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r
Plenara C.C. al P.C.R. a indicat

ca sarcină de primă importanță și urgență:

NOMINALIZAREA PRODUCȚIEI
După cum s-a subliniat la recenta plenară a C.C. al P.C.R., în cadrul pregătirii condițiilor organizatorice și materiale pentru realizarea planului pe anul viitor este deosebit de important să se acționeze cu maximum de operativitate și spirit de răspundere pentru nominalizarea sarcinilor de producție, exprimate în unități fizi- ——————— ce. in fiecare cen- s:. sist Resnecth rea urgentă a în- tregii producții a J /T /Vprevăzute în plan 71 fii I l| are o importanță /jllitl VJvJdeosebită pentru SSa acțiune e producție în tot ? • •cursul anului : ea TOPpi*ll constituie elemen- lUvvl 11 |J tul de bază al . ,întocmirii unor tnllflipn 11 grafice de livrare lUlIlIlUv 11 ritmică a producției, în concor- danță deplină cu IIsarcinile de plan. ”al stabilirii unor programe concre- te și detaliate aprovizionare și materiale ; nominalizarea .meiul încheierii grabnice, in funcție de cerințele reale ale economiei, a tuturor contractelor de desfacere a producției și de aprovizionare tehnico-materială.Așadar, o problemă de semnătate este ca, pină tul acestui an. întreaga prevăzută în planul pe anul viitor să fie în întregime nominalizată, în cantități fizice, pe produse și sortimente. Fiecare întreprindere trebuie să producă ceea ce s-a stabilit prin plan, corespunzător cerințelor economice generale. R»ș- pectînd cu strictețe planul, utili- zind contractul ca instrument de acțiune economică, fiecare centrală și întreprindere trebuie să asigure atit desfacerii producției cit și a- provizionării tehnico-materiale

desfășurare ritmică, iar activității productive o funcționare ireproșabilă, cu eficientă superioară.în multe centrale și Întreprinderi industriale, producția prevăzută prin planul pe 1973 a fost în cea mai mare parte nominalizată și. legat de aceasta, s-au încheiat contractele e- conomice de desfacere. Dar. in ace

decucuproducțieimaterii prime alte cuvinte, este te-
primă inia sfîrși- producție

lași timp, in alte unități se cere definitivată nominalizarea producției și intensificată acțiunea de perfectare a contractelor de desfacere atit pe ternă, cit și ia export. economice piața in-... T. .. Este vorba in ’ special de întreprinderi și centrale din industria construcțiilor de mașini grele, din industria electrotehnică și a mașini- lor-unelte, din industria ușoară etc. Conducerea partidului nostru a subliniat în repetate rînduri cerința ca nici un produs să nu fie fabricat dacă nu are desfacere asigurată.Important este totodată ca întreprinderile să se preocupe mai mult pentru a oferi la desfacere cit mai multe produse noi sau modernizate, acționînd ferm pentru înnoirea și perfecționarea fabricației. Pot fi amintite o serie de exemple pozitive în acest sens. De pildă, uzina ..1
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Mai" Ploiești — unul din cei mai mari furnizori de utilaje pentru industria petrolului — pregătește in vederea contractărilor pentru anul 1973 o gamă largă de produse. Recent s-au terminat probele de omologare a instalației F-100, prevăzută pentru forajul pină la adîn- cimi medii. Ceea ce trebuie insă foarte bine ințe- ““ Ies de către toa- ( te unitățile eco- , nomice producă- toare și beneficiare. de forurile I de resort ale a- P cestora,. este ur- IV gența definitivării in .cadrul I planului a sțr.uc- turii producției, pentru a se pu- •• tea demara acti- i I vitatea economică ** a anului 1973 cu un program de 1 fabricație bine la conturat, judicios ’ întocmit.De asemenea — așa cum s-a arătat la nlenara Comitetului Cen- — trai —. trebuie bine .Înțeles de calc de întreprinderi si indiferent dacă presau nu silit su- repartizării» îm- nu să se
tre conducerile centrale că. dusele silit puse regimului portant este nu să se acopere oricum cu contracte întreaga capacitate de -contracteze cu este stringent acele produse care sânt stabilite prin planul de stat. în acest seen este necesar să se prevadă in mod expres în planul întreprinderii sortimentele și cantitățile din aceste sortimente care trebuie fabricate in mod obligatoriu ca fiind absolut necesare economiei, precum și destinațiile lor, acestea fiind elementele care trebuie să stea Ia contractării producției pe anul Nu trebuie admisă cu nici un

producție, ci să se prioritate ceea ce necesar economiei,

PITEȘTI (corespondentul „Scinteii", Gh. Cirstea). Ieri a ieșit de pe banda de montaj a Uzinei de autoturisme Pitești Dacia 1 300 purtind nr. 75 000. Datorită perfecționării procesului de producție, tinărul dar experimentatul colectiv al uzinei reușește să asambleze zilnic 120 limuzine, revenind cite una la fiecare 5 minute, față de 6—7 minute cit era planificat. Mașinile fabricate la Pitești s-au impus. prin eleganță, putere de. tracțiune la o serie de tîrguri și saloane internaționale, cum au foșt cele de la Paris, Pekin, Moscova, Leipzig etc. Nu întîmplător a crescut, față de anul trecut, de 10 ori numărul solicitărilor la export, in țări ca Finlanda. Canada. R.S. Cehoslovacă. Algeria și altele.

• CONSULTAREA
OBȘTII —METODA 
DE LUCRU PER-
MANENTA A
PRIMĂRIEI

ADEVARAT FACE
SI DIN DEȘEURI
PRODUSE UTILE,
DE BUNA CAL!

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit luni, 27 
noiembrie, delegația guvernamen
tală a Republicii Populare Chineze, 
condusă de Pai Sian-kuo. ministrul 
comerțului exterior, care face o 
vizită în țara noastră.

La întrevedere au participat to
varășii Ilie Verdeț, Cornel Burtică, 
Ion Pățan, loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini 
grele, Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ni
colae Gavrilescu. ambasadorul 
României la Pekin, Aurel Ioncică, 
secretar general al Ministerului 
Comerțului Exterior.

A fost de față Cian Hai-fun. am
basadorul R. P. Chineze la Bucu
rești-

Cu prilejul întrevederii, condu
cătorul delegației guvernamentale 
a R. P. Chineze a transmis tpvară-

șului Nicolae Ceaușescu, 
membri ai conducerii de 
de stat a României, un 
salut din partea președintelui Mao 
Tzedun, premierului Ciu En-lai 
președintelui 
Chineze, Dun

Mulțumind, 
Ceaușescu a 
său, al conducerii de partid și de 
stat, cele mai calde salutări tova
rășilor Mao Tzedun, Ciu En-lai, 
Dun Bi-u, împreună cu 
succese tot mai mari 
chinez.

în timpul convorbirii 
primată satisfacția pentru faptul că 
legăturile de prietenie și colaborare 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre s-au dezvoltat tot mai mult 
în ultimii’ ani,' și în mod deosebit 
după vizita în Republica Populară 
Chineză a delegației de partid și 
guvernamentale, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. in vara

celorlalți 
partid și 
călduros

și 
ad-interim al R. P. 
Bi-u.

tovarășu 1 N i cola e 
adresat, în numele

urări de 
poporului

a fost ex-

anului trecut. în
fost apreciat pozitiv cursul ascen
dent al relațiilor economice bilate
rale, al cooperării industriale- din
tre cele două țări, expresie a bu
nelor raporturi româno-chineze, 
faptul că protocolul comercial pe 
anul 1973, semnat cu ocazia vizitei 
delegației guvernamentale chineze, 
prevede o nouă și însemnată creș
tere a schimburilor reciproce de 
mărfuri.

S-a exprimat convingerea comu
nă că raporturile de prietenie și co
laborare româno-chineze vor cu
noaște o dezvoltare continuă, subli- 
niindu-se că succesele în edificarea 
socialismului în cele două țări des
chid noi posibilități promovării re
lațiilor în domenii de interes co
mun între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară Chi
neză.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

TATE

• FAPTUL DIVERS

La uzina „Tractorul", în halele 
de montaj, din piesele sosite 
din întreaga uzină se nasc, în 

bidiviii de foc 
goarelor

Ministrul supleant al afacerilor externe al Greciei,
Phaidon Annino Cavalieratos

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a pri
mit, luni după-amiază, pe ministrul 
supleant al afacerilor externe al 
Greciei, Phaidon Annino Cavalie-

ra tos, care face o vizită oficială în 
țara noastră.

La întrevedere au participat 
George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, și Francisc Păcura- 
riu, ambasadorul României la 
Atena.

A luat, de asemenea, parte Aris- 
tote Phrydas, ambasadorul Greciei 
la București.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea pe 
multiple planuri a relațiilor româ- 
no-elene, apreciindu-se că evoluția 
lor pozitivă este în interesul celor 
două țări și popoare, al promovării 
climatului de bună vecinătate 
cooperare în Balcani.

Au fost discutate, de asemenea, 
probleme actuale ale vieții interna
ționale, îndeosebi cele privind 
securitatea europeană și transfor
marea Balcanilor într-o zonă a pă
cii și înțelegerii. în acest context 
a fost reafirmată voința ambelor 
țări de a contribui activ ]a pregăti
rea și organizarea conferinței gene- 
ral-europene, care să ofere cadrul 
propice participării egale a tuturor 
statelor la edificarea unui sistem 
trainic și eficace de securitate, la 
promovarea colaborării multilate
rale în slujba cauzei păcii pe con
tinentul nostru și în întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Continuare în pag. a III-a)

PAGINA A III-A

Două mari 

întreprinderi 

isi definesc 

prioritățile 

în pregătirea 

producției 

anului 1973
„Timpuri noi" - 

București : 

îmbunătățirea 
calitativă 

a produselor 
„Electromureș" - 

Tg. Mureș : 

Creșterea 
productivității 

muncii

Dumitru Diaconescu obișnuiește să spună despre sine : „Sint un om ca toți ceilalți. Doar că am ani mai mulți in fabrică". Putern accepta cuvintele sale, dar în alt fel decît cel obișnuit, care implică de fapt o negație : spui că ești un om comun pentru a înțelege că nu te crezi deasupra tuturor. că nu îți închipui a avea calități deosebite. A fi ca tovarășii tăi de munca poate să insemne însă mai mult, o anumită conștiință a apartenenței conjugată cu o mare funcție reprezentativă, un sentiment de a te zidi într-o colectivitate, vocația solidarității.„Calitatea cea mai de preț cu care am deprins colectivul în care lucrez de 32 de ani a fost disciplina, respectul lucrului bine făcut, o dată cu grija pentru om. Am muncit toată viața, n-am știut ce-i odihna vinovată, statul degeaba. Cea mai proastă, mai nenorocită zi din viața mea s-a petrecut în timpul războiului, cînd a fost bombardată fabrica și mi s-a distrus mașina la care lucram. A rupt-o in două suflul, unei explozii. Am fost mai întristat decît la moartea unei rude, fiindcă nu mai aveam loc de muncă. Ce urma să fac, unde să-mi găsesc un

1 1czizl a
**_____ Sil a

rost, pe ce să pun mina ?“. Maistrul Dumitru Diaconescu de la „Tractorul", strungar renumit și comunist prestigios, pe care îl cunoaște toată uzina, retrăiește neliniștea acelor zile cu un fel de panică interioară.„Cea mai frumoasă zi, în

Sebastian și alții. Rideam toată ziua, eram tineri și veseli. în 1947 am intrat in partid. înțelesesem cursul adevărat al lucrurilor și faptul că istoria noastră a- vea un singur sens posibil și voiam să ajut la crearea lumii celei noi. N-am urmărit niciodată răsplăți, ci

le-am avut din contactul cu oamenii de la șasiu. A- colo am crescut tinerii cei mai buni".Maistrul Diaconescu a condus cea mai complexă secție a fabricii, a participat la rezolvarea celor mai dificile sarcini puse in fața colectivului de la „Tracto-

Vocația solidarității
schimb — reia el — a fost aceea cînd directorul de a- tunci al fabricii a anunțat, după război, că Ministerul Agriculturii ne-a făcut o comandă de 1 000 de tractoare. De fapt, era vorba de 5 000 și urma să ne dedicăm exclusiv producției celei noi. îmi amintesc și acum de primul tractor la care am strunjit cilindrii motorului și am făcut roțile dințați din cutia de viteze și de la distribuția motorului. Cu mine erau și Andrei Col- țănel, Dicu Vasile. Timp ea

am vrut să fac lucrul meu cit se poate de bine. La 27 de ani am fost numit șeful secției sculărie și n-am putut spune oamenilor mai mult decît că sper să facem împreună măcar atît cit făcuseră fără mine".Modestia lui Dumitru Diaconescu nu este afectată și nici nu provine din vreun complex nemărturisit. ci are la bază încrederea și stima față de colegii săi de uzină, convingerea că s'-’t la fel de buni ca și el.„Cele mai mari satisfacții

rul" și a format multe din actualele cadre de conducere ale uzinei. „La dînsul m-am prezentat în 11 august 1959 ca inginer la secția șasiu — îmi povestește inginerul Simion Săpunaru. Era adjunctul șefului de secție. Un om riguros și perseverent in urmărirea problemelor. minuțios, devotat fabricii în care pot să spun că stă zi și noapte. Ne-a e- ducat în acest spirit și pe noi, cei mai tineri. Astăzi este adjunctul meu la secția

tractor greu și muncește la fel de dăruit".Dragostea față de colectivul său nu este abstractă în cazul lui Dumitru Diaconescu, ci se referă la fiecare om în parte, cu bucuriile și necazurile lui : „Marele secret al unei vieți adevărate este să poți fi întotdeauna om. punindu-te în situația celuilalt. O vorbă de încurajare contează foarte mult pentru fiecare dintre noi. De asemenea, trebuie să oferi soluții, mai ales celor tineri. îi învăț să nu-și piardă timpul de lucru, să-și respecte viața, prețuind fiecare minut. îi sfătuiesc tot timpul să fie demni, să se îmbrace și să se poarte potrivit condiției lor de oameni ai muncii". Respectul pentru semeni, pentru munca lor. este trăsătura cea mai puternică a celor care au lucrat vreodată cu maistrul Diaconescu. ..Noi. cei care am venit mai tineri in uzină, ne-am căutat un model atunci, la început — iși deapănă a- mintirile tovarășul Dră- ghici. secretarul comitetului de partid at uzinei. Voiam să arătăm ca mun-
Aurel-Draqoș 
MUNTE ANU(Continuare in pag. a II-a)

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita în Republica Socialistă 
România a ministrului supleant al afacerilor 
externe al Greciei, Phaidon Annino Cavalieratos 

(tN PAGINA A VA)

ÎN ADUNAREA GENERALĂ A O.N.U. CONTINUĂ DEZBA
TERILE ASUPRA PUNCTULUI PRIVIND ÎNTĂRIREA RO

LULUI ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE

„Inițiativa României — o nouă manifestare 

a eforturilor sale susținute și active pentru 

promovarea destinderii și înțelegerii 
internaționale44
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Uniunea scriitorilor din Repu
blica Socialistă România, Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste și 
Academia Republicii Socialiste Ro
mânia anunță cu profundă durere 
încetarea din viață a academicia

VICTOR EFTIMIU
nului Victor Eftimiu, președinte de 
onoare al Uniunii scriitorilor, re
prezentant eminent al literelor 
românești, creator al unei opere 
literare de mare valoare în dome
niul poeziei, dramaturgiei și prozei.

UNIUNEA SCRIITORILOR ACADEMIA
DIN REPUBLICA REPUBLICII SOCIALISTE 

SOCIALISTA ROMANIA ROMANIA

CONSILIUL CULTURII SI
EDUCAȚIEI SOCIALISTE
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FAPTUL CONSULTAREA OBȘTII
DIVERS metodă de lucru

permanenta a primăriei
Trei
pentru treiS-a întîmplat într-un bloc de pe strada Cameliei din Ploiești. Zidarul Gheorghe Pălălaie și soția sa lăsaseră singuri în a- partament trei copii mici. La un moment dat, Carmen, în vîrstă de 3 ani, a vrut să facă mîncare pentru păpușă la re- șou. Și, astfel, s-a declanșat incendiul. Tocmai atunci, un vecin, profesorul de muzică Silviu Alexandrescu. a ajuns în dreptul ușii, pe unde ieșea fum. Intuind incendiul, a dat alarmă în bloc. I-au sosit în ajutor mecanicul de la punctul termic nr. 4, Gheorghe Simion, și mai apoi elevul de la școala petrochimică Ploiești, Ovidiu Bîr- san. Mecanicul s-a urcat repede pe bloc și a spart geamul pentru ca cei din casă să nu fie asfi- xiați. Ceilalți au forțat ușa și au reușit să-i salveze pe cei trei copii. Pompierii care au venit în grabă au găsit pe vecinele Olimpia Achim, Virginia Die, Matilda Coman in plină acțiune pentru stingerea incendiului. Pagubele sînt minime. Dar aceasta — numai și numai datorită intervenției prompte a unor oameni plini de curaj ți de suflet.

Este un fapt cert că, avind un program clar de acțiune, definit de documentele primei Conferințe pe țară a secretarilor comitetelor de partid și președinților consiliilor populare comunale din decembrie anul trecut, primăriile rurale din județul Sălaj și-au perfecționat stilul si metodele de muncă. Efectuînd o largă consultare a obștii, ele și-au putut alcătui planuri de acțiune bine chibzuite privind folosirea fondului funciar, sporirea producției agricole, dezvoltarea activităților industriale și a prestărilor de servicii, îmbogățirea vieții spirituale și altele.— Am urmărit — ne spunea tov. Dumitru Roman, secretarul Comite- «

litar-gospodăresc. tivităților industriale, ocupă cu consecvență de înfăptuirea prevederilor schiței de sistematizare. Se află în construcție o baie comunală, un sistem de încălzire centrală, un bloc de locuințe, un magazin universal. La inițiativa primăriei, cu concursul cetățenilor — viitori beneficiari — vor Ii fabricate pe plan local cinca 600 000 bucăți cărămizi necesare la diferite construcții, întrucît aici există mulți meșteri pricepuți s-a înființat o secție de croitorie, unde lucrează 78 de angajați, care își va extinde activitatea in anul viitor. Din activitățile industriale și prestările de servicii, numai

al dezvoltării ac-Primăria se

Binevoito
rul... vinovat

lntr-una din serile trecute, 
Mitrofan Candrea, conducător 
auto din orașul Vatra Dornei, 
s-a prezentat la miliție pentru 
a anunța că a „intilnit" pe tra
seul parcurs un cetățean grav 
accidentat. Din nefericire, cu 
toată intervenția promptă a or
ganelor de specialitate, acciden
tatul nu a mai putut fi salvat. 
Nu mult după aceasta, organele 
de anchetă au avut surpriza să 
constate că, de fapt, cel ce co
misese accidentul era chiar șo
ferul M.C. Pus în fața unor 
probe evidente, acesta și-a re
cunoscut fapta, inclusiv tenta
tiva de canalizare a anchetei pe 
o pistă greșită. Acum, „bine
voitorul" își va primi recompen
sa prevăzută de lege.

tului comunal de partid din Nușfalău — ca. o dată adoptate, planurile să nu rămînă simple petice de hîrtie, închise în sertarele primăriei, considerind, totodată, că îmbogățirea lor „din mers" bligație nentă.feri la un exemplu. Avem, în cooperativele agricole din raza comunei, un sector zootehnic în continuă dezvoltare. Dar nu mică ne-a fost mirarea cînd am văzut că „sarcina de plan", comunicată de tovarășii de la direcția agricolă a județului, era numai 1 400 litri lapte marfă pe cap vacă furajată. Intr-un fel, cifra „contaminat" și pe unii membri consiliului de conducere, pe specialiștii cooperativelor. Comitetul comunal de partid, primăria n-au fost însă de acord cu această „cotă" la producția de lapte. Cu greu — dar am reușit — i-am convins pe tovarășii în cauză că la noi se pot 1 liza cel puțin 1 800 litri !— Și ați avut dreptate ?— Cei 1 800 litri au fost nu mai realizați, ci și depășiți în mele 9 luni !Multe alte primării comunale cum sînt cele din Surduc. Sărmă- șag, Someș-Odorhei și altele — s-au ocupat sistematic de orientarea muncii cooperativelor agricole, dovedind. în același timp, inițiativă și pricepere în organizarea vieții satului și în gospodărirea lui.în comuna Hida am găsit o experiență valoroasă în domeniul edi-

este o o- perma-M-aș re-

INTERESANTE INITIATIVE AU ÎMBOGĂȚIT,
IN ULTIMUL AN, EXPERIENȚA DE LUCRU

A PRIMĂRIILOR RURALE DIN JUDEȚUL SALAJ

de de a ai
rea-
nu- pri-

cooperativa de consum obține, în a-, cest an. venituri de circa 3 milioane lei, adică dublu față de cît și-a planificat. Aceasta oglindește cu limpezime preocuparea primăriei de a coordona judicios activitatea unităților din raza sa, de a crea condiții de bună servire a cetățenilor prin asigurarea unei game largi de prestații și servicii.Din păcate însă, nu peste tot primăriile rurale au trecut la înfăptuirea propriilor lor planuri de _ acțiune în domeniul bunei gospodăriri și înfrumusețării localităților. Lăsînd ca lucrurile să se desfășoare la voia întîmplării — considerîndu-și încheiată misiunea o dată cu adoptarea planurilor, unele primării — cum sînt cele din Mirșid, Chieșd, Agrij,. Zalha și altele — nu numai că nu și-au îmbunătățit pe parcurs planurile inițiale, dar nici pe acestea nu le-au tradus în viața, lăsîndu-le închise în sertare. Mai mult chiar, sînt cazuri — cum este primăria din Ileanda — în care membrii comitetului executiv își petrec mare parte din timp nu pe teren, în mijlocul cetățenilor, ci în birou — unde lucrează mai mult cu hîrtiile. S-a a- juns pînă acolo îneît chiar între instituțiile din raza comunei, în loc
Decebal
la BolognaDeși istoria nu consemnează prezența lui Decebal la Bologna, totuși vestitul rege al dacilor a fost „văzut" în a- cest mare oraș din regiunea E- miiia Romagna. Cu prilejul unui recent turneu întreprins în Italia de Filarmonica „Banatul" din Timișoara, artiștii români au avut plăcuta surpriză să descopere că, în 1809, la Bologna s-a jucat opera „Traian în Dacia", a compozitorului Giuseppe Nicolini, Pe un libret de Michel Angelo Prunetti. A- tunci, figura legendară a lui Decebal. unul din principalele personaje ale acestei lucrări, a apărut pentru prima oară într-o operă muzicală. După cum ne-a declarat Ilie Cerna, director adjunct al Filarmonicii „Banatul", conducerea teatrului comunal din Bologna va expedia în aurind la Timișoara fotocopii după partitura operei menționate, care va fi probabil inclusă și în repertoriul teatrului liric din orașul de Pe Bega.
Nuntă
cu otravă

Gheorghe Stan din comuna 
Lunca Corbului (Argeș) a făcut, 
nu de mult, nuntă pentru unul 
din fiii săi. Au venit numeroși 
invitați din localitate și din sa
tele apropiate. Dar nici nu s-a 
terminat bine petrecerea și in 
familiile multora dintre cei ce 
au participat la ea a început o 
adevărată alertă. La scurt timp, 
trei persoane, rude apropiate 
ale socrului, au decedat, iar 
alte 16 au fost internate în spi
tal in stare gravă. Ce se intîm- 
plase 1 Din cercetările efectu
ate de către organele de re
sort s-a stabilit că țuica ser
vită la masă fusese_ in preala
bil amestecată de către Gheor
ghe Stan cu... alcool metilic ! 
O nesăbuință care avea să fie 
plătită scump. Iar epilogul tra
gic relatat mai sus — încă o 
davadă că o asemenea băutura 
este curată otravă.

După șapte 
„vizite"Ori de cîte ori avea nevoie de bani, Ion Anghel din Ungureni (Dîmbovița) escalada zidurile complexului comercial „Mondial" din Tîrgoviște și, pătrunzînd în interior prin forțarea unui geam, aduna din tejghele tot ceea ce uitau gestionarii să depună seara la casierie. Uneori, marca sumele luate la casele automate. Cînd nu găsea bani de ajuns, vizitatorul clandestin se oprea la obiecte ușor transportabile : ceasuri de mină, tran- zistoare, își schimba ținuta vestimentară cu alta nouă. Azi așa, miine așa — pînă cînd, a șaptea oară, s-a trezit față in față cu cîțiva lucrători de miliție, care-i pregătesc acum „cartea de vizită" pentru instanța de judecată.

Rubrică redactată de ■■
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 
ți corespondenții „Scinteii"

CURIER JURIDIC

Cum este sancționată 1

încălcarea normelor
de conviețuire socială

Regulile de conviețuire socială — expresie larg utilizată in legislația noastră socialistă — reprezintă cerințe de ordin etic ce guvernează comportarea oamenilor în relațiile obișnuite dintre ei, precum și în raporturile lor cu organele și organizațiile socialiste. Cititorilor Ion Bulgăr din Adjud. Cornel Haralambie din Iași, Aneta Mihăilă din Timișoara, Ion Roșu din comuna Motoșeni- Bacău și altora, care au solicitat lămuriri în legătură cu dispozițiile legale ce sancționează încălcarea normelor de conviețuire socială, le răspunde astăzi tovarășul dr. Teofil Pop, director adjunct în Ministerul Justiției.Ca norme sociale ex- trajuridice, regulile de conviețuire socială impun tuturor cetățenilor să aibă o conduită civilizată, de respect fată de onoarea și demnitatea personală, față de munca și odihna fiecăruia, să manifeste grijă in ce privește proprietatea socialistă și avutul altuia, precum și preocupare pentru continua dezvoltare a patrimoniului obștesc. Legislația noastră (civilă, administrativă. penală) instituie obligația pentru toți cetățenii de a respecta nu numai legile statului, ci și regulile de conviețuire socială. Cei care această încalcă conviețuire socială primesc din partea societății riposta cuvenită în raport cu gravitatea faptelor lor.Cînd este vorba nesocotirea unor guli elementare conduită civilizată la locul de muncă, in relațiile dintre locatari, într-un mijloc de transport în comun, pe stradă, într-o sală de spectacole etc —intervine oprobriul opiniei publice. în acest sens, in prezent se observă o creștere simțitoare a rolului opiniei publice ca factor justițiar, de prevenire a manifestărilor antisociale. Așa cum viața a dovedit-o, in unele cazuri înfierarea faptei «probati

nu respectă îndatorire și regulile de
de rede

ve în cadrul colectivului de muncă are e- fecte educative mai mari decît dacă s-ar fi aplicat o pedeapsă penală.Reacția societății împotriva celor ce au să- vîrșit fapte mai grave, prin care s-au încălcat regulile de conviețuire socială, se manifestă prin tragerea lor la răspundere disciplinară sau contravențională. Dînd expresie cerințelor ridicării la un nivel tot mai înalt a responsabilității sociale, legiuitorul a înțeles să sancționeze mai aspru astfel de încălcări. Este vorba de preve
Răspuns 

la întrebările
cititorilor

derile Decretului nr. 153 din 24 martie 1970 pentru stabilirea și sancționarea unor contravenții privind regulile de conviețuire socială, ordinea și liniștea publică, prin care o seamă de fapte antisociale, contrare regulilor de conviețuire socialistă, au fost considerate contravenții, putindu-se aplica făptuitorului amendă sau închisoare contravențională de la o lună la 6 luni. Astfel, au fost stabilite drept contravenții fapte referitoare la practicarea unui mod de viață parazitar. ca de exemplu : apelarea la mila publicului, organizarea, în- găduirea sau participarea la jocuri de noroc, în scopul dobîndi- rii pe această cale a unor venituri etc ; săvîrșirea tre o persoană, în public, de acte, gesturi, ori folosirea de expresii Indecente, jignitoare, obscene, de natură să provoace indignarea cetățenilor ; comportarea jignitoare față de organul de urmărire penală sau de menținere a ordinii publice: tulburarea liniștii locatarilor ; fapte de încălcare a vieții normale de familie ca de

ilicite de că-

din a u- a co-pildă : alungarea locuința comună nuia din soți ori piilor, manifestarea u- nei atitudini de dezinteres de către părinți în luarea măsurilor de supraveghere a minorilor etc.împotriva celor ce au săvirșit fapte antisociale și mai grave prin care s-au încălcat regulile de conviețuire socială, societatea ia atitudine hotărîtă, tragi ndu-i la răspundere penală, prin intermediul organelor de stat oompetente. în noul cod penal, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1969, există un capitol special care incriminează și sancționează infracțiunile ce aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială. Este suficient să ne referim la vagabondaj, prostituție; proxenetism, cerșetorie, joc de noroc, pentru a cita cîteva din faptele care prejudiciază grav regulile de conviețuire socialistă, motiv pentru care legea penală le consideră infracțiuni, acor- dîndu-le un tratament sancționator adecvat. Nu poate fi omisă din enumerarea faptelor antisociale, prin care se lezează regulile de conviețuire socială, și o altă infracțiune a cărei gravitate sporește datorită împrejurării că făptuitorul încalcă și relațiile sociale din domeniul economic — și anume, infracțiunea de speculă.Observăm că atunci cînd, pentru combaterea unor încălcări ale normelor de conviețuire socială de o mai mare gravitate, nu sînt suficiente mijloacele de influențare ale opiniei publice, trebuie să intervină organele de stat, prin măsuri coercitive, in vederea respectării disciplinei sociale și a ordinii de drept. în acest fel se explică și împrejurarea că legiuitorul — considerînd contravenții sau infracțiuni o seamă de manifestări prin care se încalcă regulile de conviețuire socială — a acordat u- nor asemenea reguli valoare juridică.

să se rezolve treburile direct, se trimit adrese peste adrese, corespondența acestora devenind o adevărată preocupare zilnică. Să ne mai mirăm, deci, că munca directă — cu cetățenii și pentru cetățeni — este, în aceste situații, numai un deziderat ?— Nu de mult — ne mărturisea tovarășul Laurean Tulai. prim-se- cretar al Comitetului județean de partid Sălaj — am analizat. într-o plenară cu activul de la sate, preocuparea comitetelor de partid, a primăriilor comunale in ceea ce privește înfăptuirea sarcinilor izvorîto din rezoluția conferinței pe țară din decembrie anul trecut. Firește, in a- ceastă perioadă, militînd pentru înfăptuirea hotă- rîrilor Conferinței Naționale a partidului, organele comunale de partid și de stat și-au sporit ralul, competența în conducerea activității economice, social-cultura- le, edilitar-gos- îmbogățit expe-podărești, și-au riența. Biroul comitetului județean două schim- în comunele axate pe me- practică, pe stilul efi- lucru al comitetelor comunale de partid și primăriilor, al cadrelor care stau în fruntea acestor organe. Incontestabil, ceea ce am realizat pînă acum nu ne poate satisface. Mai avem încă rezerve importante pentru folosirea mai bună a fondului funciar, pentru diversificarea și creșterea producțiilor agricole, pentru înfăptuirea schițelor de sistematizare a comunelor. Iată, de pildă, in județ au fost depistate circa 14 000 hectare de teren neproductiv. Prin lucrări de îmbunătățiri funciare, de fertilizare, acesta poate constitui o mare rezervă de sporire a producției de furaje, de extindere a pomicuiturii etc. Ne vom preocupa ca primăriile noastre nu numai să se consulte cu oamenii satelor în găsirea celoi- mai bune soluții, dar să și treacă operativ la punerea în valoare a tuturor inițiativelor și hotărîrilor cetățenești. In acest sens, plenara din luna octombrie a comitetului județean de partid a a- dopta-t un program larg de acțiune. Noi vom urmări. în continuare, extinderea experienței valoroase a primăriilor rurale, generalizarea fiecărei initiative eficiente privind organizarea activităților economice, edi- Iitar-gospodărești și cultural-educative de masă. Vom face totul pentru a cultiva răspunderea proprie a primăriilor și a primarilor față de tot ce se petrece in raza lor de activitate. Iar ca metodă sigură de mun- metoda nr. 1 in activitatea pri- rurale — vom folosiașa cum experiența consultarea perm»-

de _ partid a inițiat buri de experiență, Nușfalău și Surduc, todologia cient de

că măriilor noastre cu încredere — ne-a convins — nentă a obștii.
Vasile GAFTONE 
corespondentul „Scînteii"

Galați : Un nou supermagazin în construcție

i r

gtiți cam cîte deșeuri rămin — în mod inevitabil — la o fabrică de încălțăminte ? Anual, în întreprinderile din cadrul Centralei de pielărie și încăl- țăminte-București se adună circa 700 tone de talpă. 1 300 tone de piele, 1 200 tone de diverse alte deșeuri (de regulă capete de materiale rămase după decuparea formelor de încălțăminte). E limpede că aceste tone de subproduse nu trebuie să se irosească.— într-adevăr, ne explică Gh. Dănciulescu, șef de serviciu în cadrul centralei respective), analizîn- du-se fiecare deșeu în parte s-a ajuns la concluzia că există posibilități suficiente de valorificare a lor. Voi cita doar un singur exemplu: fabrica „Progresul" realizează în acest an — în exclusivitate prin valorificarea deșeurilor — produse de aproape 3 milioane lei. Pentru anul viitor propunerile de plan sint duble.— în ce se concretizează această producție ?— S-a stabilit ea, folosin- du-se capetele de piele, să se confecționeze, în principal, încălțăminte de copii și sandale de damă din ba- rete. De asemenea, din deșeurile realiza plajă, curele, de marochinărie. început se deșeurile de piele, s-a ajuns să se utilizeze și resturile de talpă, astfel încit zeci de mii de perechi de încălțăminte se realizează integral din deșeuri. De menționat că avem de- a face nu cu un tip deosebit de încălțăminte, inferior calitativ, ci de încălțăminte normală, care per- mite..— prin dipiensiunile sale mai mici — să se utilizeze capetele de piele și talpă rămase după croire.Rezultatele centralei de încălțăminte din București reprezintă doar o părticică

din efortul general al întreprinderilor Ministerului Industriei Ușoare pe linia valorificării deșeurilor. După prelucrarea materiilor prime în fabricile de profil (textile, de tricotaje, de
din M.I.U. — ministerul nostru a trecut la inventarierea tuturor subproduselor rezultate din procesul de fabricație, iar pentru mai bine de jumătate din cele 80 de tipuri principale de

însă o limită teh- economică — im- caracterul indus-
să se încheie cu valori minime.ExistăȘideal producției — din- de care valorificarea întreprinde-

Meseriașul
adevărat face
și din deșeuri
produse utile,
de bună calitatede piele se mai pot papuci, sandale de mănuși, portofele, diverse alte articole Dacă la foloseau doar astăzi demonstrează aceasta realizările multor colective

din industria ușoară și din cooperația

confecții, de încălțăminte etc) rămin50 000-60 000șeur-i.— O dată
anual circa tone de de-cu înființarea unui compartiment specializat pe problemele valorificării deșeurilor — ne-a declarat ing. Muscel Ioneseu, șeful acestui compartiment

Noul hotel din Odorheiul Secuiesc

continuare institutele profil, cu întreprin- — să gă-

deșeuri nominalizate s-au și stabilit modalitățile concrete de valorificare. Astfel se vor prelucra. în perioada 1971—1975, circa 190 000 tone deșeuri din cele 318 mii tone, cite vor rezulta pe ansamblul industriei ușoare. Pentru restul deșeurilor ne preocupăm, în — împreună cu de cercetări de specialiștii din deri și centralesim de asemenea soluții de utilizare. Precizez că nu este vorba de o simplă „campanie a deșeurilor", de o acțiune de moment, întrucît studiile întocmite stabilesc — pentru o perioadă îndelungată de timp — o dinamică de valorificare a deșeurilor superioară înseși ritmurilor de creștere a producției propriu-zise. în plus, la fundamentarea balanțelor materiale de a- provizionare a fabricilor se vor avea în vedere, pe lingă materia primă normală, și subprodusele rezultate.Din discuțiile purtate cu reprezentanții mai multor fabrici și centrale din industria ușoară am notat și un alt aspect. în paralei cu măsurile luate pe linia utilizării subproduselor, se acționează cu o și mai mare fermitate pentru închiderea acelor supape generatoare de deșeuri, pentru folosirea mai rațională a materiei prime, Incit soldurile de sfîrșit de an ale fișelor contabile de deșeuri

nică pusă trial colodeșeurilor in rile industriei ușoare (ca, de altfel, și în alte întreprinderi industriale) devine ineficientă, iar uneori imposibilă. De la această limită începe zona producției meșteșugărești. Fiind organizată pe principiul „lucrului (predominant) manual", cooperația meșteșugărească are posibilitatea și sarcina de a continua acțiunea de utilizare a deșeurilor acolo unde soluțiile industriei de mare serie devin inoperante. De regulă, așa se și procedează. Spre exemplu, lucrătorii cooperației meșteșugărești asamblează și confecționează din aceste resturi o mie și unul de „nimicuri": pentru mobilă sau pentru suprafețele metalice, păpuși, bibelouri, articole de artizanat, nasturi îmbră- cați, curele de ceas, port- chei, portochelari, lămpi, lampadare, lustre etc. etc.— Cooperativele din sectorul metalo-ehimic din Capitală realizează anual, numai din deșeuri, o produe- ție de aproape 100 milioane lei, ne-a mitrașcu, uniunii resort a teșugărești. Noi realizăm însă nu numai produse spepific^,,. cooperației, , dar ajutăm întreprinderile industriale în valorificarea acelor deșeuri pentru care ele, deși au soluții de uti- T lizare, nu dispun de capacități suficiente de producție. Astfel, prelucrăm anual circa 1 400 tone săpun din deșeurile de grăsimi de Ia abatoare, 500 tone chit din zațurile de ulei, 2 500 kg plăci de, polistiren. litere si cifre din deșeuri de poli- stiren etc. Numai la aceste trei categorii de produse se obțin — prin folosirea deșeurilor — economii de 7.3 milioane lei față de cît ap costa materia primă normală. Din deșeuri cu o valoare aproape insignifiantă se obțin, astfel, produse de 10, de de ori...Un bucată ceva neînsemnat, loare. Și totuși, la nivelul unei întreprinderi, al unui departament se adună tone, zeci și sute de tone care pot fi utilizate. Sint deșeuri din care putem obține o multitudine de produse finite. Este de datoria fiecărei întreprinderi, a fiecărei unități cooperatiste de a modala aceste subproduse, de a le da o valoare de întrebuințare. Din cîte am putut vedea, posibilități există cu prisosință — ceea ce înseamnă că decisive rămin interesul și imaginația în folosirea lor.

declarat L. Dit- vicepreședintele municipale de cooperației meș- Noi numai

20 sau chiar de 100 mai valoroase.capăt de piele, o de talpă. Aparent fără va-

Mihai IONESCU

(Urmare din pag. I)citorii ce reprezentau mai bine fabrica și ii făuriseră b.unul renume. Unul dintre ei a fost tovarășul Diaconescu, o pildă de om înaintat și de adevărat comunist. El s-a menținut întotdeauna în stima cea mai înaltă a colegilor săi, datorită fermității morale, concordanței dintre vorbă și faptă. Niciodată nu și-a călcat cuvîntul, după cum niciodată nu a vorbit degeaba. Colectivul nostru l-a prețuit constant, iar Conferința Națională l-a ales între membrii supleanți ai Comitetului Central. Tot a- tunci a fost propus proiectul de Norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste. Tovarășul Dumitru Diaconescu este o întruchipare vie a prevederilor sale, un exemplu de umanitate plenară. El și-a organizat întreaga viață pe principiul enunțat de proiect, și-a consacrat întreaga energie și competența profesională remarcabilă succeselor fabricii, contribuind în acest fel la dezvoltarea noastră

economică in general. A fost întotdeauna un comunist disciplinat și ferm, plin de umanitate, confundîn- du-se cu interesele colectivității, sensul tențe".„AmDumitru Diaconescu. Am o familie echilibrată și soția m-a înțeles întotdeauna, a
găsindu-și în ele propriei sale exis-avut noroc, continuă

celași timp, se ocupă și de șevăruitul danturii.într-adevăr, Dumitru Diaconescu este un om obișnuit, în sensul că sintetizează în trăsăturile colectivului său de muncă : „Unul de „Tractorul". Este presie a energiei morale a tuturor celor de aici, cu atît mai impresionant însă
fizionomia salao ex-

Dumitru Diaconescu a avut un rol însemnat în aplicarea planului de măsuri stabilit de comitetul de partid în mobilizarea tuturor muncitorilor. în desfășurarea întregii acțiuni politice legate de depășirea planului, în secția tractor greu, unde lucrează acum, s-au produs cite 50 de tractoare pe lună, dublul producției planifi-

Vocația solidarității
acceptat să trăiesc mai mult în fabrică și a fost mindră de munca mea. Atmosfera familială ajută cel mai mult pe omul de creație. Așa am putut să realizez cele 20 de inovații". Secția de axe și pinioane a beneficiat din plin de activitatea maistrului Diaconescu. Numai o singură mașină, cea de a- justat coroana mare, a înlocuit munca a șase oameni. Este servită acum de un singur muncitor care, in a-

ca semnificație și ca forță a exemplului. Maistrul strungar trăiește numai împreună cu ceilalți, pentru el realitatea psihologică supremă este aceea a solidarității. în primăvara trecută, uzina a traversat cea mai importantă și mai dificilă probă a capacității sale tehnice, a conștiinței comuniste a muncitorilor săi — o sarcină peste plan de 4 800 tractoare în două luni, îndeplinită cu cinste.

cate, pect si-aToți _____________,rea lui". Din nou, hotărîrea colectivului a fost suverană. „La noi se discută foarte mult în cadru organizat, se dezbat cu aprindere toate problemele și nu cădem întotdeauna ușor de acord. O dată stabilit ceea ce avem de făcut, nimeni nu se mai irosește în probleme inutile, ci face treabă. Ne-am ocu-

„Am făcut-o din res- pentru colectivul care asumat angajamentul, au concurat la realiza-

pat în ultima vreme de ridicarea productivității muncii și de reducerea consumului de metal. Am reușit să extindem serviciul multiplu la mașinile de găurit și la cele de danturat. Consumul de metal ș-a redus cu 10 la sută". Pentru Dumitru Diaconescu îndemnurile și hotăririle partidului sînt linii de forță existențială, în funcție de ele s-a conturat realitatea întregii sale vieți. „Tovarășul Dumitru Diaconescu este un membru al partidului, un activist cu care Brașovul se mîndrește, este o pildă de dragoste și respect pentru om, un exemplu de viață închinată întreprinderii sale, colectivului, binelui general" — a- firma primul secretar al comitetului municipal de partid, tovarășul Constantin Cîrțînă. Maistrul de la „Tractorul" este un cetățean obișnuit din zilele un comunist care omul adevărat și realizează numai cînd își depășește destin și aspirațiile pentru a se integra în calea mare, a tuturor.

noastre, știe că mare se atunci propriul sale
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Două mari întreprinderi
își definesc prioritățile:

ÎMBUNĂTĂȚIREA
C ALITĂȚI VĂ A PRODUSELOR

Anul viitor, producția globală a uzinei va crește cu aproape 30 Ia sută față de realizările acestui an. Este o sarcină deosebit de mobilizatoare. Angajîndu-ne să asigurăm un asemenea spor de producție vom acorda prioritate laturilor ale activității economice, cestea, înnoirea producției, t&țirea calității produselor loc deosebit de important. Sînt direcții de acțiune în vederea sporirii eficienței economice, precis conturate la Plenara C.C. al P.C.R. din 20—21 noiembrie a.c. în acest sens, este demn de reținut că in anul 1973, din numărul total al produselor ce se vor afla în fabricația de serie a uzinei, peste 40 la sută îl vor reprezenta produsele noi și modernizate. Iată doar cîteva din noile produse ale anului viitor : moto- nui Diesel de 120 CP cu cilindrii dispuși in V; compresorul C-l 000 : electrocompresoarele EC-250 EC-700 ; motorul Diesel, aer, de 4 CP ș.a.ce se vor sînt rodul creator al tate din uzina noastră, fapt cu atît mai meritoriu cu trebuie avut in vedere că noile produse se situează din punct de vedere al parametrilor tehnioo-economiM la nivelul produselor similare ce se vînd astăzi pe piața mondială. Motorul de 4 CP, bunăoară, poate concura oricînd cu succes produsele asemănătoare de pe piața mondială. Este suficient să amintim că el face parte din categoria motoarelor rapide — 3 000 rotații pe minut — cu o greutate de 12 kg/CP, față de 10—14 kg. cit este nivelul acestui indicator pe plan mondial. Performanțe deosebit de valoroase prezintă și motorul de 120 CP pe care îl vom realiza și în variante ce vor permite să fie utilizat și pentru propulsarea navelor. și pentru grupurile electrogene. în ceea ce privește nivelul ' tehnic al compresoarelor și electrocompresoa- relor. trebuie spus că acestea au de pe acum desfacerea asigurată pe piața internă și externă, prin contracte certe. Mai mult, în bună parte. ele au fost trecute, cu prioritate, în planul de asimilare la solicitarea diferiților beneficiari externi.

asimila gindirii cadrelor uzina

calitative Intre a- îmbună- dețin un

Uzina „Timpuri noi“ 
din București

și răcit <‘u Toate produsele inȘi de anul 1973 efortului speciali- . Este un cit

în 1973 va trebui să livrăm la export aproape de 3 ori mai multe produse decît în acest an. Iată de ce întregul aparat de cercetare și concepție al uzinei și-a intensificat, in ultimul timp, eforturile în vederea grăbirii ritmului de diversificare a producției, asimilării în cel mai scurt timp a noilor produse. Rezultatele ? Compresorul 7 CI, de pildă, a fost asimilat numai in două luni, iar la celelalte produse ne aflăm deja în faze avansate.Cu aceeași insistentă se acționează, in prezent, și în vederea asimilării de noi tehnologii de fabricație, modernizării acestora. De pe acum in uzină există un plan de muncă judicios întocmit.__ care vizează toate aspectele pe care Ie ridică înnoirea tehnologiilor de fabricație. El este rezultatul unei a- nalize amănunțite a fiecărui loc de _ muncă.zind măsuri crete pentru oare sector de producție și nologie in parte. Așa prins in plan schimbarea t odelor tehnologice de a inelelor de etanșare și a rilor lamelare. renunțindu-se la importul reperelor amintite. Pe de altă parte, calitatea reperelor care se fabrică în uzină va crește simțitor, iar timpul de execuție al acestora se va reduce la jumătate. De altfel, prin noile tehnologii se urmărește mecanizarea unor operații, reducerea efortului tizic și diminuarea consumurilor de metal — economiile de manoperă și materiale estimîndu-se, potrivit calculelor, la mai mult de 1 milion lei. Rețineți încă un fapt : toate îmbunătățirile tehnologice au la bază asigurarea mașinilor și utilajelor necesare prin autodotare.Am prezentat doar cîteva din preocupările noastre de pînă acum legate de înnoirea producției, a tehnologiilor de fabricație și de creștere a calității produselor. Este numai un început ; comuniștii, întregul colectiv de muncă sînt hotăriți să-și intensifice și mai mult eforturile pentru a descoperi și valorifica noi rezerve și în acest domeniu de activitate.

sector in in
euprin- con- fie- teh- cu- me- ștanțare arcu-s-a

Gheorghe IONEȘCU 
directorul uzinei „Timpuri noi" 
din București

înzestrată cu utilaje de mare randament și avind automatizate prin
cipalele procese de producție, Uzina metalurgică din Bacău asigură 
aproape întregul necesar de vane și robineți pentru economia 

națională

CREȘTEREA
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
în întreprinderea noastră, sporirea eficientei economice a producției in 1973 este strîns legată de rezolvarea unor probleme majore care să asigure obținerea unor ritmuri superioare de creștere a productivității muncii, principalul factor pe seama căruia se prevede realizarea unor Însemnate sporuri de producție. Acționînd în spiritul prețioaselor indicații ale Plenarei C.C. al P.C.R. din 20—21 noiembrie a.c., comuniștii, întregul colectiv de oameni ai muncii din uzină sînt ferm hotăriți să acorde o atenție deosebită măsurilor legate de extinderea mecanizării ți automatiiării proceselor <ie producție. perfecționarea tehnologiilor de fabricație, îmbunătățirea organizării producției și a muncii in fiecare secție, la fiecare Ioc de muncă. De altfesl, planul de măsuri recetvt adoptat de comitetul, oamenilor muncii prevede, în acest sens, o serie de modalități și direcții precise de acțiune. Astfel, La Fabrica de aparate electrooa- lorice se prevede realizarea, prin autoutilare, a unei linii tehnologice de produs rezistențe în tub, care va avea ca efect reducerea considerabilă a manoperei pe produs. In același sens vor acționa și măsurile vizînd tipizarea fabricării unor elemente ale aparatelor electrocalorice. Un studiu recent întocmit a scos în evidență însemnate rezerve de sporire a productivității muncii și în domeniul folosirii mașinilor-unelte. Avem in vedere cu precădere acțiuni menite să contribuie la reducerea stagnărilor din cauzai defecțiunilor accidentale.In același timp, o atenție deosebită se va acorda ridicării gradului de calificare a muncitorilor și întăririi disciplinei în producție. In prezent sînt în curs de școlarizare în școli profesionale circa 200 de tineri, iar alți 144 se vor califica prin ucenicie la locul de muncă. De asemenea, pentru salariaț.iî mai vechi din uzină — strungari, frezori, extrude-

Întreprinderea
,,Electromureș“din Tg. Mureș

riști, presatori, lăcătuși — se vor organiza cursuri de ridicare a calificării și de polispeciaiizare. Evident, toate aceste măsuri organizatorice își vor putea amplifica efectele pozitive asupra creșterii productivității muncii numai în cazul în care ele vor fi dublate de o mai intensă activitate politîco-edueativă desfășurată de organele și organizațiile de partid din uzină în vederea întăririi disciplinei în muncă, creșterii răspunderii față de utilizarea timpului de lucru.Iată de ce. în cadrul acțiunilor întreprinse de organele și organizațiile de partid se înscriu și unele inițiative valoroase între care aș a- minli constituirea tinerilor în brigăzi de producție ale tineretului, care vizează ca o- biective principale : îndeplinirea zilnică a normelor de producție, folosirea intensivă a mașinilor și u- tilajelor, eliminarea absentelor nemotivate și a întârzierilor, ridicarea necontenită a nivelului de pregătire tehnică si profesională.în altă ordine de idei, se poate epune că uzina noastră are o experiență valoroasă în ceea ce privește extinderea lucrului îp, acord global. In prezent, peste 40 la sută din sa- lariații uzinei lucrează în acord global. Rezultatele obținute de aceștia pe linia creșterii productivității muncii au constituit argumentele pentru care, anul viitor, întreaga muncă în cadrul fabricilor de mașini de calculat, de conductori electrici și de aparate electrocalorice va fi organizată in acord global. Prezentând cîteva din direcțiile de acțiune in vederea creșterii productivității muncii, am convingerea că harnicul nostru colectiv de oameni ai muncii va depista noi resurse de sporire a eficienței economice la nivelul exigentelor actuale.
Ing. Ioan OLTEANU 
directorul întreprinderii 
„Electromureș" din Tg. Mureș

Deși tînăr, colectivul Filaturii de bumbac din Oltenița se remarca prin rezultatele bune obținute în realiza
rea pianului și a angajamentelor. In imagine: filatoarea Elena Savu, care, lunâ de luna, își depășește norma de 

producție cu 12 la sută Foto : S. Cristian

(Urmare din pag. I)— așa cum s-a subliniat la plenară— tendința unor conducător' de unități economice, îndeosebi din construcțiile de mașini, din metalurgie, din chimie și din transporturi, de „a alege" dintre comenzi pe cele mai simple, a căror realizare dă mai puțină bătaie de cap, în detrimentul altora, mai complexe, pentru care există dotarea tehnică necesară, dar onorarea lor impune un efort suplimentar de gîndire și realizare.în toate cazurile, forurile de resort, organele cu atribuții de control trebuie să manifeste exigență și fermitate și să pretindă unităților respective să pună mai presus de orice interesele majore ale economiei. Cu atît mai mult se impune acest lucru cu cit, în unele împrejurări, anumiți furnizori sau coordonatori de balanță au stabilit în mod arbitrar destinațiile produselor tocmai pentrĂi că organele care aveau obligația legală de a-i controla, de a verifica in ce măsură se ține seama de prioritățile economiei, ca și de a.opera după caz modificări chiar in contractele încheiate*— ne referim atif 1st fururile de resort din ministere, cit maț ales la Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe— fie că nu au intervenit deloc, fie că n-au manifestat suficientă fermitate. Numai astfel se explică de ce unii furnizori de produse siderurgice, de articole tehnice din cauciuc, de lacuri și vopsele au crezut că pot face ce vor cu producția lor,' că iși pot dicta condițiile în contractul economic. De pildă, în contractul pe care urmează să-1 încheie cu Grupul de uzine pentru fabricația rulmenților din Brașov, Combinatul siderurgic de la Galați nu se angajează să respecte condițiile tehnice prevăzute de standarde. Astfel, combinatul condiționează livratea metalului cu o toleranță de plus sau minus 4 la sută. Or, dacă se iau în calcul cele 2 850 tone metal, cit este prevăzut să livreze grupului de uzine din Brașov, diferența provenită de la aceste toleranțe poa

te însemna un minus de peste 100 tone metal.In contextul pregătirilor care se fac pentru producția anului 1973, în nemijlocită legătură cu nominalizarea producției, unul din obiectivele principale care figurează pe agenda de lucru a unităților economice îl constituie în mod implicit asigurarea aprovizionării tehnico- materiale. Este, de altfel, cit se poate de limpede că realizarea ritmică a producției, respectarea programelor de fabricație, utilizarea optimă a capacităților de producție și a forței de muncă — condiții de

NOMINALIZAREA 
PRODUCȚIEI 
ANULUI VIITOR

bază ale realizării planului la parametrii maximali — depind în măsură hotăritoare de modul în care .sini, asigurate materiile prime și materialele, de felul in care acestea lîofeftsc in întreprindere. Dar sarcinile deosebite ale planului pe anul viitor impun, acum mai mult ca oricînd, o sincronizare perfectă între nevoile reale ale producției și posibilitățile de asigurare a materiilor prime, a materialelor, a pieselor și subansamblelor. o asemenea organizare a relațiilor între furnizori și beneficiari de natură să garanteze îndeplinirea riguroasă a contractelor economi ce.Potrivit prevederilor legale,. la ora actuală, materiile prime și materialele trebuiau' să fie în cea mai mare parte contractate, pentru a putea oferi certitudinea desfășurării ritmice, ne- stînjenite a producției încă din primele zile ale perioadei de plan. Dacă unitățile economice din unele ramuri, cum ar fi chimia, economia forestieră și industria materialelor de construcții, și-au asigurat în cea mai mare parte, prin contracte, materiile prime de care au nevoie, nu același lucru se poate spune despre un șir de întreprinderi din

cadrul industriei construcțiilor de mașini, metalurgiei și industriei u- șoare. Concret, din cauza întîr- zierilor pe filiera depunerii specificațiilor de materiale, a definitivării sursellor de acoperire a cererilor suplimentare, a întocmirii programelor de fabricație și emiterii repartițiilor, o serie de unități constructoare de mașini nu au intrat încă în contact direct cu furnizorii pentru încheierea contractelor economice. De exemplu, Combinatul siderurgic din Galați a avertizat, pe bună dreptate, Centrala industrială de autocamioane și tractoare din Brașov că, dacă ptnă la 20 noiembrie a.c. nu prezintă repartițiile, va fi în imposibilitate să asigure tabla necesară pentru luna ianuarie 1973, întru- cit ciclul de fabricație a tablei este de 40 de zile.Dar repartițiile au „apărut" cîteva zile mai tîrziu și de aici discuții, parlamentări.Orice tergiversare a soluționării problemelor de aprovizionare teh- nico-materială poate avea consecințe deosebit de dăunătoare pentru producția primelor luni ale a- nului viitor. De aceea, sînt necesare o supraveghere efectivă, un control exigent și un sprijin direct, operativ, din partea organelor de resort din ministere și în special din Ministerul Aprovizionării Teh- nico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe asupra modului în care se asigură baza materială a producției anului viitor. Este necesar- să se organizeze astfel aprovizionarea incit fiecare întreprindere și centrală să se încadreze în fondurile de materiale prevăzute prin plan, să se evite orice imobilizare in stocuri supranormative.Desigur, farurile de resort pot și trebuie să rezolve multe probleme în timpul care a mai rămas piuă la sfîrșitul anului. Dar, independent de aceasta, in fiecare u- nitate industrială trebuie să se acționeze cu hotărire pentru asigurarea unei pregătiri depline a producției anului viitor. Aceasta este, în spiritul indicațiilor date la plenară, o sarcină deosebit de actuală, de mare răspundere pentru fiecare conducere de întreprindere sau centrală industrială.
/----------------------------------In silozurile finale ale Combinatului de îngrășăminte azotoase din Piatra Neamț a fost deversată, pentru a lua drumul ogoarelor, cea de-a 3 000-a tonă de îngrășăminte produse in 1972 peste planul la zi, ceea ce reprezintă cu mult peste angajamentul anual reînnoit al chimiștilop de aici. Ca urmare, începând din a doua jumătate a anului, cind ideea realizării cincinalului înainte de termen a devenit și aici o deviză a activității cotidiene, și pînă acum, acest harnic colectiv a cîștigat un avans la producția marfă de 32 de zile.— Este un succes cu o dublă semnificație, ne mărturisea inginerul Mihai Vicol, directorul general al combinatului. El reflectă, pe de o parte, hotărirea colectivului nostru de a întîmpina aniversarea proclamării republicii cu noi fapte de muncă, iar, pe de altă parte, acest succes constituie, cred, cel mai de preț dar oferit de noi țării acum, în ajunul unul deceniu de activitate a combinatului. încă de la intrarea în funcțiune a combinatului au fost zile, săptă- mîni și chiar luni de încordare și de verificare aspră a capacităților profesionale ale tinărului nostru colectiv, dar și de trăire intensă a satisfacției pe care ți-o furnizează sentimentul datoriei împlinite, descifrarea și stăpinirea tainelor unor lucrări cu cane puțin- criimiști s-au „întâlnit" piuă atunci. Toate eforturile colectivului au fost canalizate. mai ales în ultima vreme, spre atingerea indicatorilor tehnico-economici prevăzuți in proiecte, prin desfășurarea unor ample acțiuni de îmbunătățire a tehnologiilor de fabricație, de modernizare a instalațiilor. de înlăturare a locurilor înguste. Ca urmare, comparativ cu pre-
X_________ ___________

vederile inițiale din proiecte, în prezent, capacitatea fabricilor din combinat a crescut cu peste 30 la sută la amoniac, cu 10 la sută la acid azotic, cu 10 la sută la azotat de amoniu și cu peste 23 la sută Ia uree.Munca de creație a colectivului combinatului nu

Efectul oonjugat al acestor acțiuni a fost obținerea unui produs neaglomerabil, fluid, cu o umiditate per manentă de numai 0,2 la sută și chiar mai mică, acest lucru constituind unul dintre cele mai mari succese ale activității de pînă acum ale colectivului,

pide și sensibile de analiză, micșorarea pierderilor de platină și recuperarea oxi- zilor de azot din gazele reziduale, stabilirea tipului ■optim de granulator la instalația de azotat de amoniu, precum și contribuția la elucidarea cauzelor și stabilirea măsurilor de re

un conținut de azot în limite largi, produs care prezintă avantajul de a -i, in același timp, atît fertili- zant, cit și amendament calcaros pentru solurile acide. In prezent se experimentează noi tipuri de dolomite pentru fabricarea nitrocalcarului și al unor
ÎN MUNCA PENTRU REALIZAREA PLANULUI

SI ANGAJAMENTELOR PE ACEST AN
-h

35 de zile în avans obligă la 
eforturi susținute pentru obținerea 
unor sporuri și mai mari de produse

s-a limitat însă numai Iarezolvarea problemelor care privesc creșterea capacităților de producție, ci s-au extins și asupra unei arii mult mai largi de activitate, vizînd îmbunătățirea calității produselor, reducerea consumurilor specifice, valorificarea deșeurilor etc. In ce privește calitatea producției, spre exemplu, specialiștii combinatului și-au îndreptat atenția asupra reducerii umidității, îmbunătățirii compoziției granulometrice și condiționării produselor. Astfel, au fost găsite și s-au aplicat în practică soluții originale și de mare eficiență economică,

Din experiența Combinatului 
de îngrășăminte azotoase Piatra Neamț

factorul determinant al pătrunderii și consolidării continue a pozițiilor pe care azotatul de amoniu fabricat la Piatra Neamț le deține pe piața externă in peste 20 de țări ale lumii. Pe de alta parte, reducerea unor consumuri specifice cu pondere însemnată în prețul de cost, îmbunătățirea randamentului reac- . ției de neutralizare a aci- I dului azotic cu amoniac, i găsirea unor metode ra- '

mediere a unor dereglări ascunse ale proceselor tehnologice au fost de natură să contribuie efectiv la îmbunătățirea activității tehnice și economice a combinatului.O realizare reprezentativă a activității întregului colectiv de aici o constituie adaptarea instalației de azotat de amoniu pentru a putea fabrica, la cererea beneficiarilor, diverse sortimente de nitrocalcar, cu

noi agenți de pudrare și adaosuri in masa de azotat de amoniu care vor conferi granuielor caracteristice fizico-mecanice superioare. Se studiază, de asemenea, posibilitățile de a produce îngrășăminte cu microelemente, de a fabrica noi produse chimice de mic tonaj pentru care există condiții de asimilare cu eforturi minime de investiții. Toate acestea au făcut ca la Combinatul din Piatra Neamț să se producă in prezent o cantitate de îngrășăminte necesare obținerii unui spor de peste 800 000 tone cereale.Saltul în acest prim deceniu de activitate a colecti

vului de aici este evident. Dar ce rezervă viitorul activității economice din acest mare combinat ?— Viitorul il pregătim încă de azi — reia discuția directorul general al combinatului. Astfel înscriin- du-se pe linia creșterii într-un ritm extrem de rapid a industriei noastre de îngrășăminte chimice, combinatul se va îmbogăți in curind cu o nouă unitate „Azot 4", care, singură, va produce de peste două ori mai mult decît actualele instalații.Gradul inalt de automatizare a proceselor tehnologice de la noua instalație „Azot 4“ va permite ca aceasta să fie servită de un număr foarte redus de muncitori calificați, repre- zentind abia 22 la sută din totalul salariațitor existenți pe platforma combinatului, deși din punct de vedere valoric producția realizată în această instalație va reprezenta 65 la sută din volumul producției întregii unități. Aceasta va reprezenta o productivitate a muncii de 1.7 milioane lei, raportată la un muncitor calificat, valoare care se situează la un nivel dintre cele mai înaintate atinse în unități cu același profil de peste hotare. în prezent se desfășoară o intensă pregătire pentru apropiata intrare în probe tehnologice a noii instalații „Azot 4“ și, așa cum se poate remarca la fiecare pas, există toate condițiile pentru ca acest act de mare dificultate tehnică și răspundere să se desfășoare in cele mai bune condiții, ceea ce va confirma incă o dată bogata experiență, înalta competență tehnică și organizatorică, disciplina și spiritul de dăruire, caracteristice colectivului de chimiști de aici.
Ion MANEA 
corespondentul „Scînfeii"
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300 de ani de la nașterea 
marelui nostru cronicar 

ION NECULCE
Cărți izvorite 

din dragostea de țară
Cu Ion Neculce, literatura cronicilor atinge treapta cea mai înaltă a cristalizării artistice. Continuator al unor tradiții de prestigiu — Gri- gore Ureche, Miron și Nicolaie Costin ș.a. — amintite de cronicarul însuși în Predoslovia cronicii sale, Neculce își depășește înaintașii moldoveni (și munteni) întru condei, prin darul deosebit de povestitor, prin farmecul limbii.Interesul pentru cultură, înclinația spre scris se aflau în tradiția familiei lui Neculce. Tatăl său, boier modest, mort de timpuriu în împrejurări dramatice, era om de carte. Prin mamă, cronicarul descindea din familia Cantacuzinilor. După moartea tatălui, familia se refugiază în Țara Românească, la rudele mamei, unde rămîne cinci ani, găzduită fiind de stolnicul Constantin Cantacuzino. Soția cronicarului era nepoată de soră a fraților Antioh și Dimitrie Cantemir, sub domnia cărora Neculce a urcat pe treptele cele mai înalte ale ierarhiei dregătorești. O atare ambianță de familie a stimulat preocupările cărturărești ale viitorului cronicar, impulsul de a se afirma pe calea scrisului. Vremurile tulburi, de instabilitate a domniilor, de insecuritate în fața podghiazurilor pustiitoare de soldați străini, ori a măsurilor capricioase, nu o dată tiranice și spoliatoare, ale domnilor și-au lăsat amprenta asupra sensibilității cronicarului, silit în mai multe rin- duri să ia drumul exilului (o dată în Muntenia, altă dată, urmindu-1 pe Dimitrie Cantemir în Rusia și de două ori în Polonia), să suporte închisoarea, să i se confiște averea pe care a redobindit-o după îndelungi eforturi.Cronica sa, scrisă spre amurgul vieții, cînd cronicarul trecuse de 60 de ani, continuă pe ale .lui Ureche, și Miron Costin, povestind evenimentele petrecute în istoria Moldovei, de la 1661 (domnia lui Dabija Vodă), pînă la 1743 (domnia lui loan Mavrocordat). Ea este precedată de O samă de cuvinte, suită de istorioare și legende, unele din sursă livrescă, cele mai multe însă păstrate in tradiția orală a poporului, despre domnitori și evenimente istorice. Ele oferă imagini și întîm- plări pilduitoare prin semnificația lor eroică și patriotică, legate îndeosebi de personalitatea lui Ștefan cel Mare și a lui Petru Rareș, și din care se desprind puternica dragoste de țară a cronicarului, legătura sa statornică cu plaiurile moldave. Alteori, în legende sînt con

semnate imagini sumbre ale unei epoci dramatice, de nedreptăți și abuzuri. E vădit peste tot darul de povestitor al cronicarului, preocuparea de a da istorioarelor culoare, de a schița portrete, ca și tendința de. a dezvolta narațiunea, înmulțind episoadele și creînd adevărate mici nuvele, ca în cazul istoriei lui Gr. Ghica-Vodă sau al celei referitoare la Nicolae Milescu spătarul.Artistică e modalitatea evocării epocii și în letopisețul propriu-zis. Cronicarul nu a procedat „științific", documentîndu-se metodic, precum un istoric, în legătură cu domniile și evenimentele narate, deși izvoarele autohtone, cronicile moldovene scrise anterior nu-i erau necunoscute. O spune singur în Predoslovie, precizînd că, cu excepția unei scurte perioade căreia-i este consacrat începutul cronicii și pentru care a folosit „nește izvoa- de ce au aflat la unii și alții și din auzitele celor bătrîni boieri", pentru restul, partea cea mai întinsă a cronicii, „de la Duca-Vodă cel bă- trîn înainte, pînă unde s-a vide, de la domnia Iui Ion-Vodă Mavrocordat, nice de pre un izvod a nemărui, ce au scris singur, dintru a sa știință cit s-au tîmplat de au fost în viața sa. Nu i-au mai trebuit istoric strein, să citească și să scrie, că au fost scrisă în inima sa“.Letopisețul se referă, în genere, la evenimente contemporane, cunoscute, unele, din relatările altora, mai bătrîni, cele mai multe însă din experiență proprie, autorul fiind martor, uneori participant activ, ca mare dregător, la desfășurarea lor. Cronicarul evocă, așadar, epoca din perspectiva unui memorialist, dotat cu talent scriitoricesc. Concludent, în această privință este și faptul că primele capitole ale Letopisețului. înfățișînd o perioadă din istoria Moldovei pe care cronicarul n-a putut s-o cunoască direct, sînt de obicei foarte puțin extinse, în timp ce celelalte sînt mai dezvoltate. cel mai intins fiind capitolul dedicat lui Dimitrie Cantemir, deși domnia a- cestuia a fost una dintre cele mai scurte. Caracteristica scrisului lui Neculce este nu relatarea precisă și seacă, ci evocarea vie, colorată, a evenimentelor. O epocă întreagă, de mai bine de trei sferturi de veac, îndeobște întunecată și dramatică, cu puține sclipiri luminoase, r-ein- vie cu putere sub pana cronicarului. Schimbarea deasă a domnilor, peșcheșurile costisitoare oferite de aceștia înalților dregători otomani pentru a fi numiți și menținuți în

domnie, fiscalitatea grea impusă țârii pentru recuperarea acestor cheltuieli și pentru îmbogățirea celor aflați pe tron și a colaboratorilor lor, popasurile devastatoare ale armatelor străine pe teritoriul țării, abuzurile și actele de cruzime ale domnilor sînt aspecte caracteristice epocii, descrise de cronicar cu talent, în tablouri memorabile. Imagini tulburătoare, provocate de silniciile stăpînirii, în vremea lui Duca Vodă, de pildă, ori altele înfățișînd moravurile stricate de la curtea aceluiași Dumitrașcu, umplu inima cronicarului de amărăciune și de îngrijorare : „Oh ! oh ! oh ! săraca țară a Moldovei, ce nărocire de stăpîni c-aceștia ai avut ! Ce sorți de viiață ț-au căzut ! Cum au mai rămas om trăitor în tine, de mare mirare este, cu atitca spurcăciuni de obiceiuri ce să trag pănă astăzi în tine, Moldovă ! Și din vreme în vreme tot s-au mai adaos spurcateli de obiceiuri, care mai înainte s-or pomeni cineș la rîndul lor“. Evident, concepția lui Neculce nu depășește cadrul legitimist și în cronică el îndeamnă la supunere către domni și la respectarea acestora care-și exercită mandatul de stăpînitori în baza dreptului divin. Dar, în același timp, el condamnă cu vehemență abuzurile și corupția monarhilor și ale dregătorilor, fiind îndurerat tot timpul de soarta țării.Neculce e — spune unul din marii săi admiratori, Mihail Sado- veanu — „cel dintîi povestitor artist al nostru", exemplu de „simplicitate" și „naturaleță" pentru „toți acei care țin, în țara noastră, un condei in mină". Cronicarul are darul evocării firești, al autenticității în descriere. Letopisețul său este de fapt o succesiune de povestiri împănate cu portrete și tablouri, întocmai ca o scriere de proză beletristică. Sadoveanu, in romanele sale istorice, ca și in Hanul Ancuței, își are ca precursor îndepărtat pe Neculce. în portret, cronicarul se vădește atent nu numai la aspectele caracterologice generale, ci și la trăsăturile temperarpentale, fiziono- mice, preocupat de nuanțări, încit Letopisețul oferă cititorului o întreagă galerie de personaje pitorești, veridic înfățișate. Totul în- tr-o limbă vie, purtind semnele oralității, cu parfum arhaic astăzi, plină de poezie însă și vibrind de dragostea de țară a cronicarului.
Prot. univ. dr. docent 
D. PACURARtU

Aniversarea Școlii 
generale din 

comuna Mugeni în comuna Mugeni. județul Harghita, a avut loc o adunare festivă consacrată împlinirii a 275 de ani de la înființarea școlii generale de 10 ani din localitate. înfățișînd drumul parcurs de această instituție de în- vățămint, Verestolyi Karoly, directorul școlii, a reliefat condițiile deosebite create în anii puterii populare pentru ca fiecare tînăr al țării, indiferent de naționalitate, să-și poată de- săvîrși talentul, capacitățile sale intelectuale și profesionale.într-o atmosferă de profund entuziasm, cei prezenți au adoptat textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care își exprimă deplina lor adeziune la politica internă si externă a partidului nostru și se angajează să traducă în viată neabătut indicațiile date de secretarul general al partidului pentru perfecționarea contmuă a învă- țămîntului, legarea lui mai strânsă cu practica.
Colectivul Teatrului 
National Croat din 

Zagreb-la București în cadrul programului de schimburi culturale dintre România și Iugoslavia, luni a sosit Ia București colectivul Teatrului Național Croat din Zagreb, una dintre cele mai vechi și mai prestigioase instituții de cultură din țara vecină și prietenă.în timpul șederii în țara noastră. artiștii iugoslavi vor prezenta la București și Timișoara mai multe spectacole cu piesele „Dundo Maroje" de M. Drzici ; „Baladele lui Petrița Kerempuh" de M. Krleja ; „întîmplare în o- rașul Goga" de Ț. Grum și „Visul unei nopți de vară" de W. Shakespeare.Luni seara, Teatrul Național Croat din Zagreb și-a inaugurat turneul in România, prezentînd pe scena sălii Comedia, a Teatrului Național „I. L. Caragiale" din București, piesa „Dundo Maroje" de M. Drzici.Spectacolul, la care au asistat personalități ale vieții cultural- artistice bucureștene. precum și membri ai ambasadei R.S.F. Iugoslavia la București, s-a bucurat de un deosebit succes. Artiștilor le-au fost oferite flori.(Agerpres)

Cuvinte „tot cu aur poleite"
în istoria Moldovei, Ion 

Neculce, mare vornic din 
Țara de Sus, se înscrie ca 
înalt ziditor de limbă și, 
asemeni diecilor de taine 
împărătești din Bizanțul 
străvechi, ca iscusit po
vestitor al vieții atitor vo
ievozi care și-au răzimat 
buzduganele, minia, pof
tele și vrajbele și numai 
arareori credința in pă- 
mîntul sfințit de Dragoș, 
descălecătorul, și de Ște
fan Vodă cel Bun. O samă de cuvinte și Letopisețul Țării Moldovei sînt pen
tru noi, peste secole, ceea 
ce însuși cronicarul spune 
despre minăstirea Putna : „Și așe au fost făcut mănăstirea de frumoasă, tot cu aur poleită, zugrăvală mai mult aur decît zugrăvală, și pre dinlăuntru și pre denafară, și acoperită cu plumbu". Urmindu-l

pe vellogofătul Miron 
Costin, cel ce ne-a lăsat „De neamul Moldovenilor" șl a fost descăpăținat 
de către Constantin-Vodă 
Cantemir (ce straniu, ce 
dement destin ! omul care 
varsă sîngele celui mai lu
minat boier al țării ii ză
mislește și-i dă lumii pe 
Antioh și Dimitrie Cante
mir !), Ion Neculce plinge 
Moldova încăpută pe mină 
de domni străini, „acest pămînt al Moldovei (care) n-au fost aședzat de demult de oameni, să fie fost trăit într-însul cu pace, ce în cîteva rânduri au fost și pustiuu" și aruncă 
blestemul peste toată 
pleava cu care Înalta 
Poartă urgisește neamul 
moldovenilor.

Neculce, mai mult decit 
toți cronicarii moldoveni,

a găsit dimensiunea de 
duminică a cuvintului. Și 
dimensiunea lui de noap
te. E adevărat, poate, că 
forța de noapte a cuvin
tului ne-o lăsase Miron 
Costin, dar greutatea lui, 
aceea menită să nască re
volta, Neculce ne-o dă. ’ 
Cuvintul, la el. are far
mecul unei explozii de 
miresme in ierburile su
fletului, e adine răscolitor 
și se deschide-n cerul cu
lorii. „Zîmbea a ride", zice 
Neculce și din această 
împletire enigmatică, șo
cantă pentru neinițiat, 
Mihail Sadoveanu. domn 
peste toate timpurile in 
scaunul bătut în nestema
te al Moldovei, va împleti 
brățară de flori la nunta 
domniței Ruxandra — și 
va duce aceste trei cuvin
te in eternitatea neamului

românesc. „Zîmbea a ride" mărturisește drumul 
dragostelor și al luceafă
rului trecînd peste ramuri 
și ape asfințite, tot așa 
cum gomăn-gomănind aș
terne trecători în calea 
turmelor.

Cei ce știu să întirzie 
pe o pagină de proză întâlnesc în opera lui Necul
ce pasaje fascinante : cro
nicarul e precis, minuțios, 
circumspect : scriitorul e 
fastuos, subtil și îndrăz
neț.

Limba Itli Neculce, „tot cu aur poleită, zugrăvală mai mult aur decît zugrăvală", veșnic vie, flacără 
gravată cu otravă și cu 
lacrima inimii, arde bogat 
pe colina capitolină a nea
mului românesc.

Fănuș NEAGU

PROGRAMUL I

9.00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Teleșcoală : Biologie (anul III 

liceu). Aplicații privind fizio
logia axului cerebro-spinal. 
Televiziune școlară integrată 
— ciclu realizat cu concursul 
Institutului de științe pedago
gice. Colaboratori, dr. Alexan
dru Gheorghiu și prof. Geor- 
geta Chiochiu.

9.30 Literatura română (clasa a 
Vlil-a). Frumusețea naturii 
în poezia lui Eminescu și 
Coșbuc. Prezintă prof. Lili 
Plaiu.
Curs de limba engleză. Lec
ția a 30-a.
Căminul.
Selecțiuni din emisiunea 
„Seară pentru tineret*.
Film serial pentru tineret . 
„Pierduți în spațiu*. Reluarea 
primului episod — „Un pasa
ger in plus*.
Publicitate. 
Telejurnal.
Deschiderea emisiunii de 
după-ami-ază. Curs de limba 
rusă. Lecția a 29-a (reluare).

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT r A

tenis Astăzi, primele partide 
în „Turneul campionilor"

t a t r

Victor Eftimiu
S-a stins din viață academicianul Victor Eftimiu, personalitate artistică complexă — dramaturg, poet, prozator, memorialist, publicist — reprezentant de frunte al culturii românești din acest secol.Născut în anul 1889. în comuna Boboștița (Albania), Victor Eftimiu s-a afirmat încă din tinerețe ca un scriitor de mare prestigiu, adăugind patrimoniului literaturii noastre, pe parcursul a peste o jumătate de secol, o operă de reală valoare și frumusețe, străbătută de un autentic suflu patriotic, de dragoste față de tradițiile progresiste ale culturii românești și u- niversale, impregnată de patosul eroic al istoriei vechi și contemporane a poporului român. Ca dramaturg, Victor Eftimiu a împletit cu succes în opera sa filoane de inspirație clasică umanistă cu izvoarele vii ale folclorului nostru, reușind șă închege în ritmuri memorabile feerii și fantezii dramatice. Cu o rară și nobilă pasiune, scriitorul s-a dăruit dezvoltării teatrului național, reușind nu numai ca autor dramatic, dar și ca animator de teatru, ca îndrumător de scenă să pună în prim plan, în ciuda unor experiențe și mode efemere care ofereau tentații facile în condițiile vechii orînduiri sociale, încurajarea artei autentice, izvorâtă din observația lucidă a vieții și arealității, promovarea unui climat de stimulare a creațiilor autohtone realiste, valorificînd în același timp capodoperele nepieritoare ale repertoriului clasic universal.Sentimentele de înalt umanitarism care și-au pus pecetea pe în

treaga sa creație, precum și spiritul profund patriotic i-au determinat atitudinea democratică și antifascistă din anii terorii hitle- riste.Aceeași atitudine patriotică a
noile condiții sociale efortul creator, dînd la iveală lucrări de o deosebită valoare artistică și de profundă vibrație socială în genuri literare și publicistice de o mare diversitate. Victor Eftimiu a dăltuit în marmura cuvintului cele mai profunde simțăminte omenești, de la romantismul iubirii, pînă la preamărirea actelor de vitejie patriotică, de laudă a păcii, a construcției societății noastre socialiste, la omagiul adus partidului comunist.Remarcabil talent literar, publicist fecund, creator a numeroase volume dedicate celor mici, scriitor cu o vie prezență obștească, Victor Eftimiu exprimă prin întreaga sa viață și operă personalitatea vibrantă a intelectualului umanist, patriot și democrat, slujitor al artei realiste înaintate, închinată poporului.La Conferința națională a scriitorilor din acest an a fost ales președinte de onoare al Uniunii scriitorilor.Ca prețuire a meritelor sale, academicianului Victor Eftimiu i s-a acordat titlul de Erou al Muncii Socialiste și a fost distins cu numeroase și înalte ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.Prin moartea scriitorului Victor Eftimiu, literatura română încearcă o grea ți dureroasă pierdere, dar imaginea personalității sale se va păstra vie în memoria mulțimii de cititori care l-au prețuit și iubit, iar opera sa își va păstra locul de mare cinste pe care și l-a dobîndit în tezaurul culturii poporului român.

constituit temeiul adeziunii sale organice la transformările înnoitoare petrecute în patria noastră l în perioada de după eliberare, al contribuției sale neprecupețite și entuziaste la opera de făurire a socialismului. El și-a continuat în
UNIUNEA SCRIITORILOR 
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De la ComisiaComisia pentru organizarea funeraliilor academicianului Victor Eftimiu comunică :Pentru ca cetățenii să-și poată lua rămas bun de la acad. Victor. Eftimiu, sicriul cu corpul defunctu
18.09

18,33

19.00

Atlas muzical românesc. 
Toamna muzicală clujeană 
1972.
Steaua polară — emisiune de 
orientare școlară .și profesio
nală. O realitate nouă în lu
mea școlii : planul de pro
ducție.
Caleidoscop cultural-artistic. 
Emisiune de informație și ac-

t
tualitate literară, teatrală, ci
nematografică și plastică. 

1.9,20 1001 de seri.
19,30

20,00

20.20

Telejurnal • în cinstea ani
versării republicii — Cronica 
marii întreceri.
Comentarii la 40 de steme : 
Județul Maramureș. Emisiune 
de Horia Vasiloni.
Seară de teatru : „Pădurea* 
de A. N. Ostrovski. în distri
buție : Dina Cocea, Ion Mari-

pentru organizarea funeraliilorlui va fi depus în aula Academiei Republicii Socialiste România.Publicul va avea acces miercuri, între orele 11 și 13 și 17—19 și joi între orele 10 și 12.Adunarea de doliu va avea loc
joi, la ora 12, după care cortegiul funebru va porni de la Academia Republicii Socialiste România la cimitirul Bellu, u>nde va avea loc înhumarea.

nescu. Cornel Vulpe, Boris 
Ciornei, Nicolae Gărdescu, 
Alfred Demetriu, Gilda Mari
nescu, Aurel Gftirurtiia, Vla
dimir Găitan, Mugur Arvu- 
nescu, Maria Munteanu, Ion 
Colonji^ț., .KQatej, demontaj : 
Marga Ni'ță. Operator șef : 
Beatrice Drugă. Regia artisti
că : Sanda Mânu.

22.20 imagini din Albania.
22,35 „24 de ore*.
22,50 Tenis : „Turneul campionilor* 

de la Barcelona. Meciul Ilie 
Năstase — Tom Gorman. Co
mentatori : Ion Tiriac și 
Cristian' Țopesou.

PROGRAMUL II

20,00

21.30
22.00

22,15

Telecinemateca pentru copii : 
„Băieții de pe strada Pal* — 
o producție a studiourilor din 
R. P. Ungară.
Viața economică a Capitalei. 
Arta plastică. Tabăra de 
sculptură ..Titan ’72*. Prezin
tă : Dan Hăulică.
Emisiune de divertisment. 
Ansamblul „African Tropical 
Fiesta* (I).

„Americanul Stan Smith, Învingător la Wimbledon, și românul Ilie Năstase, ciștigătorul de la Forest Hills, sînt marii favoriți ai „Turneului campionilor", competiție de amploare, care începe astăzi la Barcelona" — scrie, într-un comentariu, corespondentul agenției France Presse. „Turneul campionilor", ultimul concurs internațional de anvergură al anului, va reuni în cocheta arenă spaniolă pe primii opt jucători

clasați in „Marele premiu F.I.L.T." — ediția 1972.Iată programul de astăzi : Ilie Năstase — Tom Gorman. Stan Smith — Jimmy Connors, Jan Kodes — Andres Gimeno și Manuel Orantes — Bob Hewitt. Miine vor avea loc următoarele partide : Năstase — Hewitt, Smith — Gimeno, Orantes — Gorman și Kodes — Connors. Iar joi: Smith — Keeles. Năstase—Orantes, Gimeno — Connors și Hewitt — Gorman.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu* (la Ateneul Român — sala 
Studio) : Recital de sonate susținut 
de Paul Pavelchievici — clarinet. 
Sorina Dobrescu — pian. Liliana 
Pantea — violoncel, Elena Cosma 
— pian — 20.

• Opera Română : Tos ca — 19,30.

a Teatrul Național ,,I. L. Cara- 
giale* (sala Studio) : Despre unele 
lipsuri, neajunsuri și deficiențe în 
domeniul dragostei — 20.

În cîteva rînduri • Teatrul de comedie : Preșul 
— 20.BOX. — Pe ringul arenei din Frankfurt pe Oder (R. D. Germană), a luat sfirșit turneul internațional de box al Armatelor Prietene. Pugiliștii clubului sportiv Steaua București au obținut trei medalii de aur și trei de argint. La categoria muscă. C. Gru- iescu a dispus la puncte de Gorny (Polonia), iar la categoria cocoș Dinu Condurat a obținut verdictul la puncte in fața lui Scherpke (R.D. Germană). Finala categoriei pană s-a disputat între boxerii români A. Dumitrescu și Marian Lazăr. Dumitrescu a primit decizia la puncte. Alte rezultate : cat. ușoară Beyer (R. D. Germană) b.p. G. Pușcaș (Steaua) ; cat. mijlocie Anfinov (U.R.S.S.) b.p. Al. Năstac (România).TENIS DE MASA. — La Boras (Suedia), au luat sfirșit campionatele internaționale de tenis de masă ale Scandinaviei. La simplu masculin, titlul a revenit suedezului Kjell Johansson. care, in finală, a dispus cu 3—1 (18—21, 21—18, 21—16, 21—19) de

Iu Iu-tse (R.P. Chineză). La feminin : Ailesa Lee (Coreea de Sud), 3—1 (15—21, 21—16, 21—10, 21—18) cu Cian Li-wei (Coreea de Sud). La dublu feminin : Ailesa Lee și Mira Park (Coreea de Sud), iar la dublu mixt perechea Jonyer-Magos (Ungaria), învingătoare cu 3—1 în meciul cu Tasaka, Edano (Japonia). Finala probei de dublu masculin a revenit jucătorilor sovietici Gomoșkov, Sarko- ian : in finală 3—1 (21—15. 21—17,22—24, 21—14) cu cuplul suedez Johansson, Bengtsson.HOCHEI PE GHEAȚA. — La Cere- poveț (U.R.S.S.) a continuat competiția internațională de hochei pe gheață pentru juniori „Cupa prietenia". Echipa României a întâlnit selecționata Ungariei. în fața căreia a pierdut cu scorul de 2—5 (1—0, 0—2, 1—3). Alte rezultate : U.R.S.S.-Polonia15— 2 ; R. D. Germană-Cehoslovaxrfa 3—2 ; Metalurg Cerepoveț-Buigaria16— 1.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Play Strindberg — 20, 
(sala din str. Alex. Sahia) : Iubire 
pentru iubire — 20.

• Teatrul

• Teatrul 
Magheru*)

Mic : Prețul — 19,30.

„C. I. Nottara* (sala 
: Adio, Charlie — 19,30.

• Teatrul 
nașe* (sala Savoy) : 
cuvintul — 19,30.

satiric-muzical „C. Tă-
Revista are

• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu* : Dansul maimu
țelor — 19,30.

• Circul „București* : Spectacol 
internațional susținut de artiști ai 
circurilor din Moscova, Ulan-Bator, 
Praga, București 19,30.

*

în aceste zile. Muzeul satului din Capitala găzduiește Expoziția de arta populara contemporanaFoto : M. Cioc
• Săgeata căpitanului Ion : LUMI
NA — 9; 11,15; 13.30; 1G; 18,15;
20,30, MIORIȚA — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20,15.
a Frumos, onest, emigrat în Aus
tralia... : PATRIA — 9; 11,30; 14;
16,30; 19; 21,15.
• Fugi, ca să te prindă : VIITO
RUL — 16; 18; 20.
• Martin in al nouălea cer : CO- 
TROCENI — 15,30; 17,45; 20.
• Cazul Mattei : CAPITOL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Bulevardul romului : SCALA
— 8,30: 11; 13,30; 16: 18.30: 21,
BUCUREȘTI — 8,30: 11: 13,30; 16: 
18.30: 21. FAVORIT — 9,30: 12; 
15,30: 18: 20,30, MODERN — 8,45; 11; 
13.30: 16; 18,30: 21.
• Cu mîinile curate : GIULEȘTI
— 15,30: 18; 20,30. VOLGA — 9: 
11,15: 13,30; 16; 18,15; 20.30, AURO
RA — 9: 11.15: 13.30: 15,45: 13: 20.15. 
CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20.30.
a Seceră vîntul sălbatic : SALA 
PALATULUI — 17.15 (seria de bi
lete — 4333) ; 20,15 (seria de bilete
— 4334). LUCEAFĂRUL — 8.30; 11; 
13.30; 16: 18,30: 21. FESTIVAL — 
8,30; 11; 13.30: 16: 18.30: 21, FERO
VIAR — 8,45; 11: 13.30: 16: 18,30: 
21. MELODIA — 8.30; 11; 13,30; 16; 
18,30: 21.

a Drum în penumbră : UNIREA
— 15,30; 18; 20,15.
• Vacanță la Roma : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
GLORIA — 8,45: 11; 13,30: 16: 18,30; 
20.45, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18.15: 20,30.
a Sfînta Tereza și diavolii : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20.
a Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.

cinema
A Marea hoinăreală : DOINA — 
11: 13.15; 15,45: 18,15: 20,30. FLA- 
CARA — 15.30: 18: 20.15.
a Pasărea liberă : MOȘILOR — 
15,30; 17,45: 20.
A Fata care vinde flori : ARTA — 
10: 12,30; 15: lf.30; 20.
• Pescarul din Louisiana — 10; 12; 
14, Aventura fantastică — 16,30,
Filme de animație — 18,45, Facerea 
lumii — 21 : CINEMATECA (sala 
Union).
a Am încălcat legea : GRIVTȚA 
— 9: 11.15; 13,30: 16: 18.15; 20,30, 
FLAMURA — 9; 11,13: 13,30: 16:
18,15; 20,30.

A Născut liber : TIMPURI NOI — 
9,15—20,15 in continuare.
• Anonimul venețian : LIRA — 
10,30: 12,30.
a Al treilea : LIRA — 15,30; 18; 
20,15.
a Vagabondul : FERENTARI — 
9,30; 12.
• Cheia : FERENTARI — 15,30;
17,45; 20.
A Fuga e sănătoasă : FLOREASCA
— 15,30: 18: 20,15, DRUMUL SĂRII
— 16; 18; 20.
a în trecere prin Moscova : LA- 
ROMET — 15.30: 17,30: 19.30.
• A fost odată un polițist : BU- 
CEGI — 15,45: 18: 20,15, POPULAR
— 15,30: 18; 20,15.
a Dauria : CRÎNGAȘI — 15,30; 19. 
a Ferma din Arizona : BUZEȘTI
— 15.30; 19.
• Eliberarea lui L. B. Jones : DA
CIA — 9: 11,15: 13,30: 16; 18,15; 
20.30.
a A venit un soldat de pe front : 
RAHOVA — 15,30: 18; 20.15.
a Mania grandorii : PACEA — 
15,45; 18: 20.
• îmblînzirea focului : VITAN — 
15,30; 19.
a Creierul : MUNCA — 15,30; 18; 
20,15.
A Aventurile unei prințese ger
mane la curtea Regelui Soare : 
COSMOS — 15,30: 18; 20,15.

Carnet 
culturalîn .localitățile județului Alba a avut loc deschiderea celei de a 3-a ediții a festivalului cultural-artistic „Comorile Albei". Pe o perioadă de două săptă- mini, la casele de cultură, căminele culturale, cluburi vor avea loc diverse manifestări culturale și artistice : simpozioane Pe teme ale dezvoltării economice și sociale a localităților județului Alba, evocări ale unor mari personalități culturale și istorice de pe aceste meleaguri, întâlniri ale tineretului cu activiști de partid, inaugurarea unor expoziții de arta plastică și fotografii, diverse programe artistice. Deschiderea festivă a festivalului „Comorile Albei" s-a desfășurat la casa de cultură a municipiului Alba Iulia. Cu acest prilej au avut loc un spectacol de teatru prezentat de un colectiv al Teatrului „Valea Jiului" din Petroșani și vernisajul expoziției de artă plastică a pictorilor amatori locali.

★Duminică, și in satele, orașele și municipiile județului Galați a început seria amplelor manifestări politice, științifice și cultural-educative, organizate, sub genericul „Danubius- Galați ’72", in întîmpiriarea celei de-a 25-a aniversări a proclamării republicii.Desfășurate sub egida Comitetului județean de cultură și educație socialistă, manifestările sînt eșalonate pină la 30 decembrie și cuprind mese rotunde, simpozioane, dezbateri, expuneri și consultații care își propun să evidențieze noi căi pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, pentru creșterea eficienței economice și reducerea cheltuielilor de producție, expoziții de artă, șezători literare, evocări, festivaluri ale brigăzilor artistice de agitație, spectacole ale formațiilor profesioniste și de amatori.
★In semn de omagiu adua apropiatei aniversări a proclamării republicii, sâmbătă și duminică s-a desfășurat, la Pitești, cea de-a doua ediție a festivalului cîntecului patriotic românesc „D. G. Kiriac".25 de formații corale, din 18 județe ale țării și din municipiul București, au evocat prin cîntec mărețele realizări dobândite de poporul nostru in cei 25 de ani de viață ai republicii.
★La Costești a fost inaugurată săptămina culturală a orașului, sub genericul „Te slăvim, republică !“.Amplul program al acestei acțiuni cuprinde simpozioane, expuneri, intîlniri ale cetățenilor cu activiști de partid și de stat, oameni de știință și cultură. pe teme ca „Proclamarea republicii — act de o deosebită importanță în istoria patriei", „Realizările socialismului în cei 25 de ani de republică", „Coordonatele învățămmtului românesc în lumina documentelor Conferinței Naționale a P.C.R.". Cu acest prilej, pe scenele casei de cultură orășenești și căminelor culturale din diferite cartiere ale orașului vor fi prezentate bogate programe artistice.
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România a ministrului supleant al afacerilor

co

La invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, ministrul supleant al afacerilor externe al Greciei, Phaidon Annino Cavalieratos, a făcut o vizită oficială in Republica Socialistă România, în perioada 24—28 noiembrie 1972.în cursul vizitei, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, l-a primit pe ministrul supleant al afacerilor externe al Greciei, Phaidon Annino Cavalieratos.Ministrul supleant al afacerilor externe al Greciei a fost primit, de asemenea, de vicepreședintele Consiliului de Miniștri, ministrul merțului exterior, Ion Pățan.Convorbirile, care s-au desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și respect reciproc, au prilejuit efec- luarea unui amplu schimb de vederi cu privire la relațiile bilaterale și asupra problemelor actuale ale vieții internaționale.în cursul convorbirilor oficiale, ministrul afacerilor externe al publicii Socialiste România și nistrul supleant al afacerilor terne al Greciei au constatat cu tisfacție evoluția ascendentă diverse planuri a relațiilor tradiționale de prietenie, stimă și încredere reciprocă româno-eiene.Trecind în revistă progresele realizate în relațiile bilaterale, miniștrii au apreciat însemnătatea a- cordurilor și convențiilor încheiate in ultimii ani intre cele două țări in domeniile comercial, al cooperării economice și tehnice, al turismului, al raporturilor consulate, precum și a acordului de constituire a Comisiei Mixte Guvernamentale de Colaborare intre România și Grecia și a acordului de colaborare științifică și culturală, semnat in timpul acestei vizite.Cei doi miniștri și-au exprimat convingerea că există largi posibilități pentru dezvoltarea in continuare a raporturilor bilaterale și a colaborării reciproc avantajoase. Ei au apreciat pozitiv dezvoltarea relațiilor economice și tehnico-științifice și au subliniat că, in vederea intensificării lor, o însemnătate deosebită revine eforturilor pentru extinderea schimburilor de mărfuri, a cooperării industriale și tehnico-științifice.în același timp, au exprimat încrederea că lucrările celei de-a 11-a sesiuni a Comisiei Mixte Guvernamentale de Colaborare, care vor avea loc la începutul anului viitor la Atena, vor conduce la amplificarea cooperării economice și diversificarea schimburilor comerciale, precum și la adîncirea colaborării reciproc avantajoase româno-eiene.Părțile au evidențiat dorința reciprocă de a extinde colaborarea și cooperarea în domeniile educației și culturii, al schimburilor de persoane, creației spirituale și informației, in scopul promovării cunoașterii reciproce a celor două culturi, al favorizării înțelegerii mutuale, al consolidării “ '* "" "*pȘare.Cele schimb bleme special pentru

Re- mi- ex- sa- pe

a

păcii și prieteniei între po-două părți au efectuat un de păreri asupra unor pro- ale vieții internaționale, iți în legătură cu Conferință r_____ securitate și colaborare înEuropa, cit și relațiile și acțiunile celor două țări în Balcani, relevînd însemnate puncte de apropiere și înțelegere.Părțile și-au exprimat hotărîrea de a acționa pentru menținerea și întărirea păcii, pentru promovarea unei cooperări pe multiple planuri intre toate statele, indiferent de orin- duirea lor social-politică, în spiritul principiilor dreptului internațional și Cartei Organizației Națiunilor Unite.Partea elenă a luat cunoștință cu deosebit interes de prevederile declarațiilor solemne comune, semnate de Republica Socialistă România cu Regatul Belgiei și Marele Ducat de Luxemburg, cu prilejul vizitei președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România în a- oeste țări.Cele două părți au amintiit acțiunile întreprinse în ultimul timp pentru îmbunătățirea climatului politic din Europa și au apreciat pozitiv negocierile multilaterale în vederea Conferinței europene pentru securitate și colaborare.în concepția lor, această conferință urmează să consfințească intr-un document, semnat de toate tă-

rile participante. principiile care trebuie să stea la baza relațiilor dintre toate statele europene : egalitatea în drepturi, respectul reciproc al independenței și suveranității naționale. al integrității teritoriale, neamestecul în treburile interne, a- vantajul reciproc, renunțarea la forță și la amenințarea cu forța în raporturile interstatale. Este necesar ca la conferință să se adopte măsuri corespunzătoare în privința extinderii, fără nici o îngrădire, a colaborării economice, științifice, culturale și în alte domenii între toate statele din Europa.Părțile vor examina cu atenție orice propunere' referitoare la un organism permanent care ar putea să rezulte în urma conferinței, precum și la convocarea altor conferințe.Părțile pornesc de la faptul că înfăptuirea securității europene este o problemă a tuturor popoarelor de pe continent, inclusiv a S.U.A. și Canadei, că la pregătirea și ținerea conferinței trebuie să participe toate statele cu drepturi depline, fără a se ține seama de orinduirile lor sociale, de mărimea sau stadiul dezvoltării lor economice, de apartenența sau neapartenența lor la alianțe militare.Pornind de Ia constatarea blemele securității europene fi separate mentale ale mul rînd, dezangajare _____________ ___ „______exprimat convingerea că vor fi luate măsuri concrete și efective în domeniul dezarmării generale și, în primul rind, al dezarmării nucleare.Totodată, părțile au exprimat dorința guvernelor lor de a intensifica și dezvolta raporturile de cooperare pașnică între țările din Balcani, atît pe plan guvernamental, cit. și negu- verhamental — în cadru bi și multilateral — pe baza principiilor și normelor dreptului internațional și Cartei Organizației Națiunilor Unite, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii, bunei vecinătăți și colaborării rodnice intre toate statele regiunii. Ele au convenit că, pentru atingerea acestui scop, ar avea o importanță deosebită dezvoltarea relațiilor economice și tehnico-științifice. In acest sens, cele două părți și-au exprimat dorința ca, împreună cu celelalte state din zonă, să acționeze pentru înființarea unui organism care să contribuie la impulsionarea schimburilor și la organizarea cooperării economice nice.Cele două părți portanța stabilirii pace și cooperare _________________, __vederea promovării destinderii, securității și colaborării in Europa.în legătură cu problemele privind Orientul Apropiat, părțile și-au manifestat îngrijorarea față de continuarea conflictului din această zonă și au subliniat că o. pace trainică poate fi realizată pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967, în conformitate cu interesele și drepturile legitime ale tuturor țărilor și popoarelor din această regiune.Părțile și-au exprimat satisfacția față de faptul că o soluție pașnică a conflictului din Asia de sud-est este în curs de a fi realizată.Cei doi miniștri s-au informat asupra desfășurării lucrărilor sesiunii Adunării Generale a O.N.U. și au reafirmat convingerea guvernelor lor cu privire la necesitatea creșterii ralului O.N.U. in menținerea și întărirea păcdi și securității internaționale, in dezvoltarea colaborării între toate națiunile, în promovarea normelor dreptului internațional, astfel îndt organizația să fie un adevărat for ai comunității mondiale, menit să asigure participarea tuturor statelor mari și mici, pe baza deplinei egalități in drepturi, la soluționarea problemelor internaționale.Cele două părți au apreciat utilitatea schimburilor de vederi și își propun să continue contactele și vizitele reciproce între miniștrii afacerilor externe și alți reprezentanți ai ministerelor de externe ale celor două țări.Ministrul supleant al afacerilor externe al Greciei a adresat ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, invitația de a face o vizită oficială in Grecia. Invitația a fost acceptată cu plăcere.

diferitecă pro- nu pot f unda- în pri- pentrude problemele continentului și. de eforturile militară, părțile și-âu

intre țările baica-au evidențiat im- unui climat de în Mediterana, in

★ ★

Telegramă

Excelenței Sale
Domnul MOKTAR OULD DADD AH

Președintele Republicii Islamice Mauritania

NOUAKCHOTT

Cu prilejul zilei naționale a Republicii Islamice Mauritania, am 
deosebita plăcere ca, în numele poporului român, al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat și al meu personal, să adresez Excelenței 
Voastre călduroase felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de pace și progres poporului mauritan prieten.

îmi exprim și cu această ocazie convingerea că relațiile prietenești 
dintre țările noastre vor continua să se dezvolte în interesul popoarelor 
român și mauritan, al păcii și colaborării în lume.

Cu cea mai înaltă considerație,

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

28 de ani de la eliberarea
Albaniei de sub jugul fascist

La 29 noiembrie se împlinesc 28 de ani de la eliberarea Albaniei de sub jugul fascist, eveniment istoric care a încununat lupta plină de sacrificii a poporului albanez pentru independență, libertate și progres social. Poporul albanez sărbătorește, de asemenea, in aceste zile, un alt eveniment de seamă: 60 de la independența națională, mată la 28 noiembrie 1912.Ziua eliberării Albaniei prilej de evocare a anilor celui de-al doilea cind întregul popor albanez, sub conducerea comuniștilor, s-a ridicat la luptă dîrză, plină de jertfe, împotriva ocupanților fasciști. Instaurarea puterii populare, care a urmat după izgonirea cotropitorilor, mar- cînd victoria revoluției împotriva regimului burghezo-i'eudal. a deschis în viața poporului o eră nouă de mari și profunde prefaceri sociale. Sub conducerea Partidului Muncii, poporul albanez a obținut realizări remarcabile în toate domeniile vieții economice

ani de procla-este un grei ai război mondial, - albanez,

și sociale.

Politica de industrializare a țării, promovată cu consecvență, și-a găsit expresia in apariția și dezvoltarea unor noi ramuri industriale, cum sint extracția și prelucrarea cuprului, feronichelului, petrolului, chimia. în 1970 întreprinderile albaneze realizau într-o săptăinină întreaga producție industrială a țării din anul 1938. iar Ia sfirșitul actualului cincinal Albania va obține aceeași producție a anului 1938 in numai 3 zile. Agricultura albaneză trece printr-un proces susținut de modernizare: in ultimii ani s-au întreprins acțiuni de sistematizare a apelor, de defrișare și de irigare a ogoarelor : producția vegetală și animală este in creștere. înfăptuiri remarcabile au fost obținute și in domeniile învățămîntului și culturii, o- crotirii sănătății, ridicării nivelului de viață al populației.Oamenii muncii din țara noastră urmăresc cu sentimente de simpatie și solidaritate internationalist» eforturile constructive ale poporului albanez. se bucură

Iizările sale în opera de făurire a societății socialiste. între poporul român și poporul albanez, care trăiesc in aceeași zonă geografică, s-au statornicii de-a lungul veacurilor legături tradiționale de prietenie și stimă reciprocă, cimentate prin lupta comună împotriva jugului o- toman. a robiei și exploatării — istoria consemnând sprijinul poporului nostru față de năzuințele de libertate și neatîrnare ale poporului albanez. în zilele noastre relațiile de colaborare româno-albane- ze, bazate pe principiile marxism- leninismului și internaționalismului proletar, s-au îmbogății cu un conținut nou, cunosc dentă, spre binele al cauzei păcii șiCu prilejul celei sări a eliberăriiromân adresează poporului albanez calde felicitări, urări sincere de noi succese in construcția socialistă, pentru progresul multilateral și înflorirea patriei sale.

o evoluție ascen- ambelor popoare, socialismului.de a 28-a aniver- Albaniei, poporul
din inimă de rea-

Vicepreședintele Consiliului de Miniștri Ion Pățan a primit, luni dimineața, pe Phaidon Annino Cava- lieratos, ministru supleant al afacerilor externe al Greciei.La primire au fost de față Fnancisc Păcurariu, ambasadorul României la Atena, Aristote Phrydas, ambasadorul Greciei la București, și alte persoane oficiale.

în timpul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă cordială, au fost a- bordate probleme privind dezvoltarea în continuare a relațiilor de colaborare, intensificarea și diversificarea schimburilor comerciale, a cooperării economice, tehnico-științifice între România și Greoia.
★ ★Luni, 27 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe, s-au încheiat convorbirile oficiale dintre George Ma- covescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Phaidon Annino Cavalieratos,nistru supleant al afacerilor externe al Greciei.Cu această ocazie, s-a efectuat un schimb de păreri cu privire la stadiul actual și perspectivele dezvoltării re-

lațiilor bilaterale româno-eiene. precum și în legătură cu unele probleme internaționale actuale, îndeosebi privind pregătirea și organizarea Con-- ferinței pentru securitate și cooperare în Europa.în timpul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și înțelegere, s-a apreciat cu satisfacție dezvoltarea ou succes a relațiilor reciproc avantajoase.
* ★Ministrul supleant al afacerilor externe al Greciei, Phaidon Annino Cavalieratos, a oferit, luni, un dineu în onoarea ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu.Au participat Mihail Florescu, Octavian Groza, Ion Cosma, Teodor Vasiliu, miniștri, Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Dodu-Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și E- ducației rariu, Atena, M.A.E.AuAristote Phrydas, ambasadorul Greciei la București, precum și persoanele oficiale care îl însoțesc pe oaspete.în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. Phaidon Annino Cavalieratos și George Macovescu au toastat pentru prietenia ți colaborarea româno-

Socialiste, Francisc Păcu- ambasadorul României la funcționari superiori dinparticipat, de asemenea,

pro-elenă, pentru prosperitatea și greșul celor două popoare.
★Cu ocazia vizitei ministrului pleant al afacerilor externe al ciei, ambasadorul acestei țări București a oferit in cursul aceleiași zile o recepție.

su-Gre- la(Agerpres)

Lurti a avut loc la Ministerul Afacerilor Externe semnarea Acordului de colaborare culturală și științifică între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Regatului Grecia.Acordul prevede dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare între popoarele celor două țări, prin promovarea cunoașterii reciproce a rezultatelor obținute de acestea în domeniile culturii, științei, învăță- mîntului, sănătății, radioteleviziunii

neri Cîți întreaga călătorul aflat în capitala albaneză este impresionat de ritmul construcției de locuințe pentru oamenii muncii, lucrările de pe șantierele respective bucurîn- du-se de aportul plin de însuflețire al brigăzilor de muncă voluntară....Kukes, Shkodra, Fier,

na oțelul au și început să apară. Scriitorul Behxhet Cerma descrie astfel viitorul apropiat al Elbasanu- lui : „...Centrul orașului, cu impunătoarele sale edificii culturale și administrativă, este înconjurat de un brîu larg de verdeață ; un bulevard nou străbate orașul de la un capăt la altul. La combinat, cuptoarele elec-

existau în 1938 in țară. De asemenea. tru extinderea capacității hidrocentralelor și termocentralelor existente.Durres-ul este un alt oraș care cunoaște o viață nouă. Acest port la Marea Adria- tică a devenit un important centru industrial al țării, păstrindu-și, totodată, caracteristica de importantă regiune agricolă.Grăitoare pentru transformările petrecute în viața satului este cooperativa a- gricoilă din Luz Vogel din această regiune. Anual, cooperativa realizează o producție de 3 200 tone cereale. 850 tone orez, 520 tone bumbac. Plantația de măslini numără 13 000 de pomi. Recolte bune sînt culese și de pe cele 145 hectare de vii și livezi. în trecut, la Luz nu exista nici măcar un singur medic. Astăzi, comuna este deservită de doi medici și 15 infirmieri, în 1945, aci funcționa o singură școală cu un singur învățător și 12 elevi. în prezent, fiecare din cele 7 sate ale comunei are cite o școală de 8 ani, iar în comună funcționează un liceu, în 1945 — un singur cadru didactic, astăzi — 84 ; in 1945 — 12 elevi, astăzi — peste 1 400. Sînt cifre care grăiesc de la sine.Eforturile constructive, hărnicia și talentul poporului acestei țări fac ca Albaniade an. noi și succese pe calea socialismului.
A. M1HA1LESCU

l-MV'

Albania din trecut era vestită, în primul rînd, prin cetățile sale multiseculare — Apollonia, Durres, Bu- trint etc. — ca și prin întinsele ei livezi de măslini. Astăzi, imaginea țării, îmbogățită și diversificată a- preciabil, reflectă, în mod viu. noua istorie pe care și-o scrie poporul albanez în anii socialismului. Alături de cetățile de odinioară. acest harnic popor a ridicat cetăți noi ale vieții moderne, iar vechile zone plantate cu măslini sînt punctate astăzi de stilpi ai rețelei de înaltă tensiune. Cronicile zilelor noastre vorbesc despre localități, altă dată cufundate în anonimat, care au pornit pe drumul avîntului industrial, despre electrificarea satelor, despre realizări însemnate ale poporului albanez in toate domeniile vieții e- conomice și sociale.La Tirana semnele progresului sînt deosebit de pregnante. Cele peste 40 de întreprinderi ridicate in capitală în anii puterii populare asigură mai mult de o cincime din producția industrială globală a Albaniei, în prezent, la Tirana, ca de altfel în întreaga țară, se depun eforturi pentru sporirea capacităților de producție, înzestrarea întreprinderilor cu utilaje moderne și încadrarea lor cu personal calificat, pregătit în institutele proprii de învățămînt superior. Este semnificativ, că Ia combinatul textil din oraș lucrează as.țăzi tot atâția ingi-

s-autra-în urma desfășurat ___ ___________diționale și al înțelegerii reciproce, la 27 noiembrie a fost semnat Ia București Protocolul între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Populare Chineze privind livrările reciproce de mărfuri și plățile pe anul 1973.în baza acestui protocol, care prevede o creștere de circa 20 la sută a schimburilor de mărfuri dintre cele două țări, față de volumul stabilit pe anul în curs, România va livra R. P. Chineze : produse ale industriei constructoare de mașini, printre care autocamioane, instalații de foraj petrolier, locomotive Diesel electrice, tractoare și piese de schimb, vagoane cisterne etc., produse ale industriei chimice, precum și tablă, țevi, placaj, aluminiu, uleiuri minerale și altele. La rîndul său. R. P. Chineză va exporta în România : mașini-unelte. utilaje pentru industria textilă, țesături de bumbac, lînă și mătase, metale colorate și feroaliaje, produse orez, bumbac, produse altele.Documentul a fost partea română de Ion președinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, iar din partea chineză de Pai Sian-kuo, ministrul comerțului exterior.La semnare au participat Gheor- ghe Boldur, ministrul industriei construcțiilor de mașini-unelte și electrotehnicii, Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe. Radu Constantineșcu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, Nicolae Gavrilescu, ambasado-

tratativelor, care în spiritul prieteniei

siderurgice, alimentare țisemnat din Pățan. vice-

rul României la Pekin, alte persoane oficiale.Au fost prezenți Cian Hai-fun. ambasadorul R.P. Chineze la București, și membri ai ambasadei.Prin semnarea acestui protocol — a subliniat Ion Pățan în alocuțiunea rostită cu acest prilej — am. concretizat o muncă rodnică, desfășurată de ambele delegații. îmi exprim convingerea că această creștere însemnată a schimburilor de mărfuri constituie o reflectare fidelă a dorinței comune de a dezvolta în ritm și mai accelerat relațiile bilaterale pe plan economie. Noi considerăm că va trebui în continuare să găsim noi soluții și posibilități menite să lărgească și mai mult cadrul relațiilor comerciale dintre cele două țări.La rîndul său, Pai Sian-kuo. evidențiind atmosfera de înțelegere și prietenie în care s-au desfășurat tratativele, eforturile depuse de cele două delegații, a arătat că acestea au fost materializate în semnarea acestui protocol care marchează o nouă dezvoltare a schimburilor comerciale dintre cele două țări. Această creștere a volumului schimburilor noastre comerciale, a spus vorbitorul, corespunde atât dorinței, cit și intereselor reciproce, constituind o nouă expresie a dezvoltării prietenie dintre țările noastre.

PA GINI DE
ISTORIE NOUĂ

Kukes s-a oonstruit uzină metalurgică prelucrarea cupru- la Shkodra — prima de sîrmă din acestrelațiilor de și popoarele
★Cu ocazia vizitei în ________delegației guvernamentale comerciale a R. P. Chineze, condusă de Pai Sian-kuo, ministrul comerțului exterior, ambasadorul R. P. Chineze la București, Cian Hai-fun. a oferit un dineu.

România a
(Agerpi'es)

Cronica zileiCu prilejul Zilei naționale a Republicii Islamice Mauritania, ministrul afacerilor externe, George Macovescu, a adresat ministrului afacerilor externe al Mauritaniei, Hamdi Ould Mouknass, o telegramă de felicitare.
In Editura politică 

a apărut :

PROBLEME ALE PĂCII 
$1 SOCIALISMULUI 

nr. 9/1972

z/1STRUNGUL DE AUR"Timp de două zile, la Ploiești s-a desfășurat cea de-a 4-a ediție a olimpiadei tinerilor strungari, competiție dotată cu trofeul „Strungul de aur", dedicată anul acesta aniversării unui sfert de veac de la proclamarea republicii. La startul final al concursului s-au aliniat 39 de tineri strungari, în cea mai mare parte absolvenți ai școlii profesionale, selecționați pe parcursul fazelor de masă din cei aproape 40 000 de concurenți.Participanții la olimpiadă au fost salutați de Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului.Trofeul „Strungul de aur“ ediția 1972 a fost cîștigat de Ion Anca (Uzina de utilaj chimic-București), iar premiile 2 și 3 de Vasile Beche (Fabrica de armături metalice-Zalău) și respectiv de Marin Roșu (Uzina de aluminiu-Slatina).
PRONOEXPRESCâștigurile concursului nr. 47 din 22 noiembrie 1972 :Extragerea I : Cat. 2 : 1 variantă 1% a 72 542 lei ; Cat. 3 : 11,80 a 148 lei; Cat. 4 : 28,30 a 2 563 lei; at. 5 : 88.75 a 817 lei : Cat. 6 :REPORT Categoria 1 : 905 880 lei.Extragerea a H-a : Cat. B : 10,60 variante a 8 177 lei ; Cat. C : 27,60 a 3 141 lei ; Cat. D : 1 627.45 a 60 lei ; Cat. E : 106,45 a 200 lei ; Cat. F : 2 237,60 a 40 lei.REPORT categoria A : 165 963 lei.

și în alte sectoare. Se prevede, de asemenea, încheierea unor programe periodice de aplicare a acordului pentru concretizarea acțiunilor și schimburilor ce urmează a fi realizate între cele două țări.Documentul a fost semnat din partea română de George Macovescu, ministrul afacerilor externe, iar din partea greacă de Phaidon Annino Cavalieratos, ministrul supleant al afacerilor externe. i

Elbasan sînt orașe ale căror nume au căpătat în vremea din urmă noi rezonanțe. La prima pentru lui. iar fabricămetal. Fier, cu Întreprinderile sale noi — o uzină de nitrat de amoniu, o termocentrală, o rafinărie de petrol — a îmbogățit patrimoniul țării cu trei dintre cele mai noi ramuri industriale ale Albaniei populare. La Elbasan se ridică un mare combinat siderurgic,strucția avansează în ritm rapid. Contururile viitoarelor hale în care se va tiir-
Con-

trice varsă un șuvoi necontenit de oțel, iar aparatele electronice supraveghează întreaga producție..."Mari pași s-au făcut in domeniul energiei „aurului alb", cele mai îndepărtate cătune beneficiind astăzi de curentul electric. Toamna trecută a intrat în funcțiu- ■ ne în apropiere de Shkodra, cu mult înainte de termen. hidrocentrala de la Vau i Dejes. Doar cu cîteva săptămîni înainte, avusese loc inaugurarea lucrărilor altei hidrocentrale, cea de la Fierza care, prin proporțiile ei, va fi cea mai mare din țară. Acum constructorii dau bătălia pen-
să realizeze, an însemnate

Sosirea în Capitală a unui
grup de senatori americaniamericani,Un grup de senatori reprezentând partidele republican și democrat, in frunte cu senatorul Stuart Symington, care se află în- tr-un turneu de studiu în Europa, a sosit, luni după-amiază, Ia București. Grupul este însoțit de Richard Davies, asistent al secretarului de stat însărcinat cu probleme europene, și " secretar in Comisia afaceri externe a Senatului, persoane oficiale.Arthur Kuhl, pentru de alte
0

Luni cova o P.C.R.,

Vernisajul unei expoziții de fotografii
Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost întâmpinați de acad. Ilie Mur- gulescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Aurel Vijoli, președintele Comisiei economico-finan- ciare a M.A.N., deputați, de funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.Au fost de față Leonard C. Meeker, ambasadorul S.U.A. la București, și alți membri ai ambasadei.

Sub auspiciile Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, luni a fost deschisă în Capitală expoziția de fotografii „A 60-a aniversare a independenței naționale a Albaniei — 29 noiembrie1912—1972“, pusă la dispoziție de ambasada acestei țări la București.Exponatele înfățișează momente din îndelungata istorie a poporului albanez, din lupta sa pentru libertate, independență, suveranitate națională, precum și realizările de seamă obținute în anii construcției noii orinduiri sociale.

La vernisaj au participat Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, ziariști, un numeros public.Au fost prezenți Nikolla Profi, ambasadorul R.P. Albania la București, șefi de misiuni diplomatice, alți membri ai corpului diplomatic.Cu acest prilej, prof. univ. dr. docent Mihnea Gheorghiu, prim-vicepreședinte al I.R.R.C.S., a rostit o scurtă cuvîntare. (Agerpres)
Sărbătoarea națională

delegație de activiști ai P. C. R. a Mauritaniei
a plecat la Moscovadimineața, a plecat la Mos- delegație de activiști ai . condusă de tovarășul Aurel Duca, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-seoretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.C.U.S., va face o vizită în schimb de experiență în Uniunea Sovietică.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășul Mihai Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului Economic, de activiști de partid.A fost prezent V.I. Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. la București.
Telegramă

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit o telegramă din partea lui John Perguson- Smith, care, in numele companiei „British Aircraft Corporation" exprimă condoleanțe și adîncă compasiune in legătură cu încetarea din viață a savantului Henri Coandă. „Toți cei care lucrează în știința aeronautică in Marea Bri- tanie și în România — se spune in telegramă — vor suferi profund din cauza acestei pierderi. Acest pionier de renume mondial a fost timp de multi ani colegul nostru Ia uzinele din Bristol și a fost iubit și stimat de toți cei' care au avut prilejul de a-1 cunoaște".
La catafalcul academicianului

CoandăLuni dimineața, a fost depus, în aula Academiei Republicii Socialiste România, sicriul cu corpul neînsuflețit al academicianului Henri Coandă, consilier cu rang de ministru la Consiliul de Stat, președintele Institutului pentru creație științifică și tehnică.Pe fundalul aulei, drapat în negru, se află portretul îndoliat al ilustrului om de știință român, savant și inventator de renume mondial. Lîngă catafalc, pe perne de catifea roșie, sînt rinduite ordine și medalii ale Republicii Socialiste România, acordate pentru meritele sale in dezvoltarea științei. în jurul catafalcului sînt depuse coroane de flori din partea Consiliului de Stat. Academiei Republicii Socialiste România, Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini-unelte și Electrotehnicii, Ministerului Energiei

Electrice. Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor, Uniunii Scriitorilor. Institutului pentru creația științifică și tehnică. Institutului de mecanică a fluidelor și construcții aerospațiale, Centralei industriale pentru aeronautică română. Comandamentului aviației civile TAROM, unor colaboratori, tineri cercetători științifici și prieteni.La catafalc au făcut de gardă Prezidiului Academiei Socialiste România și Institutului de creațiemembri aiRepublicii conducerii științifică și tehnică. Institutului politehnic București, Institutului de mecanica fluidelor și construcțiilor aerospațiale și alte personalități științifice.Numeroși oameni de știință, ofițeri aviatori, studenți. elevi și cetățeni ai Capitalei au venit să-și ia un ultim rămas bun de la Henri Coandă.(Agerpres)

Ca urmare a eforturilor susținute ale poporului său după dobîndirea independenței — e- veniment de la care se împlinesc astăzi 12 ani — Mauritania a reușit să devină, într-un scurt timp, una din cele mai mari producătoare de minereu de fier din Africa, producția anuală de 12 milioane de tone plasînd-o pe locul doi pe continent. Pentru a exploata zăcămintele de la Idjil s-au construit o cale ferată lungă de 650 km și un port mineralier la Nouadhibou. Paralel au început să fie puse în valoare și alte resurse de materii prime, între care un loc de seamă îl ocupă cuprul.Valorificarea în interesul poporului a resurselor naturale permite edificarea structurilor necesare Aproape pitala, Nouakchott, care înainte de independență era un sat cu 200 de locuitori, iar în prezent este un oraș cu 50 000 de locuitori, a trebuit construit din temelii.
unui stat modem, totul, inclusv ca-

Eforturi însemnate se depun pentru formarea de cadre naționale. Anul trecut la Nouakchott s-a deschis primul institut de învățămînt superior pentru formarea de profesori de liceu.Țara noastră urmărește simpatie eforturile mauritan pentru rea independenței și dezvoltarea patriei sale. între România și Mauritania s-au stabilit și se dezvoltă relații de prietenie și colaborare. Vizitele reciproce efectuate în ultimii ani, schimburile de păreri au Contribuit la o mai bună cunoaștere reciprocă, la adîncirea lelațiilor dintre cele două țâri și popoare. Cu prilejul recentei prezentări a scrisorilor de acreditare a noului ambasador al Republicii Islamice Mauritania către președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, s-a reafirmat dorința celor două țări de a amplifica relațiile bilaterale, în interesul reciproc, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

cu poporului consolida-

ROMÂNO-CONGOLEZE DE COOPERARE ECONOMICA Șl TEHNICAîn Capitală au început luni dimineața lucrările celei de-a 4-a sesiuni a Comisiei mixte româno-congoleze de cooperare economică și tehnică.Delegația română este condusă de
Nicolae Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior, iar delegația congoleză de Justin Lekoundzou. ministrul industriei minelor și turismului.

vremea

Ieri in țară : Cerul a fost variabil, 
mai mult acoperit în jumătatea de 
nord, unde local a nins. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit, exceptînd zona de 
munte, unde a prezentat intensificări. 
Temperatura aerului a înregistrat o 
ușoară creștere, oscilind la ora 14 între 
minus 3 grade la Tntorsura Buzăului și 
plus 6 grade la Hm. Vîlcea, Apa Nea
gră, Drobeta-Tr. Severin, Calafat șl

Băilești. La București : Cerul a fost va
riabil, mai mult senin în cursul dimi
neții. Vintul a suflat în general slab. 
Temperatura maximă a fost de 4 grade.

Timpul probabil pentru 29, 30 noiem
brie și 1 decembrie. în țară : Vremea 
va continua să se încălzească treptat în 
toate regiunile țării. Cerul va fi va
riabil. Vor cădea precipitații izolate, mai 
ales în jumătatea de nord a țării. Vînt 
potrivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 7 și plus 3 grade, 
izolat mai coborîte in depresiuni, iar 
maximele vor oscila între 2—12 grade. 
Ceață locală, seara șl dimineața. La 
București : Vreme în curs de încălzire. 
Cerul va fi variabil. Vînt slab. Tempe
ratura în creștere. Ceață, seara și di
mineața.



viața internațională
INADUNAREA GENERALĂ CONTINUĂ DEZBAȚERIUASUPRA PUNCTULUI

privind Întărirea rolului organizației națiunilor unite:

„Inițiativa României - o nonă manifestare a eforturilor 
sale sustinote si active pentru promovarea destinderii 

si înțelegerii internaționale*1
NEW YORK 27. — Corespondentul nostru, C. Alexandroaie, trans

mite : Adunarea Generală a O.N.U. și-a reluat, luni dimineața, dezba
terile asupra punctului privitor la întărirea rolului Organizației Națiu- 

înscris pe agenda sesiunii din ini-nilor Unite în viața internațională, 
țiativa României.Primul vorbitor a fost reprezentantul Danemarcei, Otto Borch, care a subliniat că, în ultimii ani. s-a acordat o atenție deosebită problemei re- vitalizării organizației și sporirii eficacității organismelor sale. „Faptul că acum discuțiile și preocupările vizi nd sporirea rolului O.N.U. intensificat trebuie interpretat semn de bun augur. Și dacă ea sistemul Națiunilor Unite să ționeze și mai bine și mai eficient, trebuie depuse eforturi pentru a stabili acele măsuri necesare pentru a obține scopurile urmărite".„Danemarca împărtășește pe deplin convingerea exprimată in proiectul de rezoluție al României. aflat in dezbaterea noastră, că sînt necesare măsuri îmbunătățirea activității zației Națiunilor Unite și organismelor sale pentru a corespunde noilor realități ale relațiilor internaționale actuale. Proiectul de rezoluție conține mai multe observații și recomandări Ia care pot subscrie majoritatea statelor membre ale organizației noastre. Noi salutăm inițiativa României ca pe o nouă manifestare a eforturilor

s-au ca un vrem func-

pentru Organi-

susținute și active ale gu-

vernului român de a contribui la destinderea internațională și promovarea înțelegerii între toate națiunile, atit pe plan global, cit și regional. Guvernul Danemarcei împărtășește, de asemenea, motivele care au generat această acțiune. Totodată, sinlem de acord cu opinia potrivit căreia Națiunile Unite trebuie să fie un centru indispensabil pentru armonizarea acțiunilor națiunilor in scopul realizării idealurilor noastre comune și că organizația noastră trebuie să devină un instrument mai eficace in promovarea păcii și progresului popoarelor".în încheiere, reprezentantul Danemarcei a subliniat că proiectul de rezoluție conține și este în conformitate cu principiile prevăzute în declarația privitoare la relațiile de cooperare și conformitate rația asupra ternaționale, adoptate laO.N.U. Inițiativa românească reafirmă aceste principii, iar delegația mea, a spus vorbitorul, este gata să sprijine proiectul de rezoluție și să voteze în favoarea sa.

prietenie dintre state, în cu Carta și cu Decla- intăririi securității in- documente care au fost sesiunea jubiliară a

La 4 decembrie se reiau

ÎNTREVEDERILE LE DUC THO - H. KISSINGERNEW YORK 27 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Richard Nixon, a avut, duminică, o nouă întrevedere cu consilierul său special pentru problemele securității naționale, Henry Kissinger.Purtătorul de cuvînt al Casei Albe, Ronald Ziegler, a declarat reprezentanților presei că Henry Kissinger va pleca la Paris la 3 decembrie, pentru a relua convorbirile cu Le

Duc Tho. consilierul special al delegației R.D.V. la convorbirile (tripartite din capitala Franței.După cum s-a mai anunțat, vorbirile dintre cele două părți tru reglementarea problemei vietnameze vor fi la Paris.
cva-con- pen-reluate la 4 decembrie

★(Agerpres). — Le Duc

LA BUDAPESTA AU ÎNCEPUT

TOATE NAȚIUNILE TREBUIE 
VAREA PROBLEMELOR CARE

SĂ PARTICIPE 
CONFRUNTĂ

LA REZOL- 
OMENIREAA urmat, apoi, la cuvînt reprezentantul Siriei, Rafie Jouejati, care a subliniat că „motivele care au determinat România să înscrie acest punct pe agenda sesiunii sînt, fără îndoială, legate de preocuparea de a vedea relațiile internaționale bazate pe principiile dreptului si justiției și nu pe forță sau acțiuni de punere în fața faptului împlinit, create de folosirea forței".Trecînd în revistă focarele de tensiune și conflict din lume, printre care cele din Asia de sud-est. Orientul Apropiat și Africa de Sud, reprezentantul Siriei a reliefat că „inițiativa Întreprinsă de ne cheamă tendință și relațiilor justiției și Iată de ce cit se poate de oportună și i sprijinul nostru al tuturor".în continuare, vorbitorul a niat că numeroase rezoluții și rîri ale Națiunilor Unite au ignorate și nepuse în practică rită pozițiilor adoptate de 1 reacționare și imperialiste, de forțele rasismului și cele ale expansiunii colonialiste.„Toate națiunile — a spus reprezentantul Siriei — sint mate să-și unească eforturile tru soluționarea problemelor confruntă astăzi omenirea, cum sublinia ambasadorul niei în discursul de prezentare a punctului pe care îl dezbatem în prezent. Justiția, dreptatea și pacea sînt. într-adevăr indivizibile. O dată ce i se permite agresiunii să culeagă fructele sale, sînt greu de oprit forțele agresive de a fo-

reliefatRomânia să împiedicăm această să aplicăm in practica internaționale criteriile nu pe cele ale forței, inițiativa României este merităsubli- i hotă- fost i dato- forțele
apoi 
che- 
pen- 
care 

după 
Româ-

și a transformalosi din nou forjaastfel Națiunile Unite într-o organizație de cercetări teoretice. Inițiativa României îndreaptă atenția noastră spre explorarea posibilităților nefolosite încă, conjugării eforturilor spori rolul O.N.U. în națională".Reprezentantul Siriei pentru transpunerea în tre toate statele membre, a rezoluțiilor și hotăririlor O.N.U., arătînd că aceasta este o condiție esențială pentru amplificarea rolului O.N.U. in menținerea păcii și securității internaționale, in promovarea cooperării între națiuni, în lichidarea sistemului colonialist. „Rezultatele inițiativei României vor depinde de importanța pe care statele membre o vor acorda prevederilor proiectului de rezoluție, care invită guvernele să facă propuneri, recomandări și sugestii in legătură cu căile și mijloacele menite să contribuie la creșterea rolului Națiunilor Unite in domeniile păcii și securității, cooperării internaționale și promovării principiilor de drept internațional in relațiile dintre state. Este, în fapt, un apel adresat statelor membre de a-și conjuga eforturile pentru a veghea ca acțiunile de agresiune să nu rămină nepedepsite. Națiunile Unite nu trebuie numai să înregistreze evenimentele internaționale, ci trebuie să influențeze in mod pozitiv aceste evenimente pentru menținerea păcii și promovarea progresului lumii. Sperăm ca O.N.U. să determine lichidarea grabnică a colonialismului în toate formele sale de manifestare, să acorde un sprijin sporit luptei popoarelor pentru eliberare".

in scopul comune de a viața inter-s-a pronunțat viață, de că-

înainte de supunerea spre dezbatere a proiectului de rezoluție, la care Grecia figurează printre statele coautoare".Subliniind viabilitatea și valabilitatea universală a principiilor Cartei pentru garantarea păcii. securității și progresului tuturor popoarelor, delegatul Greciei a opinat că „ceea ce e necesar acum este reevaluarea activității organizației, reafirmarea voinței politice de a ne respecta obligațiile noastre internaționale și aplicarea in practică a rezoluțiilor pe care le adoptăm. Se pare că in zilele noastre ne preocupăm mai mult de adoptarea de rezoluții decît de rezolvarea problemelor. Acest lucru explică de ce aceleași probleme continuă să apară pe agendele unor sesiuni succesive ale O.N.U. Organizația noastră suferă de ceea ce s-ar putea numi lipsa de angajament ferm de a-și transpune in practică hotăririle. Există tendința de a considera principiile O.N.U. ca pe o serie de reguli academice. De aceea, este de datoria statelor membre de a privi O.N.U. ca pe o organizație capabilă să asigure pacea și securitatea lumii și să nu ezite să critice O.N.U. atunci cînd tr buie".„Scopurile pe care ni le-am propus Ia fondarea acestei organizații, a continuat reprezentantul Greciei, încă mai sint de domeniul aspirațiilor. Opinia publică mondială, care așteaptă mai mult de la Națiunile Unite. este din ce in ce mai nemulțumită de eficacitatea organizației. Trebuie să admitem că trebuie făcut mai mult, în mod colectiv, de către organizație pentru a îmbunătăți instrumentele sale și a. o determina să răspundă la realitățile politice ale lumii contemporane".în încheiere, reprezentantul Greciei a chemat statele membre ale O.N.U. ca, în conformitate cu prevederile rezoluției, să transmită secretarului general al O.N.U. propunerile și sugestiile lor vizind întărirea rolului O.N.U. in lume, pentru a transforma această organizație eficace in încredințate

LUCRĂRILE COMITETULUI 
EXECUTIV AL „CONFERIN
ȚEI MONDIALE DE LA STO
CKHOLM PENTRU VIETNAM"PARIS 27 — Corespondentul nostru. P. Dlaconescu. transmite : In zilele de 25 și 26 noiembrie, s-au desfășurat, la Paris, lucrările Comitetului Executiv al „Conferinței mondiale de la Stockholm pentru Vietnam", care reunește numeroase organizații și mișcări progresiste de pe toate continentele, in scopul desfășurării unor acțiuni de solidaritate cu lupta eroică a poporului vietnamez, pentru restabilirea păcii în Indochina. Au luat parte reprezentanți din peste 30 de țări ; din partea țării noastre a participat loan Grigorescu, secretar al Comitetului Național pentru Apărarea Păcii.Reuniunea s-a încheiat prin adoptarea unui apel care se pronunță pentru semnarea imediată • a acordului dintre R.D. Vietnam și S.U.A. cu privire la încetarea războiului restabilirea păcii in Vietnam.

PARIS 27 . _ .Tho. consilierul special al delegației R.D.V. la convorbirile de la Paris cu privire la Vietnam, și conducătorul delegației vut, la 27 noiembrie, cu Nguyen Thi Binh, delegației GuvernuluiProvizoriu al. Republicii Vietnamului de Sud. în comunicatul dat publicității după Întrevedere, se arată că a avut loc un schimb de păreri cu privire la stadiul tratativelor, după seria de convorbiri confidențiale dintre reprezentanții R.D.V. și S.U.A.

BUDAPESTA 27 (Agerpres). — La Budapesta au început la 27 noiembrie convorbirile oficiale între delegația de partid și guvernamentală a U.R.S.S., condusă de L.I. Brejnev,
secretar general al C.C. al P.C.U.S., și delegația de partid și guvernamentală a R.P. Ungare, condusă de Jânos Kădăr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U. i

și
Acorduri între guvernele

R. P. Chineze

„ROMÂNIA MERITĂ APRECIERILE NOASTRE POZITIVE"Reprezentantul Turciei și-a exprimat acordul deplin în legătură cu dezbaterea acestei probleme in plenul Adunării Generale. „Faptul că noi dezbatem acum cu atîta interes chestiunea sporirii rolului Națiunilor Unite — a afirmat el — demonstrează necesitatea resimțită de comunitatea internațională de a spori eficacitatea acestui for internațional. De aceea, sîntem recunoscători României pentru luarea acestei importante inițiative, care poate avea rezultate semnificative in direcția întăririi organizației noastre".Referindu-se apoi la sarcinile care stau în fața O.N.U., reprezentantul Turciei a subliniat că acest for internațional trebuie să se adapteze la caracteristicile fundamentale ale schimbărilor rapide care au loc in relațiile internaționale. „Dependența organizației de contextul relațiilor în care își desfășoară activitatea cere cu puterea unui imperativ reevaluarea funcțiilor sale pentru a o adapta la situația existentă. Ca atare, O.N.U. trebuie să-și asume un rol mult mai eficient in viitor în sporirea cooperării între state, în special în domeniile economic și social, precum și in cel al menținerii păcii și securității lumii. Această evoluție a relațiilor internaționale, prin însăși natura ei, reclamă și subliniază importanța Organizației Națiunilor Unite, cerința de a acționa ca un organism colectiv. încetarea războiului rece poate, de asemenea, contribui Ia întărirea capacității Națiunilor Unite de a găsi soluții problemelor care confruntă omenirea. Cu aceste aspirații în gînd. salutăm înscrierea de către România pe agenda actualei sesiuni a proble-

mei întăririi rolului O.N.U. în viața internațională. După părerea noastră, creșterea rolului O.N.U. in lume și adaptarea organizației la noile realități ale relațiilor internaționale constituie mult mai mult decît o inițiativă a unei delegații cu idei înnoitoare, constituie o consecință naturală a tendințelor noi. care își fac apariția în cadrul relațiilor internaționale. România merită aprecierile noastre pozitive, pentru că ne-a dat astfel posibilitatea de a întreprinde acum unii pași concreți in direcția justă. Noi vedem o legătură strinsă intre aceste dezbateri și cele care au avut loc cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a Națiunilor Unite. La sesiunea jubiliară, O.N.U. a format obiectul unei profunde analize și s-au avansat numeroase idei. Totuși, datorită lipsei unui mecanism adecvat, propunerile făcute s-au pierdut în multitudinea de documente ale Națiunilor Unite. Acum însă secretarul general urmează, potrivit rezoluției, să pregătească un raport și poate multe din ideile exprimate atunci vor prinde viață și, împreună cu propunerile făcute în prezent, vor crea cadrul explorării căilor și mijloacelor necesare întăririi rolului Națiunilor Unite în viața internațională".In încheiere, reprezentantul Turciei a subliniat că guvernul său consideră că rolul O.N.U. în lume poate fi sporit în cadrul actualului sistem prevăzut in Carta O.N.U., a prevederilor sale care sînit destul de flexibile pentru a permite luarea u- nor măsuri concrete în această direcție.
CAPABILĂ SĂ ASIGUREPENTRU O ORGANIZAȚIE

PACEA Șl SECURITATEA LUMII »

intr-un instrument îndeplinirea misiunii de Cartă. i

și R. 0. VietnamPEKIN 27 (Agerpres). — Intre guvernele R. P. Chineze și R. D. Vietnam au fost semnate, la 26 noiembrie, la Pekin, un acord cu privire la asistența economică și militară pe care R. P. Chineză o va acorda R. D. Vietnam în 1973, precum și un protocol cu privire La livrările de echipament și materiale militare pc 1973, transmite agenția China Nouă.Cele două documente au fost semnate de vicepremierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze. Li Sien-nien. și de vicepreședintele guvernului R. D. Vietnam, Le Thanh Nghi. La ceremonia semnării a fost prezent premierul Ciu En-lai.

agențiile de presă
La Ulan Bator a fost sem

nat tratatul 11 privire la 3Sis- tența 'juridică în cauzele civile, familiale și penale intre România și R.P. Mongolă. Din partea țării noastre, tratatul a fost semnat de ambasadorul României in R.P. Mongolă, Traian Gîrba, iar din partea mongolă de adjunctul ministrului afacerilor externe, D. Endon.

Președintele Tito a primit- la Brioni, delegația de partid și guvernamentală din Guineea, condusă de Ismael Toure, membru al Biroului Politic al Partidului Democrat din Guineea, ministru al economiei și finanțelor. Cu acest prilej, a avut loc o convorbire prietenească.

Xuan Thuy, R.D.V.. au a- o întrevedere conducătorul Revoluționar REUNIUNEA
DE LA HELSINKI

Un colocviu asupra rela
țiilor economice dintre ță
rile socialiste și cele capi
taliste din Europa 3 avut ioc la Paris. Au participat 100 de economiști, reprezentanți ai unor cercuri bancare și industriale din Franța, Anglia, Belgia, Austria, U.R.S.S., Polonia și din alte țări.

Ministrul de externe al 
Itaiiei va vizita R.P. Chi
neză Agenția Ansa informează că ministrul afacerilor externe al Italiei, Giuseppe Medici, va face, in cursul lunii ianuarie 1973, o vizită oficială de o săptămînă în R. P. Chineză, la invitația guvernului R. P. Chineze.

Delegația de senatori 
americani in vizită

27 (Agerpres). — Todor președintele Consiliului deSOFIA Jivkov, Stat al R-P. Bulgaria, a primit luni un grup de senatori din S.U.A., condus de Henry Jackson, aflat in vizită la Sofia, informează agenția B.T.A. Grupul . de senatori americani a fost primit, in aceeași zi, de Stanko Todorov, președintele Consiliului de Miniștri al Bulgariei.In timpul convorbirilor au fost abordate aspecte ale relațiilor bul- garo-americane, principalele probleme internaționale actuale, precum și alte probleme de interes comun.

Pakistanul a eliberat luni 
pe toți prizonierii de răz
boi indieni detinutiîn urma ostilităților. dintre cele două părți. După 11 luni de detenție, cei 617 prizonieri de război indieni urmează să sosească la Delhi. Pe de altă parte, un comunicat oficial, dat publicității la Delhi, anunță că autoritățile indiene vor repatria toate femeile și copiii pakistanezi care se află pe teritoriul Indiei după războiul din decembrie 1971. Numărul acestora se ridică la șase mii.

La consfătuirea naționa 
lă a comitetelor pentru A 
pararea
Cuba, Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al P.C.nistru al Guvernului Revoluționar, a declarat că acestei organizații de masă îi revine un rol de însemnătate primordială în apărarea cuceririlor revoluționare și în opera de edificare a noii societăți. Participanții la consfătuire au aprobat în unanimitate chemarea adresată tuturor membrilor C.D.R. de a-și spori angajamentele în producție in cinstea celei de-a 20-a aniversări a asaltului asupra cazărmii Moncada, eveniment mareînd începutul luptei armate împotriva dictaturii lui E-atista.

Revoluției dindin Cuba, primul mi-

A urmat la cuvînt reprezentantul Greciei, Ștefane Statatos. care a salutat „inițiativa României de a ridica în fața acestei plenare problema întăririi rolului Națiunilor Unite. Este cu atît mai plăcut pentru noi să constatăm că această inițiativă a fost luată de o tară balcanică cu care Grecia menține relații cordiale și prietenești, fapt care constituie o expresie concretă a aplicării principiului de promovare a relațiilor prietenești intre țări aparținind unor

sisteme politice și sociale diferite".Referindu-se la conflictele armate care au marcat ultima jumătate de veac, la focarele de tensiune de pe glob, delegatul grec a subliniat „necesitatea de a se preveni în viitor asemenea orori".„Interesul Greciei în această problemă este de înțeles și, de aceea, noi apreciem inițiativa delegației române de a consulta un număr cit mai mare de state membre,

BEIRUT 27 (Agerpres). — In capitala Libanului s-au deschis, luni, lucrările Conferinței organizațiilor și partidelor progresiste arabe in sprijinul cauzei palestinene. Participă delegați din statele arabe, precum și observatori din alte țări, reprezentanți ai Comitetului de solidaritate cu popoarele afro-asiatice și ai Consiliului Mondial al Păcii. Din partea Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa participă Ioan Botar.Cu prilejul ședinței inaugurale, la care a asistat Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Kamal Joumblatt, liderul Partidului Socialist Progresist din Liban, a prezentat o informare asupra situației mișcării de rezistență palesti- neană.

Guvernul bulgar dorește 
sincer o dezvoltare trai
nică a relațiilor de priete-

NOI RAIDURI 
DE BOMBARDAMENT 

ASUPRA R. D. VIETNAMHANOI 27 (Agerpres). — Agenția V.N.A. transmite că, la 25 noiembrie, numeroase bombardiere gigant americane „B-52" au atacat regiuni popula te din provinciile Nghe An și Quang Binh din R.D. Vietnam. Ca urmare a acestor raiduri, și-au pierdut viața și au fos.t răniți numeroși cetățeni, au fost provocate mari distrugeri zonelor de locuințe, precum și obiectivelor economice și culturale din aceste zone. într-o declarație de protest, difuzată de Ministerul Afacerilor Externe al R.D. Vietnam, se cere guvernului Statelor Unite să pună caipăt fără întirziere bombardamentelor, minării, blocadei și tuturor actelor de încălcare a securității și suveranității R.D. Vietnam.

HELSINKI 27. — De la trimisulspecial, Dumitru Ținu : Luni, au continuat la Helsinki lucrările reuniunii multilaterale privind pregătirea Conferinței general-europene pentru securitate și cooperare, fiind examinate probleme de procedură.Următoarea ședință este programată pentru marți, 28 noiembrie.
Plenara

C.C. al P.M.U.PVARȘOVIA 27 (Agerpres). — Luni au început la Varșovia lucrările celei de-a 7-a plenare a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, consacrate problemelor tineretului.Luînd cuvîntul în deschiderea plenarei. Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.. s-a referit la rolul care revine tineretului în etapa actuală de dezvoltare a țării, subliniind importanța muncii ideologice și de educație în rindul tinerilor.
VARȘOVIA

vrările reciproce de mărfuri pe anul 1973.
SEMNAREA PROTOCOLULUI ROMÂNO-POLON PRIV

LIVRĂRILE RECIPROCE OL MĂRFURI PE 1973VARȘOVIA 27 — Corespondentul Agerpres. I. Dumitrașcu, transmite : La Varșovia a fost semnat la 27 noiembrie. protocolul între guvernele Republicii Socialiste România și Republicii Populare Polone privind li-

transmit
nie cu Turcia,3 declarat ministrul afacerilor externe al Bulgariei, Petâr Mladenov, la o conferință de presă organizată la Ankara, cu prilejul vizitei sale în Turcia. Scopul a- cestei vizite, a subliniat el, îl constituie găsirea unor căi noi de dezvoltare a relațiilor de bună vecinătate intre cele două țări. „Consider că. impreună cu colegul meu, ministrul Bayulken, am realizat acest țel". La rindul său, Haluk Bayulken, ministrul afacerilor externe al Turciei, a declarat că, împreună cu omologul său bulgar, va depune eforturi pentru realizarea acordurilor existente între cele două țări, pentru învingerea dificultăților care ar putea să apară în calea dezvoltării viitoare a relațiilor de bună Bulgaria.

în baza protocolului, care prevede o creștere cu circa 20 la sută a schimburilor de mărfuri dintre cele două țări, față de volumul schimburilor reciproce stabilit pe acest an, România va livra Poloniei, printre altele : mașini-unelte. produse ale industriei electrotehnice, mașini electromecanice și electronice de calcul, centrale telefonice, locomotive Die- sel-electrice și hidraulice, material rulant de cale ferată, mijloace' de transport auto, produse chimice, bunuri de consum. La rindul său. Polonia va exporta în România : mașini unelte, traulere, motoare și echipament textil și chimic, mașini pentru construcții și drumuri, utilaje duse chimice, țesături, bunuri consum ș. a.Documentul a fost semnat, din ' tea română, de Martin Trăistaru, junct al ministrului comerțului terior, iar din partea polonă Marian Dmochowski, adjunct al nistrului comerțului exterior.La semnare a participat Marin hai, ambasadorul României la Varșovia.

pro- depar- , ad- ex- de mi-Mi-

vecinătate dintre Turcia și
Vietnam a recunos- 
mod oficia! Bangia-

R.D. 
cut în 
desh — se anunta într-u.n comunicat dat publicității, simultan, la Hanoi și Dacca, în legătură cu stabilirea de relații diplomatice între cele două țări.

MOSCOVA 27 (Agerpres). - Expoziția de bunuri de consum a Ministerului Industriei Ușoare din România, care funcționează în pavilionul din parcul moscovit Fiii, se bucură de succes. In cele șapte zile de la deschidere, prin fața standurilor, care prezintă un larg sortiment de încălțăminte, marochinărie, confecții, articole de uz casnic, au trecut sute de vizitatori : adjuncți de miniștri, activiști cu munci de răspundere ai C.C. al P.C.U.S., conducători ai unor organizații și întreprinderi sovietice de comerț exterior, specialiști.In capitala ungară «-a chis, la 27 „Cartea în România", publicului mie de volume dintre cele mai reușite lucrări editoriale realizate în ultimii ani în țara noastră.

IA NIVEL ÎNALTTR1POLI 27 (Agerpres). — In capitala Libiei se desfășoară convorbiri intre președintele Consiliului Republicii Arabe Yemen, Abdul Rahman Al Iriani, și președintele Consiliului Prezidențial al _ blicii Democratice Populare menului, Salem Robaya Aii, vind măsurile care adoptate în vederea dului de unificare state.Negocierile dintre ședinți, a declarat ministrul al afacerilor externe, se desfășoiirâ într-o atmosferă de „sinceritate". Punctele de vedere ale celor două părți sînt apropiate, deși rămin incă de înlăturat o serie de obstacole determinate de caracterul complex pe care îl comportă acțiunea de unire a celor două țări, preconizată in urma convorbirilor desfășurate recent la Cairo, sub auspiciile Ligii Arabe.
PHENIAN

ar ui ma realizării a celorcei doi

... ..___ des-noiembrie, expoziția Republica Socialistă Expoziția prezintă budapestan peste o

Avioane urmărite de „escadrila" O. Z. N.
CARACAS 27 (Ager

pres). — O formațiune 
de obiecte zburătoare 
neidentificate (O.Z.N.) 
a traversat de mai mul
te ori, in cursul ultime
lor zile, culoarele ae
riene care duc spre ae
roportul Maiquetia din 
Caracas, informează 
ziarul venezuelean „Ul
timas noticias". Cotidia
nul reproduce, in acest 
sens, mărturisirile unor

piloți ai companiilor a- 
viatice „Lav“ și „Ayen- 
sa“ care afirmă că, in 
cursul unor zboruri dea
supra mării Caraibilor, în apropierea 
de nord ale 
fost însoțiți 
multe ori de 
obiecte rotunde sau a- 
lungite, de culoare por
tocalie. „Ultimas noti- 
cias“ conține, de ase
menea, o serie de foto-

coastelor 
țării, au 
de mai 

asemenea

grafii captate pe ecra
nul stati'ei de radar de 
pe aeroportul Maiquetia cu imagini ale acestor 
obiecte.

Pe de altă parte, un 
pilot, care efectua un 
zbor de control la bor
dul unui turbopropulsor, 
a afirmat că in fața 
aparatului i-a apărui pe 
neașteptate un disc ce 
răspindea o lumină di
fuză.
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Repu- a Ye- pri- să fie acor- două
pne- 

libiA ii

Un apel al C.C. al Frontului
Democratic pentru

Reunificarea PatrieiPHENIAN 27 (Agerpres). — I.» Phenian a avut loc o reuniune lărgită a Comitetului Central al Frontului Democratic pentru Reunificarea Patriei, informează agenția A.C.T.C.In legătură cu alegerile de deputați pentru Adunarea Populară Supremă și pentru adunările populare locale din RiP.D. Coreeană, la reuniune • fost adoptat un apel al Comitetului Central al frontului, adresat întregului popor coreean. După ce amintește succesele obținute în diferite domenii în R.P.D. Coreeană, apelul relevă că lupta pentru reunificarea .independentă și pașnică a patriei se desfășoară cu succes, in acest context înscriindu-se contactele și dialogul care au loc între reprezentanții din nordul și sudul Coreei. Lupta pentru respingerea forțelor străine și realizarea unificării patriei de către însuși poporul coreean se desfășoară energic in rindul întregului popor din nordul și sudul Coreei — subliniază apelul.

noua Restructurări
în peisajul politicAlegerile generale de sîmbătă din Noua Zeelandă, acest stat insular din Pacific, s-au soldat cu o relativă surpriză : partidul laburist care, cu excepția anului 1957, a fost mereu în opoziție de la război încoace, a ieșit învingător, obținînd 56 mandate alegerile timp ce țional a mai 31, pierzînd astfel 13 locuri în comparație cu precedenta consultare electorală. Cum se explică această răsturnare a raportului de forțe dintre parti- tidele tradiționale ?Relativa izolare geografică nu a scutit Noua Zeelandă de greutățile economice și comerciale care fră- mîntă. în lumea Probleme spirala „ .rii, au jucat un rol important in remanierea guvernamentală din februarie, premierul Keith Iyoake s-a retras favoarea < său. shall. Schimbarea de persoane nu a reprezentat însă și nu putea să reprezinte o rezolvare a problemelor, cea mai acută dintre acestea fiind necesitatea restructurării radicale a politicii exporturilor și, în strinsă legătură cu aceasta, depășirea unui numit politica pentru simțea tării corpului electoral.

Marii Britanii, cel de-al doi- război mondial, Zeelandă a des-de (față de 40 la trecute). în partidul na- obținut nu-

ultimul timp, occidentală, ca inflația, prețuri-sala-
ci ndHo- în adjunctului John Ross Mar-

a- tn Or,seimobilism externă.aceasta nevoia consul-

Erau timpuri cinci 70-80 la sută din exporturile Noii Zeelan- de — membră a Common weal thului — luau caii ea După lea Nouacoperit și alte piețe de desfacere, dar principalul beneficiar al produselor tradiționale de export — lina și lactatele — a continuat să fie fosta metropolă. Aderarea Angliei la Piața nă dă ții Iul ză BritaniePiața comună ca un întreg, cu binecunoscutele sale bariere tarifare față de produsele agrare din exterior — ceea ce, firește, creează necesitatea unei redefiniri a opțiunilor neozeelandeze. O asemenea redefinire este legată și de identificarea unor zăcăminte importante de materii prime, a căror punere în valoare este de natură să schimbe însuși profilul economic ai țării. Pe de altă parte, peisajul social, caracterizat, în ral. mai cunoaște, de nea, aspecte caracterizate Intensificarerii revendicative, ca urmare. între altele, a creșterii procentajului de șomeri în acest an.Aceste elemente noi pe scena economică si socială și-au pus

comu- pune Noua ZeeJan- în fața unei situa- inedite : partener să mai fieȘi
principa- încetea- Marea devine

prin puțin gene- disonanțe reliefate, aseme- inedite, printr-o a mișcă-

amprenta și pe lupta electorală. Partidul laburist s-a pronunțat pentru o serie de soluții noi, care să țină seama de schimbările intervenite, în timp ce partidul național nu a reușit să ofere alegătorilor vreun element inedit în comparație cu vechile sale programe. Alegătorii și-au definit opțiunile, acordînd o majoritate clară laburiștilor, ceea ce indică dorința clară a unor înnoiri. Observatorii așteaptă cu interes aplicarea în practică a restructurărilor preconizate de noul partid majoritar, acțiune de natură să imprime un puls mai accelerat vieții politice a țării.Este, de altfel, semnificativ că noul prim- ministru, Norman Kirk, a exprimat ho- tărîrea de a proceda la „schimbări numeroase în politica externă a țării". Intre altele, Kirk a declarat că „va lua inițiative noi în direcția recunoașterii Republicii PopulareChineze. Guvernulprecedent, a spus el, a tărăgănat rezolvarea a- cestei probleme ; noi dorim să explorăm situația cu mai eficiență". Noul mier a afirmat, semenea, că Zeelandă se va ge, treptat, din S.E.A.T.O.. pe care l-a calificat drept o „organizație atrofiată".El a declarat, totodată, că guvernul va depune eforturi in direcția promovării comerțului in regiunea Pacificului.

rpultă pre- de a- Noua retra- pactul

M. C.
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