectivele din această ramură vor 
răspunde prin fapte . chemării 
secretarului general al partidului, 
vor munci fără preget, afirmin- 
du-si si mai puternic capacitatea 
creatoare si măiestria lor profe
sională. in vederea îndeplinirii a- 
cestor sarcini de excepțională în
semnătate pentru realizarea cin
cinalului înainte de termen, cu 
convingerea că astfel iși sporesc 
contribuția la accelerarea pro
gresului economic si social al 
tării.

Inscripții ale hărniciei 
pe mobila de „O za na"

1 Continuind un meșteșug cu 
) vechi tradiții pe aceste melea- 
t guri, colectivul fabricii „Ozana"
’ din Tg. Neamț, aparținînd în- 
( treprinderii județene de indus-
< trie locală, încrustează în lemn
j ineștimabile carate de hărnicie
4 și pricepere. Dovadă — renume-
' le garniturilor de mobilă produ- 
) se aici. De la î începutul anului 
i și pînă în prezent fabrica a ex- 
/ pediat suplimentar, beneficlari- 
I lor din țară și de peste hotare

mobilă în valoare de 1 milion 
i lei. Dintre acestea, amintim
’ garniturile : cameră-studio tip
) „Cetate", „Bălțătesti", camere de

L lucru tip „Cabinet", mesele TV
? „București", lăzi de zestre, bi-
1 blioteci „Ozana“ și multe altele.
|| De asemenea, datorită preocu-
< pârii care există în această u-
i nitate pentru diversificarea coh-

tinuă a producției, în raport cu 
i cerințele mereu crescînde ale

’ cumpărătorilor, fiecare gamitu-
j ră de mobilă este executată în
i cite 2—3 variante.
. Așa după cum ne-a declarat 
ț ing. Mihai Lazăr, directorul in-
l treprinderii județene de indus-
i trie locală, o atenție deosebită se
’ acordă îmbunătățirii calității
) mobilei, ca una din condițiile

esențiale ale eficienței economi
ce. în acest sens au fost luate 
o serie de măsuri pentru orga
nizarea temeinică a muncii și 
s-a instituit autocontrolul pe 
faze de fabricație. De aseme
nea, s-a trecut la folosirea unor 
soluții de lustruit, omogenizat, 
ceea ce asigură atît uniformita
tea luciului, cît și o imprimare 
persistentă a acestuia pentru 
reliefarea corectă a tuturor ner
vurilor și formelor rezultate din 
fasonarea furnirului.

După îndelungi cercetări și 
experiențe, aici a fost omologat 
și; realizat, prototipul unei noi 
variante de mobilă. Este vorba 
de mobila stil „Bar rustic" 
sculptată cu motive naționale în 
lemn de stejar masiv. Printre 
cei care și-au încrustat hărnicia 
și numele pe această ultimă 
realizare de prestigiu a sculpto
rilor in lemn de la fabrica 
„Ozana" se numără muncitorul 
specialist Dumitru Gafton, 
maistrul principal Vasile Grosa- 
ru și mulți alții care, prin pri
ceperea lor, au dus faima mobi
lei sculptate în lemn tip „Oza
na" departe peste granițele 
țârii. ; . .

azotoa.se
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Pentru a răspunde la Întrebare*  

de față, w cuvin» să precizăm, mal 
Iutii «• se înțelege prin moderni
zarea structurii economiei națio
nale. Este socotită modernă acea 
structură * economiei național» 
care permite folosirea eu maximă 
eficiență a întregului potențial pro
ductiv. a tuturor resurselor mate
riale si dc muncă, in vederea obți
nerii celui mal înalt nivel, o- 
bicctlv posibil, al venitului na
țional. Din însăși această de
finiție rezultă legătura indisolu
bilă dintre modernizare și eficien
tă. Modernizarea structurii econo
mici naționale este de neconceput 
in afara creșterii eficienței econo
mice. Modernizarea structurilor 
economice stimulează puternic 
creșterea eficienței economice, iar 
aceasta. la rindul ei. accelerează 
procesul de modernizare.

D recțiilc de dezvoltare a eco
nomi- I noastre stabilite de Con- 

al X-lea și Conferința Na- 
reflectă Intru totul această 
ic despre modernizare. Pre

vederile actualului plan cincinal 
urmăresc să creeze acea structuri 
r complexului economic național 
in Care se îmbină armonios șl se 
completează reciproc industria pu
ternic dezvoltată si diversificată, 
agricultura intensivă, construcțiile 
și transporturile avansate, un sis
tem dezvoltat al serviciilor, un 
înalt nivel al cercetării științifice 
și o strinsâ legătură a acesteia cu 
practica producției, un sistem efi
cient de pregătire și folosire * for
ței de muncă, in așa fel incit să 
sc asigure acțiunea din plin a fac
torilor intensivi In ridicarea po
tențialului productiv al țării, satis
facerea la un nivel superior a ne- 
t oilor sociale.

Elementul primordial In crearea 
unui complex economic național 
modern, eficient îl constituie accen
tuarea poziției conducătoare a In
dustriei in ansamblul economiei 
naționale. într-adevâr. industria 
permite valorificarea superioară a 
resurselor naturale ale țării prin 
înglobarea unei cantități sporite de 
muncă complexă intr-o cantitate 
determinată de materii prime, ob
ținerea unei productivități superi
oare a muncii, asigurind astfel un 
ritm mai rapid de creștere a veni- 
tului național. Industria face posi
bila. totodată, atragerea puternică 
a forței de muncă in ramuri ce ne
cesită o calificare mai înaltă, ridi
carea gradului de ocupare a Între
gii populații : sub impulsul indus
triei apar noi activități industriale 
in mediul sătesc, crește complexi
tatea activităților de tip industrial 
in construcții, transporturi. Pe de 
el’â parte, pe baza creșterii produc- 
t:v:iâtii muncii devine posibilă 
soorirea numărului lucrătorilor ocu
pați in sfera serviciilor. ’

Se evidențiază astfel că Indus
tria dispune dc capacitate*  de a fi 
motorul propriului său progres, cit 
și al progresului rapid al agricul
turii. transporturilor și celorlalte 
ramuri ale economici, 
mondială , . . .
acest fapt. Care dintre țările lumii 
sint astăzi capabile să beneficieze 
de cuceririle științei și tehnicii mo
deme. de binefacerile civilizației 
contemporane și să facă față com- 
pe'.iiiei ce se desfășoară în dome- 
r.iul dezvoltării pe plan mondial ? 
Nu este greu să observăm că nu
mai acelea care, indiferent de 
mărime, posedă o

mod-ern ă.

Experiența
dovedește cu prisosință

indiferent 
industrie pu- 

temicâ. modernă, dezvoltată și 
diversificată. Este mai actual 
ca oricând ceea ce spunea Le
mn că eficient și modem, și deci 
puternic, este cel care are cea maî 
bună tehnică, cea mai bună organi
zare, cele mai bune mașini.

în sprijinul celor ce studiază în învățămîntul de partid
Educarea materialist-științifică a 

celor ce muncesc formează o 
constantă în activitatea ideolo
gică a partidului nostru. Im
portanța deosebită acordată de 
conducerea partidului răspindi- 
rii cunoștințelor științifice în rindul 
maselor largi și-a găsit expresie și 
în adoptarea recentă, in spiritul o- 
rientârilor stabilite de Plenara din 
noiembrie 1971, a unui ansamblu de 
măsuri menite să asigure îmbună
tățirea in continuare a activității 
desfășurate în această direcție, in 
aplicarea lor, un rol deosebit le 
revine organelor și organizațiilor 
de partid, chemate să desfășoare 
acțiuni proprii și. totodată, să co
ordoneze și să îndrume activitatea 
tuturor factorilor învestiți cu atri
buții în acest domeniu. O recentă 
investigație in județul Satu-Mare 
ne-a prilejuit cunoașterea unor mo
dalități variate și eficiente de ac
țiune a organizațiilor de partid.

Avem In față planul de măsuri 
pentru îmbunătățirea activității de 
educare materialist-științifică a 
maselor, elaborat cu peste un an 
in urmă de comitetul județean de 
partid, in lumina exigențelor for
mulate in documentele Plenarei din 
noiembrie 1971. în cele aproape 30 
de puncte pe care le cuprinde, este 
ușor detectabil efortul de a antre
na in această activitate toți facto
rii educaționali, stabilindu-se pen
tru fiecare în parte sarcini ?i res
ponsabilități concrete. „O primă di
recție de acțiune pe care am avu
t-o în vedere in acest plan — ne 
spune tovarășul Alexandru Ur, șef 
dc secție la comitetul județean de 
partid — este lărgire» orizontului de 
cunoaștere al comuniștilor, Însuși
rea temeinică de către toți membrii 
de partid a concepției științifice 

-jlespre natură și societate. Un 
instrument eficient In acest sens 
îl constituie Invățiminlul de 
partid și cu deosebire cursuri
le de educație materialist-ștl- 
Ințifică, al căror număr s-a 
triplat in acest an. Totodată 
pentru a cuprinde in sfera educa
ției materialiste Întreaga masă a 
membrilor de partid, organizațiile 
de bază organizează dezbateri In 
adunările generale". în cadrul unor 
asemenea dezbateri au fost abor
date probleme ca poziția partidului 
față de religie, esența și rădăcinile 
sociale ale religiei, opoziția dintre 
etica comunistă si morala religioa
să, necesitatea adoptării unei atitu
dini combative, militanta Împotri
va concepțiilor mistioe, retrograde.

Desigur, activitatea de edueare 
materialist-științifică desfășurată 
de Comitetul județean de partid 
Satu-Mare nu se adresează numai 
membrilor de partid, ci și cercurilor 
largi de oameni al muncii. în a- 
cest sens am consemnat, mai Îna
inte de toate, eforturile de a di- 

V --------

Poliuc*  consecventă dusă de par
tidul nostru pe Unia industrializă
rii socialiste 
transformarea 
conducătoare 
oglindit de 
pănltaare 
crearea

a avut ca rezultat 
industriei In ramură 
a economiei, fapt 
ponderea prccum- 
acesiei ramuri In 

produsului social si ve
nitului național. La sfirșitul actua
lului cincinal, Industria va realiza 
peste 66 la sută din venitul națio
nal — ceea ce reflectă import an
tele progrese In direcția transfor
mării României Intr-o tară indus
trial-agrar a — va furniza 70 la sută 
din necesarul de utilaje al econo

CARE ESTE RELAȚIA DINTRE

EFICIENTEI ECONOMICE?
miei, va livra de peste 1.5 ori mai 
multe mărfuri la fondul pieței și 
de 1,9 ori mai multe produse pen
tru export decit In anul 1970. Sint 
cifre care atestă consolidarea po
ziției industriei ca ramură condu
cătoare a economiei, creșterea ro
lului ei de principal propulsor al 
dezvoltării economice și sociale.

Cerințele creșterii eficienței eco
nomice impun anumite corelații in 
însăși structura industriei. înainte 
de toate intre producția mijloacelor 
de producție și producția bunurilor 
de consum, in funcție de condițiile 
concrete existente in fiecare etapă 
a construcției socialismului. Nu 
poate fi concepută dezvoltarea În
tregii economii fără a se asigura 
un avans in favoarea producției de 
mijloace de producție — „grupa A". 
Numai astfel devine posibilă înlo
cuirea tuturor mijloacelor de pro
ducție consumate cu altele noi. mai 
perfecționate, cit și lărgirea conti
nuă a fondului tehnic al producției 
materiale. înfăptuirea reproducției 
lărgite. Dar modernizarea econo
miei și asigurarea cerințelor pro
gresului tehnic necesită nu pur și 
simplu creșterea cu precădere a 
grupei A, ci și o structură cores
punzătoare și un nivel calitativ ri
dicat al producției mijloacelor de 
producție.

Se cuvine remarcat că, la rindul 
ei, dezvoltarea producției bunurilor 
de consum — „grupa B" — exer
cită și ea o influență favorabilă 
asupra creșterii eficienței econo
mice. Este știut că dezvoltarea ra
murilor grupei B solicită fonduri 

versifica activitățile organizate la 
cabinetele de științe sociale, valori
ficind mijloacele din dotarea aces
tora. De pildă, la cabinetul judetfean 
de partid au loc întilniri lunare ale 
colectivului catedrei de ateism ști
ințific cu oameni ai muncii din di
ferite întreprinderi și instituții ale 
municipiului, in care sînt explicate 
științific, dar ținindu-se seama de 
nivelul lor de pregătire, fenomene 
din natură și societate, se eviden
țiază conținutul retrograd, obscu
rantist al diferitelor dogme și prac
tici mistico-religioase.

Totodată, comitetul județean de 

CONVINGERILE ATEIST ȘTIINȚIFICE
parte integrantă a conștiinței socialiste

ÎNSEMNĂRI DESPRE ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID DIN JUDEȚUL SATU-MARE

partid a sprijinit comitetul de cul
tură șl educație socialistă In crea
re*  unor noi universități populare 
— celor 9 existente pînă acum li 
a-au adăugat, incepind cu ace6t an, 
inc A 5 — și organizare*  In Cadrul 
lor * mal multor cursuri de răspin- 
dire * cunoștințelor științifico. Nu
mai la Universitatea populară din 
Satu-Mare funcționează In acest an 
trei cursuri cu o asemenea proble
matică : „Tradiții ale glndirii so
cial» laice In România", „Univers, 
știință, religie", „Omul și viața ra
țională". A fost mărit și numărul 
brigăzilor științifice la 59, din care 
50 In oomune ; ele cuprind un va
loros corp propagandistic — pes
te 350 de activiști de partid și de 
stat cadre didactice, medici, ingi
neri. economiști, juriști etc. Brigăzi 
științifice oa cele din Livada. Sa- 
nialâu, Medieșu Aurit au realizat 
reușite întilniri eu sătenii, elarifi- 
clndu-lo, eu ajutorul planșelor, 
diapozitivelor, filmelor documentare 
șl științifice, asemene*  fenomene

at it 
cit 
de

fixe relativ reduse în raport cu ra
murile grupei A. Avind In vedere 
că viteza de rotație a mijloacelor 
de producție In grupa B este mai 
mare, iar termenul de recuperare 
mai redus ca in grupa A. se for
mează tntr-un timp mai scurt surse 
suplimentare de acumulare, 
pentru dezvoltarea economiei, 
și pentru ridicarea nivelului 
trai.

Tocmai aceste considerente 
avut in vedere actualul cincinal, 
prevlzind o apropiere a ritmurilor 
grupei A și grupei B (11,7 — 13 la 
sută și, respectiv, 9,5 — 11 Ia sută).

le-*

îg

Un asemenea proces * devenit pe 
deplin posibil tocmai ca urmare a 
ansamblului de măsuri inițiat de 
partid pentru mal buna utilizare a 
capacităților de producție exis
tente, reducerea duratei de reali
zare a noilor capacități, îmbunătă
țirea parametrilor tehnico-econo- 
mici ai mașinilor și utilajelor etc.

Eficiența economică a producției 
sociale sporește considerabil prin 
dezvoltarea cu preponderență, in 
ansamblul industriei, a ramurilor 
prelucrătoare. Cu cit sint mai dez
voltate și mai diversificate ramurile 
industriei prelucrătoare. cu atit 
cresc și posibilitățile de a' asigura 
un grad superior de prelucrare a 
materiilor prime și materialelor; în
corporând prin prelucrări tot mai 
complexe o cantitate sporită de 
muncă cu o calificare superioară, 
materia primă își sporește aportul 
in creșterea venitului național.

Este semnificativ în acest, sens 
următorul exemplu ; Dintr-o can
titate de țiței valorind 100 lei, ur- 
mind linia clasică a valorificării, se 
pot obține produse obișnuite in va
loare de 400 lei. Adîncind însă pre
lucrarea, prin procedeele sale mo
derne, petrochimia obține în conti
nuare alcool etilic, acetonă și ben
zen în valoare de 2 000 lei ; dacă 
prelucrarea merge pină la cauciuc 
sintetic, valoarea produselor crește 
la 4 000 lei, iar în cazul firelor și 
fibrelor sintetice chiar pînă la 
10 000 lei.

Preocupat statornic de crearea 

ca apariția vieții pe Pămint, cau
zele inundațiilor etc.

Forme interesante sînt folosite 
pentru lărgirea orizontului de cu
noaștere al tinerilor. Tovarășul 
Rusu Voicu, secretar al comitetului 
județean U.T.C., ne-a vorbit despre 
activitatea care se desfășoară 
in cercurile social-politice care 
ființează in unele școli ale ju
dețului — intre care 12 de ateism 
științific și 3 de filozofie. Discu
țiile din cercuri, ca și lucrările se
siunilor de comunicări ale elevilor 
sint tot âtitea prilejuri de a-i de-

prinde pe tineri să disceamă și să 
combată argumentat manifestări ale 
idealismului sau fideiamului.

Activitate*  de educare materta- 
list-ștllnțiflet, intimpinlnd de multe 
ori idei șl mentalități adine înră
dăcinate in conștiința oamenilor, nu 
se poate desfășura simplist, ci tre
buie dusă eu multă competență, cu 
tact și răbdare, folosind argumenta 
științifice șl demonstrații practice, 
găsind limbajul cel mal adecvat 
fiecărei categorii de oameni, in 
măsură să eonvingă. Tocmai de 
aceea, comitetul ludetean de par
tid s-â Ocupat stăruitor de Instrui
rea celor care realizează propagan
da științifică, fie c& este Vorba de 
propagandiști, lectori, membri al 
brigăzilor științifice. Astfel, cu 
participarea unor cunoscuțl socio
logi și cadre didactice universitare 
din Cluj, au fost prezentate aces
tora expuneri despre descoperiri 
din diverse ramuri ale științei care 
constituie noi șl puternice confir
mări ale concepției materialismului 

unei puternice industrii prelucră
toare, partidul nostru urmărește in 
mod deosebit dezvoltare*  acelor ra
muri ți Bubramuri !n măsură să 
contribuie direct la*  înzestrarea cu 
tehnică modernă și creșterea pro
ductivității muncii !n întreaga eco
nomie : electronica, electrotehnica, 
producția de mașini-unelte și uti
laje tehnologice, de oțeluri aliate, 
petrochimia, producția materialelor 
plastice și rășinilor sintetice, a în
grășămintelor chimice. Pentru a se 
recupera răminerile in urmă care 
mai persistă In aceste domenii 
au fost inițiate programe de dez

\ •

voltare prioritară ; pini la sflrșitul 
anului 1975. aceste subramuri vitale 
ale industriei grele vor ajunge să 
dețină aproape 56 la sută din tota
lul producției industriale față de 
numai 50,1 la sută in 1970. Se poate 
spune deci că, în cursul actualului 
cincinal, ramurile de virf ale pro
gresului tehnic vor deveni ramuri 
de bază ale industriei românești.

în cadrul procesului de moderni
zare a economiei, dezvoltare*  in
tensivă a agriculturii exercită, de 
asemenea, o puternică influență po
zitivă asupra creșterii eficienței 
economice. Extinderea largă a me
canizării complexe, electrificării și 
chimizării, irigațiilor. schimbarea 
radicală a raporturilor dintre pro
ducția vegetală și animală, în fa
voarea celei din urmă, au drept 
consecință apropierea productivită
ții muncii agricole de nivelul pro
ductivității muncii industriale, ceea 
ce determină creșterea contribuției 
agriculturii la formarea venitului 
național. în plus, pe calea creșterii 
productivității muncii se creează un 
excedent, de forță de muncă în 
agricultură ; atrasă în industrie, 
sau alte ramuri eficiente ale eco
nomiei, aceasta devine, la rîndul 
său o sursă suplimentară de creș
tere a venitului național. Aceste 
procese pozitive sint favorizate în 
agricultura noastră prin prevederile 
actualului cincinal de dezvoltare a 
bazei tehnico-materiale, prin am
plele măsuri cuprinse în programele 
naționale de extindere a irigațiilor 
și îmbunătățirilor funciare, de creș
tere intensă a zootehniei.

dialectic, despre perspectivele dez
voltării științei și tehnicii pină în 
anul 2 000, despre imposibilitatea 
„împăcării" științei cu religia etc. 
O pondere importantă in cadrul 
acestor instruiri a revenit discuții
lor metodice. în cadrul cărora s-au 
conturat citeva cerințe esențiale în 
educația materialistă : fundamenta
rea temeinică a fiecărei acțiuni pe 
cunoașterea concretă a fenomenului 
religios, diferențiere*  lor în funcție 
de vîrstă și nivelul politic-cultural 
al auditoriului, stimularea interesu
lui oamenilor pentru noutățile știin
țifice prin antrenarea specialiștilor

1*  difuzare*  acestor cunoștințe, fo
losire*  filmului științifie, a expe
riențelor de laborator etc.

Toate acestea evidențiază preocu
parea Comitetului județean de par
tid Satu-Mare pentru a conferi ac
tivității de educare materialist- 
științifică un caracter cît maî cu
prinzător și, în același timp, forță 
de convingere, capacitate de înrâu
rire a Conștiințelor. Investigațiile 
noastre In citeva mari unități eco
nomice sătmărene au arătat insă o 
anume inconsecvență In desfășura
rea acestei activități. Unele din 
prevederile planului de măsuri de 
care aminteam la începutul acestor 
însemnări au fost date uitării. Ast
fel, în unele unități importante, c*  
de pildă întreprinderile „23 Au
gust", „Mondiala", nici una din adu
nările generale de partid care au 
avut 10c In ultimul an nu a fost 
consacrată educației ateiftt-Științî- 
fice ; un mijloc educativ cu recu
noscute virtuți nu este astfel valo
rificat De asemenea, sint destul de

pla- 
eco-
par-

Efldenț*  muncii sociale este In
fluențată in măsură considerabilă 
și de modernizarea ailor ramuri 
ale economiei, cum ar fi construc
țiile, prestațiile de servicii sau 
transporturile. în domeniul trans
porturilor, bunăoară, planul cinci
nal ține seama de eficiența mai ri
dicată, pe distanțele scurte, a trans
porturilor aulo. precum și a celor 
efectuate pe Dunăre ; dc aici, aten
ția deosebită acordată dezvoltării 
producției dc autocamioane si nave 
fluviale, asigurindu-se astfel de
grevarea intr-o anumită măsură a 
căilor ferate, sector in care spori
rea capacităților de producție ne- 

• cesită eforturi mai mari de inves
tiții. Pe un plan mai larg va fi 
continuată acțiunea dc optimizare 
n tuturor transporturilor. După cum 
arată calculele, pe această cale se 
poate asigura reducerea cu 15—30 
la sută a distanței medii de trans
port și, implicit, a costurilor bă
nești. în plus, sporește rulajul mij
loacelor de transport, ceea ce se 
răsfrlrtge. pozitiv, pc multiple ’ 
nuri asupra creșterii eficienței 
nomice.

Ca o componentă a politicii . 
tidului dc modernizare a economiei 
naționale, repartizarea rațională a 
forțelor de producție pc teritoriul 
țării iși pune puternic amprenta 
asupra creșterii eficienței econo
mice. Amplasarea unor noi obiec
tive în zone mai puțin dezvoltate 
industrial atrage în circuitul valo
rificării superioare noi resurse, dă 
posibilitatea folosirii superioare a 
forței de muncă, ameliorează sim
țitor structura populației ocupate.

Implicațiile modernizării struc
turii economiei naționale asupra 
creșterii eficienței economice sînt. 
desigur, incomparabil mai adinei si 
mai complexe. Chiar și succint ex
puse. măsurile adoptate în această 
privință de partidul și statul nos
tru pun in evidență că in reali
zarea unei structuri moderne, efi
ciente a economiei naționale se por
nește nu de la scheme abstracte.de la 
un anume etalon. Exemplul țărilor 
avansate slujește, desigur, ca punct 
de referință, dar esențiale in op
țiunile privind modernizarea eco
nomiei noastre naționale sint rea
litățile țării, resursele de care dis-, 
punem, privite in dinamica lor, ne- ’ 
cesitățile dezvoltării viitoare a po
porului nostru.

Desigur, valorificarea premiselor 
favorabile generate de moderniza
rea structurii economiei naționale 
depinde hotăritor de activitatea fie
cărui colectiv, indiferent unde ar 
acționa el : in fabrici și uzine, pe 
ogoare sau șantiere, in mine sau 
laboratoare. Numai printr-o mun
că temeinic organizată, desfășurată 
permanent sub semnul productivi
tății ridicate, al înaltei calități și 
costurilor materiale scăzute, pot fi 
efectiv regăsite pe planul creșterii 
eficienței economice multiplele a- 
vantaje create de modernizarea 
structurii economiei naționale. Iată 
de ce partidul nostru cere tuturor 
colectivelor să nu precupețească 
nici un efort cind este vorba de 
asimilarea de produse noi și mo
dernizarea celor aflate In fabricație, 
atingerea grabnică a parametrilor 
proiectați, mai buna utilizare a ca
pacităților de producție, reducerea 
consumurilor specifice, eradicarea 
oricărei forme de risipă, folosirea 
superioară a timpului de lucru. 
Valorificind neintirziat și din plin 
marile rezerve existente în fiecare 
întreprindere, consolidăm și mai 
puternic baza avintului genera] al 
economiei noastre, a bunăstării po
porului.

Nlcolae NICH1TA 
Constantin POPESCU

frecvente cazurile in care comite
tele de partid n-au dat curs nici 
altei prevederi importante din pla
nul de măsuri și anume aceea ca 
cel puțin o dată pe an să analizeze 
modul cum se desfășoară activita
tea de educare materialist-științi- 
ficâ in propria unitate. Nu de pu
ține ori, tocmai lipsa unori aseme
nea analize temeinice, concrete, 
constituie cauza principală a faptu
lui că propaganda ateistă, materia- 
Jist-științifică nu are un caracter 
sistematic și destul de diversificat.

în același plan se prevăzuse în
ființarea unor brigăzi științifice și 
în marile uzine și șantiere. Or. la 
un an și jumătate de la elaborarea 
planului, In uzine ca „Mondiala" și 
„23 August" încă nu ființează nici 
un fel de asemenea brigăzi. Mo
tivul ? „Activitatea lor s-ar su
prapune cu aceea a comisiei 
inginerilor și tehnicienilor sau 
cu a corpului nostru de lec
tori", ni s-a spus la cele două co
mitete de partid. Răspunsurile ara
tă că de fapt aici nu sint încă bine 
înțelese rolul și funcțiile ‘specifice 
ale unor asemenea brigăzi ști
ințifice, modalitățile lor specifice 
de lucru, rolul activ pe care trebuie 
să-1 aibă de inițiatoare ale acțiuni
lor de răspindire a cunoștințelor 
Științifice. Secretarul comitetului 
Județean de partid pentru proble
mele de propagandă, tovarășul loan 
Caita. ne-a făcut cunoscute citeva 
măsuri ce urmează să fie luate 
pentru a înlătura aceste neajunsuri 
și a perfecționa activitatea de edu
care materialist-științifică. în cola
borare cu forurile culturale locale, 
se va efectua o anchetă sociologică 
in mai multe localități din județ 
care să mijlocească nu numai cu
noașterea precisă a fenomenului 
religios din județ, a manifestărilor 
lui concrete, dar mai ales modul în 
care organele de partid, instituțiile 
de cultură locale desfășoară propa
ganda științifică, care forme sint 
mai eficiente, ce carențe îi dimi
nuează forța de convingere. în lumi
na recentelor recomandări ale con
ducerii de partid,- comitetul jude
țean de partid a adoptat noi mă
suri de îmbunătățire a acestei acti
vități. între care atragerea mai ac
tivă In această muncă a organiza
țiilor sindicale, de tineret și femei, 
care să organizeze sistematic cursuri, 
cicluri de expuneri, consultații și 
răspunsuri la întrebări, include
rea in repertoriul teatrului de stat, 
precum și al teatrelor de amatori, a 
unor piese adecvate educării ateist- 
ștlințifice, utilizarea mai intensă * 
filmelor, difuzarea maî largă a căr
ții de popularizare a științei etc. 
Așa cum a arătat insă și ancheta 
de față, un plan bine glndit repre
zintă doar premisa unei activități 
educative bogate, eficiente ; esen
țial este ca» măsurile să fie siste
matic Înfăptuite, prin activizare*  
tuturor celor ce au răspunderi in 
acest domeniu.

Silviu ACHIM

"N

cinema
• Despre ® «num» fericire : PA
TRIA — 8; ii.so; ia; 16.30; i»;21.15. EXCELSIOR — 9; 11,18;
13,30: 16; 18.13: 20.30.• V—17 ACtloneazâ ! FESTIVAL
— 9; 11,15; 13.30: 18; 18,30; 21.
• Tu șl eu 5 VICTORIA — f; 
11,15; 11,30; 18: 18,15; 20.30.• Cel șase urși șl clovnul Clu-
bulka : CENTRAI, — 9.15; 11,30;
13,45; 16: 18,13; 20.30.
• Paradisul : SCALA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 18,30; 18.43; 21, 
FAVORIT — 11,30; 13,43; 16; 11,15;
20,30.• Dragostea Începe vineri t LU
MINA — 8; 11,15; 13,30; Î6; 11,30; 
20,45.
• Efectul razelor gamma asupra
crillțelor: LUCEAFĂRUL — 9;
11,15: 13.30; 16; 18,30; 20,45, CA
PITOL — 9,30; 11,43; 14; 16,15;
18,30; 20,45.• Departe de Tipperary : DACIA
— 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30.
• Stare de asediu : MELODIA —
8.30; 11: 13,30; 16; 18.30: 20.45,
MODERN — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21.
• Cu cftrțlle pe față : BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13,30: 16; 18.15; 20.30, 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 13.45; 
18,15; 20.30.• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9.45.
• Pisica Junglei: DOINA — 11,15; 
13,15; 15,45; 18; 20.• Tarzan, omul-maJmuț*  ; Fiul 
Iul Tarzan — 10; 13.30; 17. Liga 
gentlemenilor — 20,30 ; CINEMA
TECA (sala Union).
• Singur: UNIREA — 16; 18; 20.
• Aventuri la Marea Neagră : 
TIMPURI NOI — 10—19 in conti
nuare.
• Copcrnfc : COTROCENI — 16;
19.• Vatter apără Sarajevo : PRO
GRESUL — 15.30: 19.
• Bărbații : LIRA — 16; 18; îO.
• Fantoma lui Barbă Neagră :
MOȘILOR — 15,30; 18; 20,15,
MUNCA — 15,30: 18; 20,15.
• O afacere pe cinste : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30: 16; 18.15; 20,30, 
AURORA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Parașutiștll : FERENTARI — 
15,15: 17,45; 20,15.
• Cu toate aceste*  : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15.
• Love story : VIITORUL - — 
13,30: 18; 20,15.
• Dreptul de a iubi : DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 18: 20.15.
• Șapte zile : FLOREASCA — 
13.30; 18; 20,15, ARTA — 15,30; 18;
20.15.
• Jandarmul la plimbare : CRIN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
• Perechile : BUCEGI — 15,30; 
18: 20,15.

Umanismul politic in creația 
lui Dimitrie Cantemir

(Urmare din pag. I) 
domnească să fie ereditară în familia 
Cantemir, să aibă caracter autoritar
— „după vechiul obiceai moldove
nesc. toată puterea să fie la domn"
— să fie stâpină pe t6t venitul țării,
să ceară ’ascultarea necondiționată â 
boierimii. Aceste stipulații erau deter
minate — după cum rezultă din des
crierea colorată a lui Ion Neculce — 
de rezistenta înverșunată a boierilor 
de sfat, adversari ai acelei părți a 
tratatului care avea valoare de con
stituție internă. „Manifestul" adresat 
poporului Moldovei prezenta o inte
resantă justificare istorică a luptei 
pentru redobindirea independenței ; 
se arăta că Poarta Otomană s-a fă
cut vinovată de a nu fi respectat ve
chile „capitulații" încheiate de bună 
voie de Moldova, ca și de Țara Ro
mânească (sporirea considerabilă a 
obligațiilor economice, răpirea unei 
părți a teritoriului, dărîmarea cetă
ților. prădăclunile tătărești etc.). O 
puternică mișcare populară de înca
drare In rîndurile armatei domnești 
a fost stirnitâ de „Manifestul" sus- 
amintit : ....nu numai slujitorii să
scriea, ce și ciobotarii. croitorii, blă
nării. crișmarii. Slugile boierești lăsa 
pre boierii săi și alerga de să scriea 
la steaguri" — scrie Ion Neculce. Ni
mic nu dovedește mai mult caracte
rul autentic al ideologiei politice 
cantemiriene, născute din realitățile 
vremii și țării, decit această comu
nicare, spontană și masivă, cu po
porul.

Cea mal enciclopedică dintre scrie
rile lui D. Cantemir. „Descrierea 
Moldovei", reflectă experiența po
litică ciștigatâ înainte și în timpul 
scurtei domnii încheiate nefericit cu 
victoria otomană de la Stănilești. 
Dimitrie Cantemir, ca orice istoric 
de seamă, considera neîndoielnică 
valoarea adagiului „Historia magistr*  
vitae". Simțind nevoia de a funda
menta din punct de vedere istoric 
concepțiile sale politice, a creat ima
ginea unui trecut ideal de care pre- 
zepiul diferit trebuia 6ă se apropie 
cit mai mult. După el, altădată, in
dependența era deplină : „Cind .vreo 
putere dușmană*provoca  pe domn, 1*  
ordinul lui tot poporul era dator să 
apuce armele și să izbindească asu
pra vrășmașului. Așa a stat și * fost 
apărată Moldova, nu numai contra 
atacurilor vecinilor, dar și contra fu
riei turcilor, ba încă sub conducerea 
lui Ștefan cel Mare, invingînd pe 
dușmâni din toate părțile"... De a- 
semenea. în trecut a existat o dom
nie ereditară si autoritară necon
testată de nici o forță internă : „Răz
boiul, pacea, moartea si averea tutu
ror locuitorilor atirna de voința lor 
(domnii Moldovei) si despre toate *-  
ceste hotărau după bunul lor plac, 
De drept sau nedrept, nefllndu-le ni
meni împotrivă". Pledoaria pentru 
independența de stat si domnia au
toritară era însoțită si în această lu
crare de aceeași critică a societății 
contemporane, pe care am intilnit-o 
anterior. Din nou sint reprobate sil
niciile boierești datorită cărora, spu
ne învățatul domn, răzeșii si-au pier
dut $i pămlntul și libertatea : ....ne
dreptatea boierilor i-a silit să rabde 
și jugul serbiei". împletirea socialu
lui si politicului era deci trăsătura 
fundamentală a concepției ai meto
dei istoricului Dimitrie Cantemir.

„Viata lui Constantin Cantemir", 
biografie a părintelui său care a o- 
cupat scauniA domnesc al Moldovei 
Intre 1685—1693, i-a oferit prilejul de 
a expune incă o dată — chiar dacă 
numai prin intermediul narației isto
rice — programul politic, întemeiat 
pe idee*  do independență, de suve
ranitate, de ordine și de autoritate.

„Creșterea și descreștere*  Por
ții Otomane", prin însuși titlul, 
corespundea unei doctrine istori
ce conform căreia caracterul vre
melnic și pieritor al marilor im
perii asigura popoarelor asuprite 
dreptul 1*  spțranța într-o libertate 
viitoare. In ' această importantă 
scriere — care a adus învățatului 
domn o faimă universală — obser
văm cum viziunea critică a contem
poraneității, atit de caraoterlBtică de
mersului său ideologic, trece de la

• Neamul ȘolmlreștUor : CO1-
MOS - 15.30; 18. _ „,TTa Urmirlre la Amsterdam t GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18: 20.18.
• Conspirația : FLACARA — 
15,30; 17,45: 20.• Albă ca zăpada șl cel șapte 
pitici t MIORIȚA 4- •; 11.15; 13.30: 
15.45: 18: 20,13. TOMIS — 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20.30.a Afecțiune : VITAN — 16; 18;
20.• Legenda negrului Charley t 
VOLGA — 8; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FLAMURA — 9; 11,15; 
13.30: 16; 18.13; 20,30.• Drumul spre satul natal : RA
HOVA — 13.30; 18; 20,15.

teatre
• Filarmonica de stat George 
Enescu" (la Ateneul român) : 
Concert simfonic dat de Orches
tra de stat din Atena. Dirijor : 
Andrea» Partdis. Solist : Arii Ga- 
ruphalis — 20.
• Opera română : Trubadurul —
19,30.
• Teatrul de operetă : Spune 
Inimioară, spune — 19.30.
• Teatrul de comedie : Buffalo 
Bill șl indienii — 20.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Cui l-e 
frică de Virginia Woolf 7 — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Anunțul 1*  „Mica pu
blicitate" — 20, (sala dtn str. A- 
lcx. Sahia) : Puterea șl adevărul 
— 20.• Teatrul Mic : După cădere — 
19.90.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Cei șase — 19.30, (sala 
Studio) : Bărbați fără neveste —
20.• Teatrul Ciulești : Simbătă la 
Veritas — premieră — 19,30: (in 
sala Studio a Teatrului Național 
„I. L. Caraglale") : Omul care a 
văzut moarte*  — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Nota 
zero la purtare — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aligru și Ninl- 
gra — 17, (sala din str. Acade
miei) : Un băiat isteț și un rege 
nătăfleț — 17.
• Teatrul evreiesc de stat : Her- 
șele Dubrovner — 19,30.
• Teatrul satlric-muzlcal „C.
Tănase" (sala Savoy) : L*  Savoy, 
Boema 1 — 19.M. (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19,80. ,
• Teatrul de revistă si comedie 
„Ion Vasilescu" : Doctor fără 
voie — 19,30, (la Sala Palatului) ; 
Reflectorul revistei — 20.
• Ansamblul Rapsodia română 
(str. Lipscani 53) : Meleaguri 
fermecate — 19.30.
• Circul „București" : Al treilea 
gong la... circ — 19,30.

societatea românească Ia cea euro
peană, a cărei dezunire reprezenta 
cauza principală atit a instaurării, 
cit și a perpetuării dominației oto
mane -asupra unei părți a continen
tului european. „Dumnezeu urăște 
putere*  otomană pentru că ea ame
nință creștinătatea cu pieirea și a- 
ceastă amenințare provine numai din 
discordia dintre principii creștini. 
Vai, va trebui să plingcm cu veș
nice lacrimi discordia dintre princi
pii creștini". Insistența cu care sint 
amintite. în cuprinsul acestei lucrări, 
luptele și acțiunile din timpul unor 
domni ca Ștefan cel Mare, Mihai Vi
teazul, Șerban Cantacuzino, vădește 
nu numai ponderea însemnată a ideii 
de independență la Dimitrie Cante- 
mir. dar, dacă ținem seama de con
text, și sublinierea apartenenței *-  
cesteia la sfera posibilului.

Pentru Dimitrie Cantemir, uni
tatea obiectivă, de neam și de limbă 
și chiar de teritoriu intr-un trecut 
mai îndepărtat — demonstrată con
vingător în „Hronicul vechimii Ro- 
mano-Moldo-VLahilor", se împletește 
cu necesitatea de a preamări trecutul 
de independență, de rezistență vitează 
in fața aservirii, punindu-se astfel în 
lumină capacitatea de a-1 reînvia : „A- 
ceșlia adecă sint aceila Romano-Mol- 
do-Vlahi carii după ce au început 
zmăul ou șeapte capete. Turcul, atitea 
Inpărății și crăii a răsăritului și a 
apusului cu larg și nesăturat girt an a 
înghiți... ei, ei zic, numai singuri cu 
minunat a fierului și a aurului meș
teșug... vil ai lui Ahileus și a lui 
Ullsis, strămoșilor săi, icoane să fie, 
s-au arătat". Expresivă este in acest 
sens explicarea renunțării de către 
imperiul sultanilor la cucerirea mi
litară a țărilor românești, mulțu- 
mindu-se cu plata tributului, dată 
fiind împotrivirea de nebiruit ; „Ca- 
rile cum din scrisele, așea din zisele 
bătrînilor săi ințelegind, precum îm
potriva Romano-Moldo-Vlahilor, cu 
neprieteni» a mearge, iaste cea mal 
desăvirșltă nebunie... și asupra a niam 
ca acesta cu armele nebiruit fiind, cu 
arme și cu războiu mai mult a ispiti 
altă să nu fie fără numai lucru dc 
batgiocura și primejdia slăvii Alios- 
mănești". Punind in evidență nu nu
mai necesitatea, ci și posibilitatea re
cuceririi independenței, pe care — 
așa cum s-a arătat mai sus, Cantemir 
o condiționa de realizarea unor re
forme interne, lucrarea subliniază 
iarăși necesitatea întoarcerii la dom
nia autoritară și ereditară pentru a 
cărei decădere răspunderea istorică 
— alături de marea boierime — o 
purta dominația otomană : „Un*  nu
mai nesățioasă lăcomia păgiueasâă * 
isprăvi au putut șl aceasta nu Îndată, 
ce după multe vremi ; că fiind stă
pânirile aceste*  de moșie $i clirono- 
mitoare (ereditare)* ’ aemu alegerea 
domnului mai mult stă în voia tira
nului decit într-a lăcuitorilor". în 
nici o lucrare nu sint Înmănuncheate 
atit de armonios lntr-o condiționare 
reciprocă cele trei mari Idei politice 
cantemiriene : unitatea, independen
ța. domnia autoritară, ca in „Hroni
cul vechimii Romano-Moldo-Vlahi- 
lor*'.

Caracterul Înaintat al acestor idei 
politice nu poate fi pus in lu
mină fără a ține seama că ne a- 
flăm, în acest caz, în fața dublei 
ipostaze a unei personalități în ace
lași timp mare învățat și domn in 
scaun (totodată fiu și frate de domn). 
Ca mare învățat, se deosebea de îna
intașii' «fii in ale științei și culturii 
care preconizaseră, față de criza con
temporană, soluții politice vizind 
consolidarea statului boieresc. Ca 
domn insă, Dimitrie Cantemir ee a- 
firople de acel predecesori care, in 
upta pentru unitate șl independen

ță, s-au străduit să consolideze sau 
să reataureze statul domnesc bazat 

? J?uternl<* autoritate centrală : 
Vlâd Țepeș, ștefan cel Mare, Petru 
Rareș. Mihal Viteazul, Serban Can
tacuzino.

Ideile lui Înaintate pentru acel 
timp iși aveau, astfel, o determinare 
complexă In realitățile și necesită
țile epocii, ale societății românești 
de âtunci. De aici, trăinicia și 
răsunetul lor, în vremea Iul Dimitrie 
Cantemir și dincolo de aceasta.

abstracte.de
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Acțiuni care concretizează dorința ÎN AVANS

CU 120 DE ZILE

cn țări de pe toate meridianele
Tn circuitul economic mondial, un element calitativ nou 11 constituie 

dezvoltarea și diversificarea cooperării economice internaționale, ca 
rezultat al unor cerințe legice impuse de revoluția tehnico-științifică 
contemporană. de adincire a diviziunii internaționale a muncii. Iată de 
€•-. apreciind rezultatele obținute de țara noastră in acest, domeniu, 
documentele Congresului al X-lea al P.C.R. și cele ale Conferinței Na
ționale din 1972 au trasat sarcini precise organelor de resort pentru 
intensificarea cooperării economice a României cu alte state. Pentru a 
înfățișa mecanismul acestui tip nou de relații economice, ca și preocu
pările actuale în acest domeniu, am avut o convorbire cu tovarășul in
giner Nicolae M. NICOLAE ministru-secre’ar de stat în Ministerul 
Comerțului Exterior.
— Pentru început. vă rugăm 

«ă prezentați cititorilor ziarului 
nostru o succintă trecere in re
vistă a laturilor esențiale aie 
cooperării economice, in gene
ral, yi ale cooperării in produc
ție, in special.

— Cooperare*  economică interna
țională este o formă modernă de 
conlucrare intre parteneri din țări 
diferite, sau chiar intre state, in do
meniile industriei, agriculturii, trans
porturilor, comerțului, financiar, 
bancar, turismului, asigurărilor s.a. 
Acțiunea de cooperare, prin defini
ție. presupune acordul de voință al 
pârtilor, care se materializează prin 
încheierea de acorduri, convenții, 
contracte sau alte înțelegeri, in ma
joritatea cazurilor in formă scrisă.

In ceea ce privește cooperarea in 
producție, aceasta se concretizează, 
in primul rind. in producerea In co
mun — de către doi sau mai mulți 
parteneri — a bunurilor materiale 
pentru satisfacerea nevoilor proprii 
aau pentru comercializarea acestora 
pe terțe piețe. Cele mai numeroase 
acțiuni de cooperare in producție 
acar in domeniul construcțiilor de 
mașini, prin realizarea in comun a 
mijloacelor tehnice respective, sau 
pe baza specializării producției. Prac
tic. întreprinderi sau organizații e- 
conomice din țări diferite se înțeleg 
Fă producă anumite tipuri de ma
șini și utilaje, fiecare contribuind cu 
experiența sa și cu unele părți și 
subansamble ale produsului respec
tiv. într-o aocepțiune mai largă, no
țiunea de „cooperare în producție" 
ar putea cuprinde și construirea in 
comun de obiective economice des
tinate să realizeze bunuri pentru 
nevoile părților și. eventual, pentru 
vinzare pe alte piețe. Aceste coope
rări se realizează pe bază de con
tracte. care prevăd aportul părților 
la realizarea investiției și a obiec
tului cooperării, volumul și destina
ția producției, modul de rambursare 
a contribuției părților ș.a.

— Ce principii generale stau 
la baza cooperării in producție 
a întreprinderilor românești cu 
partenerii străini ?

— Cooperarea in producție a țării 
noastre cu străinătatea se desfășoa
ră pe baza principiilor generale aie 
politicii partidului și statului nostru : 
egalitatea deplină in drepturi, res
pectul suveranității și independenței 
naționale, neamestecul in treburile 
interne, avantajului reciproc. Punind 
1*  baza relațiilor sale cu străinăta
tea aceste principii esențiale, țara 

/ noastră dezvoltă cu consecventa co
laborarea și cooperarea cu țările so
cialiste. de care ne leagă comunita
tea orinduirii sociale și unitatea te
lurilor și aspirațiilor fundamentale.

- O altă coordonată a politicii econo
mice externe o constituie intensifi
carea relațiilor cu țările In curs de 
dezvoltare din Asia. Africa și Ame
rica Latină, precum și cu alte state, 
indiferent de orinduirea lor socială. 
Un exemplu strălucit de aplicare 
concretă a principiilor amintite il 
constituie recenta vizită efectuată in 
unele țâri ale Americli Latine de 
președintele Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 81 rezul
tatele deosebite obținute pe linia 
dezvoltării cooperării economice, a 
participării tot mai active a țârii 
noastre la diviziunea internațională 
a muncii.

— în ce ar consta factorii 
care fac necesară cooperarea in 
producție ?

— Determinanți sint, mai întii, 
factori! economici șl tehnici cum ar 
fl : specializarea fiecărui partener în 
fabricarea anumitor pie*e  Si suban
samble pentru realizarea In comun 
a unui produs la un preț de cost cit 
mai scăzut ; realizarea prin efort 
comun de produse noi, perfect iona-

*

te. !n urma, valorificării rezultatu
lui cercetărilor unuia dintre parte
neri. De asemenea, deoarece nece
sitățile de tehnică si tehnologie mo
dernă depășesc adesea potențialul 
propriu de. cercetare științifică, so
luția cea mai eficientă constă in 
utilizarea unor descoperiri deja apli
cate. verificate de practică.

Un alt domeniu în care coope
rarea economică reprezintă un fac
tor activ de creștere a eficienței e- 
conomice îl constituie asigurarea eu 
materii prime. Necesitățile de astfel 
de produse depășesc — in numeroa
se țâri și in prezent și la noi — 
•volumul sau sortimentul producției 
interne. Practica internațională de
monstrează că nu este eficient să 
limitezi dezvoltarea industriei prelu
crătoare. atit timp cit există bogate 
resurse mondiale. Soluția ? Pe lingă 
prospectarea și valorificarea maximă 
a resurselor naturale proprii, redu
cerea consumurilor, utilizarea înlo
cuitorilor sintetici, este necesară și 
asigurarea din străinătate a cantită
ților suplimentare de materii prime.

— Care sint principalele for
me de cooperare in 
utilizate de România 
domenii s-au realizat 
cooperări ?

producție 
și in ce 
astfel de

cele afir-— Faci nd o‘legătură cu __
mate pînă acum, aș menționa că a- 
tunci cind este vorba de materii pri
me se impune, desigur, efectuarea de 

_ prospecțiuni și exploatări, participa
rea la punerea in valoare a unor 
zăcăminte din alte țări și chiar la 
fructificarea lor ș-a. O altă formă de 
cooperare și specializare este aceea 
care vizează fabricarea de instalații, 
mașini și utilaje, subansamble și 
piese pentru nevoile părților și. pen
tru export pe alte piețe, fiecare 
partener realizind anumite părți din 
produs. De asemenea, trebuie amin
tită fabricarea in România a unor 
mașini, utilaje, piese și subansam
ble pe baza documentațiilor parte
nerului extern, cu obligația acestuia 
de a prelua astfel de . produse pe o 
perioadă de lungă durată ; impor
tante sint și societățile mixte de 
producție în țara noastră și in alte 
state.

in acest mod a necesităților ambelor 
țări.

România contribuie, de asemenea, 
la diferite acțiuni de cooperare In 
alte țări, in scopul asigurării pe ter
men lung a unor resurse de materii 
prime, combustibili ș.a. necesare e- 
conomiei naționale și facilitării ex
portului unor produse românești. 
Dintre acțiunile încheiate amintim : 
participarea, alături de alte țări so
cialiste, la realizarea unui mare 
combinat de azbest in U.R.S.S. ; 
construirea unor obiective industria
le in Iran cu plata in țiței, in India, 
cu plata in minereu de fier. Totoda
tă, trebuie menționată participarea 
unor centrale industriale din țara 
noastră la societăți mixte de pro
ducție în străinătate, in special în 
domeniile construcțiilor de mașini, 
mineritului, industriei lemnului, in
dustriei materialelor de construcții, 
agriculturii. Astfel de societăți au 
fost, constituite în Peru. Kenya, Ma
roc, Liban, Nigeria.

— Asemenea forme de coope
rare sint utilizate și de alte 
state ?

— Desigur. Ținlnd seama de a- 
vantajele pe care le oferă, aceste 
forme de cooperare sint folosite pe 
larg, în schimburile altor state.

în acest, sens, se pot da numeroa
se exemple, dar mă voi opri doar la 
citeva care privesc experiența unor 
țări socialiste. Fabrica de automo
bile iugoslavă „Cervena Zastava" din 
R.S.F. Iugoslavia și întreprinderea 
„Pol-Mot" din R. P. Polonă au în
cheiat. la sfirșitul anului trecut, o 
convenție de cooperare pe termen 
lung, care prevede ca partenerul iu
goslav să asigure unele piese și gru
pe de montaj pentru producția. 
FIAT-ului polonez (125 P), iar par
tenerul polonez să livreze, printre 
altele, și turisme FIAT 125 P, inclu
siv piese de rezervă. întreprinderi 
din R. P. Polonă cooperează in do
meniul producției de mașini-unelte 
cu firma „Malcus" din Suedia, care 
livrează tehnologia și utilajul pen-

tru producția de mașini de recti
ficat. O parte din această producție, 
In cadrul repartizării sarcinilor, va 
fi vindută Suediei.

— Extinderea cooperării în 
producție asigură anumite a- 
vantaje pentru parteneri. Care 
sint acestea, după părerea dv. ?

x— Cooperarea are un rol important 
în viața economică a tuturor state
lor. indiferent de orinduirea lor so
cială. contribuind la valorificarea 
mai deplină a potențialului material 
și uman, la accelerarea introducerii 
în producție a celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, la punerea in 
valoare a elementelor de comple
mentaritate a economiilor naționale. 
Astfel, se asigură înfăptuirea uneia 
din cerințele 'fundamentale ale pro
gresului fiecărei țări — participarea 
intensivă la schimbul internațional 
de valori, la diviziunea internaționa
lă a muncii. în ce privește avanta
jele directe pentru parteneri, gene
rate de cooperare, acestea sint : mă
rirea seriei de fabricație, reducerea 
prețului de cost și creșterea pe an
samblu A eficienței economice ; uti
lizarea unor capacități disponibile in 
anumite sectoare (proiectare, produc
ție) ; folosirea mărcii de fabrică și 
experienței partenerilor ; asigurarea 
prin contracte pe termen lung a 
schimburilor rezultate din activitatea 
de cooperare și utilizarea in comun 
a unor cunoștințe tehnice, licențe, 
documentații ale unuia din parteneri, 
care scutește pe celălalt partener de 
lucrări • de cercetare și dezvoltare 
costisitoare, permițând realizarea de 
către acesta a produsului intr-un 
timp mai scurt. Tocmai pornind de 
la aceste avantaje, este necesară in
tensificarea activității privind fina
lizarea discuțiilor în domeniul acțiu
nilor de cooperare, identificarea de 
noi acțiuni care să ducă, în final, la 
creșterea ponderii schimburilor prin 
cooperări în ansamblul comerțului 
nostru cu străinătatea.

Interviu reafizdt de 
George POPESCU

Colectivele de muncitori, ingi
neri șl tehnicieni din unitățile ' 
economice din Județul Neamț 
au realizat cu 120 de zile îna
inte de termen planul de ex
port pe primii trei ani ai cinci
nalului. Devansul înregistrat se 
concretizează într-un volum de 
mărfuri exportate in valoare de 
130 000 000 lei-valută. In prezent 
unitățile economice din județul 
Neamț produc și livrează bene
ficiarilor externi mărfuri In 
contul planului pe luna mai 
1974. ‘

Rezultatele de pînă acum, se 
arată intr-o telegramă adresată, 
cu acest prilej, Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de Comitetul jude
țean Neamț al P.C.R., sint rodul 
activității neobosite desfășurate 
de colectivele de muncă, de or
ganizațiile de partid din între
prinderi. atenției ce se acordă 
in județul nostru acestui im
portant indicator economic, 
răspunderii pentru realiza
rea unor produse de cali
tate. competitive, pentru livrarea 
mărfurilor la termenele stabili
te. Acționind In spiritul‘indica
țiilor date cu prilejul recentelor 
vizite întreprinse în județele 
Mureș, Buzău și in municipiul 
Ploiești — se spune în telegra
mă — și colectivele unităților 
economice din județul Neamț 
și-au sporit grija și atenția față 
de realizarea de o ^alitate ire
proșabilă și livrarea In termen 
a utilajelor și a tuturor mărfu
rilor destinate beneficiarilor din 
țară. Răspunzind chemărilor a- 
dresate de dumneavoastră, in 
prezent ne preocupăm intens și 
cu răspundere de realizarea cu 
succes a tuturor indicatorilor de 
plan și a angajamentelor pe fi
nul în curs, de recuperarea res
tanțelor și punerea In funcțiune 
a noilor investiții, de temeinica 
pregătire a producției anului vi- 

(Agerpres)

FRUCTEXPORT
directorul general al intreprinderii. Gheorghe

Despre activitatea Întreprinderii de comerț exterior „Fructexport" 
am avut o convorbire — la sediul acestei unități din sir. Academiei 
nr. 17. București — eu directorul general al intreprinderii. Gheorghe 
MINCULESCU.

PROSPECT COMERCIAL
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— Care este 
lui activității 
„Fructexport“ ?

— Numele 
noastre sugerează cu 
ușurință obiectul de 
activitate : in prin
cipal,’exportăm fruc
te și legume — 
intre care fructele 
de grădină, de livadă, 
pepeni verzi si gal
beni. legumele de se
ră si de cimD. ciu
percile de cultură și 
de pădure — toate 
proaspete — precum 
si conservele din 
ceste produse.

— Nomenclatorul de 
produse exportate este 
destul de larg...

— Desigur. De fapt, 
aceasta asigură- si 
succesul produselor 
noastre ne piața ex
ternă. la care contri
buie. evident. spori
rea posibilităților de 
prelucrare si preani- 
balare ale industriei 
alimentare, care au 
permis» creșterea sub
stanțială a cantități
lor de produse semi- 
lndustrializate si con
servate. în prezent, li
vrăm astfel de produ
se semiindustrializate 
și conservate. cum 
sînt pulpe, marcuri, 
sucuri de fructe, 
sucuri • concentrate de 
mere si alte fructe, 
legume si fructe des
hidratate. ciuperci us
cate. în saramură si 
conserve, legume în 
saramură. magiun.

unității

a-

conserve de fructe 
(compoturi. dulce
țuri. gemuri, siropuri, 
nectar). Apoi, 
serve de 
(in apă.
tăți in ulei, in oțet 
sau saramură, conser
ve din roșii, pastă și 
suc de roșii) : fructe, 
legume si 
culinare 
ș.a.

— Cum ------
clienții străini in pri
vința gamei sortimen
tale atit de bogate ?

— Prin participarea 
intreprinderii noastre 
la tirgurile si expozi
țiile internaționale 
organizate de Camera 
de Comerț a Români
ei. sau direct de că
tre noi. Astfel. în a- 
cest an. produsele 
noastre au fost expuse 
la peste 30 de mani
festări Internaționale 
de prestigiu, de pe 
toate meridianele glo
bului, unde s-au bu
curat de un bineme
ritat suoces. Dovada ? 
încheierea a> nume
roase contracte. Pă
trunderea pe noi pie
țe si extinderea rela
țiilor tării hoastre cu 
firme din alte conti
nente decit Europa, 
în acest mod. volu
mul contractelor în
cheiate în acest an 
este mai mare cu pes
te 12 Ia sută fată de 
1972. produsele româ
nești fiind apreciate

con- 
legume 

speciali-

preparate 
congelate
informați

de numeroși consuma
tori din toate țările 
socialiste, precum si 
din R.F.G.. Austria, 
țările nordice. Olanda, 
Elveția. Anglia. S.U.A.. 
Japonia. Israel. Bra
zilia. Cipru s.a.

— Sub aspectul creș
terii eficientei expor
tului, ce măsuri se 
întreprind ?

— Avem în perma
nentă in atenție îm
bunătățirea calității 
produselor, a modului 
lor de prezentare si 
ambalare, a reclamei. 
Numai asa se explică 
competitivitatea spo
rită a unor produse, 
aprecierile de care se 
bucură specialitățile 
in ulei (tocanele si 
ghiveciurile româ
nești) si cele în otet 
si saramură (castra
veciori. gogosari. sa
late combinate), ca 
sâ dăm numai citeva 
exemple. în ce 
veste creșterea 
entei exportului.
de remarcat eforturi
le producătorilor de a 
realiza prelucrarea 
unor sortimente in 
pulpe si conserve, 
preocupările lor cres- 
cinde pentru selec
tionarea optimă a pie
țelor si perioadelor 
de livrare. în scopul 
obținerii unor prețuri 
externe mai favorabi
le si deci a unei 
rentabilități sporite.

— Concret, in ce domenii 
s-au perfectat, pînă in prezent, 
cooperări in producție și ce te 
intenționează a 
in continuare ?

se întreprinde

fost finalizate 
cooperare in

— Pînă • acum au 
peste 180 acțiuni de 
producție cu firme și organizații e- 
conomlce din străinătate, dintre care 
aș menționa : cooperarea in dome
niul construcțiilor de mașini. în fa
bricarea de elicoptere și material 
aeronautic, în industria de automo
bile, in realizarea mâșinilor-unelte, 
in producerea rulmenților. In indus
tria eleotrotehnică. în fabricarea de 
motoare. în prezent se află in de
rulare circa 80 de acțiuni de coope
rare in producție, iar în tratative 
peste 70 de acțiuni mai importante. 
Cit privește societățile mixte din 
România, de care aminteam, pentru 
crearea lor au fost semnate patru 
contracte. S-au Înființat, astfel, so
cietatea „Rifil" cu participarea fir
mei „Romalfa" din Italia, avind ca 
obiect fabricarea de fire acrilice ; so
cietatea „Romcontrol Data“ la care 
participă firma „Control Data Cor
poration"’din S.U.A., obiectul aces
teia fiind producerea de echipa
mente periferice de calcul ; societa
tea „Reșița-Renk" cu participarea 
firmei „Rerik" din R.F.G., avind 
ca obiect fabricarea de reductoare de 
viteză ș.a. O importantă acțiune de 
cooperare constă în asimilarea pro
ducerii, după o licență din R.D.G., a 
strungurilor revolver și satisfacerea

Radu HORIA
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Produse variate și de un înalt nivel tehnic, în măsură să stimuleze interesul partenerilor, să creeze 
condiții favorabile deschiderii unor căi noi și cit mai durabile pentru amplificarea schimburilor co
merciale, pentru dezvoltarea cooperării economice și tehnico-științifice — iată caracteristica esențială a 
pavilionului românesc la expoziția economică internațională de echipament, utilaje și materiale pentru agri
cultură, Industria alimentară șl Industria de-ambalaje, pentfu accesorii pentru turism,- vinătoare și pescuit 
— ETA VA H3. în imaginile de mai jos vă prezentăm citeva „vedete" ale standului românesc: (foto 1), 
mașini și instalații destinate echipării unor obiective industriale (foto 2) și articole pentru camping (foto 3).

La tirguri și expoziții internaționale
• Intre 6 si 21 oc

tombrie, țara noastră 
este prezentă, pentru 
prima oară, la Tirgul 
internațional de la 
Dallas. întreprinderile 
românești de comerț 
exterior Centralunpex, 
Confer. Stirex, Ro
mân o export. Romsit, 
iceooop. Ilexim. Exim
coop, Rompresfilatelia, 
Prodexport. Fructex- 
port și Vinexport ex
pun. cu acest prilej, 
țesături din bumbac, 
poliesteri. mătase, in, 
clnepft e> lină, lenje
rie albă și colorată, 
confecții, articole din 
aticlft. porțelan fi fa
ianță, covoare, încăl
țăminte de piele, ar
ticole de marochină- 
rie. articole de uz cas
nic, mic mobilier, ar
tizanat li produse ali
mentare.

• România participă, 
de asemenea, la Salo-

nul alimentar și al ar
telor menajere de la 
Bruxelles, cu o expo
ziție alimentară și de 
bunuri de consum. 
Printre expozanți fi
gurează Întreprinde
rile de comerț exte
rior Prod export. Fruct- 
export, Eximcoop. Ile- 
xim. Icecoop șl Vin- 
export La această 
manifestare, standului 
țârii noastre i s-a de
cernat Marele premiu 
al juriului. întreprin
derile Ieecoop «1 Vin- 
export au primit -L- 
pentru produsele ex
puse — diplome și 
medalii de aur.

• Succesele obținute 
la tirgurile și expozi
țiile internaționale de 
la Kdln, Lyon, Lenin
grad, Moscova, Lon
dra, Paris și' Tripoil 
eu contribuit la ridi
carea cotei interesului 
manifestat de clienții 
externi pentru cele 40

de produse fabricate 
de combinatele pentru 
prelucrare a lemnului 
din Bacău, Comâneștl 
fi Focșani, Firme din 
Anglia. Austria. Ce
hoslovacia, F ran ța, R. 
F. Germania, Iugosla
via, Uniunea Sovietică 
și din alte 28 de țâri 
ale lumii au solicitat 
peste 70 la sută din 
producția de mobilă a 
acestor unități. Pen
tru a răspunde cerin
țelor sporite in acest 
domeniu, Întreprinde
rile respective au luat 
o serie de măsuri in 
Scopul ridicării poten
țialului productiv al 
utilajelor, diversifică
rii sortimentelor, rea
lizării unor produse 
calitativ superioare. 
Rezultatele acestor ac
țiuni au fost urmate 
de o nouă creștere 
(cu 27 la sută) a ce
rințelor de export.

Poate mai mult decît oricare âlt domeniu economie, activitatea 
de comerț exterior implică o permanentă mișcare și mobilitate a spe
cialiștilor — pentru menținerea unui contact Continuu și strins cu 
partenerii din străinătate, pentru depistarea altor clienți potențiali 
sau pentru prospectarea piețelor externe încă neexplorate. 
Așa se și explică numărul delegațiilor ce se deplasează tem
porar peste hotare, delegații formate din lucrători ai între
prinderilor de comerț exterior și reprezentanți ai unităților pro
ductive exportatoare. în condițiile în care — concomitent cu spori
rea volumului de mărfuri exportate — creșterea eficienței comerțu
lui nostru exterior reprezintă o Sarcină majoră stabilită de condu
cerea partidului, esențial este ca $i efectul economic al deplasărilor 
in străinătate ale diverselor delegații să fie maxim. Se asigură în 
toate cazurile reAlizarea acestei cerințe ? — iată tema anchetei pe 
care am întreprins-o recent în ' ‘ . . . .
unități productive.

întreprinderi de comerț exterior și

numai de irosirea valutei respective, 
ci mai ales de faptul că întreprin
derea în cauză a contat pe o serie 
de rezultate ce ar fi trebuit să fie 
obținute de delegația care a ÎOst 
peste hotare.

în trei trimestre din acest an, de 
pildă, numărul de om-zile deplasări 
in străinătate înregistrat de între
prinderea „Electronica" din Bucu
rești este aproape egal cu cel al de
plasărilor făcute de reprezentanții 
întreprinderii de comerț exterior 
„Electronum", cei ai Centrâlei indus
triale de electronică și automatizări 
și ai celorlalte 16 unități din centrala

derii au însumat -r in Republica 
Federală Germania sau Franța, de 
pildă — între 90—180 de zile (pen
tru operațiunea de „predare" a tele
vizoarelor către partenerii străini), 
în Schimb, aducem in discuție acele 
deplasări simptomatice pentru lipsa 
lor de eficacitate — și anume, cele 
întreprinse în Marea Britanie. in le
gătură cu perfectarea — cu o firmă 
engleză — a unui contract de livrare 
pentru televizoare portabile. Iată 
„scurta istorie" a acestor deplasări : 
șirul delegațiilor începe încă din 
anul 1971, la Londra plecînd, succe
siv, însoțind un televizor model,

De la bun început merită apre
ciat că deplasarea In străinătate a 
celor mai multe delegații ale unită
ților de comerț exterior și producă
toare se soldează cu rezultate bune 
și foarte bune, concretizate in înche
ierea de noi contracte in condiții re
ciproc avantajoase. în înfăptuirea o- 
perativă a unor cereri ale clienților 
externi, în contactarea de noi parte
neri ș.a. Bunăoară, la.începutul a- 
cestui an, o delegație a întreprinde
rii de comerț exterior „Exportiemn". 
deplasindu-se In Spania, a perfectat 
contracte importante privind livra
rea unor produse pentru un 
volum de export mai mare cu paste 
50 la șută față de prevederile ante
rioare. din țară. Rezultate pozitive 
deosebite a obținut și delegația Cen
tralei industriale a confecțiilor din 
București, în urma deplasărilor e- 
fectuate in acest an în S.U.A.

— Există un „secret" al succesului 
deplasărilor in străinătate 7 — am In- 
trebat-o pe tovarășa Viorica Sion, 
director In cadrul direcției de export 
din Centrala Industrială a confecții
lor. care a condus delegația amin
tită.

— Eu nu l-aș spune secret, ci buna 
pregătire, cu mult înainte, a depla
sării flecarei delegații, 6a și trimi
terea peste hotare a unor Oameni 
competenți Șl pasionați — ne-a răs
puns interlocutoarea. Numai In a- 
ceste condiții, la Întoarcere, delega
ția va putea prezenta noi contracte 
Încheiate la prețuri bune, noi co
menzi din partea altor parteneri 
străini, precum șl date complete. în 
amănunt, de la produs și pînă la po
sibilitățile de absorb)1* Ho plete! 
respective, cu care Încă nu avem 
contacte comerciale.

Numărul exemplelor de acest fel

CU CE CONTRACTE V-Afl
ÎNTORS IN VALIZĂ ?“

însemnări despre eficiența deplasărilor comerciale in străinătate

este mult mai mare. Fapt confirmat 
și de activitatea și rezultatele unei 
delegații a întreprinderii de export
import „Danubiana", recent întoarsă 
dlntr-o călătorie în Iran. Derularea 
în bune condiții a contractelor În
cheiate anterior, pe de o parte. Sa^ 
tișfacerea cererilor partenerilor — 
cil ocazia tratativelor purtate de de
legație la Teheran — pe de altă 
parte, au permis înregistrarea unor 
importante rezultate pozitive.

Exiată însă și situații în oare o de
legație sau alta revine în țâră — 
după lungi deplasări în străinătate 
— cu un bilanț nesatisfăcâtot, cu 
rezultate care, oricum, nu justificau 
cheltuielile de valută prilejuite «de 
acțiunea Întreprinsă. 9i nu este vota

respeativă — luată la un loc. Volu
mul mare al deplasărilor in străină
tate întreprinse de specialiștii de la 
„Electronica" ar fi fost justificat, 
poate, de exportul majorat de 
televizoare *i  âpârate de radio sta
bilit pentru acest an unității bucu- 
reștene. O atare motivare nil este 
cituși de puțin plauzibilă, dacă â- 
vem în vedere că. In cursul celor 
trei trimestre, realizările la export 
ale Întreprinderii „Electronica" sint 
cu mult inferioare planului. $1 a- 
tunci, ce „acoperire" eoncrată.au su
tele șl sutele de zlle-om deplaaare 
in străinătate ale unor lucrători din 
aceasta unitate ?

Nu insistăm asupra faptului că de*  
plasării® unor lucrători ai întreprin-

directorul comercial al întreprinderii 
„Electronica**  și, respectiv, un direc
tor adjunct al întreprinderii „Elec- 
tronum". Se întorc, fiecare aducind 
cite o listă de cereri Speciale, teh
nice $1 constructive, cerute de parte
nerul englez. în 1972, clnd ar fl fost 
momentul perfectării contractului de 
livrare, deplasările In Anglia conti
nuă, de această dată intervenind 
Însuși proiectantul televizorului por
tabil în discuție. în martie și iulie 
1973, același proiectant se deplasea
ză de două Ori în Marea Britanie 
Însoțind două mostre ale televizoru
lui amintit.

în ce constă eficienta deplasărilor 
succesive în Anglia, în cazul anali- 
Mt î Deocamdată, M poate II vorba

de așa 'ceva. Cel mult, pentru dete# 
ga ții respectivi rămîn... amintirii® 
călătoriilor pe banii statului. -

Dar. după cum ne spunea tov» Ha*  
rin Țone, directorul general Al M*  
treprinderii de comerț exterior 
portlemn", există și o altă*  fațetă a 
problemei 1 prevalindu-se de faptul 
că reglementările în vigoare prevtțd 
participarea la tratativele comexckte 
le — în țară sau în străinătate -*  51 
a reprezentanților producției, unele 
unități industriale stabilesc, de la 
ceputul anului, cine, în ce tară va 
pleca, interesindu-se mal puțin, după 
aceea, cu ce rezultate s-a soldat o 
deplasare sau alta. Șl aceasta deoe*  
rece delegația fiind oficial trimisă 
de unitatea de comerț exterior, se 
pornește de la ideea că reprezentan*  
ții producției vor fi „instrumentați4 
de această unitate, față de oare vor 
și răspunde la întoarcere. Practic, 
insă, la întoarcere, delegatul produc
ției revine in fabrică sau în centrală, 
nu se simte răspunzător pentru ce 
a mers peste hotare, iar întreprinde
rea de comerț exterior, pe banii că
reia s-a deplasat în străinătate, nu-1 
poate „judeca" pentru rezultatele 
(cum am amintit, uneori nefavorabi
le) obținute, deoarece nu are acest 
drept.

Este vorba, desigur, de o anoma
lie. care trebuie înlăturată neintir- 
ziat. Deplasările în străinătate, pe 
banii statului — ale reprezentanților 
unităților de comerț exterior și ai ce
lor producătoare — nu sint și nici nu 
pot fi călătorii de plăcere. Unii factori 
de răspundere • cu care am discutat 
au încercat oarecum să estompeze 
responsabilitatea ce revine delegații
lor respective, jnvocind nivelul redus 
al procentului cheltuielilor făcute cu 
aceste deplasări, față de volumul to
tal al contractelor încheiate de în
treprindere cu partenerii străini. în 
acest mod. problema e fals tratată.. 
Poate că nu atit suma contează 
(deși, nici în acest domeniu nu ne 
putem permite risipa), cit mai ales 
efectul precis al deplasării, sub ra
portul creșterii volumului șl eficien
ței exportului realizat de flecara 
unitate. Iată unghiul din care tre
buie privită această problemă, obiec
tivul care trebuie ațin® in orice de
plasare a, delegațiilor peate hotare.

eoncrat%25c4%2583.au
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N U R E K
mîndria Tadjikistanului

contemporan
Sos«aua azvirlită intr-o 

spirală amețitoare pe 
coastele abrupte ale dea
lului și cele pesle 55 de 
erade la soare sleiesc pu
terile GAZ-ului nou-nouf 
in care călătorim. După 
citeva dușuri zdravene 
făcute radiatorului reu
șim să ajungem pe coa
ma sură si pleșuvă. De 
partea cealaltă a dealu
lui se profilează o vale 
adincă. prinsă strins in 
corsetul cenușiu al mun
ților.

— Ei. greul abia de aici 
începe — îmi atrage 
tenfia însoțitorul, coleg 
de breaslă din partea lo
cului.

Nu înțeleg ce vrea să 
•pună.

— Te încumeți să cobo- 
rim in vale ?

— De ce nu ?
— Bine, să mergem...
Mașina plonjează pe 

fata opusă a versantului. 
După aproape IO minute 
de drum ne oprim. Am 
ajuns la destinație. Abia 
cind coborim din mașină 
Înțeleg rostul întrebări
lor. Aerul arde, totul in 
jur saltă parcă intr-un 
joc halucinant O singură 
dată am mai trăit aceas
tă sufocantă senzație : 
cind a trebuit să intru in 
camerele unui cuptor tu
nd pentru ars cărămizi.

8-

rajul, de o concepție a- 
parte, este alcătuit din 
59 milioane metri cubi de 
argilă, pămint, piatră și 
prundiș — echivalentul 
a... 23 de piramide Keops. 
Deci, este vorba de o hi
drocentrală fără clasicul 
baraj din beton. Uriașa 
stavilă de piatră și aro- 
cament, ce va avea in 
final peste 300 m înăl
țime. 800 m lățime și 
1 600 m grosime la bază, 
va găzdui un lac de acu
mulare cu o suprafață de 
peste 500 kmp. cuprinzind 
10,5 miliarde metri cubi 
de apă.

...Pulsul real al șantie
rului îl simțim numai 
cind pătrundem sub pă
mint. Aici, o armată de 
constructori, ajutată de

greșului si civilizați
ei ; prezența ei, in 
acest colț îndepărtat 
al Uniunii Sovietice, im
plică dezvoltarea unei 
puternice și complexe 
zone industriale. In apro
pierea centralei se vor 
ridica in curind o uzină 
de aluminiu și, la numai 
cițiva kilometri, un mare 
combinat chimic și o fa
brică de azot. Pe planșe
tele proiectanților au 
prins de pe acum contur 
alte uzine și combina
te ale industriei chi
mice și metalurgiei ne
feroase ce vor fi ampla
sate in acest perimetru 
unde — potrivit afirmații
lor geologilor — se găsesc 
zăcăminte minerale conți- 
nind, din abundență, toate

Piramidele 
moderne 

din căldarea 
cu jăratic

In fundul acestei 
dări.- 
munții 
unde 
mercurul 
se ridică, 1b umbră, luni 
de-a rindul, la 40—46 de 
grade. 9 000 de construc
tori inalță o puternică ce
tate a luminii — hidro
centrala de la Nurek. 
Plasată intr-un canion a- 
dinc al munților Kisar, 
noua centrală pune stavi
lă vijeliosului riu Vahș, 
născut din giganticii ghe
țari ai Pamirului.

Privit de * ■ ■
șantierul propriu-zis 
șochează • • • - 
deosebit, 
pricină că intreaga ființă 
iți este ’
fantasticul spectacol 
sunet și 
ruit 
neșc năprasnic, . 
la citeva zeci de 
tri mai jos in albia riu- 
lui, dintr-un larg canal 
de deviație : in norul 
dens de pulbere lichidă, 
argintie, soarele dogori
tor zămislește In voie in
finite curcubee.

Vizita pe șantier și ex
plicațiile detaliate 
inginerului Pavel 
gheevici Sergheev, 
junctul șefului de pro
iect al hidrocentralei, 
ne-au dezvăluit insă ade
văratele lui proporții — 
pe drept cuvint grandioa
se. Proiectată pentru o 
putere instalată de 2 700 
MW. repartizată pe 9 a- 
gregate. hidrocentrala de 
la Nurek se situează pe 
Jocul trei in ierarhia va
lorilor energetice ale U- 
niunii Sovietice — după 
hidrocentralele de la 
Krasnoiarsk și Brațk. Ea 
va produce in medie 
anual 11.2 miliarde kWh.

Această nouă stea din 
constelația energeticii 
sovietice se impune pe 
planul performanței și 
prin alți parametri : ba-

. căl-
cu jăratic, din 

Tadjikistanului. 
toiul veni 

termometrului

la înălțime, 
. x nu
ochiul in mod 
Poate și din

stăpinită
culoare 

de apele

de 
de 

dâ- 
țiș-ce . . 

tunător, 
me-

ale 
Ser- 
ad-

însemnări de călătorie din U.R.S.S.

tehnica cea mai modernă, 
taie magistrale in roca 
dură a munților ; sute de 
aparate de sudură stro
pesc întunericul tune- 
lelor de aducțiune cu 
o ploaie fină 'de scintei : 
grupuri compacte de 
montori lucrează concen
trați în sala turbinelor. 
Subteranul clocotește de 
muncă.

Sus. la suprafață, atot- 
stăpinitoare sînt „Be- 
Iaz‘*-urile  — greoaie și 
zgomotoase ca o turmă 
de elefanți infuriați ; ro
iesc in toate părțile, pur
tind in cupele lor porto
calii poveri de 40—50 de 
tone.

— Tocmai această ne
întreruptă muncă — re
marca interlocutorul nos
tru — ne-a prilejuit anul 
trecut bucuria punerii în 
funcțiune a două agrega
te ; a fost o răsunătoare 
victorie închinată aniver
sării a 50 de ani de la con
stituirea statului sovietic ; 
în luna mai a. c. a 
intrat in producție al 
treilea agregat ; sfirșitul 
anului 1978 ne va găsi cu 
toate cele 9 turbine in 
funcțiune.

Scînteia electrică 
și tabloul 

lui Mendeleev
Hidrocentrala de la 

Nurek deschide Tadjikis
tanului o etapă nouă in 
evoluția pe calea pro-

elementele tabloului lui 
Mendeleev. Pină acum, 
abundența unui singur e- 
lement.a lipsit aici: e- 
nergia electrică. Așadar, 
cele 9 turbine de La Nu
rek vor declanșa, potrivit 
programului P.C.U.S.. am
ple mutații in structura 
economiei Tadjikistanului 
— industria ușoară repre
zintă, in momentul actual, 
sectorul primordial — vor 
remodela profund relațiile 
dintre activitățile agricole 
și cele neagricole.

In condițiile specifice 
ale Asiei Centrale, con
struirea hidrocentralei de 
la Nurek înseamnă o 
mare biruință și pe tări- 
mul luptei pentru apa o- 
goarelor, împotriva flage
lului secetei. Imensul lac 
de acumulare de la Nurek 
asigură regularizarea de
bitului de apă al fluviului 
Amu-Daria pe intreg par
cursul anului, ceea ce în
lesnește irigarea unor su
prafețe uriașe de stepă și 
pustiu. De pe urma aces
tei vaste construcții hi
drotehnice din munții 
Tadjikistanului vor pro
fita nemijlocit toate re
publicile unionale din 
Asia Centrală.

Se poate spune, po 
drept cuvint, că Nurekul 
smulge din încremenirea 
milenară bogățiile pămin- 
tului, implantează adine 
în inima imenselor pus
tietăți mesageri ai vieții. 
Nurekul a devenit simbo
lul mindriei Tadjikistanu
lui contemporan.

Polița cu amintiri
Este lesne de întrezărit 

traiectoria destinelor oa
menilor din această largă 
zonă geografică, după în
cheierea lucrărilor. La, 
Nurek nu ai insă nevoie 
să faci deducții asupra, 
viitorului. Prezentul în
suși are o mare forță de 
sugestie. Ca să-l înțelegi, 
nu trebuie decit să-ți a- 
ntnci privirea spre cele 
10—12 case ale fostului 
cătun Nurek ; mici, tupi- 
late una in spatele alteia, 
parcă pentru a nu se a- 
răta privirii, căsuțele din 
lut sînt cocoțate pe o te- 
șitură a muntelui, unde 
cu greu se poate ajunge 
pe un drumeag strimt și 
bolovănos. Stau agățate 
acolo sus, ca niște amin
tiri puse pe o poliță la 
păstrare. Jos, sub ele, se 
întinde splendid orașul 
nou. înecat in verdeață, cu 
bulevarde largi și între
gul arsenal al accesoriilor 
de confort modern. Două 
lumi, față in față, așezate 
la numai citeva sute de 
metri depărtare. Dar ce 
distanță enormă le des
parte in timp !

Aici, in orașul Nurek, 
trăiesc, cu familiile lor, 
ziditorii noii cetăți a lu
minii. Majoritatea lor co- 
vîrșitoare este alcătuită 
din localnici, dintre acei 
oameni care, în urmă cu 
numai 18—9 ani, erau încă 
simpli păstori. Cu o nebă
nuită energie și voință, a- 
cești oameni, ce nu avu
seseră pină odinioară altă 
preocupare decit crește
rea animalelor, și-au în
sușit zeci de meserii de 
tehnicitate ridicată.

Pe unul dintre aceștia 
l-am cunoscut in persoana- 
lui Mohamad Sarifov, bri
gadier intr-o echipă com
plexă de betoniști ; foto
grafia lui o intilnești a- 
deseori in ziarele uniona
le sau pe afișele din oraș; 
de înțeles, este unul din 
betoniștii .de elită ai Nu- 
rekului, o „vedetă**  de 
clasă unională. Tocmai a- 
oeastă faimă a determinat 
alegerea lui. ca deputat 
in Sovietul Suprem al 
R.S.S. Tadjice.

Kamal Hămsariev. cu 
care ne-am întreținut, 
de asemenea, intr-o scurtă 
convorbire, a fost și el, 
pină acum 8 ani, păstor 
și minator . de cămile ; 
astăzi este sudor de vază. 
Alături de el. pe Șantier, 
lucrează și cei patru fii 
ai săi. Karimcul. fiul cel 
mai mare, strunește cu 
pricepere marea herghe
lie de cai... putere a unui 
camion „Belaz“.

Tiubiteica (un fel de 
basc tradițional ăl tadji- 
cului) este o prezență 
cvasigenerală pe șantier. 
O zărești pretutindeni, 
deasupra pikamerului și 
aparatului de sudură, in 
cabinele excavatoarelor, 
printre subansamblele 
viitoarelor turbine. Un 
accesoriu vestimentar tra
dițional. care sugerează 
drumurile pe care azi pă
șesc, cu nădejdi și spe
ranțe de fericire și pros
peritate. mji de oameni 
din Tadjikistanul sovie
tic. Este o imagine tonică 
și îmbucurătoare ; este 
încă o secvență edifica
toare din marea luptă a 
poporului sovietic, desfă
șurată sub conducerea 
partidului comunist, pen
tru construirea societății 
comuniste.

Ioan ERHAN

14 MILIOANE DE OAMENI 
IN CĂUTAREA 

UNEI VIEȚI OMENEȘTI
Pe marginea unei anchete a revistei 

„30 Jours d'Europe* 1 despre muncitorii emigranți

Milioanele de oameni care fi-au părăsit țara — solitari sau in 
grupuri familiale — in căutare de lucru in Europa occidentală exprimă 
una din realitățile cele mai crude ale așa-numitei „societăți de con
sum".

La o reuniune de informare, una din cele care, obișnuit, se țin 
la C.E.E.. a fost, nu demult, adresată întrebarea : in ce stadiu se află 
ancheta privitoare la condițiile de viață și de muncă ale muncitori
lor străini ? Problema ridicată avea ca punct de pornire cererea for
mulată. cu doi ani in urmă, de ministrul italian al muncii, de a se 
întreprinde. la nivelul tuturor țărilor (atunci sase) Pieței comune, o 
analiză pe tema citată. Din răspunsul formulat a reieșit că respectiva 
anchetă se află încă in stadiu embrionar, că la nivel de state abia se 
întreprind unele prime sondaje. Intre timp insă, revista „30 Jours 
d'Europe". publicație lunară, editată de Piața comună, a întreprins o 
asemenea anchetă, ale cărei concluzii își qăsesc loc intr-o larqă și bine 
documentată relatare, in numărul său 
dosar pe lună".

din octombrie, la rubrica „Un

Exodul din Mezzogiorno
Ancheta se deschi

de printr-o fotografie 
surprinsă intr-o gară 
din sudul Italiei. Cău- 
tindu-și vagonul care-i

transporta spre 
pășesc pe rind. 
după altul : tatăl, du- 
cind intr-o mină un 
coș de papură, din care

nord, 
unul

ies in evidentă amba
lajele unor produse a- 
limentare. și in cealal
tă o boccea cu de toa
te ; mama, cu o mină 
ocupată, cu cealaltă 
mentinind echilibrul 
corpului fl purtind pe

cap un geamantan 
greoi : o fetiță, fi ea 
cu o mină ocupată, iar 
cu cealaltă finind un 
baaai diform pe care-l 
poartă pe cap. In pri
viri, tuturora li te ci
tește teama de necu
noscut. iar îmbrăcă
mintea modestă pe 
care o poartă arată că 
nu îndestularea este 
cea care-i pune ne dru
muri, in căutare de lu
cru prin țări străine.

In anii care au ur
mat imediat ultimului 
război mondial a în
ceput un adevărat e- 
xod al muncitorilor ita
lieni. Șomerii din Mez- 
zogiorno, din sudul ră
vășit de război, se în
dreptau către nord — 
spre Germania occi
dentală, Belgia. F ran- 
fa. in căutare de lucru. 
Munca lor a fost cea 
care in mare măsură 
a contribuit la re
construcția și dezvol
tarea economiei Ger
maniei occidentale, la 
progresul Elveției, la 
refacerea Belgiei... Nici 
chiar avîntul economic 
din nordul peninsulei 
italice nu a reușit să 
absoarbă surplusul de 
mjnă de lucru din sud. 

exodul a continuat.
Se afirmă că italie

nii au născut fenome
nul eurqpean al mi- 
grației. După ei au ve
nit spaniolii. portu
ghezii, grecii. turcii, 
nord-africanii, iar re
cent au început să 
aflueze spre Europa 
importante contingen
te de muncitori din 
țări îndepărtate ale A- 
fricii, din America de 
sud și chiar din Ex
tremul-Orient.

Numărul muncitori
lor imigranți nu este 
cu exactitate cunoscut. 
Dar, potrivit estimări
lor, acesta s-ar situa 
in jurul a 9 milioane, 
oameni activi, fi 14 
milioane, dacă se iau 
în considerare si mem
brii de familie. In ba
za unor previziuni 
formulate de un or
ganism al O.N.U., 
este de așteptat ca. la 
finele deceniului in 
care ne găsim, numărul 
imigranților în Europa 
occidentală să sporeas
că cu incă 4 milioane. 
In R.F.G.. ei reprezin
tă 10 la sută din popu
lația activă, in Franța
— 9,7 la sută, in, Belgia
— 7 la sută. O persoană 
din 16 trăind în țările

C.E.E. este un străin. 
Altfel spus. Piața co
mună numără mai 
multi imigranți decit 
belgieni, olandezi, da
nezi, irlandezi...

Cei care au putut 
ajunge in condiții 
normale, pot duce, 
de bine, de riu. o e- 
xistență. pină la tin 
punct, normală Dar 
dincolo de cei leaal în
registrați, există nu
meroși străini pătrunși 
clandestin — circa 50 
la sută ! — „oameni 
veșnid hăituiți. care-și 
vind pe nimica mun
ca și-și duc existența 
în condiții subumane", 
l-am văzut in raza 
gării „Midi" din Bru
xelles brutalizați de 
poliție, zvîrliți in dube 
negre. Dar chiar si 
muncitorul legal an
gajat nu este ferit de 
adversități. Dacă din 
intimplare el este vic
tima unui accident de 
lucru, il așteaptă viața

de șomer, cel mai ade
sea fără plata nici li
nei indemnizații. „în 
situația de șomer — a- 
rată ancheta din *30  
Jours d'Europe- — 
el pierde atit prețioa
sele permise de mun
că, ciț fi dreptul de 
ședere și se află în 
fața unei dileme teri
bile : sau o deportare 
imediată, sau o viață 
de hăituire, ascuns 
printre milioanele de 
imiqranți ilegali fi 
care devin, in cea mai 
mare pdrte a lor. niște 
epave umaite".

Iar icît privește sa
larizarea. sd dăm cu- 
vîntul aceleiași an
chete : „In ciuda legi
lor, care le garantează 
un salariu egal, marea 
majoritate a străinilor 
este, in cel mai bun 
caz. plătită cu 20 la 
sută sub nivelul fran
cezilor sau germanilor 
care acceptă să înde
plinească aceeași mun
că".

Nu s-ar putea fără ei ?...
Răspunsul pe care 

întrebarea aceasta il 
solicită preocupă atit 
fiecare din tarile Pie
ței comune in parte, 
cit și organismele co
munitare in ansamblu. 
Subliniind marea pon
dere pe care muncito
rii străini o au ca nu
măr, ca mină de lucru, 
ca potențial activ, in 
genere, ancheta la care 
ne-am referit conchi
de : „Iată pentru ce se 
poate cu legitimitate 
considera că imigranții 
constituie cel de-al 
zecelea partener al Pie
ței comune și că există 
înclinarea să se caute 
mai curind „integra
rea" lor, decit izolarea 
de aceasta". M

Un studiu întreprins 
în Germania federală, 
in cadrul politicii față 
de mina de lucru 
străină, pune in lumi
nă faptul că o limitare 
in sfera recrutării a- 
cesteia ar avea drept 
consecință încetinirea 
ritmului anual de creș
tere economică cu 
4,5—5 la sută. Preco- 
nizind limitarea la 
S0 000 a numărului a- 
nual al imigranților, 
guvernul francez se 
vede in neputință de 
a-și satisface necesa
rul de mină de lucru

nespecializată. In O- 
landa, o dezbatere in 
jurul problemei miinii 
de lucru străine a 
condus la'concluzia că 
menținerea competiti
vității economiei o- 
landeze necesită spori
rea ponderii muncitori
lor străini de la 3,6 la 
7 la sută.

Intr-adevăr, mina de 
lucru străină, califica
tă sau necalificată, 
este atit de adine im
plantată in viata eco
nomică a țărilor occi
dentale incit, practic, 
ea nu mai poate fi dis
locată. în condițiile ac
tuale ale decalajului 
economic dintre dife
rite țări europene cu 
„economie de piață". 
De altfel, tocmai imi
grației își datorează in 
mare măsură țările be
neficiare dezvoltarea 
lor economică si ele 
au contractat o imen
să datorie față de a- 
cești muncitori. de 
două ori exploatați, i- 
zolați in cartiere măr
ginașe, in bidonvilluri, 
urmăriți de poliție și 
pedepsiți de legile 
scrise fi nescrise ale 
capitalismului.

N. Popescu- 
BOGDANEȘTI

DE PR ETUTINDE NI

O mostră de excentricitate, care 
nu figurează in Salonul automo
bilului de la Paris : in goană 
după originalitate, la prețuri 
ultrapiperate, unele firme ame
ricane lansează pe piață autotu
risme dintre cele mai fantezis
te. Iată, in imagine, o „mași- 
nă-cabană“ oferită, in diferite 
variante, la prețuri ce ajung 

pină la 50 000 dolari !

A ajuns automobilul 
la vîrsta
înțelepciunii ?

SUPOZIȚII ASUPRA CAU
ZELOR CUTREMURELOR
Cutremurele de pămint ar putea 

fi provocate de variațiile undelor 
gravitaționale. Această supoziție 
6i-a găsit in ultima vreme adepți 
in lumea științifică. încă acum pa
tru ani, un cercetător din Maryland 
(S.U.A.) a publicat rezultatele unor 
înregistrări de unde gravitaționale, 
realizate cu ajutorul unor antene 
de fabricație proprie. Studiindu-le. 
specialiștii sovietici au constatat 
existența unei nete corelații intre 
aceste date și fluctuațiile cimpului 
magnetic terestru din 12 localități 
diferite. Alți specialiști au reluat a- 
ceste cercetări comparative, imbo- 
gățindu-le cu noi data. Ei au putut 
stabili nu numai asemenea corela
ții ci și altele noi, cum ar fi, de 
pildă, legătura intre apariția pete
lor solare și cutremurele de pă
mint. Se presupune că undele gra
vitaționale ar acționa asupra soa
relui, care ar declanșa furtuni geo
magnetice — cauze probabile ale 
seismelor.

De unde provin undele gravita
ționale ? Cel mai adesea ele au fost 
detectate cind aparatele erau în
dreptate spre centrul galaxiei noas
tre. Deci, conchid specialiștii in 
materie, acolo ar exista „ceva", 
care ar emite aceste unde, incă 
prea puțin studiate.

UN S.O.S.
AL ARHEOLOGILOR

Arheologii de pe malurile Tami- 
sei au adresat un... S.O.S. organe
lor administrative din Londra. S-a 
ajuns la concluzia că datorită rit

mului actual de construire a unor 
clădiri înalta, care impun fundații 
deosebit de solide, multe monu
mente istorice si arhitectonice de 
valoare se află in pericol, arheo
logii fiind puși in imposibilitatea 
de a-si continua cercetările. In 
următorii 15 ani. apreciază spe
cialiștii. vor fi deteriorate sau 
distruse aproape toate monumente
le datind din epoca romană si din 
Evul mediu, în Anglia neexistind 
nici o legislație în apărarea monu
mentelor.

Potrivit unui raport al specia
liștilor britanici, aproape 90 la sută 
din suprafața „Orașului vechi", 
amplasat in perimetrul actualului 
City al Londrei, va fi destinată in 
viitorii ani unor noi construcții. 
Or. zona de pe malurile Tamisei, 
de sute de ani principală arteră 
de comunicație a capitalei brita
nice. ascunde bogății de o valoare 
inestimabilă. Ca exemplu de pier
deri serioase este dat. în context, 
vestitul fort al lui Wilhelm Cuce
ritorul. datind din veacul al XI- 
lea. căzut in paragină.

GRADINA DIN LĂZI
Acest grădinar francez aplică o 

metodă proprie, de mare randa
ment. in cultivarea căpșunilor. în 
lăzi de lemn. înalte de 50 cm, cu 
pereți perforați, este introdus un 
sol special (a cărui compoziție res
pectivul grădinar nu a dezvăluit-o). 
Fiecare plantă este răsădită astfel 
incit virful iese, prin deschizătură, 
in afară. „Stropirea**  se tace o dată 
pe săptămină, intr-o manieră ori
ginală. Sticle cu apă răsturnate 
peste stratul de mușchi, care aco
peră capacul fiecărei lăzi, permit

o irigare lentă, dozată, a plantei 
în felul acesta. în sol se menține 
un regim optim de umiditate, iar 
fructele își păstrează gustul și 
aroma. Prin noua metodă de cui-

tivare, care, firește, aduce mari eco
nomii de suprafață, căpșunile 
se coc mai repede, culesul lor 
este mai lesnicios și rapid, iar 
recoltele sint îmbelșugate ; o 
ladă „produce" in medie 200 kg de 
căpșuni

VINOVAT - „FACTORUL X
O metodă spectaculoasă de com

batere a obezității vor încerca să 
introducă in terapeutica curenta 
cercetătorii spitalului Toronto, din 
Statele Unite. Ea constă in neutra
lizarea așa-numitului „factor X", 
substanța din creier care contribuie

la producerea de grăsimi in orga
nism. Experiențe pozitive între
prinse pe cobai și maimuțe permit 
să se întrevadă posibilitatea de a 
izola și controla „factorul X“ și, 
implicit, greutatea corporală.

GEOLOGII, 
PĂMINTUL $1 LUNA

In apropierea orașului sud-afri- 
can Kimberley a fost descoperit un 
mineral care a produs senzație in 
rindul geologilor. După cum s-a 
constatat, este vorba de armacollit, 
care prin structură și compoziție 
(conține magneziu, fier, titaniu și 
oxigen) amintește de exemplarele 
aduse de pe Lună. De altfel, insăși 
denumirea lui a fost inspirată de 
numele astronauților Armstrong, 
Aldrin și Collins, care au între
prins prima expediție selenară in 
anul 1969. Descoperirea acestui mi
neral, arată oamenii de știință, ar 
putea fi utilă pentru elucidarea 
proceselor care au dus la forma
rea Pămintului și a satelitului său 
natural.

JAPONIA Șl VINURILE
Experții japonezi semnalează 

„sporirea oonstantă a consumului 
de vin" in Japonia, tendință care 
s-a făcut resimțită în ultimii ani 
și in alte țări. Astfel, numai in 
prima jumătate a acestui an, Japo
nia a importat 6 milioane de litri 
de vin. Cu toate acestea, în pri
vința consumului anual pe cap de 
locuitor. Japonia se situează pe un 
loc nesemnificativ în lume, cu nu
mai 0,25 litri, față de 118 in Italia 
și 115 în Franța.

1898—1973. Salonul internațional 
de la Paris împlinește 75 de ani. 
Cum arată automobilul la acest ju
bileu, a atins el ceea ce s-ar putea 
numi „vîrsta ințelepciunii**  ?

Nu știm dacă răspunsul se află 
chiar sub cupola de 'la Poarta Ver
sailles ; dar, pentru amatorii de ci
fre, detalii și performanțe, 'pentru 
„microbiștii volanului1* sau, cum 
spun francezii, pentru cei „mușcați 
de volan", să dăm o raită prin aleile 

•salonului.
In centru, acolo unde se concen

trează ca sub o lupă focarul de lu
mină ăl cupolei, sint expuse, de 
bună seamă, vedetele. Dintre ele, 
publicul preferă in mod vădit pri
mul automobil francez dotat cu mo
tor birotor: Citroen G.S. Este vorba 
de pistonul rotativ inventat de Wan
kel in urmă cu citeva decenii, dar 
căruia constructorii i-au descoperit 
strămoși incă in secolul XVII ! Ni
mic nu este nou sub soare. Perfor
manțe ? Simplitatea, suplețea, silen- 
țiozitatea motorului, viteza de 175 
km/oră,, dar cu un consum exagerat 
de benzină.

Mai departe de platoul central 
(chirie mai mică !), o altă atracție : 
„Minima", cea mai scurtă mașină 
expusă in salon. Cu o lungime de 
2,40 metri, un motor de 600 cm3, o 
viteză de 110 km/oră și două locuri, 
„Minima" este prezentată ca mașina 
ideală pentru circulația în oraș. Dar 
prețul — peste 10 000 de franci — ii 
determină pe mulți vizitatori să se 
îndrepte către alte standuri : Fiat, 
Volkswagen, Skoda.

Alături de „Minima**,  citeva tipuri 
de automobile electrice prezentate 
de cițiva ani încoace drept „mașini 
ale viitorului". Ei bine, tot ale vii
torului au rămas. Puține standuri 
lasă o- asemenea impresie de rudă 
săracă, retrasă, modestă și insingu- 
rată printre bogății puternici, zgo
motoși și infatuați din jur. Maseratti 
și Lamborghini, Rolls Royce și Ja
guar (12 cilindri) constituie o 
marfă îndelung privită, dar rareori 
atinsă. Dintr-o anumită reticență, eti
chetele cu prețuri nu au fost ex
puse. De unde începe această... pu
doare ? De la aproximativ 150 000 de 
franci în sus. Vizitind salonul, pre
ședintele Franței, Georges Pompi
dou, a intrebat cu umor la standul 
Rolls Royce : „Ministrul de finanțe 
nu v-a cerut încă lista cumpărăto
rilor ?“

Dar prețurile cresc nu numai la 
aceste produse de prestigiu. Ca o 
justificare, fabricanții adaugă fel de 
fel de „găselnițe" (un ștergător pen
tru faruri la noile tipuri de Merce
des, o centură de siguranță automa
tă la Renault 16 TX etc.), dar mai

ales : cai putere, viteză sporită, pe 
lingă diferitele trucuri, chipurile, me
nite să Îmbunătățească gradul de 
confort.

In ziua în care am vizitat salonul 
de la Poarta Versailles am notat, 
dintre sutele de fapte și idei rela
tate in ziare, două știri lipsite apa
rent de orice legătură :

— Un economist de reputație in
ternațională. declara că rezervele de 
petrol cunoscute astăzi în lume vor 
putea face față actualului ritm de 
consum doar incă citeva decenii ;

— Pe un circuit de viteză din 
S.U.A., campionul francez Francois 
Cevert a fost ucis intr-un viraj luat 
cu o viteză de peste 200 kilome- 
tri/oră.

Automobilul Începe să se contu
reze în conștiința omului contempo-

• Ofensiva pistonului rota
tiv • Liliputanii își încearcă 
șansa • „Ca melcul" - cu 
100 km pe oră ? • Cit mai 
are de trăit „monstrul 

sacru" ?

ran ca o imagine a risipei enorme 
de care dă dovadă, în multe țări, ci
vilizația de astăzi. De ce — își spun 
unii — este necesară folosirea a zeci 
sau sute de cai putere pentru de
plasarea unui singur om ? De ce 
este îngăduit ca un motor să con
sume intr-un ceas, pentru plă
cerea unui om, ceea ce natura a 
creat printr-un proces de milenii ? 
Automobilul evidențiază, printre alți 
factori, discriminarea existentă intre 
oameni și între popoare, intr-un do
meniu vital care ne privește în mod 
direct pe toți : utilizarea judicioasă 
a rezervelor naturale.

Intr-un articol despre actualul 
eveniment de la Poarta Versailles, 
un confrate parizian făcea o remarcă 
mucalită, dar macabră : „Automo
bilul a reușit în bună măsură să 
extermine caii. Acum este rindul 
nostru !** Nu e chiar așa, dar... în 
1972, datorită accidentelor de auto
mobil, s-au înregistrat în lume 250 000 
de morți și aproximativ 7.5 milioane 
de răniți. Cifrele sînt enorme, tar 
perspectivele și mai îngrijorătoare. 
Și totuși viteza excesivă considerată 
ca principală cauză a accidentelor 
nu este condamnată in mod unanim, 
ci constituie un subiect de dispută. 
Industriașii susțin că progresul teh
nic merge mină în mină cu spori
rea vitezei. Reclama exaltă perfor
manțele diverselor mărci iar unii 
„specialiști*'  declară că 100 kilometri 
pe oră înseamnă viteză de melc, la 
care adorm la volan.

în Franța, viteza a fost limitată 
recent la 100 kilometri pe ară doar 
pe unele porțiuni de șosea, răminind

nelimitată pe autostrăzi. Sondaje de 
opinie arată că însuși publicul este 
împărțit intre acceptarea și respin
gerea acestei reglementări. Ciudată 
și inexplicabilă agitație, cu atit mai 
inexplicabilă, cu cit studii și cerce
tări medicale demonstrează pe baze 
științifice numeroasele efecte dăună
toare ale vitezei, printre care accen
tuarea riscului de infarct cardiac da
torat concentrării nervoase, pulsului 
accelerat etc.

în același sens, o experiență, asu
pra puterii de rezistență a șoferilor 
s-a încheiat cu incă o concluzie ne
liniștitoare : după o etapă de 500 ki
lometri pe autostradă, parcursă in 
patru ore și 30 minute, oboseala 
ochilor reduce la jumătate capacita
tea de vedere, iar creierul se află 
intr-o stare de somn clinic. Pe ju- 
niătate adormiți, unii șoferi conti
nuă totuși drumul, purtând răspun
derea unor accidente in care dispar 
uneori, familii întregi.

Ajuns la onorabila vîrstă de trei 
sferturi de veac, automobilul nu a 
devenit, după cum 6e vede, mai în
țelept. Și nu va deveni, atîta vreme 
cit o parte din automobiliști vor 
continua în mod conștient și delibe
rat absurda cursă a vitezei. O do
vadă in plus : un inginer englez a 
inventat un aparat de... detectare a 
radarului. Cu 500 metri înaintea 
unui post de control radar, șoferul 
este avertizat și încetinește viteza, 
«căpind astfel de contravenție. Deci 
— tehnică împotriva legii, în spriji
nul fraudei și iresponsabilității.

Cotidianul economic „Les Echos**  
menționează că problemele securită
ții circulației, aglomerării excesive 
și poluării au rămas, și la actualul 
salon, de domeniul prospectivei. Un 
alt ziar parizian relevă un element 
inedit și foarte elocvent : numeroși 
ziariști invitați la inaugurarea salo
nului s-au deplasat la Poarta Ver
sailles... pe motorete.

Este momentul să amintim aici că 
marea expoziție pariziană cuprinde 
nu numai automobile, ci și un mare 
număr de motociclete, motorete și 
biciclete. La actuala ediție a salo
nului, succesul exponatelor pe „două 
roți**  este apreciat ca indiscutabil. 
Sint prezente 69 de mărci, față de 
65 in domeniul automobilului.

Desigur, .nu este deloc cazul de 
proleții că' s-ar întrevedea la o- 
rizont sfirșitul automobilului. „Mon
strul sacru" al acestui veac 
mai are ani lungi de trăit. Dar sini 
semne că ora lucidității se apropie. 
Cind lipsa de carburanți va deveni 
din ce în ce mai presantă, cind aglo
merația, zgomotul șl poluarea vor 
căpăta proporții și mai nocive, 
omul va trebui, va fi obligat să op
teze pentru alte forme de locomo
ție ; ta tune i, fie că automobilul se va 
transforma structural, fie că utili
zarea lui va scădea, altemind cu alte 
vehicule mai simple, mai ieftine, 
mai economice.

La 75 de ani. automobilul nu a a- 
juns la vîrsta înțelepciunii. Poate că 
oamenii totuși.,.

Paul DIACONESCU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar peneral al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

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

Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit, din Ger
mania, sl Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri șl al poporului 
Republicii Democrate Germane, vă mulțumim călduros pentru felicită
rile cele mai cordiale »i salutările frățești transmise cu ocazia celei de-a 
-4-a aniversări a Întemeierii Republicii Democrate Germane.

La fel ca și dv., sîntem convinși că relațiile dintre Reoublica De
mocrată Germană șl Republica Socialistă România se vor adinei în con- 
i :nuf_rq, permanent, pe baza marxism-lenlnismulul și internaționalismu
lui socialist. Alianța frățească, aoUdi. cu Uniunea Sovietică și coeziunea 
tot mai strinaă a comunității statelor socialiste constituie garanția pen
tru aceasta.

Vă urâm dv.. dragi tovarăși, șl poporului român noi succese în 
construirea societății socialiste dezvoltate în Republica Socialistă 
Romania.

\ ERICH HONECKER
Prim-secretar

al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit 

din Germania
WILLY STOPH

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

HORST SINDERMANN
Președintele Conciliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceauș eseu.

Mulțumesc călduros Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România și dumneavoastră personal pentru felicitările cordiale trans
mise cu ocazia alegerii mele în funcția de președinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate Germane.

Sînt de părere că relațiile dintre Republica Democrată Germană 
și Republica Socialistă România se vor dezvolta permanent, în intere
sul celor două popoabe și al întăririi în continuare a comunității sta
telor socialiste, pe baza alianței strînse, indestructibile, a țărilor noastre 
cu Uniunea Sovietică.

WILLY STOPH
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

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

Stimate tovarășe Maurer,

Mulțumesc călduros Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România și dumneavoastră personal pentru felicitările cordiale trans
mise cu ocazia alegerii mele în funcția de președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Democrate Germane.

Permiteți-mi ca la rindul meu să vă urez, de asemenea, m»ltă 
sănătate, succes și forță de muncă în activitatea dv. de înaltă răspundere.

HORST SINDERMANN
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Sesiune științifică cu tema 
„Apărarea patriei — cauză 

si operă a întregului popor"
Timp de două zile s-au desfășurat 

In Capitală lucrările sesiunii științi
fice „Apărarea patriei — cauză și 
operă a întregului popor", organizată 
de Academia de științe sociale șl po
litice și Ministerul Apărării Națio
nale — prin Centrul de studii și cer
cetări de istorie și teorie militară.

La sesiune au participat cadre de 
partid și de stat, generali și ofițeri 
superiori din forțele armate și găr
zile patriotice, personalități ale vieții 
științifice din țara noastră.

In deschiderea lucrărilor, generalul 
de armată Ion Ioniță. ministrul Apă
rării Naționale, a subliniat că ac
tuala sesiune se înscrie in preocupă
rile permanente ale conducerii de 
partid și de stat de a extinde și 

Vadinei activitatea de investigare a 
problematicii apărării naționale a 
României socialiste.

în cursul zilelor de Joi și vineri au 
prezentat comunicări general-colonel 
Ion Coman. general-colonel Ion 
Gheorghe, Ion Traian Ștefănescu, 
Maria Groza, general-maior Constan
tin Opriță. general-colonel Marin Ni- 
colescu, pi of. Mircea Malita, general- 
locotenent Vasile Milea. Nicolae Eco- 
bescu și dr. docent Edwin Glaser, 
prof. dr. ing. Valter Roman, gene
ral-maior Vasile Anescu. general- 
maior Ion Suța. colonelul Iulian Cer- 
nat. oolonelul Traian Grozea și colo
nelul Gheorghe Stănciulescu, care au 
abordat laturi esențiale aie organiză
rii apărării naționale, in lumina con
cepției generale stabilite de condu
cerea noastră de partid și de stat

Pe marginea comunicărilor au luat 
euvintul numeroși participanți, care 
au dezbătut și aprofundat o serie de 
aspecte in legătură cu rolul maselor 
populare In cadrul sistemului națio
nal de apărare, căile și modalitățile 
de amplificare a factorilor economici.

tv

PROGRAMUL 1

t.M Lumea copiilor
t.M O viață pentru o idee : Dl- 

mitrie Pompeiu.
10,00 Telex.
10,05 Seleețlunl din emisiunea 

„Clntare patriei* *.

Camplonatul diviziei A de fotbal 
se reia astăzi. La Craiova va a- 
vea loc, incepind de la ora 15. der
biul etapei a X-a : Universitatea 
Craiova (locul 1, cu 16 puncte) — 
Dinamo București (locul 3, cu 13 
puncte). Se așteaptă, absolut în
dreptățit. ca partida să se ridice 
la un înalt nivel calitativ, pe mă
sura reputației antrenorilor și a 
jucătorilor respectivi. Pentru mare
le interes ce-4 suscită in rindul pu
blicului amator de fotbal, derbiul

• Deschiderea festivă a anu
lui sportiv universitar pentru 
studenții și studentele aparți- 
nind Universității din Bucu
rești va avea loc miine dimi
neață, de la ora 10, la Baza 
sportivă universitară Tel.

In ziua a doua a turneului inter
național feminin de baschet de la 
Praga, echipa Politehnica București 
a intilnlt formația locală Sparta. La 
capătul unui joc echilibrat, baschet
balistele cehoslovace au terminat 
Învingătoare cu soorul 73—71 (31—28).

Selecționata secundă de fotbal a 
R. P. Chineze, aflată in turneu in 
Albania, a susținut o intilnire prie
tenească in compania echipei orașu
lui Kortcea. Partida s-a Încheiat 
cu scorul de 1—0 in favoarea fotba
liștilor albanezi.

In Turui automobilistic al Europei, 
Înaintea ultimei etape (Budapesta —

1M0 Prim plan : învățătoarea din 
DeJtă.

10,53 Publicitate.
11,00 Muzică popular*  cu Mari» Cornescu. Benona Sinule<cu 

și Nelu BfilAșoiu.
U.SO Biblioteca pentru toți : AL 

Da vila.
11.00 Telejurnal.
15 00 Fotbal : Universitatea Cralo- ' va — Dinamo București (di

vizia A). Transmisiune di
rectă de la Craiova. In 
pauză : Publicitate.

18,43 Emisiune În limba germană.
18,30 Caleidoscop cultural-artistic. 
IE 40 Teleglob : Bujumbura — ca- 

‘ pitala statului Burundi. 

morali, demografici și militari care 
determină victoria in lupta pentru 
apărarea cuceririlor revoluționare, a 
libertății, independenței și suverani
tății patriei.

în încheiere, tovarășul Mihnea 
Gheorghiu, președintele Academiei 
de științe sociale și politice, a arătat 
că sesiunea a contribuit la extinde
rea cooperării intre specialiștii din 
armată și cei ai științelor sociale in 
investigarea multidisciplinară a pro
blematicii întăririi capacității de 
apărare a patriei socialiste.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm a fost adresată o telegramă 
Comitetului Central *1  Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. in care se spune : Parti- 
cipanții la sesiunea științifică cu te
ma „Apărarea patriei — cauză și 
ooeră a întregului oopor" iși expri
mă dragostea profundă și recuno
ștința față de Partidul Comunist 
Român, de Comitetul său Central, de 
dumneavoastră. iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru activita
tea neobosita ce o desfășurat! in ve
derea dezvoltării multilaterale, a În
floririi patriei și întăririi capacității 
ei. de apărare.

Conștienți de răsDunderile ce ne 
revin în domeniile în care ne desfă
șurăm activitatea, călăuziți de ideea 
că edificarea și apărarea patriei so
cialiste reorezintă două laturi inse
parabile ale aceleiași mărețe opere, 
încredințăm conducerea de partid, 
pe dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că nu ne 
vom precuDeți eforturile centru in- 
făotuirea neabătută a politicii Par
tidului Comunist Român, pentru a 
contribui la sporirea continuă a po
tențialului de apărare a scumpei 
noastre patrii — Republica Socialistă 
România.

(Agerpres)

19.00 Omul de lingă tine.
19,20 1001 de seri : „Creionul șl 

guma".
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hptărltor.

30,00 Clntecul aăptămlnii : „Nică
ieri*.  Interpretează Doina 
Badea.

30,05 52 de inițiative în 52 de 
săptămîni.

20,15 Tele-enciclopedla.
20,55 Publicitate.
21.00 Film serial : Mannix.
21.50 Teledlvertlsment. „El este...

Octavian Cotescu*. ’
22,45 Telejurnal • Sport. 
23,05 Romanțe șl dntece de pe

trecere
PROGRAMUL t

18,00 Avanpremieră.
18,05 Film serial : „Marea iubire a 

lui Balzac". Episodul VI — 
Acrobații.

17.00 întrebări sl răspunsuri
17.30 Telex.
17,35 Clntece șl jocuri populare interpretate de ansamblul 

„Ciprian Porumbescu" din 
Suceava.

17.50 Istoria filmului sonor : Cine
matografia suedeză.

Solemnitatea inminării 
unor înalte distincții

La Palatul Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România a avut 
loc vineri solemnitatea conferirii de 
ordine și medalii ale Republicii So
cialiste România unor sportivi, an
trenori $i medici sportivi pentru 
contribuția deosebită adusă la dez
voltarea activității sportive și. pen
tru rezultatele valoroase obținute in 
mari competiții sportive internațio
nale, campionate mondiale și euro
pene, precum și la cea de-a XX-a 
ediție a Jocurilor Olimpice de vară 
de la MUnchen — 1972.

La solemnitate au participat to
varășii Emil Bodnaraș, vicepreședin
te al Consiliului de Stat, Constan
tin St&tescu. secretarul Consiliului 
de Stat. Emil Drăgănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Consiliului național 
pentru educație fizică și aport, ge- 
neral-locotenent Marin Dragnea, 
prim-vicepreședinte al C.N.E.F.S.

Au fost distinși cu „Ordinul Mun
cii'*  clas» I : Gheorghe Berceanu, 
Inn Cornianu Drăgan, antrenor fe
deral, Nicolae Martinescu si Ivan 
Patzaichin ; cu ordinul „Meritul 
Sportiv" clasa a Il-a : Ion A- 
lexe. Valeria Bufanu, Serghei Co- 
valiov. Dan Iuga, Argentina Menis, 
Nicolae Navasart, antrenor. Atanase

Dejun in onoarea delegației Republicii Socialiste România 
care a participat la ceremonia instalării președintelui 

Republicii Argentina
Ambasadorul Republicii Argentina 

la București. Juan Carlos Marcelino 
Beltramino, a oferit vineri un de
jun in onoarea delegației Republi
cii Socialiste România, condusă de 
Emil Bodnaraș. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, care a participat 
la ceremonia instalării noului pre
ședinte al Republicii Argentina, ge-

După o călătorie in județele Su
ceava și Neamț, unde a vizitat o- 
biective economico-soclale : Combi
natul de prelucrare a lemnului din 
Suceava și Combinatul de fibre sin
tetice de la Săvinești, precum și a- 
șezăminte culturale și monumente 
istorice și de artă, Erling Dinesen. 
ministrul muncii din Danemarca, și 
specialiștii care il însoțesc s-au îna
poiat în Capitală. în cursul vizitei 
in țara noastră, oaspeții au vizitat,

SPECTACOLE SUSJINUTE DE COLECTIVE 
ARTISTICE DE PESTE HOTARE

Sala Ateneului Român a găzduit 
vineri seara concertul simfonic al 
Orchestrei de Stat din Atena, care 
ne vizitează țara. Sub bagheta lui 
Andreas Paridis, orchestra și-a des
chis programul cu o lucrare româ
nească : Preludiu simfonic de Ion 
Dumitrescu. A urmat o primă audi
ție — Concertul pentru pian in do 
minor de Manolis Kalomiris, inter
pretat de pianistul Aris Garuphalis, 
seara muzicală incheindu-se cu pre
zentarea Simfoniei I de Brahms.

La manifestare au asistat Dumitru 
Popescu, președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Va
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Ion Dumitrescu, 
președintele Uniunii compozitorilor, 
alți reprezentanți al vieții noastre 
culturale, un numeros public.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Aristote Phrydas. ambasadorul Re
publicii Elene la București, șefi ai 
altor misiuni diplomatice acreditați 
în țara noastră și alți membri ai 
corpului diplomatic.

După un nou concert în Capitală.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
ASTĂ-SEARĂ, LA CLUJ

Gala finală 
a campionatelor 
naționale de box
Sala sporturilor din Clui găzdu

iește astă-seară ultima reuniune a 
campionatelor naționale de box pe 
anul 1973. in care vor fi desemnați 
noii campioni ai tării.

Iată programul galei finale : ca
tegoria semimuscă : Stefan Băiatu 
— Aurel Mihal : categoria muscă : 
Ibrahim Faredin — Constantin Gru- 
iescu : categoria pană : Constantin 
Ștefanovici — Gheorghe Ciochină : 
categoria cocos : Marian Lazăr — 
Mircea Tone : categoria semiusoară : 
Augustin Iacob — Simion Cuțov ; ca
tegoria ușoară : Paul Dobrescu — 
Calistrat Cutov : categoria mijlocie 
mică : Sandu Tirllă — Stefan ‘Flo- 
rea : categoria semimijlocie : Vasile 
Antoniu — Victor Zilberman : cate
goria mijlocie : Alee Năstac — Mi
hai Banu ; categoria semigrea : Ma
rin Constantinescu — Ion Gyorffi : 
categoria grea : Ion Alexe — Ilie 
Dascălu.

TENIS
In semifinalele turneului interna

țional de tenis de la Madrid, con- 
tind pentru „Marele premiu — 
F.I.L.T.", s-au calificat, pină acum, 
olandezul Tom Okker, chilianul Jai
me Fillol, englezul Chris Mottram 
șl jucătorul român Ilie Năstase, care 
l-a invins pe iugoslavul Nikola Pllici, 
cu 8—2, 6—3. urmind să-1 in- 
tilnească pe olandezul Tom Okker. 
In optimile de finală ale probei de 
dublu masculin s-au desfășurat doar 
două partide : Ion Țiriac (România), 
Bjdrn Borg (Suedia) — Ganzabal (Ar
gentina), Phillips Moore (Australia) 
6—3, 6—3 ; Laver (Australia). Bat
trick (Anglia) — Kukal, Zednik 
(Cehoslovacia) 6—4, 7—6.

Sciotnic, Vartolomeu Roman. Mihai 
Zafiu,

Prin același decret au fost, de •- 
semenea, conferite ordine al meda
lii ale Republicii Socialiste România 
ailor 50 de sportivi fruntași.

Tnmlnînd Înaltele distincții, tova
rășul Emil Bodnaraș, in numele 
Consiliului de Stal, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. al Consiliului de 
Miniștri, a felicitat pe cel decorați 
pentru meritele dobindite în con
fruntările sportive internaționale. 
Subliniind că partidul și guvernul 
au creat condițiile cele mal cores
punzătoare dezvoltării sportului. în 
special a celui de masă, vicepre
ședintele Consiliului de Stat a urat 
sportivilor noi succese.

în numele celor decorați au luat 
euvintul sportivii Argentina Menis și 
Gheorghe Berceanu. care sl-au ex
primat gratitudinea față de condu
cerea de partid si de stat pentru 
marca cinste ce ii s-a făcut, expre
sie a grijii permanente ce o poartă 
întregul popor activității de educa
ție fizică și sport, sportivilor frun
tași. Ei s-au angajat să nu precupe
țească nici un efort pentru a ridica 
tot mai sus prestigiul patriei noastre 
pe tărimul sportului.

(Agerpres)

neral-locotenent Juan Domingo Pe
ron.

A luat parte Maria Groza, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale. care a făcut parte din dele
gație.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă oordială, prietenească.

de asemenea. Institutul Politehnic și 
Muzeul de Artă din București.

Vineri dimineața, ministrul mun
cii danez a încheiat convorbirile cu 
ministrul muncii. Petre Lupu.

Ambasadorul Danemarcei la Bucu
rești. Torben Busck-Nielsen, a ofe
rit vineri un dineu, cu prilejul vi
zitei ministrului danez, la care au 
participat Petre Lupu, membrii con
ducerii Ministerului Muncii și alte 
persoane oficiale. (Agerpres) 

susținut simbătă in aceeași sală. Or
chestra de Stat din Atena iși va 
continua turneul la Brașov șl Sibiu.

★
în aceeași seară. în sala Comedia 

a Teatrului Național .,1. L. Caragia- 
le“, a avut loc un spectacol prezen
tat de colectivul Teatrului Național 
din Subotița — Iugoslavia. Aflați in
tr-un schimb cultural cu Teatrul de 
Stat din Tg. Mureș, artiștii iugoslavi 
au interpretat comedia muzicală 
„Mofturoasa" de scriitorul clasic sirb 
Kosta Trifkovici, în regia lui Iovan 
Koniovici.

★
Colectivul Teatrului național ger

man din Weimar și-a încheiat vineri 
seara turneul de 3 zile întreprins la 
Timișoara. Oaspeții au prezentat, la 
Teatrul național și Teatrul german de 
stat din Timișoara, precum și la că
minul cultural din comuna Giarma- 
ta, spectacole cu piesele „Ulciorul 
sfărîmat" de H. Kleist și „Cercul 
de cretă caucazian" de B. Brecht.

(Agerpres)

FOTBAL: Azi la Craiova

Derbiul etapei a X-a

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Cronica zilei întrevedere la Ministerul Educației și Învățămîntului
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu. a adresat o telegramă de 
felicitare dr. Alberto Juan Vignes cu 
ocazia numirii sale in funcția de mi
nistru al relațiilor externe și culte
lor al Republicii Argentina.

Vineri după-amiază, a sosit la 
București Pios de los Casares y de 
Illana, șeful Reprezentanței Consu
lare șl Comerciale a Spaniei in Re
publica Socialistă România.

★
Delegația condusă de Liudmila 

Jivkova, prim-vicepreședinte al Co
mitetului pentru artă și cultură din 
R. P. Bulgaria, care a întreprins o 
vizită în țara noastră, a părăsit vi
neri dimineața Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
se aflau loan Jinga,- vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, preoțim și Spas Gospodov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București.

★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naționale a Republicii Zambia 
— aniversarea proclamării indepen
denței — Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea a 
organizat, vineri, o seară culturală, 
in cadrul căreia ziaristul Auguștin 
Bumbac, redactor la ziarul „Scinteia", 
a prezentat conferința „Zambia — 
țara fluviului Zambezi".

A luat apoi euvintul Dunstan Wes
ton Kamana, ambasadorul Republicii 
Zambia la București, care a vorbit 
despre realizările poporului zambian 
in cei 9 ani ce au trecut de la pro
clamarea independenței, despre dez
voltarea continuă a relațiilor de 
prietenie dintre România și Zambia.

Seara culturală s^a încheiat cu un 
program de filme documentare zam- 
biene.

★
La Craiova a avut loc vineri seara 

o adunare festivă prilejuită de apro
piata sărbătorire a „Zilei Națiunilor 
Unite", care din acest an va fi ani
versată și ca „Zi mondială de infor
mare asupra dezvoltării". Cu acest 
prilej, Fuad Muhammed, reprezen
tantul rezident ad-interim al Progra
mului Națiunilor Unite pentru Dez
voltare in România, a vorbit despre 
acțiunile întreprinse de O.N.U. în 
domeniul dezvoltării, precum și 
participarea României la înfăptuirea 
programelor de asistență tehnică ini
țiate de acest important organism 
internațional.

(Agerpres)

vremea
Ieri In țara : Vremea s-a răcit a- 

preciabil in toate regiunile. Cerul a 
fost variabil. Vintul a suflat potri
vit, cu intensificări locale in Mol
dova si pe litoral. Temperatura ae
rului la ora 14 oscila intre 4 grade 
la Topi ița si 17 grade la București, 

„Viziru. Fundulea și Hîrșova.' -In 
București : Vremea s-a răcit. Cerul 
a fost variabil. Vintul a suflat po
trivit. Temperatura maximă a fost 
de 18 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
21, 22 și 23 octombrie. în țară : Vre
me răcoroasă la începutul interva
lului, mai ales în nordul tării. Ce
rul va fi variabil, mai mult noros 
în Crișana, Transilvania. Maramureș 
și Moldova, unde vor cădea ploi lo
cale. în rest, ploi izolate. Vint po
trivit, ' predominînd din vest. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
intre zero și 10 grade, iar cele ma
xime între 10 și 20 de grade. In 
București : Cerul va fi temporar 
noros. Vint potrivit Temperatura va 
continua să scadă, la începutul in
tervalului.

LOTO
Numerele extrase la tragerea din 

19 octombrie 1973
Fond general de premii : 1 005 512 

lei
Extragerea I : 29 27 88 23 32 90

12 60 51
Extragerea a II-a : 81 15 55 38 46

13 5 39 17 

de la Craiova va fi în întregime 
transmis de televiziune.

Celelalte meciuri ale etapei se 
dispută miine, după următorul pro
gram : F.C. Constanța (2) — U.T.A. 
(16). Politehnica Timișoarei (7) — 
Steaua (4), C.S.M. Reșița (6) — 
Steagul roșu Brașov (9), Univer
sitatea Cluj (8) — S.C. Bacău (10), 
F.C. Argeș (11) — F.C. Petrolul 
(f5). Jiul Petroșani (17) — Poli
tehnica Iași (5), Sportul studen
țesc (14) — C.F.R. Cluj (12), Ra
pid (18) — A.S.A. Tg. Mureș (13).

Praga — Hanovra — Travemunde), 
conduce echipajul vest-german Wald- 
ner-Boekmann („Opel"). cu 21 punc
te penalizare. Urmează alte trei 
echipaje din R. F. Germania : 
Hockemeyer-Boese („AUDI"), Me- 
yendorf-Mischo („BMW") și Eber- 
hhardt-Liffler („Opel") — toate cu 
cite 26 p.p. Dintre cele 61 de echi
paje care au luat startul la 6 octom
brie la Erbach (R. F. Germania), au 
mai rămas în cursă 49.

In primul tur al „Cupei Cupelor*  
Ia baschet masculin, echipa vest-ger- 
mană M.T.V. Giessen a întrecut, pe 
teren propriu, formația Falcon Co
penhaga, cu scorul de 112—51 (46—27).

Cursa cicliști de șase zile, desfă
șurată pe velodromul acoperit din 
Montreal, s-a încheiat cu victoria cu
plului Ferdinand Bracke (Belgia) — 
Allain van Lancker (Franța). Cîști- 
gătorii au parcurs 2 403 km.

Tovarășul Paul Nlculescu-Mizil, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul educației ți invăță- 
mlnttilul, a primit, vineri dimineața, 
la Ministerul Educației și Învățămîn- 
tului, delegația condusă de Tamara 
Lașcarașvîli. ministrul învățământu
lui de cultură generală al R.8.S. 
Gruzine, aflată fntr-o vizită docu
mentară in România.

Vizitele delegației Confederației 
industriilor britanice 

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Vineri, după-amiază, tovarășul Ma

nea Mănescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, a 
primit delegația Confederației indus
triilor britanice, condusă de Ralph 
Bateman, vicepreședinte al acestui 
organism.

Cu acest prilej, tovarășul Manea 
Mănescu a prezentat unele aspecte 
cu privire la potențialul economic in 
continuă dezvoltare al României, la 
relațiile de'colaborare și cooperare 
economică, industrială, tehnică și 
științifică pe care le întreține Româ
nia, posibilitățile țării noastre in

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
„Aș putea caracteriza vizita în

treprinsă in România ca deosebit de 
activă și fructuoasă — a declarat dl. 
Ralph Bateman, vicepreședinte al 
Confederației industriilor britanice, 
în cadrul unei conferințe de presă 
care a aVu-t loc vineri în Capitală, 
la care au participat reprezentanți ai 
Agenției Române de Presă „Ager
pres, Radio televiziunii, ai unor pu
blicații centrale.,

Oaspetele a subliniat caracterul 
foarte util al convorbirilor și con
tactelor avute în cursul acestei vi
zite. irAm avut plăcerea de a 
fi primiți de președintele Nicolae 
Ceaușescu, care ne-a acordat două 
ore din prețiosul său timp. Am fost 
impresionați de bunăvoința și prie
tenia cu care am fost primiți. Con
vorbirea a prilejuit un fructuos 
schimb de opinii, din care s-au des
prins noi căi de intensificare a rela
țiilor dintre industriile țărilor noas-

Apelul P. C. din Chile 
adresai poporului chilian

PARIS 19 (Agerpres). — Ziarul 
..l’Humanite", organ al Partidului 
Comunist Francez, publică textul 
apelului P.C. din Chile, adresat po
porului chilian și difuzat clandestin 
in țară. După ce arată că „lovitura 
de la ■ 11. septembrie a aruncat . țara 

“intr-o atmosferăz de teroare și de 
brutalitate fără precedent în istorie", 
documentul subliniază că orice ac
țiune a juntei militare reprezintă ne
garea totală a ceea ce afirma că a- 
pără opoziția față de guvernul popu
lar. „Vorbeau despre democrație și 
impun dictatura. Vorbeau despre li
bertate și au instaurat lagărele de 
concentrare".

• Menționind că este cunoscut deza
cordul față de noul regim al unor 
parlamentari și conducători, in frunte 
cu personalități ca Radomiro Tomic, 
Bernardo Leighton, Renan Fuentealba 
și alții, care au rămas credincioși 
principiilor lor și au respins prin 
declarații publice lovitura de stat și 
consecințele sale, documentul P.C. 
din Chile apreciază că aceasta Ie face 
cinste, ei reprezentind opinia imen
sei majorități a democrat-creștinilor. 
Cardinalul Râul Silva Henriquez și 
Comitetul permanent al episcopatu
lui — relevă, în continuare, apelul 
— au dat publicității o declarație în 
care se afirmă printre altele : „Cer^m 
să fie respectați aceia care au căzut 
în luptă și in primul rind acela care 
a fost pină la 11 septembrie pre
ședintele republicii". Dar acest lucru 
nu a fost respectat nicăieri. Vulturii 
au început să devoreze cadavrul pre
ședintelui, dar ei se înșeală amarnic. 
Ei nu vor smulge niciodată din ini
ma poporului amintirea unui om care 
și-a iubit patria mai presus de orice 
și a luptat timp de decenii pentru 
eliberarea celor oprimați și exploa
tați și care a căzut în luptă, ca un 
erou.

Exprimind oonvingerea că momen
tele grele pe care Ie trăiește țara 
vor trece, iar figura lui Salvador 
Allende, a președintelui care a re
dat țării cuprul său, care a înfrun
tat imperialismul și oligarhia, care 
nu a cedat in fața lingușelilor și a- 
menințărilor dușmanului, care a fost 
loial pină la moarte, va rămine 
fixată in istoria țării și a America 
Latine, documentul subliniază : „Im
perialismul și oligarhia nu au iertat 
președintelui Allende și Unității 
Populare tot ceea ce a fost făcut in 
domeniul naționalizării industriei 
extractive, aprofundării reformei a- 
grare, etatizării băncilor, constituirii 
sectorului proprietății sociale în do
meniul economic. Iată de ce el au 
vrut să doboare guvernul prin orice 
mijloc".

„Actuala stare de lucruri nu va fi 
veșnică — se spune in apel. Nu va 
precumpăni minciuna asupra adevă
rului, oprimarea nu va învinge li
bertatea, fascismul nu va învinge 
democrația. Mai devreme, și nu mai 
tîrziu, țara va ieși din acest întu
neric și din această situație. Nu e- 
xistă și nici nu vor exista forțe ca
pabile să țină în lanțuri. multă 
vreme, poporul nostru, nici să înă
bușe curentele înnoitoare ale socie
tății".

Referindu-se la lupta poporului, a 
tuturor forțelor democratice pentru 
viitorul luminos al țării, apelul P.C. 
din Chile arată că poporul va re
veni la conducere și nu va fi obli
gat, acest lucru este sigur, să resta
bilească situația instituțională exis
tentă pină de curind. Va promulga 
în mod democratic o nouă Constitu
ție, noi legi, noi coduri, va crea noi 
instituții de putere, un stat de drept 
superior celui pe care puciul l-a înlă
turat. într-un asemenea stat de drept 
toate credințele religioase vor fi res
pectate, va exista pluralismul, dar 
nu va exista protecție legală pentru 
fascism, pentru delictul economic și 
pentru activitățile sedițioase. După 
tot ceea ce s-a întimplat. poporul 
are dreptul să-și fixeze ca obiectiv 
crearea unor forțe armate și a unei 
poliții de tip nou. Tara nu va trece 
zadarnic prin dureroasa experiență 
pe care o trăiește acum. Aceste pro
bleme și altele se vor cere reanali- 
zate de către toate forțele revoluțio
nare ii democratice, pentru a «e

În timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă priete
nească, au fost abordate probleme 
ale dezvoltării lnvățftmlnlulul, ale 
colaborării reciproce în acest dome
niu.

A fost de față N. A. Netesov. con
silier al Ambasadei Uniunii Sovie
tice la București. (Agerpres)

dezvoltarea colaborării economice 
internaționale reciproc avantajoase.

A fost de față Derick Rosslyn 
Ashe, ambasadorul Marii Britanii la 
București.

★
Vineri seara, dL Ralph Bateman, 

vicepreședinte al Confederației in
dustriilor britanice, care se află intr-o 
vizită in țara noastră, in fruntea 
unei delegații, a oferit o recepție.

Au participat Ion Pățan, vicepre-' 
ședințe al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior. Ro
man Moldovan, președintele Came
rei de comerț, alte persoane oficiale.

tre, posibilități și perspective largi 
de colaborare.

Abordind problema obiectivelor vi
zitei, oaspetele a spus : „în general, 
rezultatele acestei vizite sint deose
bit de încurajatoare, iar colaborarea 
va Îmbrăca forme diferite și com
plexe, de la constituirea unor între
prinderi mixte și pină la fabricarea 
sub licență a unor utilaje, mașini, 
aparatură, contractarea in România 
a unor subansamble pentru industria 
engleză, precum și tradiționalele re
lații de vinzare-cumpărare. Coope
rările vor avea loc in domeniile si
derurgiei, construcțiilor etc. Membrii 
delegației, fiecare in sectorul său, au 
reușit să rezolve mult mai multe 
probleme decit și-au propuff și au 
sperat, găsind înțelegere și sprijin 
din partea partenerilor români. E 
ușor să te înțelegi cu oameni care 
au atita bunăvoință".

(Agerpres)

ajunge, asupra acestei teme și asu
pra altora, la o concepție comună. 
Va fi necesar, indispensabil, să se 
promoveze și o reexaminare critică 
și autocritică a celor aproape trei 
arii de guvernare populară.

„în această 'peîioadă — se Spune 
în document — au fost realizate lu
cruri mari, dar au fost comise și 
erori grave. Prejudicii foarte serioa
se au fost provocate de pozițiile și 
activitatea extremelor stingi, ca și de 
tendințele reformiste care într-un 
moment sau altul s-au manifestat în 
însăși acțiunea guvernului popular. 
Partidul Comunist din Chile este ab
solut convins că poziția sa de ăpă- 
rare fără rezerve a guvernului popu
lar. angajamentul său îndreptat spre 
găsirea înțelegerii cu alte sectoare 
democratice. principale, de bază, 
eforturile sale tinzind să confere 
securitatea păturilor mijlocii ale 
populației, acțiunea sa îndreptată 
spre concentrarea focului împotriva 
dușmanilor principali — imperialis
mul și reacțiunea extremistă — per
severenta sa in întărirea unității 
dintre socialiști și comuniști, unita
tea clasei muncitoare și înțelegerea 
între toate partidele de Unitate 
Populară, preocuparea pentru o creș
tere a producției și productivității, 
autofinanțarea întreprinderilor sfe
rei sociale și cea mai mare disciplină 
în muncă — constituie o politică ge
nerală în întregime justă. Cu toate 
acestea. Partidul Comunist din Chile 
nu exclude ca în acțiunea sa să fi 
existat lipsuri și greșeli. Pe de altă 
parte, el consideră că nu acesta este 
momentul oportun pentru discutarea 
erorilor comise de guvern sau de 
Unitatea Populară in ansamblul ei, 
sau de fiecare sector politic în par
te. Fiecare lucru la timpul său. A 
pune acum accentul asupra acestei 
discuții ar putea să prejudicieze uni
tatea între partidele populare în mo
mentul în care problema principală 
este tocmai de a menține și a dez
volta unitatea lor pentru a face față 
dictaturii militare și a răspunde în 
soirit unitar sarcinilor noi ce stau în 
fata clasei muncitoare și a poporu
lui".

In noile condiții — arată documen
tul — Partidul Comunist din Chile 
și tineretul comunist vor ști să-și 
facă datoria. O dată in plus partidul 
nostru se va căli in noile și asprele 
condiții in care va acționa in viito
rul apropiat. Din ele va ieși mat 
mare și mai prestigios. Am suferit 
multe lovituri dar ne vom reveni.

în ultima parte a apelului său că
tre popor, P.C. din Chile amintește 
că la cîteva zile după moartea lui 
Pablo Neruda, care nu a fost numai 
un mare poet, ci și un adevărat mi
litant comunist, a fost arestat de 
uzurpatori secretarul general, Luis 
Corvalan. „Luis Corvalan este un 
revoluționar încercat, un patriot 
combativ care a înfruntat de multe 
ori, în cursul întregii sale vieți de 
luptător rigoarea torturii și repre
siunii. Este necesară mobilizarea ur
gentă a tuturor democraților pentru 
salvgardarea integrității sale fizice 
și obținerea eliberării sale, ca și a 
eliberării miilor de revoluționari și 
democrați ce se află in lagărele de 
concentrare ale juntei".

în încheierea documentului- »e 
spune : „Trebuie să punem capăt 
terorii exercitate împotriva poporu
lui și să deschidem drum unor noi 
orizonturi revoluționare. De aceea, 
euvintul de ordine al momentului ac
tual este unitatea cea mai largă a 
poporului ; unitate pentru apărarea 
dreptului la viață și pentru a pune 
capăt represiunii și morții ; unitate 
pentru a apăra dreptul la muncă, 
pentru a face să ia sfîrșit concedie
rile și represaliile ; unitate pentru 
apărarea cuceririlor clasei muncitoâ-. 
re ; pentru a obține ajustarea sala
riilor și măsuri care să apere nive
lul de trai atins in timpul guvernu
lui popular, pentru a menține orga
nizarea sindicală, pentru a evita în
toarcerea exploatatorilor la condu
cerea întreprinderilor. Unitate pentru 
redobindirea libertăților publice ! U- 
nitate pentru reluarea căii schimbă
rilor revoluționare !"



viața internațională
Conferința pentru securitate și cooperare în Europa

întărirea încrederii si stabilității pe continent
premisă a realizării obiectivelor propuse

Evoluția conflictului 
din Orientul Apropiat

• Intervenția delegatului român in subcomisia pentru aspectele militare ale securitâții A DEZVOLTĂRII
GENEVA 19 — Corespondentul

Aaemres. Comebu Vlad. transmite : 
Subcomisia pentru aspectele milita
re ale securității a Conferinței pen
tru securitate ri cooperare in Euro
pa. care isi desfășoară lucrările la 
Geneva, gi-a încheiat o primă run
dă de dezbateri privind problema 
întăririi încrederii si creșterii stabi
lității pe continent. în centrul aten
ției au stat documentele de lucru 
prezentate de România. U.R.S.S.. 
Anglia. Norvegia si Spania, care — 
aproape in totalitate — situează pe 
nnm plan, asa cum se specifică si 
in mandatul acestei subcomisii, sar
cina elaborării de măsuri concrete 
privind notificarea marilor manevre 
militare, invitarea de observatori la 
asemenea manevre si notificarea 
marilor mișcări militare.

Delegatul român, Romulus Neaga, 
a evidențiat că România acordă o 
mare importantă înfăptuirii de mă
suri efective in această direcție, 
pornind de la premisa că realizarea 
obiectivelor conferinței este strins 
legată de întărirea încrederii si creș
terii stabilității pe continent. Suspi
ciunea. neîncrederea si instabilita
tea. care s-au acumulat in Europa 
ca rezultat al politicii de forță și al 
concentrării celor mai mari mijloa
ce de distrugere din lume — a sub
liniat vorbitorul — nu pot fi elimi
nate dintr-o dată : pentru realizarea 
unei stabilități reale si a unei în
crederi depline este necesară par
curgerea unui intreg proces, care să 
ducă in final la eliminarea acumu
lărilor de arme de distrugere în 
masa. Acest proces poate viza la în
ceput. desigur, unele acțiuni parția
le. cum sini notificarea marilor mâ
nem si mișcări militare, precum si 
schimbul de observatori la manevre. 
Dar chiar in această fază, a relevat 
reprezentantul român, măsurile ini
tiate pot și trebuie să fie com
pletate cu alte acțiuni care vi
rează domeniul cel mai periculos 
al cursei înarmărilor, neîncrederii si 
Instabilității — cel al înarmărilor 
nucleare. în acest sens, el a subli
mat necesitatea asumării de către 
statele participante la conferință a 
obligației de a se abține de la am-

plasarea de arme nucleare pe teri
toriul altor atate. Reprezentanții O- 
landei și Canadei au evidențiat une
le aspecte din propunerea româ
nească.

Prezentat in cadrul aceleiași sub
comisii. documentul de lucru al 
U.R.S.S.. oonsiderind util ca măsu
rile de îmbunătățire a situației po
litice in Europa si măsurile în do
meniul destinderii militare sâ 
completeze reciproc, prevede ca sta
tele participante, actionind în inte
resul întăririi stabilității si încrede
rii in Europa, să-și notifice marile 
manevre militare în regiuni 
minate si să facă schimb 
valori pe baza de imitație 
nea manevre.

De asemenea, delegația 
viei a propus ca măsurile 
dere menționate mai sus 
completate cu măsuri destinate 
prevină marile manevre 
care ar putea să creeze 
in alte tari si să ducă la 
tensiunii în relațiile l.J._________
precum si cu alte măsuri, cum ar fi 
evitarea manevrelor militare, chiar 
și a celor de anvergură mai mică, 
in zonele de frontieră ; abținerea 
de la stabilirea de noi baze militare 
sau lărgirea bazelor existente : ab
ținerea de la trimiterea de noi for
te armate in orice regiune a Euro
pei si altele. în mod deosebit, 
prezentantul iugoslav a 
asupra diferențierii între 
militare naționale si cele 
tionale. subliniind că 
multinaționale, indiferent 
rul de oameni si miiloacele pe care 
le angajează, sint de natură să sus
cite neîncrederea intr-o măsură mai 
directă.

Reprezentanții altor state au in
sistat ca in elaborarea măsurilor de 
încredere să se aibă in vedere atit 
forțele armate terestre, aeriene, cit 
si cele navale.

Pe aceste baze, participant» au 
avut si un schimb de vederi asupra 
conținutului concret al notificărilor 
și asupra invitațiilor pentru partici
parea de observatori Ia manevrele 
militare. Propuneri concrete în acest 
sens au făcut reprezentanții
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U.R.S.S.. Poloniei. Angliei. Norve
giei. Suediei si ai altor țări.

în cadrul comisiei a doua pentru 
cooperare economică, tehnico-știin- 
tifieft si a mediului inconiurător s-a 
discutat, printre altele, in legătură 
cu începerea, in cursul săptăminii 
viitoare, a activității în comisiile 
privind cooperarea in domeniul pro
tecției mediului ambiant.

în subcomisia privind schimburile 
comerciale, delegatul român s-a pro
nunțat pentru găsirea miiloacelor si 
adoptarea măsurilor adecvate în ve
derea eliminării obstacolelor de orice 
natură aflate in calea dezvoltării co
merțului. Progresele înregistrate pe 
această cale, a încheiat cl. vor avea 
efecte binefăcătoare pentru toate 
statele continentului, pentru cauza 
securității si cooperării in Europa.

în subcomisia pentru principiile 
relațiilor dintre state au continuat 
discuțiile asupra principiului ne- 
folosirii forței si ^amenințării cu 
forța. Luînd cuvîntul. delegatul ro
mân a subliniat importanta acestui 
principiu a cărui respectare strictă 
constituie garanția primordială a 
păcii si securității în Europa și în 
întreaga lume. Relevînd necesitatea 
enunțării cu claritate a elementelor 
esențiale ale acestui principiu si a 
angajamentului statelor de a-1 res
pecta in conformitate cu scopurile și 
principiile Cartei Națiunilor Unite, 
vorbitorul a arătat că este necesar 
să se prevadă obligația statelor par
ticipante de a se abține de la orice 
constringere de ordin militar, politic, 
economic sau de orice altă natură 
împotriva unui stat participant, 
precum si de la orice alte acte ce 
implică sau favorizează folosirea 
forței. El s-a pronunțat pentru * ca
lificarea oricărui act de folosire a 
forței sau de amenințare cu forța, 
ca o încălcare a dreptului interna
tional. a scopurilor și principiilor 
Cartei O.N.U.. ca o crimă impotri
va păcii.

în cadrul ședinței. delegația 
Franței a prezentat un proiect de 
declarație cu privire la principiile 
care guvernează relațiile dintre sta
tele participante la conferință.

DeNEW YORK 19 (Agerpres). — 
la corespondentul nostru C. Alexan- 
droaie : Consiliul Economic 6» So
cial (ECOSOC) a luat în dezba
tere raportul Consiliului pentru Co
merț și Dezvoltare. Necesitatea ur
gentă a revizuirii priorităților stra
tegiei mondiale a dezvoltării, a ame
liorării decalajelor ce separă sta
tele în curs de dezvoltare de state
le industrializate constituie princi
palele subiecte ale dezbaterilor.

Reprezentantul României, Marian 
Chirlla, prezentînd poziția țării 
noastre față de acest document, a 
declarat că participarea țării noas
tre la activitățile Conferinței Na
țiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare (UNCTAD) a fost în
totdeauna călăuzită de preocuparea 
pentru adoptarea unor măsuri efi
ciente In domeniul colaborării eco
nomice și financiare, destinate spri
jinirii eforturilor proprii ale țărilor 
în curs de dezvoltare.

Vorbitorul a subliniat, pe de altâ 
parte, necesitatea ca, in viitor. Con
siliul pentru comerț și dezvoltare, 
ca de altfel toate celelalte elemente 
ale structurii organizatorice a 
UNCTAD, să acorde o atenție 
sporită examinării problematicii 
strategiei internaționale pentru dez
voltare.

Vorbitorul a arătat că, potrivit o- 
piniei României, orice problemă care 
Interesează diferitele state să fie 
reglementată cu participarea lor di
rectă și cu respectarea intereselor 
celor in cauză. Reprezentantul ro
mân a salutat recomandarea Consi
liului pentru comerț și dezvoltare 
de a se prelungi mandatul grupului 
de lucru însărcinat cu elaborarea 
Cartei drepturilor și obligațiilor eco
nomice ale statelor.

CAIRO 19 (Agerpres). — Armata 
egipteană și-a consolidat pozițiile pe 
ambele maluri ale Canalului de 
Suez, resplngind contraofensiva lan
sată joi de forțele israeliene, anunță 
un comunicat militar egiptean, dat 
publicității de postul de radio Cairo. 
In prezent, arată comunicatul, lup
tele devin din ce in ce mai intense 
în Sinai, desfășurindu-se pe toată 
lungimea frontului. Forțele terestre 
egiptene luptă împotriva celor isra
eliene, care au primit Întăriri, ier 
aviația continuă să atace concentră
rile de blindate israeliene.

Forțele egiptene, arată comunica
tul, âu reușit să distrugă o mare 
parte a trupelor israeliene care s-au 
infiltrat în cursul nopții, traversind 
Lacurile Amare.

Trupele terestre egiptene au reali
zat cu succes obiectivele lor de lup
tă, cu ajutorul forțelor aeriene, pro- 
vocînd armatei israeliene pierderi 
grele, în oameni și echipament mi
litar. 1

Comunicatul arată, totodată, că 
unitățile de apărare antiaeriană au 
respins avioanele israeliene care în
cercau să atace un număr de aero
porturi avansate pe front și că au 
distrus 15 aparate israeliene, printre 
care trei elicoptere.

într-o declarație reluată de agen
țiile de presă internaționale, gene
ralul Gamal Mohamed Aii a afirmat 
că „forțele egiptene, care controlează 
in întregime linta de fortificații Bar 
Lev, de pe malul răsăritean al Ca
nalului de Suez, au angajat . un 
război cu mijloace convenționale în 
deșertul Sinai" și că „ele își vor 
continua lupta pină la victorie".

★
DAMASC 19 (Agerpres). — Lupte 

puternice se desfășoară, din zorii 
zilei de vineri, în sectorul central al 
înălțimilor Golan, anunță un co
municat militar sirian dat publici
tății la Damasc. Se precizează că 
unități de tancuri și artilerie au de
clanșat ofensiva impotriva trupelor 
israeliene.

Comunicatul arată că se consoli
dează capul de pod creat de forțele 
lsraeliene pe malul occidental al 
canalului. Forța operațională infil
trată in această zonă a fost întărită 
cu tancuri și artilerie, lnaintînd spre 
nord, în spatele liniilor egiptene. în 
legătură cu aceasta, un purtător de 
cuvint militar israelian a precizat că 
scopul esențial al creării capului de 
pod este distrugerea tuturor baterii
lor de rachete egiptene, într-o anu
mită zonă a frontului. El a mențio
nat că unitatea specială respectivă 
și-a Îndeplinit misiunea.

în cursul luptelor care au avut 
loc in Sinai au fost distruse 20 de 
tancuri egiptene, precum și o serie 
de baterii de rachete.

Aviația israeliană a atacat vineri, 
fără întrerupere, obiective militare 
egiptene. în cadrul puternicelor 
lupte aeriene care au avut loc în 
cursul zilei, a arătat purtătorul de 
cuvint militar israelian, au fost 
doborîte 16 avioane egiptene in zona 
Suezului și trei deasupra Meditera- 
nei.

In ceea ce privește frontul din 
zona înălțimilor Golan, purtătorul 
de cuvint a anunțat că forțe isra- 
eliene au intrat in acțiune în cursul 
nopții de joi spre vineri pentru a 
respinge un atac combinat lansat de 
trupe siriene, irakiene și iordaniene, 
in zona centrală. Un comunicat dat 
publicității la Tel Aviv arată că 
forțele terestre israeliene, sprijinite 
de aviație, au * x 
părții adverse.

1 Kosîghifi—A. Sadat
MOSCOVA 19 (Agerpres). — Ale

xei Koslghln, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., s-a aflat, 
Intre 16 și 19 octombrie, la Cairo 
unde a avut întîlniri cu președintele 
Republicii Arabe Egipt. Anwar Sa
dat — transmite agenția T.A.S.S,

Convorbiri economice
româno-bulgare

contracarat acțiunea

★
UNITE 19 (Ager-

VIENTIANE 19 (Agerpres). — A- 
gențîa Khaosan Pathet Lao informea
ză câ Soth Phetrasy. conducătorul 
delegației Forțelor patriotice laoție- 
ne. și Soukan Villay-Sane. conducă
torul delegației guvernului de la 
Vientiane in Comisia comună cen
trală pentru îndeplinirea acordului de 
la Vientiane, s-au intilnit in zilele 
de 9 si 18 octombrie. A fost discu
tat stadiul pregătirilor în vederea 
neutralizării orașelor Vientiane și 
Luang Prabang. astfel încit sâ fie 
create condițiile necesare desfășură
rii activității comisiei. Totodată, au

fost examinate probleme privind 
constituirea, intr-un termen cit mai 
scurt posibil, a unui guvern provi
zoriu de uniune naționala și a unui 
consiliu consultativ politic național.

Postul de radio Pathet Lao a in
format, de asemenea, că, in perioada 
sfirșitul lui septembrie — începutul 
lui octombrie, au avut loc cinci in- 
tilniri intre Souk Vpngsak, conducă
torul ad-interim al delegației Forțe
lor patriotice laoțiene, și prințul Su- 
vanna Fuma, președintele Guvernu
lui provizoriu de uniune națională, 
consacrate acelorași probleme.

VIZITA PREMIERULUI 
FAM VAN DONG 

ÎN R. D. GERMANĂ

au 
cadrul dezbaterilor, 

ale Comitetului 
Adunării Generale 
referitor la situația 
sub dominație por-

★
TEL AVIV 19 (Agerpres). — Un 

comunicat militar dat publicității la 
Tel Aviv informează că forțele isra
eliene de infanterie și blindate, 
sprijinite intens de aviație, ■ și-au 
reluat vineri ofensiva declanșată in 
regiunea centrală a Canalului 
Suez, continuirid sâ avanseze 
ambele maluri ale acestuia.

de 
pe

NAȚIUNILE _____ _
preș). — Situația din Orientul A- 
propiat, care preocupă îndeaproape 
delegațiile participante la cea de-a 
28-a sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., a făcut, in ultimele zile, o- 
bieetul unor intense consultări di
plomatice, întreprinse de secretarul 
general al organizației, Kurt Wal
dheim. Astfel, secretarul general a a- 
vut întrevederi pînă în prezent cu 
reprezentanții S.U.A., U.R.S.S.. R. P. 
Chineze, Marii Britanii și Franței — 
membri permanenți ai Consiliului de 
Securitate, precum și cu cei ai ță
rilor implicate direct în conflictul 
din Orientul Apropiat. Pentru peri
oada imediat următoare este prevă
zută o întilnire a secretarului ge
neral al O.N.U. cu Mahmud Riad, 
secretarul general al Ligii arabe.

A--------------------

Evoluții semnificative

BERLIN 19 (Agerpres). — La Ber
lin au început, vineri, convorbirile 
dintre delegația de partid si guver
namentală a Republicii Democrate 
Germane, condusă de Horst Sinder- 
mann. membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Miniștri, și delegația de 
partid și guvernamentală a Republi
cii Democrate Vietnam, condusă de 
Fam Van Dong, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam, primul 
ministru, al guvernului R. D. Viet
nam. anunță agenția A.D.N.

în aceeași zi. delegația de partid 
și guvernamentală a R. D. Vietnam 
a fost primită de Willi Stoph, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.D.G.

★
NAȚIUNILE UNITE 19 — Trimisul 

special Agerpres, Victor Martalogu, 
transmite : Peste 70 de reprezentanți 
ai statelor membre ale O.N.U. 
luat cuvîntul în 
încheiate recent, 
pentru tutelă al 
asupra punctului 
teritoriilor aflate 
tugheză.

Rcferindu-se, în intervenția sa, la 
proclamarea independenței Guineei*  
Bissau, reprezentantul țării noastre, 
Petre Vlăsceanu, a arătat că guver
nul român a salutat cu bucurie apa
riția pe arena internațională a fiecă
rui nou stat independent, desprins 
din sistemul colonial, acordîndu-i 
recunoașterea politică și diplomatică. 
„Consecventă acestei poziții, România 
a fost printre primele state care au 
recunoscut Republica Guineea-Bissau 
și a exprimat dorința de a pune ba
zele unei largi colaborări cu acest 
stat, de a acorda și in viitor un spri
jin permanent, multilateral, luptei 
Juste pentru eliberarea întregului te
ritoriu al țării, pentru o dezvoltare 
economico-socială independentă, pen
tru lichidarea cit mai grabnică a ur
mărilor dominației coloniale", a subli
niat reprezentantul nostru.

ROMANIA LA „T1RGUL 
INTERNAȚIONAL TEH

NIC" DE LA STOCKHOLM
STOCKHOLM 19 (Agerpres). 

— La 18 octombrie s-a deschis 
la Stockholm „Tirgul interna
țional tehnic", la care participă 
firme din peste 30 de țări. 
România . este reprezentată 
de întreprinderile Romenergo, 
Autotractor — Brașov. Mecano- 
export și de Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie.

Exponatele românești, între 
care tractoare, excavatoare, a- 
pa'ratură de măsură și control 
etc., se bucură de apreciere in 
rindul specialiștilor. Pavilionul 
românesc a fost vizitat de mi
nistrul suedez al industriei, 
Rune Johansson, și de alte 
personalități ale vieții economi
ce din Suedia.

Congresul
Sindical Mondial

in Tailanda
I,

SOFIA 19 (Agerpres). — Nicolae 
M. Nicolae, ministru-secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior al României, a fost primit la 
19 octombrie de Jivko Jivkov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulga
ria, președintele părții bulgare în 
Comisia mixtă interguvemamentală 
româno-bulgară de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică. în 
cursul întrevederii, care s-a desfă
șurat înțr-o atmosferă prietenească, 
au fost examinate probleme privind 
dezvoltarea, in continuare a rekț-> 
țiilor economice româno-bulgare.

în aceeași zi, Nicolae M. Nicolae 
a avut o Întilnire de lucru cu pri
mul adjunct al ministrului comer
țului exterior al R. P. Bulgaria, An- 
ghel Anghelov. Au fost abordate 
probleme de interes comun privind 
schimburile comerciale dintre cele 
două țări.

Manifestări 
în cinstea Zilei 

Armatei Republicii 
Socialiste România

Peste ..cîmpul de 
luptă de la Bangkok”, 
cum este numita acum 
in capitala tailandezâ 
Piața Democrației, s-a 
așremut liniștea. După 
vioIenteUe ciocniri in
tre studenți și forțele 
de ordine, ciocniri sol
date cu pierderea a 
peste 200 de vieți și 
cu sute de răniți, ora
șul și-a reluat aspec
tul normal..

Starea de tensiune 
a avut ca punct de 
plecare, așa cum se 
știe, demonstrația din 
13 octombrie a peste 
100 000 de studenți, 
care cereau eliberarea 
imediată și necondițio
nată a colegilor lor 
arestați cu o săptă- 
mină înainte și mvi- 
nuiți de „propagandă 
in favoarea promul
gării unei noi consti
tuții". Studenților li 
l-au alăturat alte sute 
de mii de locuitori ai 
capitale.. Ziarul „LE 
MONDE" consideră că 
..este pentru prima 
oară în istoria țării 
ci nd masele populare 
1st fac simțită atit de 
puternic ponderea". E- 
venimentele care s-au 
succedat sânt cunoscu
te : armata și poliția 
au deschis focul îm
potriva manifestanti- 
k>r. a fost ocupată 
clădirea Universității 
Thammasat, unde se 
refugiaseră mii de 
studenți, au avut loc 
nomiri cu forțele mi
litare. o parte din 
trupele terestre 6i de
tașamente ale marinei 
trimise Împotriva stu
denților »-au alăturat 
acestora... Ca urmare 
2 situației create, pri
mul ministru, mareșa
lul Thanom Kitti- 
kachom, a prezentat 
demisia cabinetului 
său șL Împreună eu 
oei mai apropia ți co
laboratori. a părăsit 
țara.

Recentele acțiuni de

protest ale studențimii 
tariandeze se înscriu, 
fără îndoială, ca un 
moment de virf al 
luptei pe care forțele 
democratice din a- 
ceastă țară, inclusiv 
tineretul studios, o 
poartă, in ultimii ani, 
pentru o reformă a 
universității, ca parte 
a unor reforme mai 
largi, cerute cu tot 
mai multă insistență 
de opinia publică. Este 
semnificativ faptul că 
principalul obiectiv al 
mișcării revendicative 
studențești l-a consti
tuit tocmai cererea de 
elaborare a unei noi 
constituții, deziderat 
al celor mai largi pă
turi ale populației. Se 
știe câ, din 1971, Taț- 
landa a fost condusă 
de un guvern militar 
care, in baza unei con
stituții provizorii, a 
îngustat tot mai mult 
cadrul democratic al 
vieții social-politice a 
țării, conferind împu
terniciri fără prece
dent premierului Kitti- 
kachom. A sporit, tot
odată, participarea 
trupelor ta-landeze la 
războiul din Vietnam, 
s-a extins numărul 
bazelor puse la dispo
ziția forțelor militare 
americane. Ca urmare 
a acestor stări de lu
cruri, țara s-a aflat in
tr-o „criză perpetuă", 
nemulțumirea maselor 
a devenit tot mai evi
dentă. iar presiunile 
asupra guvernului 
pentru promulgarea u- 
nei constituții cu pre
vederi democratice, tot 
mai puternice.

Comentariile presei 
internaționale privind 
ultimele evenimente 
din Tailanda sublinia
ză. de altfel, că aces
tea s-au desfășurat pe 
fundalul unui curent 
de opinie tot mai ostil 
menținerii bazelor mi
litare străine pe teri
toriul țârii. De alt
fel, sub presiunea

♦

publice, ma- 
Kittikachorn 

nevoit să an- 
negocieri cu 
in vederea re- 
eșalonate a 

americane

opiniei 
reșalul 
fusese 1 
gajeze 
S.U.A. 
ducerii 
trupelor 
staționate în Tailanda. 
Dar, după o primă re
tragere a unui număr 
de 5 500 de militari a- 
meri ca ni, din totalul 
de 50 000, și a 120 de 
bombardiere tactice, la 
10 octombrie ac. s-a 
hotărit „suspendarea 
temporară" a opera
țiunilor de reducere a 
efectivelor militare a- 
mericane. Acest fapt 
a sporit nemulțumirea 
generală și a precipi
tat, neîndoios, declan
șarea recentelor 
ni men te.

Telegramele de 
să din Bangkok 
informat despre 
marea unui nou 
vem, condus de Sanya 
Thammasat, fost de
can al Universității 
Thammasat. Cabinetul, 
alcătuit din 27 de per
soane, regrupează — 
așa cum notează agen
ția France Presse — 
„diferite tendințe o- 
puse fostului guvern", 
într-o declarație radio
televizată, noul pre
mier a anunțat că 
in cursul următoarelor 
șase luni vor avea loc 
alegeri generale și va 
fi promulgată o nouă 
constituție. Apelul 
primului ministru la 
colaborare pentru 
normalizarea situației 
din țară a găsit un 
eoou pozitiv. în pre
zent la Bangkok și în 
întreaga țară domnind 
calmul. în mod sem
nificativ, ziarul fran
cez amintit, ca și alte 
organe de presă, in
terpretează evenimen
tele din Tailanda ca 
„un reflex al necesi
tăților impuse de o 
lume in schimbare".

eve-

pre- 
au 

for- 
gu-

Eugen IONESCU

agențiile de presă transmit:

VARNA 19 (Corespondență de la 
C. Amariței). — Vineri- au continuat 
la Varna dezbaterile gerierale pe 
marginea raportului introductiv pre
zentat in fața celui de-al VIII-lea 
Congres Sindical Mondial, de Pierre 
Gensous, secretar general al F.S.M.

Vorbitorii s-au referit la propune
rile cuprinse in raportul introduc
tiv și în celelalte documente supuse 
spre aprobare congresului, relevînd 
perspectivele favorabile existente 
pentru dezvoltarea continuă a uni
tății de acțiune a Mișcării sindicale 
mondiale, în lupta pentru respecta
rea drepturilor sindicale și a liber
tăților democratice ale oamenilor 
muncii, pentru satisfacerea revendi
cărilor legitime, economice și so
ciale. ale oamenilor muncii din ță
rile capitaliste 'și din țările de curind 
eliberate. A fost evidențiat rolul 
constructiv • pe care îl poate avea 
Federația Sindicală Mondială In 
inițierea unor acțiuni pe plan mon
dial — jmpreună cu celelalte orga
nizații sindicale internaționale — 
care să ducă la promovarea rolului 
sindicatelor în rezolvarea probleme
lor ce preocupă pe toți oamenii 
muncii.

SOFIA 19 (Agerpres). — Atașatul 
militar aero și naval pe lingă am
basada țării noastre la Sofia, loco- 
tenent-colonel Gheorghe Ionescu, a 
oferit la 19 octombrie o gală de fil
me românești, la sediul ambasadei.

Au participat generalul-Iocotenent 
Delcio Simov. prim-locțiitor al șefu
lui Direcției politice principale a 
armatei, generali și ofițeri superiori

VIENA 19 (Agerpres). — Cu oca
zia Zilei Armatei Republicii Socia
liste România, atașatul militar și 
aero al României in Austria, loco- 
tenent-colonel Gheorghe Siea, a or
ganizat o gala de filme. Au parti
cipat atașați militari, generali și ofi
țeri austrieci.

ANKARA — Atașatul militar aero 
și naval-al țării noastre la Ankara, 
locotenent-colonel Pompiliu Manea, 
a oferit în saloanele Ambasadei ro
mâne o gală de filme. Au participai 
generali și ofițeri. superiori din ar
mata turcă, atașați militari acredi
tați la Ankara, alte personalități.

Plenara C.C. al P.C. Italian
ROMA 19. — Corespondentul A- 

gerpres, Radu Bogdan, transmite : 
După trei zile de dezbateri, vineri 
au luat sfirșit lucrările Plenarei Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Italian. La discuțiile pe mar
ginea raportului „Lupta pentru re
forme sociale și democrație in actua
la situație internă și internațională", 
prezentat de Gerardo Chiaramonte, 
membru al Biroului Politic si al Di
recțiunii P.C.I.. au participat un 
mare număr de membri ai Comi
tetului Central și ai Comisiei centra
le de control.

Vorbitorii au relevat, între altele, 
necesitatea unei ample mobilizări 
pentru o soluționare justă a conflic
tului din Orientul Apropiat, precum 
și a extinderii și întăririi solidarită
ții internaționale cu lupta poporului 
chilian. |

Convorbiri polono-vest- 
germane. VarBOvia au «pa- 
nuat, vineri, convorbirile dintre Ște
fan Olszowski, ministrul polonez al 
afacerilor externe, și Walter Scheel, 
ministrul afacerilor externe al R. F. 
Germania, aflat intr-o vizită oficială 
de trei zile în Polonia. Agenția 
P.A.P. precizează că au fost abordate 
probleme ale relațiilor bilaterale, în 
primul rind cele economice. în ace
eași zi, ministrul vest-german a fost 
primit de Henryk Jablonski, pre
ședintele Consiliului de Stat, și de 
Piotr Jaroszewicz, președintele Con
siliului de Miniștri.

Convorbiri mexicono-iu- 
^OSldVG» k3 de Mexico
s-au desfășurat consultări politice 
mexicano-iugoslave, la care au luat 
parte Mitia Ribicici, vicepreședinte
le Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, și 
Emilio Rabasa, ministrul de exter
ne al Mexicului. în cursul convor
birilor, reprezentanții oelor două țări 
au examinat probleme ale relațiilor 
iugoslavo-mexicane. A fost examina
tă, de asemenea, situația generală pe 
plan internațional, în special cea din 
Orientul Apropiat și din America 
Latină.

mînL Potrivit datelor oficiale, peste 
50 000 de persoane au fost afectate 
de inundațiile produse de riurlle 
Magdalena, Cauca, Nechi și altele, în 

‘ regiunile centrale și de nord ale Co
lumbiei.

Seminalul „Măsuri de 
protecție corosivă în indus
triile mecanice și electri- 

care va avea loc la București,
In luna octombrie 1974, sub egida Co
misiei Economice a O.N.U. pentru 
Europa, și-a desfășurat lucrările pre
gătitoare la Geneva. Președinte al 
reuniunii a fost ales reprezentantul 
României, dr. ing. Florin Tănăsescu, 
directorul Institutului de cercetare și 
proiectare pentru industria electro
tehnică. Reuniunea a stabilit progra- 

' mul și problematica ce urmează a fi 
dezbătute.

Republica Guineea-Bis- 
sau recunoscută de 60 de 
StCltO» Comisarul de stat al aface
rilor externe al Republicii Guineea- 
Bissau, Vitor Saude Maria, a făcut 
cunoscut că, pină acum, această țară, 
care și-a proclamat recent indepen
dența, a fost recunoscută de 60 de 
state. El a mai arătat că autoritatea 
guvernului tinărului stat african se 
exercită pe trei pătrimi din teritoriul 
Guineei-Bissau. in timp ce în restul 
tării continuă ofensiva forțelor pa
triotice impotriva pozițiilor deținute 
de colonialiștii portughezi.

La Geneva a avut loc' vinert’ 
o nouă întilnire a delegațiilor so
vietică și americană care participă 
la convorbirile privind limitarea ar
mamentelor strategice (S.A.L.T.).

ITALIA

Un nou film intefzis 
„pentru obscenitate"

din Genova a im
proprietatea nu

Tribunalul 
terzis filmul ___
mai este un furt" — ultimul 
film al regizorului Elio Petri — 
in urma unei plîngeri „pentru 
obscenitate". Au fost, de ase
menea, denunțați, pentru ace
lași motiv, regizorul ți ințer- 
preții Ugo Togniazzi, Flavio 
Bucci ți Daria Nicoledi.

Agenția France Presse, care 
transmite știrea, observă că 
este al treilea film interzis in 
Italia ca urmare a unei plin- 
geri „pentru obscenitate" depu
se de spectatori.

0 delegație parlamentară 
condusă de V. Bonev, 

președintele Adunării Populare, a 
fost primită de președintele 
Gustav Heinemann, cu care 
un schimb de opinii asupra 
lor dintre cele două țări.

R.F.G., 
a avut 
relații-

Stare excepțională în Co- 
llimbla» Guvernul columbian a de
clarat starea excepțională ca urmare 
a revărsării apelor unor rîuri, pro
vocată de ploile torențiale care s-au 
abătut asupra țării de cîteva săptă-

La Moscova a toBt deachiBi 
o reprezentanță a băncii italiene 
„Banca Commerciale Italiana", care 
a participat la finanțarea livrărilor 
de utilaje pentru uzinele de auto
turisme construite în orașul To
gliatti și la tranzacția evaluată la 
circa 500 milioane ruble, încheiată 
in luna ootombrie între societatea 
„Montedison" și întreprinderi sovie
tice de comerț exterior, relateaza 
agenția T.A.S.S.

Un miting de protest * 
avut loc la Londra, impotriva în
cercării companiei „Tate and Laie" 
— principalul producător de zahăr 
din Anglia, care realizează peste 
două treimi din producția națională 
de zahăr rafinat — de a închide o 
serie de unități productive. Condu
cerea companiei a motivat respecti
va hotărire prin scăderea. în ulti
mul timp, a rentabilității acestui 
produs. închiderea unităților amin
tite va afecta direct 6 000 de lucră
tori din industria zahărului.

„Molnia-2". In s»- 
vietică a fost lansat, la 19 octom
brie. satelitul artificial de telecomu
nicații „Molnia-2“, menit să asigu
re exploatarea sistemului de legături 
radio, telefonice și telegrafice la 
mari distanțe din ,U.R.S.S.. transmi
terea programelor televiziunii cen
trale spre punctele din rețeaua „Or
bita". (

La concursul internațio
nal de programe educative 
„Premiul Japonia",cmlsiunM 
Radioteleviziunii române „Funcțiile 
cunoscute și necunoscute ale creie
rului" a primit premiul guvernatoru
lui orașului Tgkio. La această ediție 
a concursului, organizat începînd din 
1965 de Nippon Hoso Kyokai (N.H.K.), 
au participat 88 de rețele de radio- 
televiziune din aproape 60 de țărL

„Băștinașii sint admiși în oraș 
doar pentru a sluji albilor"

Un grup de 75 de 
africani au fost, in 
ultimul timp, arestați 
și torturați de autori
tățile rasiste in ținu
tul Ovamboland din 
nordul Namibiei ; alți 
300 de muncitori o- 
vambo au fost con
damnați și întemnițați 
la Windhoek — cen
trul administrativ al 
acestui teritoriu ; 360 
de muncitori parti
cipant! la acțiuni re
vendicative au fost 
expulzați de la locul 
lor de muncă sub e- 
ticheta „negri nepro
ductivi". Aceste repre
siuni au fost dezlăn
țuite c- r 
rasiste de la Pretoria, 
care administrează Na
mibia, pentru a fringe 
voința muncitorilor o- 
vambo — proventți 
din rindurile celei 
mai numeroase popu
lații băștinașe — de 
a-ți apăra drepturile 
impotriva regimului 
de apartheid.

lnceplnd cu greva 
generală de la sfirși
tul anului 1971, care a 
demonstrat forța mun
citorilor ovambo, ac
țiunile revendicative și 
mitingurile politice de 
protest s-au ținut 
lanț. Totodată, la în
demnul Organizației 
Poporului din Africa 
de Sud-Vest (SWAPO), 
sub conducerea căreia 
se desfășoară lupta 
pentru independența 
Namibiei, la alegerile 
organizate, recent, de 
regimul rasist în teri-

toriul Ovamboland. in 
intenția de a crea a- 
pdrența unei legali
tăți. nu s-au prezen
tat nici trei la sută 
din alegători.

Muncitorii 
din Namibia 
ți muncesc in condi
ții de cruntă mize
rie. Barăcile in care 
sint siliți să locu
iască sint împrej
muite cu garduri de 
sirmă ghimpată. Ca
merele sint umede ți 
supraaglomerate, „pa
turile" simple " ‘ 
din beton, iar 
lății le sanitare ca 
inexistente. Prin 

de autoritățile -zarea negrilor 
j_ t_ cartierele de barăci

se urmdrețte redu
cerea la minimum 
a prezenței africanilor 
in interiorul orașelor. 
De altfel, o comisie 
guvernamentală din 
Transvaal remarca 
cu cinism: „Băștinași
lor trebuie să li se 
permită pătrunderea 
în orașe doar pentru 
a sluji interesele albi
lor și trebuie sd fie 
obligați să le pără
sească de îndată ce 
încetează să mai fie 
de folos albilor".

Pe de altă parte, nu 
există o legislație a 
salariului minim, mun
citorii fiind la discre
ția patronului. Aceasta 
adincețte discrepanța 
între salariile albilor 
și negrilor. Astfel, 
după cum arată zia
rul britanic „Guar
dian", în timpul u-

africani 
trăiesc

plăci 
insta

ll 
co
in

neia din grevele de 
anul trecut a munci
torilor- ovambo, con
siliul orașului Wind
hoek a hotărit să an
gajeze tineri albi 
pentru întreținerea cu
rățeniei orașului. A- 
ceștia au fost plătiți 
cu 190 rands pe lună, 
adică cu 540 la sută 
mai mult decit africa
nii pe care îi înlocu
iau. Muncitorilor o- 
vambo li se interzice 
să-și aducă familiile 
in sud. In felul acesta, 
autoritățile vor să fe
rească populația ora
șelor albe de „conta
minare". Deplasarea a- 
fricanilor in zona su
dică a țării este con
trolată cu strictețe 
printr-un sistem de 
permise de liberă tre
cere. Le este interzis 
africanilor »accesul in 
spitalele, mijloacele de 
transport in comun, 
magazinele, cinemato
grafele destinate albi
lor.

Politicii rasiste • 
autorităților de la Pre
toria, populația ovam
bo ii opune o luptă 
tot mai dirză pentru 
condiții mai bune de 
muncă și viată, elimi
narea administrării 
ilegale de către regi
mul Africii de Sud a 
teritoriului Namibiei, 
pentru autodetermina
re și respectarea drep
tului său de a-și croi 
destinele de sine stă
tător.
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