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Scurtarea perioadei de atingere a pa
rametrilor proiectați la noua instalație 
de hîrtie PerSarnana*;ă și cristal, singura de acest fel din țară, constituie un obiectiv de seamă al întrecerii colectivului fabricii de celuloză și hîrtie „Reconstrucția" din Piatra Neamț. Ca urmare a pregătirii temeinice și din vreme a întregului personal care servește instalația, a aprovizionării ritmice cu materii prime și materiale, întreținerii și exploatării corecte s-a reușit ca angajamentul să fie îndeplinit cu mult înainte de termen : noua instalație produce Ia capacitatea nominală cu 11 luni mai devreme. Numai pe această cale colectivul de aici a realizat o producție suplimentară care echivalează cu un avans de 45 de zile față de prevederile inițiale ale actualului cincinal.

capacității finale, cariera Lupoaia va da anual 4 milioane tone lignit. Date fiind condițiile concrete ale zăcămîntului, se vor organiza opt trepte de lucru. Cinci excavatoare cu rotor, de mare capacitate, vor extrage zilnic din bogatele coline ale Motrului mai mult de 13 000 tone lignit. Benzi de mari dimensiuni ce se vor Întinde pe 33 000 metri liniari, acționate de la un pupitru automatizat, vor transporta producția respectivă de la locul de expediție spre beneficiari.
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Plenara C.C. aî P.C.R. din 20—21 noiembrie a pus, cu toată claritatea, în centrul preocupărilor cadrelor din economie, ale tuturor oamenilor muncii creșterea eficienței economice — problemă fundamentală a dezvoltării mai rapide a țării pe calea progresului și prosperității in lege că, context, intensivi terii capătă un preponderent raport cu tensivi ; centuează tatea ca resursele riale și financiare. toate posibilitățile și rezervele de care dispune economia să fie folosite și gospodărite rațional, pentru a- tingerea. acestui obiectiv central stabilit de partid.Partidul cere fiecărui colectiv de întreprindere și centrală să sporească volumul producției in măsură tot mai mare pe seama productivității muncii, să reducă continuu cheltuielile de fabricație, să-și centreze forțele, perea și inițiativa pentru a îndeplini și depăși toți indicatorii de eficiență, intrucit numai în a- cest fel pot fi obținute beneficii mai mari, acumulări bănești in continuă creștere — resurse de o importanță eovîrșitoare pentru continua dezvoltare a economiei noastre. Din această perspectivă, realiza- în permanență sporite, la tehnice și continuă

etapa actuală. Se înțe- în acest factorii ai creș- economice rol in ex- ac- necesi- toate mate-

biectivă a creșterii noastre economice, pe această cale realizindu-se un spor mai mare de venit național, creîndu-se resurse crescînde pentru dezvoltarea și perfecționarea forțelor de producție, pentru mărirea avuției naționale și, totodată, noi posibilități pentru ridicarea nivelului de trai.
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rezultate net superioare la caii

tatea produselor

con- toate price- Rezultatele obținute în primii doi ani ai cincinalului pe tărimul creșterii eficienței economice sint concludente. Aceste rezultate do- că oamenii muncii din și uzine, de pe șantie- toate sectoarele d’e ac- în calitatea lor de pro-
a unei efi- nivelul con- organizato- perfecționare, unitate pro-

rea ciențe dițiilor rice, în existente în fiecare ductivă. constituie o sarcină primordială a fiecărui comunist, a tuturor salariaților, o necesitate o-

vedesc fabrici re, din tivitate, prietari și de producători, gospodăresc mai bine, mai rațional, mijloacele materiale și bănești pe care statul, societatea, le-a încredințat spre administrare. Prin tot Ce a realizat pină acum, prin seriozitatea și chibzuință cu care a muncit clasa noastră muncitoare, animată de o înaltă conștiință socialistă, a

dovedit prin fapte că îi stă în putință să asigure randamente economice la nivelul exigențelor actuale stabilite de partid, că este ferm hotărîtă de a nu precupeți nimic pentru a realiza, în continuare, creșterea eficienței întregii activități economice.în lumina obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea al P.C.R. și de Conferința Națională a partidului din vara acestui an, a sarcinilor trasate. de recenta plenară a Comitetului Central, planul de dezvoltare econo- mico-socială a țării pe anul 1973 — votat de Marea Adunare Națională — exprimă cu fidelitate orientarea științifică, fundamentală, spre sporirea susținută a eficienței economice in toate domeniile de activitate. Ne aflăm in fața unei sarcini de o excepțională importanță, pentru a cărei transpunere in practică trebuie să se treacă neintir- ziat Ia măsuri e- nergice și eficace in fiecare întreprindere, în fiecare secție și chiar la fiecare loc de muncă, asigurîndu-se o participare totală a colectivelor de oameni ai muncii la valorificarea cu maximum de randament a potențialului material și uman, al societății, pentru accelerarea dezvoltării economico-sociale a tării.în esență, care sint principalele direcții de acțiune care trebuie urmate pentru atingerea unei înalte eficiențe economice ? Deosebit de clar și precis acestea sint înfățișate in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu prezentată la
(Continuare în pag. a Hl-a)
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Precizări în legătură cu 
îndeplinirea acestor sar
cini la uzinele „Grivița 
roșie’ și ,.Republica" din 
Capitală și la tabrica de 
medicamente ,, Terapia" 

din Cluj

Sporirea indicilor de utilizare a agre
gatelor și economisirea a peste 7 500 
tone cocs metalurgic pe care furnaliștii din cadrulHunedoara au reușit să realizeze recent cea de-a 30 000-a tonă de fontă peste prevederile planului pe a>cest an. La secția I de furnale a combinatului hune- dorean, de unde a pornit inițiativa „să producem toată fonta dată peste plan cu cocs economisit", consumul specific a fost redus, în medie, de la începutul anului, cu 10 kg cocs pe fiecare tonă de fontă produsă. Prin introducerea procedeului de utilizare a gazului supraîncălzit în furnal și îmbunătățirea tehnologiei de topire și elaborare a fontei, la furnalele de la uzina „Victoria" Călan s-a economisit o cantitate de cocs metalurgic mai mare decît a.r fi fost necesară pentru producerea fontei date peste plan.

au fost principalele căiCentralei industriale

Au început lucrările de deschidere a 
carierei de lignit-Lupoaia la Motru. Atît studiul tehnico-economic, cit și proiectele de execuție și tehnologia de execuție ale carierei au fost elaborate de specialiști ai Institutului de proiectări și cercetări miniere pentru lignit Craiova. La atingerea

Fiecare specialist și conducător de 
producție studiază și rezolvă o proble* 
mă economică, tehnică sau organiza
torică k* fa^rioa de mașini casnice emailate „23 August" din Satu-Mare. Pină în prezent. 50 de cadre de specialiști — ingineri, tehnicieni de înaltă calificare, chimiști, maiștri, șefi de secție de producție — au elaborat 47 de studii care sint aplicate sau în curs de aplicare. Eficiența anuală a acestora se estimează la circa 3 milioane lei. Printre studiile elaborate se remarcă cele referitoare la optimizarea planurilor de croire în funcție de formatele existente și de planul de producție (o economie anuală de 160 tone metal) la îmbunătățirea tehnologiei de turnare prin extinderea formării pe mașini de format pneumatice, la raționalizarea încărcării posturilor la benzile de montaj.

Fabrica de mobilă din Beiuș lucrează 
la parametrii proiectați la numai șapte 
luni de la intrarea în funcțiune. In această perioadă, colectivul de muncă al fabricii a produs, peste nivelul parametrilor prevăzuți în proiect, 1 530 articole de mobilă, ceea ce echivalează cu o producție-marfă în valoare de 4 milioane lei. Este notabil faptul că întregul spor de producție s-a realizat pe seama creșterii productivității muncii. Acționîndu-se pe toate căile pentru eliminarea oricărei forme de risipă, cheltuielile materiale la o mie de lei producție-marfă au fost reduse față de plan cu 10,33 lei, realizîndu-se pe această cale 150 000 lei economii la prețul de cost.• Sport

Tu urină cu cembrie 1971, dustrială din intrat în funcțiune un nou biectiv industrial : Filatura bumbac din fire cardate și semi- picptănate.Noua unitate a industriei u- șoare — expresie a politicii partidului și statului nostru de dezvoltare economică și socială armonioasă a tuturor județelor țării — este dotată cu mașini și utilaje moderne, de un înalt randament, majoritatea lor fabricate in țară. în perioada care a trecut de la punerea sa în funcțiune, noua filatură de bumbac a devenit, prin produsele sale, binecunoscută și apreciată de beneficiari. în fotografie secția de ringuri

11 luni. Ia 28 de- pe platforma orașul Zalău

Foto : S. Cristian
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„Există oameni care nu știu
să-și piardă timpul singuri;

ei sint pacostea oamenilor ocupați"
Iată o maximă cu acute semni

ficații etice. Se-aude între rîndurile 
ei, pină la noi, mîhnirea surdă a 
autorului, amărăciunea și nemulțu
mirea. Dar oricît de mare ar fi fost 
insatisfacția celui ce, formulindu- 
și-o astfel, a așezat pe obrazul celor 
ce-l nemulțumeau palma cea mai 
dureroasă, etichetîndu-i cu exacti
tate, specia incriminată nu s-a lă
sat învinsă...

Ești ocupat pină peste cap. Ai o 
mie de treburi, de făcut. Nu știi 
cum să-ți organizezi mai bine mun
ca pentru a nu-ți fugi printre de
gete nici o fișie din acest atit de 

■ labil material, care nu se vinde nici 
cu metrul și nici măcar cu ora, la 
nici un magazin : timpul. Și tocmai 
atunci apare el : „bine ras, bine 
frezat, bine dispus". Cîteodată, 
neconvins, iși exprimă temerea că 
te deranjează. O face, așa, în trea
căt, potrivit unei inexpresive uzanțe. 
La răspunsul tău, din politețe mo
nosilabic — neauzit, firește, de el — 
se așează cit mai comod in fotoliul 
pe care nu te grăbești să i-l oferi. 
Și incepe să te persecute, perseve
rent ca o stalactită, cu tot felul de 
banalități, de „zvonuri care circu
lă" (e o adevărată pedeapsă pentru 
un om serios să asculte „zvonurile" 
astea cu miză administrativă. _ pe 
care unul și altul le. colportează cu 
o voluptate demnă de o cauză mai 
bună). Și te sucește, și te ame
țește cu vorbe și vorbulițe că, ori- 
cită răbdare ai avea, nu se poate să 
nu te-nfurii și să-l întrebi „ce vînt 
l-a adus la tine ?“. Rămâi perplex 
cind îți declară, cu bonomie, că a 
trecut doar așa, ca să te mai vadă, 
ca să se bucure că ești bine, să
nătos... Și. după ce ți-a furat o

bună parte din timp, te părăsește ca 
să cădulească pe capul altcuiva. 
Pentru că nu știe, bietul !, să-și 
piardă timpul singur.

Altul, dimpotrivă, iți intră in bi
rou cu o mutră spășită, subversivă. 
Te ia de departe, de la anii de școa
lă, ori de la bunici, ori de la Polul 
Nord — depinde de unde incepe 
de o mie și unu de factori insesiza
bili — ca să sfîrșească prin a-ți cere 
un serviciu, un sprijin, un fleac. 
„Mă rog, un telefon dat lui X cu 
care — toată lumea o știe, numai 
tu nu — ești în relații bune, fiindcă 
ați fost văzuți o dată, la un meci, 
împreună". Ii spui omului că nu 
mergi la meciuri, că e o confuzie 
la mijloc, că îți pare rău. Ii pare și 
lui rău dar nu se desparte de tine 
pină nu-ți dai măcar părerea des
pre Y (pe care el l-a cunoscut, 
cindva, la o ședință). Vrea să afle 
dacă nu cumva el se află în bune 
relații cu X. Și nu pleacă pină 
nu-ți spui și tu părerea pentru că, 
te știe el .', ai fler, intuiție, simț 
practic sau cum i-o mai fi zicind.

Și aceasta este numai o formă de a fura timpul altora. Iar acesta este 
numai un tip de erou, să-i spunem 
„porumbelul voiajor". Pentru că 
alții au — ca să ne exprimăm eu
femistic ! — vanitatea de a fura timpul mai multora. M-ați înțeles,, 
desigur. Este vorba de cei care „bat 
apa-n piuă" prin ședințe ; care 
n-au mare lucru de comunicat al
tora dar vor cu orice preț să se 
facă remarcați. E drept, în ultima 
vreme, moda „ședințomanului de 
profesie" s-a cam trecut, dar unii 
mai încearcă, totuși. Poate... Și cu 
o grămadă de vorbe, cîteodată fru
mos ticluite, mai reușesc să ne ră-

pească timpul pe care l-am putea 
cheltui altfel cu folos.

Sau mai sint, pe ici pe colo, co
misii de avizare care se tot întru
nesc la nesfîrșit să adjudece un 
produs nou. Dacă ai aduna orele de 
întruniri și le-ai înmulți cu numă
rul participanților ; și dacă ai mai 
adăuga și timpul care a trecut dc la 
o întrunire la alta, ai ajunge, fără 
dificultate, la concluzia că durează 
mai mult aprobarea decit nașterea 
noului produs.

Lucru valabil și la nu știu care 
ghișeu unde pentru obținerea unui 
act ți se cere un pogon de semnă
turi sau ești amînat de pe o zi pe 
alta, invitat politicos — solicitudi
nea față de cetățean, mă rog ! — 
să vii... miine.

Ca și în cazul celui care a primit 
• o sarcină concretă dar se achită 
de ea de mântuială ; ascultă apoi 
cu o mină de om spăsit cum tre
buia să muncească și o ia de la ca
păt cu... lucrul. Și, uite-așa — du-te 
vreme, vin-o vreme — se apropie 
și ziua salariului și te află tot ex- 
plicindu-i inimosului îndărătnic 
cum ar fi trebuit să lucreze. Un alt 
mod de a fura timpul; pe-al său 
și pe-al altora.

Sau...
Dar mai bine, în speranța că a- 

ceste rinduri vor afla ecou, vă invit 
pe dumneavoastră, stimați cititori, 
să completați galeria mîncătorilor 
de timp, să ne sesizați asupra a- 
celor situații in care unii devin o 
pacoste pentru oamenii ocupați. 
Adică pentru noi, pentru cei mai 
mulți.

Și să le spunem asta de la obraz !

Nicolae DRAGOȘ

y

Ziarul nostru a publicat, sub semnătura unor conducători de ministere economice, o suită de materiale care ilustrau felul cun> se ocupă departamentele vizate de organizarea învățămîntului profesional, cum iși propun să soluționeze sarcinile specifice ce le revin in lumina directivelor Conferinței Naționale a partidului. S-au formulat sugestii, propuneri, recomandări, au fost aduse noi argumente în sprijinul unei colaborări largi și de durată intre toate sectoarele economice și Ministerul Educației și învățămîntului. In încheierea discuției, am supus atenției tovarășului ing. VASILE ALEXANDRESCU, adjunct al ministrului educației și învățămîntului, principalele amintite mai sus.— în cadrul măsurilor pentru perfecționarea sistemului de pregătire a forței de muncă, un loc important revine bunei colaborări intre Ministerul Educației și învățâmintului și celelalte ministere pentru legarea mai strinsă a școlii cu practica, cu cerințele producției. De altfel, o asemenea conlucrare a fost instituită in ultima perioadă. Stau mărturie, intre altele, eforturile mai bine conjugate și mai rapid desfășurate pe direcțiile formulate la Conferința Națională a partidului. An de pildă elaborarea planurilor de iiivițămtnț. a programelor școlare de cultură generală și tehnici! generală din noul an de invățiimînt — sarcină ce revine ministerului nostru — a fost efectuată în strinsă conlucrare cu specialiștii din ministerele economice, din școli .și din producție. Dubă cum alcătuirea programelor la disci-’ plinele de specialitate și de instituire practică — sarcină ce revine, potrivit legii, ministerelor de resort — a fost realizată și cu participarea specialiștilor din invățămînt, țelul comun fiind acela de a cristaliza o programă cît mai bine, adaptată exigențelor actuale și de perspectivă' ale economiei noastre. Demne de amintit in această ordine de idei ni se par și acele lucrări elaborate recent tot printr-o amplă colaborare : normativele minimale de dotare a laboratoarelor, normativele de dotare a atelierelor școlare, ca și acțiunea de îndrumare a unităților școlare pe baza unui plan comun. Această conlucrare este determinată de răspunderea pregătirii cadrelor care revine in egală măsură Ministerului Educației și Invătămintului și celorlalte ministere, fiecare dintre acestea fiind chemat să contribuie la formarea viitoarelor promoții de muncitori calificați și cadre medii de specialitate.
— Ce preconizați pentru ca a- 

semenea materiale fundamentale 
.. să stimuleze tiu numai atribu

tele actualității, dar și pe cele 
ale stabilității ?— Condițiile care să servească un asemenea țel sint. firește, multiple dar la baza lor stă cerința ca școala să asigure cunoștințe generale mai largi în domeniul fiecărei profesiuni, astfel ca absolventul să poată presta munci diferite în cadrul aceleiași ramuri. Numai pregătirea în profil larg asigură stabilitate școlii, absolventul putindu-se adapta cu ușurință cerințelor producției, progresului rapid ce se înregistrează în tehnicile și tehnologiile de fabricație. De altfel, rezultatele obținute de absolvenți in

idei reieșite din articolelesint principalul criteriu de a rezultatelor școlii in anproducție apreciere samblul ci. Stabilitatea planurilor de invățămînt presupune, in același timp, folosirea intensivă a timpului destinat pregătirii teoretice și practice. Spun aceasta deoarece se impune c.i necesitate o folosire cit mai eficientă a orelor de pregătire teoretică și in special de instruire prac-;n condițiile unei dotări corespunzătoare a atelierelor școlare, a a- siguvării locurilor de muncă la care elevii să lucreze efectiv pentru buna in-ușire a meseriei.în acest sens am reținut remarca făcută de tovarășul Ion Crăciun, ministrul industriei ușoare, cu privire l-l condițiile necesare realizării unei mai bune pregătiri profesionale : asigurarea bazei materiale in atelierele- șeoală și intrenrinderi pentru toți elevii concomitent cu perfecționarea metodelor de instruire. Demne de a- mintit sint si eforturile făcute de conducerea Ministerului Agriculturii. Industriei Alimentare și Apelor pentru dotarea de așa natură a unităților școlare, incit acestea să asigure o cit mai bună pregătire a viitorului muncitor calificat d!n agricultură — mecanicul agricol — chemat să activeze prompt și sigur, fără a putea beneficia întotdeauna — datorită specificului muncii — de îndrumarea maistrului sau a șefului de a- telier. In acest sens se cere continuată mai intens acțiunea de delimitare a fermelor școlare pentru liceele agricole și de dotare a acestora cu

utilajele necesare realizării tuturor muncilor , agricole cu elevii.
— in amintitele intervenții 

publicate de ziarul nostru au 
fost formulate propuneri con
crete pentru perfecționarea șco
lilor cu profil profesional. Ce 
atitudine adoptă Ministerul Edu
cației și Invuțămintului față de 
ele ?

-- O atitudine receptivă, fiecare propunere fiind analizată în comun și in funcție de implicațiile pe care le prezintă, aplicată sau experimentată. începînd cu acest an școlar se experimentează desfășurarea invă- țămîntului profesional pe principiul „producție și invățămînt în cadrul aceleiași zile". Ministerele care au in subordine școli profesionale unde se desfășoară experimentul au luat măsuri pentru asigurarea locurilor de muncă, astfel ca elevii să aibă posibilitatea executării lucrărilor utile, din planul întreprinderilor, corespunzător programelor școlare de instruire practică. Experimentăm, de asemenea. măsuri și procedee de Îmbunătățire a concursului de admitere, de determinare a înclinațiilor elevilor, de îmbunătățire a instruirii practice. Subordonăm toate aceste măsuri găsirii celei mai bune metode de instruire deoarece industria modernă, care operează cu producții de zeci și sute de tone pe zi și folosește utilaje de mare valoare, reclamă din partea celor care au acces la instalații o foarte bună pregătire profesională. Cum însă școala nu poate reproduce toate procesele țehnologice, o preocupare majoră se identifțcă în perfecționarea metodelor de însușire a meseriei direct în întreprindere. Cerința este valabilă cel puțin In egală măsură și pentru alte sectoare, pentru meseriile din industria meta-
Miîiai 1ORDANESCU
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Academia Republicii Socialiste 
România, Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie și Insti
tutul pentru creație științifică și 
tehnică anunță cu adîncă durere

încetarea clin viață a academicia
nului Henri Coandă, personalitate 
proeminentă a științei românești, 
savant și inventator de renume 
mondial.
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FAPTUL Afo lipsesc fondurile,

DIVERS
nici cărămida, nici cimentul.

La înălțime
Lipsește doar, uneori, străduința

Ne scriu corespondenții voluntari ai

O furtună puternică abătută asupra văii Zemeșului din județul Bacău a avariat liniile aeriene pentru transportul energiei electrice pe o lungime de 6 km. Electricienii din echipa condusă de maistrul Nicolae Filip, din cadrul schelei de extracție Ze- meș, au început imediat repararea lor. Lucrînd zi și noapte, în condiții deosebit de grele, pe ploaie și vînt, ei au reușit să repună liniile în funcțiune. Dar abia puse sub tensiune, liniile au fost din nou avariate de copacii care continuau să se prăbușească. în ajutorul electricienilor au venit și colegii lor de la serviciul energetic al Grupului industrial de foraj și extracție a țițeiului Moinești, conduși de ing. Ion Ciubotaru și Mircea Manea. După o săptămină de muncă Încordată, rețeaua electrică era în întregime restabilită. Electricienii își făcuseră datoria.
Mica
detectivăElena Mariana Stanciu, elevă In clasa a V-a B de Ia Școala generală nr. 152 din Capitală, se îndrepta într-una din zilele trecute spre școală. în capătul străzii pe care locuia se afla o mașină cu butelii de aragaz. Șoferul și distribuitorul tocmai luaseră cite o butelie pentru a le duce unor beneficiari. Dar în timp ce ei intraseră într-o locuință, un trecător s-a îndreptat grăbit spre mașină și. înșfăcînd o butelie, a dispărut cu ea într-o clădire de pe Intrarea Ștefan Furtună. Bănuind ceva necurat la mijloc, fetița s-a hotărît să aștepte întoarcerea distribuitorului căruia i-a povestit întîm- plarea. Peste puțin timp, Lixan- dru Mîndroc, recidivist notoriu, cu nouă condamnări la activ, pleca „însoțit" de garda cuvenită spre circumscripția de miliție.
între două
gestiuni

Contabilă la Consiliul popular 
al orașului Oțelul Roșu (Caraș- 
Severin), Melania Grozav înde
plinea aceeași funcție și la casa 
pionierilor din localitate. Avea 
pe mină două gestiuni care — 
cel puțin așa i se părea dum
neaei — se completau în mod 
fericit una pe alta. Rină într-o 
Zi, cind, 
inopinat, 
contabilă 
de 17 000 
cetirile, 
rapid pină la circa 500 000 lei. în 
această situație, Melania Grozav 
a fost arestată, ancheta aflată in 
curs urmînd să stabilească îm
prejurările în care s-a produs 
întreaga fraudă.

in urm-a unui control 
s-a stabilit că dubla 
nu poate acoperi suma 
lei. Extinzindu-se cer- 
suma a crescut însă

„Aranja 
mente“
ratateIon GJieorghe din Găești (Dîmbovița) trecea, in riadul celor care aveau timp să-l asculte, drept inginer. Și, cum erau mulți cei care nu știau ce profesie are, s-a gindit să le pună la dispoziție — bineînțeles, contra cost — serviciile sale. Unora le promitea avansări în funcție, altora angajări bine retribuite, rezolvarea unor probleme litigioase. 1 000 de lei „aranjamentul". Opt clienți amatori de asemenea „aranjamente" au aflat zilele trecute că presupusul inginer era, de fapt, un escroc cu antecedente penale, urmărit de mai mult timp de organele de miliție pentru asemenea fapte. Acum, în ce-1 privește, va suferi consecințele legii. Cit despre „aranjamente", toate au ratate. fost
Calul si...9

După cum se știe, în acest cincinal, ca dovadă a grijii statului nostru pentru femeia salariată, s-a prevăzut — din fonduri și ale sindicatelor unui număr însemnat de grădinițe de copii, în toate țării. Sînt planificate să fie folosință numai in acest an locuri in 54 de grădinițe și locuri in 82 de creșe. Odată cu ceasta, unele centrale industriale îndeosebi cele din industria ușoară, care folosesc preponderent mina de lucru feminină — au hotărît ca, din fonduri necentralizate, să înzestreze unele din întreprinderi cu asemenea construcții sociale pentru bunul mers al producției, știut fiind că mamele lucrează mai mult și mai bine cînd copiii lor se află în siguranță, sub o supraveghere competentă.Care este ritmul de lucru pe șantierele acestor construcții acum, cînd sfirșitul anului se apropie ?Dintr-o situație ție de C.S.E.A.L, mestrului III, stadiul lucrărilor, la creșele și grădinițele ce se construiesc din fonduri de la buget, era următorul : din cele 7 140 de locuri în grădinițe, care trebuiau să fie gata la începutul anului școlar (adică la 15 septembrie) erau predate beneficiarilor 3 420 ; dih 8 200 de locuri în creșe, doar 900 (!) Toate grădinițele prevăzute a se construi în județele Bacău, Brăila, Harghita, Iași, Prahova și in municipiul București și-au primit micii locatari. De asemenea, și creșele din județele Bacău și Maramureș. S-au mai dat în folosință, dar nu la nivelul prevăzut, grădinițe de copii în județele Cluj, Neamț, Sibiu și creșe in Brăila, Cluj, Iași și Neamț. în celelalte județe, adică în marea majoritate, nu s-a dat în folosință nici măcar un loc din cele prevăzute în plan pentru perioada respectivă !Din controalele efectuate pe teren de către specialiștii din C.S.E.A.L. a reieșit că aceste considerabile ră- mîneri în urmă se datoresc întârzierii cu care au fost atacate lucrările. Piatra de temelie a multora s-a pus abia în... septembrie. în aceste condiții nu e de mirare că, la data cînd trebuiau să fie date în funcțiune — sau, în cel mai rău caz, să se afle intr-un stadiu foarte avansat — respectivele construcții abia se află la roșu, la fundație sau chiar pe planșetă. Ar mai trebui precizat — pentru a ne da seama cit de mici eforturi materiale și umane solicitau aceste obiective din partea ' puternicelor întreprinderi de construcții județene — că era vorba, de fapt, de două-treî clădiri, în tot județul, pentru un an întreg. (Cu toate că normativele prevăd numai 6—8 luni pentru construcțiile de aceist fel !)Cum explică această situație reprezentanții comitetelor executive ale consiliilor populare de care depind direct întreprinderile structoare in cauză ?— Intr-adevăr, avem în plan lizarea a două grădinițe de în cartierele noi ale Cralovei. Dar nici una nu va fi gata anul acesta — ne răspunde tovarășul Gabriel Ciupagea, vicepreședinte al comitetului executiv al Consiliului popular județean Dolj. Cea din cartierul Craiovița a ajuns doar la roșu, deși a avut toate condițiile să înceapă și să fie terminată la timp. Dar constructorii n-au putut face față, în cartierul Brazda lui Novac este în plan o creșă ; în martie a început să se lucreze la proiect, așa că abia in septembrie s-a turnat fundația...— Ar fi trebuit să construim două creșe, amindouă în Tîrgoviște. în măi au fost incluse in plan, dar abia în septembrie s-au deschis șantierele — ne explică tovarășul Ion Mărășescu, vicepreședintele de resort de la Consiliul popular județean Dîmbovița....Din aceste răspunsuri — ca și din altele, pe care nu le mai cităm din cauza asemănării cu cele de mai sus — rezultă limpede că pricina a- ccstor rămineri în urmă este singură : tărăgănarea începerii crărilor.Intr-o situație asemănătoare

de la buget ■ construirea creșe și județele date 7140 8 200 în 
de 
de 
a-

de utilitate chiar

află și construcțiile, de același fel, prevăzute a se face din fondurile necentralizate ale centralelor industriei ușoare. Astfel, Centrala industriei inului și cînepii își rezervase fonduri pentru două grădinițe combinate cu creșe la Păulești și la Cărei, dar ambele au fost amînate pentru 1973 ; Centrala industriei lînii alocase sumele necesare construirii a șapte creșe și grădinițe de copii, pe lingă subordine, dar Și replanificate s-au aminat 7 de serviciul industriei inului și cînepii ceeași și pentru celelalte lucrări ale
întreprinderile acestea au pentru 1973. DeExplicația furnizată investiții al Centralei este a-

din fost ce

La concret, despre răspunderile consiliilor

populare față de întîrzierile in predarea noilor

creșe și grădinițe planificate pentru anul in curs

direcția rezultă pusă la dispozi- de resort din că, la finele tri-

c-on-rea- copii

una lu-
caii putereîntr-una din zilele trecute, în timp ce autoturismul nr. 1-Bz- 1816, condus de Alexandru Grecu, înainta pe șoseaua Pitești—Slatina, în punctul Albota i-a apărut în față un cal care tocmai traversa drumul în galop. Pentru a evita ciocnirea, calul a sărit pe mașină. Rezultatul 7 Caroseria autoturismului turtită, iar geamurile sparte. ~ minune, nici pasagerii mașină, nici calul nu nimic. Ca prin aflați in au pățit
Explozie 
tragică

satul Re-Gheorghe Zavati din 
diu, județul Neamț, adusese de 
la șantierul nr. 2 Săvinești un 
bidon cu vopsea diluată cu tiner 
și-l „depozitase"... in casă, sub 
pat ! într-una din serile trecute, 
voind să scoată vasul afară, a 
început să-l caute pe sub pat 
cu un chibrit aprins. în clipa 
următoare s-a produs o puter
nică explozie, în urma căreia 
Gh. Z., soția (care făcea mincare 
la sobă) și cei 4 copii ai săi, 
intre 3 și 11 ani (aflați în pat), 
au suferit arsuri grave. Și, cu 
toate că au fost internați de ur
gență la spitalul din Piatra 
Neamț, nu au mai putut fi sal
vați.

Rubrics redactata de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 
ți corespondenții „Scînteii"

altor centrale : „Am fi putut realiza cea mai mare parte din aceste lucrări dacă nu am fi întâmpinat mari greutăți din partea consiliilor populare in ceea ce privește obținerea locurilor de amplasament". Deci, cheia problemei se află, și în cazul acestor investiții, tot la consiliile populare.Desigur, n>u excludem eventualitatea unor greutăți în aprovizionarea cu materiale a șantierelor, nici necesitatea de a se acorda prioritate unor lucrări de mare importanță pentru economia județului. Dar explicațiile1 factorilor răspunzători nu invocă asemenea motive. Ele plasează cauzele în altă zonă : aceea a locului periferic pe care aceste construcții îl ocupă în preocupările consiliilor populare. Găsirea unui amplasament, adaptarea unui proiect- tip la condițiile locale (treabă care nu poate dura mai mult de două-trei săptămîni) — iată motivele care au întirziat în multe ceperea lucrărilor pentru grădinițe ! De altminteri,
adevărate, locuri în- creșe și exemplul

județelor care, avînd și ele dificultăți de tot felul, au izbutit totuși să respecte datele stabilite în plan pledează în favoarea ideii că „materialul" care intr-adevăr a lipsit nu se numește nici ciment, nici cărămidă, se numește interesul organelor locale. Nerealizarea în termen a acestor construcții are consecințe negative pe mai multe planuri : numai o treime din numărul de copii prevă- zuți a fi cuprinși in acest an în creșe și grădinițe noi au beneficiat de a- ceastă posibilitate ; însemnate fonduri de investiții sînt blocate, planul de construcții pentru anul 1973 va ii încărcat și cu aceste obiective.Așa cum se arăta și la recenta plenară a C.C. al P.C.R., pentru a veni în ajutorul femeilor salariate, in anul viitor, se prevede sporirea locurilor cu 12 800 în creșe și cu 11 800 in grădinițe de ” "" tivca, an, ce mai este posibil pentru recuperarea restanțelor. Și de astă dată proverbul „ce poți face astăzi nu lăsa pe mîine" își păstrează întreaga valabilitate. La accelerarea ritmului lucrărilor pot contribui, evident acolo unde este cu putință, și cetățenii — primii interesați in acest sens. Există și un precedent convingător : în București, în cartierul 23 August, o grădiniță a bătut toate recordurile de scurtare a termenelor de execuție, construcția ei durînd doar citeva săptămîni. Acest record a fost posibil datorită contribuției substanțiale a cetățenilor — chiar la treburi calificate — și asiduității cu care consiliul popular al sectorului, însuși primarul s-au ocupat de mersul lucrărilor. O asemenea experiență bună stă la îndemînă oricărui consiliu popular. E nevoie doar de mai mult interes și pentru asemenea construcții de mică anvergură pentru constructori, dar de mare utilitate pentru cetățeni !

Am economisit 1436 tone 
metal, dar rezervele 

sînt încă mari

copii. Un mo- în plus pentru încă din acest să se facă tot

Rodica ȘERBAN

Produci nd diferite tipuri de cazane de abur industrial și de apă caldă, unități de pompare etc., colectivul uzinei noastre utilizează anual în procesul de producție zeci de mii de tone de metal. De aceeu, cu îndreptățit temei, drămuirea cu chibzuință a metalului, economisirea lui constituie, în cadrul eforturilor pentru reducerea cheltuielilor de producție, o preocupare tot mai intensă a întregului colectiv. în acțiunea inițiată în acest scop de comitetul de partid al uzinei s-au avut in vedere, ca principale surse de economisire a metalului, reproiectarea unor tipuri de cazane și unități de pompare, extinderea planurilor de croire, reducerea adausurilor de prelucrare, folosirea albumelor de deșeuri.Prin întărirea colaborării dintre serviciile proiectări, tehnic, metalurg și secțiile de producție, ca și pe baza unor consultări între specialiști și muncitori, maiștri, șefi de ateliere, s-au găsit și a- plicat în producție noi soluții tehnice, care, în ultimă instanță, au dus la economisirea unor importante cantități de metal. De exemplu, prin reproiectarea unor cazane de abur industrial s-au economisit, în trei trimestre din acest an, 108 tone metal, iar prin folosirea deșeurilor recuperabile 199 tone. Pe întreaga uzină, în 9 luni s-au economisit 1 436 tone metal, din care 339 tone peste sarcina planificată (angajamentul colectivului pe întregul an este de 350 tone, ceea

ce înseamnă că el va ti depășit).Deși avem rezultate bune, totuși trebuie să a- rătăm că în uzină nu au fost inchise toate canalele de risipire a metalului. Astfel, prin decuparea flanșelor din tablă se a- junge la un coeficient neoorespunzător de utilizare a metalului (circa 30—40 la sută). în schimb, dacă s-ar confecționa din plat-bandă, pierderile ar fi reduse la zero, eoono- misiindu-se anual 600—700 tone metal. Comitetul de partid a organizat studierea acestei probleme și urmează ca, pină la sfârșitul acestui an, studiul să fie definitivat și să se treacă la aplicarea lui. De asemenea, se analizează posibilitățile de micșorare a consumului de țeavă prin reducerea gamei de lungimi ce se aprovizionează și utilizarea capetelor din țeavă. Sigur că această acțiune trebuie să devină și mai cuprinzătoare, întrucît — așa cum s-a arătat la recenta plenară a C.C. al P.C.R. — economisirea metalului trebuie să constituie un obiectiv central în fiecare uziină constructoare de mașini.

de astfel de scule) și de alte materiale: duco (economii peste 1 000 kg), tiner (peste 2 000 kg), grafit (5 400 kg) etc.Așa înțeleg metalur- șgiștii uzinei noastre să gospodărească mijloacele materiale pe care le au la îndemînă, pentru a re-
O inovație =La uzina „Industria Stemei" din Cîmpia Tur- zii își desfășoară activitatea. creatoare peste 350 de inovatori (154 muncitori, 73 ingineri, 128 tehnicieni). Efortul lor se materializează într-un număr de 110 inovații aplicate, a căror eficiență e- conomică, postcalculată, depășește 3 milioane lei. Dintre inovațiile aplicate, cea mai importantă este o nouă rețetă pentru îmbunătățirea calității electrozilor de sudură EL 44 T, opera unui colectiv

duce continuu cheltuielile de producție. Aceasta este în interesul general al economiei naționale, al nostru, al tuturor.
Gheorghe 
APOSTOAIE 
maistru, Uzina de țevi 
din Roman

o economiealcătuit din tehnicianul Romul Iosof, inginerul Franci.sc Szechely, »chi- miștii Ioan Vlad și Ioan Dobrotă. Economiile pe care le aduce anual a- ceastă inovație însumează circa 2 400 000 lei și sint realizate mai ales pe seama reducerii consumurilor de materii prima și materiale.
Teodor TRIF 
electrician, uzina „In
dustria Sîrmei" — 
Cîmpia Turzii

Cind vagoanele întîrzie

Marin POPESCU
inginer,
Dumitru DRAGU
sudor,
Marin OPRESCU 
redactor responsabil 
al gazetei de uzină 
„Metalurgistul" 
din grupul de cores
pondenți voluntari 
„Scînteii" 
„Vulcan" din București

ai
de la uzina

Asupra cheltuielilor bănești ale întreprinderii noastre grevează unele plăți care, printr-o mai bună organizare a muncii in cadrul serviciului transporturi, ar putea fi evitate. Este vorba de plata a zeci de mii de lei drept locații către C.F.R., pentru vagoanele care întîrzie din diferite motive pe liniile de garare din uziină. Iată numai două exemple. La sfirșitiul lunii septembrie, s-au a- dus cinci vagoane pentru . a fi încărcate cu produsele ce trebuiau livrate unor beneficiari. Pentru că marfa nu era gata pentru expediat, vagoanele au fost ținute degeaba în uzină zile In șir, plă-

de garare...tindu-se locații în sumă de peste 20 000 lei. Tot în septembrie a.c., s-au primit cinci vagoane cu cocs pentru turnătorie, care au fost descărcate abia după patru zile. Se înțelege că pentru întârzierea respectivă s-au plătit iarăși alte sume de bani. Potrivit unor calcule, sumele plătite drept locații, Intr-un an de zile, depășesc suta de mii. Oare nu s-ar putea preveni irosirea a- cestor fonduri, plata acestor locații care încarcă inutil prețul de cost ai producției 7
Un grup 
de muncitori 
de la uzina „Unio* 
din Satu-Mare

Contribuția 
colectiv

Meșterii-stricăVara, în toate șoolile se face curățenie generală, iar acolo unde este nevoie — și unele lucrări de reparații. Anul acesta, la școlile din saltele Rădulești și Crevenicu a e- fectuat asemenea lucrări întreprinderea de gospodărie orășenească din Videle. Cum au fost făcute aceste reparații ? La numai o lună de la începerea anului școlar, a început să cadă varul de pe pereți și să vopseaua. 1 la pereții meniul are turi și este j a cădea, trotuare noaște că s-au făcut reparații. Nu greșim cind a- firmăm că meseriașii respectivei întreprinderi și-au bătut joc de materialele puse la dispoziție

de la Videlede către consiliul popular (var-, ciment, ipsos, vopsea etc.).Am reclamat acest lucru conducerii I.G.O.-Vi- deie, care a trimis la fața locului doi meșteri. A- ceștia însă n-au reușit să dreagă ee-au stricat ceilalți. După ce au „cînpiit" cîte ceva pe ici, pe colo, au x * ■ce...i _ ____ ______Așa stind lucrurile,'__pune întrebarea ; această întreprindere a încasat peste 20 000 lei pentru ca lucrătorii ei să irosească materialele sau să facă reparații de bună calitate 7
ANA
coordonator.

plecat, spunindu-ne pină la vară ține.

Ștelan 
director 
școala generală 
de 8 ani, Rădulești 
Teleorman

se

Noi construcții de locuințe în zona de vest a Oradei Foto :S. Cristian

$ ’ St 
«• m

La 5 decembrie

O nouă tragere excepțională LOTO

**
***

Administrația de Stat Loto- Pronosport organizează, în ziua de 5 decembrie 1972, o nouă tragere excepțională LOTO. La a.ceastă tragere se vor atribui 9 categorii de cîștiguri, printre care cîștiguri în bani (de valoare fixă și variabilă) și, în număr nelimitat, autoturisme „Da- cia-1100" și „Dacia-1300“. Participarea se va face cu bilete de cîte 2 lei, 5 lei și 15 lei varianta. Variantele de 15 lei dau dreptul de participare la țoale extragerile. Se vor efectua ur-

mâtoarele 4 extrageri : extragerea 1 — 8 numere diferite din 90 ; extragerea a Il-a — 8 numere diferite din cele 82 rămase în urnă, după efectuarea extragerii I ; extragerea a III-a — 7 numere diferite din 90 ; extragerea a IV-a — 6 numere diferite din 90. în total, se vor extrage 29 de numere cîștigătoare. Tragerea va avea loc la București, în ziua de marți, 5 decembrie 1972. Luni, 4 decembrie, este ultima zi pentru procurarea biletelor.

Educarea membrilor colectivului nostru în spiritul grijii față de avutul uzinei, preocuparea ca fiecare muncitor sau tehnician să devină, la locul său de muncă, un activ oombatant împotriva oricărei forme de risipă, iată două obiective ce au stat permanent în atenția organizațiilor de partid și sindicale din întreprinderea noastră. Și rezultatele s-au materializat în importante economii de combustibil, metal și alte materii prime și materiale. Pe ansamblul uzinei, într-o perioadă de nouă luni de zile s-au realizat economii de peste 5 300 tone combustibil convențional și 2 899 000 kW/h de

energie electrică. Aceste economii au fost posibile, in mare măsură, prin evitarea opririlor sau funcționării în gol a anumitor agregate, printr-un consum mai rațional de combustibil, prin folosirea unor- dispozitive executate în cadrul serviciului energetic șef, cu ajutorul cărora s-a ajuns la creșterea factorului de putere. Tot în această perioadă s-au economisit 1 125 de tone de metal, o contribuție însemnată a- ducînd colectivul de la laminorul de 16 țoii. Totodată, printr-o mai bună gospodărire, s-a redus consumul de scule de laminare (în nouă luni s-au economisit peste 17 tone

i se cojească De asemenea, exteriori ci- multe crăpă- pe punctul de iar la scări și nici nu se cu-

se

60 de 
chilipiruri 
din „plusul 

lui tăticu"
Animație puțin obișnuită în holul Judecătoriei sectorului 4 din Capitală. Nervozitatea cu care mai multe persoane — altminteri cu figuri de oameni cumsecade — pendulau in sus și în jos stimește curiozitatea. Oare de ce se aflau aici ? Intrăm în sală.— Strigați dosarul următor.— Inculpat Ion Gheorghe !— Prezent !— Părți vătămate...Și timp de 10 (zece) minute grefiera strigă „părțile vătămate"... Oamenii cumsecade de pe culoar intră, răspund „prezent", apoi, vizibil jenați de această „intervenție", caută să se facă cit mai puțin observați. Am încercat să le ținem șirul, dar după ce am trecut de 25 cu numărătoarea, am renunțat. Aveam să aflăm că în total sînt 60 ! Toți fuseseră înșelați de inculpat cu sume variind între 25 și 600 lei, în schimbul promisiunii de a le procura diverse -mărfuri.Imaginați-vă următoarea scenă : una din „părțile vătămate" (medici, profesori, șefi de unități comerciale, funcționari etc. care-1

însoțesc pe inculpat pină in fața unui magazin) așteptînd răbdătoare să primească marfa pe care-o plătise, in timp ce I.G. — care demult ieșise pe o altă ușă — își sorbea alene cîștigul într-un bar aflat peste drum...Ce-i determinase pe acești oameni cumsecade să intre în combinație ou escrocul 7 Nu se găseau mărfurile respective prin magazine 7 Ba da ! Dar... I. G., ce se recomanda odrasla responsabilului cutărui magazin, „le vindea" mai ieftin, chipurile, din „plusul" pretinsului tată...Iată de ce păgubașii erau jenați. O dată cu faptele infractorului era pusă sub lu.pa opiniei publice și dorința lor de chilipir, goana lor după bunuri dobindite pe căi ilegale. în loc să-l demaște de la bun inceput pe escroc, să-l dea pe mina miliției, au participat la o afacere pe care o știau neourată, dar care le deschidea perspectiva unui ciștig de... 2—3 lei. Sperăm că această experiență în care și-au pierdut nu numai investițiile, dar au fost nevoiți să se privească și în oglinda opiniei publice (și imaginea n-a fost deloc curată), îi va lecui pe viitor de asemenea combinații.
La asta nu se 

aștepta...
Fiind delegat neutru pentru a asista la cintărirea unei cantități de carne la Fabrica de conserve Deva, Alexandru Neagu s-a

considerat îndreptățit să pretindă gestionarului niște oarne „pentru sufletul său". Cum acesta a refuzat, A. N. a făcut ce a făcut și și-a încărcat singur servieta cu produsele fabricii respective. Ghinion ! La poartă, paznicul s-a arătat „curios" să vadă ce are „domnu' delegat" în servietă. In a- ceastă împrejurare, A. N. s-a văzut nevoit să-și abandoneze delegația și conținutul servietei în miinile paznicului, iar domnia sa să dea bir cu fugiții.— E o înscenare,, onorată instanță, nimic nu-i adevărat !— Cum a ajuns delegația dumitale la portar 7— Știu și eu 7 Poate am pierdut-o... răspunde șovăitor A. N. Apoi, sigur de sine :— Cum putea paznicul Petre Jurcă să mă prindă furind la 17,30, cînd actele arată clar că el abia la ora 19 a intrat de serviciu 7 Cer să fie ascultat paznicul care era de serviciu, iar Jurcă să fie condamnat ca martor mincinos ! Să se învețe minte ! — rostește apăsat, cu obida omului năpăstuit pe nedrept.Iată însă că mărturia cerută de acuzat vine să-i definească și mai bine portretul moral. Profitând de faptul că Mihailă Preu- tesl îl rugase pe colegul său să-1 schimbe cu două ore mai devreme — deși procesul verbal de predare-primire a schimbului se făcuse pentru ora 19 — hoțul încerca să iasă basma curată și să obțină condamnarea unui om care-și făcuse datoria. Mai mult chiar, îi promisese lui M. P. și o recompensă în bani, dacă 11 va ..ajută" să iasă neșifonat, iar vina să oadă pe celălalt paznic.Dar adevărul nu poate fi Încorsetat în nici un fel de „apărare-beton".

— La asta nu mă așteptam ! — exclamă cu falsă mirare inculpatul.Nici noi nu ne putem stăpîni o întrebare : cum a putut întreprinderea viei și vinului din localitate să-l desemneze ca delegat tocmai pe A. N., posesorul unei condamnări penale de 4 ani pentru delapidare 7 Așteptăm răspunsul întreprinderii !
Din caietul 
grefierului

„Nu e adevărat câ vecinul meu a făcut doi ani închisoare, așa oum am arătat în cele două cereri ce se află depuse la dosar. Aceasta am spus-o în credința că voi influența justiția în favoarea mea".(Cu prilejul dezbaterilor, în dosarul 3 825/72, la Judecătoria sectorului 6 București).„Cer strămutarea dosarelor 3125 și 3 825/72, precum și a dosarului 4 594/71, întrucît vreau să fiu judecat numai de Tribunalul Suprem. La această judecătorie am mai pierdut un proces cu vecinii mei în dosarul 3 825/72, cind am fost amendat cu 1 600 lei pentru injurii, deși eu nu-1 inju- riasem pe vecinul meu".(Cu prilejul dezbaterilor, în dosarul 3 125/72, la aceeași judecătorie).N. N. Ambele declarații aparțin uneia și aceleiași persoane : Toma Neamțu, din București, Calea 13 Septembrie 175.

Crochiuri
1. „Echilibru de forțe".— Plrîții, folosindu-se de calitatea lor de membri in comitetul de cartier, abuzează de... baie (7 ! ?).— Ei se plîng că dumneata îți inviți diverse cunoștințe și tulburați liniștea apartamentului.— Onorată instanță, vă depun certificate medicale care dovedesc că sint plăpîndă și, deci, echilibrul de forțe este exclus din capul locului. De aceea mi-am invitat citeva rude...(Din dezbaterile prilejuite de dosarul nr. 3 735/72, Judecătoria sectorului .1).2. „Dragoste".— Recunoașteți că ați mers la locul de muncă al soției dumneavoastră și i-ați provocat vătămări corporale grave 7— Recunosc... Mi s-a părut că nu se îngrijește cum trebuie de cei trei copii ai noștri.— Și pentru o simplă impresie trebuia să-i repeți urechea cu dinții 7— Știți, eu o iubesc... din gelozie...P.S. : Constantin Miron, „soț iubitor", al cărui proces s-a judecat zilele trecute la locul săvîrșirii infracțiunii, își părăsise familia de un an și jumătate. A fost nevoie de o hotărire judecătorească pentru ca „grijuliul" părinte să contribuie la întreținerea celor trei copii. Pentru ultima sa ispravă a fost condamnat la 3 ani și 8 luni închisoare corecțională.

Emil MAR1NACHE
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Pină fa sfirșitul anului au mai rămas 35 de zile

DOUĂ SARCINI DE MARE RĂSPUNDERE SE CONJUGĂ 
ÎN ACTIVITATEA FIECĂREI ÎNTREPRINDERI:

® Crearea condițiilor materiale și organiza
torice pentru producția anului viitor

Uzina de utilaj chimic 
„Grivița roșie"—București H| Indicația dată la Plenara C.C. al P.C.R.de către secretarul general al partidului privind organizarea muncii și eșalonarea judicioasă a sarcinilor de-a lungul anului, in așa fel incit pînă la 15 decembrie să fie realizat planul pe anul în curs, capătă pentru noi o deosebită importanță. Aplicînd in practică această prețioasă indicație, pe lingă faptul că vom livra suplimentar' economiei naționale însemnate cantități de produse, deosebit de utile, vom avea posibilitatea ca pînă la sfîr- șitul anului să pregătim temeinic producția anului ce vine. Concret, pot spune că noi ne vom concentra eforturile pentru a traduce în viață, încă în anul în curs, această sarcină de mare răspundere trasată de recenta plenară a Comitetului Central. Colectivul uzinei noastre va îndeplini planul anual la producția marfă pînă în ziua de 15 decembrie a.c. Acest avans ne va permite ca pînă la sfirșitul anului 1972 să realizăm o producție marfă peste plan de 55 milioane lei.MS Prima zi de muncă din anul viitor ne va găsi bine pregătiți. In această privință, ne aflăm într-un stadiu net superior față de anii anteriori. Sîntem în faza de finalizare a repartizării pe trimestre și luni a planului pe 1973, urmărind stabilirea unor sarcini concrete pe fiecare secție și loc de muncă, fixarea unor termene corespunzătoare de livrare pentru fiecare utilaj, în strînsă corelare cu data punerii in funcțiune a noilor obiective, așa cum s-a indicat la recenta plenară., O atenție cu totul deosebită am acordat și vom acorda în continuare ridicării calitative a întregii .activități a uzinei. In acest sens am prevăzut o reducere cu 44 lei a cheltuielilor la 1 000 lei pro- ducție-marfă, comparativ cu realizările preliminate pe 1972, ceea ce se va concretiza în obținerea unui beneficiu de aproape 109 milioane lei. Pentru îndeplinirea exemplară a acestor prevederi, ne-am propus o serie de măsuri, printre care : revizuirea și diminuarea normelor de consum de materii prime și materiale și, în special, de metal, eliminarea cheltuielilor neproductive, creșterea productivității muncii cu 7 la sută față de realizările pe acest an. Concomitent, în scopul îmbunătățirii calității producției, avem în vedere introducerea pe scară largă a procedeelor tehnologice noi, întărirea controlului inter- fazic — paralel cu crearea unei puternice opinii de masă în favoarea întăririi disciplinei tehnologice, intensificarea pregătirii profesionale a muncitorilor și a controlorilor de calitate. Un rol important în buna pregătire a producției, în soluționarea problemelor activității economice vor avea comisiile pe domenii, oare se vor înființa ca urmare a Hotăririi Plenarei Comitetului Central al partidului din 20—21 noiembrie a.c.Se știe că prin volumul de investiții prevăzut, anul viitor este decisiv pentru întreg cincinalul actual. Ceea ce aș dori să menționez în mod deosebit este faptul că noi, furnizorii de utilaje pentru industria chimică, nu ne vom precupeți eforturile pentru a contribui la realizarea și depășirea sarcinilor pe 1973, asigurînd livrarea ritmică .a utilajelor pe șantiere, începînd cu luna ianuarie.

Constantin DUM1TRACHE 
directorul uzinei de utilaj chimic 
„Grivița roșie" din Capitală

Fabrica „Terapia" 
din Cluj

■ Avem certitudinea că planul pe anul in curs va fi realizat, cel tîrziu. Ia data de15 decembrie, iar pînă la sfirșitul anului vom fabrica o producție suplimentară de circa 13 milioane lei. în ceea ce privește angajamentele, ele au fost depășite cu aproape 2 milioane lei la producția globală, cu 3.4 milioane lei la beneficii. S-au economisit pină acum 520 tone combustibil convențional iar productivitatea muncii pe salariata crescut ou 1 800 lei față de prevederi.Sursa principală a sporurilor noastre de producție o constituie, în principal, utilizarea mai eficientă a capacităților de producție printr-o mai rațională organizare a fluxurilor de producție. De pildă, la noua secție de sinteză medie și fină, prin atingerea înainte de termen a parametrilor proiectați am obținut o producție suplimentară de 8,1 tone, ceea ce înseamnă foarte mult' in condițiile noastre. Recent, a intrat în funcțiune, cu 15 zile mai devreme, o secție nouă de gluconat de calciu, ceea ce ne aduce un pluș de producție de peste 200 000 lei. Aș aminti și reorganizarea recentă a unor fluxuri tehnologice la fabricarea vitaminelor furajere, precum și asimilarea cîtorva produse noi, printre care acizii intermediari pentru peniciline sintetice.
■ Cît privește producția anului viitor, în lumina indicațiilor date de Plenara Comitetului Central din 20—21 noiembrie, am intensificat preocupările pentru a pregăti din vreme condițiile unei activități ritmice. De pe acum sînt nominalizate pe secții și locuri de muncă sarcinile planului pe anul viitor, astfel incit fiecare salariat cunoaște ce are de făcut și măsurile ce trebuie aplicate pentru a le îndeplini întocmai. Realizarea mai devreme a sarcinilor pe acest an ne dă posibilitatea revizuirii instalațiilor și utilajelor, completării lor, pentru ca încă din prima zi a noului an să lucrăm cu capacități sporite, la parametrii maximi. întrucit în noile instalații ce vor intra în producție la fabrica noastră se vor realiza sortimente cu un înalt grad de prelucrare, cu valoare mare, cerute la export, este de mare însemnătate intrarea, mai devreme, in funcțiune a acestora. De menționat că aceste noi instalații vor valorifica cercetări efectuate în țara noastră. împreună cu constructorul și instalatorul, am luat măsuri de accelerare a lucrărilor. Dar pentru devansarea intrării lor în funcțiune este necesar și un sprijin activ din partea furnizorilor de utilaje și aparatură de automatizare, măsură și control care să ne livreze produsele contractate nu numai la termenul stabilit, ci, dacă este posibil, chiar mai devreme. Este vorba de utilajele pentru instalațiile de pentatonat de calciu racemic și- cloramfenicol ce vor intra în funcțiune cu 15 zile mai devreme, ceea ce va însemna un plus de producție de 2,2 milioane lei, respectiv 4,8 milioane lei. Luăm de pe acum măsuri ca. o dată cu intrarea în funcțiune, instalațiile să-și poată atinge parametrii proiectați cu cel puțin un trimestru mai devreme, ceea ce, desigur, ne va aduce un apreciabil spor de producție. Lucrăm la îmbunătățirea structurii sortimentelor la secția de sinteză medie, fină și opiacee, urmărind prin aceasta dublarea capacității față de proiect.

Mihail RUS
inginer-șef la fabrica de medicamente 

„Terapia" Cluj

Uzina de țevi „Republica" 
din Capitală

■ Analizele efectuate în cursul acestui an de comitetul de partid al uzinei, in colaborare cu cadre de conducere și cu muncitorii din toate sectoarele de activitate, privind utilizarea deplină a capacităților de producție, înnoirea și modernizarea produselor, creșterea productivității muncii, au dus la soluționarea unor probleme majore ale producției, la dimensionarea și valorificarea mai bună a resurselor, la creșterea inițiativei și răspunderii fiecărui salariat pentru realizarea sarcinilor de plan și a angajamentelor stabilite. Ca urmare, au fost create toate condițiile pentru ca, pe ansamblul uzinei, planul pe acest an să fie realizat pînă la 15 decembrie, așa cum s-a indicat la recenta Plenară a Comitetului Central. Mai mult, comuniștii de la laminorul de 3 țoii s-au angajat să îndeplinească planul anual cu 21 de sile mai devreme. In timpul astfel cîștigat se’ va realiza o producție globală suplimentară in valoare de aproape 60 milioane lei, concretizată în însemnate cantități de produse de certă utilitate pentru economia națională — printre care, peste 2 000 tone țevi, laminate finite pline.
B Recent, in ședința comitetului oamenilor muncii din uzină s-au dezbătut măsurile ce se impun a fi luate pentru buna pregătire a producției anului viitor, astfel incit din prima lună să se atingă un ritm corespunzător cotelor maxime prevăzute în plan. Aceasta cu atît mai mult cu cît sarcinile ce revin colectivului nostru sînt mari, producția globală industrială urmînd să crească, comparativ cu acest an, cu aproape 18 la sută. Iată de ce, din inițiativa comitetului de partid, planul de producție pe anul 1973 a fost încă de pe acum defalcat și comunicat fiecărei secții și atelier, astfel ca oamenii să cunoască din timp ce anume au de făcut și, deci, să-și poată organiza corespunzător activitatea. S-au luat de pe acum măsuri în scopul creării stocurilor minimale necesare asigurării unei ritmicități normale a producției.în lumina indicațiilor date de Plenara Comitetului Central, sarcini de mare răspundere revin în anul viitor comuniștilor, întregului colectiv, în ce privește îmbunătățirea structurii sortimentale a producției, în sensul introducerii in fabricație a unor noi tipuri de țevi cu caracteristici tehnice superioare, cum ar fi : țevi inoxidabile, țevi pentru cazane de inaltă presiune, țevi de foraj pentru mari adincimi. Ponderea acestor noi sortimente in totalul producției este de 18 la sută. De aceea, incă de pe acum s-au luat măsuri pentru elaborarea tehnologiilor de fabricație a țevilor inoxidabile la laminorul elongator. Ne vom preocupa, de asemenea, de îmbunătățirea procesului de laminare, astfel incit să putem produce cantități însemnate de țevi cu pereți subțiri, dar cu rezistență mare, contribuind, pe această cale, la sporirea eficienței economice. Comuniștii, întregul colectiv de oameni ai muncii din uzină sînt ferm hotăriți să facă totul pentru ca sarcinile de plan ce le revin în anul următor să fie îndeplinite in bune condiții, să răspundă cu promptitudine tuturor solicitărilor beneficiarilor interni și externi.

Viorel BAD1LA
secretarul Comitetului de partid 
al uzinei de țevi „Republica" 
din București

Uzina ,,Unio“ din Satu-Mare — unui din principalii furnizori de utilaj minier. Aici, în urma indicațiilor date de conducerea de partid și de stat, s-au luat o serie de măsuri menite să asigure creșterea capacităților de producție, dotarea cu utilaje de mare randament, stabilirea celor mai adecvate fluxuri tehnologice, amplificarea acțiunii de profilare și specializare a producției — în vederea realizării unor mașini și instalații de tehnicitate complexă și care să permită o productivitate sporită a muncii. Colectivul cunoscutei uzine sătmărene este ferm hotărit să-și îndeplinească sarcinile sporite ce ii revin in actualul cincinal— realizind un volum mai mare de utilaje de cea mai bună calitate. Produsele pe care le vedem în fotografiile alăturate — troliile pneumatice și troliile screper (imaginea din stingă) și roata dințată, pentru morile de măcinat cu bile (imaginea din dreapta)— constituie o dovadă elocventă a inaltei tehnicități și calități ale utilajelor fabricate la „Unio“ Satu-Mare.

în acest fel trebuie îngrijiți toți pomii, toate livezile

PLANTAREA, CURĂȚIREA
SI FERTILIZAREA LIVEZILOR 
lucrări de mare urgență și importanță 

pentru recolta viitoare de fructe
Despre dezvoltarea pomiculturii noastre sînt multe de spus, de discutat. Producția de fructe din acest an, mai bună din punct de vedere cantitativ și calitativ decit în trecut, nu satisface pe deplin cerințele populației, ale economiei țării. In rindu- rile de față nu ne propunem să analizăm cauzele care determină ca în pomicultură să nu se obțină rezultate pe măsura posibilităților. Vom aborda numai două aspecte : executarea lucrărilor de întreținere in livezi și înființarea noilor plantații.Acum citeva zile, la Centrala de producție, valorificare și industrializare a legumelor și fructelor a avut loc o teleconferință in care s-a discutat și despre modul cum decurge acțiunea de contractare a fructelor. Reprezentanții unor întreprinderi județene s-au plîns că sarcinile de contractare ar fi prea mari. „Nu putem realiza mai mult de 15 000 tone" — spunea directorul I.P.V.L.F. Vilcea. „De ce nu puteți — a fost întrebat ? De ani de zile primiți credite pentru plantații, unde sînt pomii ? Un răspuns timid, dar edificator în ce privește atitudinea față de dezvoltarea pomiculturii : „pomii s-au uscat".Da, mulți pomi, datorită lipsei de îngrijire se usucă la cîțiva ani de la plantare sau, dacă rămîn în viață, dau producții mici, de calitate inferioară. Situația este pe cale de a se repeta și în această toamnă : se neglijează atît lucrările de îngrijire a livezilor, cît și înființarea noilor plantații.Din datele furnizate de centrala de specialitate, pînă la această dată, lucrările de tăiere și curățire a pomilor au fost executate numai pe 1 la sută din suprafețele cu pomi, iar săpatul și aratul în livezi s-au realizat în proporție de 5 la sută. In cooperativele agricole din județele BIHOR, BISTRIȚA, BOTOȘANI, CLUJ, DÎMBOVIȚA, GORJ, MARAMUREȘ, PRAHOVA, VILCEA, lucrările de tăieri la pomi nici nu au început. Cu alte cuvinte, după ce au cules fructele, oamenii au întors spatele livezilor.' Numai că această indiferentă se plătește scump : pomii Ia care nu se fac corect și la timp lucrările de tăiere, care nu sînt stropiți, dau recolte mici, de calitate inferioară și chiar se usucă.Specialiștii afirmă că, în condițiile țării noastre, epoca cea mai bună pentru plantarea pomilor este toam

na, începînd din luna octombrie și pină la circa 15—20 de zile înainte de îngheț. Plantarea de toamnă prezintă numeroase avantaje față de cea executată primăvara : solul aderă perfect în jurul rădăcinilor ceea ce face ca procentul de prindere să fie mult mai ridicat. De asemenea, pomii plantați toamna pornesc mai ușor în vegetație primăvara, devin mai viguroși și rezistă mai bine perioadei secetoase din vară. Cu toate că aceste lucruri sînt cunoscute, adesea plantatul se amînă din toamnă pină în primăvară, iar de multe ori lucrările se prelungesc pînă în luna mai. Și în această toamnă, înființarea noilor livezi a fost neglijată. Din cole 5 800 hectare prevăzute a se planta cu pomi în cooperativele agricole s-au realizat numai 141 hectare.Intîrzierea plantatului nu se dato- rește atît condițiilor climatice din această toamnă, cît mai ales faptului că nu s-au săpat din vreme gropile și nu s-a desfundat terenul în cazul livezilor intensive. Din suprafața de 1 807 hectare prevăzute a se desfunda s-au realizat doar 684 ha, lucrările fiind întîrziate mai ales în județele ARGEȘ, CARAȘ-SEVERIN, PRAHOVA, CLUJ. Aminarea plantărilor din toamnă pînă în primăvară este o practică dăunătoare, cu urmări negative asupra dezvoltării pomilor.în fiecare unitate agricolă care cultivă pomi trebuie să se treacă neîn- tîrziat, cu toate forțele, la executarea lucrărilor în livezi. Așa cum s-a muncit in campania agricolă de, toamnă, cind au fost concentrate toate forțele la recoltat, aceeași atenție trebuie să se acorde lucrărilor de îngrijire a pomilor, realizării programului de dezvoltare a pomiculturii. Nimănui nu-i este îngăduit să lase livezi neîngrijite, nimeni nu are voie să tărăgăneze înființarea noilor plantații. Timpul este bun, material săditor există. Se cere mai multă preocupare din partea organelor județene de partid, a organizațiilor de partid din unitățile agricole pentru mobilizarea forțelor de la sate în vederea realizării tuturor lucrărilor de sezon în pomicultură, incit să se pună o bază temeinică producției de fructe din anul viitor.
Ion HERTEG 

îmbunătățirea 

calitativă 

a activității 
productive 

(Urmare din pag. I)plenară. Din capul locului ee subliniază că. pe primul plan trebuie pusă gospodărirea rațională, cu maximă eficiență a fondurilor de producție — fixe și circulante — creșterea producției, a venitului net și a beneficiilor la 1 000 lei fonduri fixe. Este, de fapt, o sarcină care redă cit se poate de expresiv chintesența eficientei : ra
portul intre rezultatul obtinut și efortul depus, raport care. în limbajul eficienței, nu poate fi decit mereu supraunitar. Societății noastre nu-i este indiferent cu ce rezultate economice sint folosite fondurile fixe și circulante puse la dispoziția unei întreprinderi, ce volum de beneficii se obține cu fondurile productive de care dispune fiecare unitate.Și la recenta plenară, ca și cu alte prilejuri, conducerea partidului nostru a subliniat necesitatea reducerii costurilor de producție și a cheltuielilor materiale pe unitatea de produs — aceasta fiind calea principală, sigură de ridicare a eficienței economice. Cu toate că în anul in curs au fost consemnate u- nele realizări pozitive în acest sens, totuși cheltuielile de producție și, îndeosebi, cele materiale, se mențin la un nivel ridicat. Iată de ce, pornind de la sarcinile trasate de plenară, pe toate treptele organizatorice — de la întreprindere, la centrală și pînă la minister — se impune luarea de măsuri ferme pentru elaborarea de norme și normative de eonsum fundamentate de materii prime, materiale, combustibili, pentru raționalizarea consumului de energie, pentru întărirea controlului și disciplinei in domeniul consumurilor materiale. Măsuri e- nergice sînt necesare și pentru respectarea disciplinei tehnologice, evitarea pierderilor din rebuturi, pentru înlăturarea și prevenirea imobilizărilor. Sarcina de reducere a cheltuielilor la 1 000 lei producție marfă stabilită pentru anul viitor trebuie considerată minimală, prin măsurile ce se elaborează în aceste zile în întreprinderi, centrale și ministere trebuind să se urmărească noi posibilități de diminuare a a- cestor cheltuieli.Imense rezerve de creștere a eficienței economice pot și trebuie să fie fructificate prin valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor. Se știe că sporirea ponderii produselor de înaltă tehnicitate și complexitate oferă posibilitatea adincirii procesului de prelucrare industrială a resurselor materiale, creșterii volumului de muncă de concepție și de execuție tehnică incorporată in produse și realizarea — pe această cale — a unor produse de calitate superioară, eu consumuri mai reduse de materii prime și materiale, adică mai competitive și mai eficiente sub aspect economic. Bunăoară, în industria construcțiilor de mașini, valoarea producției rezultate dintr-o tonă de metal urmează să crească cu 14 la sută față de anul în curs. Aceasta presupune însă acțiuni convergente neîntîrziate, atît în industria cons- trucțiior de mașini cît și în celelalte ramuri pentru asimilarea mai rapidă în fabricație a noilor produse, pentru reproiectarea și modernizarea produselor cu gabarite și caracteristici tehnice depășite, introducerea și extinderea tehnologiilor noi de fabricație.O atenție stăruitoare se cuvine a- cordată, în lumina măsurilor stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din 20—21 noiembrie a.c. sporirii mai accentuate a productivității muncii. Flanul prevede creșterea cu 9,1 la sută a productivității muncii în industrie și cu 7 la sută in construcții — niveluri superioare prevederilor din cincinal, dar sub posibilitățile reale de care dispune astăzi economia. Din păcate, într-un șir de întreprinderi — mai ales din industria ușoară și industria construcțiilor de mașini — se dă prioritate factorilor extensivi ai dezvoltării; sporurile de producție realizate in acest an pe seama creșterii productivității muncii sint situate abia in jur de 40—45 la sută, cu mult sub sarcina trasată de Congresul al X-lea al partidului. Este, desigur, o situație ce va trebui curmată ne- întirziat. In acest sens plenara a insistat asupra necesității ca programul special de creștere a producti- vității muncii să acorde o atenție deosebită extinderii mecanizării și automatizării, perfecționării tehnologiilor de fabricație, îmbunătățirii organizării producției și a muncii in întreprinderi, în secții, la fiecare Ioc de muncă. Fiecare om al muncii trebuie să înțeleagă că orice efort subordonat creșterii productivității muncii capătă dimensiuni impresionante la scara economiei: un procent în plus față de sarcina de creștere stabilită la acest indicator înseamnă un plus de peste 4 miliarde Iei producție în anul 1973.Știm ce avem de făcut, care sînt direcțiile in care so cere acționat pentru sporirea eficienței economice, acestea fiind clar definite în documentele plenarei Comitetului Central al partidului. Totul constă acum în a se concretiza și aplica în fiecare întreprindere măsuri cuprinzătoare. cu participarea întregului colectiv, care să asigure realizarea ritmică, lună de lună, etapă cu etapă a tuturor prevederilor privind creșterea eficienței economice în toate sectoarele producției materiale.
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ACTIVITATEA CULTURAL-EDUCATIVĂ DE MASĂ-MUNCĂ DE PARTID!

„Viața spirituală a comunei 
este prea bogată ca să o poți
cuprinde între patru pereți"Cu ce începe o bună, 

o eficientă, o adevărată activitate culturală, tovarășe director ?— Cu clarificarea scopului urmărit. Noi ne stabilim mai întii obiectivul acțiunii și abia apoi trecem la treabă.Autorul acestei „definiții" concise a eficientei muncii culturale eiste Nicolae Ful ea, directorul căminului cultural din comuna Vulcan, județul Brașov. O comună ca atî- tea altele pe harta țării, cu circa 6 400 de locuitori, cu școală de 10 ani și dispensar, cu peste 60 de cadre didactice și alți 20 de intelectuali (medici, economiști, ingineri), cu străzi largi, pietruite, cu lumină electrică, cu legături auto dese și rapide cu marele centru urban aflat doar la 13 kilometri — Brașovul. In aceste condiții s-a cristalizat o interesantă experiență culturală proprie, localnicii oferind o serie de răspunsuri originale permanentelor întrebări cu care se confruntă viața spirituală. Transcriem cîteva dintre ele, acum, în prag de iarnă, la începutul unui sezon prin excelență cultural la sate, cu speranța că ele pot trezi interesul, pot fi de folos activiștilor culturali.Să reluăm insă dialogul nostru...— Scopul principal al oricărei acțiuni culturale îl constituie educația comunistă a maselor — afirmă Nicol ae Fulea. Mai ales după plenara Comitetului Central al partidului din noiembrie 1971, am încercat ca fiecare manifestare pe care am organizat-o să poarte în ea un germene educativ.— O sarcină care, transpusă cu exactitate în practică, fără rabat la calitate, se dovedește extrem de complexă, chiar dificilă pentru un cămin cultural...— Aparent da. în condițiile în care căminul ar încerca să rezolve de unul singur asemenea o- bligații. Noi însă am pornit de la ideea că, în comună, căminul cultural este doar o „piesă" din- tr-un angrenaj mult mal vast, cu răspunderi similare, că întreaga activitate educativă trebuie să se afle sub directa îndrumare a comitetului de partid, să polarizeze inițiativele și energiile organizațiilor obștești, ale specialiștilor, ale tuturor Sătenilor.De fapt, ideea nu o nouă ; sub diferite formulări ea a circulat în ultima vreme la mai toate consfătuirile pe teme culturale. Nou este numai felul cum vulcă-

nenâi eu materializat-o în practică. O bună parte din activitatea căminului cultural se desfășoară pe secții. Fiecare dintre acestea are un număr fix de membri, completat prin liberă opțiune, un colectiv propriu de conducere, un președinte.— Eu — îmi spune directorul căminului cultural — stabilesc împreună cu ei planul de activitate pe o perioadă mai îndelungată. Apoi, fiecare secție își pornește activitatea și se autoconduce, mie rămînându-mi obligația de a urmări doar dacă lucrurile se desfășoară normal.La Vulcan există în prezent trei asemenea

mai diferite profiluri (artă plastică, acordeon, fanfară, foto, limbi străine etc.), programe de club, seri distractive, alte manifestări cu caracter politic și științific, presupune însă o amplă desfășurare de forțe. în multe părți, tocmai acest aspect, aparent organizatoric, dă mult de furcă activiștilor culturali.— Greșeala de aici pornește de la tratarea strict organizatorică a problemei, este de părere Stelian Ioana, secretarul comitetului comunal de partid. O activitate culturală bogată impune prezența activă a tuturor forțelor locale ; iar aceasta presupune nu mobilizare formală, ci o intensă și
Căminul cultural „Vulcan" din județul 

Brașov își prezintă experiența
secții. Cea de educație politico-cetățenească a a- vut anul trecut 72 de membri. Ei s-au întâlnit lunar și au discutat sub conducerea competentă a președintelui lor, profesor de istorie din comună, despre toate evenimentele politice ale zilei, au urmărit filme, le-au comentat, au dezbătut diverse cărți. Secția de turism a străbătut țara în lung și în lat, fiecare excursie fiind intens pregătită cu filme documentare și diapozitive din zona ce urma a fi vizitată. Drumețiile au fost întotdeauna urmate de expoziții de fotografii, de discuții pe marginea celor văzute. în sfîrșit, „Clubul femeilor" a numărat printre invitați medici pediatri, pedagogi, actrițe ale teatrului din Brașov, specialiști ai casei de mode din același o- raș, maeștri ai artei culinare. Participarea a fost întotdeauna entuziastă. Secțiile își desfășoară activitatea în diferite puncte din comună : la școală sau la spital, la ferma zootehnică sau chiar în casa unui localnic, așa cum s-a întim- plat cu discuția de la „Clubul femeii" despre estetica interiorului și bunul gust.— Noi nu facem mobilizări speciale pentru a avea public la manifestările culturale. Totul se desfășoară normal ; organizatorii nu se lasă niciodată așteptați, sătenii răspund prompt invitației...Programul de activitate lunar, care mai include zece cercuri cu cele

nuanțată preocupare a comitetului comunal de partid. Numai prezența nemijlocită, permanentă a activistului de partid în miezul vieții spirituale locale poate conduce la rezultatele așteptate.Interlocutorul nostru nu ne-o spune, dar „amănuntul" ni l-au relatat localnicii : nu a existat manifestare culturală mai importantă, la cămin sau oriunde în altă parte, la care secretarul comitetului de partid să nu fie prezent, să nu dea o mînă de ajutor, o idee, să nu se sfătuiască cu intelectualii comunei.— Pe cîmp, dacă ai reparat bine tractorul, îți ară tarlaua fără să-ți mai dea bătaie de cap. în cultură însă, nu lucrăm cu mașini, ci cu oameni. Pe aceștia trebuie să știi să ți-i apropii, trebuie să-i convingi de necesitatea și utilitatea contribuției personale la viața culturală.Iată și un exemplu, aparent mărunt. Și la „Vulcan" sînt navetiști. Dar programul spiritual al co- ' munei nu e afectat de a- ceastâ, pentru că nu există intelectual, indiferent de domiciliul său, care să nu conducă efectiv un cerc, o secție a căminului cultural, să nu organizeze personal una sau mai multe manifestări. Săptă- mînal,- comitetul comunal de partid se întîlnește cu inginerii, medicii și cadrele didactice, Săptămînal, se discută aici, împreună cu conducerea căminului, „strategia" acțiunii culturale, dar și toate problemele personale ale intelectualilor. Iată „secretul" realizării acelui front co

mun al intelectualității locale, cu consecințe atît de favorabile pe plan educativ, iată o rezolvare practică a indicației rostite de la tribuna plenarei partidului din 3-5 noiembrie 1971, referitoare la realizarea unității de acțiune a tuturor factorilor cu răspunderi pe linia activității educative.Pe lingă toate cele a- mintite pînă acum, eficacitatea La care a ajuns aici munca educativă mai are încă o explicație. La cooperativa agricolă, de pildă, se discută tot timpul despre problemele e- conomice ale comunei, se fac tabele, se confruntă cifre. Cum trebuie să acționeze căminul cultural, ocupîndu-se de același sector de activitate, pentru a reuși să capteze în continuare atenția unor oameni pentru care subiectul abordat nu prezintă nici o noutate ? Răspunsul clasic : cu mijloace specifice. Și răspunsul concret al organizatorilor din Vulcan :— Am încercat să subliniem semnificația morală a succeselor și insucceselor. Despre nein- deplinirea sarcinilor de producție poți face și o seară de întrebări și răspunsuri, la cămin, cu participarea specialiștilor localnici, dar, concomitent, poți acționa individual, de la caz la caz, discutînd cu fiecare om în parte, organizînd, dacă vreți, cite o acțiune pentru fiecare localnic. Nu e nimic exagerat în aceasta. „Sfatul omeniei" — o formă de influență a obștii satului asupra diverselor „cazuri" din comună — reprezintă o asemenea modalitate de a proceda a cărei eficacitate am probat-o cu succes.Oamenii din Vulcan își hotărăsc in aceste zile programul de acțiune pentru lunile de iarnă. Proiectele sînt și mai ambițioase ca pînă acum. Va face față căminul cultural noilor exigențe ?— Viața culturală este prea bogată ca să o poți cuprinde intre patru pereți — ne spunea, pe ulița principală a comunei, Ni- colae Fulea. Vara noi am pus fanfara să facă repetiții colo sus, pe dealul din marginea satului. Tot Vulcanul răsuna atunci de voie bună. Așa și cu alte manifestări culturale. Ecoul lor. oriunde s-ar desfășura ele, dorim să ajungă în inimile tuturor consătenilor noștri. Dacă vom realiza acest lucru, vom putea spună că ne-am făcut datoria.
Radu 
CONSTANTINESCU 
____________J

Carnet 
culturalSâmbătă, la clubul „Progresul" din Brăila a avut loc festivitatea de sărbătorire a 100 de ani de activitate neîntreruptă a corului bărbătesc „Armonia", formație corală brăileană, alcătuită din muncitori și tehnicieni, învățători, profesori, medici și ingineri.Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Mihai, prim-secretar al Comitetului județean al P.C.R. Brăila, președintele consiliului popular județean, a înmînat Ordinele conferite corului și unor membri ai acestei formații artistice pentru activitate îndelungată și merite deosebite.

★La Bîrlad a avut loc o suită de manifestări prilejuite de centenarul nașterii poetului birlădean și animatorului cultural George Tu- toveanu. Comitetul municipal pentru cultură și educație socialistă, filiala Bîrlad a societății de știința filologice, în colaborare cu Uniunea scriitorilor, au organizat o șezătoare literară, la care au luat parte scriitorii Laurențiu Fulga, Virgil Teodorescu. Constantin Chi- riță, George Ivașcu, Nichita Stă- nescu, Cezar Ivănescu și alții, precum și membrii cenaclului literar din localitate, „Al. Vlahuță".
★Simbătă, 25 noiembrie, în localitatea Dragosloveni, din județul Vrancea, s-a deschis cea de-a V-a ediție a salonului literar, manifestare omagială închinată poetului Alexandru Vlahuță, originar de pe aceste meleaguri. Ediți.a din acest an, organizată pe durata a două zile (25 și 26 noiembrie) va cuprinde ședințe de cenaclu la Casa memorials „Alexandru Vlahuță" de la Dragosloveni și șezători literare în comunele Dumbrăveni, Dumi- trești și Tîmboiești.
★La casa memorială „Emil Ra- coviță" din satul cu același nume, comuna Dănești. județul Vaslui, a avut ioc simpozionul „Emil Racoviță — personalitate de renume mondial, militant de seamă pe drumul social-economic", manifestare prilejuită de comemorarea a 25 de ani de la moartea savantului. în cadrul simpozionului au fost evocate viața și activitatea fondatorului biospeologiei de către universitari din Iași și București. Alături de cetățenii comunei, elevi, la manifestare au participat și un grup de studenți de la Facultatea de biologie a Universității „Al. I. Cuza" din Iași, care a donat casei memoriale un fișier bibliografic cu lucrările savantului român și ale elevilor acestuia.*în județul Suceava a avut loc cea de-a IV-a ediție a concursului de poezie „Nicolae Labiș". Organizat de Comitetul județean de cultură și educație socialistă în cinstea celei de-a 25-a aniversări a republicii, concursul s-a adresat tinerilor creatori de poezie membri ai cenaclurilor literare și altor tineri din întreaga țară.La actuala ediție au luat parte peste 100 de tineri poeți din 28 de județe. Juriul concursului, alcătuit din personalități de frunte ale artei românești, a selecționat din cele aproape 400 de poezii un număr de 14 lucrări care au fost distinse cu premii și mențiuni.Cu acest prilej, la căminul cultural din Mălini, satul natal al lui Nicolae Labiș, în orașele Suceava, • Cîmpulung-Moldovenesc, Rădăuți s-au desfășurat șezători literare, la care și-au dat concursul tineri poeți suceveni și din alte județe ale țării.

Cinematograful „Oituz" din orașul chimiștilor de pe Trotuș
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teatre
• A.R.I.A. prezintă (la Studioul 
de concerte al Radioteleviziunii) : 
Concert extraordinar susținut de 
formația de cameră „Bachsolisten4* 
(R. F. a Germaniei) — 19.30.
a Opera Română : Lacul lebedelor
— 19,30.
a Teatrul de operetă : Spune 
inimioară, spune — 10,30, Se mări
tă fetele — 19,30.
• Teatrul Național ,,I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Oameni și 
șoareci — 10, Coana Chirița — 15, 
Travesti — 20, (sala Studio) : Des
pre unele lipsuri, neajunsuri și de
ficiențe în domeniul dragostei — 
10, Iadul și pasărea — 15; 20.
a Teatrul de comedie : Interesul 
general — 10,30, Croitorii cei mari 
din Valahia — 15, Fata morgana
— 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Play Strindberg — 10; 
20. (sala din str. Alex. Sahia) : 
Valentin și Valentina — 10; 15, 
Iubire pentru iubire — 20.
a Teatrul Mic : Balul absolvenților 
— 10,30, Simfonie pentru destinul 
meu — 19,30.
a Teatrul ,,C. I. Nottara'* (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 15,30,
Omul care... — 19,30, (sala Studio): 
O lună la țară — 16, Gaițele — 20. 
a Teatrul Giulești : Vassa Jelez- 
nova — 10, ...Eseu — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cîntec — .11. (sala din str. Aca
demiei) : Răi și nătărăi — 11.
a Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Autorul moare azi — 20.
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Dansul maimuțe
lor — 10, Cînd revolverele tac — 
16; 19,30.
a Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 15,30; 19,30, (sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : Trăsnitul 
meu drag — 11; 19.30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Flori alese — 19,30.
a Circul „București" : Spectacol 
internațional cu artiști de Ia circu
rile din Moscova, Ulan-Bator, Pra- 
ga, București — 10; 16; 19.30.

21, FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.a Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,30; 11; 
12,30.
• Atunci i-am condamnat pe toți
la moarte : DOINA — 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 Ia 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 s 
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.
a Marea hoinăreală : DACIA — 9; 
11,15: 13.30: 16: 18.15: 20.30.
a Fata care vinde flori : BUCEGI
— 9.30: 11.45; 15,30; 18: 20,30.
a Eliberarea lui L. B. Jones î 
CIULEȘTI — 15.30: >8: 20.30.
a Drum in penumbră : POPULAR
— 15,30; 18; 20.15. PACEA — 15,45; 
18; 20.
a Mania grandorii : UNIREA — 
15,30: 18; 20,15, RAHOVA — 15.30; 
18; 20,15.
a Fuga e sănătoasă : GLORIA ■— 
9; 11,15: 13,30; 16: 18.15: 20.30.
a Săpt&mîna nebunilor ; MUNCA
— 16.
a în trecere prin Moscova : MUN
CA — 18; 20.
a Călăreții :
20,15.
a Mesagerul : 
15,30; 18; 20,15.
a Vagabondul
12.30.
a Al treilea :
18; 20.
a Ultimul tren din Gun Hill î 
FERENTARI — 15,30; 17,45; 20.
a Sfînta Tereza și diavolii : FLA- 
CARA — 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.
a Anonimul Venetian : ARTA —
10.30.
a Cheia : ARTA — 15,30; 18; 20,15. 
a Ferma din Arizona : VIITORUL 
— 15,30; 19, VITAN — 15,30;
• Trei din 
GREȘUL — 10;
a îmblinzirea 
GREȘUL — 19.
a Creierul : MOȘILOR 
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 
poliție făcute procurorului repu
blicii : LAROMET — 15,30; 17,30;
19.30.
a Dauria : BUZEȘTI — 15,30; 19.

tv
PROGRAMUL I

1,15 Deschiderea emisiunii. Gim
nastica pentru

8,30 Cravatele roșii
10,00 Viața satului.
11,10

totf.

la București, 
la Beethoven

LIRA 15,30; 18

DRUMUL SĂRII

COSMOS

COSMOS

9;

16;

cinema
• Săgeata căpitanului Ion : PA
TRIA — io; 12,45; 16; 18,30: 21, 
FLOREASCA — 15,30; 18: 20,15.
• Cu mlinile curate : CENTRAL 
— 9: 11,15; 13,30: 16: 18,30; 20,45, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20,15, GRIVITA - .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;

Mari muzicieni 
De la Mozart 
cu violonistul Henryk Szering. 
In program : Concertul pen
tru vioară și orchestră nr. 7 
de Mozart și Concertul în re 
major pentru vioară și or
chestră de Beethoven.
De strajă patriei. Repu
blica XXV.
Emisiunea în limba maghia
ră.
,,360 de grade". Rugbl : Ro
mânia—Franța In cadrul ..Cu
pei Națiunilor". Transmisiune 
directă de la Constanța.
Film serial pentru 
Pierduți in spațiu 
V). ,,Prietenul
meni".

19,00 Vetre folclorice. 
riei“ — zona 
Rapsozi și artizani 
obiceiuri, cîntece i 
inedite din bazinul 
Negru.

19,20 1001 de seri.
19.30 ..Trofeul Carpați" — la hand

bal feminin : România — 
R.D.G. (repriza a Il-a). Trans- 
misiui|e directă de la Iași.

20,00 Telejurnal. • In cinstea ani
versării republicii — Cronica 
marii întreceri.

20.30 Comentariu la 40 de steme. 
Județul Ilfov. Emisiune de 
Gheorghe Verman.

20,55 Film artistic : „San Antonio** 
— o producție a studiourilor 
americane. Regia David But
ler. în distribuție : Errol 
Flynn, Alexis Smith, Victor 
Francen. Premieră pe tară.

22,35 Telejurnal. • Sport.

PROGRAMUL TI

12,00

12,30

14,00

18,10 tineret t 
(episodul 

meu dl. Ni-

„Țara Bîha- 
Beiu-Vașcău. 

populari, 
și jocuri 

Crișului

Virginia 
16.

focului

19.
PRO-

PRO-

10; 125

12,30 Promenada duminicală.
20,00 Eroi îndrăgiți de copil : 

„Jacek".
Studioul muzical. Formația de 
instrumente vechi condusă de 
Ludovic Baci interpretează un 
concert de muzică i 
din epoca elisabetanfi. 
gramul va fi prezentat 
Teodor Drăgulescu.
Reportaj bucureștean. 
Seară de romanțe cu 
Piuaru, Viorica Albulescu și 
Constantin Dumitrescu. A- 
companiază o formație con
dusă de Vasile Focșăneanu. 
Telex tehnico-științific.
Film serial : ^Mannix4» (re
luare).

20,25

engleză.
Pro- 

de

Ana

ț
ț

*
*I

\
\

I
*

..1

tra- ro-

adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări

Prima zi de difuzare
a cărțiiîn spiritul unei bune diții, editura Cartea mânească, prin mijlocirea librăriei sale, organizează periodic utile întîlniri ale scriitorilor — poeți, prozatori, critici, ale căror lucrări apar aici — cu publicul dornic să cunoască nemijlocit un autor, să aibă în bibliotecă o carte purtând însemnul autograf al scriitorului.Dincolo de aspectele practice, mai ușor sesizabile, cu rezultate imediate, astfel de acțiuni realizate cu grijă și consecventă pot căpăta, asemenea unui concert sau spectacol bun, dimensiunile și semnificațiile unui eveniment cultural cu ecou de durată în conștiința publicului iubitor de lectură. Prima zi de difuzare a unei cărți are semnificația unui act de naștere. Se realizează cu acest prilej nu numai a- propterea dintre carte și cititor, ci mai mult, și a- nume, întâlnirea afectivă dintre creator și cititorii săi, fapt ce poate contribui favorabil la realizarea mai grabnică a drumului operei spre marele public.

Preocuparea editurilor pentru popularizarea și difuzarea propriilor cărți merită toată atenția. Desigur, succesul unei întâlniri cu cititorii, intr-un asemenea cadru depinde de alegerea cărților și autorilor, a criticului care urmează să comenteze cartea nou apărută. Asemenea acțiuni sint demne de subliniat, cu cît lansarea cărții mai are adesea un caracter întâmplător, vecin cu hazardul. Sondarea cererii de carte se face prea puițin prin confruntarea directă cu o- piniile și gustul cititorilor, iar călăuzirea acestora spre lucrările semnificative se lovește de practici învechite, rutiniere. Cu atît mal necesare devin întâlnirile cu cititorii, consultarea lor. Editurile și librăriile pot face din asemenea manifestări adevărate evenimente editoriale, chemate să supună atenției publice cele mai bune cărți și pe cei mai prestigioși autori, pot inviita și deschide amplu gustul pentru lectura de calitate.

rătă-nșelător 7 Adevărata față, veciile...". Nu o dată artificios autorul își refuză sugestia poetică împă- nîndu-și versurile cu o recuzită quasispiritualistă. Posedat de „tăceri înnălu- cite", Teohar Mihadaș cade frecvent halucinatI o mamă stinse mîini, aluatul tru ușii - / A acolo, mugeau țiul nins, / La dăpării de albi erau, vis, / doar mugetul deam, ca de himere ghe ascunsă).Autorul și-a însușit însă, in lipsa poetice pro- cețos și con- oracular, nu

rane nu va fi aflat astfel !„Cînd intr-un poet — atrăgea atenția G. Călinescu — cu oricite mătăsuri și gintării exterioare, nu
sești acel puls al vieții a- devărate, ai de-a face cu un poet minor."

/VVVVVVVVV^/VVVV»

E. VASILESCU

Avatarurile inspirațieiDupă poezia stărilor muzicale ieșite dintr-un subconștient insuficient supravegheat, azi ne vom ocupa de o altă „stare", și anume a delirului mistagogic ilustrat recent de Teohar Mihadaș în volumul Trecerea pragurilor (Ed. „Cartea românească").Urmărit de un „pedepsitor daimon", care-i și înveninează noaptea „ca-ntr-o (!) incinerare", poetul are revelația unor stranii chemări, un fel de iluminări mistice (cel puțin ciudate pentru secolul de triumf

al științei !) : „Limanul vechi mă cheamă-n adinei deșerturi vii. / Din care zare ademeniri elene / — mi ca-n logodna heruvii, / Mă de moarte lene"Imaginile sînt de cele mai multe ori trudnice, aglomerate haotic și dispuse într-o grafie imposibilă ; boala majusculelor pare a amenința decupajul poetic: „Din miezurile-ascunse-n mumiile originare, / Ca-n- tr-o-Nviere-Aievea, și-a-

oriși- vi- surid... și culcată-n primenesc vedeniile se- (Seara primenirii).

ar- gă- George GIBESCU

intr-un delir „în căpisteri frămînta, / Cu pen- Cină... / La pragul - parcă o vecină ! — moarte-nvălurită — sta. // Boii albi pierdufi în spa- locul efemere... / Atît de parcă-nve- (Ve-
a-
unlexic specios, unei mișcări funde devine trafăcut, fals fără o tentă mistică. Setea de transcendent („Cel de nimenea zărit, / Nici undeva și nici odinioară") traduce, vag, obsesia condiției umane, schematizată, la Teohar Mihadaș, printr-un gnomism de suprafață : „Abia acum misterul 1-în- țeleg, / Cînd depărtarea dintre noi ne-arată / Așa cum sintem cu adevărat : // Eu — fum. Tu neclintire revelată" (Stejarul soarelui). în ultimă instanță, mă întreb cită dramă se poate bănui la un poet care nu poate ieși din sfera unui limbaj, trebuie să recunoaștem, învechit, cu miros de tămîie : „incandescente denii", „Fum iscodit, ocult, ea din odoare", „Arhanghelii stau de veghe în firide...", „Drum luminat de-o stea spre Betleem", „trezite de fa- natecii cocoși" etc., etc.încărcate de o asemenea recuzită metaforică, poeziile — corecte, adesea — surprind prin neautentici- tate, prin tonul epatează doar prin cronismul limbajului stărilor lirice. Oricît invoca arhanghelii și ciile, drumul, și mai mesajul, poeziei contempo-

livresc, ana- și al s-ar ve- ales

Criteriile de selecție 
în eclipsăfil- săl- avut

re- pot reci- ge- co- ac-

Pe ecrane rulează mul „Seceră vîntul batic", un film care a o mare popularitate în anii ’40 și care-și păstrează și astăzi capacitatea de a cuceri largi cercuri de spectatori. Este unul dintre succesele de odinioară caro merită a fi prezentate noilor generații ale publicului nostru. Există multe realizări de ținută care — luate după decenii — constitui momente de lief ale repertoriului nematografic, filme de nuri diferite, de la medii sau pelicule „dețiune" pînă la puternice drame cu conținut social.Apelul la patrimoniul de valori al artei cinematografice presupune, firește, riguroase criterii de selecție. Și cum terenul a- cestei selecții este deosebit de vast, e greu de explicat de ce alegerea se oprește uneori la filme de genul celui intitulat „Vacantă la Roma". E adevărat, filmul e interpretat de cîtiva actori foarte buni și aceasta ar îndreptăți, alături de cunoașterea exhaustivă a creației unui regizor, prezentarea lui în cadrul

unor programe de cinematecă. Dar programarea în rețea trebuie să aibă in vedere — o dată cu ținuta generală a operei — mobilul ei, ideea, sensul întimplărilor prezentate pe ecran. Or, selecționînd dintre peliculele deceniilor trecute, nu putea fi găsit un film de divertisment care să-și propună un țel mai semnificativ de- cît acela de a demonstra cît de grele sînt servitutile existenței unei prințese ? în „Vacantă la Roma" prințesa (frumoasă, bogată și capricioasă ca orice prințesă) se îndrăgostește de un gazetar, dar nu se poate sustrage obligațiilor ce decurg din condiția ei nobiliară. După ce am urmărit avatarurile personajului încheiate cu interminabile momente melodramatice, părăsim cinematograful gindindu-ne cu compasiune „cît de grea" este... viața de prințesă ! Și ori- cît ne-am strădui, concluzia nu justifică prezentarea, la cîteva cinematografe, a acestui film realizat urmă cu multi ani... in

Const. DOBROTA

Inițiative publicistice 
in revistele de culturăIn periodicele culturale se acordă în ultima vreme un spațiu mai întins reportajului, anchetei, interviului, adică acelor genuri jurnalistice ce au capacitatea

de a reflecta mai direct mai convingător dinamismul societății noastre. Din multitudinea exemplelor posibile reținem inițiativa revistei Luceafărul de a

înlesni prin rubrica „Tineri scriitori in reportaj" formarea celor mai tineri autori la școala generoasă a cunoașterii vieții, de a încuraja viziunea reportericească proaspătă, ferită de poncife. încearcă susținut să evite cial. Din păcate, ceea ce se poate reproșa multora dintre ele este inconstanța, discontinuitatea valorică de la o apariție la alta. De a- ceea este cu atît mai meritorie consecvența cu care periodice ca : Manuscrip- tum și Transilvania se preocupă de asigurarea in permanență a unui nivel publicistic înalt. Deși este o revistă cu un profil special, Manuscriptum depășește sfera purului interes documentar pentru a capta atenția unor largi categorii de cititori cărora li se prezintă, cu inventivitate publicistică, materiale inedite, comentate cu rigoare științifică, scrisori, acte, jurnale, documente iconografice de natură a arunca lumini noi asupra personalității unor Înaintași. Din sumarul ultimului său număr (4/1972), ca întotdeauna echilibrat și variat, selectăm documentarul realizat de N. Florescu și V. Tatomir : „N. D. Cocea împotriva monarhiei" (ce însumează acte și rapoarte din fostul „Fond al politiei" referitoare la activitatea virulent antimonarhică a militantului socialist), comentariul Corneliei Bodea : „Iacob Mureșanu interogat de poliția habs- burgică", textul primei scrisori literare a lui Ion Ghica adresate lui Gr. Alexan- drescu. De un deosebit interes se vădesc la lectură epistolele lui Lucian Blaga, Oscar Walter Cisek, Paul Eluard, „Destăinuirile" poetului Demostene Botez despre climatul spiritual din redacția fostei serii a „Vieții Românești" (confesiuni glossate și punctate cu un acid umor de Șerban Cio- culescu), precum și capitolul II din romanul netermi-

Și alte publicații să prospecteze mai gustul cititorilor, academismul gla-

nat al lui Penpessicius «„Fatma" sau „Focul de paie"».Și revista sibiană Transilvania demonstrează, după 7 luni de apariție, permanența calităților de „e- chiilibru, pondere și seriozitate" anunțate în editorialul program. Publicația și-a format un colectiv de colaboratori localnici (români, germani, maghiari) izbutind să continue cu succes tradiționalele preocupări cărturărești din această veche zonă de cultură. Tonusul vieții litenar-artisti- ce, dinamica artei populare, activitatea spirituală din școli, facultăți, instituții și societari științifice, dialectica devenirilor sociale din această zonă sînt urmărite constant, studiate, interpretate eu rigurozitate. Ilustrativ pentru aria de preocupări ale revistei, numărul pe noiembrie al acesteia însumează articole precum:

„Creatorii de cultură" de Maria Fanache (in care sânt tratate judicios ale i de studiu „< turilor în în cuprinsul căruia cia Sirbu se referă creț la specificul sțrucției sistemelor plas- Transilvania. de asemenea, „Con- care

UZINA
(Urmare din pag. I),probleme culturale interesantul struc-activitățiimasă),.Dinamica arta populară", Lu- con-„con-tice" din Menționăm, substanțialul articol fluențe spirituale" înCarol Gollner relevă legăturile trainice dintre lectualii români, ___ ,maghiari în perioada interbelică și în timpul ultimei conflagrații mondiale. împreună cu altele, astfel de contribuții, asamblate într-o sinteză armonioasă, contribuie la impunerea în conștiința publicului a unui periodic cu personalitate distinctă.

inte- germani,

I. ADAM

A.R.I.A.... filantropieiCunoașteți repertoriul tinerei France Pommery ?... N-ați auzit, probabil, pină acum nici măcar de numele acestei „vedete" ? Chiar dacă nu auziseti nimic despre ea, totuși acum cîteva zile i s-a oferit onoarea să „delecteze" trei seri la rind publicul Sălii Palatului! Nu o dată am sesizat „bunăvoința" de care dă dovadă câteodată A.R.I.A., „generozitatea" față de diverși di- letanți care doresc succese, succese „internaționale" pe tărîmul muzicii ușoare.Este adevărat, în ultimul timp am aplaudat ansambluri folclorice de o reală valoare (ansamblurile chilian, cubanez, indian...), ansambluri de varietăți (cum a fost prestigiosul ansamblu sovietic de cîntece și dansuri), despre spectacolele cărora am a- vut prilejul să ne pronunțăm în mod elogios. Deci cu atit mai mult nu putem să nu ne întrebăm de ce nu au aceeași intransigen-

tă, aceeași dorință impresarii noștri de a oferi. publicului, tineretului în special, și spectacole, concerte de muzică ușoară de calitate ?Cine este France Pom- mery ? O anonimă, pentru care ușile Sălii Palatului au fost larg deschise ! Or, nu credem că turneele care se fac la noi de către in- terpreți aduși din străinătate trebuie să-și propună să ajute la scoaterea unor nume din anonimatul în care se află in țara lor. în locul unor acte de filantropie artistică, am fi fost mai bucuroși să aplaudăm un concert de muzică ușoară românească, să aplaudăm talentul interpreților noștri de valoare, cu care se cere lucrat mai atent, cu un mai acut sentiment al perspectivei.
S. MARIA

Iurgică, de pildă, unde oțelarul nu poate fi foarte bine format decît pe platforma cuptoarelor, așa cum la- minoristul se va forma lucrând la laminor. Tocmai în acest context am preluat și experimentăm propunerea Ministerului Industriei Metalurgice — la școlile profesionale ale Uzinei de țevi din Roman, Uzinei de țevi din Iași și „Oțelul roșu" — ca, după un an de școală în care elevul primește noțiunile și deprinderile de bază, el să lucreze ca ucenic, direct în producție, continuîndu-și pregătirea profesională la învătămîntul seral.Este de menționat faptul că orice propunere de perfecționare trebuie să se încadreze în ansamblul măsurilor de îmbunătățire a învățămîntu- lui ; aplicarea în practică solicită a- portul multilateral al tuturor ministerelor care au în subordine școli, solicită așadar o colaborare de durată, substanțială.
— In aceste condiții, cînd ac

centul pregătirii practice a ele
vului cade pe activitatea nemij
locită a acestuia in producție, 
ce atribuții specifice ii revine 
atelierului-școală 1— Activitatea desfășurată în ate- lierul-școală are menirea de a-i forma tînărului preocupări și deprinderi concrete de muncă, priceperi și deprinderi profesionale de bază, care să-i permită ca în anii 2 și 3 de școlaritate să lucreze nemijlocit în producție, desăvîrșindu-și toate cunoștințele dobîndite pe parcurs. Cum vedem, cele două zone — atelierul- școală și producție — nu constituie un paralelism în pregătirea tînărului : ele reprezintă grade diferite ale unui proces unic, o.mogen, cu o finalitate concretă și cu o valoare educativă fără egal. Lucrînd produse utile din planul întreprinderilor pentru fondul pieței, pentru autodo- tare, fiecare tînăr își însușește, o dată cu priceperile profesionale, regulile disciplinei economice, care și acestea țin, în fond, de conduita profesională a tînărului.în concluzie, aș dori să subliniez că sintem hotărîți să ne înzecim eforturile pentru a transpune cît mai devreme în viată programul clar, amplu trasat de Conferința Națională a partidului în direcția îmbunătățirii activității de pregătire a viitoarelor cadre. Aceasta nu se poate obține decît prin realizarea unei strînse legături între producție-învățămint- cercetare, ceea ce înseamnă în fond adîncirea legăturilor dintre școală și uzină și, pe un plan mai larg, între invățămînt și bogata . realitate care ne înconjoară.
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Vizita ministrului supleant Ministrul comerțului exterior

al afacerilor externe al Greciei al R. P. Chineze in județul Brașovcon- Ma-Sîmbătă dimineața au început vorbirile oficiale dintre George covescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, și Phaidon Annino Cavalieratos. ministru supleant al afacerilor externe al Greciei.La convorbiri participă, din Dartea română, Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Francisc Păcurariu, ambasadorul României la Atena, ambasadorul Gheorghe Diaconescu, Gheorghe Bă- descu, director în M.A.E., iar din partea greacă Aristote Phrydas, ambasadorul Greciei la București, Dimitrios Paoaioannu, ministru plenipotențiar. Andreas Metaxas, consilier.în cadrul convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă cordială și de respect reciproc, a avut loc un schimb de păreri cu privire la pregătirea și organizarea conferinței pentru securitate și cooperare în Eu-. ropa, dezvoltarea colaborării în Balcani și la alte probleme internaționale actuale de interes comun.
★Ministrul supleant al afacerilor externe al Greciei, Phaidon Annino Cavalieratos, a depus, sîmbătă dimineață, o coroană de flori, la Monumentul

eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.La solemnitate au luat parte Aris- tote Phrydas, ambasadorul la București, și persoanele care îl însoțesc pe oaspete.Au fost de față Francisc riu, ambasadorul României na, Nicolae Stanciu, vicepreședinte al Consiliului popular municipal București, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, generali și ofițeri superiori.
★Sîmbătă după-amiază, ministrul supleant al afacerilor externe al Greciei, Phaidon Annino Cavalieratos, a fost primit de Justinian Marina, patriarhul Bisericii ortodoxe române.La întîlnire a participat Aristote Phrydas, ambasadorul Greciei Ia București.Domnul Phaidon Annino Cavalieratos și persoanele care-1 însoțesc au vizitat apoi diferite cartiere ale Capitalei.Seara, oaspetele grec a asistat la un spectacol cu opera „Oedip“ de George Enescu la Teatrul de Operă și Balet.

Greciei oficialePăcura- la Ate-

(Agerpres)
Cronica zilei

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a primit din partea tovarășului Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, mulțumiri pentru telegrama trimisă în legătură cu catastrofa naturală care s-a abătut asupra R. D. Germane la 13 noiembrie a.c.*Sîmbătă dimineața, într-una din unitățile militare din Bacău, a avut loc festivitatea dezvelirii unui grup statuar reprezentînd scene din războiul pentru independența națională de la 1877. Grupul statuar, denumit „Grivița", aparține sculptorului bucureștean Octavian Iliescu.La solemnitate au luat parte gene- • rali și ofițeri superiori, militarii unității, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de

pregătire a tineretului pentru apărarea patriei.
★în cadrul marilor evenimente culturale recomandate de Consiliul Mondial al Păcii pe anul 1972, sîmbătă după-amiază a avut loc, în Capitală, o manifestare organizată de Comitetul Național pentru Apărarea Păcii, Consiliul Culturii și Educației Socialiste și Uniunii scriitorilor din Republica Socialistă România, consacrată împlinirii a 100 de ani de la moartea scriitorului finlandez Alexis Kivi.După cuvîntul de deschidere rostit de prof. univ. Ovidiu Papadima, despre viața și opera scriitorului finlandez a conferențiat scriitorul Iulian Vesper.Au urmat lecturi din opera scriitorului Alexis Kivi și un recital de poezie clasică și contemporană finlandeză în interpretarea unor actori ai scenelor bucureștcne. (Agerpres)

Abonamentele se primesc la toate oiiciile și agențiile 
P.T.T.R. de la orașe și sate, iactorii poștali, diiuzorii 
de presă din Întreprinderi și instituții.

Reînnoiti-vâ abonamentul 
pentru anul 1973 la ziarul

Simbătă »u avut loc funeraliile academicianului profesor Horia Hulubei, reputat savant, personalitate de prestigiu a științei și învățămin- tului superior din țara noastră.în cursul dimineții, la catafalcul aflat în aula Academiei Republicii Socialiste România, drapată în negru, au adus un ultim omagiu defunctului academicieni, cadre didactice universitare, cercetători științifici, studenți, numeroși cetățeni ai Capitalei.In jurul catafalcului se aflau depuse coroane de flori din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român; Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri, Prezidiului Academiei Republicii Socialiste România, Ministerului Educației și învățămîntului, Ministerului Energiei Electrice. Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară, Uniunii scriitorilor, Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, Universități) București, Institutului de fizică atomică, Secției de științe fizice a Academiei Republicii Socialiste România, precum și a altor instituții științifice, din întreaga țară, foștilor colegi, colaboratori și studenți.Pe perne vișinii erau rînduite înaltele distincții românești și străine, care au încununat bogata activitate științifică, didactică și social- politică a academicianului profesor Horia Hulubei.Din ultimele gărzi au făcut parte loan Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, președintele Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară, Octavian Groza, ministrul energiei electrice, Miron Nicolescu. președintele Academiei Republicii Socialiste România, Ștefan Milcu, Remus Răduleț, Șerban Țițeica, vicepreședinți ai Academiei Republicii Socialiste România, Alexe Popescu, adjunct al ministrului educației și învățămîn- tului, Adrian Georgescu, adjunct al ministrului energiei electrice.La mitingul de doliu, care a avut loc, erau prezenți membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, reprezentanți ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, academicieni și alte personalități ale vieții noastre cultural-științifice, colaboratori și foști studenți ai defunctului, numeroși cetățeni.La miting a luat cuvîntul prof. Ioan Ursu care, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al guvernului Republicii Socialiste România, a exprimat cele mai sincere condoleanțe pentru pierderea grea suferită prin stingerea din viață a academicianului Horia Hulubei, personalitate de prestigiu a științei și învățămîntului superior din țara noastră.Sentimentele care ne încearcă în aceste clipe, a spus vorbitorul, sînt o expresie a stimei adinei și a prețuirii deosebite pe care noi toți le-am arătat reprezentantului strălucit al științei și învățămîntului de fizică din România, omului care în Întreaga sa viață s-a dedicat slujirii intereselor țării sale, formării gene-

rațiilor tinere și promovării celor mai noi ramuri ale științelor și aplicațiilor acestora în țara noastră. Fizician de mare talent și pasionat cercetător, acad. Horia Hulubei a consacrat cinci decenii de viață unei activități științifice fructuoase, contribuind nemijlocit la dezvoltarea fizicii atomice și nucleare. Lucrările sale originale, datînd încă din anii deceniului al patrulea, au abordat unele dintre cele mai importante subiecte ale cercetării în fizica atomică și nucleară, încheindu-se cu contribuții deosebite, de valoare unanim recunoscută. Generațiile de tineri, formați sub îndrumarea sa nemijlocită, au învățat să iubească cu pasiune știința, să-și dedice toate eforturile cercetării, de a pune întreaga putere de muncă în slujba poporului nostru. Cu un profund simț de responsabilitate, acad. prof. Horia Hulubei s-a angajat cu toată ființa și energia sa nu numai pe drumul științei, ci intr-un sens mult mai larg, conștient de rolul social al muncii sale, a militat pentru edificarea societății socialiste în patria noastră. Conștient de imensa răspundere ce le revine oamenilor de știință, acad. Horia Hulubei a fost, în același timp, un mesager al politicii țării noastre de pace și colaborare cu celelalte popoare. Savant, dascăl, activist pe cial, acad. Horia Hulubei unei vieți de muncă neprecupețită în folosul răsplătită cu înaltul titlu Muncii Socialiste.A vorbit apoi acad. Miron Nicolescu, care a spus, intre altele ; Horia Hulubei a dat dovadă, pe lingă o vie imaginație, în permanentă clocotire, caracteristică oricărui a- devărat creator, de o extraordinară tenacitate în urmărirea programului de cercetare propus. El a făcut parte din acel mănunchi de savanți pa- trioți care, după ce au onorat în cel mai înalt grad încrederea pusă în ei în locurile pe care le-au ocupat cu cinste peste hotare, s-au reîntors în țară, pentru că numai astfel simțeau că se pot realiza pe deplin, ca savanți și, totodată, ca români, printre care Ion Atanasiu, Emil Racovi- ță, Ștefan Nicolau, Henri Coandă. Horia Hulubei primește, de la conducerea de partid și de stat, înalta cinste de a organiza Institutul de fizică atomică. In această calitate s-a dovedit un eminent organizator, un îndrumător entuziast al tineretului, optimist, calm și fără emfază. De-a lungul întregii sale cariere științifice, el a știut să râmină egal lui însuși.Mulți îl numeau pe scurt, și pe drept cuvint, „profesorul", a spus acad. Șerban Țițeica. Cu deosebită pasiune își pregătea lecțiile de fizică atomică și nucleară, care entuziasmau studenții facultății noastre. Istoricii științei dintr-o generație viitoare vor putea, pe baza documentelor din arhive, să prezinte o imagine completă a activității multilaterale a profesorului Hulubei. Un aspect însă va fi mult mai gr<=u să prindă în investigațiile lor. A- cesta este omul pe care noi, cei

tărîm so- a dat pilda devotată și poporului, de Erou al

Simbătă. Pai Sian-kuo, ministrul comerțului exterior al R. P. Chineze, împreună cu celelalte persoane oficiale care îl însoțesc, a sosit la Brașov. In cursul zilei, oaspeții, împreună cu Alexandru Mărgăritescu, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini grele, au vizitat uzinele de autocamioane și unul din noile cartiere muncitorești ale orașului.

Seara, tovarășul Constantin Drăgan, prim-secretar al comitetului județean de partid, președintele consiliului popular județean, a avut o întrevedere cu ministrul comerțului exterior al R.P. Chineze.In continuare, tovarășul Constantin Drăgan a oferit un dineu în onoarea oaspetelui. (Agerpres)
PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRISîmbătă dimineața. Ion Pătan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. ministrul comerțului exterior, a primit pe Aii Hedda, ambasador, director în Ministerul Afacerilor Externe al Tunisiei, șeful delegației economice care a participat la lucrările celei de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte ministeriale româno- tunisiene de cooperare economică și tehnică, desfășurate la București.

Au fost discutate, cu acest prilej, probleme privind dezvoltarea schimburilor comerciale bilaterale, a oooperării economice și tehnice între cele două țări.La primire au participat Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior, precum și Ab- delmajid Chaker, ambasadorul Tunisiei în România. (Agerpres)
Semnarea unor protocoale româno-tunisieneLa Ministerul Comerțului Exterior s-au încheiat, sîmbătă, lucrările celei de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte ministeriale româno-tunisiene de cooperare economică și tehnică.Cu acest prilej au fost semnate : Protocolul sesiunii, Protocolul privind schimburile de mărfuri pe anul 1973 dintre cele două țări, precum și un Protocol de cooperare tehnică și științifică în domeniul sănătății.La semnare au asistat Constantin

Stanciu. adjunct al ministrului comerțului exterior, dr. Virginia Rus, adjunct al ministrului sănătății, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Comerțului Exterior, preoum și membrii celor două delegații participante la sesiunea comisiei mixte.A fost prezent Abdelmajid Chaker, ambasadorul Tunisiei în România.(Agerpres)
Sosirea in Capitală a ministrului industriei,

Cu prilejul 'lucrărilor celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei mixte ro- mâno-congoleze de cooperare economică și tehnică, ce se desfășoară la București, sîmbătă după-amiază a sosit în Capitală Justin Lekoundzou, ministrul industriei, minelor și turismului din Republica Populară Congo, președintele părții congoleze în comisie.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost întîmpinat de Ni-

colae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior, președintele părții române în comisie, Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior, de funcționari superiori din M.C.E.Au fost de față Jean-Baptiste Lounda, ambasadorul Republicii Populare Congo la București, membri ai ambasadei. (Agerpres)
vremea

mai coborîte la începutul intervalului, iar temperaturile maxime între 0 și 1(1 grade. în București : Vreme relativ rece la începutul intervalului, apoi în încălzire. Cerul va fi variabil, mai mult noros. Temporar precipitații. Temperatura in creștere spre sfîrșitul intervalului.

La 25 noiembrie a.c. a încetat 
din viață, după o grea și îndelun
gată suferință, academicianul Henri 
Coandă, consilier cu rang de minis
tru la Consiliul de Stat, președin
tele Institutului pentru creație 
științifică și tehnică.

Născut la București, în 
ziua de 7 iunie 1886. a absol
vit Liceul militar din Iași ca 
șef de promoție, continuîn- 
du-și apoi pregătirea ca elev 
al Școlii de ofițeri de artile
rie din București.

Dovedind înclinații remar
cabile în domeniul științelor 
tehnice — realizează prima 
sa invenție încă la vîrsta de 
14 ani, o combină pentru co
sit și treierat — Henri Coan
dă își desăvîrșește studiile în 
diferite instituții de învăță- 
mînt tehnic superior. Din 
lipsa unui climat necesar 
dezvoltării talentului său și 
realizării practice a capacită
ții sale inventive, în Româ
nia acelor timpuri, Henri 
Coandă și-a îndreptat pașii 
spre universitățile din Char
lottenburg, Liege, Montefiore 
și Paris. în capitala Franței 
a absolvit Școala superioară 
de aeronautică în fruntea 
promoției anului 1909.

Personalitatea complexă a 
savantului, capacitatea sa 
creatoare s-au manifestat cu 
intensitate în 
riate domenii 
tehnice, viața 
un exemplu
aspectul muncii pentru progres.

Cercetările sale stăruitoare în 
domeniul aeronauticii s-au mate
rializat, de-a lungul a peste 6 de
cenii de muncă pasionată, în re
marcabile succese, recunoscute în 
întreaga lume. în anul 1910 expe
rimentează primul avion cu reacție

cele mai va- 
ale științelor 
sa constituind 
pilduitor sub

Timpul probabil pentru zilele de 27. 28 și 29 noiembrie. In țară : Vremea va fi relativ rece la început, apoi în încălzire. Cerul va fi variabil, mai mult noros. Vor cădea precipitații locale, mai ales sub formă de ploaie. Vîntul va prezenta intensificări locale. Temperaturile minime vor fi cuprinse între —5 și 5 grade.

care am lucrat mulți ani alături de el, l-am apreciat și l-am iubit. A- cesta este acel farmec personal care nu poate fi exprimat deplin în cuvinte, care începea prin a te captiva și apoi prin a-ti comunica entuziasmul care stătea la baza tuturor acțiunilor.Intr-un fel, a subliniat prof. dr. Marius Mercea, directorul Institutului de izotopi stabili din Cluj, noi. fizicienii clujeni, ne considerăm elevi ai profesorului Hulubei. S-a interesat permanent de progresele realizate de noi, era adevăratul nostm îndrumător, conducător științific și părintele spiritual al muncii noastre de cercetare. Academicianul Horia Hulubei era animat în toate acțiunile sale de un patriotism fierbinte și intransigent. Cerea și dădea exemplul personal al unei dăruiri totale pentru țară, pentru știința românească, pentru dezvoltarea societății noastre socialiste. In tot ce întreprindea era de o tenacitate și perseverență fără egal, îmbinate cu un deosebit simț al măsurii și cu un entuziasm care a rămas tineresc, în ciuda trecerii timpului.Toți cei care au lucrat în preajma lui ap avut prilejul să-i cunoască tezaurul mare al calităților sufletești, emoționale, a arătat dr. Marius Pe- trașcu, director științific la Institutul de fizică atomică. Interesul pe care-1 purta pentru activitatea celor din preajma sa, răbdarea cu care îl asculta pe fiecare, dar și marea ințe- legere pentru probleme din domenii diferite, căldura sufletească degajată cu prilejul discuțiilor, toate acestea contribuiau la statornicirea unor relații între profesor și ucenic care rezistau peste ani. Aș menționa apoi trăsătura de organizator capabil să insufle celor din jur propriul entuziasm, dorința permanentă de auto- depășire. La acestea se alăturau dîr- zenia și tenacitatea, precum și dăruirea pînă la capăt.L-am auzit cu toții pe profesorul Hulubei repetind că oamenii, ca și copacii, trebuie să moară în picioare, a spus dr. Sorin Ciulii, cercetător principal la I.F.A. In întreaga sa viață, în activitatea de cercetare, profesorul Hulubei a rămas întotdeauna profund uman. Acesta este poate mesajul cel mai adine pe care ni l-a lăsat nouă, studenților săi. Profesorul Hulubei a fost toată viața un cercetător neliniștit, activ preocupat de toate problemele mari ale științei.După încheierea mitingului de doliu, în acordurile marșului funebru, sicriul cu corpul neînsuflețit al academicianului profesor Horia Hulubei a fost purtat pe umeri și așezat pe carul mortuar.O gardă militară, cu drapel, a prezentat onorul.Cortegiul funebru s-a îndreptat, apoi, spre Cimitirul Belu, unde a avut loc înhumarea.Asistența a păstrat un moment de reculegere, după care sicriul a fost coborît în criptă. (Agerpres)

din lume, realizare considerată de 
specialiștii timpului drept o revolu
ție în această direcție. Urmează 
apoi primul avion bimotor, tipurile 
de avioane larg cunoscute sub nu
mele de „Bristol-Coandă" și nenu
mărate alte creații care au contri-

matică, în atenuarea zgomotelor 
gazo-dinamice, ventilație, turbine 
cu gaze și abur și în alte domenii.

Spiritul său ingenios și capacita
tea sa creatoare s-au concretizat în 
peste 250 de invenții, cu aplicații în 
cele

buit la dezvoltarea tehnicii aviatice 
pe plan mondial.

Prin descoperirea „efectului 
Coandă", savantul român și-a asi
gurat un loc de onoare în rîndul 
iluștrilor cercetători din domeniul 
mecanicii fluidelor. Sînt bine cu
noscute aplicațiile „efectului Coan
dă" in aviația

rnai variate direcții, care con
stituie o valoroasă contribu
ție la îmbogățirea tezaurului 
științific național și mondial. 

Profund atașat patriei sale, 
însuflețit 
României 
Coandă a 
deceniu al 
strînsă cu activitatea și viața 
științifică din țară. Revenit 
în patrie, a îndeplinit funcții 
de răspundere, fiind consilier 
cu rang de ministru la Con
siliul de Stat al Republicii 
Socialiste România și pre
ședinte al Institutului pentru 
creație științifică și tehnică. 
El a fost membru al Acade
miei Republicii Socialiste 
România, Doctor Honoris 
Causa al Institutului politeh
nic din București și membru 
al altor foruri științifice din 
străinătate. Pentru meritele 
sale în dezvoltarea științei, 
H. Coandă a fost distins cu 
înalte ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste Româ
nia și ale altor țări.

încetarea din viață a aca
demicianului Henri Coandă 
constituie o grea pierdere 
pentru cercetarea științifică 
din țara noastră și știința 
mondială.

Oamenii de știință, ingine- 
tehnicienii, tineretul nostru,

de realizările 
socialiste, Henri 
ținut în ultimul 
vieții o legătură

modernă, în auto-

rii,
pentru care activitatea desfășurată 
cu atîta avînt de marele dispărut 
constituie o pildă demnă de urmat, 
îl vor păstra în memorie pe acade
micianul Henri Coandă ca pe un 
ilustru reprezentant al geniului 
creator al poporului român.

ACADEMIA 
REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMANIA

CONSILIUL 
PENTRU
ȘI TEHNOLOGIE

NAȚIONAL INSTITUTUL PENTRU CREAȚIE 
ȘTIINȚA ȘTIINȚIFICA și TEHNICA

la Comisia
Comisia 

neraliilor 
Coandă comunică :

Pentru ca ceitățenii să-și 
lua rămas bun de la acad.
Coandă, sicriul cu corpul defunc-

pentru organizarea fu- 
academicianului Henri

poată 
Henri

ÎN PREGĂTIRE LA CONSTANȚA

Construcția navelor de mare tonajCONSTANȚA (Corespondentul „Scinteii", Radu Apostol). — Ca în orice domeniu al construcției de mașini, și în construcția de nave activitatea de concepție devansează pregătirea fabricației, tehnologia propriu-zisă. Astfel, la Șantierul naval din Constanța, după cum ne relatează șeful compartimentului de concepție, in-, glnerul Mitică Rusen, în timp ce lucrările de dezvoltare a șantierului pentru construcția navelor de mare tonaj sînt în plină desfășurare, a fost înființat atelierul de trasaj optic, care și-a început activitatea. Potri-

vit proiectului de ansamblu al cargoului de 55 000 tone s-a trecut la trasarea planului de formă la scara de 1/10, operație care se va încheia pînă la sfîrșitul acestui an. In primul trimestru al anului viitor, pe baza trasajului Îs planșetă efectuat, vor fi pregătite clișeele utilizate de mașinile automate de debitat tablă navală. Pe baza a- cestor pregătiri, la sectorul de concepție se va trece în de- vans la construcția primului bloc-secție pentru cea mai mare navă maritimă produsă pînă acum în țară, cargoul de 55 000 tone.
I SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

RUGBI

România-Franța azi, 
la ConstanțaStadionul „1 Mai" din Constanța găzduiește astăzi, de la ora 14, tradiționalul meci anual dintre echipele României și Franței. Partida va fi arbitrată de scoțianul John Young. Oaspeții au sosit ieri în Capitală, de unde și-au continuat drumul, cu trenul, spre Constanța. Gazde pentru prima oară ale unui asemenea meci de maxim interes, organele locale au pregătit totul pentru ca întîlnirea să se dispute în cele mai bune condiții. Iată și echipele probabile, așa cum au fost comunicate de antrenorii respectivi, Teodor Rădulescu și Michel Celaya. ROMÂNIA : Durbac — Nica, Dragomirescu, Marica, Suciu— Nicolescu, D. Rășcanu — Fugigi, Postolache, Gh. Rășcanu, Șerban. Daraban. Ciornei, Ortelecan, Dinu. 

FRANȚA: Droitecourt — Lux, Trillo, Dorthe, Campaes — Romeu, Fouroux — Biemouret, W. Spanghero, Saisset, Esteve, Cester, Irațabal, Benesis, Va- querin.

A.S.A. Tg. Mureș (ora 14,00, stadionul „Republicii").Celelalte șase partide ale etapei a XIII-a se dispută în țară, astfel : C.S.M. Reșița—Universitatea Craiova, Steagul roșu Brașov—S.C. Bacău, Petrolul Ploiești—Sportul studențesc, Jiul Petroșani—Farul, C.F.R. Cluj— F.C. Argeș, U.T. Arad—Steaua.
HANDBAL

„Trofeul Carpați" 
de la lașileri. în penultima zi a turneului internațional feminin de handbal, dotat cu „Trofeul Carpați", s-au înregistrat următoarele rezultate : Ungaria—România (tineret) 22—8. Iugoslavia—R. D. Germană 12—11, U.R.S.S.—România 9—8 (3—4).Astăzi după-amiază vor avea loc ultimele partide : ora 16,30 :U.R.S.S.—România (tineret) ; ora 17,40 : Iugoslavia—Ungaria ; ora18,50 : România—R. D. Germană.

AUTOMOBILISM
FOTBAL

In Capitală și în țară
Concurs de viteză 

la Brăila

pentru organizarea funeraliilor
tului va fi depus în aula Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia.

Publicul va avea acces luni, în
tre orele 12—15, și marți, între 
orele 9,30—11,30. Adunarea de do-

liu va avea loc marți, la ora lî, 
după care cortegiul funebru va 
porni de la Academia Republicii 
Socialiste România la cimitirul 
Belu, unde va avea loc înhumarea.

Imagini noi
în străvechea UrgaCu mai în urmă, denumire socialiste, dire de _ ... _______gurele construcții din piatră citeva mînăstiri și case ale negustorilor. Acum, Ulan-Batorul se înfățișează ea un oraș modern, cu edificii și construcții de locuințe multi- etajate. Seara ele apar ca niște șiraguri de lumini, munți din preajmă. Pe/ bulevardele largi, străjuite de peluze de iarbă și flori, la orele serii dăinuie o animație deosebită. Izbitoare este omniprezenta constructorilor. Ei înalță noi cartiere de locuințe, fabrici și uzine moderne, care conferă orașului noi dimensiuni. Stilul arhitectonic al noilor clădiri este inspirat din gustul pentru frumos, pentru armonie și echilibru al acestui popor, din deosebita sa sensibilitate și gingășie păstrate nealterate, în ciuda vicisitudinilor unei naturi aspre.Am privit orașul de la înălțimea unui bloc turn, pe deasupra puzderiei de antene de radio și televiziune. Din multitudinea edificiilor am distins cupola circului de stat, construit cu colaborarea constructorilor români. Clădirile administrative și social-culturale. raioanele de locuințe se undeva, în zarea ultimelor acolo unde încep șantierele obiective economice. Ne-am la Tolgait, cartier industrial situat

puțin de jumătate de secol străvechea Urga, vechea a capitalei Mongoliei mai era o îngrămă- iurte. în trecut, sin- erau
ornate de briul de

însemnări din R.P. Mongolă

micro- pierd lumini, noilor oprit

la periferia capitalei, unde funcționează citeva zeci de intreprinderi industriale moderne. Marile combinate de prelucrare a cărnii și de morărit, o centrală electrică și o alta de termoficare, fabricile de materiale de construcții, precum și alte obiective economice aflate în funcțiune sau in curs de construcție au transformat această zonă în principalul cartier industrial al orașului.Cu vădită mindrie, interlocutorii noștri mongoli ne vorbesc despre ultimele realizări in industrializarea socialistă. Dar oricit de multe sînt noutățile, ei revin la una dintre unitățile „veterane", create încă în anul 1934; combinatul industrial pentru prelucrarea produselor animalieră, unde lucrează peste 5 000 de muncitori, tehnicieni și ingineri.Vocația de constructori a mongolilor se reliefează cu pregnanță In ansamblurile de locuințe, pe care încă nu s-a așternut patina vremii. Ele sînt ridicate de către foștii arați care, părăsind iurtele din stepă, și-au însușit o multitudine de profesii noi.Numeroșii interlocutori din Mongolia s-au interesat de realizările poporului român, de suocesele Construcției socialiste in țara noastră. In cuvintele lor am deslușit mărturii grăitoare ale sentimentelor, reciproc împărtășite, de caldă prietenie. care leagă țările și popoarele noastre.
C. BORDE1ANU

„Duminica fotbalistică" programează pentru azi, la București, următoarele meciuri : România—Iugoslavia. in cadrul preliminariilor „Turneului U.E.F.A." pentru juniori (ora 10,30, pe stadionul Giulești) ; Dinamo—Universitatea Cluj (stadionul „Dinamo". ora 14,00) ; Rapid—
In cursul dimineții de azi, la Brăila va avea loc un concurs automobilistic de viteză în circuit. Și-au anunțat participarea numeroși auto- mobiiiști — între care unii cu deosebită experiență — din București, Brăila, Brașov, Galați, Cluj.

În cîteva rînduri• S-a încheiat turneul zonal feminin de șah de la Pernik. în ultima rundă, liderele au jucat prudent, pentru a-și menține pozițiile fruntașe. Astfel, partidele Nicolau — Eretova, Baumstarck — Gheorghieva și Haar — Veroczi s-au încheiat remiză. Reușind s-o învingă pe Vokra- lova, Karakas a intrat și ea în plutonul fruntaș. în felul acesta, Baumstarck (România), Nicolau (România), Karakas (Ungaria) și Veroczi (Ungaria) au acumulat cite 8,5 puncte, iar pentru desemnarea celor trei șahiste care vor participa la turneul interzonal se va disputa un meci de baraj.• Echipa de hochei pe gheață Dynamo Berlin s-a calificat pentru tu

rul trei al „Cupei campionilor europeni". în meciul retur, disputat la Berlin, hocheiștii din R. D. Germană au terminat învingători cu scorul de 9—0 în fața formației poloneze Pod- liale Nowy Târg.• Ciclista italiancă Maria Cressari a eșuat în tentativa sa de doborire a recordului mondial al orei, deținut din anul 1958 de Elsy Jacobs (Luxemburg) cu performanța de 41.347 km. în cursa desfășurată pe velodromul olimpic din Ciudad de Mexico, Maria Cressari a parcurs în- tr-o oră distanța de 41,273 km. în cadrul acestei tentative, sportiva italiancă a stabilit însă un nou record mondial pe distanța de 10 km : 14’19”90/100.

î ț
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Noi produse „DERO
de largă

(CorespondentulPLOIEȘTI„Scinteii", Constantin Căpraru). — De curind, în magazine a fost pus în vinzare un nou produs cu marca DERO. Este vorba de detergentul de înmuiere „Prima", ambalat în cutii de 600 de grame. la prețul de 3 lei.— Cu acest nou produs al uzinei noastre — ne spune inginera Aristina Parotă. directorul unității ploieștene — am căutat să rezolvăm un vechi deziderat al gospodinelor, care cereau, pe bună dreptate, un detergent cu mare putere de acțiune asupra acelor țesături de bumbac, in și cînepă foarte murdare. Pină acum am livrat la Ploiești, București. Timișoara și în alte centre circa 140 000 cutii. Cerințele sînt din ce în ce mai mari. Ne străduim, folosind mai bine

toate rezervele interne, ca cursul lunii decembrie să expediem comerțului încă tone.După cum ne-a informat terlocutoarea noastră, uzina ,,DERO“ din Ploiești a mai asimilat, omologat și experimentat timp de citeva luni două noi produse : „Dero Luxil" pentru spălatul veselei și „Dero-șam- pon“ pentru întreținerea autoturismelor. Hotelul „Intercontinental" București și unitățile „Auto- service" din Ploiești, care au folosit mai mult de o jumătate de an noile produse, le-au dat calificativul „foarte bine". După acest examen, noile produse vor fi. puse în vinzare pe piață, frumos ambalate, în flacoane de plastic de un litru și de o jumătate de litru.
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nternațională
DEZBATERILE DIN ADUNAREA GENERALĂ A O.N.U. EVIDENȚIAZĂ,

IN CONTINUARE, LARGA APROBARE A PROIECTULUI DE REZOLUȚIE

PREZENTAT DE TARA NOASTRĂ

Convorbirile 
dintre Ie Duc Tho 

și H. Kissinger

PARIS O

AGENDA ECONOMICĂ
BUDAPESTA

Propunerile României sini menite să întărească
rolul 0. N. 11 în menținerea păcii si securității

NEW YORK 25. — Corespondentul nostru, Constantin Alexan- 
droaie, transmite : Plenara Adunării Generale a O.N.U. și-a continuat 
dezbaterile asupra punctului vizind întărirea rolului Organizației Na
țiunilor Unite în viața internațională, înscris — din inițiativa Româ
niei — pe ordinea de zi a sesiunii. Principalele puncte de reper ale 
intervențiilor vorbitorilor, în cursul dezbaterilor, au fost necesitatea 
adoptării unor măsuri eficiente pentru întărirea rolului O.N.U. în viața 
internațională, reafirmarea solemnă a atașamentului statelor membre 
la principiile și obiectivele înscrise în Carta Națiunilor Unite și urmă
rirea neabătută, de către toate țările, a tanspunerii lor în practica re
lațiilor externe.

SALUTĂM INIȚIATIVA LUATĂ DE GUVERNUL ROMÂNReprezentantul permanent al Suediei, Olof Rydbeck, a subliniat, în cuvîntul său, că, în conformitate cu poziția politică adoptată de guvernul suedez, de a contribui la edificarea unor relații pașnice și mai raționale în lume, ancorate în principiile Cartei Națiunilor Unite, „este oît se poate de normal interesul activ pe care îl manifestă Suedia față de propunerile menite să întărească rolul O.N.U. în menținerea păcii și securității, ’ rea cooperării nile. î _ ___ ______delegația noastră salută inițiativa luată de guvernul României de a include pe agenda sesiunii punctul privitor la sporirea rolului O.N.U.".„Este util și necesar să se analizeze periodic modul în care Națiunile Unite își îndeplinesc sarcinile fundamentale și să se ia în considerație ce trebuie făcut pentru a spori capacitatea O.N.U. de a face față necesităților unei lumi în continuă schimbare. Cînd întreprindem o asemenea acțiune, trebuie să pornim întotdeauna de la convingerea că Organizația Națiunilor Unite a fost întotdeauna și va fi un instrument al voințelor politice ale națiunilor. Cum O.N.U. nu este altceva decît o oglindă a relațiilor internaționale, ea nu poate face mai mult decît vor să facă statele membre. „Cel mai important lucru este ca țările membre să-și manifeste decizia de a folosi mai bine acest instrument și de a respecta mai bine principiile și obligațiile înscrise in Cartă".Referindu-se, în continuare, la destinderea vieții internaționale, vorbitorul a spus : „în anii recenți, lumea a fost martora accelerării e- forturilor pentru realizarea destinderii. în unele zone de conflict putem acum discerne semne încurajatoare, în același timp însă, această tendință generală nu s-a reflectat printr-o hotărîre comună de a recurge la folosirea O.N.U. spre atingerea acelorași scopuri ale destinderii".Amintind cuvintele secretarului general al O.N.U., potrivit căruia „Națiunile Unite furnizează mijloace prin care toate statele, mari și mici, pot participa pe baza egalității și suveranității bilire și securității zentantul acordul cu opinia că „i mului trebuie să i se substituie diplomația multilaterală în cadrul organizației internaționale, care servește drept supapă de siguranță în

timpuri critice și instrument pentru soluționarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale.Referindu-se la proiectul de rezoluție, reprezentantul Suediei a sub-

liniat că „documentul, supus dezbaterilor de România, împreună cu celelalte 25 de state coautoare, oferă guvernelor noastre posibilitatea de a-și spune părerile în legătură cu o mare arie de probleme și de a avansa propuneri de măsuri și mijloace pentru întărirea rolului O.N.U. în viața internațională".In încheiere, vorbitorul a relevat necesitatea respectării de către toate statele, în relațiile lor internaționale, a principiilor consfințite în declarația cu privire la principiile dreptului internațional, relațiilor ' prietenești și cooperării între state, arătînd, totodată, că aceasta este una din căile cele mai eficiente care o poate urma fiecare stat scopul întăririi rolului O.N.U. pe în

. . în dezvolta--------- între toate națiu- In acest spirit — a spus el —

lor la procesul de sta- menținere a păcii și internaționale", repre- Suediei și-a exprimat unil-ateralis-

RECUNOSCÎND intenția constructivă 
Șl țelul practic al acestei inițiative 

NE ANGAJĂM SĂ O SPRIJINIMLuînd cuvîntul, reprezentantul Argentinei, Guillermo Arnaud, a spus : „Am studiat cu deosebită atenție proiectul de rezoluție vizînd întărirea rolului O.N.U. în menținerea păcii și securității internaționale, dezvoltarea cooperării între toate națiunile și promovarea normelor dreptului internațional în relațiile dintre state. De asemenea, am luat cunoștință cu interes de memorandumul explicativ al guvernului mân, depus cu prilejul înscrierii cestui punct pe agenda sesiunii de conținutul discursului tantului României rostit cu prezentării rezoluției. Argentina salută cu deosebită simpatie această inițiativă și declarăm că o vom sprijini și vom vota în favoarea rezoluției’. Nu putem să nu sprijinim acest punct al ordinii de zi, a cărei idee fundamentală este de a examina, cu participarea tuturor statelor membre ale organizației, reafirmarea și întărirea rolului Națiunilor Unite în lume".Arătînd că țara sa consideră O.N.U. necesară, iar scopurile și funcțiile sale utile, reprezentantul Argentinei a subliniat necesitatea extinderii cooperării dintre toate statele, a reglementării pe cale pașnică a diferendelor, arătînd, totodată, că „scopurile șl principiile enunțate în Carta Națiunilor Unite pot fi aplicate de această organizație cu condiția ca statele membre să o folosească pentru armonizarea eforturilor sincere ale țărilor în vederea realizării idealurilor Cartei".Vorbitorul a declarat, în continuare, că țara sa sprijină ideea sporirii rolului și autorității O.N.U., întrucît consideră că statele trebuie să depășească ezitările și neîncrederea și să folosească organizația ca pe un instrument eficace pentru realizarea obiectivelor comune prevăzute în Cartă și, uzînd apoi de eficacitatea sa, să o transforme intr-un forum puternic, capabil de noi realizări.Menționînd apoi că, în această lume a interdependențelor, în care cuceririle științei și tehnologiei au

ro- a- Ș* reprezen- prilejul

micșorat distanțele între țări și continente, reprezentantul argentinean a insistat asupra reafirmării inalienabilității suveranității naționale a fiecărui stat, fără excepție, a respectării cu strictețe a acestui principiu în relațiile interstatale, precum și a neintervenției în afacerile interne ale altor țări, dreptului popoarelor la autodeterminare, interzicerii folosirii forței sau amenințării cu forța împotriva integrității teritoriale și independenței politice a oricărui stat și soluționării diferendelor prin mijloace pașnice. „Noi, a continuat vorbitorul, sprijinim, de asemenea, ideea ca organizația noastră să-și sporească rolul în prevenirea și reprimarea tuturor actelor de agresiune, indiferent de natura lor, care ar pune în pericol securitatea și dezvoltarea statelor și, prin urmare, pacea și securitatea internațională. Sperăm că O.N.U. va realiza în cele din urmă un mecanism care să-i sporească eficacitatea în prevenirea conflictelor, astfel ca, prin intermediul O.N.U., să putem ajunge și la eliminarea colonialismului".In încheiere, reprezentantul Argentinei a subliniat necesitatea ca O.N.U. să pună un -accent deosebit pe promovarea acestor principii de drept internațional în viața contemporană, pentru edificarea unor relații normale între toate statele. Ex- primînd apoi speranța că un număr mare de guverne vor răspunde pozitiv rezoluției inițiate de România și vor exprima opiniile lor în legătură cu căile și mijloacele de întărire a rolului O.N.U. în lume, vorbitorul a declarat că, „recunoscînd intenția constructivă și țelul practic al acestui proiect de rezoluție, Argentina se angajează să-l sprijine".

APLICAREA PRINCIPIILOR DE DREPT INTERNAȚIONAL CU
PRINSE IN REZOLUȚIA ROMÂNEASCĂ - PIATRA UN

GHIULARĂ A SPORIRII EFICACITĂȚII O.N.U.A luat apoi cuvîntul Garcia Robles, reprezentantul permanent al Mexicului la O.N.U., care, după ce a exprimat „deosebita satisfacție a delegației mexicane pentru înscrierea pe agenda prezentei sesiuni a punctului privind creșterea rolului O.N.U. în viața internațională", a subliniat că „titlul acestei inițiative a fost judicios ales, el evidenținfa necesitatea creșterii rolului O.N.U. și a eficacității sale în domenii fundamentale cum sînt : menținerea și consolidarea păcii și securității mondiale și dezvoltarea cooperării între toate națiunile lumii. Convingerea noastră este că, dacă ar fi astfel înțeleasă cooperarea economică internațională, ea ar putea constitui unul dintre cele mai eficiente mijloace pentru consolidarea păcii. In sfirșit, al treilea domeniu inclus in titlul inițiativei românești privește clar importanța promovării normelor de drept internațional în relațiile dintre state", iar aplicarea acestor principii constituie „piatra unghiulară a eficacității Națiunilor Unite".în acest context, vorbitorul a a- mlntit că „Declarația asupra princi-

piilor dreptului internațional, relațiile prietenești și de cooperare dintre state în conformitate cu Carta O.N.U.,-adoptată la cea de-a 25-a Sesiune a Adunării Generale, a constituit un pas înainte spre definirea înțelesului și scopurilor acestor principii".în încheiere, ambasadorul Mexicului a declarat: „Ne exprimăm încrederea că proiectul de rezoluție, la care și Mexicul este coautor, va întruni adeziunea generală a statelor membre, care sînt invitate prin acest document să înainteze secretarului generai al O.N.U. opiniile lor în legătură cu mijloacele și căile de sporire a rolului Națiunilor Unite în viața internațională, precum și propuneri pentru amplificarea eficacității hotărîrilor și rezoluțiilor adoptate de organismele O.N.U.".
*Dezbaterile în plenul Adunării Generale asupra inițiativei românești vor continua luni dimineața. Pe lista vorbitorilor se mai află înscriși încă 21 de reprezentanți ai statelor membre.

PARIS 25 (Agerpres). — O nouă întrevedere a avut loc la Paris între Le Duc Tho. consilierul special al delegației R.D.V. la convorbirile de la Paris în problema Vietnamului, și Henry Kissinger, consilierul special al președintelui S.U.A. pentru problemele securității naționale.Ca și cele precedente, întrevederea din 25 noiembrie a avut un caracter confidențial.In știrea difuzată de delegația R.D.V. se arată că Le Duc Tho va avea o nouă întrevedere cu Henry Kissinger la 4 decembrie a.c.

în capitala ungară s-au desfășurat lucrările sesiunii grupei de lucru româno-un- gare în domeniul industriei ușoare. Cu acest prilej, între ministerele industriei u- șoare din România și Ungaria a fost semnat un protocol care prevede pentru anul 1973 dezvoltarea și adîncirea în continuare a colaborării economice și tehnico-științifice dintre două ministere. Protocolul a semnat, din partea română, către Enea Nicolae, primjunct al ministrului industriei ușoare, iar din partea ungară de Erno Pești, adjunct al ministrului industriei ușoare.

— anunță agenția T.A.S.S. Agenția menționează că înțelegerea prevede livrarea, pe credit, din Japonia în Uniunea Sovietică, a unor instalații, mașini, utilaje și materiale necesare efectuării explorărilor. Suma, forma și condițiile creditului vor fi precizate ulterior. Tratativele în aceste probleme vor continua.

MANIFESTĂRI 
CONSACRATE 
ANIVERSĂRII 
REPUBLICII

MOSCOVA

ÎNTREVEDERE
M. SCHUM ANN-H. KISSINGERPARIS 25 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Franței, Maurice Schumann, a primit vineri, la Quai d’Orsay, pe Henry Kissinger, consilier special al președintelui Nixon pentru problemele securității naționale — relatează agenția France Presse. Kissinger a informat, cu a- ceastă ocazie, pe șeful diplomației franceze asupra stadiului convorbirilor desfășurate în ultimele zile în capitala Franței cu. Le Duc Tho, consilier al delegației R.D. Vietnam la conferința de la Paris în problema vietnameză.

BOMBARDAMENTE
ASUPRA R.D. VIETNAMHANOI 25 (Agerpres). — într-o declarație a purtătorului de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R.D. Vietnam, transmisă de agenția V.N.A., se arată că, la 23 noiembrie, bombardiere de tipul B-52, precum și aparate ale aviației tactice americane, au atacat din nou regiuni aleR. D.V. Ministerul Afacerilor Externe, se arată în declarație, denunță aceste acte de război și cere administrațieiS. U.A. să pună capăt imediat bombardamentelor, minării și blocadei porturilor, tuturor acțiunilor prin care sînt încălcate suveranitatea și securitatea R.D. Vietnam.
ORIENTUL APROPIAT

Incidente siriano-israeiieneDAMASC 25 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt militar de la Damasc, reluat de agențiile M.E.N. și Reuter, a declarat că trupele israelie- ne au deschis, sîmbătă la ora 11,30 (ora locală), tiruri de mortiere și mitraliere împotriva pozițiilor 6iriene situate pe înălțimile Golan.în capitala siriană, s-a anunțat, de asemenea, că artileria siriană a bombardat pozițiile israeliene de la Kafr Nafak și Kuneitra.TEL AVIV 25 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt militar israelian a afirmat că artileria siriană a bombardat, simbătă dimineața, poziții ale armatei israeliene situate în sectorul de sud al înălțimilor Golan — transmit agențiile Reuter și France Presse. El a spus, de asemenea, că forțele israeliene nu au replicat.

agențiile de presă

cele fost de ad-
Un acord interguvernamental privind dezvoltarea în continuare a colaborării economice și tehnice între U.R.S.S. și Republica Democratică Populară a Yemenului a fost semnat la Moscova — anunță agenția T.A.S.S.

SANTIAGO DE CHILEPavilionului României de la tîrgul internațional „Fisa", din Santiago de Chile, i-a fost atribuit premiul pentru „bunuri capitale". România a expus la acest tîrg mașini și utilaje, echipamente pentru industriile minieră, de construcții și textilă, autocamioane, tractoare, apara- taj electronic și electrotehnic, alte produse industriale.
VARȘOV1Aîntre 20—24 noiembrie, Varșovia s-a desfășurat de-a 4-a sesiune a Comisiei mixte polono-belgo-Iuxembur- gheze, create în conformitate cu acordul din anul 1965 privind colaborarea economică, industrială și tehnică dintre cele trei țări, încheiat între R.P.Po- lonă și Uniunea economică bel- go-luxemburgheză, informează agenția P.A.P.
TOKIO

PARIS

lacea

_ în cadrul tratativelor dintre delegațiile U.R.S.S. și Japoniei, care au avut loc la Tokio, s-a ajuns la o înțelegere privind colaborarea în explorarea petrolului și gazelor pe platoul continental al insulei Sahalin

Un grup de studiu în domeniul petrolului al R. P. Chineze, condus de Tan Ke, adjunct al ministrului industriilor chimică și a combustibilului, a făcut o vizită în Franța, unde a avut întrevederi cu Robert Poujade, ministru delegat pe lîngă primul ministru al Franței, însărcinat cu protecția naturii și a mediului înconjurător, cu reprezentanți ai cercurilor economice și științifice franceze și a vizitat întreprinderi din ramurile petrolului și chimiei.

BUDAPESTA 25. — Corespondentul nostru, Al Pintea, transmite : în întîmpinarea celei de-a 25-a aniversări a proclamării republicii, sîmbătă a fost inaugurată la Budapesta o expoziție de artă decorativă românească. Publicul budapes- tan are posibilitatea să cunoască aproape o sută dintre cele mai reprezentative lucrări de sculptură în lemn, tapiserie și ceramică realizate în ultimii ani de artiștii plastici români.Expoziția a fost deschisă de Sandor Miko, secretar al Uniunii Artiștilor din Ungaria.
★DELHI 23 (Agerpres). calitatea Dehra, statul

general PlasticiIn lo- ------- indian Uttar Pradesh, a avut loc un spectacol festiv în cadrul căruia a fost prezentat filmul românesc „Columna". Au fost prezenți o- ficialități locale, fruntași ai vieții cultural-artistice, oameni de afaceri, ziariști.
BUDAPESTADupă cum relatează agenția M.T.I., la Budapesta au avut loc convorbiri între delegații guvernamentale ale R. P. Ungare și R. F a Germaniei în legătură cu dezvoltarea comerțului și colaborării tehnico- științifice bilaterale. Ca urmare a acestor convorbiri, la 24 noiembrie, a fost parafat un protocol.Potrivit datelor preliminare, în anul 1972, volumul schimburilor bilaterale de mărfuri va fi, în expresie bănească, egal cu 1,5 miliarde mărci vest-ger- mane.

Finlanda a recunoscut 
oficial R. D. Germană 
și R. F. a GermanieiHELSINKI 25 (Agerpres). — Finlanda a recunoscut oficial Republica Democrată Germană și Republica Federală a Germaniei, a făcut cunoscut Ministerul Afacerilor Externe do la Helsinki. Hotărîrea a fost adoptată în cursul unei reuniuni a cabinetului de miniștri finlandez.

O.C.A. ESTE GATA SĂ FACILITEZE ÎNCEPEREA 
NEGOCIERILOR DINTRE MIȘCĂRILE DE ELIBERARE 

NAȚIONALĂ ȘI LISABONA

1N COMITETUL PENTRUExtinderea colaborării dintre Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) și Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.) formează obiectul unei rezoluții elaborate de 16 state, printre care și România, și adoptată în unanimitate de Comitetul pentru problemele economice al Adunării Generale a O.N.U.Subliniind „rolul central al O.N.U.D.I. în cadrul activităților O.N.U. în domeniul dezvoltării industriale" și relevînd „importanța industrializării pentru realizarea cu succes a scopurilor strategiei dezvoltării industriale din cel de-al doilea deceniu al dezvoltării", rezoluția cere celor două organisme, P.N.U.D. și

PROBLEMELE ECONOMICEO.N.U.D.I., să-și intensifice colaborarea pentru concertarea eforturilor lor în vederea sprijinirii progresului social și economic al țărilor în curs de dezvoltare. De asemenea, rezoluția subliniază „necesitatea întăririi legăturilor dintre O.N.U.D.I. și statele în curs de dezvoltare prin intermediul programului de specialiști în domeniul industrializării, a cărei importanță pentru extinderea programelor operaționale ale O.N.U.D.I. a fost pe deplin recunoscută, in special în ce privește elaborarea și aplicarea programelor pe termen lung dintr-o țară dată și promovarea unor măsuri speciale de asistență pentru cele mai puțin dezvoltate țări din grupul țărilor în curs de dezvoltare".

La Betlin a avu* 1°° 0 întrevedere între Erich Honecker, prim- secretar al C.C. al P.S.U.G., și Luis Corvalan, secretar general al Partidului Comunist din Chile — anunță agenția A.D.N. Cu acest prilej, a fost exprimată dorința reciprocă de a adinei în continuare relațiile dintre P.S.U.G. și P. C. din Chile.
0 întrevedere între Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și Salem Robaya Aii, președintele Consiliului Prezidențial, secretar general adjunct al Frontului Național al Republicii Democratice Populare a Yemenului, a avut loc la Moscova. După cum relevă agenția T.A.S.S., în cursul convorbirii au fost discutate probleme ale relațiilor reciproce și ale situației internaționale care prezintă interes pentru cele două părți. La 25 noiembrie, delegația yemenită și-a încheiat vizita în U.R.S.S.
Președintele Consiliului 

de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
Stanko Todorov,1_a primit pe Nikolaos Efessios, ministrul economiei al Greciei, conducătorul delegației țării sale la sesiunea Comisiei mixte de colaborare economică dintre Bulgaria și Grecia. în cursul convorbirii au fost abordate probleme referitoare la lărgirea colaborării e- conomice și tehnico-științifice dintre cele două țări.

Convorbiri chino-libane- 
gg La Pekin au avut loc convorbiri între Ci Pîn-fei, ministrul afacerilor externe al R. P. Chineze, și ministrul de externe al Libanului, Khalil Abu Hamad, aflat într-o vizită de prietenie în China.

In R.P.D. Coreeană au în
ceput adunările pentru de
semnarea candidaților în

vederea alegerilor de deputați în Adunarea Populară Supremă. La prima adunare, care a avut loc la Hytcheun, a fost prezentată candidatura tovarășului Kim Ir Sen, informează agenția A.C.T.C.
BONN 25 — Trimisul special 

Agerpres, V. Crișu, transmite : 
In cadrul aniversărilor de mari 
personalități ale istoriei poporu
lui român, la ambasada română 
din R. F. a Germaniei a avut 
loc o seară comemorativă de
dicată lui Avram lancu, cu 
ocazia împlinirii a 100 de ani de 
la moartea marelui patriot ro
mân. A fost prezentat filmul 
documentar „Rapsodia română".

Un grup de senatori din 
Statele Unite, in cu Stuart Symington, au făcut o vizită în Iugoslavia, în cadrul unui turneu de studiu în Europa. Ei au avut convorbiri cu reprezentanți ai Adunării Federale și alte personalități politice iugoslave, consacrate unor probleme internaționale și relațiilor dintre Iugoslavia și S.U.A.

Ministrul de externe ui
R.P. Bulgaria, Petăr Mladenov,aflat într-o vizită oficială la Ankara, a fost primit de președintele Republicii Turcia, Cevdet Sunay. Cu acest prilej, au fost discutate probleme privind dezvoltarea în continuare a relațiilor de bună, vecinătate dintre Bulgaria și Turcia.

Președintele Franței, Geor- ges Pompidou, și-a încheiat vineri vizita oficială de cinci zile pe care
REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA C BUCU cești, Piața

ADDIS ABEBA 25 (Agerpres). — Secretarul general al Organizației Unității Africane, Nzo Ekhangaki, a lansat un apel țărilor occidentale, cerîndu-le să determine guvernul portughez să accepte rezoluția Consiliului de Securitate, prin care se cere Portugaliei să pună capăt operațiunilor . sale militare și tuturor actelor represive împotriva popoarelor din Angola, Guineea-Bissau și Mozambic.Secretarul general al O.U.A. a precizat, totodată, că O.U-A. este gata să faciliteze începerea negocierilor dintre reprezentanții guvernului de la Lisabona și cei ai mișcărilor de eliberare națională.La rîndul său, Agostinho Neto. președintele ”■ . .....................Eliberarea se aflăRabat, a declarat că mișcarea pe care o conduce „este gata să discute cu Portugalia". El a relevat că M.P.L.A. se pronunță pentru „o soluție politică" a luptei popoarelor din colo-

niile portugheze, întrucît „aceasta ar evita războiul și violența". Referindu-se ia rezoluția Consiliului de Securitate, Agostinho Neto a subliniat că aceasta reprezintă în fapt o „recunoaștere a personalității mișcărilor de eliberare națională ca entitate politică reprezentativă a popoarelor din aceste teritorii. Considerăm că această decizie va avea consecințe juridice și politice".

PEKIN 25 (Agerpres). — Agenția China Nouă a difuzat un comunicat în care se arată că guvernul R. P. Chineze și guvernul Republicii Zair au hotărît, în conformitate cu principiile respectului mutual al suveranității și integrității teritoriale, nea- ' mestecului în treburile interne, egalității, avantajului reciproc și coexistenței pașnice, să normalizeze relațiile dintre cele două țări. Ele au căzut de acord să se facă schimb de reprezentanțe diplomatice la nivel de ambasadă.

Mișcării Populare pentruAngolei (M.P.L.A.), care într-o vizită oficială la

transmit
a făcut-o în Volta Superioară și Republica Togo.

Potrivit acordului de nor
malizare a relațiilor indo-
pakistaneze, intervenit la Simlaîntre premierul Indira Gandhi și președintele Zulfikar Aii Bhutto, india a ’ predat părții pakistaneze 423 de prizonieri militari bolnavi sau răniți, care s-au aflat pe teritoriul indian din momentul încetării conflictului militar între cele două țări, a anunțat în parlament ministrul a- părării, Jagjivan Ram — informează agenția T.A.S.S. Totodată, el a arătat că guvernul Indiei a asigurat repatrierea altor 585 de persoane de naționalitate pakistaneză.

Cunoscutul chirurg Chris
tian Barnard 3 3nun?t că s a alăturat Partidului Unit de opoziție și că va candida pentru un loc în parlament. El a arătat că, intrînd în viața politică, nu va abandona practicarea activității sale chirurgicale. Explicînd semnificația acțiunii sale, Christian Barnard a arătat că el este conștient de necesitatea unor schimbări în ceea ce privește politica guvernului de la Pretoria.

„Cosmos-537" este noul satelit artificial al Pămîntului, lansat în Uniunea Sovietică la 25 noiembrie. Satelitul este destinat continuării explorării spațiului cosmic, potrivit programului anunțat.
Starea excepționalădecre- tată la 26 aprilie 1971 în 11 provincii ale Turciei a fost prelungită, vineri, cu încă două luni — informează a- genția Associated Press. Guvernul a luat această hotărîre la recomandarea Consiliului Securității Naționale.

Inaugurarea primului baraj al 
sistemului hidroenergetic de la IngaKINSHASA 25 (A-gerpres). — Președintele Mobutu Șese Se- ko a inaugurat, vineri, în cadrul manifestărilor organizate, cu prilejul Zilei naționale a Republicii Zair, primul baraj din cadrul vastului proiect hidroenergetic de la Inga, de pe fluviul Zair (vechea denumire a

fluviului Congo) — o- biectiv de o însemnătate deosebită pentru dezvoltarea economi-dezvoltarea că a țării.Energia produsă de barajului, primă etapă, este de 300 000 de kWh. O linie de 2 500 km va furniza energie minelor de cupru din provincia Shaba, a căror

electrică centrala în această
producție va fi dublată în acest mod, precum și unui nou complex industrial inclu- zînd o uzină de oțel.Centrala electrică de la Inga și celelalte instalații mentare care vor realizate pe Zair vor ridica, 1976, producția de e- nergie electrică a țării la 30 milioane kWh.

comple- fi fluviul In
ARGENTINA

Alternative intr-o vie 
înfruntare politică

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRUDe o săptămînă, prezența fostului președinte Juan Peron în Argentina, după 17 ani de exil, continuă să fie tema politică centrală, în jurul căreia se țes o sumedenie de versiuni contradictorii. Deși terenul faptelor se arată pînă acum mai puțin bogat decît cel al supozițiilor, se cuvine să începem cu el, consem- nînd măcar cîteva elemente de substanță. Refuzînd să primească personal emisari ai guvernului — pentru că dorește să trateze direct cu președintele Lanusse — Peron s-a îngrijit, în primul rînd, de fortificarea suportului său politico-sindi- cal, încercînd să unească în jurul „justițialismului" — doctrina partidului al cărui inspirator este — toate sectoarele opoziționiste. După ce și-a asumat efectiv președinția „Frontului civic de eliberare națională" (coaliție creată ca răspuns la încercările guvernului de a alcătui o alianță proprie, în jurul grupării „Ora poporului") a reușit să ajungă la o înțelegere cu liderii a 15 partide politice, privind următoarele exigențe : revocarea legii care împiedică anumite candidaturi în alegerile din 11 martie 1973 (formal, atît Peron, cit și Lanusse nu pot candida, primul fiindcă nu s-a întors în țară pînă la termenul limită de 25 august, al doilea, fiindcă nu a renunțat la funcțiile publice pînă la acea dată), suspendarea stării excepționale, accesul partidelor politice la mijloacele de difuzare controlate de guvern, revocarea legii electorale și eliberarea deținuților politici. La rîndul său, președintele Lanusse ține să precizeze : programul electoral stabilit este „ireversibil" și nu i se vor modifica „termenele sau etapele principale" ; viitorul guvern rezultat din alegeri va fi „de tranziție" și nu va putea „trece pe o linie secundară" forțele

armate, fiindcă acestea sînt „angajate în proces" ; ar fi dispus să discute cu Peron, dar „fără condiții".Un ponderat schimb de amabilități, desfășurat concomitent, sugerează insă o posibilă elasticizare reciprocă a acestor poziții.Comentatorii politici consideră că Argentina se află, în acest moment, poate cel mai delicat din istoria ei modernă, la o răscruce unde două drumuri stau în fața protagoniștilor militari .și civili î normalizarea democratică (în vorbe, unanim acceptată), sau o confruntare de proporții și cu consecințe imprevizibile.Trecînd peste echivocurile calculate ale vocabularului politic, se poate considera că încă nu s-a ajuns la runda decisivă pentru care părțile și-au rezervat, evident, princlr palele atu-uri. Comentatorii sînt unanimi în a aprecia că, date fiind efectele negative ale "proscrierii timp de 17 ani a mișcării justițialiste, este absolut necesar să se găsească o caie de ieșire din impasul existent, pentru a se evita transformarea „marelui acord național", care a dus Ia revenirea lui Peron în țară, într-un eșec. Se face și aprecierea că, Ih mare măsură, dificultățile actuale se datoresc și unor deficiențe congenitale ale „programului de normalizare", care, în mod deliberat, ignoră existența anumitor grupări politice de stingă, în primul rînd partidul comunist, mergîndu-se astfel pe linia discriminărilor și a ignorării intereselor politice fundamentale ale maselor. Protagoniștii principali lasă impresia că nu sînt preocupați de acest aspect, ci de a-și asigura, fiecare în parte, o poziție mai avantajoasă în perspectiva alegerilor din martie.
V. OROS
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