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ziaristului egiptean Ibrahim Nawar, 
redactor-șef al cotidianului „Al Gumhuria" 

din Cairo

Puterea economică a tării
- sporită necontenit 
prin munca noastră - 

stă la temelia prosperității 
întregului popor

Est® binecunoscut că preocupa
rea fundamentală a partidului nos
tru, țelul suprem al politicii sale, 
rațiunea însăși a construcției socia
liste și sensul a tot ceea ce se 
înfăptuiește în țara noastră este 
creșterea bună
stării materiale și 
spirituale a ma
selor, satisfacerea 
cit mai deplină a 
nevoilor întregu
lui popor.

Consecvența cu 
care partidul ac
ționează pentru 
atingerea acestui 
țel și-a găsit o 
nouă și puternică 
ilustrare în lu
crările și hotări- 
rile recentei ple
nare a C.C. al 
P.C.R., în legile 
votate de Marea 
Adunare Națio
nală în actuala 
sesiune. Intr-ade- 
văr, prin ex
punerea amplă 
prezentată in ple
nară de tova
rășul N i c o ia e 
Ceaușescu. cu- 
prinzînd apre
cieri, sarcini și 
orientări de cea 
mai mare însem
nătate pentru în
treaga activitate 
de construcție so
cialistă, prin ma
terializarea aces
tor sarcini în pla
nul de dezvoltare 
a României pe 
anul 1973. po
porul nostru a 
dobîndit un pro
gram concret de 
acțiune atît în 
direcția unei dez
voltări mai acce
lerate a econo
miei naționale, cît 
și a unei creșteri 
mai accentuate a 
nivelului de trai. 
După cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. „PARTIDUL ȘI STA
TUL SUBORDONEAZĂ ÎNTREA
GA DEZVOLTARE A PRODUC
ȚIEI MATERIALE ȚELULUI SU
PREM AL SOCIETĂȚII SOCIA
LISTE PE CARE O FĂURIM — RI
DICAREA CONTINUA A BUNĂ
STĂRII ȘI CIVILIZAȚIEI ÎNTRE
GULUI POPOR. REALIZAREA 
SARCINILOR MAXIMALE ALE 
PLANULUI PE ANUL 1973 CRE
EAZĂ CONDIȚII PENTRU O 
CREȘTERE A NIVELULUI DE 
TRAI MAI MARE DECÎT S-A 
PREVĂZUT INIȚIAL IN CINCI
NAL".

Concepția după care partidul

nostru se călăuzește permanent și 
care s-a materializat și în docu
mentele amintite este aceea a in
disolubilei intercondlționări între 
nivelul de trai al poporului și dez
voltarea generală a economiei,

Realizarea sarcinilor maximale ale planului pe anul 
1973 creează condiții pentru o creștere a nivelului 
de trai mai mare decît s-a prevăzut inițial în cincinal.

FAȚĂ DE PLANUL PE 1972 :
• Veniturile totale reale ale populației vor spori cu 

8 la sută
• Fondul de salarii va spori cu 10,5 la sută
• Va continua acțiunea de majorare a salariilor
• Numărul de salariați se va mări cu 235 000
• Cheltuielile social-culturale vor spori cu 12,9 

sută
Se vor construi 111 000 apartamente (față de 

100 000 prevăzute inițial)
Se vor asigura încă : 2 400 săli de clasă, 20 900 
locuri în internate, 11 800 locuri în grădinițe cu că
min, 12 800 locuri în creșe, 4 200 paturi de spital, 
1 450 locuri în sanatorii și complexe balneare

Toate aceste suplimentări vor avea la bază 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor stabilite 

de Plenara C.C. al P.C.R. din 20-21 noiembrie

creșterea venitului național. Expe
riența construcției socialiste a ară
tat că numai în condițiile unei 
continue creșteri a produsului so
cial, a venitului național se pot 
asigura mijloacele care să permi
tă atît dezvoltarea economiei na
ționale și, implicit, punerea la dis
poziția oamenilor muncii a unor 
cantități din ce în ce mai mari de 
bunuri de tot felul, cît și mărirea 
veniturilor lor. Aceste mijloace 
sînt și mai mari atunci cînd ritmul 
de creștere a venitului național 
devansează ritmul de creștere 
a produsului social, ca rezul
tat al unei . continue diminuări

a cheltuielilor materiale de pro
ducție, al obținerii producției nou 
create cu cheltuieli mai mici. Este 
și rațiunea pentru care, în actua
lul cincinal, această corelație fun
damentală pentru dezvoltarea efi

cientă a econo
miei naționale a 
fost înscrisă pen
tru prima oară 
ca obligație de- 
curgind din legea 
pianului.

Justețea aces
tei orientări a 
fost din plin con
firmată de viață, 
de rezultatele ob
ținute în primii 
doi ani ai cinci
nalului. Tocmai 
faptul că creș
terea venitului 
național a de
vansat creșterea 
produsului social 
a permis parti
dului și statului 
să întreprindă în 
acești ani cunos
cutele măsuri 
pentru îmbunătă
țirea condițiilor 
de viață ale oa
menilor muncii, 
între care, creș
terea veniturilor 
bănești ale sala- 
riaților din secto
rul socialist, cu 
deosebire a sala
riilor mici, spo
rirea alocațiilor 
pentru copii, ma
jorarea pensiilor 
de asigurări so
ciale. introdu
cerea minimului 
garantat pentru 
remunerarea ță
rănimii coopera
tiste. asigurarea 
asistenței medi
cale gratuite pen
tru cooperatori 
etc. Semnificația 
acestor măsuri a- 

pare și mai clar dacă avem 
în vedere faptul că indicele ge
neral al prețurilor în primii doi 
ani ai cincinalului a fost menținut 
practic la același nivel, în condiți
ile în care în aproape toate tarile 
are loc o creștere importantă a 
prețurilor. Avem în aceasta încă 
o mărturie a rodniciei activității 
generale de dezvoltare economică 
a țării, a superiorității economiei 
noastre planificate.

Se înțelege că dacă sarcinile 
cincinalului în ce privește crește-
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Să acționăm 
energic și eficace, 

gospodărește 
și fără intirziere 
pentru pregătirea 

producției 
anului 1973 — 
an hotăritor 
in îndeplinirea 

angajamentului 
întregului popor:

CINCINALUL 
ÎNAINTE 

DE TERMEN!

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a primit la 16 noiembrie 
a.c. pe ziaristul egiptean Ibrahim Nawar, redactor-șef al ziarului 
„Al Gumhuria", căruia i-a acordat un interviu.ÎNTREBARE : Constatăm cu 

satisfacție că relațiile din
tre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Arabă 
Egipt progresează, iar legătu
rile prietenești dintre cele două 
popoare se întăresc. Ați făcut 
recent în Republica Arabă 
Egipt o vizită încununată de 
succes și așteptați ca, la rîn- 
dul său, președintele nostru, 
Anwar Sadat, să viziteze 
România în viitorul apropiat, 

în lumina acestei evoluții 
fericite și pornind de la stră
duințele ambelor părți pentru 
aplicarea Comunicatului Co
mun publicat după vizita dum
neavoastră la Cairo, cum apre- 
ciați posibilitățile de dezvol
tare a colaborării între cele 
două țări în domeniile : econo
mic — unde România a înre
gistrat progrese remarcabile și 
a acumulat o experiență deose
bită — al schimburilor co
merciale, culturale și de tine
ret, al organizării politice și 

* creșterii cadrelor ?RĂSPUNS : Doresc să menționez cu multă bucurie că relațiile dintre Republica Socialistă România și Republica Arabă Egipt cunosc o dezvoltare continuă. După cum se știe, între popoarele noastre există relații vechi, care au rezis

tat, ca să spun așa, de-a lungul vremurilor — grele, chiar — ceea ce demonstrează că prietenia româno- egipteană corespunde pe deplin intereselor dezvoltării independente a celor două țări.Vizita pe care am efectuat-o în Egipt în primăvara acestui an, convorbirile pe care le-am avut cu președintele Anwar Sadat și cu alți oameni politici, vizitele în întreprinderi și întîlnirile cu populația au evidențiat atît trăinicia acestor relații, cît și perspectivele bune care există pentru dezvoltarea în viitor a colaborării multilaterale dintre țările noastre.în Declarația semnată la Cairo cu prilejul vizitei sînt cuprinse prevederile de bază ale dezvoltării

colaborării economice, tehnico- științifice, culturale, cît și dorința popoarelor noastre de a acționa pentru realizarea în lume a unei politici de pace și colaborare, care să asigure fiecărei națiuni integritatea teritorială, independență și suveranitate deplină, dreptul da a-și dezvolta viața economico-so- cială corespunzător voinței sale. Apreciez de aceea că rezultatele vizitei sînt deosebit de fructuoase pentru țările noastre, servind, totodată, cauzei generale a colaborării și păcii în lume.Chiar în lunile imediat următoare vizitei s-au intensificat schimburile de delegații la diferite niveluri, inclusiv între reprezentanții Partidului Comunist. Român și ai Uniunii Socialiste Arabe.Schimburile economice cunosc, anul acesta, un progres substanțial. Există posibilități reale ca în
(Continuare in pag. a IlI-a)

Cu prilejul acordării interviului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat, prin intermediul ziarului „AL GUMHURIA", următorul 
mesaj poporului egiptean :

Doresc să adresez un călduros salut și cele mai bune 
urări de fericire poporului egiptean prieten, căruia îi 
urez noi succese în dezvoltarea economică și socială, în 
realizarea aspirațiilor sale de independență și integri
tate teritorială a patriei, de progres, bunăstare și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a avut loc solemnitatea decorării

(Continuare in pag. a IlI-a)

Noul port comercial 
din Tulcea a fost dat 
in folosința cu 70 de zile 1 

inainte de termen
TULCEA (prin telefon, de la 

Stelian Savin). Ieri, la Tulcea, 
în prezența reprezentanților or
ganelor locale de partid și de 
stat, a avut loc inaugurarea nou
lui port comercial — obiectiv rea
lizat de Șantierul Tulcea al între
prinderii de construcții hidro
tehnice Constanța — cu 70 de 
zile mai devreme față de ter
menul planificat. Dotat cu in
stalații moderne — o platformă 
pavată de 28 000 mp, macarale, 
benzi transportoare, autostivui- 
toare, tractoare, remorci, linii 
ferate (care permit efectuarea 
directă a operațiilor navă-va- 
gon), instalații de iluminat, 
(care facilitează activitatea con
tinuă în trei schimburi) etc — 
noul port comercial tulcean, dat 
în folosință ieri, va permite 
sporirea traficului portuar a- 
nual cu 170—200 000 tone măr
furi în condițiile utilizării ace
luiași număr de salariați. Am
plasarea portului a avut în ve
dere și largile posibilități de 
extindere a sa in amonte și în 
aval, în funcție de cerințele 
dezvoltării viitoare a econo
miei județului, de continua 
sporire a traficului portuar.

acad. proî. Petre Constantinescu-Iași
La Palatul Consiliului de Stat a 

avut loc, vineri după-amiază, so
lemnitatea decernării Ordinului 
„Victoria Socialismului" tovarășului I 
academician profesor Petre Constan
tinescu-Iași, pentru îndelungata și 
rodnica activitate desfășurată în 
mișcarea muncitorească, precum și 
pentru contribuția deosebită adusă 
la înfăptuirea politicii partidului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noastră, 
cu prilejul împlinirii virstei de 80 
de ani.

înalta distincție a fost inmînată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România.

La solemnitate au luat parte to
varășii Emil Bodnaraș, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, Gheor- 
ghe Stoica, Ștefan Voitec, Cornel 
Burtică, Miron Constantinescu, pre
cum și Chivu Stoica, Constantin 
Pirvulescu. Alexandru Se'ncovici — 
vechi militanți ai mișcării muncito
rești din tara noastră, Constantin 
Stătescu, seoretarul Consiliului de

(Continuare în pag. a V-a)

Cuvintul tovarășului Nicolae Ceaușescu

c-----Unde să căutăm, în con
stelația de volți a Româ
niei anului 1972, locul celei 
dinții scîntei generate de 
primul Plan de electrifi
care a țării ?... Numai de 
două ori își aniversase 
Republica vîrsta, numai un 
an și jumătate trecuse de 
la naționalizarea principa
lelor mijloace de producție, 
abia de două ori se con
fruntase economia națio
nală cu rigorile planurilor 
anuale și abia se încume
tase să-și traseze liniile in- 
tii'Ului plan cincinal, cînd la 
26 octombrie 1950 — luna 
trecută s-au împlinit 22 de 
ani — Plenara Comitetului 
Central al partidului a a- 
probat cel dinții Plan de 
electrificare a țării.

Unde să căutăm, azi. pri
mele acorduri ale marii 
simfonii constructive ce 
poartă numele de mai sus ? 
Sub grinda cărei case de 
căitun s-a aprins, in Repu
blică, primul bec electric ? 
Cine a bătut, pe șantierul 
de la Doicești. primul ță
ruș al termocentralei care 
avea să producă energie și 
lumină la numai doi ani de 
la lansarea marelui Plan ? 
Dar primele lovituri de tîr- 
năcop pentru Paroșeni și 
Singiorz de Pădure ? Și 
care a fost prima echipă 
de săpători poposită la Bi- 
caz pentru lucrarea care 
avea să mute Bistrița ar
haică în matca celei mai 
moderne balade ?... Ritmu
rile acestei balade ni le e- 
vocăm, azi, din perspectiva 
superbă pe care o numim 

l _______

Istorie — și, de aoeea, emo
ția nedisimulată a repor
terului, voita lui abando
nare în metaforică se justi
fică... Se pot distinge, in 
simfonia luminii, desfășu
rată de-a lungul a peste 
două deoenii, „teme" por

tare, dăruiți pe-.viață aces
tui domeniu și, pe fundalul 
ei, poate fi detectat, în anii 
de după Congresele al 
IX-lea și al X-lea ale par
tidului, „crescendo“-ul 
triumfal care aduce pe por
tativul energetic al Româ-

forță, cit marele Lotru... 
Adică...

Dar să nu anticipăm. 
Deocamdată. „interpret»" 
noului pasaj abia își acor
dează instrumentele. Sau 
nici atît. Abia și le aduc 
pe vasta estradă... Să reți-

VIITOAREA TERMOCENTRALĂ DE LA TURCENI

Un „fortissimo" în marea 
simfonie a electrificării

manente (de pildă, aceea a 
liniorilor traiectînd, an de 
an mai mulți, văzduhul de 
strune argintii al țării). Pot 
fi stabilite momentele de 
„atac" a noi linii melodice 
(,,allegro“-ul automatizării 
tuturor circuitelor țării, 
,,maiestuoso‘‘-ul legiferării 
dispeceratului național, „a- 
cuta“ triumfală a pri
melor locomotive elec
trice). Poate fi distinsă •co
rala gigantică a zecilor de 
mii de constructori, mon
tări. specialiști de exploa-

niei socialiste noi și vigu
roase valori armonice : 
Craiova, Mintia, Argeșul, 
Porțile de Fier, Lotrul, So
meșul, Oltul, Rogojelul...

Iar acum, în pragul in
trării intr-un nou pătrar 
de veac al virstei sale re
publicane, țara pregătește, 
un „fortissimo" demn de 
epoca pe oare o trăim : O 
UNITATE TERMOENER- 
GETICĂ DE 2 640 DE 
MEGAWAȚI ! Adică cea 
mai mare din țară... Adică 
de PESTE CINCI ORI, ca

nem, totuși, numele înscris 
la „cheie" : TURCENI. Și 
să-l căutăm, cu pasul, pe 
coala, scrisă eu minuni, a 
Republicii noastre.

PRIMUL ȚĂRUȘ 
- UN OM

...Gorj, toamna Iui 1972. 
Vreme superbă, caldă, us
cată, translucidă, timp par
că nebun de remușcare 
pentru cît ne-a chinuit în
tre august. și octombrie... 
Undeva, în cîmpul neted

ca-n palmă care ni se arată 
după ce am trecut Jiul 
pe la Peșteana lăutăreas
că, un om tinăr. în haină 
de piele, ne relatează :

— N-o să mă credeți, 
dar prima operație pe care 
am făcut-o cînd am ajuns, 
acum cîteva săptămini, pe 
șantier — de fapt, care 
șantier ? — a fost...' cule
sul porumbului. Venisem 
de la Rogojelu cu vreo 
patru muncitori din Ișal- 
nița, intr-un camion, in 
recunoaștere. Cîmp cît vezi 
cu ochii. Și zor mare la 
recoltat. Ce era să facem ? 
Am pus umărul la porumb. 
Așa ne-am cunoscut cu nea 
Birău, primarul din Tur- 
ceni... Pe urmă muncitorii 
s-au întors la Ișalnita, să-i 
aducă pe ceilalți, iar eu 
am rămas să-i aste.pt.

— Și primul țăruș ?
— Eu am fost primul 

țăruș. Ședeam singur în 
cîmpia goală și încercam 
să „văd". în închipuire, 
construcția terminată. Dar 
n-am prea avut- vreme de 
contemplare, că au început 
să vină Oamenii și s-a tre
cut la treabă. S-a început, 
simultan, la podul de pes
te Jiu, la drumul spre șan
tier, la montatul betonie
relor. al barăcilor, la fun
dația coloniei muncitorești, 
a cantinei, a magazinului 
universal.

Petre DRAGU
Mihai DUMITRESCU

(Continuare în pag- a IV-a)

Dragă tovarășe Constantinescu-Iași, 
In numele Comitetului Central, al 

Consiliului de Stat și al guvernului, 
în numele meu personal, țin să te fe
licit din toată inima cu prilejul îm
plinirii a 80 de ani și al acordării 
înaltei distincții pe care ți-am înmi- 
nat-o astăzi — „Victoria Socialismu
lui".

Vîrsta de 80 de ani este, fără în
doială, o vîrstă frumoasă, dar, mai 
cu seamă, este și mai impresionant 
faptul că timp de 62 de ani ai activat 
in mișcarea revoluționară socialistă 
și, după aceea, in partidul comunist. 
Lupta desfășurată de revoluționarii 
români, de forțele democratice, a fost 
intr-adevăr grea : ilegalitate, închi
sori — dar te numeri printre acei in
telectuali care, alăturindu-se mișcării 
revoluționare a clasei muncitoare, ai 
continuat tot timpul să militezi pen
tru realizarea năzuințelor de eliberare 
socială și națională ale poporului ro
mân, pentru făurirea societății socia

liste. A ajunge sau nu Ia o anumită 
vîrstă- este, fără îndoială, important. 
Dar depinde cum ajungi la acea 
vîrstă. Tu te numeri, tovarășe Con- 
stantincseu-Iași, printre acei care, a- 
jungînd la această vîrstă, ai continuat 
să te afli permanent în partid, să 
lupți împreună cu partidul, alături 
de tovarășii tăi din ilegalitate, să fii 
în primele rînduri ale activității pen
tru făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Acesta este, fără 
nici o îndoială, un lucru minunat. Aș 
dori ca tot mai mulți din tovarășii 
noștri din ilegalitate să ajungă la 80 
de ani, in aceeași situație — de a 
putea contribui în continuare la fău
rirea societății socialiste in țara noas
tră.

Intr-adevăr, ne cunoaștem de mult 
— și mai sînt cițiva tovarăși aici 
care, ca și mine, te cunosc — încă din 
Comitetul Național Antifascist. 
Ne-am întilnit în închisoare — mi se 
pare că stăteam chiar alături — și

apoi în anii de după eliberare. Noi 
apreciem mult activitatea pe care ai 
desfășurat-o, tovarășe Constantines
cu-Iași.

Consider că este un lucru bun să 
stringi lucrările din toată această pe
rioadă de 62 de ani, pentru a Ie edita, 
punînd în felul acesta la îndemina 
tineretului, a partidului, a mișcării 
revoluționare această experiență șt 
activitate care este un bun al miș
cării noastre, al partidului. încă 
o dată, doresc să te felicit din toată 
inima și să-ți urez ani mulți, pentru 
a duce cu bine la îndeplinire editarea 
acestor lucrări și pentru a putea par
ticipa — în limita posibilităților, de
sigur — la activitatea pe care o des
fășurăm, în continuare, pentru dez
voltarea societății noastre și a te bu
cura, împreună cu noi toți, de cuce
ririle obținute în edificarea societății 
socialiste, în făurirea bunăstării și fe
ricirii întregului nostru popor.

Mulți ani și sănătate ! (Aplauze).

Scrisoarea Comitetului Executiv al C. C. al P. C R.
Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român a adresat 
academicianului profesor Petre Constantinescu-Iași, cu prilejul împlinirii virstei 

de 80 de ani, următoarea scrisoare :

Dragă tovarășe Constantinescu-Iași
Cu prilejul împlinirii virstei de 80 de ani, dorim să te 

felicităm călduros și să-ți adresăm din toată inima urările 
noastre tovărășești de sănătate, viață lungă și fericire.

Ne este plăcut să dăm expresie, cu acest prilej, apre
cierii deosebite pe care partidul nostru o dă îndelungatei 
tale activități în mișcarea revoluționară din România, ho- 
tărîrii Și pasiunii cu care te-ai consacrat slujirii înaltelor 
idealuri de libertate și progres ale poporului român, cauzei 
prosperității și propășirii patriei socialiste. Intelectual pa
triot și revoluționar înflăcărat, ai participat activ, încă din 
anii grei ai ilegalității, la lupta Partidului Comunist Ro
mân, a proletariatului și a tuturor forțelor înaintate, pro
gresiste din România, pentru înlăturarea regimului bur- 
ghezo-moșieresc de exploatare și asuprire, pentru făurirea 
unor rânduieli mai bune, mai drepte pe pămîn.tul patriei 
noastre. In anii de după eliberarea țării ai militat cu entu
ziasm și abnegație, în funcțiile de răspundere ce ți s-au

încredințat, pentru instaurarea și consolidarea puterii 
populare, pentru edificarea cu succes a orînduirii noi, so
cialiste. Prin întreaga activitate desfășurată in această pe
rioadă ți-ai adus din plin contribuția la înfăptuirea în 
viață a politicii partidului nostru — de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării și ridicare a nivelului de viață al 
poporului, de prietenie și oolaborare cu țările socialiste, de 
întărire a solidarității cu partidele comuniste și muncito
rești, cu forțele antiimperialiste, democratice și progre
siste din întreaga lume, în lupta pentru promovarea păcii 
și înțelegerii între națiuni.

Iți dorim în continuare, dragă tovarășe Constantinescu- 
Iași, multă sănătate și multă putere de muncă spre a pu
tea duce mai departe și îmbogăți cu noi realizări îndelun
gata și rodnica ta activitate pusă în slujba poporului, a 
progresului și înfloririi României socialiste.

La sărbătoarea împlinirii a 8 decenii de viață, îți adre
săm cu toții un cald și tovărășesc „La mulți ani !“.

COMITETUL EXECUTIV AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

aste.pt


O CONDIȚIE ESENȚIALA A REALIZĂRII NIVELULUI MAXIMAL Al PLANULUI:
» V

Eforturile productive 
eșalonate echilibrat
ie tot parcursul anului

O activitate economică 
rațională și eficientă pre
supune, intre altele, o do
zare echilibrată a efortu
rilor productive de-a lun
gul anului, trimestrelor, 
lunilor, decadelor și al 
fiecărei zile. Iată de ce, 
Ia recenta Plenară a 
C.C. al P.C.R. s-a sub
liniat cu toată claritatea 
că realizarea sarcinilor 
de plan pe anul 1973 la 
nivelul maxim prevăzut 
și chiar depășirea lor în 
unele sectoare impun 
aplicarea unor măsuri 
energice pentru folosi
rea intensivă a tutu
ror capacităților de pro
ducție, încărcarea lor uni
formă in tot cursul anului, 
înlăturarea practicii dău
nătoare a lucrului „în a- 
salt" la sfîrșit de lună 
și trimestru.

Pe scurt, care sînt sem
nificațiile majore ale unei 
activități ritmice, raționa
le ? In fapt, o ritmicita
te riguroasă înseamnă o 
bună organizare internă 
în fiecare întreprindere, o 
folosire judicioasă a ca
pacităților de producție, 
a. forței de muncă și a 
timpului de lucru, în
seamnă exercitarea cu 
autoritate și competentă a 
actului de conducere. în 
ultimă instanță. asigu
rarea ritmicității produc
ției se afirmă da o cale 
sigură a realizării exem
plare a planului- în tot 
cursul anului.

Practic este exclus ca o 
Întreprindere care și-a e- 
șalonat în mod echilibrat 
planul pe zile, decade și 
luni și care realizează în 
practică necondiționat 
programele interne de 
producție să aibă surpri
za neplăcută a supra
aglomerării acestor sarcini 
la sfîrșit de lună, tri
mestru sau an. Pe cînd, 
dacă azi vorbim de nerea- 
lizarea planului la unii 
indicatori sau la unele 
sortimente la uzina „Vul
can" din București și 
la Uzina de utilaj chi
mic din Ploiești, a- 
ceasta se datopește toc
mai faptului că aici și-a 
făcut loc, de mai multă 
vreme, practica muncii 
neritmice. Departe ca e- 
fectele aoestor stări de 
lucru să se oprească aici, 
la poarta uzinelor respec
tive. Sînt, din păcate, o 
serie de șantiere de con
strucții care au așteptat 
produsele unităților res
pective conform grafice
lor stabilite și care au în
registrat întârzieri în pu
nerea în funcțiune a u- 
nor importante obiective 
de investiții datorită li
vrării neritmice a utila
jelor tehnologice. Cum

se vede, asigurarea u- 
nei bune ritmicități a 
producției, in fiecare 
întreprindere și centrală 
și chiar la nivelul fiecă
rei ramuri industriale 
constituie o condiție sine 
qua non a realizării în
tocmai a programului de 
dezvoltare economică a 
țării stabilit de partid.

După cum se știe, pe 
ansamblul industriei pla
nul pe 10 luni din acest an 
a fost depășit, pînă la 
sfirșitul anului prelimi- 
nîndu-se o realizare a 
planului, la producț.i a 
globală, în proporție de 
101 la sută. în condițiile 
menținerii unui înalt ritm 
de creștere a producției 
față de anul trecut — de 
aproape 12 la sută -s-au 
livrat peste plan însem

momentul să se intervină 
hotărît și eficace de către 
toate ministerele și cen
tralele economice pentru 
ca în anul care vine să fie 
preîntîmpinate aceste de
ficiențe, pentru a asigura 
încă din prima decadă a 
lunii ianuarie un ritm in
tens de lucru in fiecare 
întreprindere, în fiecare 
secție. Practic, fiecare în
treprindere trebuie să aibă 
clar, încă de pe acum, 
programul intern de fa
bricație. bine repartizat 
pe secții, ateliere și locuri 
de muncă, să cunoască 
cu precizie matematică 
gradul de încărcare a fie
cărei mașini, gradul de 
utilizare a fondului de 
timp și să se elimine 
toate obstacolele care 
ar putea periclita des

„Esențial este acum să trecem, pînă la 
sfîrșitul anului acesta, la buna așezare a 
planului pe 1973, pe trimestre și pe luni. 
Accentul trebuie pus pe primele luni, nu 
pe ultimele. Trebuie încărcate la maximum 
lunile ianuarie, februarie, martie, și nu 
lăsate sarcinile mai grele pentru septem
brie, octombrie, noiembrie și decembrie".

(Din cuvintarea tovarășului NICOLAE 1 
CEAUȘEȘCU. la încheierea lucrărilor Ple
narei. C.C. al P.C.R.)

nate cantități de energie 
electrică, oțel aliat, lami
nate, motoare electrice, 
tractoare, autocamioane, 
autobasculante și auto
tractoare, rulmenți ș.a. 
Consemnând asemenea 
realizări se cuvine pre
cizat că ele puteau că
păta dimensiuni și mai 
mari dacă în fiecare în
treprindere, la fiecare loc 
de muncă se acționa cu 
fermitate pentru valorifi
carea promptă a tutu
ror rezervelor de creștere 
a producției. Spunem a- 
cest lucru, întrucît se con
stată, în anumite cazuri, 
că ceea ce se ciștigă prin 
eforturile susținute ale u- 
nor colective de întreprin
deri la sfirșitul unei luni 
se resoarbe. în bună mă
sură, in prima decadă a 
lunii următoare. tocmai 
datorită încetinirii ritmu
lui de lucru.

Este evident că aseme
nea neajunsuri se concre
tizează, in ultimă instan
ță, în utilizarea nerațio
nală a capacităților de 
producție, in suprasolici
tarea unor utilaje, a for
ței de muncă în perioade
le de „asalt". Acum este

fășurarea ritmică a fa
bricației.

Insistăm asupra necesi
tății de a defalca rațional 
sarcinile de plan de-a 
lungul anului, pe trimes
tre și luni, întrucît și in 
alte ramuri, nu numai in 
industrie, și-a făcut loc 
practica păgubitoare a ne- 
ritmicității. Așa. de pil
dă, chiar dacă in acest an 
s-a realizat un ritm inalt 
de creștere a investiții
lor, totuși, datorită unei 
activități reduse pe une
le șantiere în prima par
te a anului, în acest tri
mestru a fost aglomera
tă punerea în funcțiune a 
numeroase obiective și 
capacități planificate în 
1972. Consecințele nu 
sînt greu de imaginat : 
calitatea, uneori îndo
ielnică, a lucrărilor de 
montaj datorită supra
aglomerării lucrului în 
ultimele luni, forțarea 
probelor tehnologice și, de 
aici, întregul cortegiu de 
remedieri costisitoare. In 
repetate rînduri conduce
rea partidului nostru a 
atras atenția cadrelor care 
lucrează în sectorul de 
construcții, titularilor de

investiții asupra necesi
tății de a folosi din plin 
fiecare zi de lucru, de a 
asigura o defalcare rațio
nală a planului de inves
tiții pe trimestre și luni 
și de a evita aglomerarea 
punerilor in funcțiune in 
ultimele luni. Dacă în 
bună măsură, pe o serie 
de șantiere s-au aplicat 
asemenea indicații, pe al
tele — cum sînt cele ale 
Combinatului siderurgic 
din Galați și Combinatu
lui de îngrășăminte din 
Slobozia — ele au rămas 
încă în stadiu de dezide
rat. Trebuie să se tragă 
maximum de învățăminte 
din activitatea de inves
tiții a acestui an, cînd da
torită neritmicității livră
rii utilajelor și a unei or
ganizări necorespunzătoa
re a lucrului a fost amâ
nată punerea în funcțiune 
a unor obiective indus
triale, pe producția că
rora conta economia noas
tră. Esențial este ca acum 
să fie analizat cu răs
pundere, în spiritul indi
cațiilor plenarei C.C. al 
P.C.R., modul de eșalo
nare a sarcinilor de 
investiții pe anul 1973 
și să se ia măsuri 
pentru devansarea în 
semestrul I a punerii in 
funcțiune a unor obiecti
ve programate pentru a 
doua jumățate a anului.

Desigur, o activitate rit
mică pe șantiere nu poate 
fi concepută fără livrarea, 
în concordanță cu grafi
cele de montaj, a utilaje
lor tehnologice. Numai in 
măsura în care marii fur
nizori de utilaje pentru 
noile obiective — Centrala 
industrială de utilaj chi
mic și rafinării, Grupul 
de uzine „23 August", 
Centrala industrială de 
utilaj energetic — vor în
țelege să-și onoreze în
tocmai sarcinile de plan 
și obligațiile asumate prin 
contracte, va putea fi re
considerată în fapt ritmi
citatea întregii activități 
de investiții.

Comuniștii, toți oamenii 
muncii trebuie să înțelea
gă că se află în fața unei 
sarcini exprese, de mare 
importanță pentru reali
zarea planului, trasată de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
20—21 noiembrie a.c. De 
obicei — așa cum s-a a- 
rătat la plenară — ar 
trebui ca la jumătatea 
lunii decembrie să înche
iem planul pe anul în 
curs, pentru a putea pre
găti din vreme producția 
anului viitor. Este un o- 
biectiv care trebuie să fie 
atins neîntîrziat și necon
diționat în fiecare între
prindere.

Viorel SALAGEAN

-------------------------------------------------- _ - .

La Uzina de sîrmă și produse din sîrmă din Buzău

CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE NOI 
CREAȚII ALE GlNDIRII TEHNICE PROPRII

Zilele acestea a avut loc în marea uzină 
buzoiană un eveniment deosebit. De fapt, un 
om din afară nu ar fi sesizat mai nimic in 
viața acestui colectiv, devenit, în numai cițiva 
ani, renumit prin realizările sale. Peste tot. se 
muncea intens, în ritmul. obișnuit aici ; 
doar la secția de electrozi pentru sudură o 
anume încordare ieșea din tiparele obișnuinței. 
Și evenimentul, plămădit cu migală aproape un 
an și jumătate, s-a produs. Au intrat in funcțiu
ne cele două linii de fabricație a electrozilor 
de sudură subțiri, care aduc uzinei un spor 
anual de producție de circa 15 la sută. întreaga 
semnificație a acestei realizări se poate des
prinde numai urmărind istoria ei relativ scurtă.

— Cu doi ani in urmă — spunea inginerul-șcf 
al uzinei, Eugen Sandu — uin colectiv de spe
cialiști, condus de inginerul Constantin Teodo- 
rescu, a efectuat unele cercetări privind efi
ciența sudurii tablelor subțiri cu electrozi de 
dimensiuni mici, care, la acea vreme, nu se 
fabricau în țară. Astfel a fost asimilat și lansat 
pe piață un set de electrozi cu grosimi între 2 
și 2,5 mm. Beneficiarii au solicitat imediat noul 
produs. Adoptat rapid de industria noastră, am 
fost puși in situația de a nu mai putea' satis
face cererile de livrare a electrozilor subțiri.

Cițiva ingineri, maiștri și economiști au stu
diat amănunțit tehnologia de fabricație, funcțio

narea utilajelor, gradul lor de utilizare. Conclu
ziile s-au dovedit revelatoare. La două din cele 
trei linii de fabricație funcționau cite 2 prese așe
zate in tandem, pentru iinvelirea electrozilor. în 
procesul elaborării electrozilor de sudură subțiri, 
fiecare presă avea un coeficient de utilizare de 
numai 65 la sută din capacitate. Presele fiind 
utilajul principal, s-a hotărît divizarea în două

a liniilor, operație care putea aduce un spor de 
producție considerabil. Aceasta necesita insă un 
spațiu, realizarea unei serii de utilaje, reorga
nizarea întregului flux tehnologic al secției și 
reprogramarea producției.

Și oamenii și-au suflecat mînecile, au trecut 
hotărîți la treabă. în atelierul de autoutilări, 
condus de comunistul Stan Cazan, a început 
realizarea dispozitivelor de periere-polizare, a 
benzilor transportoare cu avans variabil, a 
unui cuptor staționar de calcinare; a tablourilor 
electrice de comandă. Piesele de mecanică fină 
au fost executate la un inalt nivel calitativ în

secția sculărie, de cițiva oameihi, sub îndruma
rea maistrului Mircea Ștefănescu. Montajul și 
partea electrică au căzut in sarcina maiștrilor 
Decebâl Pîrnog, Nicolae Dragomir, a muncitori
lor Grigore Roșu, Gheorghe Simionescu și 
Tănase Predoiu, a inginerilor Mitică Ion și A- 
lexandru Stoleru.

Problema spațiului a fost rezolvată cît se 
poate de. simplu și eficient : 150 mp afectați unui 
depozit pentru eonteinere au fost destinați am
plasării utilajelor noii linii de fabricație.

Acum, toate eforturie colectivului au fost în
cununate de succes.

Cele două linii pentru producția electrozilor 
subțiri produc din plin.

— După cum s-a subliniat recent în cuvînta- 
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, în Hotărîrea Plenarei Co
mitetului Central din 20—21 noiembrie, trebuie 
acționat cu toată hotărîrea pentru folosirea in
tensivă a capacităților de producție, pentru 
utilizarea rațională a fiecărei suprafețe con
struite- — ne spunea directorul uzinei, Leonida 
Cazacu. Prin realizarea liniei de electrozi 
subțiri in cadrul uzinei noastre, ne înscriem 
cu rezultate practice pe linia hotărîrilor ple
narei.

Mihai BĂ7.U 
corespondentul „Scînteii*

Pe fiecare filă a agendei conducătorului de întreprindere, 

aceeași întrebare în căutarea răspunsului la problema eficienței:

„CE AM FĂCUT AZI PENTRU A FOLOSI 
MAI PRODUCTIV FONDURILE FIXE?“

Realizarea sarcinilor de plan pe 
anul 1973 la nivelul maxim prevăzut 

1 face necesară aplicarea in fiecare în
treprindere a Unor măsuri energice 
in vederea folosirii intensive a tu
turor capacităților de producție. 
După cum ș-a subliniat la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 20—21 noiembrie, 
pe baza utilizării depline a mașinilor 
și utilajelor, a spațiilor de produc
ție, trebuie să se realizeze cea mai 
mare parte din sporul de producție 
prevăzut.

Mai multă perseverență și îndrăzneală 
în promovarea tehnologiilor înaintate
Din nou despre procedeul de EXTRUDARE LA RECE A METALULUI

Am relatat în paginile ziarului „Seînteia" despre o metodă de pre
lucrare prin deformare plastică a materialelor deosebit de eficace — 
extrudarea la rece. în esență, ea vizează reducerea consumului de 
metal, creșterea substanțială a productivității muncii și calității pro- 
duselor, precum și folosirea mai judicioasă a spațiului productiv și 
utilajelor. Rezultatele valoroase obținute la Uzina de mecanică fină din 
Sinaia, uzina „Rulmentul" din Brașov și Uzina de mecanică fină din 
București constituie argumente convingătoare ale marilor avantaje eco
nomice pe care le oferă acest procedeu. Esențial este însă ca experiența 
acumulată să nu rămînă cunoscută doar pe plan local, adică intr-o 
întreprindere sau alta, într-un sector de producție sau altul, ci sa cir- 
cule rapid, să fie generalizată cu operativitate. Din păcate, se constata 
că, fie dintr-o lipsă de preocupare a întreprinderilor și centralelor in
dustriale, fie dintr-o îndrumare insuficientă din partea ministerelor 
de resort din industria constructoare de mașini, procedeul de extrudare 
la rece nu s-a extins încă pe măsura cerințelor reale, a posibilităților 
concrete din fiecare uzină. lata de ce relevind astăzi o serie de reali- 
zări obținute în acest domeniu, ziarul își propune să revină asupra me
todei amintite, supunînd-o din nou atenției specialiștilor din întreprin
deri și centrale industriale. ,

FAPTELE CONVING
In cursul lunii septembrie, la Uzina 

de autocamioane s-a dat în exploa
tare un atelier destinat în exclusi
vitate prelucrării reperelor prin ex
trudarea la rece. Noul atelier dispune 
de două linii tehnologice — una pen
tru aluminiu și alta pentru oțel.

— Ce progrese s-au realizat de la 
punerea în funcțiune a noului ate
lier 1 — l-am întrebat pe Nicolae

Preda, tehnolog coordonator din ca
drul serviciului tehnolog-șef al uzi
nei. , ...— Cele doua repere de aluminiu 
care se executau inițial de stația- 
pilot au fost trecute pe noua linie 
tehnologică. Lor li s-a alăturat un 
nou reper, tot un piston. Deci, acum 
executăm 3 repere de aluminiu prin 
acest procedeu. Linia tehnologică 
pentru oțel a fost și ea pusă în func
țiune, executindu-se două repere : 
bucșe de reglare și corpul supapei.

Dată fiind productivitatea ridicată a 
noii linii, noi am reușit să executăm 
întreaga cantitate necesară în acest 
an la corpul supapei în numai cî- 
teva zile. In curînd, un alt reper, 
farfuria arcului, al cărui necesar este 
de 1 200 000 bucăți pe an, va fi tre
cut și el pentru prelucrare pe aceas
tă linie.

— Care este eficiența economică la 
acest reper ?

— Prin prelucrarea farfuriei arcu
lui prin procedeul de extrudare la 
rece, uzina va realiza anual economii 
de 100 tone metal.

— Care sint obiectivele imediat ur
mătoare ?

— Pînă la sfirșitul trimestrului I al 
anului 1973 vom prelucra prin acest 
procedeu cel puțin 20 de repere din 
oțel. Aceasta înseamnă, la nivelul 
anului viitor, o economie de peste 
200 tone metal și 260 000 ore mano
peră.

Nicolae MOCANU
, corespondentul „Scînteii"

ECONOMII SUBSTANȚIALE
Pentru anul viitor, sarcinile econo

mice ce ii revin colectivului între
prinderii mecanice din Roman sint 
simțitor sporite, atît din punct de ve
dere cantitativ, cit și calitativ. De

aceea, în planul de fabricație pentru 
anul 1973, colectivul de salariați de 
aici a stabilit ca tehnologia de ex
trudare la rece a metalului să fie fo
losită la tin număr de 10 repere care 
pînă acum figurau printre reperele 
cu cele mai mari consumuri de me
tal, Este vorba de 1100 carcase de 
la mașina universală pentru prelu
crarea lemnului, de manșoanele con
ductelor de la toate cele 19 tipuri de 
mașini care se vor afla în procesul 
de fabricație in anul viitor, de axu- 
rile port-burghie de la mașina G.C.R. 
și altele.

Calculele demonstrează că prin a- 
plicarea tehnologiei de extrudare la 
rece, numai la cele 10 repere, colec
tivul de aici va reduce consumurile 
de metal cu 40 la sută față de cele 
care se înregistrează acum, în condi
țiile fabricării acestor repere după 
tehnologia clasică de prelucrare. De 
asemenea, va avea loc și o reducere 
substanțială a manoperei. Iată de ce, 
în prezent, colectivul întreprinderii 
mecanice din Roman se află în plin 
efort pentru crearea condițiilor teh- 
nico-materiale. astfel ca încă din 
prima zi a anului viitor extrudarea 
la rece să devină o tehnologie curen
tă în procesul de fabricație.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

Pornind de la însemnătatea prac
tică deosebită pe care o prezintă în
deplinirea acestei sarcini, am adresat 
unor cadre de conducere din citeva 
întreprinderi constructoare de ma
șini următoarele întrebări : „Ce-ați 
întreprins pentru sporirea producției 
la 1 000 lei fonduri fixe ?“ și „Ce ra
port există între ritmurile de creș
tere a fondurilor fixe și cel al pro
ducției realizate pînă acum și prevă
zute a se obține in anul viitor și pe 
ansamblul actualului cincinal ?“. 
Semnificativ este exemplul între
prinderii „Electroaparataj" din Bucu
rești unde, în scopul realizării unei 
cit mai înalte eficiente în folosirea 
fondurilor fixe, a fost inițiat un com
plex de măsuri bine 
gîndit, menit să pună 
cît mai intens în va
loare întregul potențial 
toh.nico-productiv e- 
xistent.

— Obținerea în 1975 
a unei producții glo
bale de 4 179 lei la 1 000 
lei fonduri fixe, cu 913 
lei mai mare decît cea 
înregistrată la sfîrșitul 
anului 1970 — ne-a spus 
ing. Gheorghe Cosmin, 
directorul tehnic al în
treprinderii — a impus o riguroasă 
evaluare a tuturor posibilităților de 
sporire a producției, întrucît volu
mul fondurilor fixe urmează să 
crească într-o proporție foarte mică. 
Principalul nostru obiectiv l-a consti
tuit îmbunătățirea indicilor de utili
zare a mașinilor și utilajelor.

Măsurile adoptate s-au dovedit a 
avea eficiență imediată : faptul că 
producția globală a crescut, compa
rativ cu anul trecut, cu 11,2 la sută 
în condițiile în care volumul fon
durilor fixe a sporit cu numai 2,4 
la sută demonstrează convingător 
efortul propriu al întreprinderii 
de a realiza aproape. întregul spor de 
producție pe seama creșterii produc
tivității muncii. Care este perspec
tiva pentru anul 1973 7 Cu ace
eași perseverență, colectivul de aici 
stabilește acum măsuri pentru a 
valorifica noi posibilități de îm
bunătățire a indicilor de utilizare 
a capacităților de producție. Bună
oară, încă de la începutul anului 
viitor, ca urmare a unei bune pre
gătiri și organizări a producției, ex
tinderii lucrului la mai multe ma
șini se preconizează ca indicii de 
utilizare a mașinilor și utilajelor în 
secțiile de bază să ajungă la aproape 
87 la sută față de 83,5 la sută in 
1970.

Din păcate însă nu toate între
prinderile se raliază acestui efort ge
neral de sporire a eficienței utiliză
rii fondurilor fixe. Iată, în a-

cest sens, cîteva din concluziile 
ce s-au desprins dintr-o sumară ana
liză a datelor statistice din ultimii 
trei ani, la Fabrica de mașini unelte 
și agregate-București. In 1971, pro
ducția globală industrială a sporit 
comparativ cu anul 1970 cu 8.4 la 
sută, în vreme ce volumul fondurilor 
fixe s-a mărit cu 23 Ia sută. Situația 
nu diferă cu mult nici în acest an, 
cînd se prelimină că producția globa
lă va spori cu 23,7 la sută, iar volu
mul fondurilor fixe cu 34,8 la sută.

Se observă deci că, deși producția 
globală industrială a înregistrat o di
namică ascendentă, totuși nivelul a- 
cestui indicator a evoluat cu mult sub 
ritmul sporirii fondurilor fixe.

„Pe primul plan, în fiecare unitate economică, în 
fiecare ramură a economiei trebuie pusă GOSPO
DĂRIREA RAȚIONALĂ, CU MAXIMĂ EFICIENTĂ, A 
FONDURILOR DE PRODUCȚIE — fixe și circulante — 
creșterea producției, a venitului net și a beneficiilor 
la 1 000 lei fonduri fixe".

(Din expunerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
la Plenara C.C. al P.C.R.).

— Situația existentă — ne-a spus 
Vasile Clonda, șeful serviciului plan 
al întreprinderii — este urmarea 
faptului că fabrica noastră s-a găsit 
într-un permanent proces de dezvol
tare. Anul acesta, de pildă, s-au pus 
în funcțiune capacitățile de producție 
prevăzute pentru etapa a Ii-a de 
dezvoltare și au început investițiile 
pentru cea de a IlI-a etapă. Or, în
trucît de la punerea în funcțiune a 
unei capacități trebuie să treacă un 
timp pînă ce se ating parametrii 
proiectați,, este normal ca și ritmul de 
creștere a volumului fondurilor fixe 
să fie mai mare decît cel al produc
ției globale.

Desigur, este firesc' ca pînă la a- 
tingerea parametrilor proiectați să 
apară un anumit decalaj între ritmul 
de creștere a volumului fondurilor 
fixe și cel al producției realizate. 
Problema este insă de a dimi
nua pe cît posibil această neco- 
relare, acționind ferm și eficace, 
atît in direcția devansării atingerii 
parametrilor proiectați la noile capa
cități date în funcțiune, cît și prin 
creșterea gradului de folosire a ma
șinilor și utilajelor. Or, la ora actua
lă, mașinile și utilajele existen
te sînt folosite cu mult sub ni
velul capacității lor maxime. în 
trei trimestre ale anului, de pil
dă, indicii de utilizare ai mași
nilor și utilajelor din secțiile de bază 
au oscilat intre 52 și. 63 la sută, față

de 72,4 la sută cit era prevăzut. Ce 
ar fi însemnat dacă mijloacele teh
nice ar fi fost folosite la nivelul pla
nificat ? în primul rând s-ar fi evi
tat pierderea a 380 000 ore de uzi- 
naj, deci echivalentul a oirca 100 de 
mașini unelte grele. în al doilea 
rind, s-ar fi realizat o creștere a pro
ducției globale industriale cu aproa
pe 40 la sută, superioară creșterii înre
gistrate de volumul fondurilor fixe. 
Care sînt cauzele care influențează 
menținerea unui nivel scăzut de uti
lizare a mijloacelor tehnice ?

— In principal, este vorba de fap
tul că ducem lipsă de forță de mun
că calificată — ne-a declarat ing. 
Mircea Crețu, directorul fabricii. Nu

mai pentru deservirea 
mașinilor am avea ne
voie de încă 240 de 
muncitori.

Nimic de zis. dar nu 
mai puțin adevărat este 
că nici forța de mun
că existentă nu a fost 
folosită rațional, la a- 
devărata ei valoare. Un 
calcul sumar ne arată că 
volumul de ore absențe 
nemotivate și învoiri în
registrate in primele trei 

trimestre ale anului este echivalentul 
muncii unui număr de 260 muncitori 
intr-un schimb, pe timp de un tri
mestru. Iată deci un domeniu în care 
atît comitetul de partid, cit și condu
cerea fabricii vor trebui șă desfășoare 
o mai intensă activitate politico-edu- 
cativă de întărire a disciplinei in 
muncă, în vederea creșterii răspunde
rii fiecărui salariat față de felul în 
care este utilizat fiecare minut pro
ductiv. Aceasta cu atît mai mult cu 
cît obținerea sporului de producție 
planificat pe 1973, de aproape 40 la 
șută față de acest an, este de necon
ceput fără adoptarea unor măsuri 
ferme in vederea asigurării unei în
cărcări corespunzătoare și uniforme 
a tuturor mașinilor și utilajelor.

Ne-am referit la o serie de aspec
te oare, așa cum s-a văzut in cazul 
F.M.U.A.-București, diminuează gra
dul de utilizare a capacităților de 
producție. Este o situație ce oontra- 
vine cerințelor actuale de eficiență. 
Economiei naționale nu ii poate fi 
indiferent cu ce potențial tehnic și 
uman se realizează un anumit spor 
de producție. De aceea, mai presus 
de orice, este de datoria conducerii 
fabricii, a întregului ooiectiv de a 
face totul ca fiecare mașină, fiecare 
utilaj să producă la capacitatea sa 
maximă, aceasta fiind o cale princi
pală pentru sporirea eficienței econo
mice în anul care vine.

Constantin DUMITRU
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INTERVIU ACORDAT DE PREȘEDINTELE
1

CONSILIULUI DE STAT, NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. I)viitorul apropiat aceste schimburi să se situeze la un nivel de cel puțin 100 milioane dolari, așa cum am convenit cu prilejul vizitei în țara dumneavoastră.Sînt, de asemenea, reale posibilități — și s-au întreprins pași î-n acest sens — pentru dezvoltarea relațiilor științifice și culturale între organizațiile obștești, inclusiv de tineret, precum și în domeniul pregătirii cadrelor pentru diferite domenii de activitate, îndeosebi pentru acele domenii unde se dezvoltă o cooperare activă între țările noastre.Aș dori să menționez, totodată, că așteptăm cu deosebită plăcere, în viitorul apropiat, vizita președintelui Republicii Arabe Egipt în România. Sperăm că această vizită va constitui, de asemenea, un moment important în relațiile dintre țările noastre și va da un nou impuls colaborării multilaterale dintre Republica Socialistă România și Republica Arabă Egipt.ÎNTREBARE : Am avut 

ocazia să cunosc nemijlocit 
unele din rezultatele pe care 
țara dumneavoastră le-a ob
ținut in cursul a 20 de ani de 
dezvoltare planificată. V-aș 
ruga să mă ajutați să înțeleg 
mai bine principalele obiecti
ve economice ale României, 

■ problemele care se pun în le
gătură cu cincinalul în curs 
de realizare, perspectivele pe 
care el le deschide dezvoltă
rii economico-sociale a Ro
mâniei în viitor.

Vreau, totodată, să folosesc 
această ocazie pentru a vă 
felicita cu ocazia celei de-a 
25-a aniversări a creării 
republicii în România și a vă 
ruga să înfățișați, pentru po
porul egiptean, o imagine a 
luptei eroice duse de poporul 
român pentru cauza eliberă
rii sale, a realizării obiecti
velor de pace și progres pe 
care și le-a propus.RĂSPUNS : Intr-adevăr, anul acesta, la 30 decembrie, se împlinesc 25 de ani de la proclamarea republicii în România — și, de fapt, se încheie cel de-al 28-lea an care a trecut de la eliberarea țării noastre de sub jugul fascist.în această perioadă, poporul român a obținut succese remarcabile în dezvoltarea sa economi co-so- cială, în construirea orînduirii. noi, socialiste. Doresc să reamintesc că, timp de sute 'de ani, România a cunoscut jugul dominației străine, că și după proclamarea independenței — de la care, în 1977, se vor împlini 100 de ani — țara a continuat totuși să se afle sub dominația monopolurilor imperialiste. De-abia la 23 August 1944, în urma insurecției naționale antifasciste, poporul român și-a câștigat adevărata independență. Țin să menționez că această insurecție națională a avut loc în condițiile favorabile create de desfășurarea războiului împotriva Germaniei hitleriste, în care rolul principal l-a avut Uniunea Sovietică.Mă refer la toate acestea pentru a putea să fac mai bine înțeles faptul că România se găsea, imediat după eliberare, într-o situația eaonomică deosebit de grea. Practic, mai mult de 75 la sută din populație lucra în agricultură. Aveam o industrie slab dezvoltată și o agricultură care în. cea mai mare parte se baza pe vechile metode de exploatare. Deci, aș putea spune,. ne aflam într-o stare de înapoiere din punot da vedere tehnic. De asemenea, din punct de vedere al dezvoltării culturale și al pregătirii cadrelor aveam o situație grea. Exista un mare procent de analfabeți și un număr redus de cadre tehnice.Pornind de la această situație, Partidul Comunist Român a inițiat dezvoltarea țării pe o bază nouă. A apelat la unirea tuturor forțelor progresiste din țară și, în primul rînd, la întărirea colaborării între clasa muncitoare, țărănime și intelectualitate, croind un puternic front unit al întregului popor, al tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. Se poate spune că rezultatele obținute în această perioadă se datoresc, în primul rînd, tocmai acestei unități indisolubile a tuturor oamenilor muncii, a întregului popor, care a înfăptuit și înfăptuiește neabătut politica internă și externă elaborată de partid.Ce am realizat în această perioadă ? Astăzi producția industrială este de 20 de ori mai mare decît în 1938. Am luat anul 1938 ca an de referință, avînd în vedere că pentru România el a fost finul cu rezultatele cele mai bune din trecut. Producem în 1972 în industria românească circa 7 milioane tone oțel, față de 280 mii tone în 1938 și vom ajunge la circa 11—12 milioane tone în 1975. Am dezvoltat ramuri noi — producția de diferite mașini-unelte și, în general, de mașini necesare diferitelor domenii, inclusiv utilaje complexe. Mi-ar fi greu să mă refer in mod concret la diferitele produse pentru că ar însemna să neglijez unele din ele — dar trebuie să spun că acoperim din producția internă circa 70 la sută din necesarul de utilaje și mașini, că exportăm un număr însemnat de mașini și utilaje în diferite țări ale lumii.Agricultura a cunoscut, de ase

menea, o dezvoltare continuă. Ea este astăzi complet cooperativi- zată. Asigurăm pe deplin din producția agricolă aprovizionarea cu toate produsele agro-alimentare și avem și unele disponibilități pentru export. în 1938 existau în agricultură circa 5 000 de tractoare. Astăzi avem peste 100 000 și producem anual peste 30 000 tractoare. La acestea se adaugă, desigur, toate mașinile necesare muncii în agricultură. Realizăm un vast program de irigații. Practic, înainte de război, existau cîteva mii de hectare irigate. în acest an vom avea peste 1 milion de hectare, iar în 1975 vom ajunge la peste 2 milioane hectare irigate. Mă refer la aceasta pentru a evidenția eforturile pe care le facem în domeniul dezvoltării agriculturii în vederea obținerii unor producții tot mai mari, bazate, desigur, pe mecanizare. chimizare, pe irigații, ț>e introducerea cuceririlor științei moderne.Am lichidat complet și de multă vreme analfabetismul, am generalizat în ultimii ani învățămîntul obligatoriu de 10 ani. în institutele de învățămînt superior avem peste 150 000 studenți. Avem asigurat întregul necesar de cadre tehnice și putem chiar să acordăm o anumită asistență tehnică, ou cadre de specialitate, în unele țări. în afară de aceasta, în institutele românești de învățămînt superior învață cîteva mii de tineri din alte țări. Am acordat și acordăm o mare atenție pregătirii cadrelor pentru că apreciem că aceasta este o problemă esențială pentru progresul rapid al țării, pentru dezvoltarea întregii activități pe baza cuceririlor celor mai noi ale științei și tehnicii contemporane.O atenție deosebită am acordat și acordăm ridicării nivelului de trai al poporului. Sper că ați putut observa, în vizita pe care ați făcut-o prin țară, amploarea construcțiilor de locuințe și de alte unități sociale — în domeniul sănătății, învățământului, culturii. Numai în acest cincinal vom construi din fondurile statului sau cu credite de la stat circa 520 mii apartamente.Acordăm o atenție deosebită creșterii veniturilor oamenilor muncii, aprovizionării populației, considerînd că făurirea societății socialiste trebuie să aibă ca țel fundamental ridicarea bunăstării materiale și spirituale a omului, crearea condițiilor ca oamenii să poată beneficia din plin de toate cuceririle științei și culturii — în- cepînd, desigur, cu condițiile materiale — dezvoltarea multilaterală a personalității umane. De aceea am și formulat ca obiectiv, la Congresul al X-lea, făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, care să exprime, în fond, toate laturile activității umane.Conferința Națională din acest an a stabilit că putem realiza planul cincinal într-up termen mai scurt. în primii doi ani am și obținut o serie de rezultate în această direcție. în următorii ani, în- cepînd cu 1973, ritmul de dezvoltare a. producției industriale va fi cu mult superior prevederilor din planul cincinal. Facem aceste eforturi deoarece considerăm că numai printr-o dezvoltare intensă a economiei putem asigura victoria socialismului în toate domeniile de activitate, putem participa activ la schimbul de valori materiale și spirituale cu toate statele, Totodată, considerăm că acesta constituie un factor de bază al independenței și suveranității naționale, al unei politici de pace și colaborare internațională.ÎNTREBARE : Apreciem în 
mod deosebit politica con
structivă promovată de țara 
dumneavoastră — de dezvol
tare a relațiilor cu toate sta
tele lumii, indiferent de orîn- 
duirea lor socială — intr-o 
perioadă cînd se manifestă 
tot mai deschis dorința de co
laborare și cooperare pașnică 
între popoare. V-am ruga să 
vă referiți la rezultatele ob
ținute ca urmare a acestei po
litici, in ce privește relațiile 
Ronșâniei, în primul rînd cu 
țările socialiste, precum și cu 
alte țări din Europa, America 
și alte continente, cu țările 
in curs de dezvoltare. Cum 
vedeți promovarea în pers
pectivă a acestei politici ?RĂSPUNS : în stabilirea politicii externe a țării, noi pornim de la faptul că între politica internă și cea externă există o interdependență, că trebuie să se realizeze o concordanță deplină. Pre- ocupîndu-ne de dezvoltarea socialistă a țării, noi răspundem și unor cerințe mai largi, ale dezvoltării progresiste a omenirii. în fond, cu cît fiecare țară obține succese mai mari pe calea dezvoltării sale, în ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului, în asigurarea independenței și su- ' veranității, cu atît contribuie mai mult la cauza generală a colaborării între toate națiunile lumii, la progresul general al omenirii.Pornind de la aceste principii noi am acționat și acționăm pentru dezvoltarea relațiilor cu toate statele lumii, fără deosebire de orîn- duire socială, participînd activ la diviziunea internațională a muncii, la viața internațională, la soluționarea problemelor care apar pe plan mondial. Milităm pentru o largă colaborare bazată "pe prin

cipiile egalității depline între toate statele, respectului independenței și suveranității naționale, neamesteoului în treburile interne și avantajului reciproc. Ne pronunțăm cu fermitate împotriva politicii imperialiste de forță și dictat în viața internațională, pentru eliminarea forței sau amenințării cu forța în relațiile dintre state, pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî calea dezvoltării fără nici un ,a- mestec din afară.Desigur, punem pe prim plan relațiile cu țările socialiste. Dezvoltăm larg aceste relații, atît cu țările socialiste vecine — și. în primul rînd cu acestea, fiind în C.A.E.R. — dar, totodată, considerăm că este necesar să întărim relațiile noastre cu toate celelalte țări socialiste. Vă pot spune că relațiile României cu toate țările socialiste sînt bune și cunosc o dezvoltare continuă, în toate domeniile de activitate.O mare atenție acordăm relațiilor cu țările care au pășit pe calea dezvoltării independente sau— cum sînt denumite — țările în curs de dezvoltare. Considerăm că dezvoltarea colaborării active cu a- ceste state corespunde unor cerințe— aș putea spune — legice, pentru progresul rapid al acestor țări pe calea dezvoltării independente economico-sociale, constituind în același timp o parte integrantă a luptei împotriva imperialismului, colonialismului și neo- colonialismului.în acest cadru sprijinim activ lupta de eliberare națională a popoarelor. Acordăm un sprijin efectiv, mișcărilor de eliberare națională din Africa, cu care avem relații dintre cele mai bune. Desigur, dezvoltăm, totodată, relațiile noastre și cu celelalte state, inclusiv cu țările capitaliste dezvoltate, în spiritul principiilor coexistenței pașnice și pe baza acelor criterii la care m-am referit mai înainte.Trăind în Europa, acordăm o a- tenție deosebită dezvoltării relațiilor cu țările europene, înfăptuirii securității pe continent. Trebuie să vă spun că avem relații bune cu toate țările europene, că participăm activ la programul pentru crearea condițiilor ținerii conferinței gene- ral-europene.Dorim să realizăm în Europa asemenea raporturi care să excludă posibilitatea unor noi războaie, să deschidă perspectivele unei largi colaborări în toate domeniile de activitate, să asigure independența și suveranitatea tuturor statelor și, totodată, să ofere posibilitatea dezvoltării de relații de colaborare, pe baze noi, eu celelalte țări ale lumii, contribuind astfel la cauza generală a cooperării și păcii între popoare.Avem, după cum se cunoaște, relații bune cu Statele Unite ale A- mericii — și consider că există posibilități de a le dezvolta în viitor — cu Japonia și cu alte țări cum sînt India, Pakistanul și altele. în generai, România întreține relații diplomatice cu 108 state și relații economice și comerciale cu un număr mai mare.Avînd în vedere schimbările care au loc în viața internațională, pașii spre destindere care s-au înregistrat în ultimul timp, dorința tot mai arzătoare a popoareloi’ pentru a exclude războaiele din viața internațională, apreciem că există o perspectivă bună pentru dezvoltarea vieții internaționale pe calea destinderii și colaborării. Desigur, nu ne facem iluzii, știm că mai sînt multe probleme nesoluționate, că mai există forțe imperialiste, reacționare care se opun acestor tendințe, dar apreciem că, dacă popoarele vor acționa ferm, cursul acesta spre destindere va putea fi dezvoltat. Este, desigur, necesar ca toate țările să acționeze cu fermitate în această direcție. România, fiind ea însăși o țară nu prea mare, acordă o deosebită atenție rolului statelor mici și mijlocii în. viața internațională, participării fiecărei țări la rezolvarea problemelor care preocupă omenirea, în așa fel încît toate problemele să fie soluționate corespunzător intereselor popoarelor, ale asigurării condițiilor pentru întărirea colaborării și păcii între toate națiunile lumii.ÎNTREBARE : Excelență,
putem spune că înțelegerea 
dumneavoastră față de cauza 
arabă și, în general, față de 
problema Orientului Apropiat 
a contribuit la formarea unei 
convingeri a părții române 
privind justețea cererilor ara
be — cereri care se concreti
zează în aplicarea hotărîrii 
Consiliului de Securitate nr. 
242 — respectiv în realizarea 
unei păci drepte în regiune, pe 
baza retragerii trupelor isra- 
eliene din teritoriile arabe, 
precum și a recunoașterii 
drepturilor legitime ale po
porului palestinean. Acum, 
după cinci ani de la războiul 
din 1967 și în situația refuzu
lui de a se ține seama de re
zoluția Consiliului de Securi
tate, cum vedeți, domnule pre
ședinte, problema soluționă
rii crizei, a restabilirii păcii 
și încrederii în această zonă, 
a redobindirii teritoriilor ocu~ 
pate ? Nu credeți că respinge
rea rezoluției Consiliului de 
Securitate ar putea avea im
plicații grave pentru pacea 
mondială ?RĂSPUNS : Aș dori, în primul rînd, să menționez că România s-a pronunțat întotdeauna pentru so

luționarea problemelor litigioase pe calea tratativelor și în interesul colaborării și păcii. Ne-am pronunțat întotdeauna împotriva acaparării de teritorii prin forță.Pornind de la aceste orientări generale, noi ne-am pronunțat în 1967, încă din zilele războiului, pentru încetarea imediată a ostilităților și soluționarea problemelor pe cale pblitică. în această privință există documente oficiale care pot fi oricînd consultate. Apreciem că nu se pot accepta nici un fel de cuceriri teritoriale obținute de Israel în perioada acestui război, că este necesar să fie aplicată hotărî- rea Consiliului de Securitate din noiembrie 1967 și, pe această bază, să se ajungă la o soluționare a conflictului. Desigur, ne îngrijorează faptul că după cinci ani nu s-au obținut pași concreți în această direcție.Fără îndoială că respingerea a- plicării rezoluției Consiliului de Securitate poate crea greutăți mari — iar continuarea acestei stări de încordare constituie un pericol pentru pacea din Orientul Mijlociu, dar și cu implicații pentru alte zone ale lumiii, pentru pacea mondială. De aceea, consider că este necesar să se intensifice eforturile în direcția găsirii unei soluții politice — bazate pe aplicarea rezoluției Consiliului de Securitate — care să ducă la retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, la soluționarea celorlalte probleme privind relațiile dintre state, să asigure integritatea și independenta tuturor țărilor din această zonă, o conviețuire pașnică în viitor.De asemenea, considerăm că este necesar să se ajungă la o soluție în ce privește problemele populației palestinene, care să țină seama de interesele legitime ale acestei populații, să-i asigure condiții de viață de sine stătătoare, dreptul la autodeterminare, în conformitate cu propria sa voință. Realizarea unei păci trainice în Orientul Mijlociu este legată nemijlocit și de soluționarea problemei populației palestinene.Sperăm că se vor face în continuare eforturi și se va putea a- junge la pași concreți în direcția soluționării conflictului din Orientul Mijlociu pe cale politică, în spiritul rezoluției Consiliului de Securitate. România va sprijini orice pași în această direcție.ÎNTREBARE : In legătură 
cu aceasta, aș dori să vă în
treb, Excelență, care este pă
rerea dumneavoastră privind 
rolul pe care Organizația Na
țiunilor Unite trebuie să-l 
joace în viața internațională 
și ce trebuie făcut pentru 
creșterea încrederii în această 
organizație ?RĂSPUNS : România acordă o atenție deosebită întăririi rolului Organizației Națiunilor Unite și altor organisme internaționale, sporirii contribuției active a acestora la soluționarea marilor probleme actuale, la asigurarea colaborării și la aplicarea în practică a principiilor de egalitate și respect reciproc prevăzute și în Carta Națiunilor Unite. Considerăm că este necesar să se găsească mijloacele pentru asigurarea înfăptuirii în practică a hotărîrii or și recomandărilor Organizației Națiunilor Unite în aceste direcții.Pornind tocmai de la aceste considerente, România a propus anul acesta înscrierea unui punct la ordinea de zi a actualei sesiuni a A- dunării generale a O.N.U., care să se refere la măsurile privind creșterea rolului și eficacității Organizației Națiunilor Unite și organismelor sale în viața internațională. Apreciem că este în interesul tuturor popoarelor ca Organizația Națiunilor Unite să devină un organism care să contribuie la dezvoltarea independentă a fiecărei națiuni, să împiedice aplicarea forței sau amenințarea cu forța in relațiile dintre state, să contribuie la lichidarea colonialismului și la asigurarea unui ajutor mai substanțial pentru țările în curs de dezvoltare. *ÎNTREBARE : Ce părere 
aveți dumneavoastră despre 
pace în următorii 20 de ani, 
avînd în vedere evoluția eve
nimentelor în ultimul timp 
și dorința sinceră de apropie
re între popoare, de rezolvare 
a divergențelor pe cale paș
nică ?RĂSPUNS : Este greu să se facă previziuni pentru o perioadă mai îndelungată. Dar fără îndoială că, pornind de la analiza evenimentelor actuale, de la pașii. înregistrați în direcția soluționării unor probleme și de la creșterea tot mai puternică a rolului popoarelor în viața internațională, se poate spune că se deschid perspective pentru asigurarea unei perioade îndelungate de colaborare și pace.Nu aș dori să mă refer la evenimente concrete din ultimul an, deoarece ele sînt cunoscute. Dar toate aceste evenimente, precum și preocupările active ale popoarelor de a pune capăt politicii imperialiste de forță și dictat în viața internațională dau realmente posibilitatea de a aprecia că există perspective ca omenirea să poată trăi o perioadă mai îndelungată în condiții de pace, să se poată consacra dezvoltării economice și sociale.Cum vor evolua lucrurile de

pinde, în primul rînd, de felul cum popoarele își vor face cunoscute punctele lor de vedere, de fermitatea cu care vor acționa pentru lichidarea diferitelor focare de încordare, împotriva oricăror acte de agresiune, de încălcare a suveranității unor state, de încălcare, deci, a păcii.■ Am încredere în forța unită a popoarelor, a forțelor progresiste, 'în faptul că ele vor ști să acționeze unite pentru a asigura colaborarea și pacea în lume. De aceea sînt optimist în ce privește perspectiva unei păci îndelungate. Repet, a- ceasta va fi posibil în condițiile în care popoarele, toate forțele progresiste vor acționa cu fermitate și unite. Consider că trebuie să se facă totul în direcția aceasta.ÎNTREBARE : Ea această 
întrebare aș dori să cunosc 
rolul României și al dumnea
voastră, domnule președinte, 
în această direcție. Fără îndo
ială că România a jucat, în 
ultimul timp, un rol foarte 
important în realizarea aces
tor obiective și principii.RĂSPUNS : România s-a preocupat și se va preocupa și în viitor să-și aducă modesta sa contribuție la realizarea acestei politici. Putem spune că în această perioadă România, guvernul român au căutat să acționeze în așa fel încît să contribuie la lichidarea unor focare de încordare, la dezvoltarea încrederii între state și popoare. Acționînd în direcția dezvoltării relațiilor sale cu toate statele, pe baza principiilor de egalitate și de respect reciproc, țara noastră a contribuit la afirmarea acestor principii în viața internațională, principii care au devenit astăzi aproape unanim recunosoute de toate statele. Desigur, de la recunoașterea lor pînă la aplicarea în practică, în relațiile dintre toate statele, mai este încă un anumit drum, dar noi sperăm că se va realiza aceasta — și noi vom acționa în direcția afirmării și aplicării în viață a unor asemenea principii.ÎNTREBARE : Se cunosc ul
timele evoluții ale situației 
din Vietnam și, mai ales, in 
legătură cu problema încetă
rii focului, a semnării acordu
lui de pace, care cred că va 
pune cafrăt acestui război 
monstruos. Care este părerea 
Excelenței Voastre în legătu
ră cu această evoluție ? Apre- 
ciați că după aceasta a venit 
timpul să se facă eforturi 
pentru a se pune capăt și con
flictului din Orientul Mijlo
ciu ?RĂSPUNS : După cum se știe, România a acordat întregul său sprijin poporului vietnamez în lupta pentru apărarea independenței sale, s-a pronunțat întotdeauna pentru o soluție politică a războiului din Vietnam și a acționat în această direcție. Am salutat începerea tratativelor la Paris între părțile interesate și am primit cu multă satisfacție știrea cu privire la acordul realizat între Statele Unite și Republica Democrată Vietnam în legătură cu încetarea acțiunilor militare. și realizarea păcii. Desigur, ne-a produs îngrijorare faptul că S.U.A. nu au semnat acest acord și au amânat, sub diferite pretexte, a- ceastă semnare. Sperăm însă că continuarea discuțiilor va duce la soluționarea rapidă a tuturor problemelor, la stabilirea datei și la semnarea efectivă a acordului, pu- nîndu-s? astfel capăt acestui război care durează de mulți ani și care a adus mari daune poporului vietnamez.Consider că o dată cu încetarea războiului din Vietnam se vor crea, fără nici o îndoială, condiții mai bune și pentru abordarea problemelor din Orientul Mijlociu. Desigur, este greu să se facă o legătură între una și alta, dar însăși semnarea acordului dintre Statele Unite și Republica Democrată Vietnam și încetarea războiului în Vietnam vor exercita în sine o influență pozitivă și vor impulsiona activitatea pentru găsirea unor, soluții corespunzătoare aplicării. în viață a rezoluției Consiliului de Securitate și realizării păcii în Orientul Mijlociu. Am dori ca în cel mai. scurt timp să se obțină pași concreți, și în această direcție. Așa cum am mai spus în trecut, inclusiv cu prilejul vizitei în Republica Arabă Egipt, noi sprijinim inițiativele care merg în direcția aceasta, chiar a găsirii unor soluții parțiale, care vor putea însă deschide drumul spre o soluție definitivă.ÎNTREBARE : Ați făcut în 
cadrul acestui interviu multe 
afirmații în legătură cu pozi
ția dumneavoastră și, mai ales, 
în legătură cu sprijinul acor
dat părții arabe. Aș putea să 
vă întreb dacă dumneavoas
tră ați expus această poziție 
și față de Israel ?RĂSPUNS : Am expus nu o dată reprezentanților Israelului, guvernului israelian punctul de vedere al României, inclusiv în declarații publice, care corespund pe deplin acestui spirit.Noi considerăm că securitatea Israelului nu se realizează prin cuceriri teritoriale, ci printr-o politică de prietenie și de pace cu vecinii săi arabi. Numai printr-o politică de prietenie și de pace se poate asigura securitatea Israelului — așa cum de altfel se poate 

asigura securitatea oricărui stat. Orice politică de forță, de cuceriri teritoriale poate da, la un moment dat, iluzia unei securități, dar mai devreme sau mai tîrziu ea va da faliment și se va termina prin a deveni o politică de insecuritate. Calea securității și dezvoltării independente a unui popor constă în relații de bună vecinătate, de colaborare ou vecinii și de renunțare la cuceriri teritoriale.ÎNTREBARE : Apreciați că
, succesul președintelui Nixon 

la ultimele alegeri va influ
ența pozitiv asupra rezolvării 
problemei Orientului Mijlociu, 
care, după cum ați spus, este 
una dintre cele mai dificile 
probleme ale lumii ? Pun 
această întrebare, deși cunosc 
că dumneavoastră vă pro
nunțați în sensul ca proble
mele să fie rezolvate de toate 
țările, nu numai de marile 
puteri.RĂSPUNS : Consider că victoria președintelui Nixon în alegeri, realegerea sa eu o majoritate importantă, este, intr-un anumit sens, foarte semnificativă, pentru că ea exprimă dorința americanilor de a se continua politica de destindere și de colaborare internațională. De altfel, președintele Nixon, atît în ajunul alegerilor, cît și după cunoașterea rezultatelor a ținut să precizeze că dorește să ducă în continuare o asemenea politică pentru a contribui la cauza păcii și colaborării internaționale.Desigur, rolul țărilor mari în politica de pace și colaborare este și el mare, în raport cu forța pe care ele o reprezintă. Dar noi nu considerăm că numai aceste țări pot rezolva problemele, însă ele pot să joace un rol important în această privință. De aceea, considerăm că dacă Statele Unite ale Americii vor duce această poli- țică, atunci ele vor putea să joace, într-adevăr, un rol de seamă, să contribuie la o soluționare politică, în spiritul rezoluției Consiliului de Securitate, a conflictului din Orientul Mijlociu. Firește, nu singure, ci împreună cu alte state și, în primul rînd, împreună cu statele direct interesate.ÎNTREBARE : Mai am • 
întrebare. Ați dori să-mi spu
neți, Excelență, dacă România 
a recunoscut Bangladeshul și 
cînd ?RĂSPUNS : România a recunoscut încă de acum cîteva luni Republica Bangladesh. Vizita recentă în România a ministrului de externe al Republicii Bangladesh a evidențiat dorința și hotărîrea celor două părți de a pune bazele unor relații trainice, de a sa găsi noi căi și posibilități pentru promovarea largă a raporturilor bilaterale pe tărîm economic,. cultural și în alte domenii în interesul celor două popoare, al cauzei înțelegerii și colaborării internaționale. ÎNTREBARE : Credeți că 
după încheierea acordului în
tre cele două Germanii aces
tea vor fi primite în curînd 
la O.N.U. ?RĂSPUNS : în orice caz, în acordul dintre cele două Germanii se prevede că ele se vor adresa împreună cu cererea de a fi primite la O.N-U. Cele patru mari puteri au hotărât, la Berlin, să sprijine această cerere — și sper că toate statele vor sprijini aceasta. România a sprijinit întotdeauna această cerere. Apreciem că participarea, cu drepturi egale, a celor două state germane la O.N.U. și la întreaga viață internațională este în interesul tuturor popoarelor.Ibrahim Nawar : Îmi cer 
scuze că v-am luat o mare 
parte din timpul dumneavoas
tră prețios. Vă asigur, Exce
lență, că amintirea frumoasei 
dumneavoastră țări, amintirea 
acestei vizite vor fi pentru 
mine unul dintre cele mai im
portante momente pe care le 
voi păstra cu cinste în inima 
mea. De asemenea, această 
primire pe care mi-ați acor
dat-o, domnule președinte, se 
va înregistra în mintea mea 
ca o amintire foarte plăcută.

Vă rog să primiți asigura
rea că poporul egiptean vă 
privește ca pe o personalitate 
marcantă a vieții internațio
nale, vă apreciază foarte mult. 
Ținînd seama de rolul pe care 
îl aveți pe plan mondial, vă 
rog să-mi dați voie să vă urez 
multă sănătate, spre binele 
țării dumneavoastră, și să vă 
aduceți în continuare contri
buția, pe plan internațional, la 
cauza păcii și colaborării.Tovarășul Nicolae Ceaușescu :Sint bucuros că am putut avea această convorbire, domnule Ibrahim Nawar. Am reținut cu satisfacție cele spuse de dumneavoastră că veți milita pentru relații bune între popoarele și țările noastre. Consider că aceasta este, într-adevăr, o activitate care corespunde intereselor poporului dumneavoastră și poporului român, dorinței fiecărui cetățean din țările noastre de a se face totul pentru relații bune între popoare. Cu atît mai mult presa, ; care este cunoscut că reprezintă și ea o mare putere în viața internațională și a fiecărui popor, poate face mult pentru dezvoltarea colaborării între popoare, pentru cauza păcii în lume.

Temelia 
prosperității 
întregului

popor
(Urmare din pag. I) f

rea producției și a venitului na
țional vor fi îndeplinite mai de
vreme va putea fi' mai rapid atins 
și obiectivul ridicării nivelului de 
trai. Tocmai în conștiința că tot 
ceea ce creează și produc este în 
folosul lor înșiși și al întregii co
lectivități, al aocelerării înaintării 
pe calea progresului și bunăstării, 
își are izvorul elanul cu care oa
menii muncii s-au angajat în ma
rea întrecere pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen. 
Concretizarea, corelarea și integra
rea angajamentelor asumate de 
colectivele de oameni ai muncii în 
planul pe 1973, sub forma unor pla
nuri suplimentare, a deschis în 
acest sens perspective însufleti- 
toare.

Este semnificativ, de pildă, eă 
pînă la sfirșitul anului viitor ve
niturile bănești totale ale popula
ției din sectorul socialist urmează 
să sporească cu 18 miliarde lei față 
de 1972, respectiv cu 3,3 miliarde 
lei peste prevederile cincinalului, 
ceea ce va permite, concomitent 
cu mărirea numărului . locurilor 
de muncă, continuarea acțiunii de 
majorare a salariilor începută în 
acest an la salariile mici și la alte 
categorii de salariați, creșterea ve
niturilor țărănimii. Fondurile spo
rite — cu 12,9 la sută mai mari 
decît în 1972 — alocate pentru ac
țiuni social-cuilturale vor crea po
sibilitatea dezvoltării bazei mate
riale a învățămîntului, ocrotirii 
sănătății, culturii. Se prevede, de 
asemenea, ca în 1973 să se con
struiască din fondurile statului 
mai multe locuințe — 111 000 de 
apartamente, fața de 100 000 cît se 
stabilise inițial. Eforturile statului 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale populației se reflectă 
și în faptul că populația urmează 
să primească prin comerțul socia
list un volum considerabil mai 
mare de mărfuri — cu 4 miliarde 
de lei peste prevederile cincina
lului.

Apare astfel limpede, cu forța de 
convingere a cifrelor, că realizarea 
planului la nivelul său maxim, în
deplinirea angajamentelor oame
nilor muncii echivalează cu a 
crea premisele unei înaintări mal 
rapide pe calea prosperității și bu
năstării întregii noastre societăți.

Este pe deplin firesc ca această 
strînsă interdependență între dez
voltarea economică și creșterea ni
velului de trai să se răsfringă nu 
numai asupra societății în ansam
blu, dar și asupra fiecărui om al 
muncii, în sensul condiționării cîș- 
tigului de contribuția adusă la spo
rirea avuției sociale. Aceasta este 
în deplină concordanță cu princi
piul socialist al repartiției după 
cantitatea și calitatea muncii, ou 
cerințele cointeresării materiale, ca 
și ale echității socialiste. Tocmai 
de aceea plenara Comitetului Cen
tral a subliniat necesitatea ca, în 
remunerarea muncii să se țină 
seama de realizarea prevederilor 
cincinalului, a planului suplimen
tar, a sarcinilor de export și de 
reducere a importului, renuntîn- 
du-se la acele teorii și practici ni
velatoare, fără efecte stimulative. 
Cei care produc mai mult, care rea
lizează mai multe piese — intr-o 
oră. într-o zi, într-o lună — trebuie 
să și cîștige mai mult. Aceasta va 
constitui un puternic stimulent pen
tru oamenii muncii în creșterea 
producției și a productivității mun
cii, în reducerea prețului de cost 
și sporirea rentabilității activității 
economice.

în această perspectivă, este mai 
evident ea aricind că îmbunătățirea 
condițiilor de viață, atingerea ace
lui standard înalt către care nă- 
zuim depind în mod hotărîtor de 
munca noastră proprie, de efortu
rile fiecăruia în parte și ale între
gii națiuni pentru punerea în va
loare a resurselor țării. Fiecare 
procent de plan depășit, fiecare se
cundă ciștigată în procesul de pro
ducție, fiecare gram sau centime
tru de materie primă sau material 
economisit înseamnă în fond tot 
atîtea poziții cîștigate în lupta pen
tru belșug și prosperitate.

Iată încă un motiv pentru ca toți 
conducătorii de întreprinderi, toate 
organizațiile de partid să analizeze 
eu temeinicie posibilitățile existen
te in fiecare unitate economică, să 
întreprindă măsuri concrete in fie
care unitate, pînă la ultimul loc de 
muncă, pentru a asigura creșterea 
productivității muncii, reducerea 
consumului de materii prime și ma
teriale, prelucrarea superioară a a- 
cestora, spre a obține produse cu 
valoare mai mare, diminuarea chel
tuielilor materiale, a costurilor de 
producție, intr-un cuvînt, o eficien
ță superioară a întregii activități 
economice.

Iată încă un motiv pentru ca toți 
oamenii muncii să-și valorifice în 
procesul de producție întreaga ca
pacitate, pricepere și inițiativă, 
să-și ridice continuu calificarea po
trivit exigențelor tehnicii noi, să-și 
exercite cu maximă răspundere 
drepturile și obligațiile ce le revin 
din dubla lor calitate de producă
tori și proprietari ai mijloacelor de 
producție, să participe activ- la în
treaga organizare și conducere a ac
tivității. ,

Este singurul drum pentru ridi
carea României pe noi trepte ale 
civilizației și progresului, singurul 
drum care chezășuiește realizarea 
obiectivului central al construcției 
socialiste, țelul suprem al întregii 
politici a Partidului Comunist Ro
mân — asigurarea unui trai demn și 

îmbelșugat pentru toți cetățenii pa
triei.
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FAPTUL
DIVERS
Felicitări 
„vatmanu- 
lui“ anonim

In ziua de 20 noiembrie a.c., 
In jurul orei 11, un tram
vai de pe traseul 2 (turul 7) 
urca pe strada Uranus din Ca
pitală. Deodată, aproape de ca
pătul pantei — ne relatează 
prof. Silvestru Giurgiu din str. 
Șt. Furtună nr. 72 — în urma 
unei întreruperi a curentului e- 
lectric, tramvaiul s-a oprit. 
Coborînd în stradă, conducătoa
rea lui s-a angajat într-o discu
ție „aprinsă11 cu un pasager. In 
acest timp însă, tramvaiul (al 
cărui vagon din fâță purta nr. 
3241) a pornit înapoi pe linie, 
îndreptîndu-se cu viteză din ce' 
în ce mai mare spre alt tram
vai oprit la poalele pantei ! Ac
cidentul părea iminent. Sesizînd 
pericolul, un lucrător de miliție 
a sărit în tramvaiul pornit pe 
pantă și a reușit să-1 oprească. 
O prezență de spirit remarca
bilă, grație căreia a fost evitat 
un accident de proporții im
previzibile. „Vatmanul" anonim 
merită calde felicitări.

Chitanțe 
penale

Era ca un făcut. Aproape ori 
de cite ori se prezenta un client 
la secția de comandă nr. 7 apar- 
ținînd cooperativei „Arțex" din 
Arad pentru ridicarea vreunei 
comenzi, gestionarul Matei 
R.uhm rătăcea chitanțierul. Ast
fel că, după căutări indelungi 
și infructuoase, clientul renunța 
la chitanță. Exact ceea ce aștepta 
gestionarul. Pentru cumpărători, 
chitanțele n-aveau nici o impor
tanță ; in schimb, pentru el 
erau... mană cerească. Neoperind 
in scripte eliberările de produse, 
M.R. băga toate încasările în 
buzunar. Azi așa, miine la fel, 
cu vremea s-a ajuns la impor
tanta sumă de 38 220 lei. Aici 
insă, necinstitul gestionar a fost 
obligat să încheie conturile. Sca
denta ? In curind, în fața instan
ței de judecată.

Bolidul 
si turma»

într-o seară, după un chef 
strașnic, Viorel Ciobanu, șofer la 
Direcția de drumuri Dolj, s-a 
urcat la volanul motobasculantei 
pe care lucra și a pornit la plim
bare pe drumul Scăești-Braloș- 
tița. Circuited cu viteză., la un 
moment dat s-a trezit cu ma
șina in mijlocul unei turme de 
oi a consiliului intercooperatist 
Filiași. Rezultatul : 21 de berbeci 
făcuți „pastrama". întrebat cum 
iși explică acest accident, șoferul 
a răspuns că, pur și simplu, n-a 
văzut turma, deoarece avea in
stalația de iluminat defectă. La 
cercetările ulterioare s-a stabi
lit însă că, pe lingă aceasta, șo
ferul avea ochii împăienjeniți de 
alcool.

Jubileu 
feroviar

Stația C.F.R. Sibiu. In ziua de 
23 noiembrie, la orele 17, pe 
una din liniile sale, și-a fă-, 
cut apariția un tren care a 
stirnit senzație. Era „trenul se
colului XIX“, format dintr-o lo
comotivă de epocă, un vagon 
poștal șt trei vagoane de călă
tori, frumos colorate. I se dăduse 
„cale liberă" pentru a deschide 
manifestările consacrate împli
nirii a 100 de ani de la darea 
în exploatare a stației Sibiu și 
a liniei ferate Copșa Mică — Si
biu. Surpriză deosebită pentru 
călători ; moment emoționant 
pentru feroviarii veterani și per
sonalul stației, care au ținut să 
întimpine așa cum se cuvine a- 
cest tren de „cursă lungă". 
Acum, la acest jubileu, se cuvi
ne să urăm și noi feroviarilor 
sibieni... cale liberă pentru noi 
succese I

În focuri
La Grupul școlar de chimie 

din Ocna Mureș s-a construit 
un cămin cu 296 locuri pentru 
elevi. Căminul (care, în paran
teză fie spus, trebuia de fapt 
terminat încă de la 30 iunie a.c.) 
acum este, in sfirșit, gata, dar 
stă cu ușile închise. Nu are căl
dură. Centrala termică se află 
încă în construcție. Se spune că, 
dacă nu faci foc, nu iese fum. 
Intr-adevăr, n-am văzut fum la 
centrala termică, dar construc
torul restanțier (Șantierul Alba 
Tulia al T.C.I. Cluj) trebuie luat 
in focuri.

Start 
cinegetic

După cum sîntem informați de 
către A.G.V.P.S., duminică., 26 
noiembrie, se deschide vînătoa- 
rea la iepuri. Avînd în vedere 
măsurile de ocrotire, precum și 
repopulările făcute in ultimii 
ani, organizatorii anunță un se
zon (care va dura pină la 7 ia
nuarie 1973) plin de promisiuni 
pentru... tolbele celor ce se vor 
prezenta la start. Firește, aceas
ta nu înseamnă că ei trebuie să 
alerge neapărat... după cine știe 
cîți iepuri ! Pe de o parte, pen
tru că. așa după cum spune 
proverbul, s-ar putea să nu prin
dă niciunul. Pe de alta, pentru 
că... trebuie să-i ia la ochi și in 
sezoanele viitoare !

Rubrică redactată de s 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 
ți corespondenții „Seînteii"

I Cum au început
autobuzele din Găesti
______________________________________________________ ____________________________■>

să mănînce... frigidere
Cu cîteva zile în urmă aflasem de 

la directorii Fabricii de frigidere din 
Găești că autobuzele întreprinderii 
de transporturi din localitate merg 
uneori anapoda : pleacă tirziu de la 
capetele de linii, sau nu pleacă de
loc ; sînt prost întreținute și adesea 
rămin in pană în plin cimp. Rezulta
tul : zeci și uneori sute de navetiști 
de la fabrica de frigidere, de la uzina 
de utilaj chimic, de la întreprinderea 
de prefabricate, de la alte unități 
economice din oraș încep programul 
de lucru cu mare întîrziere. Cum se 
petrec faptele ? Pentru a afla, m-am 
transpus timp de trei zile în ipostaza 
navetistului —. salariat la fabrica de 
frigidere.

Ne aflăm în comuna Cobia, la ca
pătul liniei autobuzului care face le
gătura între această localitate și 
Găești...

— Grăbiți urcarea 1 — strigă au
toritar șoferul.

Grăbirăm urcarea. Cit era ceasul ? 
Ar fi trebuit să fie 6—6 și 5 minute, 
dar aveam încă de la capătul liniei 
o intirziere de jumătate de oră. Au
tobuzele nu pleacă din stație la oră 
fixă. Pleacă atunci cînd se trezește 
șoferul. Totuși, o să ajungem la 
timp — m-am gîndit — doar pînă 
la Găești nu sint mai mult de 30 
km. Iluzie ! Pus în cursă, autobuzul 
a început să „protesteze" : scîrțîia, 
trosnea din toate încheieturile, îna- 
intind agale pe drumul județean des
fundat. Pe parcurs ni se alăturau 
mereu alți și alți navetiști.

— Grăbiți coborîrea — se auzi din 
nou glasul șoferului — am ajuns la 
Potop.

Se luminase de ziuă. Potop este 
numele local al unui pîriu care se 
tirăște agale pe la marginea Găeș- 
tilor. Piriul n-are pod. De aceea, in 
loc să fie duși pînă la poarta uzi
nelor, navetiștii sint lăsați pe malul 
Potopului, de unde se descurcă sin
guri. Ce e drept, e drept, de aici 
pină la fabrica de frigidere, pînă la 
uzina de utilaj chimic nu mai e 
mult : vreo 2—3 km. 1 Lucrurile se 
petrec identic cu navetiștii de pe 
ruta Scheiu — Găești ; se călăto
rește destul de anevoios și cu auto
buzele care vin din direcția Răscă- 
ieți, Gura Șuței, Fierbinți.

— Nu zic, și noi sintem vinovați 
pentru întîrzieri — mărturisea des
chis Constantin Popa, șofer pe au
tobuzul nr. 1 879 Db. Ar trebui însă 
ca cineva să vină să vadă și halul în 
care arată drumurile, să vadă înce
tineala cu care se construiesc podu
rile peste Potop.

Fără îndoială că afirmațiile șofe
rilor nu sint lipsite de interes. Pen4- 
tru moment însă, ne vom referi nu
mai la întîrzierile provocate de in
disciplina cuibărită la Autobaza din 
Găești și la întreprinderea locală de 
gospodărie orășenească. La fabrica 
de, frigidere, ca și la autobază, ni se

In dezbatere: programul propagandei 
agricole în perioada de iarnă

Ieri a avut loc, în Centrul special 
pentru perfecționarea pregătirii pro
fesionale a cadrelor din agricultură 
București, o ședință de lucru la care 
a fost dezbătut programul activități
lor de propagandă agricolă în peri
oada 1972—1973. La ședință, organi
zată de Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor îm
preună cu Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole de Producție, au 
participat directorii caselor agrono
mului județene și secretarii comisii
lor de propagandă și ale muncii politi
ce de masă din cadrul uniunilor ju
dețene ale cooperativelor agricole de 
producție. Au participat, de aseme
nea, reprezentanți ai Consiliului Cul

Despre mișcarea expre
sionistă, constituită pe baza 
unui program elaborat cu 
precizie, putem vorbi de- 
abia pe la începutul seco
lului JjlX.

în actuala expoziție des
chisă țn sălile Muzeului 
de artă af Republicii So
cialiste România, expoziție 
realizată in cadrul schim
burilor culturale dintre 
țara noastră și Republica 
Federală a Germaniei — 
lucrări aparținînd Galeriei 
de stat din Stuttgart, cit și 
unor colecții particulare, 
ne oferă posibilitatea de a 
lua un prim contact, într-o 
formulă destul de bogată 
și reprezentativă, cu expre
sionismul german. Tendin
ță prin excelență nordică, 
expresionismul pune ac
cent pe violenta spontană 
și pe revolta spiritului îm
potriva mișcării impresio
niste. ajunsă, în faza ei de 
decadență, o pură desfătare 
a retinei, împotriva pozi
tivismului filozofic și a 
condițiilor polițico-sociale. 
Iar în Germania, regimul 
imperial, feudal și milita
rist al lui Wilhelm al II-lea 
exacerba toate contradic
țiile moderne de tip social- 
politic.

Ororile războiului, efec
tele lui distrugătoare nu 
numai asupra mediului am
biant, dar și asupra con
științei, protestul hotărit și 
vehement împotriva unor 
realități sociale și politice 
contemporane lor au pre-* 
ocupat intens pe cei mai de 
seamă reprezentanți ai ex
presionismului german. Nu
meroasele figuri de mame 
îndurerate, de copii orfani, 
de șomeri înfometați și,

furnizează informații aproape incre
dibile : in dimineața de 6 octombrie, 
40 de oameni au întîrziat cite o oră 
de la lucru pentru că șoferului de 
pe ruta Găești—Speriețeni nu i-a 
sunat... ceasul ! Din motive tot atît 
de „obiective", in ziua de 1 noiem
brie au intirziat cite o oră (numai la 
fabrica de frigidere) 120 de oameni, 
iar alți salariați au ajuns la locul de 
muncă pe la ora... 10 1

Aproape că nu e zi din lună in care 
mașinile autobazei să nu producă în
curcături. Șoferii pleacă de la cape
tele de linie după cum le sună cea
sul ; autobuzele nu sînt bine între
ținute și verificate ; conducerea au
tobazei nu organizează controale sis
tematice, permanente pe rutele de 
primă importanță ; nu se iau măsuri 
drastice împotriva spiritului de in
disciplină.

Un funcționar de la fabrica de fri
gidere a făcut un calcul al intirzie- 

r iilor și absențelor pe ultimele 3 luni. 
Iată cifrele : in luna august, salaria- 
ții fabricii au întîrziat 3 187 de ore 
(majoritatea datorate dereglărilor de 
circulație auto) ; in luna septembrie 
2 987, iar in octombrie 3 961 de ore. 
Ne-am interesat cit timp e necesar 
pentru fabricarea unui frigider. Răs
punsul : 12 ore. Deci, cite frigidere 
s-ar fi fabricat (in plus) să zicem 
în cele 3 961 de ore înregistrate drept 
absențe sau întirzieri in luna octom
brie ? Calcul simplu : 3 961 : 12 - 
330 frigidere.

Am discutat îndelung cu salariații 
fabricii de frigidere, cu cei de la uzi
na de utilaj chimic și de la între
prinderea de prefabricate. Majorita
tea muncitorilor sesizează trei mari 
probleme care se ridică in legătură 
cu transportul in comun din locali
tățile învecinate și zona industrială 
a orașului Găești :

1) întreprinderile posesoare de au
tobuze (I.T.A. și I.G.O.) nu și-au per
fecționat activitatea pe măsura posi
bilităților locale. Din experiența ani
lor trecuți se apreciază că elimina
rea neglijențelor. indisciplinei in 
respectarea graficelor-orare de trans
port care se manifestă la autobaza 
din localitate și la I.G.O. ar reduce 
numărul întîrzierilor cu 80—90 la 
sută.

2) Dezvoltarea industrială a ora
șului a depășit, intr-o oarecare mă
sură. posibilitățile actuale de trans
port în comun. In legătură cu aceas
tă realitate, se face însă următoarea 
observație : de ce este nevoie ca 
absolut toate unitățile economice din 
oraș să înceapă programul de lucru 
exact in același timp ? Decalarea nu
mai cu o oră. o oră și jumătate a 
schimburilor unor întreprinderi față 
de schimburile altora ar dubla po
sibilitățile actuale de transport.

3) Autobaza din Găești are con
tract ferm de transport cu fabricile. 
Dacă autobuzele totuși întîrzie, n-ar 

turii și Educației Socialiste, ai Comi
tetului de stat al Radioteleviziunii și 
ai altor instituții a căror activitate 
este legată de problemele propagan
dei agricole.

In cadrul ședinței, un loc central 
l-au ocupat organizarea și desfășura
rea invățămintului agrozootehnic de 
masă la nivelul tuturor unităților de 
producție agricolă. La cursurile in
vățămintului agrozootehnic de masă, 
care vor incepe in primele zile ale 
lunii decembrie, lecțiile vor avea 
un pronunțat caracter aplicativ pen
tru realizarea sarcinilor de producție 
pe 1973 ce revin fiecărei formații de 
lucru, fiecărei unități agricole. în lu
mina hotăririlor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 20—21 noiembrie a.c. 

mai ales, dezastrele pri
cinuite de război — su
biecte predilecte ale realis
mului expresionist — o 
atestă. Artistul nu mai 
este uri simplu „ochi", 
ci se transformă intr-un a-

tuie in forma a două gru
pări „Die Briicke" și „Der 
Blaue Reiter" (Cavalerul 
albastru).

Desigur însă că pentru 
ambele, problema viziunii, 
cea socială, cea religioasă.

plan viziunea deformată, 
senzația disperată și furi'- 
bundă, duritatea de jude
cată devenită adeseori 
pamflet social și politic a- 
troce. Vizitînd expoziția 
avem in față fie teribilele

IN SĂLILE MUZEULUI DE ARTĂ 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMĂNIA 

„Capodopere 
ale expresionismului 

german"
cuzator al unei anumite 
stări de lucruri. Gruparea 
„Die Briicke" la care au a- 
derat apoi Pechstein, Nol
de, Miiller etc. „semnifica 
prin însuși numele ei 
atragerea elementelor re
voluționare sau în fer
ment". Realitatea constituia 
pentru acești artiști o con
tradicție la care ei reacțio
nau. fie pentru a-i sublinia 
ostilitatea, fie pentru a o 
ataca și distruge — afirmă 
criticul și istoricul Jean 
Cassou in „Panorama arte
lor plastice contemporane".

Mai trebuie amintit că 
expresionismul se consti

cea politică etc. au stat în 
centrul atenției, fiind in
terpretate cu intensități 
și in moduri diferite.

Exacerbarea expresiei psi
hologice, sentimentul pro
nunțat de revoltă duce Ia 
un expresionism social. A- 
cesta va înflori cu precă
dere în arta continuatorilor 
expresioniștilor — consti- 
tuiți în gruparea înființată 
după primul război mon
dial, cind se autodizolvă 
celelalte două.

Expresionismul, ca o artă 
de opoziție, pune pe prim

decuoaje gotice caricatu
rale ale lui Max Beckmann 
profund cutremurat de o- 
rorile timpului șău și pen
tru care realitatea consti
tuia „misterul existenței 
noastre", fie gravurile Iui 
Ernst Barlach, sculptor, 
poet, autor dramatic dar, 
mai presus de orice, mare 
desenator, care posedă o 
plenitudine expresivă, o for
ță violentă, fie excepționa
lul ciclu al lui Emil Nblde 
sau xilogravurile Kătei 
Kalwitz — despre care. în 
1927. Romain Rolland scria: 
„opera ei este cel mai de 
seamă poem al Germaniei

fi oare normal ca daunele să le su
porte. așa cum se intimplă în alte 
sectoare, cei care nu respectă con
tractul ?

Ce spun, la rîndul lor, gospodarii 
mijloacelor de transport ?

. Am adresat tovarășului Șerban 
Roșulescu — contabil-șef la Auto
baza din Găești — următoarea în
trebare :

— Autobuzele unității dv. produc 
perturbați! in activitatea întreprinde
rilor locale, se irosește timp, se pierd 
bunuri materiale, din cauza aglome
rației, o parte din salariați vin la 
lucru gata obosiți. Cit va mai dăinui 
această situație ?

— Recunosc, autobaza noastră pro
duce uncie greutăți zonei indus
triale a orașului. Unii dintre șo
ferii noștri sînt intr-adevăr indis- 
ciplinați, nu respectă graficele orare 
de transport ; întreținerea autobu
zelor poate fi, iară îndoială. îmbună
tățită. parcul auto mai judicios ex
ploatat. Depunem insă toate efortu
rile, luăm toate măsurile pentru a ne 
debarasa de deficiențele semnalate. 
Totuși, singuri nu putem face prea 
mare lucru. De aceea, solicităm spri
jinul unor direcții economice județe
ne și chiar al întreprinderilor pe care 
le servim. Cum putem fi ajutați ? 
Am lucra cu mult mai ușor și mai 
bine dacă, de pildă, direcția de dru
muri și poduri ar fi mai operativă 
la întreținerea drumurilor : dacă în
treprinderile din Găești și-ar dis
tribui mai judicios salariații pe 
schimburi (deocamdată autobuzele 
noastre sînt suprasolicitate dimi
neața, iar la alte ore se plimbă goa
le) ; in ce privește propunerea mun
citorilor — de a se decala schimbu
rile unor întreprinderi față de schim
burile altora — o socotesc judicioasă, 
de natură să sporească mult capaci
tățile actuale de transport.

Iată, prin urmare, că în urma unul 
simplu raid prin unitățile economice 
din oraș, pe traseele autobazei loca
le, s-au conturat nu numai deficien
țele transportului in comun, ci și cî
teva soluții care ar putea să le di
minueze : reorganizarea activității 
de control pe trasee, revizuirea sis
tematică a parcului auto, decalarea 
schimburilor, distribuirea mai rațio
nală a lucrătorilor în turele de lucru. 
Firește, deocamdată e vorba de sim
ple propuneai și sugestii. Conduce
rea autobazei din Găești — împreună 
cu beneficiarii ei și cu direcția ju
dețeană de drumuri și poduri — are 
însă datoria să le analizeze, să son
deze în continuare, fără intirziere, 
opinia salariaților zonei industriaile 
a orașului, să valorifice la maximum 
toate posibilitățile locale pentru îm
bunătățirea transportului in comun.

Gheorghe GRAURE

ț

-Pe șantier, primul obiectiv: blocurile muncitorești, magazinul universal, 
cantina. Aici vor trăi și munci, în curînd, 1 000 de oameni

Turceni, noiembrie 1972. Indicatorul care arată drumul spre șantierul celei mai mari termocentrale a țării poate 
fi privit și ca un indicator al perspectivelor de dezvoltare ale acestor bătrîne meleaguri gorjene

„fortissimo “ în marea 
simfonie a electrificării

(Urmare din pag. I)

— Și gata șantierul !
— Sincer să fiu. primul tăruș-ță- 

ruș nu știu nici unde, nici cînd s-a 
bătut. întrebați băieții de pe la e- 
chipe, ei trebuie să știe.

MARCA NR. 1 - 0 VIITOARE 
MEDALIE

Interlocutorul nostru (Fr. Lantoș. 
șef de lot) se înșeală : nimeni de 
pe Ia echipe nu știe unde s-a bătut 
primul țăruș al Turcenilor... I-am în
trebat pe toți și ne-au răspuns că 
n-au avut vreme să se gindească la 
asta. Cu toate că sînt șantieriști 
vechi. Sau. poate, tocmai de aceea.

...Sint vreo 150 de oameni. In frun
te cu inginerii Nicolae Dorde. de la 
grupul de șantiere Ișalnița, și Petre 
Drăgan, șeful Turcenilor. s-au așe
zat de parcă s-ar afla aici de cînd 
lumea. Cunosc rosturile. Au mai 
trăit deschideri de șantiere. Se cu
nosc intre ei. cu toate că aici au 
venit din locuri diferite. Se știu de 
la Bicaz. de la termocentrala Craio- 
vei, de pe Argeș, de la Porți. de la 
Rogojelu. Au lucrat împreună, s-au 
luat la întrecere pe același șantier, 
sau de la distanță. Unele formații au 
faima unor veritabile familii migra
toare. De pildă, cei 40 de betoniști 
ai lui Aurel Stănciulescu — toți din 
Salcia — lucrează de 10 ani împreu
nă, iar cei 14 dulgheri ai vestitului 
Dumitru Joițeanu și mai de demult. 
fCine vorbea de „nestatornicia" omu
lui de șantier ?). Mai sint cei 8 me
canici de betoniere ai lui Ion Cotigă 
— formație constituită încă de pe 
vremea Bicazului — care-și așteaptă 
cu nerăbdare restul echipei, rămas 
pentru finisarea unor lucrări Ia Ro
gojelu... Tot de la Rogojelu au ve
nit și cei 50 de terasieri ai Iui Ni
colae Udriște, ei mișeîndu-se cei mai 
în voie în aceste locuri, pentru că 

de astăzi, un poem car* 
oglindește patimile și du
rerile celor mulți și sim
pli".

Grosz atacă violent și 
sarcastic pe conducătorii 
politici . ai vremii. Ade
seori simbolul și para
bola îi servesc drept para
van (ciclul „Hoții" de 
Schiller). Iar Beckmann 
va afirma in 1920 „sperăm 
să ajungem la obiectivis
mul tranșant cum poate fi 
acela care țîșnește dintr-o 
dragoste adîncă pentru na
tură și oameni".

Folosind grafica drept 
mijlocul cel mai expresiv 
și eficace de exprimare di
rectă și rapidă a sentimen
telor lor, acordind o mare 
importanță xilogravurii — 
artă cu vechi tradiții în 
școala germană, care va 
determina în cele din urmă 
un anumit stil în pictură 
— artiștii germani au pus 
întotdeauna realitatea in 
centrul atenției.

Artă de pregnantă critică 
socială, expresionismul ger
man constituie, potrivit o- 
piniei multor istorici și cri
tici de artă, fermentul ,cel 
mai constant și mai viguros 
al artei germane, mrtoarea 
cea mai importantă și mai 
valoroasă din primc’e de
cenii ale secolului XX. în 
Germania.

Posibilitatea de a ne în- 
tîlni cu creații dintre 
cele mai reprezentative ale 
expresionismului german 
poate fi, pe drept cuvînt. 
considerată un eveniment 
cultural.

Ruxandra 
GAROFEANU

sînt chiar din... Turceni. „Am lu
crat pe toate șantierele țării", spune, 
frumos. Udriște. și nu ne-am lăsat 
pină nu l-am adus pe cel mai mare 
la noi acasă".

Asemenea vorbe cu miez (,.Au ve
nit ziariștii, deci e clar că existăm 1" 
ne întimpinase mecanicul Grigore 
Ștefănoiu), avem prilejul să notăm 
pretutindeni pe acest șantier, deo
camdată mic și ciudat, unde oamenii 
lucrează veseli, frenetici și. ca la ori
ce început, de-a valma, fără deosebi
re de specialitate, ca la o clacă. 
Toți fac totul : montează betoniere, 
sapă drumul, îmbină ghereta meta
lică a „birourilor", trasează funda
ții... E o geneză gospodărească, sim
plă. care nu te face să bănuiești 
colosul căruia i se pun astfel bazele 
(aici vor lucra cindva peste 7 000 de 
oameni !). Și toți „trag" în special, 
la drumuri. bucuroși de vremea 
prielnică. „Va fi primul șantier fără 
noroi", ne spune, mîndru. inginerul 
Dorde. a cărui ultimă realizare con
structivă este barajul de la Rogojelu, 
tot pe Jiu. Iar inginerul Drăgan a- 
daugă : „Aici drumurile vor avea o 
mare importanță și pentru faptul că. 
prima dată în istoria șantierelor de 
acest fel, vom ridica obiectivele din 
prefabricate mari, aduse pe trailere 
tocmai de la Ișalnița". „Lucrare ne
maipomenită — completează avizat 
veteranul Aurel Stănciulescu — nu 
ies la pensie pină nu văd centrala 
gata, să-i pun medalia pe frontispi
ciu cu mina mea.

— Ce medalie?
— Marca nr. 1. Eu o am, m-am 

zbătut s-o am. Am deschis multe 
șantiere In viața mea, dar mart a 
nr. 1 n-o avusesem. Acum, la iriți-* 
mul meu șantier, o am și pe asta. 
La despărțirea de șantier am s-o 
las Turcenilor, ca o amintire din 
partea lui moș .Stănciulescu, să nu-1 
uite puștii care vor veni..."

Cine spunea că șantieriștii sint

Șef de lot Fr. Lantoș : „Primul țăruș am fost •<*''
Foto : Titu Zidăria

A apărut

„ERA SOCIALISTĂ"
nr. 5 (13) 1972

Sumarul noului număr se deschi
de cu editorialul intitulat „ȘTIIN
ȚELE SOCIALE ȘI EXIGENTELE 
PRACTICII SOCIALE".

în continuare. revista conține 
articolele : „România socialistă" de 
GHEORGHE GHIMEȘ ; „Regimul 
de economii, in permanentă actuali
tate" de LIVIU MELINTE ; „Ener
getica românească in pas cu timpul" 
de OCTAVIAN GROZA ; „Confrun- 
lînd valoarea și valoarea de între
buințare" de TRAIAN LAZĂR și 
„Cooperarea internațională în dez
voltarea energeticii" de I. NEAMU 
și D. ȚIBULEAC.

Studiile intitulate „Perfecționa
rea relațiilor sociale și perspectiva 
reglementării juridice" de DUMI
TRU I. MAZILU și „Creșterea 
economică și progresul social" de 
DANA VOINEA formează conți
nutul rubricii „DIALECTICA DEZ
VOLTĂRII SOCIETĂȚII SOCIA
LISTE".

La rubrica „CONSULTAȚII", PE
TRU BERAR semnează articolul 
„Educația științifico-ateistă a mase
lor".

Articolul intitulat „Sistematizarea 
teritoriului" de VIRGIL IOANID 
este inserat la rubrica „RELAȚIA 
OM-MEDIU".

Rubrica „ȘTIINȚĂ—ÎNVĂȚĂ- 
MlNT" cuprinde, în acest număr, co
municările intitulate „Integrarea 
invățămintului cu producția și cer
cetarea" de TRAIAN SĂLĂGEAN 
și „Tendințe în invățămîntul supe

niște „duri", insensibili la chestiu
nile „de inimă" ?

PRIMA FOTOGRAFIE 
- UN DAR DE ZIUA 

REPUBLICII
...Se muncește intens, cu seriozi

tate, la Turceni. Totuși, acum, ne 
este imposibil să consemnăm In car
netele profesiei „date d“ producție". 
Vom avea destulă vreme s-o facem, 
mereu, în anii ce vin... Vor fi aici 
mii de oameni, vor fi performanțe 
productive, vom urmări etapă de 
etapă ridicarea termocentralei șl, în 
paralel, ascensiunea spre urbanizare a 
încă tihnitului Turceni. („Anul a- 
cesta vom avea o. altfel de... Iarnă 
pe uliță — ne mărturisise, înfrigurat, 
Ilarie Birău, primarul Turcenilor — 
mașinile șantierului au și început »ă 
învie satul !“).

Pînă atunci, însă, Ie propunem 
gazdelor noastre o poză, o primă 
fotografie dintr-un album care va 
avea. în anii viitori, mii de pagini. 
„Să ne așezăm așa, ca-ntr-o familie", 
sugerează brigadierul Joițeanu, iar 
Udriște adaugă : „Și pe urmă să tri
mitem poza ca pe-un dar de Ziua 
Republicii din partea noastră".

— Cu ce dedicație ?
O clipă de gîndire, apoi comunis

tul Stănciulescu rostește grav :
— Să scrieți cam așa : „Mai avem 

mult de lucru pînă să vedem Tul
cenii în sistemul energetic național- 
Dar o vom face, pentru că noi, cu 
toții, șințem de mult conectați la 
sistemul de energii al conștiinței 
comuniste a țării". Asta nu e de la 
mine, am citit-o într-o poezie, dăf 
mi-a plăcut și o țin minte de parcă 
aș fi spus-o eu...

Turceni, clipa zero. Start in al 
doilea pătrar de veac al Republicii. 
Marea simfonie a electrificării con
tinuă, impetuos, sub bagheta ener
gică, creatoare, a politicii partidului.

rior agronomic" de TIBERIU MU- 
REȘAN.

La rubrica „CREAȚIA LITERAR- 
ARTISTICĂ" este inserat articolul 
„AI doilea debut" de AL. OPREA. 
Ancheta socială este prezentă prin 
articolul „Cine pleacă ? Cine rămi- 
ne ?“ de MIHAI STOIAN.

Documentarele intitulate : „Do
cumente ale Unirii" și „Din arhiva 
Constantin Dobrogeanu-Gherea" al
cătuiesc. în acest număr, rubrica 
„PAGINI DE ISTORIE".

Cuprinsul rubricii „CURENTE ȘI 
IDEI" reține atenția prin sintezele 
intitulate „Limitarea creșterii sau 
perpetuarea decalajelor ?“ de N. S. 
STÂNESCU și „Necunoscutele unei 
formule «planetare» a dezvoltării" 
de ARMAND OPREA.

Materialele intitulate „Pregătirea 
politico-ideologică a clasei munci
toare" de BORO PETKOVSKI și 
„Clasa muncitoare din Chile și gu
vernul Unității Populare" de OR
LANDO MILLAS alcătuiesc rubri
ca „DIN MIȘCAREA COMUNIS
TĂ ȘI MUNCITOREASCĂ MON
DIALĂ".

Sub titlul „CĂRȚI ȘI SEMNIFI
CAȚII" revista publică comentarii
le „O prestigioasă activitate publi
cistică" de GH. I. IONIȚA și „Dez
voltarea economică a Americii La
tine în retrospectivă" de DAN A. 
LĂZĂRESCU.

în încheiere, revista conține obiș
nuitele sale rubrici „REVISTA RE
VISTELOR" și „CUVÎNTUL CITI
TORILOR".

i
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Sosirea în Capitală a ministrului supleant 
al afacerilor externe al Greciei, 

Phaidon Annino Cavalieratos

Primire la Consiliul de Miniștri

La Invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, vineri 
seara a sosit la București, într-o vi
zită oficială, Phaidon Annino Cava
lieratos, ministru supleant al aface
rilor externe al Greciei.

Oaspetele este însoțit de Dimitrios 
Papaioannu, ministru plenipotențiar, 
și Andreas Metaxas, consilier.

La aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost intimpinat de George MacoVescu, 
ministrul afacerilor externe, Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Francisc Păcuraru, 
ambasadorul României la Atena, de 
funcționari superiori din M.A.E.

Au fost de față Aristote Phrvdas, 
ambasadorul Greciei la București, și 
membri ai ambasadei.

★
La sosire, ministrul grec a declarat 

unui redactor Agerpres : „Sint fericit

Dineu oferit de ministrul 
afacerilor externe, George Macovescu

Vineri, ministrul afacerilor exter- 
, ne al Republicii Socialiste România,
■ Georgp Macovescu, a oferit un di

neu în onoarea ministrului supleant 
al afacerilor externe ăl Greciei, 
Phaidon Annino Cavalieratos.

Au luat parte Mihail Florescu, mi- 
, nistrul industriei chimice. Ion Coa

ma, ministrul turismului, Octavian
■ Groza, ministrul energiei electrice, 
i Teodor Vasiliu, ministrul justiției^ 
1 Nicolae Ecobescu, adjunct al minis-

rtrului afacerilor externe. Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Fran
cisc Păcuraru, ambasadorul Româ- 

, niei la Atena, mitropolitul Justin 
, Moisescu al Moldovei, funcționari 

superiori din M.A.E.
( Au participat, de asemenea. Dimi- 
£ trios Papaioannu, ministru plenipo- 
| tențiar, Andreas Metaxas, consilier, 

Aristote Phrydas, ambasadorul Gre
ciei la București.

In timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, George Ma
covescu și Phaidon Annino Cavalie
ratos au rostit toasturi.

, Salutînd prezența în țara noastră 
e ministrului supleant al afacerilor 
externe al Greciei, ministrul român 
a spus : Sîntem îndreptățiți să con
statăm că relațiile de prietenie și 
bună vecinătate româno-elene. rela
ții care au o bogată tradiție, au cu
noscut. o dezvoltare constantă, in spi
ritul coexistenței pașnice, al respec
tului și stimei reciproce.

, între țările noastre au fost. înche
iate, in ultimii ani. o seamă de a- 
corduri și convenții care au com
pletat cadrul juridic al raporturilor 
bilaterale. Consemnînd evoluția as
cendentă a relațiilor noastre bilate- 

, raia, cred că sinteți de acord,, dom
nule ministru, cu aprecierea că po
sibilitățile de a extinde colaborarea 

, dintre România și Grecia nu au fast 
’ nici pe departe epuizate. Aș vrea să 

reafirm dorința noastră de a face 
și in viitor eforturi pentru valori
ficarea cit mai deplină a acestor po
sibilități, in interesul reciproc al ce
lor două țări și popoare.

Acordăm o importanță deosebită 
lucrărilor Comisiei mixte guverna
mentale de colaborare româno-elene 
creată în scopul de a contribui la 
promovarea cooperării economice, 
tehnico-științifice. culturale, turistice 
și în alte sectoare.

Referindu-se, in continuare, la 
cursul pozitiv din viața politică a 

' continentului nostru, ministrul ro
mân a spus : In politica .externă a 
României, edificarea securității pe 
continentul nostru constituie un o- 
biectiv de prim ordin și de constan
tă preocupare. Țara noastră și-a a- 
dus contribuția proprie la evoluția 

' evenimentelor spre destindere pe 
continent, la crearea condițiilor pro
pice pentru pregătirea- și organiza- 

, rea conferinței general-europene, 
salutind și sprijinind, in același timp, 
inițiativele și acțiunile întreprinse 
de alte țări in scopul realizării secu
rității in Europa.

Așteptăm ca la conferința euro
peană principiile suveranității și in
dependenței naționale, integrității te
ritoriale, egalității in drepturi, nea

| ȘTIR
flp‘ Vineri seara a sosit in Craiova An- 
j- samblul folcloric „Mirce Ațev“ al U- 
j Diversității din Skoplje. Studenții 
j iugoslavi urmează să prezinte mai 
I multe spectacole in centrele univer- 
I sitare Craiova și București.

★
. Sub auspiciile Consiliului Culturii 
| șl Educației Socialiste, la Muzeul 

de Artă al Republicii s-a deschis,
i vineri la amiază, expoziția „Portre-
i tul englez".
I Realizată în colaborare cu Consi

liul britanic, expoziția reunește
i peste 130 de lucrări de pictură,
i desen și acuarelă, grafică, sculptu

ră și miniaturi aparținind unor ar
tiști de prestigiu din Anglia secole
lor XVII—XX. De asemenea, sint 
expuse un număr de 12 costume de 

că mă aflu la București, unde sint 
sigur că voi avea convorbiri foarte 
importante cu omologul meu, domnul 
George Macovescu, la invitația căruia 
mă aflu în țara dumneavoastră. Desi
gur că discuțiile se vor referi la o 
gamă largă de probleme, atit la cele 
care privesc direct România și Gre
cia, cit și la unele probleme inter
naționale importante. Dintre acestea 
din urmă nu va putea lipsi, sint si
gur, problema securității europene.

Așa cum s-a mai afirmat și cu alte 
ocazii, Grecia este pentru dezvoltarea 
pe multiple planuri a relațiilor eleno- 
române și cred că și guvernul român 
dorește același lucru. Vizita mea ur
mărește tocmai aplicarea in practică 
a acestei idei. Aș dori să profit de 
ocazia ce mi s-a creat pentru a adre
sa cele mai calde salutări poporului 
român din partea poporului elen“.

(Agerpres)

mestecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc, renunțării la for
ță și la amenințarea cu forța in rela
țiile interstatale să fie consfințite in
tr-un document, semnat de toate sta
tele participante. Considerăm, de a- 
semenea, că edificarea securității pe 
continentul nostru va deschide largi 
perspective pentru o colaborare și 
cooperare multilaterală, fără nici o 
îngrădire, între toate statele euro
pene. Țara noastră consideră că ar fi 
necesar ca la conferință să se con
vină asupra creării unui organism 
permanent oare să asigure continua
rea contactelor statornicite, să facili
teze dezvoltarea cooperării multila
terale dintre statele continentului eu
ropean.

România este ferm convinsă că la 
pregătirea și ținerea conferinței eu
ropene este de dorit să ia parte toate 
statele, pe baza deplinei egalități in 
drepturi, fără deosebire de orinduire 
socială, de mărime sau potențial eco
nomic, de apartenența la diferitele 
alianțe militare.

în concepția guvernului român 
problemele securității europene nu 
pot fi separate de problemele fun
damentale ale continentului și, in 
primul rind, de cele care privesc 
dezarmarea, sub multiplele sale as
pecte. Discuțiile cu privire la pro
blemele militare — parte integrantă 
a securității, europene — trebuie să 
se desfășoare cu participarea tuturor 
statelor continentului, evitindu-se 
orice abordare restrinsă, de la bloc 
la bloc.

In cadrul preocupărilor vizînd 
securitatea europeană. România a- 
cordă o importantă particulară rea
lizării unei colaborări trainice intre 
statele regiunii balcanice. Credem că 
țările noastre, situate in același spa
țiu geografic, trăind în bună înțe
legere, pot conlucra fructuos pentru 
a contribui substanțial la dezvolta
rea unor relații de prietenie și bună 
vecinătate între statele din Balcani, 
lâ transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii și colaborării pașnice.

în încheiere, ministrul George Ma
covescu a toastat în sănătatea dom
nului Ghiorghios Papadopoulos, re
gent, prim-ministru al Greciei, a mi
nistrului supleant al afacerilor ex
terne al Greciei, Phaidon Annino 
Cavalieratos, a tuturor celor pre- 
zenți, pentru prosperitatea și feri
cirea poporului grec, pentru priete
nia dintre România și Grecia.

In toastul său, ministrul supleant 
al afacerilor externe al Greciei, 
Phaidon Annino Cavalieratos, după 
ce a mulțumit pentru invitația ce i 
s-a făcut de a vizita România, a 
arătat1 că prezenta sa în țara noastră 
va permite realizarea unui nou pas 
pe calea înțelegerii și bunei vecină
tăți dintre Grecia și România. „Din 
antichitate, națiunile noastre au știut 
să coopereze și să se respecte in mod 
reciproc. îmi este plăcut să constat 
că relațiile actuale intre Grecia și 
România sint inspirate de aceleași 
sentimente de stimă și înțelegere".

Țările noastre, a spus ministrul 
grec, au putut dezvolta relații de co
laborare in multe domenii de activi
tate. Sînt convins că eforturile pe 

I CULTURALE
epocă, specifice secolelor XVIII și 
XIX.

La vernisaj au participat Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe și I.R.R.C.S., mem
bri ai conducerii Uniunii artiștilor 
plastici, critici de artă, artiști, un 
numeros public.

Au fost prezenți Derick Rosslyn 
Ashe, ambasadorul Marii Britanii la 
București, șefi ai unor misiuni diplo
matice, alți membri ai corpului di
plomatic.

★
în cadrul ciclului de manifestări 

pe care Muzeul de Artă al Repu
blicii Socialiste România le organi
zează în cinstea aniversării unui

Vizită 
protocolară

La scurt timp după sosire, ministrul 
supleant al afacerilor externe al 
Greciei, Phaidon Annino Cavaliera
tos, însoțit de Aristote Phrydas, am
basadorul Greciei la București, a fă
cut o vizită protocolară ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialista România, George Macovescu. 
Au fost de față Nioolae Ecobescu și 
Francisc Păcuraru.

Convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej s-au desfășurat intr-o 
atmosferă prietenească.

(Agerpres)

care le depunem ' pentru lărgirea 
cooperării și promovarea relațiilor 
bilaterale vor fi încununate de suc
ces. Lucrările Comisiei mixte de 
cooperare greco-română au arătat că 
noi împărtășim dorința pe care ați 
exprimat-o, dompule ministru, ca 
prin măsuri concrete să fie întărit 
rolul acestei comisii. Domeniile eco
nomiei, științei, tehnologiei, culturii, 
turismului și altele, oferă posibilități 
foarte mari de conlucrare. Dezvol
tarea relațiilor dintre țările noastre, 
în cursul ultimilor ani, dovedește 
acest lucru.

Arătind că forța și amenințarea cu 
forța trebuie să fie eliminate din 
relațiile internaționale, ministrul grec 
a spus: Nu putem construi o bază 
solidă pentru progresul omenirii, 
înaintea înlăturării tuturor obstacole
lor care se ridică în calea păcii și 
prosperității. Numai atunci vom pu
tea angaja cu succes, in lupta pentru 
bunăstarea omenirii, toate eforturile, 
resursele umane și materiale, întrea
ga ingeniozitate proprie omului. Sub 
această optică vede Grecia Conferin
ța europeană pentru securitate și 
cooperare. Grecia așteaptă ca această 
conferință să projnoveze încrederea 
intre state și popoare, să asigure o 
bază solidă raporturilor dintre țările 
europene, să enunțe principiile care 
trebuie să stea la temelia relațiilor 
dintre state.

Este de la sine înțeles, domnule mi
nistru, că sintem de acord cu princi
piile fundamentale pe care le-ați e- 
nunțat, ele constituind piatra un
ghiulară a politicii externe a Greciei. 

. Așteptăm ca această conferință să 
rezolve probleme reale și să creeze 
condițiile bunei înțelegeri, respectu
lui și încrederii intre statele și po
poarele continentului nostru, în folo
sul păcii mondiale.

In speranța că asemenea rezultate 
sint posibile in acest moment in 
Europa, Grecia participă la pregăti
rea conferinței. Ea este gata să se 
alăture eforturilor acelor țări care 
sînt animate de dorința de pace, 
securitate și bunăstare.

Un progres important a fost reali
zat de pe acum in relațiile dintre 
țările situate în sud-estul Europei. 
Putem face și mai mult. Această re
giune nu a ajuns încă la dezvoltarea 
dorită și nu și-a pus în valoare toa
te posibilitățile. O acțiune comună 
ar putea promova și favoriza efortu
rile individuale ale fiecărui stat din 
această regiune.

Important este să profităm de po
sibilitățile existente, a spus vorbito
rul. Cooperarea țărilor din sud- 
estul Europei va reprezenta o con
tribuție la apărarea păcii, securității 
și bunăstării în această zonă, ca și 
în lume. Grecia nu poate să fie decit 
in favoarea unei asemenea cooperări.

Ministrul grec a toastat apoi în 
sănătatea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, a preșe
dintelui Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, ministrului afaceri
lor externe și celorlalți oaspeți, pen
tru fericirea și prosperitatea poporu
lui român, pentru prietenia greco- 
română.

sfert de veac de la proclamarea Re
publicii, vineri a avut loc, in sala 
de festivități a muzeului, o manifes
tare omagială. în fața unui numeros 
auditoriu, prof. univ. Zoe Dumitres- 
cu-Bușulenga, vicepreședinte al A- 
cademiei de Științe Sociale și Po
litice, a prezentat expunerea „Per
manențe românești în cultura con
temporană".

în încheiere, corul de cameră Ma
drigal. dirijat de artistul emerit Ma
rin Constantin, a susținut un con
cert.

Sub egida muzeului vor mai a- 
vea Ioc, în cinstea aceluiași eveni
ment, și alte manifestări.

(Agerpres)

SOLEMNITATEA DECORĂRII ACAD. PROF.

(Urmare din pag. I)

Stat. acad. Miron Nicolescu. pre
ședintele Academiei Republicii So
cialiste România.

Mulțumind, acad. Petre Constanti- 
nescu-Iași a împărtășit adînca emo
ție pe care o încearcă în aceste mo
mente deosebite.

Evocind amintiri din aotivitatea sa 
îndelungată de militant al mișcării 
muncitorești din țara noastră, el a 
relevat că le-a înmănuncheat sub 
forma articolelor publicate din 1914 
pină în 1936. Ar fi primul volum — 
a spus el —• care se cheamă „Pagini 
de luptă din trecut". Am trecut prin 
multe încercări. îmi aduc aminte, 
tovarășe Ceaușescu, că eram în Co
mitetul Național Antifascist. Și dum
neavoastră erați tinăr atunți și ați 
fost în frontul mișcării noastre. Eu 
am intrat în închisoare mai tîrziu. 
Dumneavoastră cam tot pe atunci 
ați intrat. Și ne-am întilnit în închi
soare. Ne-am întilnit după doi ani 
la Doftana unde, cum am spus în 
prefața lucrării, condeiul s-a frint 
de zidurile Doftanei. Și sînt multe 
amintiri. Cartea este gata, miine sau 
poimîine va apărea. La vîrsta de 80 
de ani pregătesc o a doua lucrare, 
un al doilea volum — „De la de
mocrația populară la socialism". 
Apoi, următoarea va apărea la anul. 
Sînt 62 de ani de cînd sînt în miș
care. în clasa a VIII-a fiind, clasa 
finală a liceului de atunci, am intrat, 
m-am înscris în partid, și de atunci 
sint de 62 de ani, continuu, în mișca
rea muncitorească. Oi fi greșit. Nu 
știu. N-am primit nici o sancțiune in 
timpul acestor 62 de ani în care am 
păstrat linia justă în mișcarea mun

STABILIREA DE RELAȚII DIPLOMATICE ÎNTRE«
REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA Șl TRINIDAD-TOBAGO

Animate de dorința unei mai bune 
cunoașteri reciproce și a dezvoltării 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă România 
și Trinidad-Tobago, guvernele celor

RECEPȚIE CU PRILEJUL ZILEI NAȚIONALE 
A REPUBLICII ZAIR

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Zair, ambasadorul acestei 
țări la București, Bokingi Embeyolo, 
a oferit, vineri după-amiază, o re
cepție in saloanele ambasadei.

Au participat Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul comerțului exterior, 
Bujor Almășan, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, Theodor Bur-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

MÎINE LA CONSTANȚA

Meciul de rugbi România—Franța
• Presa sportivă franceză apreciază caracterul deosebit al 

tradiționalei partide
PARIS 24. — Corespondentul A- 

gerpres, Paul Diaconescu, transmite : 
înaintea meciului de rugbi Româ
nia — Franța, care va avea loc du
minică, la Constanța, ziariștii fran
cezi de specialitate publică avancro
nici și alte comentarii de anticipa
ție. într-un articol al lui Jean Denis, 
din ,,Le Figaro", se spune că, spre 
deosebire de români, francezii vor 
prezenta la Constanța debutanți toc
mai în două din fosturile „cheie", 
este cazul fundașului Michael Droi- 
tecourt și al mijlocașului la deschi
dere Jean Pierre Romeu. Dimpotri
vă, ei s-au străduit să tragă învă
țămintele din turneul întreprins în 
Anglia, precum și din partidele pre
gătitoare disputate fie în compania 
echipei R. F. a Germaniei, la Bucu
rești, fie în compania echipei Farul 
din Constanta. Prin comparație, 
francezii au rămas la stadiul impro
vizației. Iată de ce avem motive să 
fim circumspecți duminică, la Con
stanța.

în comentariul agenției „France 
Presse", intitulat : „Echipa Fran

„TROFEUL CARPAȚI" SE REIA ASTĂZI
Turneul internațional feminin de 

handbal „Trofeul Carpați", care se 
desfășoară la Iași, se reia astăzi (ieri 
a fost zi de odihnă). Sînt programa
te următoarele partide : Ungaria — 
România (tineret) ; R. D. Germană — 
Iugoslavia și România — U.R.S.S. 
(Repriza a doua a acestui din urmă 

1
citorească, Partidul social-democrat, 
Partidul socialist, Partidul comunist.

M-a întrebat cineva ce aș mai 
dori. Ce să mai doresc acum ? i-am 
răspuns. Doresc să trăiesc. că-i 
dulce viața de trăit in societatea pe 
care o avem în fața noastră.

Vă mulțumesc din toată inima 
pentru această distincție acordată.

In încheierea solemnității a 
luat cuvintul tovarășul !^jcol06

(textul este publicatCeaușescu
in pagina I).

După solemnitate. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ceilalți conducă
tori de partid și de stat s-au între
ținut cordial cu sărbătoritul. Cu 
acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a inmînat acad. prof. Petre 
Constantinescu-Iași scrisoarea de fe
licitare a Comitetului Executiv, al 
Comitetului Central al P.C.R., adre
sată cu prilejul împlinirii vîrstei de 
80 de ani.

în Editura politică 
a apărut:

Petre Constantinescu* 
lași

„PAGINI DE LUPTĂ 

DIN TRECUT"

1914—1936

două țări au hotărît să stabilească 
relații diplomatice la nivel de amba
sadă și să acrediteze pentru început 
ambasadori nerezidenți.

ghele, ministrul sănătății, Petru Bur- 
lacu, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, membri ai conducerii 
unor ministere și instituții centrale, 
oameni de artă și cultură, ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

ței în căutarea unei osaturi în fața 
selecționatei României", se spune, 
între altele : „Echipa de rugbi a 
Franței va începe sezonul său inter
național duminică, la Constanța. îm
potriva adversarului său tradițio
nal : România. Această ieșire a pri
mei reprezentative franceze — în 
fața solizilor jucători români, care 
sînt întotdeauna foarte greu de de
pășit, întrucît ei dispută împotriva 
Franței „meciul anului" — este în 
fiecare sezon așteptată cu cel mai 
mare interes. într-adevăr, meciul 
permite să se urmărească, într-un 
context serios, comportamentul rug- 
biștilor francezi, care beneficiază, 
inițial, de șansele hîrtiei, in „Tur
neul celor 5 națiuni", ce va începe 
în ianuarie". în continuare, comen
tariul subliniază că, în ultimul se
zon, echipa națională a Franței a 
utilizat peste 40 de jucători; numai 
cinci jucători vechi fac parte din 
actuala selecționată. Se remarcă, de 
asemenea, că românii, învinși anul 
trecut la Bâzieres, vor ține foarte 
mult să se revanșeze în fața publi
cului lor.

meci va fi transmis în direct la tele
viziune, de la ora 20).

După trei zile de întreceri, pe pri
mul loc in clasament se află repre
zentativa României cu 6 puncte, ur
mată de echipele Iugoslaviei — 4 
puncte, R. D. Germane și U.R.S.S. — 
3 puncte, Ungariei — 2 puncte și Ro
mâniei (tineret) — 0 puncte.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Paul Niculescu-Mizil, a 
primit, vineri dimineața, pe Robert 
Poujade, ministru delegat pe lingă 
primul ministru al Franței, însărci
nat cu protecția naturii și a mediu
lui înconjurător.

La întrevedere, care s-a desfășu

Tratative pentru încheierea Protocolului 
privind schimburile de mărfuri și plățile 
pe anul 1973 intre România și R. P. Chineză
La Palatul Consiliului de Miniștri 

au inceput, vineri dimineața, tratati
vele între delegațiile guvernamentale 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Chineză, pentru 
încheierea Protocolului privind 
schimburile de mărfuri și plățile pe 
anul 1973 dintre cele două țări.

Delegația română este condusă de 
Ion Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul comerțu
lui exterior, iar delegația chineză de

' *
Vineri, Pai Sian-kuo, ministrul co

merțului exterior al R. P. Chineze, a 
vizitat Uzina de mașini grele Bucu
rești. Fabrica de elemente pentru 
automatizări, unități ale Centralei 
industriale de electronică și tehnica 
vidului. Oaspetele a fost însoțit de 
Ion Morega și Ion Constantinescu, 
adjuncți ai ministrului industriei 
construcțiilor de mașini-unelte și 
electrotehnicii, și de Cornel Pînzaru, 
adjunct al ministrului industriei

La catafalcul academicianului
Horia

Vineri dimineața a fost depus, in 
aula Academiei Republicii Socialiste 
România, sicriul cu corpul neînsufle
țit al academicianului profesor Horia 
Hulubei, reputat savant, personalitate 
de prestigiu a științei și invățămîn- 
tului din țara noastră.

Lingă catafalc, pe un panou îndo
liat, se află portretul eminentului om 
de știință român. Pe perne de ^catifea 
vișinie sint rînduite ordinele /și me
daliile pe card academicianul profe
sor Horia Hulubei le-a primit pentru 
meritele sale in activitatea științifi
că. didactică și obștească.

în jurul catafalcului au fost depuse 
coroane de flori din partea Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat, Consiliu
lui de Miniștri, Prezidiului Academiei 
Republicii Socialiste România, Minis
terului Educației și învățămîntului, 
Ministerului Energiei Electrice, Comi
tetului de Stat pentru Energia Nu
cleară, Universității București, Uniu
nii scriitorilor. Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii, Institutului de 
fizică atomică, Secției de științe fi
zice a Academiei Republicii Socialiste 
România, precum și a altor instituții 
științifice, foștilor colegi, colaboratori 
și studenți.

în cîteva rînduri
a avut loc 

pentru stabi-
• La Dortmund 

tragerea la sorți 
lirea programului noii ediții a „Cu
pei campionilor europeni" la hand
bal masculin. Echipa Steaua Bucu
rești va întîlni, în primul tur, echipa 
norvegiană Oppsal I. F. Iată cele
lalte întîlniri : Lokomotiv Sofia- 
H.I.F.K. Helsinki ; Frischauf Geop- 
pingen--A.TT.V. Basel ; S._K. Leipzig- 
Stadion 
Karvina 
Bjelovar 
mat G.A.N.

M.A.I.

Copenhaga ; T. J. Banik 
(Cehoslovacia)-Partizan 

(Iugoslavia) ; Hapoel Ra- 
(Israel)-Hellas Stock

holm ; M.A.I. Moscova-Avanti Leb- 
beke (Belgia) ; Sittardia (Olanda)- 
U.H.C. Salzburg (Austria). Jocurile, 
tur-retur vor trebui disputate pină 
la 31 decembrie a.c.

• In cadrul turneului zonal femi
nin de șah de la Pernik s-au disputat 
partidele întrerupte in rundele ante
rioare. Terminind la egalitate cele 
două partide întrerupte (cu Sikova și 
Gheorghieva), maestra cehoslovacă 
Lidia Vokralova a acumulat un punct 
și în prezent candidează și ea la 
unul din primele trei locuri ale cla
samentului. înaintea ultimei runde 
situația în clasament este următoa
rea : 1—3. Alexandra Nicolau (Româ
nia), Gertrude Baumstarck (Româ
nia), Suzana Veroczi (Ungaria) — 8 
puncte ; 4—6. Kveta Eretova (Ceho
slovacia), Eva Karakas (Ungaria), 
Konarkowska-Sokolov (Iugoslavia) — 
7,5 puncte ; 7. Lidia Vokralova
(Cehoslovacia) — 7 puncte etc.
• Turneul final al campionatului 

mondial de tenis, rezervat jucători
lor profesioniști, a continuat la „Pa
latul Sporturilor" din • Roma cu 
disputarea ultimelor două partide 
din sferturile de finală : olandezul 
Tom Okker l-a întrecut cu 7—6, 6—4 
pe americanul Marty Riessen, iar 
americanul Arthur Ashe a dispus cu 
7—6, 6—1- de iugoslavul Nikola Pilici. 
Ceilalți'semifinal iști sînt americanul 
Bob Lutz și sud-africanul Cliff Drys
dale. 

rat într-o atmosferă cordială, au par
ticipat loan Ursu, președintele Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, Florin Iorgulescu. pre
ședintele Comitetului Național al A- 
pelor, precum și Francis Levasseur, 
ambasadorul Franței la București.

(Agerpres)

Pai Sian-kuo, ministrul comerțului 
exterior.

La tratative au luat parte Nicolae 
Gavrilescu, ambasadorul României la 
Pekin, și Cian Hai-fun, ambasadorul 
R. P. Chineze la București.

Au participat, de asemenea, mem
brii celor două delegații.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, în spi
ritul deplinei înțelegeri, al prieteniei 
tradiționale dintre cele două țări și 
popoare.

*
construcției de mașini grele, precum 
și de Cian Hai-fun, ambasadorul 
R. P. Chineze la București.

Ministrul comerțului exterior al 
R. P. Chineze a avut, de asemenea, 
întrevederi cu loan Avram, minis
trul industriei construcției de mașini 
grele, și Gheorghe Boldur, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini- 
unelte și electrotehnicii.

(Agerpres)

Hulubei
în acordurile marșurilor funebre, 

numeroși bucureșteni — academicieni 
și alte personalități ale vieții cultu- 
ral-științifice, oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile Capita
lei, studenți — au venit să-și ia un 
ultim bun rămas de la Horia Hu
lubei.

La catafalc au făcut de gardă 
membri ai conducerii și specialiști ai 
Institutului de fizică atomică, aca
demicieni, profesori universitari și 
alți oameni de știință, n

(Agerpres)

CU PRILEJUL SĂRBĂTORII 
NAȚIONALE A R. P. ALBANIA

Gala filmului 
albanez

Cu prilejul celei de-a 28-a aniver
sări .a eliberării Albaniei de sub ju
gul fascist și1 împlinirii a 60 de ani 
de la proclamarea independenței de 
stat a țării, Consiliul Culturii și E- 
ducației Socialiste a organizat, vineri 
seara, la cinematograful „Capitol" 
din București, un spectacol de gală 
cu filmul „Munții înverziți". Această 
reoentă producție a studioului „Al
bania nouă", in regia lui Dhimiter 
Anagnosti, este un omagiu adus lup
tei partizanilor albanezi pentru eli
berarea patriei de sub ocupația fas
cistă.

Au asistat Dumitru Ghișe, vice
președinte al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste. Mihnea 
Gheorghiu, prim-vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, alte 
persoane oficiale, un numeros public.

Au fost de față Nikolla Profi, am
basadorul R.P. Albania la București, 
și membri ai ambasadei. Erau pre- 
zenț.i șefi de misiuni diplomatice și 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Reuniune științifică
în cadrul manifestărilor dedicate 

celei de-a 25-a aniversări a republi
cii, vineri, în stațiunea balneo-cli- 
matericâ „Felix", s-au desfășurat 
lucrările primei consfătuiri de ob
stetrică socială din țara noastră, or
ganizată de secția de medicină 
socială din cadrul Uniunii societății 
de științe medicale, in colaborare cu 
filiala Bihor a acestei societăți. Au 
participat peste 100 de specialiști și 
cadre didactice din cadrul clinicilor 
universitare din București, Cluj și 
Timișoara, medici din 27 de mater
nități din întreaga țară, precum și 
reprezentanți ai Ministerului Educa
ției și învățămintului.

în cadrul reuniunii au fost susți
nute peste 50 de referate și comuni
cări. (Agerpres)

LOTO
Numerele extrase la tragerea din 24 

noiembrie 1972.
FOND GENERAL DE PREMII : 

1 009 239 lei din care 19 437 lei report.
EXTRAGEREA I : 8 2 19 25 13 62 

31 15 90
EXTRAGEREA a II-a : 64 63 74 48

76 6 3

t

PROGRAMUL I

9.00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Cunoașteți legile ?•
9,20 A fost odată ca niciodată... 

,.Motanul încălțat".
9,50 De vorbă cu gospodinele.

10,05 Mai aveți o întrebare ? Tran
sporturile azi și mîine.

10,45 Muzică populară cu 
Tănăsescu.
Comentariu la 40 
Județul Iași. 
Un sfert de 
românească. 
Program de 
..Mozartiana" 
balet.
Telejurnal, 
închiderea emisiunii de 
mineață.
Emisiune în limba germană. 
Ritm, tinerețe, dans.

Floarea

de steme —

veac în muzica

circ.
— spectacol de

di-

19,00

19,20
19,30

20,00

20,30
21,00

21,50

Drumuri în istorie — Istorie 
moldoveană la Tg. Ocna. Emi
siune de Maria Preduț și Fra
sin Munteanu-Rîmnic.
1001 de seri.
Telejurnal, o în cinstea ani
versării republicii — Cronica 
marii întreceri.
„Trofeul Carpați" la handbal 
feminin : România — U.R.S.S. 
(repriza a II-a). Transmisiune 
directă de la Iași.
Teleenciclopedia.
Film serial ..Mannix" — „Un 
martor dispărut".
..Cîntec, pentru tine trăiesc !". 
Recital cu public susținut de 
Doina Badea. Transmisiune 
de la Sala de marmură a Ca
sei Centrale a Armatei. Pre
zintă Ion Dichiseanu. Invi
tați : Cristina Dan, Păstorel 
Ionescu. Orchestra de estradă 
a Radioteleviziunii. condusă 
de Sile Dinicu. Emisiune 
Elisabeta Mondanos.
Telejurnal.
Săptămîna sportivă.
Romanțe cu Magda Iancules- 
cu și Valentin Teodorian.

£« Emisiune de Florentina 
® mary și Ion Filip.

’ PROGRAMUL II

Szat-

16.30 Agenda.
16,40 Muzică populară. Ansamblul 

folcloric al Casei de cultură 
din Brăila.

17,10 Film documentar : ..Topirea" 
— producție a TcUvIl* ""** 
sovietice.

17.30 Armonii intime. Lieduri 
Gheorghe Dima 
Bretan.

18,00 Film 
Regia 
Iurie Darie, 
lănuță.

Televiziunii

de
și Nicolae

artistic ..Subteranul". 
Virgil CalotescU. Cu : 

Leopoldina Bă-

• Săgeata căpitanului Ion
TRIA — 10; 12.45: 16; 18.30; 21, 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,15.

a Cu mîinile curate : CENTRAL
— 9: 11,15; 13.30; 16: 18,30; 20.45,
TOMIS — 9: 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20,15. GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15: 20,30, FLAMURA — 9;
11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Pasărea liberă : LUMINA — 9; 
11,15: 13.30; 16; 18.15; 20,30.
• Seceră vîntul sălbatic : LUCEA
FĂRUL — 8,30; 11; 13,30: 16: 18,30; 
21, FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
a Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
• Atunci i-am condamnat pe toți 
la moarte : DOINA — 11,15; 13,45; 
16; 18,15: 20,30.
• Bulevardul Romului : SCALA
— 8.30: 11: 13,30; 16; 18.30; 21,
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
a Vacanță la Roma : CAPITOL — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45, MODERN — 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21.
a Sunetul muzicii : COTROCENI
— 10,15; 13.

• A venit un soldat de pe front : 
COTROCENI — 16; 18; 20.
A Am Încălcat legea : FAVORIT
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30: 16; 
18,15; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18: 20,15.
• Marea hoinăreală : DACIA — 
9; 11,15; 13.30: 16; 18.15: 20,30.
• Fata care vinde flori : BUCEGI
— 9.30; 11,45; 15,30; 18; 20,30.
a Eliberarea lui L. B. Jones : GIU- 
LEȘTI — 15,30: 18; 20,30.
a Drum în penumbră : POPULAR
— 15.30; 18; 20,15, PACEA — 15,45; 
18; 20.
• Mania grandorii : UNIREA — 
15,30: 18 p 20,15, RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.
a Fuga e sănătoasă ; GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Săptămîna nebunilor : MUNCA
— 16.
• Tn trecere prin Moscova : MUN
CA — 18; 20.
a Călăreții : LIRA — 15,30; 18; 20,15. 
a Mesagerul : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,15.
• Vagabondul : COSMOS — 9;
12,30.

a Al treilea : COSMOS — 16:18; 20. 
a Ultimul tren din Gun Hill : FE
RENTARI — 15,30; 17.45: 20.
• Sflnta Tereza și diavolii : FLA
CĂRA — 15,30; 18; 20,15.
a Nevăzut, necunoscut : CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20.15.
a A fost odată un polițist : VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20.15.
• Anonimul venețian : ARTA — 
10,30.
a Cheia ; ARTA — 15.30: 18; 20.15. 
a Ferma din Arizona : VIITORUL 
— 15,30; 19, VITAN — 15,30; 19.
a Trei din Virginia î PRO
GRESUL — 10; 16.
a Imbllnzirea focului : PRO
GRESUL — 19.
• Creierul : MOȘILOR — 10; 12; 
15,30; 18; 20.15.
a Născut liber — 9—18,15 în conti
nuare. Program de filme documen
tare — 20,15 : TIMPURI NOI.
a Mărturisirile unui comisar de 
politie făcute procurorului repu
blicii : LAROMET — 15,30; 17,30; 
19,30.
a Dauria : BUZEȘTI — 15,30; 19.

teatre

a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic dat de Filarmo
nica din Arad. Dirijor Eliodor Rău. 
Solistă : Eliza Hansen (R. F. a 
Germaniei) — 20.
a Opera Română : Oedip — 19,30.
• Teatrul de operetă : Vînt de li
bertate — 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Oameni și 
șoareci — 20, (sala Studio) : Des
pre unele lipsuri, neajunsuri și de
ficiențe în domeniul dragostei 
— 20.
a Teatrul de comedie : Mutter 
Courage — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 
20, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Vicarul — 20.

a Teatrul Mic : După cădere — 
19,30.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19,30, (sala Studio) : Vino
vatul — 20.
• Teatrul Giulești : Vassa Jelez- 
nova — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Școala 
din Humulești — 9,30.
a Teatrul ..Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ninigra și Aligru 
— 15, (sala din str. Academiei) : 
Răi și nătărăi — 17.
• Studioul I.A.T.C. ,.I. L. Cara- 
giale" : O noapte furtunoasă și Kir 
Zuliaridi — 20.
a Teatrul de revistă și comedie 
„ion Vasilescu" : Dansul maimu
țelor — 19,30.
a ’Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19.30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19,30.
a Ansamblul artistic ..Rapsodia 
Română" : Pe plaiurile Mioriței — 
19,30.
• Circul ..București" ; Spectacol 
internațional susținut de artiști ai 
circurilor din Moscova, Ulan-Bator, 
Praga, București — 16; 19,30.

I
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viața internațională
LA NAȚIUNILȚ UNIȚȚ CONTINUĂ DEZBATERILE^ PE MARGINEA 

PROPUNERII ROMÂNIEI PRIVIND ÎNTĂRIREA ROLULUI 0. N. U.

PE FRONTURILE
DIN INDOCHINA

Reuniunea
de la Helsinki

„România trebuie felicitată pentru voința 
de a se angaja într-un prniect recunoscut ca necesar 

de către majoritatea statelor membre"

Succese
ale forțelor
patriotice

HELSINKI 24 (Agerpres). — Vineri, 
în cadrul reuniunii multilaterale pri
vind pregătirea conferinței europene 
pentru securitate și cooperare, care 
își desfășoară lucrările la Helsinki, 
au continuat dezbaterile asupra pro
blemelor de procedură.

NEW YORK 24 — Corespondentul nostru, C. Alexandroaie, tran
smite : în plenara Adunării Generale a O.N.U. s-au desfășurat, în 
continuare, dezbaterile asupra punctului de pe ordinea de zi privitor 
Ia întărirea rolului Organizației Națiunilor Unite în viața internațio
nală, înscris pe agenda sesiunii din inițiativa României.

SPRIJIN INIȚIATIVEI ROMÂNEȘTI

Reprezentantul Statelor Unite, 
George Bush, a relevat, în cuvîntul 
său. că problema care confruntă 
O.N.U. In acest deceniu este dacă 
organizația poate să apere mai efi
cient omenirea de riscurile unui nou 
război. ,'Noi considerăm că Organi
zația Națiunilor Unite poate face a- 
ceasta și trebuie perfecționată pen
tru realizarea acestei sarcini. Apre
ciem că organizația are potențialul 
necesar pentru a face față încercă
rilor și a profita de posibilitățile de
ceniului ’70, a spus în continuare 
vorbitorul. Tocmai din acest motiv, 
delegația Statelor Unite sprijină ini
țiativa României, care a adus în 
dezbateri problema întăririi rolului 
O.N.U. în viața internațională. De
legația mea va coopera cu toate de
legațiile în identificarea de mijloa
ce pentru a asigura o vigoare cres- 
cindă Națiunilor Unite“.

Ambasadorul S.U.A. a subliniat, în 
continuare, că „este de datoria noas
tră să abordăm sarcina întăririi ro
lului O.N.U. c-u o mai mare doză de 
realism. Trebuie să evaluăm slăbi
ciunile și realizările organizației 
noastre și, în același timp, să pu
nem accentul pe necesitatea îmbu
nătățirii funcționării ei“.

Vorbitorul a relevat, în continua
re, că „scopul O.N.U. nu este de a 
premia victoriile și nici de a înre
gistra înfrângerile, ci de a servi drept 
for mondial de aplanare a dispu
telor internaționale, de afirma
re a intereselor generale în 
salvarea pe cale 
diferendelor, de a 
asigurarea dezvoltării 
întregii lumi. „Dar această activi
tate, a subliniat vorbitorul, continuă 
să fie împiedicată de recurgerea ex
cesivă la o politică a confruntărilor. 
Prea des, în discuțiile noastre se ob
servă tendința spre dezbateri inter
minabile și prea puțin aceea a trece
rii la fapte concrete. Prea adesea re
zoluțiile pe care le adoptăm nu re

re- 
a 

la
pașnică 

contribui 
economice a

flectă rezultatul consultărilor și che
mărilor realiste la acțiune".

Referindu-se, în continuare, la 
proiectul de rezoluție elaborat de 
România, căreia i s-au alăturat alte 
25 de state în calitate de coautoare, 
reprezentantul S.U.A. a subliniat : 
„Documentul aflat în prezent în a- 
tenția noastră nu reflectă asemenea 
lipsuri. Și, adaug, că noi trebuie să 
evidențiem cu satisfacție modul în 
care s-au consultat autorii : o ma
nieră constructivă de consultări cu 
diverse delegații, în scopul de a rea
liza o rezoluție demnă, a întruni un 
larg sprijin". în continuare, el a ară
tat că „ceea ce se impune în pre
zent este o organizație mai eficien
tă. care să întreprindă acțiuni con
crete în legătură cu soluționarea pro
blemelor care o confruntă". Printre 
altele, reprezentantul Statelor Unite 
a citat necesitatea adoptării unor mă
suri pentru soluționarea pe cale paș
nică a diferendelor, pentru înfăp
tuirea decolonizării și dezvoltării. 
„Pînă cînd nu vom demonstra voința 
politică de a adopta asemenea măsuri 
eficiente, a spus el, opinia publică 
mondială va continua să-și exprime 
scepticismul, indiferent de declarații
le răsunătoare pe care le-am face_. 
Statele membre trebuie să arate că 
abordează cu seriozitate problema în
tăririi păcii și securității internațio
nale și a îmbunătățirii vieții oame
nilor pe întreaga noastră planetă".

în încheiere, reprezentantul S.U.A. 
s-a referit pe larg la unele propu
neri făcute de Statele Unite, privi
toare la creșterea rolului Consiliului 
de Securitate în sistemul O.N.U., la 
Curtea internațională de j-ustiție, 
schimbul de tehnologie prin interme
diul O.N.U., convocarea unei confe
rințe în problema dreptului mării, 
restructurarea Consiliului economic 
și social, reorganizarea Programului 
Națiunilor Unite pentru dezvoltare, 
cooperarea în domeniul controlului 
stupefiantelor.

O.N.U., cu atît mai bine va reuși să 
răspundă nevoilor statelor membre. 
...Chiar și efectuarea unor pași mo
dești, îndreptați spre găsirea unor 
soluții concrete, ne poate duce la 
întărirea comunității internaționale 
bazate pe pace și justiție", a arătat 
vorbitorul.

Referindu-se în continuare la re
zoluția inițiată de România, reprezen
tantul Canadei a subliniat că „aceas
ta este realistă pentru că propune ca 
statele membre să înceapă prin iden
tificarea acelor mijloace și căi esen
țiale pentru întărirea capacității de 
acțiune și sporirea eficacității organi
zației. în vederea realizării idealurilor 
de pace, libertate și progres ale po
poarelor.

UN SEMN DE BUN AUGUR 
PENTRU CA O.N.U.

SA PRIVEASCĂ 
CU ÎNCREDERE ÎNAINTE

în încheiere, reprezentantul Cana
dei a subliniat: „România trebuie fe
licitată pentru voința sa de a se an
gaja intr-un proiect care de multă 
vreme a fost recunoscut ca necesar de 
către majoritatea statelor membre, 
iar astăzi, mai mult ca oricînd. Difi
cultățile pe care le prezintă acest 
proiect i-au descurajat pînă și pe cei 
mai curajoși dintre noi în a-și asuma 
această sarcină. Spiritul în care a- 
eeastă inițiativă a fost concepută și, 
credem, va fi continuată, reprezintă 
un semn de bun augur pentru ca Na
țiunile Unite să poată privi cu în
credere înainte, în sensul de a deveni 
principalul organism al cooperării in
ternaționale".

VIETNAMUL DE SUD 24 (Ager
pres). — Agenția „Eliberarea" infor
mează că forțele armate populare și 
populația din provincia My Tho 
(Delta Mekong), la sud de Saigon, au 
scos din luptă, în prima jumătate a 
lunii curente, 3 200 de militari saigo- 
nezi, distrugînd, de asemenea, 30 de 
vehicule blindate, doborînd cinci eli
coptere și provocând mari pierderi 
materiale posturilor de aprovizionare 
ale inamicului.

Aceeași agenție transmite că, în 
prima parte a lunii noiembrie, ■ for
țele patriotice din provincia sud-viet- 
nameză Can Tho au scos din luptă 
peste 1 000 de militari inamici, dobo
rînd cinci avioane, distrugînd 22 ve
hicule militare, baterii de artilerie și 
zeci de tone de muniții și combusti
bil.

★

CAMBODGIA 24 (Agerpres). — 
Potrivit Agenției Khmere de Infor
mații — A.K.I. — forțele armate 
populare de eliberare din Cambodgia 
au scos din luptă peste 10 000 de mi
litari inamici și au capturat alți 1 000 
în cursul lunii octombrie, ca urmare 
a puternicelor . operațiuni ofensive 
lansate împotriva pozițiilor trupelor 
marionetă ale regimului de la Pnom 
Penh. Pe linia 
înregistrează și 
cu peste 200 000

acelorași succese se 
eliberarea unei zone 
de locuitori.

*

BONN CONVORBIRILE
PRIVIND FORMULAREA

PROGRAMULUI
NOII COALIȚII

GUVERNAMENTALE
A-
Joi

R. D. Germane
i-a fost acordat 

statutul de observator 
permanent ia 0. N. U.

UN PRIM PAS SPRE ȚELUL RIDICĂRII O.N.U. 
LA ÎNĂLȚIMEA SARCINILOR CARE II STAU IN FAȚĂ

în cuvântul său, reprezentantul Ca
nadei, Saul Rae, a arătat că pro
blema întăririi rolului O.N.U. in 
lumea contemporană este dez
bătută într-un moment în care 
au loc importante evoluții în 
relațiile internaționale. „Aceste evo
luții pot manca cele mai mari schim
bări în viața internațională, din pe
rioada oare a trecut de la fondarea 
Națiunilor Unite, schimbări care vor 
putea, de asemenea, să transforme și 
organizația noastră.

De aceea, delegația Canadei 
apreciază rezoluția inițiată de 
România și aflată acum în dez
bateri drept un prim pas spre 
țelul de a ridica O.N.U. la înăl
țimea sarcinii de a face față e- 
venimentelor care se petrec în 
prezent, un pas spre îndepărta
rea sa de confruntările sterile și 
pentru apropierea de o cooperare 
activă și efectivă. Din acest mo
tiv — a declarat vorbitorul —

noi sîntem , gata să sprijinim 
proiectul de rezoluție. Recunoaș
tem și sprijinim obiectivele ur
mărite de coautorii acestui do
cument și înțelegem dificultățile 
pe care le-au avut în aducerea 
acestui vast subiect în atenția 
noastră, într-un mod atît de ne
controversat. De asemenea, apre
ciem dorința lor de a coopera cu 
alte delegații și receptivitatea de 
care au dat dovadă față de punc
tele de vedere ale altora. Aceas
ta reflectă tocmai spiritul de a- 
comodare și cooperare de care 
avem atîta nevoie în cadrul Na
țiunilor Unite".

în continuare, reprezentantul Ca
nadei a subliniat : „Sînt situații în 
care O.N.U. nu numai că este cel mai 
potrivit instrument, dar instrumentul 
absolut necesar, prin care comunita
tea internațională poate acționa în 
mod concertat. Cu cît vor fi mai efi
ciente ■ instituțiile și mecanismele

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
Printr-o hotărire a secretarului ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, Re
publicii Democrate Germane i-a fost 
acordat statutul de observator per
manent la Organizația Națiunilor U- 
nite, anunță agențiile de presă. în 
acest sens a avut loc un schimb de 
mesaje între secretarul general al 
O.N.U. și Otto Winzer, ministrul a- 
facerilor externe al- R.D.G.

Guvernul Republicii Democrate 
Germane a înștiințat că numește pe 
Horst Griinert în postul de obser
vator permanent al R.D.G. la O.N.U.

agențiile

REFERENDUM ASUPRA VIITORULUI 

IRLANDEI DE NORD
LONDRA 24 (Agerpres). — Camera 

Comunelor a adoptat vineri, după 
cea de-a treia și ultima lectură, le
gea cu privire la organizarea unui re
ferendum în Irlanda de Nord asupra 
viitorului politic al provinciei. Așa 
cum a precizat secretarul de stat bri

tanic pentru Ulster, William. Whitelaw, 
la începutul anului viitor, cei peste 1 
milion de cetățeni cu drept de vot 
din Irlanda de Nord vor fi chemați 
să răspundă la întrebarea dacă doresc 
unirea cu Republica Irlanda sau ră- 
mînerea în cadrul Marii Britanii.

AGENDĂ ECONOMICĂ
• C.A.E.R. : REUNIUNEA 

CONDUCĂTORILOR ARBI
TRAJELOR DE STAT

MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc recent reuniu
nea conducătorilor arbitrajelor de 
stat, cu participarea reprezentanți
lor arbitrajelor de comerț exterior 
din țările membre ale C.A.E.R.

Participanții au examinat proble
me actuale ale perfecționării co
laborării in domeniul activității or
ganelor de arbitraj, în condițiile 
dezvoltării in continuare a colabo
rării și cooperării economice și 
tehnico-știinițifice dintre țările 
membre ale C.A.E.R.

• BUGETUL PE 1973 AL 
R.S.F. IUGOSLAVIA

La sesiunea comună a Comisiei 
pentru buget a Camerei Popoare
lor și a Camerei pentru problemele 
social-politice a Adunării Federale 
iugoslave a fost aprobat bugetul 
federal pentru anul 1973. Investițiile 
bugetare pentru anul viitor se vor 
ridica la suma de 29,3 miliarde 
dinari, ceea ce reprezintă o creștere 
nominală de 12,5 la sută în compa
rație cu anul curent.

• COLABORAREA CHINO- 
ALGER1ANA ÎN DOME
NIUL BANCAR

O delegație a Băncii Chinei, con
dusă de Ciao Pei-hsin, director ge
neral al băncii, și-a încheiat vizi
ta in Algeria, unde a avut, cu re
prezentanții acestei țări., un larg 
schimb de opinii privind dezvolta
rea colaborării în domeniul bancar 
între R. P. Chineză și Algeria — 
informează agenția China Nouă.

• SESIUNEA COMISIEI 1N- 
TERGUVERNAMENTALE 
SOVIETO-POLONEZE

Lucrările sesiunii Comisiei inter- 
guvernamentale sovieto-poloneze 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică s-au încheiat la Mosco
va. A fost pus de acord programul 
dezvoltării în continuare a colabo
rării în domeniul industriei chimi
ce, de prelucrare a petrolului, con
strucțiilor de mașini și altele. De 
asemenea, a fost discutat modul de 
realizare a acordului comercial bi
lateral pe anul 1972 și s-a analizat 
problema încheierii unor contracte 
pe termen lung pentru livrarea re
ciprocă de mașini și utilaje pe pe
rioada 1973—1975.

Semnarea planului de co
laborare cultural—științifică 
între România și R.D. Ger
mană Ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Republica De
mocrată Germană, Vasile Vlad, și 
adjunctul ministrului de externe al 
R.D.G., Oskar Fischer, au semnat, la 
24 noiembrie, planul de colaborare 
culturală și științifică între cele două 
țări pentru anii 1973—1974.

In cea de-a 4-a ședință 
de convorbiri între repre
zentanții societăților de 
Cruce Roșie din nordul și 
sudul Coreei, desfa?urate la 22 
noiembrie la Seul, s-a căzut de acord 
ca datele la care se vor desfășura 
ședințele a 5-a și a 6-a ale convorbi
rilor să fie stabilite prin intermediul 
telefonului direct aflat în funcțiune 
între cele două părți.

Remanieri guvernamen
tale în Uruguay. Pre?ediiitcle 
Juan Maria Bordaberry a procedat 
la o remaniere parțială a cabinetului, 
desemnlnd cinci noi miniștri, printre 
care figurează Juan Carlos Blanco ca 
ministru de externe, Moises Cohen la 
economie și finanțe și Walter Ra
venna ca ministru de interne.

Primul ministru al Tur
ciei Perit Melen, 1_a primit, vi
neri, pe Petăr Mladenov, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Bulgaria, 
în aceeași zi, la Ankara au început 
convorbirile oficiale între ministrul 
de externe ai Turciei, Haluk Bayul- 
ken, și omologul său bulgar. Cei doi 
miniștri au abordat probleme inter
naționale actuale, printre care cele 
referitoare la pregătirea conferinței 
general-europene, ale dezarmării, di
ferite aspecte ale relațiilor dintre ță
rile balcanice și altele.

Ministrul de externe al 
Republicii Bangladesh, Ab’ 
dus Samad Azad, aflat în vizită la 
Londra, și-a continuat, joi, convorbi
rile cu omologul său britanic, Alee 
Douglas-Home, și eu alte oficialități 
guvernamentale. Abdus Samad Azad 
a fost primit, de asemenea, de primul 

ministru britanic.

redacția și administrația s BuoureșU» Piața Sctnteil,

HANOI 24 (Agerpres). — După cum 
informează agenția V.N.A., purtăto
rul de cuvînt al Ministerului Aface
rilor Externe al R. D. Vietnam a dat 
publicității o declarație de protest în 
legătură cu bombardamentele efec
tuate la 22 noiembrie de avioane a- 
mericane, inclusiv aparate de tipul 
„B. 52", asupra mai multor zone popu
late din R. D. Vietnam. In declarație 
se cere încetarea imediată a bombar
damentelor, a minării și blocării por
turilor, a tuturor actelor care lezează 
suveranitatea și securitatea R. D. 
Vietnam.

BONN 24. — Trimisul • special 
gerpres, V. Crișu, transmite : 
seara a luat sfîrșit, la Bonn, prima 
rundă a convorbirilor dintre comi- 
siile însărcinate de partidul social
democrat și partidul liber-demo- 
crat cu formularea programului nou
lui guvern de coaliție P.S.D./P.L.D., 
și analizării unor aspecte legate de 
componența acestuia. Comisiile au 
fost conduse de președinții -celor 
două partide, Willy Brandt și Walter 
Scheel. Nu au fost comunicate amă
nunte cu privire la conținutul a- 
cestui prim schimb de păreri. Mar
țea viitoare, cele două comisii ur
mează să-și continue convorbirile.

După cum informează presa vest- 
germană de vineri, politica impozi
telor, învățămintul, politica veni
turilor, precum și problemele ju
ridice și constituționale, asupra că
rora insistă în mod deosebit liber- 
democrații, vor constitui temele 
principale ale discuțiilor viitoare.

GENEVA

TRATATIVELE S.A.L.T.

PARIS

PARIS 24 (Agerpres). — în ca
pitala Franței a avut loc vineri o 
nouă întâlnire — a cincea din a- 
ceastă săptămînă — între Le Duc 
Tho, consilier special al delegației 
R. D. Vietnam la conferința de la 
Paris în problema vietnameză, și 
Henry Kissinger, consilier special al 
președintelui S.U.A. pentru proble
mele securității naționale.

GENEVA 24 (Agerpres). — La se
diul reprezentanței permanente a 
S.U.A. pe lingă Oficiul O.N.U. din 
Geneva a avut loc, vineri, o nouă în- 
tîlnire a delegațiilor sovietică și ame
ricană, care duc convorbiri cu pri
vire la limitarea înarmărilor strate
gice —. anunță agenția T.A.S.S.

ANKARA 24 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului Executiv Fede
ral al R.S.F. Iugoslavia, Gemal Bie
dici, și-a încheiat vineri vizita efec
tuată in Turcia, la invitația primului 
ministru Ferit Melen. Potrivit comu
nicatului comun difuzat de agenția 
Taniug, șefii celor două guverne au 
constatat că relațiile dintre Turcia și 
Iugoslavia, bazate pe principiile inde
pendenței, suveranității, egalității, in
tegrității teritoriale și neamestecului

de presă transmit
Edward Gierek, p^^-seere- 

tar al C.C. al P.M.U.P., l-a primit pe 
Luis Corvalan, secretar general al 
P.C. din Chile, cu care a avut o con
vorbire prietenească, informează 
agenția P.A.P. »

U.R.S.S. va efectua noi 
lansări de rachete purtătoa- 
yj» în perioada 25 noiembrie-31 de
cembrie, într-o zonă din Oceanul Pa
cific cu raza de 50 mile marine și a- 
vînd centrul cu coordonatele 37 grade 
15 minute latitudine nordică și 170 
grade 50 minute longitudine estică.

Agenția TASS a fost împuternicită 
să declare că, pentru asigurarea se
curității, guvernul Uniunii Sovietice 
roagă guvernele altor țări, care utili
zează căi maritime și aeriene în O- 
ceanul Pacific, să dea dispoziție or
ganelor de resort pentru ca navele și 
avioanele lor să nu' pătrundă în a- 
ceastă zonă, în zilele amintite, în
tre orele 12,00—24,00 (ora locală).

Prelungirea mandatului 
organelor locale ale puterii 
de stat din Cipru. p^^ntui 
cipriot a adoptat o lege în baza că
reia se prelungește cu încă șase luni 
mandatul actualelor organe locale 
ale puterii de stat din Cipru. Co- 
mentînd această hotărire, presa din 
Nicosia apreciază că, în prezent, ale
gerile ar provoca dificultăți convor
birilor intercipriote deoarece, “Nlupă 
cum se știe, una din chestiunile 
principale, care se discută în cadrul 
tratativelor dintre reprezentanții celor 
două comunități din insulă, este toc
mai aceea a organizării organelor lo
cale ale puterii.

Un nou incident în apele 
Islandei ® navă de coastă islan
deză 
unui 
nele 
mită 
1972, 
la 12 la 50 mile. După cum se știe, 
guvernul britanic s-a opus, pînă 
acum, măsurii adoptate de Islanda.

a tăiat joi cablurile năvoadelor 
pescador englez surprins în zo- 
de pescuit ale țării, a căror li- 
a fost extinsă, la 1 septembrie 
de guvernul de la Reykjavik, de

Vizita președintelui Fran
ței în Togo Pre?edI‘nL«Ie Georges 

Pompidou a avut oonvorbiri cu pre-

ședințele togolez Etienne Eyadema. 
Printre problemele abordate, se nu
mără cooperarea franco-togoleză în 
diverse domenii, precum și situația . 
din Zona francului.

Președintele Indoneziei, 
generalul Suharto, care a sosit joi la 
Roma — ultima etapă a turneului său 
printr-o serie de state vest-europene, 
— a avut, in aceeași zi, o întrevedere, 
la Palatul Quirinale, cu președintele 
Italiei, Giovanni Leone.

0 grevă de protest de 
politica economică, defavorabilă ma
selor populare, pe care o aplică gu
vernul, în special după recenta măsu
ră de devalorizare a pesoului, a fost 
declarată de textiliștii din capitala 
Boliviei. Deși, inițial, a fost progra
mată pentru 24 de ore, în urma in
tervenției forțelor de poliție și a ar
matei, greva a fost prelungită, iar 
participanții s-au baricadat în uzine. 
Muncitorii au respins orice soluțio
nare a conflictului pînă la retrage
rea unităților militare și eliberarea 
muncitorilor arestați după declanșa
rea mișcării de protest.

Agitații în Spania.In in' 
stitutele de învățămînt superior spa
niole s-a înregistrat o creștere a ten
siunii după ocuparea de către poliție 
a Facultății de arhitectură din Madrid 
pentru a dizolva o adunare a studen
ților și cadrelor didactice. La uni
versitățile din Bilbao și Barcelona 
au fost suspendate cursurile facultă
ților de științe economice pe o pe
rioadă nelimitată, ’ în urma eveni
mentelor petrecute la Madrid.

Atac 
unei 
din

lsraelian asupra 
baze palestlnene 
sudul Libanului
24 (Agerpres). — O unita-BEIRUT

te israeliană aeropurtată a atacat, în 
cursul zilei de vineri, o bază a Fron
tului Popular pentru Eliberarea Pa
lestinei, aflată în sudul Libanului, în 
ținutul Uhoreiab, între localitățile Ebel 
Saqy și Rashia Fakhar — anunță a- 
genția M.E.N. După aproximativ două 
ore, luptele dintre membrii coman
doului palestinean și forțele israelie- 
ne au luat sfîrșit, înregistrîndu-se 
pierderi in morți și răniți de ambele 
părți.
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„DOUĂ SĂPTĂMiNI
1N ROMÂNIA"

Un articol al ziarului „Al Gumhuria" : o țară care 
a progresat foarte mult, cu un ritm inalt de creștere, 
cu succese remarcabile, cu o experiența demnă de 

a fi studiată.
CAIRO. — Corespondentul nostru, Nicolae N. Lupu. transmite > 

Ziarul „Al Gumhuria" a publicat, sub semnătura redactorului său 
șef, Ibrahim Nawar, un articol intitulat „Două săptămini 
nia". în articol se arată :

în Romă-

„Dacă sîntem un popor care 
rîvnește să ia permanent cu
noștință de cele mai avansate 
state ale lumii, cele mai pro
gresiste regimuri și cele mai 
nobile principii și idei, în po
fida diferenței de posibilități, 
după aprecierea mea, cred că 
România este țara a cărei ex
periență trebuie să o studiem 
în cea mai mare măsură posi
bilă.

România este o țară ale cărei 
condiții se aseamănă mult cu 
cele ale noastre. Generații în
tregi ea a avut de suferit de 
pe urma asupririi imperialiste. 
Părți din teritoriile sale au fost 
luate pentru a fi anexate altor 
state. Intr-o anumită perioadă, 
cercurile imperialiste au vrut 
ca România să fie grinarul al
tor țări pe care să le aprovizio
neze cu carne, legume și fructe. 
S-a încercat să se acrediteze

ideea că industria nu 
spective

Ce se 
spun că 
tre cele 
lumii, care a progresat foarte 
mult, este bogată și prosperă, 
avînd un ritm înalt de creștere 
a_ producției. România a obți
nut succese remarcabile în do
meniile industriei și agricultu
rii. Ea dispune de capacitatea 
și experiența necesare pentru 
a înfăptui obiectivele ce și le-a 
propus. Este suficient să arătăm 
că România exportă din produ
sele sale industriale în peste 60 
de state ale Europei, America, 
Africii și Asiei, că este în mă
sură să ofere ajutoare mate
riale și experiență tehnică mul
tor state in curs de dezvoltare 
care au nevoie de această a- 
sistență".

are per- 
României.pe teritoriul 

întîmplă acum ? Pot să 
România este una ăin- 
mai frumoase țări ale
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Plenara C.C. 

al P.C. din Chile
SANTIAGO DE CHILE 24 (Ager

pres). — La Santiago de Chile 
început lucrările plenarei C.C, 
P.C. din Chile, care va analiza 
tuația politică din țară și sarcinile 
activului de partid în perioada ac
tuală și în perspectivă, ca și partici
parea comuniștilor la campania în 
vederea alegerilor parlamentare din 
luna martie a anului viitor. Raportul 
la plenară, prezentat de V. Teitelboim, 
membru al Comisiei politice a C.C. 
al P.C. din Chile, a trecut în revistă 
ultimele evenimente înregistrate în 
urma încercării reacțiunii de a răs
turna guvernul Unității Populare prin 
crearea unui haos economic și a tra
sat sarcini partidului pentru perioa
da următoare.

au 
al 

si-

MANIFESTĂRI
CONSACRATE 
ANIVERSĂRII
REPUBLICII

în treburile interne, cunosc o dezvol
tare pozitivă. Părțile și-au exprimat 
dorința realizării unei mai mari a- 
propieri între potențialul economic al 
celor două țări.

în ce privește situația internațio
nală, șefii celor două guverne au a- 
cordat o atenție particulară relațiilor 
dintre țările balcanice, reafirmîn- 
du-și convingerea că raporturile prie
tenești dintre Turcia și Iugoslavia 
vor constitui o contribuție reală la 
dezvoltarea relațiilor de bună vecină
tate în această zonă. Gemal Biedici și 
Ferit Melen au subliniat necesitatea 
realizării urgente a unei păci juste și 
durabile in Orientul Apropiat,' în con
cordanță cu rezoluția din 1967 a Con
siliului de Securitate.

în cadrul „Zilelor științei și 
tehnicii românești" — manifes
tare care se desfășoară în Uniu
nea Sovietică, în cinstea împli
nirii a 25 de ani de la procla
marea republicii în România — 
la 24 noiembrie a avut loc, la 
Casa prieteniei din Moscova, o 
gală de filme documentare ro
mânești, ilustrînd realizări ale 
științei și tehnicii din țara noas
tră.

In aceeași zi, la o serie de 
instituții științifice de prestigiu 
din capitala sovietică au fost 
ținute prelegeri de către oameni 
de știință români, sosiți in 
U.R.S.S. cu acest prilej. De ase
menea, în orașele Iaroslav și 
Novgorod au fOKt deschise expo
ziții despre realizările românești 
în construcțiile de mașini.

★
La centrul de conferințe al 

Asociației pentru răspîndirea 
științei „Urania" din Berlin a 
avut loc o manifestare consacra- , 
tă aniversării proclamării re
publicii în România. Un grup de 
tineri din R.D.G., care au vizitat 
recent România, au prezentat 
impresii de călătorie, ilustrate cu 
diapozitive. Cei prezenți au ur
mărit cu viu interes relatările 
despre dezvoltarea economică și 
socială a României socialiste, 
precum și despre frumusețile ei 
naturale.
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Pensionarii în fata
parlamentului britanic

Marți după amiază, 
la Palatul Westminster 
— clădirea parlamen
tului britanic — a a- 
vut loc una din cele 
mai mari demonstrații 
cunoscute in ultimul 
timp de capitala bri
tanică. Mii și mii de 
pensionari, bărbați și 
femei, cu părul nins 
de ani, veniți din țară, 
cărora li s-au alăturat 
alte mii de delegați ai 
oamenilor muncii, de 
asemenea sosiți din 
diverse colțuri ale ță
rii, au participat la o 
amplă acțiune în fa
voarea satisfacerii re
vendicărilor 
narilor. Prin 
demonstrație 
vrut să atragă 
deputaților, tocmai în 
momentul cînd Ca
mera Comunelor dez
batea un proiect de 
lege privind pensiile 
și ajutoarele de fami
lie, „asupra . î
de mizerie și nevoi în 
care se zbate majorita
tea oamenilor vîrstnici 
ieșiți la pensie" (după 
cum arăta unul din 
manifestanți, la adu
narea din sala centrală 
a parlamentului). Din 
rîndurile pensionari
lor se făceau auzite a- 
semenea 
„Prețurile cresc 
repede 
noastră, 
sînt prea 
poată 
„Iarna 
încălzi 
siuni".
hainele sînt 
le, iar viața 
amară".

Demonstrația a 
precedată de un miting 
In aer liber care a a-

pensio- 
această 
ei au 
atenția

situației

comentarii } 
mai 

vîrstă 
pensiile 

i ca să le 
piept".

■ putem 
promi- 

bătrînețe 
mai 
tot

decit 
iar 
mici 
ține 

nu ne 
cu

„La
gre- 
mai

fost

vut loc la Lincoln Inn 
Fields, în cadrul că
ruia, luind cuvîntul, 
secretarul general al 
Congresului sindicate
lor britanice. Victor 
Feather, a subliniat că 
„în Anglia pensionarii 
constituie categoria de 
locuitori care îndură 
cele mai aspre priva
țiuni". După 
participanții 
ting 
spre 
mentului, , . 
desfășurat o 
de protest. In total se 
strinseseră în jurul 
Palatului Westminster 
circa 20 000 de persoa
ne. Atît la miting, cît și 
la. adunare numeroși 
alți vorbitori au arătat 
că în ultimii doi ani 
prețurile produselor a- 
limentare au crescut cu 
22 la sută, în timp ce 
pensiile abia au fost 
mărite doar cu cîteva 
procente ; au ■ sporit 
totodată și chiriile, ca 
și prețurile produselor 
industriale, ale servi
ciilor etc. O simplă vi
zită la doctor costă în
tre 8 și 10 lire, in 
timp ce, în medie, 
cuantumul pensiilor se 
ridică Ib 6,75 lire pe 
săptămînă.

Nu de mult, ziarul 
„Guardian" relata ca
zul lui Albert Clewș, 
în vîrstă de 65 de ani, 
care a fost găsit mort 
în locuința sa din Han
ley, după ce timp de 
22 de zile stătuse fără 
căldură și lumină. Pre
ședintele asociației 
pensionarilor, Arthur 
Parker, a declarat că 
în fiecare an în Anglia 
mor 130 000 de oameni 
în vîrstă, ca urmare a 
bolilor contractate din

aceea, 
la mi- 

s-au îndreptat 
clădirea parla- 

unde s-a 
adunare

eauza frigului în lo
cuințe, întrucît nu au 
bani să plătească com
bustibilul.

In cursul zilei dt 
miercuri, in diferite fa
brici și uzine din țară 
au avut loc adunări 
ale oamenilor muncii, 
în cadrul cărora s-au 
adoptat rezoluții ce- 
rind satisfacerea re
vendicărilor pensiona
rilor privind mărirea 
pensiilor. După cum 
s-a anunțat anterior, 
guvernul intenționea
ză ca înaintea sărbăto
rilor de iarnă să acor
de pensionarilor un 
ajutor de 10 lire, sumă 
considerată însă insu
ficientă pentru a per
mite pensionarilor să 
iasă din această iar
nă, care se anunță 
deosebit de dificilă. 
De asemenea, în u- 
nele unități de pro
ducție muncitorii au 
încetat lucrul, ce- 
rind să se acorde pen
sionarilor o mărire 
săptămânală a pensiei, 
și mi un simplu aju
tor de iarnă.

Demonstrația 
sionarilor se grefează 
pe fondul intensifică
rii nemulțumirilor so
ciale. De la miezul 
nopții de miercuri spre 
joi, căile ferate brita
nice sînt aproape în 
întregime paralizate, 
ca urmare a grevei 
celor 29 000 mecanici 
de locomotivă. 
Glasgow, unul 
principalele orașe ale 
Scoției, transporturile 
urbane au încetat total 
în cursul zilei de joi.

pen-

La 
din

N. PLOPEANU
Londră
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