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lovarăsul Nicolae Ceausescu> ->

a primit pe ziaristul Handy Fouad 
de la cotidianul egiptean „Al Ahram“

Marți, 28 noiembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe ziaristul Hamdy Fouad, 
corespondent diplomatic și redactor 
principal de politică externă la co
tidianul egiptean „Al Ahram".

La întrevedere, care s-a desfășu

rat într-o atmosferă cordială, au 
participat tovarășii Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Constantin Mitea, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
ziaristului egiptean pentru cotidia
nul „Al Ahram".

r
Z/v Înfăptuirea hotărîrilor

r
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PLENAREI C.C. AL P. C. R. Sâ acționăm
■>

energic și eficace, IAR IN CIMP SINI INCA MARI
'I

al marii întreceri socialiste gospodărește SUPRAFEȚELE NEARATE
ORGANIZAȚIA DE PARTID, 
EXEMPLUL MOBILIZATOR

și fără intîrziere

pentru pregătirea

producției anului

1973-an

AL COMUNISTULUI hotărîtor

în îndeplinirea

Apreciind că stă in puterea po
porului nostru, strîns unit în jurul 
partidului, să mobilizeze toate ener
giile, toate resursele umane și ma
teriale ale țării pentru înfăptuirea 
sarcinilor planului pe 1973, pentru 
realizarea cincinalului înainte de 
termen și la un înalt nivel calita
tiv, Plenara Comitetului Central al 
P.C.R. din 20—21 noiembrie a adre
sat, după cum se știe, o înflăcă
rată chemare comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii din fabrici și 
uzine, de pe o- 
goare, din mine 
și de pe șanti
ere de a con
tribui cu in
treaga lor ener
gie la accelera
rea progresului 
economico - so
cial al patriei, 
de a lupta cu 
și mai multă 
hotărire pentru 
ridicarea țării 
noastre la nive
lul statelor a- 
vansate, pentru 
făurirea societă
ții socialiste 
multilateral dez
voltate pe pă- 
mîntul Româ
niei.

A răspunde a- 
cestei chemări, 
a face totul pentru 
cinilor indrăznețe, dar profund rea
liste, stabilite de plenară, consti
tuie îndatorirea de onoare a fiecă
rui comunist, a fiecărui om al mun
cii. Mobilizarea tuturor forțelor po
porului, intr-o unică direcție — 
creșterea avuției naționale, înfăp
tuirea programului partidului, în
florirea patriei socialiste — consti
tuie sarcina primordială, de uriașă 
răspundere, a organelor și organi
zațiilor de partid.

Una din principalele îndatoriri ale 
organizațiilor de partid este. în a- 
ceste zile, concentrarea eforturilor 
comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii spre indeplinirea exempla
ră, la toți indicatorii, a planului de 
producție pe anul 1972. E adevărat, 
timpul e scurt ; au mai rămas din 
acest an doar 33 de zile. Dar cu 
pricepere, cu chibzuință și hotărire, 

\____________ ___

valoarea fiecărui ceas de lucru 
•poate fi sporită. Nici un efort nu 
poate fi considerat prea mare cînd 
e vorba de realizarea sarcinilor, de 
indeplinirea angajamentelor. In a- 
cest efort sint deopotrivă antrenate 
și colectivele care, cu multe zile 
inainte, și-au îndeplinit planul. Ele 
sint angajate acum in munca 
pentru realizarea plusului de pro
duse, de bunuri materiale de care 
economia noastră națională are ne
voie.

practică făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenară, a Hotăririlor 
adoptate de plenara C.C. al P.C.R., 
organizațiile de partid trebuie 
să-și îndrepte atenția spre pro
blemele majore de care depin
de înfăptuirea cu succes a pla
nului acestui an și declanșarea, 
in condiții optime, a producției 
anului 1973. De importanță esenția
lă este, de aceea, ca munca de 
partid să sprijine eficient înfăptui
rea programelor

angajamentului

întregului popor:

CINCINALUL

„Trebuie sâ fie clar câ rolul conducător ai partidu
lui nu este o noțiune abstractă, ci o realitate vie care 
se exprimă în modul în care organele și organizațiile 
sale, fiecare comunist acționează pentru unirea efor
turilor oamenilor muncii, pentru soluționarea cu 
succes a tuturor problemelor pe care le ridică activi
tatea practică, concretă pentru construirea societății 
socialiste".

(Din Expunerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Ia Plenara C.C. al P.C.R. din 20—21 noiembrie 
1972).

înfăptuirea sar- întreaga activitate desfășurată in 
aceste zile pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan se conjugă cu pre
gătirea producției anului viitor, an 
hotărîtor in indeplinirea cincinalu
lui inainte de termen. Este datoria 
organizațiilor de partid să acțione
ze energic și eficace, gospodărește 
și fără intîrziere în această direc
ție, să sprijine hotărît, cu inițiativă 
și spirit de răspundere, intreaga ac
tivitate, pe cit de complexă pe atit 
de grea, de așezare a planului pe 
1973 pe trimestre și luni, să spriji
ne măsurile care se iau în între
prinderi și centrale ■ in vederea a- 
sigurării condițiilor materiale Și 
organizatorice pentru producția 
anului viitor.

Orientîndu-și intreaga activitate 
in lumina aprecierilor, sarcinilor și 
indicațiilor cuprinse in expunerea 
de mare însemnătate teoretică și

întocmite de con
ducerile între
prinderilor in 
vederea folosirii 
intensive a tu
turor capacită
ților de 
dudție. 
rn mai 
tuațe a 
tivității 
incetățenirii 
nei discipline 
ferme a muncii, 
gospodăririi ra
tionale. cu ma- 
rimă eficientă, a 
fondurilor de 
producție 4- fixe 
și circulante — 
reducerii cos
turilor de oro- 
dupție și a chel
tuielilor mate
riale pe unitatea 
de produs, valo- 

superioare a materiilor 
scăderii cheltuielilor 

prin 
dobinzi penalizatoare.

etc., ridicării 
economice, 

calității produselor, 
exemplare a sarcinilor de 

importurilor de

ÎNAINTE

DE TERMEN!
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Sarcini prioritare pe agenda

cercetării științifice

NOI RESURSE 
1N CIRCUITUL PRODUCTIV

oro- 
spori- 
accen- 

produc- 
muncii. 

u- r
Victor EFTIMIU

În veacul nou pentru încheierea grabnică a arăturilor

rificării 
prime, 
productive reprezentate 
buturi, 
cații 
activității 
rii 
rii 
export, reducerii 
materiale, materii prime, piese de 
schimb și utilaje ș.a. Toate aceste 
probleme trebuie să facă obiectul 
unor analize aprofundate, concrete, 
din partea fiecărei organizații de 
partid din industrie, agricultură, 
transporturi, comerț, cercetare ști
ințifică, soluționarea lor constituind 
importante direcții de acțiune a co
muniștilor. a oamenilor muncii, 
acțiuni care trebuie sâ-și găsească

He
re
to- 

rentabilității 
imbunătăți- 

realiză-

(Continuare in pag. a II-a)
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Omul față in față cu

EXIGENTELE

ETICII SOCIALISTE

Tovarășului ENVER HODJA
Prim-sec,retar al Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania

Tovarășului HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare Albania

Tovarășului MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Albania

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Con
siliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste Româ
nia, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm, dumneavoas
tră și poporului frate albanez, un cald salut împreună cu cele mai cor
diale felicitări cu prilejul celei de-a 28-a aniversări a eliberării Albaniei 
de sub jugul fascist și împlinirii a 60 de ani de la proclamarea indepen
denței de stat a țării.

Poporul albanez, care a luptat secole de-a rîndul pentru apărarea 
ființei sale naționale, pentru libertatea și independența patriei, a obținut 
în anii construcției socialiste succese de seamă în făurirea noii orînduiri 
sociale. Poporul nostru se bucură din inimă de aceste realizări și îi urează 
noi izbînzi în înflorirea continuă a Republicii Populare Albania.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie tradițională și co
laborare multilaterală dintre țările și partidele noastre se vor dezvolta 
necontenit, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalis
mului proletar, in interesul popoarelor român și albanez, al cauzei socia
lismului, păcii și cooperării în Balcani și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 

«l Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Ogoare și laboratorii, uzine, falnice zidiri, 
în fiecare colț de țară, ca prin minune, se-nfiripâ.
Mistrie, seceri și ciocane nu se opresc din mers o clipă. 
Tractoare, trenuri, bastimente, plugari, echipe de mineri 
Sporesc obșteasca bogăție mai inimoși, azi, decît ieri.
Cu cît au dat mai mult eroii, plecați pe solul românesc, 
Cu cît se dăruiesc în luptă, cu-atîta forțele le cresc. 
Cascade noi se-nchid în stăvili și undele fecunde curg 
Așa cum le îndrumă OMUL, al vremii noastre demiurg. 
Cetăți de apă se transformă în miliarde de lumini, 
Iar patria republicană e-ncununată de grădini.
Trăiește țara zi înaltă, măreață zi a izbîndirii 
Ce repede trecură anii, în veacul nou al împlinirii I 
Și cît treceau de greu în vremea de beznă și de suferinți 
Cînd fiii tării, ne împlinite vedeau rîvnitele dorinți.
Sînt ani și ani de propășire, cînd țara în aprins elan 
Ca Făt-Frumosul din poveste, creșfe-ntr-o zi cît într-un an, 
Și bunul ei renume crește, departe, peste țări și mări 
Simbol de MUNCĂ și de PACE menit înaltelor chemări I

Cu citva timp in urmă am primit la redacție acest poem. 
Maestrul Victor Eftimiu ni l-a trimis din dorința, de atâtea ori 
exprimată in paginile „Scinteii". de a fi prezent, prin scrisul său, 
la evenimentele înseninate din viața poporului. Ii rezervasem, 
cum era și firesc. locul cuvenit intre creațiile menite a cinsti 
cea de-a XXV-a aniversare a republicii. Neașteptata trecere din
tre noi a țnaestrului ne îndeamnă să considerăm publicarea poe
ziei un pios omagiu adus acum poetului care a știut fi în mie
zul viu și fierbinte al istoriei patriei dragi, pe care și aceste 
versuri — devenite postume — o slăvesc.

Traiectoriile oțelului". — La Combinatul siderurgic din Reșița se elaboreazâ o noua șar|â I

I

După încheierea recoltării — 
deși in cimp mai sint produse 
recoltate care trebuie trans
portate urgent — executarea a- 
răturilor este acum principalul 
obiectiv al lucrătorilor din agri
cultură și, in primul rind, al me
canizatorilor. Efectuarea arătu
rilor pe toate suprafețele prevă
zute a se insămința in primă
vară se impune in primul rind 
datorită avantajelor pe care le 
prezintă pentru viitoarea recoltă. 
Arătura îmbunătățește structura 
solului și dă garanția că, în pri
măvară, lucrările de pregătire a 
patului germinativ, cît și însă- 
inințarea culturilor prășitoare, 
vor fi efectuate la timp. A lăsa 
terenuri nearate pe motiv că so
lul este umed, că se lucrează 
greu, este cea mai mare greșea
lă. Oricum va fi iarna, solul va 
mai acumula umezeală, ceea ce 
va face ca, in primăvară, pregă
tirea terenului să fie mult in- 

! greunată și chiar să se amine din 
ace.-.stă cauză. De aceea, execu
tarea arăturilor de toamnă, in a- 
ceste zile cind timpul permite, 
creează premisele ca în 
vară insămințările să se 
timpul optim.

Pină la 28 noiembrie
rile de toamnă au fost efec
tuate numai in proporție de 
45 la sută în întreprinderile 
agricole de stat și 51 la sută in

V _______

primă- 
iacă în

arătu-

cooperativele agricole. Dară In 
județe ca Dolj, foirea. Constan
ța, Cluj, Satu Mare, Mehedinți 
arăturile se vor încheia încă in 
această săptămină, în numeroase 
unități agTicole din țară viteza 
zilnică de lucru a tractoarelor 
este cu mult sub posibilități. In 
ultima săptămină. în județele 
Mureș ți Sălaj s-au realizat su
prafețe echivalind eu numai 2 la 
sută din capacitatea de lucru a 
tractoarelor. Procente scăzute 
s-au înregistrai și in județele 
Vîlcea, Hunedoara. Caraș-Se- 
verin, Harghita, Sibiu. Teleor
man, Ialomița. Cu actuala do
tare a stațiunilor de mecanizare, 
ltiindu-se in calcul numai 80 la 
sută din capacitatea de lucru a 
tractoarelor, arăturile de toam
nă ar putea fi încheiate in 
decurs de 10—12 zile. Aceasta 
presupune o temeinică organiza
re a muncii, folosirea din plin 
a tractoarelor. Ținînd seama 
de însemnătatea deosebită a 
arăturilor adinei pentru nive
lul viitoarei recolte, se impune 
ca organele de partid și agri
cole să acorde un sprijin mai 
substanțial unităților rămase 
in urmă, să organizeze acțiuni 
de întrajutorare cu tractoare, 
să facă totul pentru efectuarea 
grabnică a arăturilor pe întrea
ga suprafață prevăzută.

J
Tovarășului IOSIP BROZ TJTO

Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia 
Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, am deosebita plăcere de a vă adresa, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român; al Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al meu personal, dumneavoas
tră, Prezidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, Președinției, Repu
blicii Socialiste Federative Iugoslavia, popoarelor iugoslave vecine și 
prietene cele mai călduroase felicitări și urări de noi succese în opera de 
edificare a socialismului, pentru prosperitatea patriei dumneavoastră și 
fericire personală.

Comuniștii, întregul nostru popor, dau o înaltă prețuire relațiilor de 
strînsă prietenie și bună vecinătate româno-iugoslave. Sînt încredințat că 
aceste raporturi de conlucrare prietenească dintre Partidul Comunist' 
Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre Republica Socia
listă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, vor cunoaște 
o nouă și puternică înflorire, în spiritul întîlnirii și convorbirilor rodnice 
pe care le-am avut cu dumneavoastră în cursul acestui an, spre binele 
popoarelor român și iugoslave, în.interesul cauzei socialismului, cooperării . 
internaționale și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului GEMAL BIEDICI
Președintele Consiliului Executiv Federal 

al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia
Sărbătoarea națională a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia 

îmi oferă prilejul deosebit de plăcut ca în numele Consiliului de Miniștri 
adresez cele 
construire a

al Republicii Socialiste România și al meu personal să vă 
mai cordiale felicitări și urări de noi succese în opera de 
socialismului, pentru fericirea dumneavoastră personală.

ION GHEORGHE
Președintele Consiliului de Miniștri . 

al Republicii Socialiste Românit

MAURER
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! FAPTUL
DIVERS

A conduce bine înseamnă a cunoaște 
nemijlocit realitatea, a participa 
direct la rezolvarea sarcinilor Ne scriu corespondenții voluntari

Foc fără
permis!

La sectarul de asamblaj al 
U.M.M.U.M. Baia Mare a izbuc
nit, zilele trecute, un incendiu. 
Flăcările s-au transmis cu repe
ziciune, amenințînd instalațiile 
de deservire a procesului tehno
logic. Muncitorii sectorului, aju
tați de o gardă de intervenție de 
la grupul de pompieri al jude
țului Maramureș, condusă de lt. 
colonelul Traian Dumitrescu, au 
acționat cu operativitate maxi
mă, in cîteva minute localizind și 
lichidînd incendiul. Pagubele 
produse au fost minime. S-au 
salvat .de furia focului bunuri 
in valoare de peste 300 000 lei. 
Cauza incendiului ? Neglijența, 
încălcarea celor mai elementare 
norme de pază contra incendii
lor. Fără a avea „permis de foc“, 
muncitorul Grigore Coteț a exe
cutat lucrări de sudură în apro
pierea unor bidoane cu lacuri și 
vopsele, care s-au aprins de la 
flacăra oxiacetilenică. Vinovății 
de producerea incendiului au 
fost „arși" cu amenzi contraven
ționale pe măsura răspunderii 
lor.

Caratele
necinstei

Recent, organele de resort au 
efectuat un sondaj la unitățile 
cooperativei meșteșugărești „Ar
tă și precizie" din Capitală. 
Cu acest prilej s-a constatat că 
bijutierul Dumitru Toma (unita
tea din str. 30 Decembrie nr. 30) 
iși crease un plus de 4,69 grame 
aur la patru comenzi : colegul 
său Comeliu Stan (unitatea, din 
șoseatla Ștefan cel Mare nr. 1) 
avea un plus de 2,4 grame aur la 
trei comenzi; Ion Petrescu (uni
tatea din Calea Victoriei — 25) 
înșelase un client cu 7,76 grame 
aur. La alte șase unități contro
late situația se prezenta la fel. 
Asemenea plusuri, după cum se 
vede deloc... rare, erau facili
tate de lipsa unei evidențe co
respunzătoare. precum și de fap
tul că toate bijuteriile comandate 
erau executate la titlul de 14 
carate, chiar dacă materialul 
adus de client era de 18 sau mai 
multe carate. Evident, o aseme
nea situație reclamă acum mă
surile prevăzute de lege împo
triva tuturor celor vinovați.

în cadrul măsurilor de ordin ge
neral elaborate de Conferința Națio
nală a partidului pentru perfecțio
narea diferitelor organisme ale vieții 
sociale, un loc aparte l-au ocupat 
consiliile populare. în raportul secre
tarului general s-a accentuat că este 
necesar să se acționeze in continuare 
pentru perfecționarea activității aces
tora, pentru creșterea rolului și atri
buțiilor lor in conducerea întregii 
vieți social-economice pe plan local.

în răstimpul care a trecut de la 
conferință sint vizibile eforturile ce 
se fac de către consiliile populare 
pentru îmbunătățirea modului de a 
lucra, pentru realizarea dezideratu
lui esențial 
conducerii ; 
rea deciziilor 
baza analizării si
tuației la fața lo
cului, a unei con
sultări cit mai 
largi cu cetățenii, 
în cadrul acestor 
preocupări in ju
dețul Argeș s-a 
trecut la experi
mentarea unor 
măsuri de per
fecționare a acti
vității direcțiilor județene de specia
litate.

„Experiența celor patru ani care 
s-au scurs de la constituirea consi
liilor populare — ne spune tovarășul 
Gh. Năstase, prim-secretar al comi
tetului județean de partid, președin
tele comitetului executiv al consi
liului popular județean — ne-a dat 
posibilitatea să tragem unele conclu
zii în legătură cu activitatea direc
țiilor noastre de specialitate, cu ne
cesitatea perfecționării modului lor 
de lucru. Actuala organizare a aces
tora, în loc să le apropie de viață, 
de contactul cu locul unde se rezolvă 
problemele, creează o „ruptură" — 
dacă mă pot exprima așa — între 
aparatul funcțional al administrației, 
aflat la județ, și cel de execuție di
rectă, aflat în municipii, orașe și 
comune. Rezultatul ? Un volum mare 
de muncă se consumă pentru învîrti- 
rea hîrtiilor de pe o parte pe alta, 
pentru referate și parareferate, pen
tru a justifica anumite decizii care 
se iau în birou. în vederea înlătură
rii acestor insuficiențe organizatori
ce. pentru ancorarea efectivă a spe
cialiștilor din direcțiile județene în 
rezolvarea problemelor concrete, am 
trecut la experimentarea unui nou 
sistem de organizare a direcțiilor 
funcționale. în realizarea acestei ac
țiuni am fost animați de trei ce
rințe esențiale : a) să punem activi
tatea direcțiilor județene in cohtact 
direct cu cetățeanul ; b) să asigurăm 
participarea specialiștilor respectivi 
la rezolvarea directă a problemelor 
curente de producție din sectorul lor 
de activitate ; c) să punem și la dis
poziția orașelor și municipiilor ca- .

al 
lua- 

pe

dre competente pentru activitățile 
care se află in subordinea lor".

— Cum șe răspunde, practic, aces
tor cerințe ?

„Noi experimentăm în prezent 
„grefarea" direcțiilor județene pe 
una din unitățile economice sau de 
specialitate aflate în subordinea lor. 
Ele vor funcționa, în continuare, cu 
statut de direcții județene, dar spe
cialiștii sînt integrați direct și în re
zolvarea problemelor de producție. 
Pe acest principiu am organizat — 
începind cu 1 octombrie — activitatea 
direcției comerciale. Măsura propusă 
de noi a fost aprobată și de M.C.I., 
prin andinul nr. 243, în care se pre-

rela-
mar-

Trofeu
cinegetic

Cu citeva zile în urmă. în timp 
ce se afla pe fondul de vinătoa- 
re Tulburea, din județul Vran- 
cea, paznicul Ion Negoiță din ca
drul A.J.V.P.S. s-a trezit în fața 
unui urs. Ridicat în două labe, la 
mai puțin de 3 metri de paznic, 
moș Martin vădea reale intenții 
de atac. Un glonț bine plasat a 
pus însă capăt luptei înainte de 
a fi fost prea tîrziu. Măsurat de 
către comisia A.J.V.P.S., 
cu pricina — care cîntărea 
de kilograme 
puncte C.I.C. Acest punctaj, la 
care s-au adătfgat numeroase 
alte atribute de frumusețe, în
trunește toate condițiile pentru 
obținerea unei medalii de aur la 
o viitoare expoziție internațio
nală.

ursul
. 400

a întrunit 378

Explozia 
din pivniță

S-a întimplat pe strada Salci- 
milor din'Miercurea Ciuc. Trimis 
in pivnifă cu treburi de către 
părțntii săi, Karacsonp Janos, in 
vîrstă de 14 ani, odată intrai in 
interiorul întunecos al acesteia, 
a aprins un chibrit, in clipa ur
mătoare s-a produs o explozie, 
in urma căreia întreaga casă a 
fost distrusă. Numai printr-o 
minune copilul a rămas în viață. 
Din ce cauză s-a produs explo
zia ? Era un adevărat mister. 
Pentru că, in pivnița respectivă 
nu fuseseră depozitate niciodată 
nici un fel de materiale explo
zive. Cercetările întreprinse au 
stabilit că era vorba de vapori de 
benzină ce proveneau din apele 
reziduale ale secției de colofoniu, 
aparținind Întreprinderii județe
ne de lemn, metal și chimie din 
Miercurea Ciuc. Aici fuseseră a- 
runcate la canalul de scurgere 
(avariat) o serie de substanțe in
flamabile ai căror vapori pătrun
seseră apoi in pivnița vecinului. 
O neglijență care, 
costa scump pe

acum. îi va 
cei vinovați.

După faptă
luni, așa după 
această rubrică

Acum cîteva 
cum relatam la 
(„Scînteia" nr. 9 172), Constantin 
Postică, in vîrstă de 19 ani. sa
lariat la secția L 1 C.F.R. Iași, 
în complicitate cu Petru Achirei, 
de la întreprinderea de transpor
turi in comun din localitate, l-a 
ucis pe Petre Șargu, salariat la 
C.F.R., și i-au luat banii cu care 
acesta urma să efectueze plata 
unor salarii. Arestați la scurt 
timp după această faptă, cei doi 
criminali au compărut zilele tre
cute în fața instanței de judeca
tă. Prin sentința pronunțată, 
Constantin Postică a fost con
damnat la 25 de ani închisoare, 
iar Petru Achirei — la 20 de ani 
închisoare.

Rubricd redactată de :
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe POPESCU 
ți corespondenții „Scinteii"

de aprovizionare (contractare, 
țiile cu ' 
furilor, 
etc.) și 
o serie 
bilitate 
două magazine, cît și cu valabilitate 
pentru toată rețeaua comercială a 
județului. Nu este posibil să se rea
lizeze o aprovizionare sortimentală, 
care să satisfacă cerințele întregului 
județ, atit timp cît direcția comer
cială rămine o direcție funcțională, 
fără activitate operativă, fără răs
pundere directă pentru contractare 
și desfacere. O dată cu noua 
organizare, noi am reușit să trecem 

la practicarea u- 
nor relații directe 
de contractare — 
fără intermediari 
— cu industria. 
Rezultatul ? Rela
ția directă fabrt- 
că-magazin a de
venit o realitate. 
Astfel, livrarea 
laptelui, a produ
selor lactate, de 
panificație, carne 
și preparate de 
carne etc. se face 

pe baza unor relații directe între cele 
două magazine și fabricile producă
toare din județ. Pe baza experienței 
acumulate în decursul experimentă- 

ne-am convins că sistemul de 
cu fabricile este 
măsuri pentru ex
alte unități din 
Argeș, Cîmpulung-

depozitele, transportul 
repartizarea lor pe raioane 

am deci posibilitatea să trag 
de concluzii — atit cu vala- 
restrinsă, numai pentru cele

Douăzeci de ore 
de muncă - încordată

Din banii cui?

IN JUDEȚUL ARGEȘ : PREOCUPĂRI PENTRU PERFECȚIO

NAREA ACTIVITĂȚII DIRECȚIILOR DE SPECIALITATE 

ALE CONSILIULUI POPULAR

Intr-un® din secțiile 
salinei Ocna Mureș s-a 
produs, deunăzi, o ava
rie. Realizarea sarcinilor 
de producție la moara de 
sare era periclitată. în 
cîteva minute, lăcătușii 
Eugen Sipoș, Silviu Ni- 
coară, Vasile Nicoară și 
Zoltan Cociș au și în
ceput lucrările de înlătu
rare a avariei. Li s-au 
alăturat apoi lăcătușii 
Septimiu Stoica. Eugen 
Hațegan, Vasile Urcan și 
Alexandru Kiss. După 
douăzecți de ore de mun

că neîntreruptă. încor
dată, instalația fusese re
pusă în funcțiune. (Po
trivit părerii specialiști
lor. altădată o asemenea 
lucrare ar fi durat cinci 
zile).. Prin munca plină 
de abnegație a acestor 
oameni s-a putut evita o 
pierdere de producție de 
150 tone de sare.

Ion SUCIU
tehnician, 
Uzina de produse 
sodice Ocna Mureș

Anul trecut, lucrători 
ai întreprinderii de re
țele electrice Mureș au 
adus în comuna noastră 
o mulțime de stîlpi din 
beton, in vederea electri
ficării. I-au împrăștiat 
pe marginea drumurilor, 
dar de lucrări nu s-au 
apucat nici pînă as
tăzi. Acesta nu este sin
gurul lucru pe care-1 am 
de semnalat. Stîlpii s-au 
deteriorat, zac împotmo

liți în noroaie. Cine su
portă pagubele ? Cred că 
n-o să fim obligați să su
portăm noi sau statul 
consecințele neglijenței 
celor de la I.R.E. Mu
reș.

Aurel TREBICI 
prof, pensionar, 
comuna
Lunca Bradului, 
județul Mureș

Consumuri mai reduse
de metal...

Un milion de lei economii
De la începutul anului 

fi pînă în prezent. în sec
torul I construcții — 
corp din cadrul Șantie
rului naval Brăila, sector 
cu pondere mare în con
sumul de metal, echipele 
conduse de Victor Ciu- 
tacu, Grigore Done și 
Tudorel Chirilă au reu
șit să economisească 33 
tone de metal. De ase
menea. in sectorul II

mecanic, în primele 10 
luni ale anului s-au 
realizat economii de ma
teriale în valoare de 
peste 121 000 lei. Frun
tașe în realizarea de e- 
conomii sînt echipele 
conduse de Iordan Voicu 
și Vasile Bălan.

cizează că „direcția comercială iși va 
executa în continuare toate atribu
țiile ce-i sînt stabilite prin normele 
in vigoare, dar va prelua în condu
cere operativă, directă magazinul 
universal „Trivale" și supermagazi- 
nul „Unic" Pitești.

Noi considerăm că, în acest fel, 
aportul direcțiilor de specialitate 
la rezolvarea problemelor econo- 
mico-sociale ale județului va fi 
mai mare, mai dinamic și mai efi
cient, întrucît organele de conducere 
ale acestora vor lucra direct cu uni
tățile productive și nu prin aparat, 
vor fi în măsură să tragă concluzii 
precise asupra desfășurării activității 
de ansamblu, să informeze operativ 
comitetul executiv și să acționeze 
ele însele cu mai multă promptitu
dine și competență pe baza cunoaș
terii realității de la fața locului și 
nu ca acum, mai mult din birou".

Măsurile cu caracter experimental 
inițiate de ~ ■■ ■ ■
Consiliului popular județean 
se află în .
put. Cum însă direcția comercială are 
o „experiență" de două luni de cînd 
lucrează după noul sistem am consi
derat necesar să aflăm cum este a- 
preciată noua organizare de înșiși 
specialiștii care o aplică.

..Actuala organizare — afirmă Ion 
Bădescu, directorul direcției comer
ciale județene — ne aduce nouă, spe
cialiștilor, o reală satisfacție. în pri
mul rînd, prin faptul că atributele 
direcției comerciale — coordonarea 
comerțului socialist din județ — se 
pot exercita cu mai multă eficiență. 
Eu, ca director, răspund și de condu
cerea a două magazine. în acest fel 
partiqip . nemijlțșit la întregul; proees

Comitetul executiv al 
. . .. Argeș
prezent în faza de înce-

rii 
contractare direct 
viabil și vom lua 
tinderea lui și la 
orașele Curtea de 
Muscel etc.

Actuala organizare are de aseme
nea avantajul că transformă specia
liștii direcției dintr-un aparat care 
dădea indicații și controla, în aparat 
operativ, care răspunde direct de în
deplinirea dispozițiilor. Noi, cei de la 
direcție, nu mai putem spune, cum 
era obiceiul, că „n-au făcut alții", că 
„dispozițiile n-au fost respectate". 
Acum răspundem direct și pentru ce 
nu se face și pentru dispozițiile care 
se dau și nu se respectă".

Am stat de vorbă și cu specialiști 
de la direcțiile de industrie locală, 
sanitară și gospodărie comunală. în 
fiecare din aceste direcții s-au elabo
rat mai multe variante de integrare 
directă a specialiștilor în rezolvarea 
problemelor de producție din sectoa
rele respective. Părerea acestora este 
că prin aceste măsuri experimentale 
se vor putea trage concluzii deosebit 
de prețioase cu privire la perfecțio
narea activității direcțiilor de spe
cialitate, cu privire la simplificarea 
sistemului lor de a lucra, astfel in
cit ele vor deveni mai suple, mai le
gate de viață, se vor integra mai or- 

..............“aganic în dezvoltarea multilaterală 
județului.

Constantin PR1ESCU 
Gheorqhe CIRSTEA

Verticalele noiior construcții de locuințe din centrul orașului Miercurea Ciuc

(Urmare din pag. I)

r

în jurnalul de Întrece
re al colectivului uzinei 
„23 August" a fost în
scris un nou succes de 
seamă : muncitorii și 
tehnicienii secției loco- 
motive-montaj au obți
nut în primele 10 luni 
ale anului economii de 
materiale în valoare de 
aproape 1 milion lei. 
S-au evidențiat. în ac
țiunea de bună gospodă

rire a materialelor, ate
lierele de construcții su
date. eleotric și vopsito- 
rie. Cele mai bune re
zultate le-au obținut echi
pele conduse de Ștefan 
Zamfir și Pavel Grigore.

Ion RADULESCU 
maistru, uzinele 
„23 August" 
din București

Gheorqhe 
POTERAȘ
Șantierul naval Brăila

...și de combustibil

Vrînd-nevrînd, lumina arde!
Am vizitat de curînd 

blocul de locuințe nr. 6 
din Lunca Clinicului, co
muna Prejmer-Brașov. 
Deși era ziuă, luminile 
ardeau în holurile imo
bilului. întrebînd de ce 
se face risipă de ener
gie electrică, unul din 
locatari m-a poftit să 
sting lumina. Am stins-o 
și, pe toată scara blocu
lui, s-a făcut întuneric. 
M-am lămurit imediat de

ce ard becurile și ziua : 
la toate cele trei scări 
ale blocului, proiectanții 
n-au prevăzut nici o fe
reastră. îmi permit, de 
aceea, să-i întreb : de 
unde v-ati inspirat cind 
ați întocmit un aseme
nea proiect care în
deamnă la atîta risipă ?

Teodor RUSU 
str. Karl Marx 
nr. 35, Brașov

Colectivul Direcției na
vigației fluviale Galați 
și-a propus ca. printr-o 
mai bună gospodărire a 
materiilor prime și ma
terialelor. să reducă con
sumurile de combustibil 
și lubrifianți atît în. ca
drul șantierului, cît și pe 
vase. Astfel, s-a' hotărît 
ca toate convoaiele de 
vase să navigheze după 
grafice de circulație și 
lucru, în limita capacită
ților de transport ; să se 
respecte cu strictele pla
nul de revizii și repara
ții ale navelor ; să se in
tensifice acțiunea de de- 
carburare a motoarelor, 
iar navelor să li se facă

reparații de cea mai bună 
calitate. Rezultatul : pină
acum s-a economisit 
motorină în valoare de 
733 000 lei (la transportu
rile fluviale de marfă și 
pasageri). Economii im
portante s-au o.btinut... și 
pe uscat. Utilizarea ra
țională a tractoarelor și 
autostivuitoareior a a- 
vut drept rezultat eco
nomisirea unor cantități 
de benzină și motorină 
în valoare de peste 
200 000 lei.

Ștefan IGNAT
tehnician,
Direcția navigației 
fluviale Galați

—

0 discuție mai generală, cu doi directori de întreprinderi, pornind de la:
r

DISPARIȚIA MISTERIOASĂ A CELOR

22 DE. . . . . . CONSERVE-PILOT"
De o parte a mesei — oaspe

ții : cîteva zeci de gospodine din 
București ; de cealaltă — gazdele : 
reprezentanții industriei alimentare. 
La mijloc : mai multe sortimente 
noi de conserve propuse a fi intro
duse in fabricație. încep degustări
le. Capacele cutiilor și borcanelor 
sînt desfăcute, rind pe rînd, și oas
peții sint invitați să le guste și să 
se pronunțe : „Ne-au plăcut aceste 
conserve și ar fi foarte bine dacă 
le-am vedea pe piață. Sînt gustoase, 
consistente și acceptabile ca preț".

...Am relatat acest episod, după 
amintirile celor care cu doi ani în 
urmă au participat la degustarea 
conservelor realizate experimental, 
reținînd, în primul rînd, inițiativa 
producătorilor de a sonda părerile 
cumpărătorilor asupra a ceea ce do
resc să introducă în fabricația de 
serie. Ce s-a întimplat intre timp cu 
conservele alese ? Prima explicație 
ne-a furnizat-o tovarășa Aneta Spor

reflectarea puternică în preocupă
rile de zi cu zi ale organizațiilor 
de partid din unitățile productive.

Deosebit de ample și complexe, 
sarcinile, indicațiile, obiectivele 
cuprinse in expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în celelalte do
cumente ale plenarei solicită din 
plin intreaga capacitate politică și 
organizatorică a fiecărei organizații 
de partid, impun valorificarea între
gii experiențe dobindite în antrena
rea comuniștilor, a maselor largi la 
procesul de perfecționare a activită
ții in toate domeniile. Hotărîtor in 
această privință este ca fiecare co
munist. fiecare membru al colecti
vului să-și însușească bogăția de 
idei cuprinse in expunerea secreta
rului general al partidului, în ho- 
tăririle plenarei, să înțeleagă juste
țea, profundul spirit științific al 
fiecărei măsuri, al fiecărei sarcini 
din aceste documente de însemnă
tate excepțională pentru perfecțio
narea activității economice, să fie 
pătruns de conștiința faptului că 
prin munca sa, plină de abnegație 
și dăruire, consacrată înfăptuirii 
complexului program elaborat de 
partid, participă la înflorirea pa
triei socialiste, la ridicarea propriei 
bunăstări materiale și culturale.

Desfășurînd o bogată activitate 
politică de explicare și aprofunda
re a documentelor recentei plenare 
a C.C. al P.C.R., organizațiile de 
partid sint chemate să ridice la un 
nivel calitativ superior întreaga 
muncă de partid, să-i sporească 
forța de mobilizare, de influențare 
a conștiințelor, caracterul dinamic, 
astfel ca, pretutindeni, în fabrici, 
uzine, pe ogoare, in toate domeniile 
producției materiale, fiecare comu
nist să fie direct antrenat in înfăp
tuirea hotărîrilor plenarei, să aibă 
un program precis de muncă, să 
știe ce are de făcut. în felul acesta, 
toți membrii partidului trebuie să 
înțeleagă că îndeplinirea hotărîrilor 
plenarei C.C. al P.C.K. constituie o 
înaltă sarcină de partid, iar așe

zarea exactă a obiectivelor planului 
de producție să fie, implicit, un 
prilej de îmbunătățire a muncii vii, 
cu oamenii și în mijlocul oame
nilor.

După cum se știe, materializind 
obiectivele Congresului al X-lea al 
P.C.R. și ale Conferinței Naționale 
a partidului, plenara a adoptat mă
suri de o deosebită importanță pen
tru adincirea și perfecționarea de
mocrației muncitorești, de stimula-

organizațiile de partid a sarcinilor 
economice, nu se poate realiza decit 
prin angajarea concretă a tuturor 
mijloacelor muncii de partid, prin 
subordonarea lor aceluiași unic țel. 
în acest sens, atit dezbaterile din 
adunările de partid, activitatea po- 
litico-ideologică, munca de- la om 
la om trebuie subordonate înfăptui
rii hotărîrilor plenarei C.C. al 
P.C.R., cultivării, în rîndul colecti
vului, a spiritului de răspundere

ORGANIZAȚIA DE PARTID, 
EXEMPLUL MOBILIZATOR 

AL COMUNISTULUI

re a participării maselor la condu
cerea vieții economice și sociale. 
De mare însemnătate este folosirea 
din plin de către organizațiile de 
partid a acestui cadru creat de 
partid, îndrumarea, încă de la în
ceputul activității lor, a comisiilor 
de control muncitoresc, a comisiilor 
pe domenii de pe lingă comitetele 
și consiliile oamenilor muncii, in 
direcția soluționării problemelor 
majore ale producției, lichidării cu 
fermitate a neajunsurilor care au 
împiedicat în acest an obținerea 
unor rezultate mai bune, a stimu
lării inițiativelor valoroase, a apli
cării propunerilor consacrate îmbu
nătățirii muncii in toate sectoarele.

Experiența ■ a dovedit că soluțio
narea cu bune rezultate de către

față de îndatoririle ce revin în 
marea acțiune de ridicare economi
că a țării. Pretutindeni trebuie în
cetățenit un curent de opinie publi
că favorabil intensificării luptei 
pentru o eficiență cit mai înaltă a 
oricărei activități. Este deosebit de 
important ca prin toate formele și 
mijloacele muncii politico-ideologice 
să se stimuleze puternic inițiativele 
înaintate, faptele valoroase, să se 
instituie o atmosferă de emulație, 
potrivnică mentalităților înapoiate 
față de muncă, vorbăriei, generali
tăților, acțiunilor vagi, fără o fina
litate precisă, care consumă inutil 
timpul oamenilor. Combătîndu-se 
tendințele de a munci pe apucate 
și a pulveriza forțele în acțiuni lip
site de un obiectiv precis și fina
litate practică, este necesar ca acest

stil de muncă să fie încetățenit în 
toate compartimentele, să caracte
rizeze activitatea fiecărui colectiv. 
Este limpede că nu numărul ședin
țelor, volumul rapoartelor consti
tuie criterii după care trebuie apre
ciată munca organizațiilor de partid 
din economie. Criteriul hotărîtor 
după care trebuie judecată efica
citatea și calitatea activității trebuie 
să-1 constituie rezultatele concrete 
în îndeplinirea sarcinilor.

De primă importanță este, de ace
ea, ca noile organe de partid alese 
de adunările generale și conferințele 
organizațiilor de partid să treacă 
neîntîrziat la acțiune. Inspirîndu-se 
în elaborarea propriului program 
de muncă din obiectivele ce decurg 
din expunerea secretarului general 
al partidului la plenara C.C. al 
P.C.R., ele trebuie, fără nici o ami- 
nare, să acționeze hotărît, potrivit 
cerințelor specifice fiecărui loc de 
muncă, pentru organizarea activi
tății practice, de zi cu zi, a în
tregii organizații de partid și a 
fiecărui comunist în parte, să 
subordoneze toate măsurile politice 
pe care le întreprind îndeplinirii 
întocmai a sarcinilor economice.

„Avem tot ce ne trebuie pentru 
a asigura înfăptuirea planului pe 
1973 — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. Depinde numai de munca 
fiecăruia dintre noi, a fiecărui co
munist, a fiecărui om al muncii !“ 
Cele două milioane de comuniști 
trebuie să-și iscălească răspunsul la 
această vibrantă chemare a plena
rei C.C. al P.C.R. din 20—21 noiem
brie a.c. prin faptele lor, prin ab
negația și dăruirea , consacrate tra
ducerii in viață a sarcinilor și in
dicațiilor cuprinse în expunerea 
secretarului general al partidului, 
să acționeze cu hotărîre și entu
ziasm pentru mobilizarea tuturor 
resurselor umane și materiale ale 
țării în vederea realizării în condi
țiile cele mai bune a prevederilor 
planului pe anul 1973, pentru înde
plinirea înainte de termen a anga
jamentului întregului popor : CIN
CINALUL ÎNAINTE DE TERMEN.

nic, președinta Comitetului munici
pal al femeilor din Capitală.

— Deși au trecut de atunci aproa
pe doi ani de zile, nici un sorti
ment din cele prezentate nu a apă
rut in magazine. Ne și întrebăm : 
ce rost a avut să ni se mai ceară 
părerea asupra conservelor, dacă 
producătorii nu aveau de gind să ie 
asimileze ?

în legătură cu dispariția misteri
oasă a conservelor prezentate acum 
doi ani am solicitat și părerea unui 
reprezentant autorizat al Ministeru
lui Comerțului Interior.

— Nu cunosc cu exactitate ce s-a 
întimplat cu toate conservele de 
care mă întrebați, dar vă pot pre
zenta situația acelor conserve omo
logate în acest an. ne-a declarat 
Gh. Gherghina, șeful serviciului de 
conserve din M.C.I. Din cele 22 de 
tipuri de conserve omologate in 
primul semestru al anului (și pro
puse a fi realizate într-o stație-pi- 
lot), pentru 1972 nu s-a contractat 
nici unul, întrucît Centrala pentru 
producția, valorificarea și industria
lizarea legumelor și fructelor nu a 
intocmit incă documentațiile de 
preț necesare. Din același motiv, 
conservele respective nu au putut, 
fi contractate nici pentru 1973. 
De altfel, de doi ani de zile fa
bricile nu au mai propus la con
tractare vreun tip nou de conser
ve, producî.nd mereu același și 
același sortiment. în timp ce u- 
nele tipuri de conserve zac cu lu
nile și anii prin rafturile magazine
lor și depozitelor, nefiind căutate și 
rămînînd de aceea în stoc, altele se 
găsesc foarte rar și în cantități in
suficiente. Ceea ce înseamnă că nu 
se pune problema insuficienței ca
pacităților de producție, ci a necore- 
lării sortimentului cerut de cumpă
rători cu cel realizat de fabrici.

De fapt, pentru ce evită fabricile 
de conserve produsele noi ? De ce 
nu-și adaptează ele producția la 
cerințele cumpărătorilor ?

Ing. Petre Aleea, directorul Fa
bricii de conserve din Topoloveni — 
Argeș : La drept vorbind, orice pro
dus nou cere timp, eforturi. Or, noi 
avem un plan care trebuie realizat. 
Cînd să ne mai ocupăm și de pro
dusele noi ?

— Dar comerțul pretinde...
— Pretinde el, însă noi sîntem 

cei ce producem ! Și cum conserve
le sint in general căutate, produ
cem sortimentele care ne convin, 
iar comerțul n-are ce face decît să 
accepte situația.

— Ar putea însă să nu vă cum
pere ceea ce fabricați.

— Și atunci ce-ar mai vinde în 
magazine ?

— Sînt o serie de sortimente 
foarte solicitate de cumpărători pe 
care nu le realizați la nivelul cerin
țelor.

— Vă referiți probabil la pasta 
de tomate.

— Și la pasta de tomate.
— Ei bine, pentru a face o tonă 

de pastă, care are o valoare de 
plan de numai 5 000 lei, trebuie să 
prelucrăm 4 tone de roșii, în timp 
ce din aceeași cantitate de materie 
primă putem face 4 tone de roșii în 
bulion care contribuie la plan cu 
o valoare de 28 000 lei (anul acesta 
fabrica a făcut numai 21 tone de 
pastă de tomate, iar roșii în bulion 
— 768 tone — n.n.). Fiind mai di

ficile de realizat decit alte conserve 
la care se folosește aceeași materie 
primă, ghiveciul în ulei, ardeii ma
rinați, pasta de ardei, sărmăluțele 
în foi de viță, mazărea în sos to- 
mat și alte sortimente de conserve 
nu se produc nici ele în cantitățile 
cerute de comerț și de aceea lip
sesc deseori din magazine.

...Să nu comentăm această viziu
ne sui-generis a tovarășului direc
tor de la Topoloveni înainte de a 
reda și un dialog cu tovarășul di
rector al Fabricii de conserve din 
Rîureni — Vîlcea, ing. Anton Glo- 
goveanu :

— întreprinderea dv. este pe 
punctul de a nu-și realiza planul 
pe acest an cu aproape 40 la sută, 
lipsind astfel piața de circa 3 300 
tone de conserve de legume și fruc
te dintre cele mai solicitate de cum
părători. Cum explicați această ne- 
realizare, în condițiile în care anul 
acesta a fost o producție de legu
me satisfăcătoare ?

, — în final vom face, totuși, pla
nul. Planul valoric, vorbesc.

— Cum ?
— Producînd exact atîtea mii 

de tone de marmeladă și sirop (la 
fel procedează și fabrica din Topo
loveni — n.n.) cit valorează nerea- 
lizările la celelalte sortimente. Adi
că un total de circa 20 milioane 
Iei.

— Din materia primă pe care o 
folosiți la marmeladă și sirop nu 
s-ar putea face compoturi și dulce
țuri, îndeplinindu-vă astfel sarcinile 
contractuale la aceste sortimente ?

— Tehnologic da, însă atunci ar 
trebui să primim materia primă in 
formă nepreluerată. Or, furnizorii 
noștri (centrele de legume Și fruc
te — n.n.) nu acceptă să ne-o tri
mită decît prelucrată, sub formă de 
sucuri. De ce ? Pentru că altfel nu 
și-ar putea realiza planurile de' 
producție pe care le au. Livrarea 
materiei prime neprelucrate este 
considerată „mutație" și deci nu se 
include în planul de producție, în 
timp ce livrarea de sucuri înseam
nă valoare de plan.

...Ce am mai putea adăuga la ■- 
ceste curioase opinii ? Doar faptul 
că este de-a dreptul uimitor cum 
pot privi aprovizionarea populației 
doi factori de răspundere din indus
tria alimentară. Desigur, produ
sele noi se realizează mai greu, so
licită eforturi, la fel unele sorti
mente de conserve. Dar oare se poa
te concepe o industrie alimentară 
fără a răspunde cerințelor pieței ? 
Cumpărătorii au nevoie de toate tipu
rile de conserve, de cît mai multe 
sortimente noi, superioare calitativ, 
care să răspundă cerințelor lor. Iar 
datoria producătorilor este de a face 
totul pentru a oferi o gamă sorti
mentală corespunzătoare și nu a 
rămine la limita minimei rezisten
te. Bineînțeles, acolo unde apar 
unele dificultăți (artificial create de 
sistemul de evidență) care împiedică 
promovarea noului sau a unei pro
ducții diversificate, ele trebuie de
finitiv eliminate de factorii respon
sabili. Pentru că populația are ne
voie de tot mai multe și mai diverse 
tipuri de conserve și nimeni din cei 
obligați să contribuie Ia aprovizio
narea magazinelor nu are dreptul 
să se sustragă de la această ce
rință 1

Mihai IONESCUI
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/. Cînd încheiați planul pe acest an;
care este stadiul pregătirii producției viitoare ?

întrebări
"X

Colectivul uzinei noas
tre și-a propus să în
deplinească planul fi- 

și cea mai mare parte 
angajamentele asumate 
anul în curs pină la

de actualitate
pentru toate k

r

economice '
Ridicarea eficienței economice în fiecare întreprindere industrială 

este inseparabil legată de intensificarea acțiunii de reducere a cheltu
ielilor de producție și, implicit, de creșterea pe această bază a rentabi
lității producției. In acest sens, la recenta Plenară a C.C. al P.C.R. s-a 
subliniat că în anul viitor se prevede ca nivelul cheltuielilor la 1 000 
lei producție-marfă să 
față de 1972. ceea ce corespunde unei 
Ca efect al diminuării costurilor de producție se planifică reali
zarea unui volum de economii de 13,5 miliarde Iei. față de 8,1 mi
liarde lei cit se stabilise in planul cincinal. Sini, desigur, prevederi 
mobilizatoare pentru realizarea cărora este necesar ea, in cel mai scurt 
timp, fiecare întreprindere și centrală, fiecare minister să elaboreze 
programe de măsuri concrete, a căror realizare să fie urmărită cu ma
ximă exigență încă de la începutul anului viitor.

Prezentăm, în cele ce urmează constatările unui raid întreprins in 
răspundere in legătură cu 
sarcini a dezvoltării econo-

scadă la 830 Ici in industria republicană, 
reduceri cu 2,6 la sută.

trei întreprinderi, opinii ale unor cadre de 
perspectivele soluționării acestei importante 
miei naționale.

LA FABRICA DE ȘURUBURI DIN BACĂU

Ea FABRICA DE ȘURUBURI DIN 
BACAU măsura spiritului organiza
toric este ilustrată de rezultatele ob
ținute în privința reducerii cheltuie
lilor la o mie de lei producție-marfă.

— Față de anul 1971, cînd s-au chel
tuit 873 lei pentru 1 000 lei producție 
marfă, anul acesta cheltuim numai 
831 lei, deci cu 42 de lei mai pu
țin — ne precizează A, Sapira, șeful 
serviciului plan. Volumul economiilor 
obținute pe această cale depășește 
5.2 milioane lei.

— Care sînt cele mai. importante 
direcții de acțiune pentru reducerea 
cheltuielilor ?

— In primul rind. îmbunătățirea 
tehnologiilor de fabricație. Așa, de 
pildă, s-a extins filetarea prin ru
larea șuruburilor pentru prins^ in 
lemn, proces tehnologic, care, față de 
așchiere, a oferit, pină acum, o e- 
conomie de 10,5 t metal. In aceeași 
măsură a contribuit și creșterea pon
derii elementelor de asamblare pre
cise și semiprecise de la 59 la sută 
în totalul producției anului trecut, 
la 68 la sută in acest an. Deosebit 
de eficace s-a dovedit a fi și îm
bunătățirea indicilor de utilizare a 
capacităților de producție — cu tl 
la sută, în acest an — ajungînd a- 
cum la 86,2 la sută. Hotărîrea între
gului colectiv de a produce mai 
mult, mai bine și cu cheltuieli mai 
puține — iată 
după părerea 
la care m-am

Intr-adevăr, 
alți specialiști, cu o serie de mun
citori din fabrică, această perma
nentă căutare a noului, preocupare 
pentru perfecționare au fost socotiți 
factorii esențiali ai unei activități e- 
ficiente. Cea mai recentă inițiativă, 
de pildă, s-a materializat în obți
nerea de 500 de piulițe in plus, cu 
același material pe fiecare schimb. 
Iată ce ne-a spus. în acest sens, 
muncitorul Ion Mocanu. de la sec
ția de prelucrări mecanice :

— Pină nu de mult — la fabri
carea piulițelor, la fiecare colac de

sirmă se pierdeau 1—2 m. Era prea 
mult. Am stat cu toții, ne-am gîn- 
dit ce să facem pentru a folosi în
tregul material. Și așa. pas cu pas, 
fiecare contribuind cu cite o părere 
am reușit să îmbunătățim procedeul 
tehnologic. Incit noul colac de sir
mă să se introducă în mașină din 
..mers". Avantajul e dublu : se în
lătură toate pierderile de metal și

ceea ce a determinat, 
mea, bunele rezultate 
referit.
în discuțiile purtate cu

zic 
din 
pe 
jumătatea lunii decembrie, 
adică așa cum s-a indicat 
la Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie a.c. De fapt, noi 
am întreprins sau 
în curs 
măsuri 
asigure atingerea 
obiectiv, urmărind ca prin 
mobilizarea, în continuare, 
a resurselor materiale și u- 
mane să realizăm suplimen
tar o producție marfă con
cretizată. între altele. în 
.! 800 de tractoare. Bunăoa
ră. am întocmit grafice de 
fabricație pe linii tehnolo
gice și repere, stabilind în 
acest scop și o metodologie 
adecvată pentru realizarea 
zilnică a prevederilor in-

sintem
de a întreprinde 
concrete care să 

acestui

scrise în grafice. Pe de altă 
parte, pentru asigurarea 
materialelor necesare — 
materii prime sau produse 
din cooperare — am inter
venit atât la organele tute
lare de resort, cit și la 
principalii colaboratori, care 
ne-au dat sprijinul necesar. 
Paralel cu realizarea sarci
nilor de fabricație propriu- 
zise, urmărim zilnic livrarea 
ritmică a produselor către 
beneficiarii interni și ex
terni. căutind să nu rămî- 
nem in restanță nici măcar 
cu o zi. Măsuri deosebite 
am luat la nivelul secțiilor 
de producție și bhiar la 
locurile de muncă. Ele vi
zează. în principal, folosi
rea deplină a noilor capa
cități din secția turnătorie 
de fontă și urmărirea înca
drării in parametrii proiec
tați a unor utilaje puse in 
funcțiune în ultima perioa-

dă, asigurarea unei aprovi
zionări ritmice, lichidarea 
pierderilor de orice natură 
ar fi ele.

pregătirea producției anu
lui viitor. Iată și citeva 
măsuri concrete pe care le 
avem în vedere în acest

UZINA „TRACTORUL"-BRAȘOV

15 decembrie
Sintem gata să 
începem noul an

■ Timpul ci.știgat in a- 
cest an în realizarea 
sarcinilor de plan este 

deosebit de prețios pentru

scop : inițierea unei analize 
cu principalii beneficiari 
interni și externi în sconul 
stabilirii graficelor lunare

și trimestriale de fabricație 
și livrare. Plecind de la sar
cinile sporite ce ne revin in 
anul viitor, am stabilit, 
totodată, necesitățile de a- 
provizionare cu materiale, 
piese, subansamble și am 
dezbătut și, în parte, am 
elucidat o serie de proble
me aflate in suspensie.

In ce privește activitatea 
noastră internă dh fabricație, 
am repartizat din timp sec
țiilor programul de fabrica
ție ce revine fiecăreia din
tre ele, iii așa fel incit să 
aibă posibilitatea să ia toa
te măsurile care să asigure 
îndeplinirea planului pe 
1973 — cînd producția glo
bală a uzinei crește cu 15 
la sută — încă din prima zi 
de lucru. S-a întreprins o 
analiză in legătură cu nece
sarul de forță de muncă al 
uzinei in anul viitor, pe fie-

care secție — și am precis»t 
căile prin care se va asi
gura forța de muncă nece
sară : școli profesionale, 
ucenicie la locul de mun
că etc.

O problemă nerezolvată, 
dar la soluționarea căreia 
se lucrează acum este în
tocmirea (la nivelurile mi
nisterelor și al centralei) a 
balanței de piese turnate și 
forjate pe 1973. Așteptăm 
încheierea ei pentru a pu
tea trece, în timpul cel mai . 
scurt, și în acest sector la 
stabilirea unor măsuri con
crete. Alte preocupări de 
actualitate vizează înlătura
rea unor locuri înguste și 
optimizarea loturilor de fa
bricație.

Vasile SECHEL 
directorul general 
al uzinei „Tractorul 
din Brașov

"x
HS Uzina de mecanică 
" fină din Sinaia a ra

portat îndeplinirea 
planului pe 11 luni cu 21 de 
zile mai devreme. '.Tragem 
de aici concluzia că in uzi
na noastră planul anual se 
va îndeplini in prima ju
mătate a lunii decembrie. 
Tinînd seama de rezulta
tele de pină acum și de 
cele pe care le va obține 
colectivul nostru în zilele 
următoare. apreciem că 
planul anual de producție 
va fi realizat la 8 decem
brie. Cum am reușit s-o 
luăm înaintea timpului ? 
în primul rind, datorită 

' hărniciei șl' entuziasmului 
comuniștilor, al tuturor oa
menilor uzinei, care au do- 

1 «rit și dor$c(fițin^toeță .^pi- J
. ma să cinstească, așa 

se cuvine,' aniversarea 
pătrar de veac de la 
clamarea republicii.

cum 
unui 
pro- 
Evi-

dent, pentru a ne îndeplini 
sarcinile de plan mai de
vreme și a livra in plus 
pompe de injecție și piese 
de schimb in valoare de 
peste 30 milioane lei (an
gajamentul nostru anual a 
fost de 13 milioane lei) 
a fost nevoie de aplicarea 
unui plan complex de mă
suri. Aș evidenția, in pri
mul rind. marea preocupare 
a colectivului — de la pro
iectare și pînă la maistru 
— pentru modernizarea 
proceselor de producție în 
scopul creșterii productivi
tății muncii. In acest sens, 
numai prin autoutilare s-au 
proiectat, fabricat șV'^'frU “■ 
trodus în producție peste 
25 de mașini-agregat de 

j înaltă tehnicitate care au ■
determinat, in unele ate
liere, o creștere a produc
tivității muncii de 2, de 3 și 
chiar de 4 ori.

In ce privește produc
ția din anul 1973. pu
tem afirma că prima

inainte se aplică cu consec
vență. Oare-i situația de 
fapt ? întregul plan a fost

.i

f

UZINA DE MECANICĂ FINĂ SINAIA

La 8 decembrie
Din prima zi, totul 
va decurge normal

■<u ■ J11 
zi de muncă 
bine pregătiți 

aspectele.
ne va găsi 

sub toa
te aspectele. Măsurile 
stabilite eu multă vreme

I nominalizat pină la produs 
și. mai departe, pină la ulti
mul reper, așa cum a indicat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu

la recenta plenară a Comi
tetului Central. Difuzarea 
sarcinilor. lansarea comen
zilor pentru producția tri
mestrului I s-au și tăcut. 
Tehnologii pregătesc, in 
prezent, tehnologia noilor 
produse asimilate (in 1973 
vom mai introduce in fa
bricație alte 10 tipuri de 
pompe de injecție) a căror 
fabricație începe in trimes
trul I. Serviciile noastre de 
desfacere și de export au 
perfectat contractele pe tot 
unul al întregii producții. 
De asemenea, serviciile de 
aprovizionare au asigurat 
materiile prime, materialele 
necesare producției întregu
lui an. O situație bună exis
tă și în ceea ce privește 
S.D.V.-urile.

■’•'■'în prezent, in toate sec
țiile noastre — fără a tul
bură cu nimic procesul zil
nic de fabricație — se rea
lizează o nouă reamplasare

a mașinilor pe flux, in așa 
l'el incit să putem obține 
in 1973, pe aceleași spații 
uzinale, un spor de produc
ție de 13 la sută față de 
acest an. Ne-am asigurat 
și cadrele necesare. Strun
garii. frezorii pentru schim
burile doi și trei sint in 
pregătire la școala profesio
nală ; îndată ce termină 
cursurile vor trece in ate
liere să lucreze. In anul 
1973 vom generaliza schim
bul II in toate secțiile și 
vom extinde schimbul trei.

Așadar, așteptăm anul 
1973 din plin pregătiți, con
vinși că munca noastră., a 
comuniștilor din uzină, a 
întregului colectiv, va fi și 
mai rodnică.

Aurel BOGHltN" 
directorul Uzinei 
de mecanică fină 
din Sinaia

k

II. Ce întreprindeți pentru reducerea
cheltuielilor la mia de lei producție-marfă ?
crește productivitatea muncii cu 10 
la sută pe fiecare schimb.

De altfel, la Fabrica de șuruburi 
din Bacău, numai anul acesta s-a 
obținut o economie de aproape 70 
tone de metal. Au fost oa>re epuizate 
resursele de diminuare a costurilor 
de fabricație ? — îl întrebăm pe tov. 
Gheorghe Lungeanu, directorul fa
bricii :

— Nicidecum 1 Sintem de pe acum 
aproape de nivelul stabilit pentru 
1973 pe ansamblul industriei, dar po
sibilitățile pe care le mai avem sirit 
încă numeroase. Și așa cum s-a 
subliniat la recenta plenară, trebuie 
să acționăm cu toată energia pen
tru a fructifica neîntârziat toate a- 
ceste posibilități. Ce ne propunem 
concret ? Din capul locului, prin plan, 
am fixat cota cheltuielilor la 1 000 lei 
producție marfă la 751 lei. Principa
lele direcții de acțiune : creșterea 
gradului de folosire a capacităților 
de producție pînă ■ la 90—92 la sută, 
îmbunătățirea permanentă a tehno
logiilor de producție, ceea ce va 
duce la micșorarea volumului rema
nierilor. prevenirea tuturor cheltuie
lilor neeconomicoase.

menea, noi posibilități de accelerare 
a vitezei de rotație a fondurilor de 
producție și de circulație, capitol la 
care, pină acum, sintem deficitari. Ne 
propunem, in acest sens, să acționăm 
mai energic în vederea eliminării 
oricărui fenomen de imobilizare a 
resurselor materiale și financiare ale 
uzinei.

Faptele relatate de interlocutori re
levă o evaluare permanentă a posi
bilităților, o înțelegere gospodărească

a conceptului de eficiență. Comu
niștii, colectivele acestor unități do
vedesc că știu să acționeze prompt și 
hotărît pentru a valorifica mereu noi 
și insemnate rezerve de economii, 
sporind eficiența economică, așa cum 
s-a stabilit la reoenta Plenară a Co
mitetului Central al partidului, spo
rind. in ultimă instanță, contribuția 
lor la creșterea venitului național — 
sursa sigură de ridicare necontenită 
a nivelului de trai.

turor posibilităților și rezervelor In
terne de reducere a cheltuielilor de 
producție și să se treacă neîntârziat 
la aplicarea lor in practică. Organi
zațiile de partid trebuie să stimu
leze puternic spiritul gospodăresc 

ai 
eu 
o- 
la

toți indicatorii financiari, care să asi- 
a 

activității pe anul viilor — creșterea 
eficienței economice în toate sectoa-

gure realizarea sarcinii centrale

rele producției materiale.

LA UZINA DE PRELUCRARE A ALUMINIULUI

DIN SLATINA

LA UZINA METALURGICĂ DIN BACĂU

întreprindere „bugetivoră

La UZINA METALURGICA DIN 
BACAU, primele cifre prezentate in 
legătură cu cheltuielile la 1000 
producție marfă surprind.

— Acum cheltuim 1228 
pentru fiecare mie de lei 
ție marfă — ne-a răspuns

lei

lei

al colectivelor de oameni 
muncii din întreprinderi și. 
participarea lor, să fie stabilite 
biective mobilizatoare, precise,

Viorel SALAGEAN 
Adrian POPESCU 
Emiiian ROUĂ

cind 
pune un accent deosebit pe 
rea eficienței economice in

zz' ’
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C.C. al 
privind

se 
crește- 
fiecare

vedere aseme- 
cea intilnită la 

din Bacău, la

treruperilor accidentale la utilaje 
prin reproiectarea tehnologiilor și 
reorganizarea fluxurilor de fabrica
ție, ridicarea calificării cit mai mul
tor muncitori. Deși acest program 
există încă din august, efectele lui 
nu se simt, oțe-lăria lucrînd tot la ju
mătate din capacitate.

Care este perspectiva ? Din păca
te. după proiectele actuale, anul 1973 
nu se anunță a aduce o îmbunătă
țire radicală a situației. Mia de lei 
producție marfă la uzina metalurgi
că din Bacău va continua să se 
realizeze cu deficit, unitatea menti- 
nindu-se în postura de ..bugetivo
ră". O situație care nu poate fi ac
ceptată nicidecum, acum.

de 
produc- 
contabi- 

lul-șef. Cristian. Găina — dar in luna 
august se cheltuiau pentru realiza
rea a o mie de lei producție marfă 
— 1 600 de lej. Numai pe două luni 
din acest an uzina noastră are pier
deri din rebuturi și 
loare de 1 386 000 lei. 
deri. din stagnări 
2 765 000 lei pierderi 
penalizări.

Cum se explică o
Să ne oprim la citeva aspecte edi
ficatoare. Datorită nerealizării para
metrilor proiectați, prețul de cost pe 
tona de fontă a ajufis de la 4 500 
lei cit era planificat, la 7 144 lei și in 
aceste condiții uzina a fost obligată 
să apeleze la însemnate credite ban
care. încă un fapt : turnătoria uzi
nei metalurgice din Bacău — una 
dintre cele mai moderne din tară — 
lucrează doar cu 45—50 la sută din 
capacitate. In urmă cu aproape doi 
ani. turnătoria a fost înzestrată in 
întregime cu instalații automatizate 
și mecanizate. Dar dacă in condi
ții obișnuite pe mp uzinal se obțin 
3.5—4 t de fontă anual, la uzina bă
căuană nu se produc decît 1.2—1,3 t 
pe aceeași suprafață de producție 
Deși situația este demult cunoscută, 
nu s-a întreprins pină acum nici o 
acțiune hotărită. nici din partea. Cen
tralei de utilaj petrolier Ploiești și 
nici din partea uzinei. Analizele spo
radice care s-au făcut de către con
ducerea uzinei și de către comite
tul de partid nu au depășit, din pă
cate. nivelul constatărilor. Discutând 
cu directorul uzinei, tovarășul Pe
tre îonescu. am aflat că există un 
program care prevede reducerea in-

remanieri in va- 
355 000 lei pier- 
ale utilajelor.
din dobinzi și ■• »„Nu scapă atenției noastre nici un 

amănunt. Rezultatul: de la 776 lei-
• •

redu- 
fabri-

Ce priorități există pentru 
cerea continuă a costurilor de 
cație în uzina dv. ? — il întrebăm
pe tov. Virgil Bucur, directorul Uzi
nei de prelucrare a aluminiului din 
Slatina.

— Deși sintem doar in al doilea an 
de producție, avind de pus la punct 
încă o serie de probleme privind or
ganizarea producției, nu am slăbit 
nici o clipă preocupările noastre pen
tru creșterea eficienței economice 
Uzina noastră dispune de importante 
rezerve în acest domeniu. Esen
țială mi se pare insă reducerea cos
turilor de producție și a cheltuieli
lor materiale pe unitatea de produs. 
In acest șens. pentru anul 1973 am 
prevăzut că nivelul cheltuielilor la

ii

1 000 lei producție-marfă să scadă de 
la 776 lei, cit era prevăzut în studiul 
tehnico-economic, la 687 lei.

— Cum. pe ce anume căi veți ac
ționa in acest scop ?

— Comitetul oamenilor muncii a 
întocmit un program de măsuri con
crete care vizează reducerea consu
murilor specifice de materii prime și 
materiale prin reproiectarea unor 
produse din fabricația curentă, prin 
asimilarea de produse noi cu para
metrii tehnico-economici superiori. 
Bunăoară, prin reproiectarea unei 
profile — de pildă U-400 — se va re
duce consumul de aluminiu pe mp de 
profil cu 6 kg. Numai la acest capi
tol, economiile se vor ridica la 8 mi
lioane de lei. Căutăm, de ace-

atare situație ?

Întreprindere în parte.
★

Sarcina trasată de Plenara 
P.C.R. din 20—21 noiembrie 
reducerea cheltuielilor de producție 
este de o deosebită importantă pen
tru fiecare întreprindere, pentru eco
nomia noastră în ansamblul ei și, ca 
atare, toate unitățile industriale, fără 
excepție, trebuie să se încadreze în 
acest efort general pentru creșterea 
eficienței producției materiale. Toc
mai avind in 
nea situații, ca 
Uzina metalurgică 
plenară a fost aspru criticată ten
dința unor conduceri de întreprinderi 
de a tolera neajunsurile existente, 
trasindu-se cu precizie căile de ur
mat pentru asigurarea unei eficiente 
tot mai înalte nu numai pe ansam
blul economiei, ci și pe fiecare uni
tate în parte. Stă în puterea fiecărui 
colectiv să depășească deficiențele de 
natura celor semnalate. Hotărîtor 
este ca in aceste zile să se stabilească 
programe precise de acțiune, care să 
vizeze valorificarea neîntârziată a tu-

Fabrica de stofe pentru mobilă din București a înregistrat, în acest an, 
importante economii de materii prime și materiale, concretizate în be
neficii suplimentare de zeci de mii de lei. în fotografie : secția de țesâ- 

torie a fabricii bucureștena

J
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Putem si trebuie 
să realizăm, din 
minereuri sărace, 
produse cu însușiri 

calitative superioare! Atragerea de noi resurse în circuitul economic este una din 
preocupările de bază ale ICEMIN

Una din problemele ma
jore ale industriei miniere, 
deosebit de complexă și de 
mare răsipundere, care a fă
cut și va face și in viitor 
obiectul unor cercetări la
borioase, privește creșterea 
gradului de valorificare a 
materiilor prime minerale 
puse în exploatare, pre
cum și atragerea în cir
cuitul economic a noi 
resurse, inclusiv a celor 
cu conținut sărac în ele
mente utile. Apreciind im
portanta materiilor prime 
minerale autohtone in eco
nomia țării noastre, ia Con
ferința Națională a partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat : 
....Vor fi intensificate pros
pecțiunile geologice pe în
tregul cuprins al țării in 
vederea identificării de noi 
zăcăminte. O sarcină im
portantă este elaborarea de 
tehnologii de exploatare și 
prelucrare care să permită 
folosirea cit mai eficientă a 
tuturor resurselor existente 
in țară, inclusiv a celor cu 
conținut de substanțe utile 
redus". Pentru noi, cei care 
lucrăm în industria minie
ră, în cercetarea științifică 
și tehnologică minieră, a- 
ce®te indicații prețioase ne 
angajează cu o și mai mare 
răspundere în găsirea solur 
ții'ldr, căilor și mijloacelor 
de natură să permită lărgi
rea fondului de materii pri
me minerale și valorifloa
rea ' superioară a aceswâ.

Concret, mă refer la ba- 
natitele cuprifere de la 
Moldova Nouă și la șistu
rile bituminoase de la Ani
na, a căror valorificare con
stituie o sarcină de o- 
noare a cercetătorilor din 
ICEMIN, sarcină preci
zată din nou la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. Pen
tru valorificarea banatitelor

cuprifere, institutul nostru 
a efectuat recent cercetări 
în fază semi industrială. ob- 
ținînd rezultate pozitive. 
S-a conturat posibilitatea 
punerii în valoare a unor 
sorturi de minereu oxidat, 
precum și cu conținut foar
te scăzut, de ordinul 0,11 la 
sută cupru, prin realizarea 
unor concentrate și randa
mente bune. Acestea pot 
determina revizuirea conți
nutului limită extracti-

cursul acestei luni, a unor 
cercetări efectuate intr-o 
nouă orientare ; este vorba 
de producerea pentru ter
mocentrale a unui șist omo
genizat pe clase și calitate, 
cu o putere de circa 
300—400 Kcal mai mare de
cât a celui rezultat din ca
rieră și lipsit, pe cit posibil, 
de substanțe abrazive. Tot
odată, urmărim și extrage
rea uleiului de șist, a alu
minei și fierului din acest

este destul de costisitoare, 
dar care trebuie să devină 
acceptabilă.

Din experiența noastră 
rezultă că cercetarea este 
cu atît mai eficientă pentru 
economie, cu cit raporturile 
între cercetători și cadrele 
din producție sint mai strin- 
se, cu cît se cunosc mai bine 
de către cercetători detaliile 
planurilor de producție, in
stalațiile și „punctele în
guste" ale acestora, Staibi-

UN ANGAJAMENT, ClTEVA OPINII Șl PROPUNERI 

CONCRETE VIZlND MAI BUNA COLABORARE A FACTO

RILOR INTERESA Jl IN ÎNFĂPTUIREA ACESTUI OBIECTIV

bil și, prin aceasta, creș
terea importantă a vo
lumului de rezerve indus
triale. Totodată, colectivul 
de cercetare a conturat o 
nouă perfecționare a tehno
logiei, în ideea preconcen- 
tirării minereului banatitic, 
ceea ce poate diminua 
substanțial volumul și cos
turile de producție prevă
zute în studiul preliminar 
de valorificare^

O importantă resursă mi
nerală a economiei națio
nale o constituie șisturile 
bituminoase. Valorificarea 
complexă a acestora consti
tuie obiectul preocupărilor 
mai multor colective de 
cercetare din diferite in
stitute, printre care și 
ICEMIN. Ca o noutate 
in această direcție pu
tem aminti încheierea, in

șist. Această nouă orientare 
nu este lipsită de interes, 
rezultatele parțiale obținute 
fiind încurajatoare.

Sint numeroase cercetările 
întreprinse de ICEMIN 
pentru valorificarea supe
rioară a altor substanțe mi- 
ițerale, printre care mine- 

„reuri. de fier, cărbuni .pen
tru consumul casnic, sub
stanțe nemetalifere, sare 
ș.a. Iii acest sens se por
nește de la cerința valorifi
cării la maximum respectiv 
buna gospodărire a fondului 
de materii prime minerale 
care, odată exploatat, nu se 
mai regenerează, ca o pă
dure, de exemplu. Zăcă
mintele sînt în general li
mitate și, deci, epuizabile, 
în anumite cazuri puțind 
interveni valorificarea se
cundară a acestora, care

lirea de noi tehnologii de 
valorificare, adecvate ca
racteristicilor fiecărui mi
nereu. duce la valorificarea 
superioară a acestuia. în a- 
ees’t scop, important este
— după aprecierea noastră
— modul în care cercetă
torul sau coleot.ivul de cer-, 
Cetare știe să convingă or-' 
ganul de decizie asupra ve
ridicității rezultatelor cer
cetării și eficienței economi
ce a valorificării lor în pro
ducție. Existența unor gru
pe de specialiști din pro
ducție care să se ocupe nu
mai cu valorificarea cerce
tărilor, cointeresarea aces
tora pot scurta ciclul cerce- 
tare-valorificare, oreîn- 
du-se, astfel, premise mai 
bune pentru generalizarea 
soluțiilor valorificate.

Preocupările crescînde în 
domeniul valorificării aces
tor minereuri duc la creș
terea de la an la an a te
melor cuprinse în planul 
de stat de valorificare. Ast
fel, in anul viitor, numărul 
acestora va fi de peste trei 
ori mai mare decit in anul 
1969 — primul an în care 
s-a elaborat planul de stat 
de valorificare. în general, 
este în creștere continuă 
ponderea temelor valorifi
cate față de cele încheiate, 
în anul curent, aceasta a- 
propiindu-se de 60 la siută. 
Dar pentru o intensificare 
a valorificării cercetărilor 
se simte necesitatea unei 
metodologii unitare de ur
mărire și raportare a rezul
tatelor obținute la benefi
ciar, executant și for de re
sort. Faptul că actele nor
mative în vigoare prevăd 
obligația unităților de cer
cetare de a contribui la va
lorificarea cercetărilor nu
mai la cererea beneficiaru
lui nu creează posibilitatea 
participării nemijlocite a 
cercetătorilor la valorifica
rea cercetărilor, intrucît 
foarte rar se primesc ast
fel de solicitări. Crearea, 
prin acte normative, a po
sibilității de participare a 
unității de cercetare la va
lorificarea fiecărei teme ar 
contribui Ia aplicarea mai 
rapidă in producție a solu
țiilor de valoare, Ia crește
rea eficienței economice a 
acestora și la strîngerea, în 
măsură și mai mare, a le
găturii dintre cercetare și 
producție.

Dr. inq. 
Petru VLAD 
directorul Institutului 
de Cercetări Miniere 
din București
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Printr-un efort perseve-
»

rent de modernizare a 

tehnologiilor, întreprin

derile de industrializare 

a lemnului vor obține 

in plus
Prin punerea la punct a unor tehnologii moderne de ex
tragere a colofoniului din deșeuri de lemn, cercetătorii 
I.C.P.I.L. vor asigura o producție de circa 600 tone co- 
lofoniu pe an. cantitate care pină acum se importa in

tegral

DIN AȘCHII Șl RUMEGUȘ 
500 000 m c DE MATERII PRIME

Da Institutul de Cercetări 
și Proiectări pentru Indus
trializarea Lemnului din 
Capitală (I.C.P.I.L.) se des
fășoară, în prezent, variate 
cercetări ce vizează direct 
gospodărirea, in scopul uti
lizării superioare, a masei 
lemnoase. între acestea se 
numără și cele care privesc 
elaborarea de tehnologii și 
utilaje noi, în domeniul co
lectării, transportului, pre
lucrării primare și manipu
lării lemnului de mici 
dimensiuni, a așa-numitelor 
resturi de la exploatare. De 
altfel, încă de pe acum, u- 
nele sortimente inferioare 
și deșeuri — provenite atit 
din exploatările forestiere, 
cit și din industria prelu
crătoare — sînt transfor
mate, pe baza soluțiilor o- 
ferite de cercetători, în 
plăci aglomerate (plăci din 
fibre, plăci din așchii aglo
merate ș.a.). în legătură cu 
avantajele obținute in pro
ducție, ca urmare a aplică
rii unor astfel de cercetări, 
dr. ing. Nicolae Dumitrescu, 
director adjunct științific 
al institutului amintit, a 
relatat următoarele redac
torului nostru M. Elena :

— Pe baza acestor cer

cetări și a valorificării lor, 
incepind cu anul viitor se 
vor suplimenta resursele de 
materii prime și materiale 
cu 0,5 milioane mc/an, a- 
ceastă preocupare accen- 
tuindu-se in anul 1974. 
Pentru antrenarea în cit 
mai mare măsură în cir
cuitul industrial a lemnu
lui mărunt și deșeurilor, au 
și fost concepute și chiar 
asimilate în producție uti
laje diverse. Amintesc, in 
acest sens, tocătoarele mo
bile pentru lemn mărunt și 
crăci, remorcile pentru 
transportul tocăturii. funi- 
cularele ușoare ș.a. Prin u- 
tilizarea tehnologiilor origi
nale elaborate se asigură 
obținerea unor importante 
economii. In noile fabrici 
de plăci aglomerate ce se 
vor construi se vor valori
fica integral deșenrile ce 
rezultă din prelucrarea in
dustrială a lemnului în ca
drul marilor combinate. O 
astfel de fabrică a fost pusă 
în funcțiune Ia Combinatul 
pentru industrializarea lem
nului Pipera.

Care sînt efectele econo
mice obținute de această 
fabrică ? La această între
bare răspunde directorul e- 
conomic al Combinatului

pentru industrializarea lem
nului Pipera, ing. Titi Pa- 
raschiv :

— Prin construirea, pe 
platforma industrială Pi
pera, a unei fabrici de plăci 
aglomerate, de dimensiuni 
reduse, se economisesc a- 
nual 11 500 mc de lemn de 
calitate superioară, unele 
produse obținîndu-se acum 
din resturi lemnoase care 
erau folosite drept combus
tibil sau care rămineau pur 
și simplu neutilizate. Va
loarea acestor produse se 
ridică, în prezent, la circa 
ă 200 000 lei. De remarcat 
că. din punct de vedere 
calitativ, produsele realiza
te din asemenea resturi nu 
sînt cu nimic mai prejos 
decit cele obținute din ma
terii obișnuite. Mai mult, 
sub raportul însușirilor,. al 
prelucrărilor și aspectului 
estetic, ele se disting prin 
unele calități superioare 
față de produsele obișnui
te, Sînt atribute care le-au 
sporit desfacerea pe piață.

Reluînd ideea, dr. ing. 
Nicolae Dumitrescu pre
ciza :

— După calculele de pînă 
acum, pină în 1976 urmea
ză să fie puse în funcțiune

un număr de 15 asemenea 
fabrici la alte combinate din 
țară. Toate vor fi dotate 
numai cu utilaje de con
cepție proprie, ceea ce 
pune în fața cercetării sar
cini multiple și urgente. în 
același timp, în prezent, 
I.C.P.I.L. efectuează cerce
tări pentru realizarea de 
sisteme de mașini de na
tură să permită extinderea 
tehnologiilor de acest gen 
in exploatarea arborilor și 
coronamentelor. Prin ase
menea cercetări, alte sorti
mente inferioare și deșeuri 
de masă lemnoasă vor fi 
valorificate superior. Din 
rindul acestora amintim 
crăcile, precum și alte pro
duse ale naturii,. ca cetina. 
Cetina de brad va fi utili
zată, de exemplu, ca ele
ment biosțimulatpr., in in
dustria farmaceutică și ca 
adaos în hrana animalelor.

Acestea ar fi cîteva din 
preocupările cercetării și 
producției în domeniul va
lorificării superioare a ma
sei lemnoase, de natură să 
contribuie puternic la efor
tul general de economisire 
a materiilor prime și mate
rialelor.

„FLUROM44
pătrunde prea lent

o creație a cercetătorilor noștri, care reduce sub
stanțial consumul de cocs, brevetată in numeroase 

țări și medaliată la tirguri internaționale 

în metalurgia noastră
O nouă creație a cercetărilor științifice 

eu specific metalurgic din țara noastră — 
fluidificatorul pentru reducerea consumului 
de cocs și fontă și de mărire a producției 
specifice orare de topire in cubilouri, denu
mit, pe scurt, „Flurom" — a fost brevetată 
în țară și în străinătate (Austria, Cehoslova
cia, Franța, Italia, Iugoslavia, R. F. a Ger
maniei, U.R.S.S.). Aceasta a primit, totodată, 
și girul unor confruntări internaționale de 
prestigiu în domeniul invențiilor. Astfel, 
pentru idee și mod de abordare i s-a acor
dat marea medalie de argint la Tîrgul in
ternațional de la Viena (martie 1972) și me
dalia de bronz la Salonul internațional de la 
Kiiln (septembrie a.c.). Firme de peste hotare 
(din Austria și R. D. Germană) se intere
sează de cumpărarea licenței și importarea 
produsului, iar la Tîrgul internațional de la 
București acest rezultat al cercetării noastre 
a făcut obiectul unor noi tranzacții și soli
citări.

Dar, cum este și firesc, pentru început, 
noua creație trebuie fructificată cu maxim 
de avantaje in cadrul economiei naționale.

Pe lîngă faptul că contribuie la reducerea 
importului de cocs, ea oferă avantajul că, 
fără noi investiții șl pe baza unor procese 
de fabricație relativ simple, asigură obține
rea unor importante economii ; chiar din 
momentul actual, incipient, utilizarea soluției 
asigură economii de peste 2 milioane lei. 
iar pentru anul 1973 — peste 5 milioane lei 
valută.

Menită să contribuie la intensificarea pro
ceselor de topire a fontelor pentru cubilouri 
(agregate de turnare a pieselor din fontă), 
noua realizare a cercetătorilor de la Institu
tul de Cercetări Metalurgice din București se 
înscrie, în ceea ce ne privește, în unul din
tre domeniile in care se simte nevoia unor 
urgente și cît mai substanțiale reduceri ale 
consumului de fontă, sarcină ades prevăzută 
în documentele de partid. La Conferința 
Națională a partidului, de exemplu, s-a sta
bilit că, pînă în anul 1990, circa 75 la sută 
din producția de fontă lichidă trebuie să 
fie elaborată prin cubilouri. Realizarea celor 
circa 1 milion tone de fontă pe an im
pune importarea a aproximativ 200 000 tone

de cocs. Utilizarea și, mai ales, extinderea 
aplicării noii soluții permit insă reducerea 
consumului de cocs de topire cu circa 25—35 
kg pe tona de fontă lichidă. La aceste eco
nomii se adaugă altele, realizate prin dimi
nuarea cu 50 la sută a consumului’de calcar, 
mărirea producției specifice orare de fonta 
cu 10—15 la sută, îmbunătățirea, într-o mă- 
sună considerabilă, a caracteristicilor fizico- 
mecanice, respectiv a calității fontelor și 
pieselor turnate. Deci, este vorba de o solu
ție cu o eficiență economică superioară.

Ce s-a întreprins pînă acum pentru utili
zarea ei în producție ? După cum ne-au in
format realizatorii acesteia, precum și foru
rile de resort din Ministerul Industriei Meta
lurgice, institutul asigură aplicarea indus
trială a acestei soluții la fabrica de ma
teriale de construcții „Record", din Si
biu ; anul acesta se produc 2 000 tone 
de „Flurom", iar la anul se vor fabrica 20 000 
tone. Pină acum insă, cele 4 ministere inte
resate — Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Maieriale și Controlului Gospodăririi Fon
durilor Fixe, Ministerul Industriei Metalur

gice, Ministerul Economiei Forestiere și Ma
terialelor de Construcții și Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini Grele — nu au 
acordat întreaga atenție pregătirii condiții
lor pentru extinderea utilizării procedeului 
la capacitatea lui reală. Se constată — după 
opinia C.N.Ș.T. — că utilizarea soluției după 
primul an de .aplicare ar putea fi mai sub
stanțială, adică ar trebui să se producă cu 
mult peste cele 30 000 de tone prevăzute. 
Lucru cu atît mai avantajos, cu cît, așa cum 
ni s-a spus, procedeul nu necesită investiții, 
ci mai ales sprijin organizatoric. Pînă in 
prezent, unitatea destinată să-1 producă — 
fabrica „Record" — nu a primit nici pină azi 
comenzile care să acopere cele 30 000 tone 
planificate a se realiza în 1973. Este cazul 
ca forurile vizate să treacă neîntîrziat la 
luarea măsurilor adecvate pentru asimilarea 
tehnologiilor de utilizare a „Fluromului" în 
mari uzine consumatoare de cocs, concomi
tent cu intensificarea preocupărilor de fruc
tificare a acestuia la export. •

Elena MANTU
La Fabrica de fire și fibre sintetice de la Iași, cercetătorii vin cu soluții 

noi pentru valorificarea superioară a materiilor prime
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In loc de:
„TRECI

LA TABLĂ" 
...TRECI

LA CALCULATOR, 
ELEV!

k____________ ._________ >

Pe la mijlocul mileniu
lui nostru, atunci cind s-a 
tipărit prima carte, s-au 
pus bazele celui mai nă
valnic progres în învăță- 
mînt pe care l-a cunoscut 
pînă atunci omenirea. Car
tea, manualul. deveneau, 
in rindul celor dornici de 
învățătură, obiect cu largă 
circulație. Desigur, in rin
dul celor avuți. al claselor 
stăpînitoare. Ulterior. în 
cele cinci secole care au 
trecut de la geniala inven
ție a lui Gutemberg. școala 
s-a consolidat continuu, 
devenind o instituție puter
nică a fiecărui stat. Acum, 
în mod firesc. școala nu 
poate trăi în afara progre
sului tehnico-știintific im
petuos actual, a proble
melor epocii noastre. Ex
plozia demografica, „ploa
ia torențială" de informa
ții. perimarea în ritm acce
lerat a metodelor clasice 
— fenomene ale epocii 
contemporane — țin sis
temul de învățămînt sub 
o continuă presiune, obli- 
gindu-1 să pășească pe ca
lea inovațiilor și a adaptă
rilor. a perfecționării, a 
legării strinse de viată, de 
activitatea productivă.

Oamenii de știință, peda
gogii, elevii sînt — în ma
joritate — de acord că in- 
vățămintul pășește astăzi 
într-o nouă eră. care schim
bă funcțional forma școlii 
și aspectul sălii de clasă, 
revizuiește programele a- 
nalitice, introduce noi no
țiuni despre învățătură și 
noi tehnici de predare. A- 
ceastă „eră nouă" a învă- 
țămintului duce treptat la 
abandonarea multora din
tre concepțiile tradiționale 
asupra școlii ; accentul se 
deplasează acum spre re- 
voluționarea procesului de 
învățare, de la prezentarea 
și asimilarea (uneori meca
nică) a unor date și for
mule. la gîndirea inducti
vă. Elevii sînt încurajați 
să învețe prin descoperire 
și analiză, să participe ac
tiv la întregul proces de 
invățămint.

Tot mai mult, obiectivul 
principal al școlii este a- 
cesta : cunoștințele preda
te să reflecte cele mai re
cente cuceriri ale omului 
în domeniul cunoașterii, 
conținutul programei ana
litice fiind corelat cu ne
voile unei lumi integrate 
organic în revoluția tehni-'

co-științifică contempora
nă. Poate că schimbările 
cele mai marcante, care se 
bucură de cea mai largă 
acceptare pînă in prezent, 
s-au produs prin revizui
rea programei analitice in 
matematică. Unele dintre 
noțiunile introduse acum 
în primele clase erau fa
miliare. pe vremuri, nu
mai matematicienilor de

sau deschise — ca atare, se 
poate spune că are mimai 
...două degete cu care să 
numere. Pentru ca cineva 
să poată vorbi limbajul 
calculatorului, trebuie să 
fie capabil să treacă cu 
ușurință la un sistem de 
numărare binar, în care se 
folosesc numai două cifre..., 
0 și 1.

O asemenea modelare a

ne dialogul cu informațiile 
programate, înmagazinate 
într-un calculator cen
tral. Calculatorul informea
ză dacă răspunsul la între
bare, a fost corect sau gre
șit și are posibilitatea să 
îndrume pe micul școlar 
către alte aspecte privind 
materia studiată, oferind și 
informații suplimentare, în 
afara secvenței conținute

O ELECTRONICA IN DIALOG CU MICUL ȘCOLAR
• NICIODATĂ PREA TÎNĂR PENTRU A ÎNVĂȚA, DAR 

NICI PREA BĂTRÎN
profesie. Citeva opțiuni noi 
sînt menite să ajute la pre
gătirea copiilor pentru fo
losirea calculatoarelor e- 
lectronice. Se știe că ma
joritatea popoarelor utili
zează un sistem de numă
rare zecimal, pentru sim
plul fapt că oamenii au fo
losit cele zece degete pen
tru a număra. Un calcula
tor insă este, în esență, un 
sistem de circuite și con
tacte care pot fi închise

gindirii matematice a mi
cului școlar, pentru siste
mul binar, pregătește in
trarea acestuia in contact 
direct cu calculatorul. Ele
vul este așezat în fata 
unui ansamblu. constînd 
dintr-o mașină de scris și 
un tub catodic. Prin apăsa
rea clapelor de pe claviatu
ra mașinii de scris și prin 
dirijarea unui „creion de 
lumină" pe ecranul tubu
lui catodic, elevul intreți-

în imensa „memorie" a cal
culatorului. Pe lingă folosi
rea largă a calculatoarelor, 
școala viitorului va utiliza 
și programele de televiziu
ne specializate, diversita
tea de aparate și instru
mente puse la dispoziție de 
industria electronică, ma
nipularea tehnologiei erei 
spațiale fiind un lucru o- 
bisnu’t încă de la o vîrstă 
fragedă.

Este evident că toate

mijloacele tehnice folosi
te de școală, toate schimbă
rile programelor analitice, 
ale metodelor de învățare 
sint impuse de necesitatea 
acumulării, în timpul ani
lor de studiu, a unui ex
cepțional de mare volum 
de cunoștințe și informații, 
care crește în fiecare an. 
Cum va rezolva școala a- 
ceastă problemă ? Soluția 
măririi timpului de școla
rizare, pină la vîrsta de 
25—30 de ani, nu poate fi 
admisă. Iată de ce. peda
gogii și psihologii, în urma 
unor ample studii, au ajuns 
la concluzia că omul nu 
este niciodată prea tînăr 
pentru a învăța. Este un 
fapt stabilit acum că dez
voltarea capacității de în
vățare se produce în cursul 
primilor ani de viață a 
copilului. Jumătate din 
creșterea totală a inteligen
ței umane începe la naște
re și durează pînă la vîrsta 
de 4 ani ; 30 la sută are
loc între patru și opt ani. 
iar restul de 20 la sută in
tre nouă și șaisprezece ani. 
Cu alte cuvinte, jumătate 
din inteligența copilului se 
dezvoltă inainte de a trece 
pragul școlii, iar nivelul

atins cind termină clasa a 
treia este de 80 la sută. 
Este justificat, deci, că a- 
ceastă inteligentă să fie so
licitată din plin.

Cursurile școlii, în viito
rii ani, vor cuprinde și 
materiile dificile astăzi 
pentru cei mai mici — al
gebra sau economia politi
că. După majoritatea ex- 
perților, factorul limitativ 
nu este capacitatea copiilor 
mici de a învăța, ci capaci
tatea adulților de a des
compune materialul in 
componente logice, de a-1 
prezenta apoi într-un mod 
care să aibă sens pentru 
tînărul elev. Dacă adulții 
își îndeplinesc bine misiu
nea, copiii pot învăța, prac
tic, orice disciplină. Dar 
coborirea vîrstei de școlari
zare, pătrunderea electro
nicii in invățămint nu vor 
asigura, de lă sine, pregă
tirea specialistului complet 
și definitiv. Dezvoltarea 
nestăvilită a tehnologiilor, 
în anii acestui secol, cere 
ca majoritatea oamenilor 
să continue invățătura în 
cea mai mare parte a vieții 
lor. pină la bătrinețe.

Dan CONSTANTIN
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Tovarășii noștri, așa cum sint, 
așa cum i-am dori să fie!

Scrisori de la cititori —

Felul de a fi
al unui comunist

Zilele acestea, în cadrul 
organizațiilor de partid din 
toate secțiile uzinei noastre 
au loc ample dezbateri pe 
marginea Proiectului de 
norme ale vieții și muncii 
comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste. Se dis
cută îndelung, se exprimă 
puncte de vedere și se con
turează interesante propu
neri referitoare la conținu
tul și redactarea normelor 
vieții și muncii celor mai 
înaintați, oameni ai societă
ții noastre. Este, în aceiași 
timp, un prilej de analiză 
a faptelor noastre, de exa
minare a raportului dintre 
ceea ce sîntem și ceea ce 
trebuie să fim și este, mai 
ales, un prilej de a vorbi 
despre oameni și calitățile 
lor, despre trăsăturile de 
caracter ale comunistului.

Tot în zilele acestea, mai 
precis miercuri, 22 noiem
brie, înregistram un fel de 
jubileu. Fără ceremonial, 
fără festivism, fiindcă 
jubileul nostru nu este alt
ceva decît un fapt de mun
că : s-a realizat cel de-al 
100-lea tub de flacără de

construcție specială, ondu
lat.

Am ținut să aștern pe 
hîrtie citeva rinduri despre 
acest eveniment, fiindcă în 
contextul dezbaterilor pe 
marginea Proiectului de 
norme ale vieții și muncii 
comuniștilor, ce altceva 
putea să ilustreze, să pro
beze mai bine trăsăturile 
unuia dintre cei mai des
toinici oameni ai uzinei 
noastre, dintre cei mai de 
frunte comuniști ? Asța 
p^ptru că tubul ondulat 
care echipează de acum în
colo cazanele produse . la 
„Vulcan" se fabrică pentru 
prima oară în țara noastră. 
Și se fabrică pe o mașină 
concepută și realizată aici, 
în uzină.

A gîndit-o, i-a dat viață 
șurub cu șurub, cu 'prețul 
zecilor și sutelor de zile și 
nopți de efort, de îndârjită 
căutare, comunistul Ion 
Andreescu. Nu l-a obligat 
nimeni pe „nea Andrees
cu", lăcătușul de la „meca
nic șef", să-și lege de ma
șina asta, ca de o idee 
fixă, aproape un an din 
viață. Dar uzina avea mare

nevoie de ea : realizarea ei 
aici aducea considerabile 
economii de valută. Comu
nistul Andreescu a înțeles 
acest lucru — și a dove
dit-o, ca în atîtea alte rin
duri, prin fapte.

în rest, sigur că s-ar mai 
putea spune multe despre 
el și ca om. Pe măsura Iui 
însă n-o pot face decît cu
vintele simple, cumpătate. 
Așa cum e cunoscut el în
suși de 20 de ani in aceeași 
uzină,. în aceeași secție. Om 
care nu s-a ăbătui. nici cu 
un pas de la felul de a fi al 
unui comunist. Om care în 
fața-' greului n-a dat .nici
odată înapoi.

Dacă treceți prin uzina 
noastră, căutați-1. Merită 
să-l cunoașteți. (Paul CON
STANTIN, inginer, uzina 
„Vulcan").

Notă : De curînd am tre
cut pe la uzina „Vulcan". 
L-am căutat pe comunistul 
Ion Andreescu ; l-am găsit 
la pupitrul de comandă al 
mașinii sale, așa cum îl 
prezintă instantaneul foto
grafic de mai sus. Intr-ade
văr. merita să-1 cunoaștem.

OPINII DESPRE PROIECTUL DE NORME

Cred că ar trebui trecută in mod expres 
In preambulul proiectului sau intr-unui din 
primele puncte, ca un pricipiu fundamen
tal, ideea că omul zilelor noastre, comu
nistul, trebuie să dea prioritate interesului 
general, să lase pe planul doi interesul său 
cînd este vorba de unul obștesc. (M. MAR- 
CU, Arad, str. V. Babeș nr. 10).

★

Aș propune, Ia punctul 16 din Proiectul de 
norme, următoarea formulare : „Munca este

o datorie fundamentală a fiecărui membru 
al Partidului Comunist Român, a tineretu
lui comunist". Deci fără expresia „de onoa
re", cum apare în versiunea redactată. Mo
tivarea ar fi următoarea : munca este o în
datorire a fiecărui cetățean, cu atît mai 
mult ea este o obligație pentru un comunist. 
Onoarea nu constă în faptul că un comu
nist lucrează, ci în modul exemplar în care 
el este dator să-și desfășoare activitatea. 
(Ion CIPU, profesor, liceul „Traian Vuia", 
comuna Făget, jud. Timiș).

La „termenul" trecut, „procesul" a 
surprins atitudini care fac parte 
dintr-o anumită înfățișare a com
plicității morale, pe care am putea-o 
numi ipostaza imperturbabilității. 
Erau manifestări de complicitate pa
sivă, de îngăduință în fața unor fap
te grave în numele comodității.

Prin natura împrejurărilor, condui
ta „complicilor" avea un caracter 
spontan, era reacția lor la eveni
mente care-i luau prin surprindere. 
Dar iată că ne sînt semnalate și ca
zuri de complicitate morală preme
ditată, de sprijin direct și conștient 
acordat autorilor de fapte antisocia
le. Uneori astfel de acte de com
plicitate constituie, ele însele, în
călcări ale legii, dar prin „mobilul 
lor", prin faptul că se comit in 
numele moralei (al unei greșite mo
rale) prezintă interes și pentru pro
cesul complicității.

„...într-o zi m-am întâlnit cu Ma
rin Broboană. Mi-a zis că mă roa
gă Geicu Păun să-i scot copiii din
tr-o încurcătură"... -„Pe 30 august 
domnul Marcel ne-a spus că e păcat 
de Sabinei și că e bine să-l aju
tăm"...... Eu. fiind un o-m cu milă,
cînd am intrat în sală am declarat 
așa cum m-a învățat"... Fragmente 
din trei mărturisiri, făcute în locuri 
diferite, de oameni ce nu se cunosc 
între ei, referitor la evenimente lip
site de legătură intre ele.

„...L-am întrebat dacă poate să 
facă acest lucru, dacă are curaj. Mi-a 
răspuns că din două vorbe il aju
tă"... „Iar Ion Filiși a zis : «Merg, 
fir-aș al dracului, pe cîți am scăpat 
eu...»“. Cu ce prilej îl cuprinsese pe 
Ion Filiși atîta exaltare ? Ce primej
die trebuia înlăturată ?

Avem dreptul să ne îndoim că 
personajele acestor replici ar fi să
rit cu tot atîta dăruire și spirit de 
sacrificiu să salveze pe cineva din 
foc sau din apă. Ei se ofereau să 
ajute... cu minciuna.

Sabin Radulescu era barman la 
restaurantul „Podgoria" din Segar- 
cea ; la un control inopinat a fost 
prins cu ocaua mică la măsurarea 
spirtoaselor. Mielu Marin, din satul 
Patru-Frați (Ilfov), era cunoscut

ca mare speculant în comună ; cu 
vremea injghebase la el acasă 
un adevărat restaurant fără firmă. 
Ion P. Geicu și Ion T. Geicu, 
din comuna Daneți-Dolj, au ținut 
calea, noaptea, la marginea satului, 
unui om pe care îl urau ; l-au stîl- 
cit ; doar prin minune victima a ră
mas în viață.

Oameni care au încălcat legea,-

Ce nu știa nimeni
B.G.-M., o elevă de 17 ani din Ploiești, a găsit in 

Gara de Nord a Capitalei un pachet cu 40 000 de 
lei. S-a uitat mirată în jur să-l vadă pe eventualul 
păgubaș, dar... nimeni. Atunci, fără a mai sta o 
clipă pe ginduri, a pornit spre prima circumscrip
ție de miliție. Oamenii au privit-o încîntați și i-au 
adus apoi mulțumiri.

...Nimeni nu știa însă că, în aceeași zi chiar, 
într-o sală de tribunal un avocat pleda pentru 
drepturile bănești cuvenite fetei pe ultimii doi ani, 
dar neachitate de tatăl care se despărțise de fami
lie.

Nu știa nimeni, desigur, în afară de ea... (Vasi- 
le MORAR, asistent la catedra de etică, Universi
tatea București).

De ce nu mi-ar plăcea
să-l cunosc...

Vă scriu aceste rinduri 
fiindcă nu pot da uitării, o 
întîmplare pe care aș vrea 
s-o judece opinia publică, 
cititorii ziarului. Fiindcă 
scena la care, alături de 
cîțiva zeci de oameni, am 
fost și eu martor nu poate 
fi trecută cu vederea.

Pornisem în dimineața 
zilei de 12 octombrie cu 
autobuzul de 9,30, spre Vi
dele. N-am mers însă prea 
mult și undeva, prin mij
locul comunei Adunații Co- 
păceni, a trebuit să ne o- 
prim : din cauza ploii, apa 
inundase șoseaua și într-un 
loc măsura chiar vreo 
80 cm. Circulația se împot
molise și într-un sens, și în 
altul. încercînd totuși să 
treacă, un autobuz din 
Alexandria rămăsese în 

’mijlocul apei, cu pasageri 
cu tot. Trebuia scos de a- 
oolo. S-a găsit în preajmă 
un tractor, s-au găsit și 
trei oameni de ispravă, lo
calnici, care au intrat în 
apă să remorcheze autobu
zul de tractor... Degeaba 
însă, truda și cumsecăde- 
■nia au fost zadarnice. N-o 
să vă vină să credeți, dar 
astda sint faptele : tracto
ristul n-a vrut nici măcar

să miște autobuzul pînă nu 
i se răsplătește în mod 
concret ajutorul. Mai pe 
scurt : cerea bani. O dată, 
de două, de trei ori a re
petat manevra fără să de
plaseze mașina măcar cu 
un centimetru. Voia neapă
rat o sută de lei pentru 
„gestul" lui. Și cum ni
meni nu i-a dat-o, și-a le
gat iarăși tractorul de trai- 
lerul lui și a plecat nepă
sător pe lingă sutele de 
mașini blocate pe șosea.

Nu știu cum îl cheamă 
pe tractorist și poate nici 
nu mi-ar plăcea să știu, ge
nul ăsta de oameni nu-ți 
face nici o plăcere să-i cu
noști. Numărul tractorului 
însă l-am reținut: 41-B-316. 
L-am scris aici fiindcă a- 
oolo, la locul lui de mun
că, va fi recunoscut de cei 
din jurul său și punctul de 
vedere, dezaprobarea tova
rășilor de muncă nu vor 
întîrzia, cred, să se arate. 
Sint sigur că ei vor ști să 
dea unei asemenea mostre 
a egoismului și poftei de 
căpătuială 'lecția cuvenită. 
(Nicolae BUNEA, ' ■ ștffei-, 
Consiliul Culturii si Educa- .. . „ .,, ■,’AVJV fOlî“ției Socialiste).

Intervenția de la 
miezul nopții

într-o seară tîrzie de 
toamnă, soneria răsunase în 
apartamentul familiei Dut- 
covici. Dinăuntru răzbătea 
zvon de glasuri vesele. 
Maistrul avea musafiri. A 
ieșit în prag :

— S-a întîmplat ceva 1
— Nea Vasile, s-au blocat 

vanele. Ce facem ?
A fost gata într-o clipă. 

A uitat de oaspeți.
La fața locului avea să 

constate că se defectase 
dispozitivul de comandă a 
vanelor, avarie de înlă
turat numai la lumina zilei. 
Dar asta însemna ca ora
șul să rămînă o zi și o 
noapte fără apă. Nu era 
timp de pierdut : ih mai 
puțin de o oră, maistrul 
Dutcovici adunase în jurul 
lui 15 oameni. E drept, unii 
au dat înapoi :

— S-o lăsăm pe dimi
neață, meștere...

— Care nu se simte în 
stare, să plece !

N-a plecat nimeni. Sfi- 
dînd întunericul, frigul 
toamnei, unii au intrat ală
turi de mais tru in apa pi na 
la brîu, alții s-au cățărat 
pe stîlpii alunecoși ai re
țelei electrice. în numai 4 
ore, circuitul electric a 
fost refăcut și instalația 
repusă în, stare de funcțio
nare. Orașul avea apă... 
Acum se puteau întoarce ou 
toții acasă... Ultimul a ple
cat maistrul... Grăbit, a- 
proape în fugă... Dar cînd 
a ajuns, musafirii pleca
seră.

...Iar eu am scris aceste 
rinduri anume pentru ei ; 
oa să înțeleagă de ce mais
trul Dutcovici n-a prea fost 
în seara aceea o gazdă a- 
tentă. (Gheorghe TRIFA- 
NESCU, secretarul organi
zației de partid, întreprin
derea de gospodărire comu
nală Bacău).

Omul din fața noastră — Mihail 
Grigoriu, cadru didactic la școala 
din Lepșa, județul Vrancea — fră- 
mîntă în mîini un carnet gros, cu 
.notații meticuloase. Sînt așternute 
cumva aici ginduri stîrnite de nu 
știu ce lecturi in serile de răgaz ? 
Sau observații „pe viu" asupra 
comportării, evoluției la învățătură 
a elevilor ? Nici una, nici alta. Inter
locutorul nostru răsfoiește foile pli
ne și rememorează cu indignare

— Brutalizează oamenii.. Aplică a- 
menzi pe nedrept... Scoate pe unii 
din serviciu și-i încadrează pe-ai 
Iui... într-un cuvint, primarul din 
Valea Sării e un om rău, care...

Acuzațiile curg torent. în carnețe
lul acela gros, notat eu o scrupulozi- 
tate teribilă se găsește tot ceea ce ar 
fi făcut primarul. Sint lucruri grave, 
pe lîngă care nu poți trece indife
rent. Ele cer o atitudine fermă, res
ponsabilă. pentru că, oriunde s-ar 
petrece, ating normele, climatul vie
ții noastre sociale. Din aceste note 
pare să răzbată o atitudine cinstită, 
sinceră, intolerantă cu minciuna, 
falsitatea, ipocrizia.

...Facem cale 
întoarsă la Valea 
Sării în ecoul 
vorbelor rostite 
după amintitul 
„jurnal de zi". 
Dar să nu anti
cipăm. Facem 
cale ■ întoarsă
pentru a proba 
încriminările a- 
duse.

— Pot spune 
— aflăm de la 
primarul Nicolae 
Ene — că. în ul
timele săptămîni, 
am trăit o ex
periență de viată 
dură. Cu toate 
acestea, nici o 
clipă nu mi-am 
pierdut cumpă
tul.

— Ce anume 
v-a dat puterea 
asta ?

— Pe scurt și 
foarte simplu 
spus : încrederea 
în oameni. în 
oameni, în ade
văr.

Tot simplu 
spus : este vor
ba aici de acel 
credit moral, propriu omului în
crezător în adevărul său. spri
jinit pe o existență de muncă dem
nă, cinstită, fără poticniri.

— întimplarea despre care e vor
ba — adaugă Nicolae Ene — nu m-a 
clătinat. Mi-a pus însă întrebări 
destule. Mă răsuceam noaptea in 
pat și mă-ntrebam.

— Ce artume ?
— îmi ziceam : be-i cu tine, pri

marule ? Pină acum, viața ta a fost 
una. Să te fi schimbat cumva așa, 
pe nesimțite ? Să fi devenit alt om 
și tu n-ai băgat de seamă ? Că se 
poate și asta. Mă întorceam ' îdsă ’și1 
altfel : la urma urmei, ce rămîne 
după om ? Faptele lui. Am oare mo
tiv șă mă rușinez de ce-am făcut 
Ce-a fost viața mea pînă aCumi'?.,;

Viața lui Nicolae Ene ?
Pină la armată, ca a tuturor ce

lor din Valea Sării, așezare din 
munții Vrancei. Muncă pe la cei 
care posedau pădurile, ocnele de 
sare. „Eram zece frați, guri multe..." 
Merge în armată. Luptă împotriva 
fasciștilor pînă aproape de Praga. 
Victoria 11 găsește „doar cu o zgirie- 
tură de grenadă". Ia parte, în Bucu
rești, la prima defilare care cinstea 
întîia aniversare a lui 23 August. 
Se întoarce în Valea Sării și. îm
preună cu alți trei — Vasile Pascal, 
Toma Costache pot confirma — înte
meiază prima celulă comunistă. E, 
pe rind, fierar la carieră, pădurar, 
tehnician constructor, primul preșe
dinte al comitetului provizoriu de 
aici, activist de partid la plasa Pan- 
ciu, la fostul raion Vrancea. Iar 
acum, primarul și secretarul comi
tetului comunal de partid din Valea 
Sării...

O viață de excepție ? O biografie 
exemplară ? Nu. Mai curînd o bio
grafie ca atîtea altele, scrisă cu 
caracterele lapidare ale timpului 
nou, în slujba căruia. înflăcărați de 
ideile partidului, milioane de oameni 
și-au pus tinerețea, energia, demni
tatea unei existențe dominate de 
credința in progresul țării, in viito
rul mai bun al tuturor. Ce a putut 
interveni în acehstă existență, îneît 
să-i tulbure cursul normal ?

— Repet : încercarea prin care am

trecut nu m-a încovoiat. M-a necă
jit însă, pină la durere, apariția 
unui articol nedrept în ziarul local 
din Focșani. Atunci m-am dus ,1a ju
deț și am zis că nu-i drept să pui pe 
umerii unui om ce nu-i aparține, că 
ar trebui să vină cineva să cerceteze 
cum stau lucrurile...

Ziarul nostru a primit și el una 
din numeroasele jalbe pornite din 
Valea Sării împotriva primarului 
Nicolae Ene. Comitetului județean 
Vrancea al P.C.R. i se trimit, de a- 
semenea, opt scrisori cu același 
conținut. Un colectiv a verificat 
timp de aproape o lună de zile 
afirmație cu afirmație. S-a stat de 
vorbă cu 120 de oameni. La sfirșitul 
cercetării s-a convocat o adunare 
populară la care a participat și pri
mul secretar al comitetului județean 
de partid.

„Brutalizează oamenii" — spunea 
Mihail Grigoriu.

Vorba a fost aruncată și în adu
narea populară, primind o replică 
viguroasă din partea satului întreg. 
Cel care a azvîrlit-o peste umăr 
era Toader Chitacu și n-a putut

Trecută prin proba 
de foc a adevărului, 

calomnia 
se autodemască

Obștea comunei dă o replică viguroasă intriganților, 
opărind onoarea unui devotat și priceput slujitor al ei

produce nici o dovadă. A rostit 
acuza, așa, „ca să circule", cum a 
făcut-o să circule și mai înainte pe 
uliței Vorba molfăită, fără temei și 
răspundere, s-a lățit. Chiar dacă ea 
n-a fost crezută, s-a insinuat pre
cum igrasia, a săpat, a măcinat la 
temelia încrederii cîtorva. Ajungem 
aici la acel stadiu nociv al calom
niei, cind vorba injurioasă, în loc să 
fie probată cu fapte, este lăsată să 
hălăduiască, cînd, în locul atitudinii 
ferme, întemeiate pe adevăr, probă 
pe care calomnia n-o poate trece 
fără să se autodemaște, stăruie in
diferența condamnabilă. Pentru că 
activitatea fiecăruia trebuie, în pri
mul rind, raportată la ceea ce face. 
Aceasta taie apetitul jălbarilor de 
profesie, îngrădește cîmpul apt de a 
fi împroșcat cu noroi, împiedică 
proliferarea minciunii. Cît despre 
prestigiul moral al lui Toader Chi
tacu, mai bine s-o lăsăm baltă ! El 
este un om recalcitrant la îndepli
nirea îndatoririlor cetățenești și îm
potriva căruia, pentru intrarea în 
legalitate, primarul și-a exercitat 
prerogativele cu care este învestit.

Ajungem aici la un al doilea mo
tiv de reflecție : pretextul care ge
nerează calomnia este, îndeobște, 
unul foarte concret. Este vorba de 
interesul — disimulat sau nu — ce 
se poate măsura exact, are o iden
titate precisă. Interes care, potrivit 
opticii deformate a denigratorului, 
poate fi apărat și... astfel 1

— Totul a fost bine pînă într-o 
zi, cînd am cerut tovarășului pri
mar un certificat de producător pe 
care nu mi l-a dat — l-a luat gyra 
pe dinainte pe Nicolae Purcel. A- 
tunci ne-am „stricat"...

S-au „stricat" astfel și alții. Vasile 
Micu, președintele C.A.P., pentru 
că a solicitat araci din pădurea co
munală ; și nu i s-au dat, pentru că 
era nelegal, a zis „că-i om rău". Gh. 
Urdă a fost dat afară din funcția de 
operator de către întreprinderea cine
matografică. pentru inactivitate; Păvă- 
lache Boboc, Mihail Grigoriu — în
depărtați din funcțiile pe care le-au 
avut, de către inspectoratul școlar, 
datorită abaterilor repetate ; Ștefan 
Ciocan și Toma Banu — amendați 
pentru executarea unor, construcții 
fără autorizații legale. Iată șirul ca
lomniatorilor, hotărîți să facă din alb 
negru, deveniți subit „principiali", 
pentru că au fost lezați, pentru că 
nu li s-au tolerat abaterile.

— Primim zilnic zeci și zeci de 
scrisori — ne spunea tovarășul Si- 

mion Dobrovici. 
primul-secretar al 
Comitetului jude
țean Vrancea al 
P.C.R. Cei mai 
mulți oameni se 
adresează cu în
credere, preocu
pați de bunul 
mers al treburilor. 
Fac propuneri 
judicioase, care 
ne ajută mult în 
muncă. Alții de
nunță stări de lu
cruri pentru în-\ 
dreptarea cărora 
căutăm să inter
venim cît mai 
prompt și eficient. 
Este climatul fi
resc al curajului 
de opinie, promo
vat consecvent de 
partid. Se înțelege 
că nu punem 
semnul egalității 
între aceste sem
nale ale oameni
lor cinstiți și jal
bele calomniato
rilor. Chiar astăzi 
am primit o mos
tră nesemnată, ca 
de obicei, alcă
tuită din... litere 

tăiate din ziar, așezate, bănuiesc, 
cu penseta și lipite una cite 
una. Cîtă răbdare, cită muncă 
și, mai ales, pentru ce ? Pentru a 
împroșca cu noroi în dreapta și in 
stînga 1 Cîtă muncă însă și pentru 
noi, cîți oameni puși pe drumuri 
pentru a cerceta lucrurile cu răs
punderea necesară, din dorința de 
a afla adevărul, de a interveni, dacă 
e cazul, pentru, restabilirea ordinii. 
Iată de ce a devenit o practică la 
noi cercetarea cu atenție a oricărui 
semnal și luarea măsurilor necesare 
nu numai cînd se confirmă o sesi
zare sau alta, ci și atunci cînd ne 
aflăm în fața calomniei. Secretaria
tul comitetului județean de partid a 
analizat la fața locului, la o coope
rativă agricolă'‘de producție, o atare . 
situație și n-a ezitat să-i sancționeze 
pe mincinoși, destituindu-i din 
funcție. La Valea Sării, ați văzut, 
am ținut adunare cu întreaga 
obște și, de asemenea, n-am tolerat 
pe calomniatori. Este, cred, atitu
dinea firească ce se impune în fața 
neadevărului, a necinstei, o atitu
dine fermă și intolerantă, în mă
sură să cultive răspunderea pentru 
adevăr, pentru cinste.

Să oferim peste tot asemenea pri
lejuri.

Iile TANASACHE 
Ion N1STOR

/ ' \
„Prezența comună"

rit responsabilul restaurantului, Ma
rin Gubendreanu ; el a promis mar
torilor un chef cu lăutari dacă de
clară că țuica se prelinsese pe mar
ginea sondei de control. Mielu 
Marin i-a convins pe martorii acu
zării să declare doar atît : că ar fi 
comercializat nu în anul 1971, ci in 
1970 ; beneficia astfel de prevederi
le unui decret de grațiere. La ju-

Am văzut că unii dintre ei — pu
tem spune chiar mulți — acceptau 
să jure strîmb din „milă". De ce a- 
ceastă miloșenie ? Pentru cine ? în 
favoarea unuia care se umple de 
bani cîștigați ilicit pe seama consu
matorilor ? A, altuia care sfida echi
tatea socială în sat, restaurînd relații 
din vremea cîrciumarilpr ? Ori a unor 
bandiți în stare, cu același șînge rece,

PROCESUL COMPUCIȚAȚH MORALE

Poarta dreptății nu poate fi 
forțată cu șperaclul!

care se umflau pe seama buzunaru
lui celor serviți ori, pur și simplu, 
asasini. Faptele lor stîrneau. la data 
producerii, indignarea tuturor. Dar, 
cu timpul, au început să apară amă
nunte inflorite. viziuni ciudate asu
pra faptelor, răstălmăciri care nu
mai bine s-au copt pînă la sorocul 
calmei dreptăți. Și tocmai atunci, 
cînd îndeobște este nevoie de mai 
multă sinceritate, cind delicata operă 
de justiție are nevoie de mai mult 
ajutor pentru a cunoaște și cîntări 
faptele, tocmai atunci sCot capul de 
prin colțurile de taifas deținătorii u- 
nor adevăruri proprii.

Minciunile sînt mai subtile sau 
mai grosolane, dună tactica proce
sului. în ajutorul lui Sabinei a să-

decarea tentativei de omor comisă la 
Daneți s-au găsit miloși, miloși in fa
voarea vinovaților, care să declare 
senin că.- înzdrăvenindu-se. victima 
le-a spus lor. în taină, cum că cei 
care au vrut să-l suprime sînt al
ții. Mai mici sau mai mari, mai in
sinuante sau mai grosolane, mărtu
riile mincinoșilor aveau însă aceeași 
menire periculoasă : să forțeze cu 
șperaclul poarta dreptății.

Nu face obiectul „procesului" nos
tru aspectul delictuos al acestor min
ciuni. Respectivii sperjuri au și su
ferit. de altfel, rigorile legii. Ei ne 
interesează doar in postura de com
plici morali post-factum ai inculpa- 
ților pe care încercau să-i scape.

să țină oricui calea pentru a se răfui 
sub pavăza nopții... Miloșii s-au lă
sat probabil impresionați de postura 
ultimă a favorizaților lor, mici, lipiți 
temător de pămînt în fața justiției ; 
dar pentru această postură optaseră, 
la urma urmelor, ei singuri, prin fap
tele lor. Iar lipsa de discernămint a 
celor care s-au lăsat impresionați de 
nevoia de „ajutor" a unor delinc- 
venți denotă o gravă slăbiciune de 
caracter. Numai cei lipsiți de prin
cipii și păreri ferme pot ajunge să 
facă pomană pînă și cu nesincerități.

Odată compromisul declanșat, mă
cinarea morală a „complicelui" con
tinuă de la sine. Acceptarea spriji
nului presupune pregătiri, ticluiri de 
amănunt, precizări de ordin tehnic

și, încet, încet, se ajunge la o activi
tate paralelă cu justiția și subterană 
ei. De la mica nesinceritate se ajunge 
la lanțul de minciuni. Consecința ur
mătoare este căderea în cinism la 
adresa legii, iar de aici pînă la a 
sărbători cu fast triumful neadevăru
lui nu mai e decit un pas.

Este interesant de știut că de la 
judecată martorii mincinoși se opreau 
in grup la restaurant. Celor tocmiți 
de Gubendreanu li se rezervase o 
masă chiar în localul cu pricina, dar 
cum de la Băilești (unde este sediul 
instanței) pînă la Segarcea e nițică 
distanță, în trenul cursă de persoane 
a apărut pe neașteptate un ospătar 
cu o ladă cu bere. Ospătarul Ma
rin lacob. zis Iancu, el insuși „emo
ționat" de soarta lui Sabinei și pre
zent nechemat la proces, chiar așa 
a declarat : „Am vrut să Ie fac mar
torilor o surpriză". De unde a procu
rat berea ? De pe rampa gării Băi
lești, unde se descărca un vagon. A 
dat bacșiș și a sustras-o. Un întreg 
cadril în umbra legii. Și mai tipic 
este cortegiul în retragere al marto
rilor de la Patru-Frați care, după 
ce au declarat că restaurantul clan
destin funcționase numai în anul 
1970, s-au oprit direct la locuința in- 
culpatului-speculant și au consumat 
ca-n alte dăți. Pericolul public al 
faptei incurajate, situațiile de ine
chitate îngrădite de lege, actele de 
injustețe au supraviețuit întreținute 
in mod direct de complicii morali.

Părtinitori fiind, complicii morali, 
în mod automat, nedreptățesc pe alt
cineva, pe cei care, în condițiile ade
vărului, ar trebui să aibă dreptate. 
Protectori de ocazie, ei subminează 
protecția valabilă a legii sau mora
lei. Luind apărarea unui speculant, 
îi nedreptățesc pe cei speculați. Lu
ind apărarea unor criminali, nedrep
tățesc victima. „Ajutorul" lor devine 
hidos, actul de complicitate nu numai 
injust și imoral, ci și periculos și 
inuman. Dar, pînă la urmă, poarta 
dreptății nu poate fi forțată cu șpe
raclul 1

Sergiu ANDON

Există împrejurări 
in care psihologia indi
viduală exprimă trăsă
tura esențială a unei e- 
poci. Nu este întimplă- 
tor dacă omul se arată 
sensibil la un element 
sau altul din realitatea 
umană, dacă el vibrea
ză sau nu la eveni
mentele istoriei sale, 
in condițiile individua
lismului, ale postulării 
libertății individuale 
ca substanță a omului 
și ca element definito
riu al naturii sale, în
trebat care i-a fost cli
pa cea mai semnifica
tivă din existentă, ci
neva ar fi răspuns de
sigur că iți amintește 
de momentul unui suc
ces în afaceri, cind a 
înghițit un concurent 
sau a izbutit să dea o 
mare „lovitură".

Am avut prilejul să 
pun această întrebare 
cîtorva dintre oamenii 
pe care i-am cunoscut 
prin uzinele țării, pe 
ogoare, în diferite îm
prejurări. Exista în 
toate răspunsurile ceva 
comun, m-a impresio
nat o trăsătură parti
culară, părîndu-mi-se 
că descopăr aici un în
țeles mai adine. Nici 
unul dintre elementele 
evocate nu era de na
tură intimă, toate se 
împărtășeau din acea 
„prezentă comună" pe 
care o evoca un poet. 
Un laminorist de la

Cîmpia Turzii, cunos
cut de mine în urmă 
cu peste zece ani și 
revăzut recent, îmi 
spunea că ziua lui cea 
mai frumoasă a fost 
cind s-a mutat din- 
tr-un sat învecinat in 
orașul muncitoresc, în
tr-un bloc nou, „fiind
că aici eram mai 
mulți". L-am între- 
bat ce înțelege prin 
asta, mirindu-mă să 
existe un om care 
să prefere agitația 
și mulțimea unui 
bloc modern, cu li
noleum și cu neon, in 
loc de liniștea căsuței 
patriarhale. „Uite — 
mi-a spus — simt că 
nu sînt singur". Omul 
mărturisea de fapt 
aprehensiunile tuturor 
generațiilor de neli
niștiți din familia sa, 
torturați de spectrul 
unei mizerii abia evi
tate in trecut, in fața 
căreia se afla numai 
umilința unei singură
tăți absolute, nu aceea 
izvorîtă din orgoliu 
spiritual, nu, ci aceea 
înjositoare, absurdă și 
chinuitoare, din care 
s-au născut Internațio
nala și toate protestele 
adevărate ale lumii 
moderne.

Un strungar de la 
Brașov mărturisea că 
niciodată n-a mai în
cercat o bucurie atît de 
mare ca atunci cînd. 
după război, în primele

zile ale noii orînduiri, 
a aflat că fabrica lor 
are de lucru. „Eu pu
team să plec oriunde, 
eram meseriaș căutat, 
dar ceilalți ?...“ Nu mi 
s-a părut deloc ciudat 
să-l aud spunind apoi 
că n-a putut trăi decît 
împreună cu colegii 
săi. „Am fost eu așa 
un fel de om..." O în
vățătoare mi-a mărtu
risit că a fost cel mat 
fericită in perioada al
fabetizării, deși i-a fost 
cel mai greu...

Nu, filozoful acela 
care a spus că „infer
nul sint ceilalți" nu 
avea dreptate ! Omul 
cel mai umil și cel mai 
valoros iși pot găsi 
sensul în viața comu
nității, in drumul glo
rios și mare al tuturor. 
Recent, cu prilejul a- 
tingerii unei vîrste ve
nerabile, un cunoscut 
academician și comu
nist militant a evocat 
activitatea lui in sluiba 
cauzei comune. Era 
sensul unei vieți, dă
ruirea cea mai nobilă. 
Aceste elemente de 
psihologie, discențabile 
în atîtea cazuri, spun 
ceva despre viața 
noastră, despre forța 
solidarității comuniste 
și despre epoca pe 
care a trăim.

Aurel-Draaoț 
MUNTEANU

J

— Știi, eu am fost repartizat tot în partea aceasta...
Desen de ANDO
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O privire chiar și sumară asupra 
literaturii social-filozofice editate in 
ultimii ani în tara noastră este de 
natură să releve progrese sensibile 
pe linia ancorării lucrărilor in. reali
tățile actuale, a pătrunderii tendinței 
lor de dezvoltare, a desprinderii unor 
concluzii de ordin teoretic cu o sferă 
mai largă de referință și aplicabi
litate. Se cuvin menționate. în a- 
cest sens, unele lucrări de sociolo
gie care încearcă, și reușesc. într-o 
bună măsură, să investigheze si să 
definească trăsăturile proprii unor 
procese specifice etapei actuale, cum 
ar fi industrializarea și urbaniza
rea. Mai activă se arată a fi 
prezența în confruntările de idei 
din domenii de cercetare relativ re
cente, cum ar fi politologia, teoria 
acțiunii, teoria valorii etc., în care au 
apărut, în ulti
mul timp, unele 
lucrări notabile. 
Este. în general, 
demnă de remar
cat străduința 
cercetării de a 
lărgi aria tema
ticii abordate și 
de a ridica ni
velul calitativ al 
investigațiilor, de 
a afirma, din per
spectiva filozo
fiei marxiste, 
punctul de vede
re față de multi
ple probleme po
litice, sociale, fi
lozofice ale epo
cii contemporane.

Dar dacă prin 
raportare la rea
lizările unei eta
pe depășite lu
crurile ne apar 
mult îmbunătăți
te. nu este mai 
puțin adevărat 
că, luînd ca punct de referință ne
număratele aspecte noi. ridicate de 
construcția socialismului, solicitările 
intense făcute cercetării de către di
ferite sectoare ale vieții sociale, li
teratura social-politică își relevă u- 
nele deficiente și neîmpliniri. Asu
pra unora dintre acestea ne propu
nem să stăruim in rindurile de fată.

Istoria filozofiei, a științelor so
ciale arată în mod pregnant că ori
ginalitatea și aportul pe care l-au 
înscris diferitele opere și curente de 
idei in dezvoltarea culturii, se da
torează poziției active fată de pro
blemele prezentului lor. Subliniind 
necesitatea legăturii cu realitățile 
actuale, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta în cuvîntarea la consfătuirea 
cadrelor didactice care predau știin
țele sociale in învățămîntul superior 
că „științele sociale sint chemate să 
contribuie la explicarea acestor reali
tăți și. totodată, să-și aducă aportul 
la eforturile pentru transformarea re
voluționară a societății, pentru înfăp
tuirea obiectivelor concrete ale con
strucției socialismului". Or. o analiză 
a peisajului de carte social-filozofică 
evidențiază o abordare încă insu
ficientă a problemelor pe care 
construcția socialismului le ridică 
pe toate planurile, prezența incă 
anemică in multe confruntări de idei

ce vizează aspecte de maxim inte
res pentru lumea contemporană.

Un simptom in acest sens îl con
stituie ponderea prea mare a stu
diilor cu caracter istoric în diferi
tele discipline sociale. Referindu-ne 
la etică, spre exemplu, nu putem să 
nu remarcăm că majoritatea studii
lor apărute în ultimul timp se re
fugiază in domeniul exegezei. Co
lecția „Mica bibliotecă etică", apărută 
în Editura științifică, este orien
tată exclusiv spre istorie și exe
geză. Desigur, multe din aceste lu
crări aduc un plus de informație, u- 
nele realizează reușite analize asupra 
unor gîndttori care au marcat mo
mente importante in dezvoltarea teo
riei despre morală. Asemenea lucrări 
nu le pot suplini însă pe cele recla
mate de realitățile contemporane, cu

XVII—XIX". „Pedagogia româ
nească interbelică", „Contribuții la 
istoricul cercetării pedagogice și 
al școlilor experimentale din Ro
mânia" sint numai cîteva titluri, 
cărora li s-ar putea adăuga incă 
4—5, tot pe teme istorice. De ce o a- 
semenea insistență asupra trecutului, 
cind problemele prezentului ridică a- 
titea și atitea aspecte care se impun 
atenției ?

Cum este și firesc, raportarea la 
realitatea contemporană constituie 
numai o premisă a elaborării unor 
lucrări valoroase atit în planul teore
tic, cit și practic. Așa cum s-a subli
niat la Congresul al X-lea al partidu
lui, cercetarea din domeniul științelor 
sociale, contribuind la înțelegerea fe
nomenelor actuale, trebuie să ofere 
material pentru concluzii în vederea

CĂRȚI LA EXAMENUL
ACTUALITĂȚII

însemnări despre lucrări din domeniul eticii, 

pedagogiei, sociologiei

atit mai mult cu cit aceste realități, 
mutațiile pe plan economic și so
cial. valorile noi pe care le creează 
socialismul oferă cercetării un cîmp 
vast și deosebit de fertil. Conținutul 
normelor eticii și echității socialiste, 
continua lor îmbogățire și perfecțio
nare, corespunzător cerințelor vieții, 
procesul de însușire și experimentare 
a lor în viață, rolul și poziția comu
nistului în societate, răspunderile și 
obligațiile sale în etapa actuală — 
iată numai cîteva teme a căror cer
cetare s-ar putea solda cu concluzii 
valoroase pentru munca educativă.

Opera de continuă instruire și per
fecționare profesională a tuturor ce
lor ce muncesc, ce are loc în con
dițiile edificării socialismului multi
lateral dezvoltat, reclamă cercetări 
psiho-pedagogice profunde, dedicate 
optimizării acestui proces. Deși Edi
turii didactice și pedagogice îi revin 
sarcini precise pe linia publicării u- 
nor astfel de cercetări, volumele cu 
caracter Istoric sînt preponderente în 
cadrul aparițiilor din ultimii 3 ană. 
„Contribuții la istoria invătămintului 
românesc" (culegere de studii), „Is
toria înv&țămintului din România" 
(compendiu), „Istoria școlilor din 
Transilvania între 1800—1867", „Isto
ria învățămintului și gindirea peda
gogică din Țara Românească, sec.

CRONICA FILMULUI

„Săgeata 
căpitanului Ion"

soluționării problemelor dezvoltării 
societății noastre. Or, și din acest 
punct de vedere, multe lucrări sint 
încă deficitare, cantonează intr-un 
descriptivism, lipsit de orizontul teo
retic necesar, de preocuparea pentru 
fundamentarea unor soluții utile 
factorilor de decizie. Este cazul, 
de pildă, al unor studii cuprinse 
in volumul „Cercetări de socio
logie economică", apărut recent 
in Editura științifică. Studiul „Pro
bleme social-economice ale deplasării 
lucrătorilor din agricultură spre pro
fesii neagricole" investighează, așa 
cum reiese din titlu, o temă de cel 
mai acut interes. Era de presupus că, 
pentru a onora sarcina asumată în 
titlu, autorii vor concentra investiga
ția într-o anumită zonă, vor urmări 
fenomenul pe o perioadă mai înde
lungată de timp, vor analiza și alte 
aspecte mai puțin cunospute care 
concură la acest proces și vor detașa 
concluzii interesante pentru fac
torii care sînt confruntați cu astfel 
de probleme.

Or, după ce ni se expun pe cîteva 
pagini considerații generale asupra 
unor factori bine cunoscuți, care in
fluențează mișcarea populației agri
cole, studiul se rezumă la inventarie
rea unor date statistice referitoare la 
diferite județe, procurate de la ser
viciile de statistică județene. în 
capitolul următor, intitulat „Ca
racteristicile procesului de urba
nizare", nu se schimbă decît nu
mele județelor și crește perioada 
de timp pe care se face calculul de
plasării lucrătorilor. în încheiere se 
desprind niște concluzii banale, în
deobște bine cunoscute, și care în 
nici un caz nu solicitau o cercetare 
științifică. Ce-i drept, într-un mo
ment de intuire fidelă a valorii stu
diului, autorii atrag atenția că „pen
tru a nu se trage concluzii greșite, 
consecințele emigrării populației de 
la sate trebuie... analizate științific". 
în aceeași manieră este alcătuit și

studiul „Inovațiile tehnico-organiza- 
torice ca motive obiective pentru 
comportamentul economic al țărăni
mii cooperatiste". Nu departe de ase
menea observații se situează și lu
crarea „Două sate" apărută în Edi
tura politică și, din păcate, lista ar 
putea fi substanțial îmbogățită.

Preocuparea pentru a aduce un 
plus de cunoaștere rezultat din cer
cetarea unor realități concrete nu 
este mereu avută în vedere nici în 
unele volume ce abordează pro
bleme ale științei conducerii și 
făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate, care, in bună mă
sură, se limitează la explicarea unor 
teze și irfei cuprinse în documentele 
de partid. în timp ce preocuparea 
pentru investigație concretă, pentru 

.formularea unor soluții de optimi
zare a diferitelor 
mecanisme eco
nomice apare cu 
totul palidă.

Amploarea exa
gerată a unor lu
crări care nu-și 
justifică volumul 
nici prin bogăția 
de idei, nici prin 
bogăția de infor
mare — iată o 
altă deficientă a 
unor cărți social- 
politice caracteri
zate doar prin 
insuficientul efort 
de sinteză. Amin
tim în acest sens 
unele culegeri e- 
laborate fără o 
preocupare de 
structurare logi
că, realizate prin 
simpla însumare 
a unor articole 
disparate. Volu
mul V din colec
ția „Tineretul și 
lumea de miine", 

intitulat „Educația prin muncă și 
pentru muncă", apărut de curind în 
Editura Academiei, deși cuprinde și 
studii consistente, semnate mai ales 
de cercetători praoticieni. suferă toc
mai de o asemenea deficien
ță. Alcătuit din nu mai puțin 
de 95 de articole, volumul abor
dează o mulțime de probleme — 
in cea mai mare parte însă numai 
enunțate sau tratate într-un mod 
abstract, unele fără nici o adresă. 

Să ne oprim asupra articolului 
„Conceptul de educație prin mun
că". Pe aproape trei pagini este a- 
nalizată etimologia cuvîntului mun
că. Se continuă cu diferite accep
țiuni ale valorii educative a muncii 
în istoria gindirii pedagogice, iar în 
încheiere se formulează „unele 
concluzii" în care se consemnează 
lucruri știute nu numai de orice pe
dagog, ci și de orice cetățean Care 
are într-un fel sau altul legătură 
cu școala, cum ar fi, de pildă, 
„necesitatea așezării pe baze ști
ințifice, pedagogice a. întregului 
sistem de educație prin muncă in 
școală, apropierea acestuia de cerin
țele vieții, adecvarea lui la exigențe
le producției contemporane". Ne în
trebăm ce fel de investigație științi
fică este aceea care în final nu face 
altceva decît să atragă atenția asu
pra necesității studierii domeniului 
respectiv ?

Rindurile de față reprezintă cîteva 
însemnări sugerate de unele apari
ții editoriale mai recente. Ele pot 
oferi, desigur, prilej de meditație 
pentru Academia de științe sociale și 

‘politice, institutele de cercetare, pen- 
itnu catedrele de științe sociale și edi- 
: turi asupra cauzelor acestor defici- 
j ențgu așugța^ modalităților de, înlă
turare ă îor,”’âsY£eI ca literatura so
cial-filozofică să se constituie într-o 
măsură sporită ca un răspuns Ia 
problemele actuale ale tării și la 
întrebările pe care etapa actuală în 
mod firesc le ridică în fața științelor 
sociale.

Paul DOBRESCU 
Ion CR1STO1U
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PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Reporterii noștri peste hotare 

a Cuba muncitoare. Reportaj 
de Dionisie Șincan a Piran 
— perla Istriei. Reportaj de 

‘Manase Radnev și George 
Stinea.

9,25 Prietenii lui Așchiuță. Emi
siune pentru preșcolari : 
„Crăiasa zăpezii" — adaptare 
după un basm de Hans 

■ Christian Andersen (partea I). 
Prezintă Teatrul de marione
te din Arad.

9,55 Publicitate.
10,00 Curs de limbă franceză. Lec

ția a 31-a.
Comentariu la 40 de steme — 
județul Ilfov.
Telecinemateca pentru copii : 
„Băieții de pe strada Pal" — 
producție a studiourilor din 
R. P. Ungară.

12.20 Prim-plan — general-maior 
Paul Costandache.

12,50 Telejurnal.
16,00 Tenis : „Turneul campionilor" 

— înregistrare de la Barcelo
na. Comentează Ion Țiriac 
și Cristian Țopescu.
Curs de limbă germană. Lec
ția a 29-a.
Studioul artistului amator. 
Muzică distractivă executată 
de Orchestra de mandoline a 
sindicatului P.T.T.R. Bucu
rești.
Semnificații : Civilizația spi
rituală a socialismului. Parti
cipă : Alexandru Tănase, Ion 
Rebedeu, Ludwig Griinberg.
Tragerea Pronoexpres.
Muzica. Emisiune de actuali
tate muzicală.

19,00 Timp și anotimp in agricul
tură.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • în cinstea ani

versării republicii — Cronica 
marii întreceri.

20,00 Teleobiectiv.
20.15 Telecinemateca : „Pinky". Re

gia : Elia Kazan. Cu : Jeanne 
Crain, Ethel Barrymore. Ethel 
Waters. Premieră pe țară.

21,35 Teleglob : Kozara. Repor
taj din Iugoslavia realizat de 
Stela Cristea și Rodica An- 
ghelescu.

22.15 „24 de ore".
22.30 Tenis : „Turneul campioni

lor". Meciul Ilie Năstase — 
Bob Hewitt. Comentatori Ion 
Țiriac și Cristian Țopescu.

10,30

10,50

17,30

18,00

18,10

18,30
18,40

PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee : Anghel 
Saligny.

20,25 România în lume.
20.55 Agenda.
21,05

21,45

22,10

Portativ ’72 — revista muzicii 
ușoare. Prezintă Alexandru 
Niță.
Cărți și idei. O dezbatere asu
pra lucrării „Ghid ergono
mie" apărută in editura „pa- 
cia“.
Roman foileton „Elizabeth R“ 
— „Umbra" — partea a Il-a.

ț

-A

Întoarcerea din Guineea a delegației 
române de partid și dc stat

Marti seara s-a întors în Capita
lă delegația de partid și de stat 
condusă de Ștefan Peterfi, membru 
al Comitetului Central al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
care a participat la festivitățile ce 
au avut loc în Republica Guineea cu 
prilejul celei de-a Il-a aniversări a

victoriei împotriva colonialiștilor 
portughezi.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost intîmpinată de Con
stantin Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Petru Burlacu. adjunct 
al ministrului, afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale.

(Agerpres)

VERNISAJUL EXPOZIȚIEI

„TENDINȚE CONSTRUCTIVISTE 
ÎN ARTA PLASTICĂ UNGARĂ"

Sala Dalles din București găzdu
iește, începînd de marți, expoziția 
„Tendințe constructiviste in arta 
plastică ungară".

Sînt expuse 167 de lucrări de pic
tură, desen, acuarelă, sculptură și 
artă decorativă, alcătuind o imagine 
de ansamblu a evoluției artei plas
tice din R.P. Ungară.

La vernisaj au participat Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, ar
tiști plastici și alți oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

A fost de față Ferenc Martin,

TURNEUL ANSAMBLULUI
ARTISTIC AL ARMATEI 

POPULARE UNGARE
Ansamblul artistic al Armatei 

populare ungare a sosit la Oradea. 
Artiștii oaspeți au fost întîmpinați 
de reprezentanți ai Consiliului poli
tic superior al armatei, ai organelor 
locale de partid și de stat, de ofi
țeri superiori, oameni de cultură și 
artă, membri ai Ansamblului artis
tic „Doina" al armatei.

A fost de fată Toth Endre. atașat 
militar și al aerului al R. P. Ungare 
la București.

în cadrul turneului pe care-1 în
treprind ip tara noastră, artiștii mi
litari din R. P. Ungară au prezentat 
marți seara primul spectacol pe 
scena Teatrului de stat din Oradea, 
în continuarea turneului, ei vor pre
zenta spectacole la Timișoara. Bra
șov, București și în alte orașe.

(Agerpres)

ambasadorul R.P. Ungare la Bucu
rești.

Erau, de asemenea, prezenți șefi 
de misiuni diplomatice și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Cu acest pri'ej au rostit alocu
țiuni Anastasie Anastasiu. director 
adjunct al Muzeului de Artă al Re
publicii Socialiste România, .și 
Solymâr Istvân, director general 
adjunct al Galeriei Naționale Un
gare, relevînd, în cuvintul lor, dez
voltarea pe care o înregistrează 
schimburile artistice, colaborarea 
culturală dintre cele două țări.

(Agerpres)

Simpozionul 
„COMBATEREA POLUĂRII 

MEDIULUI"
Sub auspiciile Academiei Repu

blicii Socialiste România, marți a 
avut loc în Capitală simpozionul 
„Combaterea poluării mediului". A- 
genda reuniunii a cuprins mai multe 
comunicări științifice care au pre
zentat rezultatele unor cercetări re
cente privind între altele reducerea 
gradului de poluare produsă de 
motoarele cu ardere internă ; meta
bolismul, fotosinteza și productivita
tea plantelor din zone cu atmosferă 
impură ; epurarea biologică a ape
lor reziduale ; stadiul de impurifi- 
oare a atmosferei unor orașe.

înscriindu-se in cadrul acțiunilor 
organizate sub egida înaltului for 
științific, în vederea găsirii unor 
soluții și metode eficiente de preve
nire și combatere a poluării apelor 
și atmosferei, simpozionul a prile
juit un util schimb de informații 
intre specialiști, contribuind la o mai 
bună cunoaștere a preocupărilor și 
rezultatelor obținute în acest sens 
de cercetătorii din diverse domenii 
de activitate.

Funeraliile acad. Henri Coandă
Duminică după-a- 

miază — la o săptă- 
mînă de la premieră
— filmul Săgeata că
pitanului Ion a rulat. 
Ia cinematograful „Pa
tria", in fata unei săli 
pline aproape pină la 
ultimul loc. Deși, după 
cum s-a mai spus, a- 
cest film (care-și pro
pune să evoce epoca 
domniei lui Vlad Țe- 
peș) reprezintă o e- 
videntă nereușită.

Afluența spectato
rilor la un astfel de 
film este lesne de ex
plicat. Atractivitatea 
genului și populari
tatea interpretilor sînt, 
în acest caz. princi
palele resorturi . ale 
opțiunii marelui pu
blic. Și nu e pentru 
prima dată cind o 
producție a studioului 
„București" mizează 
pe aceste atu-uri. fără 
a onora creditul ce
lor cărora li se adre
sează. Ne amintim, de 
pildă, inconsecvențele 
unui film ca „Războiul 
domnitelor". De data 
asta însă nu este vor
ba despre „inconsec
vente", ci despre vicii 
de fond și de realizare 
artistică ce subminea
ză evocarea, de la în
ceput și pină la sfir- 
sit.

Faptul că „Săgeata 
căpitanului Ion" e 
prezentat ca un film 
pentru copii si tine
ret nu e nicidecum de 
natură să justifice ca
racterul naiv și eclec
tic al povestirii cine
matografice. Dimpo
trivă. destinația fil
mului ar fi trebuit să 
oblige la maximum 
de rigoare în ce pri
vește evocarea epocii 
și a personajelor, re
liefarea convingătoa
re a ideii ce traver
sează scenariul semnat 
de scriitorul Al. Mitru
— autor apreciat al 
unor romane istorice 
și culegeri de legen
de de generoasă in
spirație patriotică. Au
torii își propun să de
monstreze că dragos
tea de patrie este mai 
presus de orice sacri
ficiu. și că trădarea nu 
se poate sustrage ce
lei mai aspre sanc
țiuni. Și dacă anumi
te momente ale evo
cării (in care viteazul 
căpitan Ion triumfă 
asupra vrăjmașilor 
săi) sînt subliniate 
dc aplauze, aceasta 
confirmă receptivitatea 
spectatorilor la aseme
nea idei, făcîndu-ne să 
regretăm cu atit mai 
mult că, in ansamblul

său. datorită artificiali
tății, filmul determi
nă reacții contrare in
tențiilor autorilor săi.

Multe secvențe, do
rite romantice. sint 
primite cu ilaritate ; 
chiar apariția lui Vlad 
Țepeș (involuntar ca
ricaturală) stîrnește 
risul, și insăși vitejia 
lui Ion provoacă stu
poare în scene ca a- 
ceea a atacului tabe
rei otomane, cînd cor
turile... explodează și 
sar în aer de la sine, 
doar de dragul efec
tului pirotehnic.

Mai ales intr-un 
film adresat celei mai 
tinere generații ar fi 
fost de așteptat ca 
ambianta social-politi- 
că a epocii să fie con
turată expresiv, după 
cum ar fi fost firesc ca 
personalitatea atît de 
dinamică a domnului 
Țării Românești să fie 
evocată cu forță și 
veridicitate (și nu ur- 
mărindu-se doar o a- 
nume asemănare de 
fizionomie, in apariții 
imobile). Ne-au sur
prins ușurința cu care 
regizorul Aurel Mihe- 
leș a trecut peste o 
seamă de exigente mi
nime ale genului a- 
bordat, carențele de 
concepție ale filmu
lui. Oscilînd intre 
fabulația de basm și 
evocarea istorică „de 
acțiune", regia plasea
ză adeseori evocarea 
sub semnul . improvi
zației mai mult sau 
mai puțin diletante, 
filmează interminabile 
cavalcade în care cas
cadorii și caii lor se 
prăbușesc în rîpe 
„spectaculos", dar fără 
nici un rost, iși pre
zintă personajele re- 
zumîndu-se la date 
exterioare sau — in 
cazul eroilor principali 
— încercînd să le dez
văluie gindurile prin 
cuvinte îngemănate în 
fraze livrești. Există 
și cîteva secvențe re
alizate cu bune mij
loace de gen (supli
ciul lui Ion, bunăoa
ră), însă și aici inter
vin lipsa de măsură, 
notele false ce domi
nă întregul film.

Dacă actorul Vladi
mir Găitan se strădu
iește să dea un anu
me relief eroului ti
tular (în pofida si
tuațiilor neverosimile 
și a inadvertențelor de 
care se face responsa
bilă indeosebi regia), 
ceilalți interpreti se 
păstrează strict in 
limitele rolurilor lor, 
întruchipînd persona

je neconvingătoare. 
Nici Amza Peiiea, nici 
Ion Besoiu. nici Mir
cea Albulescu sau Ion 
Marinescu nu fac do
vada cunoscutelor lor 
calități actoricești — 
ci „trec" prin film 
purtând fără eforturi 
vizibile povara unor 
caractere schematice 
și a unui dialog deri
zoriu. Neconcludent ni 
s-a .părut și debutul 
tinerei Carmen Ghi- 
man. Filmul acesta 
(și ne gîndim mai 
ales la rolul încre
dințat actorului Vir
gil Ogășanu, oare-1 
„joacă" pe Vlad Țe
peș) demonstrează cit 
de oportun poate fi u- 
neori ca actorii să 
se întrebe în ce mă
sură rolurile pe care 
le interpretează slu
jesc prestigiului lor.

Sint momente ale 
acțiunii care invede- 
rează contribuția labo
rioasă a operatorului 
Ștefan Horvath; le 
menționăm cu păre
rea de rău că adese
ori imaginea, chiar a- 
tunci cînd are girul 
unei certe profesiona- 
lităti, plătește tribut 
deficientelor de con
cepție ale filmului și 
pare a urmări efectul 
plastic în sine.

Consemnăm aceas
tă nereușită cu re
gretul că în cadrul 
fostului studio „Bucu
rești" nu s-a inter
venit din timp pen
tru a o preintimpina. 
Cu atît mai mult cu 
cit credem că unele 
neajunsuri erau sesi
zabile incă de la sce
nariu și de la decu
pajul regizoral. Este 
păcat, mai ales pen
tru că e vorba des
pre o zonă a creației 
cinematografice care 
merită să se bucure 
de cea mai mare a- 
tenție : filmul istoric, 
educativ, pentru copii 
și tineret.

...Așa se face că în 
programul cinemato
grafului „Patria" cen
trul de interes l-a 
constituit nu filmul 
de lung metraj, ci 
„completarea". — fru
mosul scurt-metraj 
Anotimpul mirese- 
lor. realizat de regi
zorul Alecu Croitoru 
după propriul său sce
nariu. Un documen- 
tar-artistic cu carac
ter etnografic, plin de 
farmecul si optimis
mul unor tradiționale 
obiceiuri românești.

D. COSTIN

cinema
*

*

ț

*

*

• Săgeata căpitanului Ion : LUMI
NA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45 ;A 18; 20,15.
• Frumos, onest, emigrat în Aus
tralia... : PATRIA — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 20,15
• Fugi, ca să te prindă : VIITO
RUL — 16; 18; 20.
A Martin in al nouălea cer : CO- 
TROCENI — 15,30; 17,45; 20.
• Cazul Mattei : CAPITOL — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
a Bulevardul romului SCALA — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCU
REȘTI — 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.
a 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; 18; 20,15, 
CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30.
• Seceră vîntul sălbatic : SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 4335); 20,15 (seria de bilete
— 4373), 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 in penumbră : UNIREA
— 15,30 ; 18: 20,15.
a Vacantă la Roma : EXCELSIOR
— 8,45: 11: 13.15; 15.45; 18,15; 20.45. 
GLORIA — 8.45; 11; 13,30: 16: 18.30; 
20.45, TOMIS — 9: 11,15: 13,30; 
15.45; 18,15: 20.30.
• Sfinta Tereza și diavolii : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20.
a Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
a Marea hoinăreală : DOINA — 
11; 13,15; 15,45: 18,15; 20,30, FLA- 
CARA — 15,30; 18; 20,15.
• Pasărea liberă : MOȘILOR — 
15,30; 17,45; 20.
a Fata care vinde flori : ARTA — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20.
a Pescarul din Louisiana — 10; 12; 
14. Diavolul în corp — 16,30, Pu
terea și Adevărul — 18,45 : CINE
MATECA (sala Unioni.
• Am încălcat legea : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30.
a Născut liber : TIMPURI NOI — 
9,15—20,15 în continuare.
a Anonimul venețian : LIRA — 
10,30; 12,30.
• Al treilea: LIRA — 15,30; 18:
20,15.
a Vagabondul : FERENTARI - 
9,30; 12.
a Cheia : FERENTARI — 15,30;
17.45; 20.
• Fuga e sănătoasă : FLOREASCA

— 15,30; 18: 20,13. DRUMUL SĂRII
— 16; 18; 20.
a In trecere prin Moscova : LA- 
ROMET — 15,30; 17,30; 19,30.
a A fost odată un polițist : BU- 
CEGI — 15,45; 18; 20,15, POPULAR
— 15,30; 18; 20,15.
• Dauria : CRÎNGAȘI — 15,30; 19. 
a Ferma din Arizona : BUZEȘTI
— 15,30; 19.
a Eliberarea lui L. B. Jones : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• A venit un soldat de pe front : 
RAHOVA — 15,30; 18; 20,15.
a Mania grandorii : PACEA — 
15,45; 18; 20.
a Imblînzirea focului : VITAN — 
15,30; 19.
• Creierul : MUNCA — 15,30; 18; 
20,15.
a Aventurile unei prințese ger
mane la curtea Regelui Soare : 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.

teatre

a Filarmonica de stat ..George 
Enescu" (la Sala Mică a Palatu
lui) ; Ciclul Cuartetul românesc 
— 20.
• Opera Română : Lacul lebedelor
— 19,30.
a Teatrul de operetă : Spune 
inimioară, spune — 19,30.
a A.R.I.A. prezintă, (in sala Co
media a Teatrului Național „I. L. 
Caragiale") spectacolul : „Baladele 
Iui Petrica Kerempuh“, susținut de 
colectivul Teatrului Național croat 
din Zagreb — 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Studio) ; Despre unele 
lipsuri, neajunsuri și deficiențe in 
domeniul dragostei — 20.
• Teatrul de comedie : Preșul
— 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Un tramvai numit do
rință — 20.
a Teatrul „C. I. Nottara“ (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ninigra și Aligru
— 15, (sala din str. Academiei) : 
Răi și nătărăi — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19,30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu“ : Floare de cactus
— 19,30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Pe plaiurile Mioriței
— 19,30.
• Circul „București" : Spectacol 
internațional cu artiști de la circu
rile din Moscova, Ulan-Bator, Pra- 
ga, București — 19,30.

t

*
*
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Marți, un mare număr de cetățeni 
ai Capitalei au condus pe ultimul 
său drum pe academicianul Henri 
Coandă, consilier cu rang de minis
tru la Consiliul de Stat, președin
tele Institutului pentru creație ști
ințifică și tehnică. personalitate 
proeminentă a științei românești, sa
vant și inventator de renume mon
dial.

în cursul dimineții. numeroși 
bucureșteni au venit la catafalcul a- 
șezat in aula Academiei Republicii 
Socialiste România pentru a aduce 
omagiul lor celui dispărut. Pe fun
dalul aulei, care era drapată în ne
gru, se afla portretul îndoliat al 
ilustrului om de știință român.

în jurul catafalcului se aflau co
roane de flori depuse din partea 
Consiliului de Stat, Academiei Re
publicii Socialiste România. Ministe
rului Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele, Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini-Unelte și E- 
leictrotehnicii. Ministerului Energiei 
Electrice, Consiliului Național al In
ginerilor și Tehnicienilor. Uniunii 
scriitorilor. Institutului pentru crea
ție științifică și tehnică, Institutu
lui de mecanică a fluidelor și con
strucției aerospațiale. Centralei in
dustriale pentru aeronautica româ
nă, Comandamentului aviației civile 
TAROM, unor colaboratori, tineri 
cercetători științifici și prieteni.

Erau, de asemenea, așezate coroa
ne depuse din partea ambasadelor 
Franței, Marii Britanii și. S.U.A., 
preicum și din partea cunoscutelor 
firme „Rolls Royce" și „British 
Aircraft Corporation".

Lingă catafalc erau rinduite, pe 
perne de catifea vișinie, ordine și 
medalii ale Republicii Socialiste 
România, acordate ca semn al pre
țuirii prodigioasei activități de crea
ție științifică și tehnică desfășurată 
de academicianul Henri Coandă.

Din ultimele gărzi, la căpătiiul de
functului, au făcut parte Miron Ni- 
colescu, președintele Academiei Re
publicii Socialiste România. Oliviu 
Rusu. președinte al Consiliului Na
țional al Inginerilor și Tehnicienilor, 
Radu Voi nea. rectorul Institutului 
politehnic din București. secretar 
general al Academiei, dr. ing. Con
stantin Teodorescu-Țintea. director 
general al Institutului pentru crea
ție științifică și tehnică., acad. Elie 
Carafoli, președintele secției de 
științe tehnice a Academiei, oameni 
de știință.

A avut loc o adunare de doliu, 
la care au luat parte membri ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, re
prezentanți ai unor instituții cen
trale, organizații de masă și obștești, 
academicieni și alt» oameni de știin
ța, rectori și cadre didactice univer
sitare, generali și ofițeri, student! și 
elevi, un mare număr de cetățeni ai 
Capitalei. A luat cuvintul acad. Mi
ron Nicolescu.

Ne părăsește azi unul din cei 
mai cunoscuți inventatori ai timpu
lui nostru. Pentru toată lumea 
Coandă este inventatorul primului 
avion cu reacție din lume, a arătat 
vorbitorul. Dar drumul lung al vie
ții sale a fost presărat cu multe alte 
împliniri, gama preocupărilor lui 
Henri Coandă a fost extrem de largă. 
Va fi o sarcină de cinste și o dato
rie patriotică a oamenilor noștri de 
știință de a pune la un loc. in foile 
unui volum, tot ce a realizat și tot 
ce a gîndit, tot ce a răspindit el cu 
largă generozitate în conversațiile

sale, in sfaturile sale. Căci opera sa 
se cere continuată, nu numai drept 
omagiu adus memoriei sale, dar și ca 
împlinire postumă adusă dorinței 
sale fierbinți de a contribui cu toată 
forța geniului său inventiv la pro
gresul științific și tehnic al patriei 
sale. Această dorință a sa o vom îm
plini. Căci in toți anii săi de muncă 
și de căutări de drumuri noi. Coandă 
nu a încetat niciodată să se gindeas- 
că cu dragoste și dor la pămîntul 
său natal, s-a considerat permanent 
cetățean al tării' noastre. _ în
tors. printre noi, după o lungă ab
sență, el este primit de toți compa- 
trioțli cu cinstea ce se cuve
nea. Profundele transformări^ ale 
României, pe care o regăsește 
într-o efervescență creatoare _ ne- 
maiintilnită, il fac să se alăture 
cu entuziasm la efortul unanim de
pus pentru ridicarea țării noastre la 
nivelul celor mai înaintate țări ale lu
mii. Meritele sale deosebite îi aduc 
onoruri noi. Primește titlul de „doc
tor honoris causa" al Politehnicii din 
București, este numit consilier la 
Consiliul de Stat pentru problemele 
de știință și tehnologie, cu rang de 
ministru; este ales membru al Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia. închinăm omagiul nostru celui 
care a fost Henri Coandă, a cărui 
vie imagine o vom păstra veșnic in 
inimi-le noastre.

în numele Consiliului Național al 
Inginerilor și Tehnicienilor a adus 
un ultim omagiu dr. ing. Oliviu 
Rusu. Prin numărul și importanța 
invențiilor pe care Ie-a realizat în 
cele mai variate domenii, a spus 
vorbitorul, Henri Coandă poate fi 
considerat drept cel mai mare și mai 
fecund inventator al timpului nos
tru. Numai brevetele fundamentale, 
generatoare de invenții, sînt în nu
măr de peste 30 și acoperă subiect» 
de la primul avion cu reacție la 
instalații pentru desalinizarea apei 
de mare. Descoperirii tehnice fun
damentale. cele mai cunoscute pe 
plan mondial, și care-i poartă nu
mele — „Efectul Coandă" —, autorul 
i-a imaginat cele mai nebânuite a- 
plicațîi. „Efectul Coandă" a inspirat 
incă numeroase alte invenții și a dat 
naștere unei noi discipline tehnice, in 
cadrul căreia și în prezent se dez
voltă numeroase cercetări teoretice 
și experimentale, efeetuate de sa- 
vanți din întreaga lume. S-a făcut 
cunoscută o școală românească, care a 
extins aplicațiile „Efectului Coandă". 
Activitatea cercetătorilor in acest do
meniu a fost direct sprijinită de sa
vantul Henri Coandă, mai ales după 
reîntoarcerea în țară, perioadă in care 
și-a dedicat întreaga putere de mun
că dezvoltării 
in 
tie 
du-se 
noștri, sintem în drept 
nem că un popor care a dat pe Au
rel Vlaicu, Traian Vuia și pe Henri 
Coandă este capabil să asigure dez
voltarea economică a României, si
tuarea ei într-un termen cit mai scurt 
la un înalt nivel de civilizație și pro

activității de creație 
Reluînd
o

inginerilor
sîntem

România, 
pe care

o reflec- 
făcea, adresîn- 
și tehnicienilor 

să spu-

gres.
Institutul politehnic din București 

s-a mîndrit întotdeauna de a fi nu
mărat, printre cei cărora le-a acor
dat titlul științific de „doctor honoris 
causa", pe Henri Coandă. fiu de sea
mă al poporului nostru, a arătat prof, 
univ. Radu Voinea.

îl revăd și acum pe Henri Coandă 
la acea memorabilă festivitate, emo
ționat, in picioare, ridieîndu-și pli

virile către balcoanele supraîncărcate 
de studetnți. Am avut atunci senzația 
omului care, privind spre tineret, 
privea spre viitor. îmi sînt prezente 
și acum în minte cuvintele lui rostite 
au acel prilej, o adevărată apologie a 
inteligentei, și, in același timp, un 
puternic îndemn la perseverență. „Aș 
vrea să mă adresez mai mult tinere
tului — a spus atunci Henri Coandă — 
pentru că de el este legat, așa cum 
se știe, viitorul unei țări. O calitate 
a omului mi se pare a ti foarte im
portantă : aceea de a persevera. Po
sibilitățile nelimitate ale inteligenței 
umane se pot dezvolta numai prin- 
tr-o continuă perseverență, pentru că 
numai ea impinge gindirea înainte". 
Studenții cărora li se adresau aceste 
cuvinte sînt astăzi ingineri in uzine, 
fabrici, în cercetare sau în învăță- 
mint. Henri Coandă s-a stabilit la 
puțin timp după aceea definitiv in 
patria lui dragă pe care n-a uitat-o 
niciodată și căreia i-a dăruit întrea
ga sa capacitate de muncă și de crea
ție, ființa lui întreagă.

în numele Institutului pentru crea
ție științifică și tehnică a adus un 
ultim salut dr. ing. Constantin Teo- 
dorescu-Țintea. Viața lui Henri Coan
dă, deosebit de expresivă și pildui
toare sub aspect etic, a fost puternic 
corelată cu opera sa care abundă 
în semnificații ale utilului pus 
în slujba colectivității. Evocarea 
înfăptuirilor sale pune în de
plină evidentă viziunea sa ge
nială, care aproape totdeauna s-a 
manifestat prin soluții tehnice revo
luționare, aflate în avans cu citeva 
decenii față de cele ale contempora
nilor săi. Desfășurînd o activitate 
stăruitoare pe tărîmul creației teh
nice pină în zilele din urmă ale 
vieții sale, Henri Coandă a creat 
perspectiva soluționării unor com
plicate probleme de stringentă actua
litate pentru economia noastră na
țională. întruchipare aleasă a geniu
lui creator al poporului român, Henri 
Coandă a strălucit pe firmamentul 
vie(.ii științifice internaționale timp 
de peste 60 de ani și va străluci de-a 
pururi.

Vorbind in numele tinerilor cerce
tători de la Institutul pentru creație 
științifică și tehnică, Cornel Florea a 
spus : Henri Coandă ne-a învățat nu 
să privim, ci să observăm natura, să 
încercăm să-i pătrundem secretele. 
Ne-a învățat să visăm, să ne imagi
năm viitorul fără prejudecăți și ru
tină, ne-a insuflat entuziasmul său 
mai tineresc decît al multor tineri. 
Am avut marea Șansă de a învăța 
la școala lui Henri Coandă arta de a 
crea. Vom încerca să-i smulgem na
turii tainele și să le punem în folo
sul omului. Vom încerca astfel — 
după puterile noastre — să desăvîr- 
șim opera lui Henri Coandă in insti
tutul al cărui președinte a fost.

După încheierea adunării de doliu, 
sicriul cu corpul neînsuflețit al lui 
Henri Coandă, purtat de militari ai 
Forțelor Armate, este așezat pe carul 
mortuar. O companie militară, cu 
drapel îndoliat, prezintă onorul. Fan
fara militară intonează marșul fune
bru.

Cortegiul funerar se îndreaptă apoi 
către cimitirul Bellu.

La cimitir, sicriul cu corpul neîn
suflețit al academicianului Henri 
Coandă a fost coborit în cripta cavou
lui. O companie militară a prezenta') 
onorul. Au fost trase salve de arme, 
după care a fost intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. (Agerpres)
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CONSTITUIREA CONSILIULUI PENTRU 
COORDONAREA $1 ÎNDRUMAREA ACTIVITĂȚII 

DE APROVIZIONARE $1 PRESTARE 
DE SERVICII CĂTRE POPULAȚIE

în vederea traducerii în viață a 
hotărîrilor Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român privind 
direcțiile de perfecționare a organi
zării și conducerii activității econo
mice, marți a avut loc, la Consiliul 
de Miniștri, ședința de constituire a 
Consiliului pentru coordonarea și în
drumarea activității de aprovizionare 
și prestare de servicii către populație.

Ședința a fost deschisă de tovarășul 
Ilie Verdeț, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Potrivit Decretului Consiliului de 
Stat, noul organism are drept sar
cină principală rezolvarea concretă a 
problemelor ce se ridică în domeniul 
aprovizionării și prestării de ser
vicii. De asemenea, el coordonează și 
îndrumă unitar activitatea organelor 
și organizațiilor care concură la a- 
provizionarea și prestarea de servicii 
către populație ; elaborează împreună 
eu instituțiile de resort programul de 
dezvoltare a activității de comerț in
terior și de îmbunătățire a servirii 
populației ; stabilește măsuri pentru 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale a 
comerțului și a unităților prestatoare 
de servicii ; urmărește realizarea in
tegrală de către ministere și celelalte 
organe centrale producătoare a fon
dului de mărfuri destinat aprovizio
nării populației, calitatea acestora și 
structura corespunzătoare cererii, 
gospodărirea și repartizarea judicioa
să a mărfurilor pe teritoriu, moder
nizarea formelor de vînzare.

Consiliul pentru coordonarea și în
drumarea activității de aprovizionare 
și prestare de servicii către populație 
i uprinde reprezentanți ai Ministerului 
Comerțului Interior, Ministerului Tu
rismului, Uniunii Centrale a Coope
rativelor de Consum, Uniunii Cen
trale a Cooperativelor Meșteșugărești, 
Ministerului Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor, Ministerului 
Industriei Ușoare. Comitetului de 
Stat pentru Economia și Administra
ția Locală, Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de

Producție, ai Comitetului de Stat al 
Planificării, Ministerului Finanțelor, 
Băncii Naționale, Comitetului de Stat 
pentru Prețuri, ai altor ministere, or
gane centrale și locale, reprezentanți 
ai diferitelor categorii de oameni ai 
muncii și ai organizațiilor. care par
ticipă la activitatea de producție de 
bunuri de consum, aprovizionare a 
populației și prestare de servicii, 
muncitori, lucrători în mari unități 
comerciale și prestatoare de servicii, 
reprezentante ale gospodinelor din 
București și din alte localități din 
țară.

Prin hotărîre a Consiliului de Mi
niștri, președinte al Consiliului pen
tru coordonarea și îndrumarea activi
tății de aprovizionare și prestare de 
servicii către populație a fost numit 
tovarășul Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului interior.

★
în prima sa ședință, consiliul a 

analizat stadiul aprovizionării popu
lației pe perioada de toamnă-iarnă 
1972/1973 și măsurile care trebuie lua
te pentru realizarea programului a- 
doptat de Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. ; probleme cu privire la mă
surile ce trebuie luate în vederea rea
lizării indicatorilor de plan ai acti
vității comerciale și de prestare de 
servicii pe anul 1973 ; a stabilit pro
gramul de lucru și problemele ce ur
mează a fi analizate în primul tri
mestru al anului viitor.

în încheierea ședinței, tovarășul 
Virgil Trofin a relevat faptul că în 
urma aplicării măsurilor stabilite in 
programul aprobat de Comitetul E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., aprovizio
narea populației cu produse agroali- 
mentare și alte bunuri specifice pen
tru perioada de toamnă-iarnă este 
mai bună decît în anul trecut, sub
liniind totodată sarcinile imediate ce 
revin ministerelor, celorlalte organe 
centrale și locale care concură la îm
bunătățirea continuă a aprovizionării 
și servirii populației în viitor.

(Agerpres)

PRIMIRI LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Insărcinații cu afaceri ad-interim ai R. 0. Vietnam 

și Republicii Vietnamului de Sud
Marți după-amiază, tovarășul Ilie 

Verdeț, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri,. a primit pe Doan 
Hung Ke, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Republicii Democrate 
Vietnam, și.pe Tran Kien, însărcinat

cu afaceri ad-interim al Republicii 
Vietnamului de Sud, la cererea aces
tora.

Cu acest prilej, a avut loc o convor
bire. care s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească.

Ministrul industriei, minelor și turismului din R. P. Congo
Ion Pățan, vicepreședinte al Consi

liului de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, a primit marți după- 
amiază pe Tustih ESkbuni’d^dU/'miriis'1" 
trul industriei, minelor și turismului 
din Republica Populară Congo, pre
ședintele părții congoleze la cea de-a 
IV-a sesiune a Comisiei mixte de 
cooperare economică și tehnică, ale 
cărei lucrări se. desfășoară, în prezent, 
la București.

Au fost discutate, cu acest prilej, 
diverse aspecte actuale și de perspec

tivă ale ...relațiilor economice dintre 
cele doua țări.

La primire au participat Nicolae M. 
NicbTae, ministru secretar de stat -ta 
Ministerul Comerțului Exterior, pre
ședintele părții române în comisia 
mixtă, Constantin Stanciu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, și 
alte persoane oficiale române și con
goleze.

A fost prezent Jean Baptiste Loun- 
da, ambasadorul Republicii Populare 
Congo la București. (Agerpres)

Plecarea reprezentantului român la festivitățile
prilejuite de aniversarea
La invitația președintelui Jean- 

Bedel Bokassa, ministrul de interne 
Ion Stănescu a plecat marți la Ban
gui pentru a participa la festivitățile 
prilejuite de Ziua națională, 1 de
cembrie. care marchează cea de-a

Republicii Africa Centrala
14-a aniversare a Republicii Africa 
Centrală.

La aeroport erau prezenți membri 
ai conducerii Ministerului de Interne, 
precum și însărcinatul cu afaceri a.i. 
al Republicii Africa Centrală, An- 
toine-Roger Bakouzou.

Plecarea membrilor delegației
Marți dimineața au părăsit Capi

tala tovarășii Lucien Seve, membru 
al C.C. al Partidului Comunist Fran
cez, Rene Chevailler, secretar al Fe
derației P.C.F. din Departamentul 
Rhone, Patrick Le Mahec. activist la 
secția de politică externă a C.C. al 
P.C.F., și Serge Leyrac, ziarist la or
ganul central al P.C.F., „l’Humani- 
te“, membri ai delegației care. Ia 
invitația C.C. al P.C.R.. au făcut o 
vizită în țara noastră.

Partidului Comunist Francez
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

membrii delegației, P.C. Francez au 
fost conduși de tovarășii Ghi^ela 
Vass. membru al C.C. al P.C.R., Con
stantin Petre, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.. Ștefan Mo- 
cuța, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.. de 
activiști de partid.

nr. 11/1972

A apărut revista

„PROBLEME ECONOMICE"

în deschiderea sa. revista conți
ne editorialul intitulat „înaltă răs
pundere in gospodărirea mijloacelor 
materiale".

Grupajul „ÎN ÎNTÎMPINAREA 
CELEI DE-A XXV-A ANIVER
SARI A REPUBLICII. PENTRU 
ÎNDEPLINIREA ÎNAINTE DE 
TERMEN A CINCINALULUI" reu
nește in acest număr articolele : 
„Eforturi convergente pentru depă
șirea sarcinilor de export" de 
CONSTANTIN DRĂGAN (Brașov), 
„Factori de amplificare a creativi
tății in economia națională" de 
CONSTANTIN COJOCARU și „Po
sibilități de sporire a producției de 
carne" de CONSTANTIN BORDE- 
IANU.

Articolele intitulate „Modul de 
producție tributal și orînduirea tri- 
butală" de MIRON CONSTANTI- 
NESCU și „Controlul — latură im
portantă a conducerii planificate a 
economiei" de MIRCEA COȘEA, 
alcătuiesc cuprinsul rubricii „IN
VESTIGAȚII ȘI SINTEZE".

în cadrul rubricii „CREȘTERE ȘI 
EFICIENTA ECONOMICĂ". dr. 
D. FUNDĂTURĂ prezintă „Cerințe 
noi în structurarea organizatorică a 
sistemului de aprovizionare", "iar 
MIHAI IONESCU analizează „Pro
iectarea — factor al sporirii efi
cienței investițiilor".

La rubrica „INSTRUMENTAR 
MODERN DE CONDUCERE ȘI 
PLANIFICARE" este inserat stu
diul intitulat „Raționalizarea siste-

mului informațional din industria 
ușoară" de MIRCEA CONSTANTI- 
NEANU.

Revista publică la rubrica „DEZ
BATERI" stenogramele la discuțiile 
pe temele : „Dimensionarea econo
mică optimă a unităților industria
le" (I) ; „Creșterea eficienței eco
nomice a cheltuielilor in agricul
tură" (I) ; „Utilitatea aplicării me
todelor și tehnicilor de marketing 
în economia noastră" (VI) și „Con
tradicțiile economiei capitaliste con
temporane" (VII).

Consultația intitulată „Fondul 
monetar internațional și țările in 
curs de dezvoltare" de dr. I. BE- 
LOIU alcătuiește conținutul rubri
cii „RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂ
RILE CITITORILOR".

Revista conține recomandări „ÎN 
SPRIJINUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 
DE PARTID ȘI AL RECICLĂRII".

Rubrica „ECONOMIE MONDIA
LĂ" publică documentarele intitu
late : „Cheltuielile militare și creș
terea economică" de dr. GH. DOL- 
GU și „Factori de intensificare a 
producției sociale in Republica De
mocrată Germană" de KARLHEINZ 
HILBERT (Berlin).

Din cuprinsul numărului mai 
semnalăm rubrica de recenzii „CRI
TICĂ Șl BIBLIOGRAFIE".

în încheiere, revista conține obiș
nuitele sale rubrici 
BLIOGRAFICE",
NÂRI“. „SCRISORI CĂTRE RE 
DACȚIE" și „PUBLICITATE".

„NOTE BI-
„CONSEM-

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru felicitările pe. care ați 
binevoit a mi le adresa cu prilejul sărbătorii naționale și vă rog să pri
miți sincerele urări pe care le formulez pentru fericirea Excelenței 
Voastre și prosperitatea poporului român prieten.

SULEIMAN FRANGIEH
Președintele Republicii Liban

VIZITA GRUPULUI Dl SENATORI AMERICANI
Primire la Marea Adunare Națională

Președintele Marii Adunări Na
ționale, Ștefan Voitec, a primit, 
marți dimineața, grupul de senatori 
americani, în frunte cu senatorul 
Stuart Symington, care se află în 
vizită în țara noastră.

La întrevedere au luat parte Ma
ria Groza și Ilie Murgulescu, vice
președinți ai Marii Adunări Națio
nale, președinți de comisii perma
nente ale M.A.N.

Au fost prezenți Leonard C. 
Meeker. ambasadorul S.U.A. la 
București, și membri ai ambasadei, 
precum și Richard Davies, asistent 
al secretarului de stat. însărcinat cu 
probleme europene. și alte persoane 
oficiale. >

în timpul convorbirii, senatorii »- 
mericani au luat cunoștință de une
le aspecte ale organizării si activi

tății Marii Adunări Naționale, pre
cum și de rezultatele obținute de po
porul român în dezvoltarea politică, 
economică și social-culturală a țării.

Au fost discutate, de asemenea, 
probleme privind dezvoltarea în 
continuare a relațiilor dintre Româ
nia și S.U.A., extinderea contactelor 
dintre reprezentanții parlamentelor 
celor două țări.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

★

In onoarea senatorilor americani, 
vicepreședintele Marii Adunări Na
ționale. Ilie Murgulescu. a oferit un 
dejun.

în cursul zilei, oaspeții au vizi
tat cartiere de locuințe și obiective 
social-culturale din Capitală.

Primire la Consiliul de Miniștri
Marți după-amiază, Ion Pățan, vi

cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri,. ministrul comerțului exterior, 
a primit grupul de senatori ameri
cani.

La primire au participat Aurel 
Ioncică, secretar general in Minis
terul Comerțului Exterior, alte per
soane oficiale române și americane.

A fost prezent Leonard C. 
Meeker, ambasadorul S.U.A. la 
București, precum și Richard Da
vies, asistent al secretarului de stat 
însărcinat cu probleme europene.

în cursul întrevederii au fost a- 
bordate o serie de probleme privind 
relațiile economice dintre România 
și S.U.A. (Agerpres)

Delegația guvernamentală 
a Republicii Populare Chineze 

a părăsit Capitala
Marți dimineața a părăsit Capi

tala delegația guvernamentală a Re
publicii Populare Chineze, condusă 
de Pai Sian-kuo, ministrul comerțu
lui exterior, care a făcut o vizită în 
țara noastră, cu prilejul căreia a fost 
semnat Protocolul româno-chinez pri
vind livrările reciproce de mărfuri și 
plățile pe anul 1973.

La plecare, pe aeroportul' Oto
peni. oaspeții au fost salutați de 
ton Pățan. vicepreședinte al Consi

liului de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, Gheorghe Boldur, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini-unelte și electrotehnicii, Ni
colae Gavrilescu, ambasadorul țării 
noastre la Pekin, și alte persoane 
oficiale.

Erau de față Cian Hai-fun, amba
sadorul R. P. Chineze Ia București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

încheierea vizitei ministrului supleant 
al afacerilor externe al Greciei

x Ministrul supleant al afacerilor ex
terne al Greciei, Phaidon Annino 
Kavalieratos, care a făcut o vizită 
oficială în țara noastră, a părăsit 
marți dimineața, Bucureștiul.

Oaspetele a fost însoțit de Dimi
trios Papaionnu, ministru plenipo
tențiar, și Andreas Metaxas, consi
lier.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspetele a fost salutat de George

Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, Nicolae Ecobescu. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Fran- 
cisc Păcuraru, ambasadorul Româ
niei Ia Atena, de funcționari supe
riori din M.A.E.

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

(Agerpres)

Sărbătoarea națională

a R. S. F. Iugoslavia
Data de 29 noiembrie consemnează două evenimente 

memorabile în istoria popoarelor Iugoslaviei vecine și 
prietene. Cu 29 de ani în urmă, la 29 noiembrie 1943. 
în condițiile grele ale ocupației hitleriste, în localitatea 
laite din Bosnia eliberată de partizani a avut loc cea 
de-a doua sesiune a Vecei populare antifasciste, care 
a ales „Comitetul național de eliberare a Iugoslaviei" 
ea organ suprem al puterii executive. Doi ani mai tîr- 
ziu, la 29 noiembrie 1945. Adunarea Constituantă con
vocată Ia Belgrad a adoptat o declarație prin care a 
fost abolită monarhia și proclamată Republica Populară 
Federativă. Aceste două evenimente istorice au încunu
nat lupta eroieă, plină de sacrificii, dusă de popoarele 
Iugoslaviei, sub conducerea comuniștilor, împotriva 
fascismului, pentru libertatea și independența patriei, 
pentru eliberare națională și socială. Ele au deschis 
popoarelor iugoslave calea spre o viață mai bună, spre 
socialism.

Devenite stăpine pe propria lor soartă, _ popoarele 
iugoslave au înfăptuit profunde transformări social- 
politice, au obținut mari succese in opera de edificare 
socialistă. Capacitățile creatoare, hărnicia și talentul lor 
se oglindesc in remarcabile realizări dobindite sub con
ducerea U.C.I., in frunte cu președintele I. B. Tito, în 
toate domeniile vieții economice și sociale. In anii pu
terii populare au fost create noi ramuri de bază ale 
economiei naționale, regiuni întregi, menținute odi
nioară in înapoiere, și-au innoit înfățișarea. înaintând 
in pas cu progresul Întregii țări. Realizări importante 
au fost obținute și in dezvoltarea agriculturii, în înflo
rirea științei, învățămîntului, culturii și in ridicarea ni - 
velului de trai material și spiritual. In prezent, oamenii 
muncii din R.S.F.I. își consacră munca și capacitatea 
creatoare înfăptuirii măsurilor elaborate de U.C.I. pen
tru perfecționarea activității economice și sociale, întă
rirea unității și frăției popoarelor Iugoslaviei și dezvol
tarea socialistă a patriei.

Nutrind sentimente de caldă prietenie și solidaritate 
frățească față de oamenii muncii iugoslavi, poporul ro
mân urmărește cu viu interes și simpatie opera 
constructivă care se înfăptuiește în țara prietenă și ve

cina. Așezate pe temelia trainică a principiilor indepen
denței și suveranității naționale, integrității teritoriale, 
neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi 
și avantajului reciproc, relațiile de prietenie și co
laborare dintre România și Iugoslavia — relații eu 
vechi tradiții, făurite și cimentate în lupta comună pen
tru scuturarea jugului asupririi străine, pentru liber
tate, independență națională și progres social — se 
dezvoltă in mod ascendent pe toate planurile, politic, 
economic, tehnico-științific, în alte domenii de activi
tate. Sporesc an de an schimburile economice, se adin- 
cește cooperarea in producție, in special in construcția 
de mașini, în chimie și petrochimie, în dotarea indus
triei alimentare și in alte ramuri industriale. Rodnicia 
acestor relații și-a găsit o impresionantă materializare 
în grandioasa construcție comună de la Porțile de 
Fier, model al colaborării intre popoare egale în drep
turi și al bunei vecinătăți.

Un rol esențial în întărirea continuă a legăturilor 
reciproce il au bunele raporturi dintre Partidul Comu
nist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia* 
întemeiate pe respect și stimă reciprocă, pe principiile 
marxism-leninismului și internaționalismului proletar. 
Intre conducătorii de partid și de stat ai țărilor noastre 
s-au statornicit ea o practică eu caracter sistematic 
schimburile de păreri și experiență, contactele și vi
zitele reciproce la nivelul cel mai înalt, ea și Ia alte 
niveluri, cu rezultate din cele mai fructuoase. Desfă
șurată în acest cadru, ultima întilnire, care a avut loc 
eu prilejul inaugurării hidrocentralei de la Porțile de 
Fier, între tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito a înscris o nouă pagină luminoasă in cronica prie
teniei româno-iugoslave, aducînd o contribuție remar
cabilă la dezvoltarea colaborării frățești. în interesul 
ambelor popoare, al cauzei generale a socialismului și 
păcii.

Luind parte cu bucurie la marea sărbătoare a R.S.F. 
Iugoslavia, poporul român transmite popoarelor țării 
vecine și prietene felicitări călduroase și urări de noi 
și mari succese în opera lor constructivă, pentru con
tinua propășire a patriei lor socialiste.

Recepție oferită de ambasadorul
R. S. F. Iugoslavia

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
R.S.F. Iugoslavia, ambasadorul aces
tei țări la București, Iso Njegovan, 
a oferit marți o recepție în saloanele 
ambasadei.

Au participat tovarășii Emil Bod- 
naraș, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat. Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., Emil Drăgănescu. membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Cornel Burtică, membru

supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Maria Groza, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, George Ma- 
eovescu, ministrul afacerilor exter
ne, Teodor Marinescu, șef de secție 
la C.C. al P.C.R.. miniștri, conducă
tori ai unor instituții centrale și or
ganizații obștești, academicieni și 
alțî oameni de știință, artă și cultu
ră. generali și ofițeri superiori, zia
riști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București și 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

TELEGRAME

Cu prilejul sărbătorii naționale s 
Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia. ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a adresat o tele
gramă .de felicitare secretarului fe
deral interimar pentru afacerile ex
terne al R.S.F. Iugoslavia, Iakșa 
Petrici.

★

Cu prilejul sărbătorii, naționa
le a R.S.F. Iugoslavia. Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor, Consiliul • Național al Fe
meilor, glte organizații de masă și 
obștești și instituții centrale au trans
mis telegrame de felicitare organi
zațiilor similare din Iugoslavia.

(Agerprea)

Obiective însuflețitoare

Delegația Frontului 
din R. P. Polonă a
Marți a părăsit Bucureștiul delega

ția Frontului Unității Poporului din 
R.P. Polonă, condusă de tovarășul 
Henryk Korotynski, deputat în Seim, 
președintele Comitetului Frontului 
Unității Poporului din Varșovia, care, 
la invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, a făcut 
o vizită pentru . documentare și 
schimb de experiență in țara noas
tră. în timpul vizitei, oaspeții au 
avut convorbiri la consiliile locale 
ale F.U.S. din municipiul București, 
județele Argeș, Prahova și Brașov, 
au vizitat unități economice și Social- 
culturale.

Unității Poporului 
plecat spre patrie

Delegația a purtat convorbiri cu 
tovarășul Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., secretar al 
Consiliului Național al F.U.S., și cu 
tovarășa Tamara Dobrin, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
F.U.S.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășa 
Tamara Dobrin și activiști ai Consi
liului Național.

Au fost de față membri ai Ambasa
dei R.P. Polone la București.

Ca de fiecare dață, ziua 
națională a Iugoslaviei so- 
ciaijște a fftst întîmpinațâ 
printr-o amplă succesiune 
de manifestări în întreaga 
țară. Pretutindeni au avut 
loc fetlniuni științifice, 
spectacole festive, inaugu
rări de expoziții, întîlniri 
ale unor colective cu foști 
partizani.

Sărbătoarea națională ofe
ră prilejul unei noi re
trospective asupra drumu
lui străbătut de Iugoslavia 
în anii care s-au scurs de 
la proclamarea republicii, 
pină in prezent. Bilan
țul realizărilor obținute 
de popoarele din țara ve
cină și prietenă, sint, de 
buna seamă, un prilej de 
îndreptățită mîndrie. Ră
nile războiului nu se vin
decaseră încă și țara se 
angajase cu energie pe ca
lea industrializării intense. 
Ca urmare, de-a lungul ul
timului sfert de secol, rit
mul mediu de dezvoltare 
a economiei a fost de 7.3 
la sută anual, volumul pro
ducției industriale' sporind 
in acest an de 11 ori față 
de 1939.

Ritmul' impetuos de creș
tere a producției demons
trează cu pregnanță la ce 
nivel înalt de dezvoltare 
a ajuns economia iugosla
vă. Producția anuală de 
oțel este acum de aproape 
10 ori. iar cea de energie 
electrică de 25 de ori mai 
mare decît în 1939. tn în
treprinderile din întreaga 
țară continuă să se desfă
șoare un amplu proces de 
modernizare. Numai în 
ultimii cinci ani utilajele 
uzinelor si fabricilor au 
fost înnoite în proporție 
de peste 40 la sută, măr
turie elocventă a eforturi-

pen- 
i teh-
anual

— un indicator concludent 
tare exprimă sintetic spo- 
rwieâ’ potențialului econo
mic al țării — a crescut in 
medie de aproape 4 ori tn 
acești ani, față de 1939. 
Paralel cu venitul național 
a crescut și nivelul de 
trai al populației, fapt con
cretizat atît în sporirea 
puterii ei de cumpărare

lor statului iugoslav 
tru ridicarea nivelului 
nic al industriei.

Venitul național i

tul an, organizațiilor de 
partid din întreaga țara, 
a dat uu pUtcrm; im^d 
activității comuniștilor și 
a creat un climat favorabil 
traducerii cu mai multă e- 
ficiențăWU viață obi _ 
velor stabilite : întărire® 
unității de acțiune a clasei 
muncitoare. consolidarea 
autoconducerii socialiste, a- 
firmarea continuă a rolului 
U.C.I. in societatea socia
listă iugoslavă.

CU mult intere* este aș-

ieri i;

CORESPONDENȚA DIN BELGRAD

I economic* șl 
> anul 1973.

de la premisei* 
clar de documen

tele reuniunii recente de 
la~ Brioni a Prezidiului 
U,G>1., sarcinile planului 
economic pe 1973 prevăd 
menținerea unui ritm sus
ținut al dezvoltării indus
triei socialiste a Iugosla
viei, a cărei producție va 
crește în anul viitor cu 7 
pină la 8 la sută. Anul 
1973 va marca un impor
tant pas înainte în produc
ția de utilaj, destinat în 
primul rînd întreprinderi
lor iugoslave și exporturi
lor. în sectorul socialist al

dezvoltării 
sociale pe

a

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 28-a aniver

sări a eliberării Albaniei de sub jugul 
fascist și împlinirii a 60 de ani de la 
proclamarea independenței de stat a 
țării, ministrul afacerilor externe. 
George Macovescu, a adresat minis
trului afacerilor externe al R. P. Al
bania, Nesti Nașe, o telegramă de 
felicitare.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Populare Albania. Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România. Consiliul Națio
nal a! Femeilor, alte organizații de 
masă și obștești și instituții centrale 
au transmis telegrame de felicitare 
organizațiilor similare din Albania.

*
O delegație a Consiliului Național 

al Femeilor, condusă de Suzana Gâ-

dea. președinta consiliului, a plecat 
marți dimineața la Cairo, unde, la 
invitația ministrului afacerilor so
ciale al Republicii Arabe Egipt, dr. 
Aisha Rateb, va face o vizită de prie
tenie in această țară. Pe aeropor
tul Otopeni. delegația a fost con
dusă de Lucia Demetrius, vicepre
ședintă. și de alte membre ale Con
siliului Național al Femeilor.

★

Ambasadorul Marii Britanii la 
București, dl. D. R. Ashe, a adresat 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România condoleanțe în le
gătură cu încetarea din viață a aca
demicianului Henri Coandă.

vremea
Ieri în țară : vremea a continuat 

să se Încălzească in toate regiunile. 
Cerul a fost variabil, cu înnorări mai 
accentuate in zona de munte unde, 
cu totul izolat, a nins. Vîntul a su
flat slab pină la potrivit, cu inten
sificări izolate în Oltenia și Moldova 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între minus 2 grade la Joseni. 
Miercurea Ciuc si plus 10 grade la 
Rimnicu Sărat. în București : vre
mea a fost relativ frumoasă și s-a

Încălzit ușor. Vînt în general slab. 
Temperatura maximă a fost de 7 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
39 noiembrie, 1 și 2 decembrie. în 
țară : vreme relativ călduroasă. Ce
rul va fi variabil. înnorări mai ac
centuate se vor semnala in jumăta
tea de nord-vest a țării, unde vor 
cădea ploi slabe. Vînt potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre minus 2 și plus 8 gra
de, iar maximele vor oscilă între 5 
și 15 grade. Ceață slabă. In Bucu
rești : vreme relativ călduroasă și 
in genera! frumoasă. Cerul va fi 
variabil. Vint slab. Temperatura 
ușor variabilă.

cît și in diversitatea pro
duselor pe care le poa
te achiziționa. Aproape 
în toate localitățile țării 
s-au construit numeroase 
locuințe noi, școli, așeză
minte de artă și sociale. 
Numai în. anul 1970, în Iu
goslavia s-au dat în folo
sință peste 120 000 de lo
cuințe. Pe harta țării au 
apărut noi orașe, în timp 
ce multe din cele vechi 
s-au dezvoltat în ritm ra
pid. Belgradul, de pildă, 
s-a mărit de peste patru 
ori.

Anul acesta, sărbătorirea 
zilei republicii coincide cu 
o perioadă în care actua
litatea internă iugoslavă 
este caracterizată, pe de o 
parte, de via activitate po
litică desfășurată de Uniu
nea Comuniștilor iar, pe 
de altă parte, de amplifi
carea și intensificarea pre
ocupărilor generale în 
sfera economică. Scrisoa
rea președintelui I.B. Tito 
și a Biroului Executiv al 
Prezidiului U.C.I.. adresată, 
în luna octombrie a aces-

teptată Conferința a IlI-a 
a UiC.I., care își va începe 
in curînd lucrările. Acest 
înalt for de partid se va 
reuni pentru a examina 
problemele îmbunătățirii 
activității politico-educative 
a comuniștilor în rindurile 
tineretului, mobilizării ti
nerei generații în vederea 
unei contribuții mai rod
nice a acesteia la înfăptui
rea idealurilor revoluțio
nare ale societății.

Amplificarea preocupări
lor concrete, metodice, pe 
tărîmul economic a fost 
pregnant relevată de con
cluziile recentei ședințe a 
Prezidiului Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, 
care a situat în centrul a- 
tenției necesitatea unei ac
tivități intense, sistematice, 
pentru rezolvarea proble
melor Stringente In acest 
domeniu. Un capitol im
portant în această privin
ță îl constituie proiectul 
de rezoluție adoptat re
cent de guvern privind 
principalele obiective ale

economiei, productivitatea 
muncii va spori cu 4 la 
sută, în timp ce investițiile 
în domeniul mijloacelor 
de bază vor crește în a- 
ceeași perioadă 'cu 6,5 la 
sută. O semnificativă di
mensionare își găsesc în 
prevederile proiectului de 
rezoluție obiectivele pri
vind comerțul exterior. Se 
preconizează sporirea cu 
11 pînă la 12 la sută în 
1973 a exportului de măr
furi și servicii.

Acestea sînt numai' cîte- 
va elemente care permit 
prefigurarea unei imagini 
a dezvoltării economico- 
sociale a Iugoslaviei socia
liste în anul viitor.

Recapitulînd, cu prilejul 
aniversării republicii, -dru
mul parcurs în făurirea li
nei vieți noi, trecînd tn 
revistă noile obiective !n- 
suflețitoare aflate în fața 
lor, popoarele Iugoslaviei 
socialiste privesc cu încre
dere în viitor și își încor
dează puterile pentru ridi
carea patriei lor socialiste 
pe noi trepte ale civiliza
ției și progresului.

Georqe IONESCU

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Tenis

„TURNEUL CAMPIONILOR"

În cîteva rînduri

BARCELONA 28 (Agerpres). — La 
..Palau blau grana", noua sală de 
sport din Barcelona, au început a- 
seară intrecerile „Turneului campio
nilor" la tenis, competiție care re
unește pe primii 8 jucători clasați 
în „Marele premiu F.I.L.T.“-1972.

în prima partidă s-au intilnit a- 
mericanii Stan Smith și Jim Con
nors. Smith a obținut victoria cu 
scorul de 3—6. 6—2, 7—5. A urmat 
apoi întilnirea dintre campionul 
cehoslovac Jan Kodes și spaniolul 
Gimeno. După 51 de minute, Kodes 
a ciștigat cu 6—3, 6—2.

La ora cind închidem această 
ediție, nu ne-a parvenit încă re
zultatul meciului dintre Ilie Năs- 
lase și Tom Gorman.

PRONOSPORT

CIȘTIGURILE CONCURSULUI
Nr. 48 DIN 26 NOIEMBRIE 1972

CATEGORIA I : (13 rezultate)
4 variante 10 la sută a 33 227 lei.

CATEGORIA A II-A : (12 rezul
tate) 112,75 variante a 1 415 lei.

CATEGORIA A III-A : (11 rezul
tate) 1 508,95 variante a 159 lei.

Pe stadionul Republicii din 
Capitală se va desfășura, astăzi, 
un interesant cuplaj fotbalistic, 
în prima partidă (de la ora 15), 
selecționata seriei I va primi re
plica selecționatei seriei a II-a 
a diviziei B. în continuare, de 
la ora 16,45, pe gazonul stadio
nului, lotul A va evolua în com
pania lotului de tineret.

FOTBAL : Marți ia Razgrad. in
tr-un meci internațional amical de 
fotbal, echipa bulgară Ludpgorec a 
învins cu scorul de 1—0 pe Sportul 
Studențesc București.

HOCHEI. Aseară, pe patinoarul ar
tificial din parcul sportiv „23 Au
gust", s-a disputat întilnirea interna
țională amicală de hochei pe gheață 
dintre echipele României și R.P.D. 
Coreene. Hocheiștii români au obți
nut victoria cu scorul de 14—1 (5—0, 
7—0, 2—1). Astăzi de la ora 18.00 are 
loc o nouă partidă.

ȘAH. — A început cea de-a 8-a 
ediție a tradiționalului turneu inter

național masculin de șah de la Palm» 
de Mallorca. Participă 12 mari 
maeștri internaționali (printre care și 
Florin Gheorghiu) și 4 maeștri, din 
10 țări. în prima rundă, Florin 
Gheorghiu (cu piesele albe) l-a în
vins in 35 de mutări pe spaniolul 
Juan Manuel Bellon.

RUGBI. — Localitatea italiană 
Ao.ste a găzduit meciu-l dintre selec
ționatele de rugbi ale Italiei și Iugo
slaviei, disputat în cadrul „Cupei 
Națiunilor — F.I.R.A.". La capătul 
unui joc echilibrat, rugbiștii italieni 
au obținut victoria la limită : 13—12 
(9-6).

TENIS. — Echipa masculină de te
nis a R.F. a Germaniei s-ă calificat 
pentru semifinalele Cupei europene 
pe teren acoperit. în meciul cu for
mația Cehoslovaciei, desfășurat Ia 
Hanovra. vest-germanii au obținut 
victoria cu scorul de 4—1.

PATINAJ ARTISTIC. — La Gla
zov s-au încheiat întrecerile pentru 
„Cupa U.R.S.S." la patinaj artistic 
feminin. Victoria a revenit Marinei 
Sanaia, cu un total de 235 puncte. Pe 
locul secund s-a clasat Tatiana Ole- 
neva —, 234,1 puncte. Campioana 
unională. Marina Titova, principala 
favorită a concursului, a avut o evo
luție neconcludentă, clasindu-se doar 
pe locul patru.
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După mai multe zile de dezbateri, 
care au pus în evidență cea mai largă adeziune 

față de inițiativa României

ADUNAREA GENEBA1A A APROBAT
IN UNANIMITATE REZOLUȚIA PRIVIND 
ÎNTĂRIREA ROIULUI NAȚIUNILOR UNITE 

IN VIATA INTERNATIONAL!
NEW YORK 28. — Corespondentul nostru C. Alexandroaie 

transmite. După mai multe zile de dezbateri, în cadrul cărora 
au luat cuvîntul un mare număr de vorbitori exprimînd cea 
mai largă adeziune față de inițiativa țării noastre, Adunarea 
Generală a O.N.U. a adoptat cu unanimitate de voturi pro
iectul de rezoluție elaborat de România, căreia i s-au alăturat 
îl de state în calitate de coautoare, asupra creșterii rolului 
Națiunilor Unite în viața internațională.

Delegații care au. luat cuvîntul în 
ultima zi a dezbaterilor au subliniat, 
oa si vorbitorii din zilele prece
dente, însemnătatea deosebită a ini
țiativei României pentru sporirea 
•ficacității O.N.U., pentru cauza pă
cii si cooperării în lumea întreagă.

Reprezentantul Liberiei, Hilary Da
vid, a arătat că „revitalizarea Or- 
ganizatiei Națiunilor Unite si întă
rirea rolului ei în domeniul menți
nerii si consolidării păcii și secu
rității internaționale, al dezvoltării 
cooperării între toate națiunile și al 
promovării normelor de drept inter
național. în relațiile dintre state con
stituie ..problema centrală a organi
zației noastre. Această problemă 
este, de fapt, piatra unghiulară a 
Națiunilor Unite".

„Na există nici o îndoială, a 
continuat vorbitorul, asupra o- 
portunității dezbaterii acestei 
probleme ți a includerii sale 
pe agenda prezentei sesiuni, ea 
■ chestiune de mare importan
tă ți urgentă. Acest punct este 
in consonanță cu înseși princi
piile oare au stal la baza creă
rii organizației noastre in urmă 
eu aproape trei decenii".

Vorbitorul a trecut în revistă sar
cinile mari care stau în fata orga- 
rneațibî, relevind necesitatea de a se 
plate ' capăt cursei înarmărilor, in 
special a înarmărilor nucleare, de a 
#• eradic® colonialismul și a se mic
șora decalajele mari ce separă țările 
în cure de dezvoltare de statele pu- 
teraiic industrializate.

Liberia consideră că este drep
tul fiecărei țări de a fi consultată 
și de a i se permite să-și aducă pro
pria contribuție la rezolvarea ma
rilor probleme ale societății în care 
trăiește. Aceasta este o condiție e- 
eentială pentru crearea acelui spi
rit de cooperare și înțelegere necesar 
găsirii unor soluții generai accepta
bile.

In ciuda minusurilor sale, a spus 
vorbitorul, Organizația Națiunilor 
Unite poate deveni un instrument 
eficace prin mijlocirea căruia ome
nirea își va putea realiza aspirațiile 
sale de pace și progres. „De aceea, 
delegația Liberiei sprijină eu putere 
proiectai de rezoluție prezentat de 
Româaia".

Piero Vinci, ambasador, reprezen
tantul permanent al Italiei la O.N.U., 
a declarat : „Guvernul italian consi
deră că, în paralel cu respectarea 
pe declin a scopurilor și principiilor 
Cartei, unele gtructuri ale Națiunilor 
Unite trebuie adaptate la noile rea
lități ți cerințe apărute in ultimii 25 
de ani.

De aceea, guvernul italian tine 
să felicite România pentru în
scrierea acestei chestiuni pe a- 
genda sesiunii Adunării Gene
rale. După cum au mai subli
niat și alți vorbitori, luăm notă 
cu satisfacție de faptul că de
legația României a organizat 
pentru promovarea acestei ini
țiative consultări cu cit mai 
multe delegații posibil, dovedind 
astfel acel spirit de cooperare 
ți înțelegere reciprocă conform 
eu principiile Cartei și asigu
rând, astfel, succesul deliberă
rilor plenarei. Asemenea fel de 
abordare ți spirit de cooperare 
arătat ta problema activității 
O.N.U. a fost, recent, reafirmat 
în convorbirile eare au avut loc 
la București intre miniștrii de 
externe ai Italiei și României 
ți subliniat clar in comunicatul 
comun din 11 noiembrie 1972.

Subliniem, de asemenea. eu 
o satisfacție deosebită că docu
mentul final ce ne-a fost supus 
nu este o rezoluție declamatorie, 
ci are efectul de a atrage aten
ția statelor membre asupra unei 
probleme de o substanțială im
portanță pentru organizația 
noastră. Găsim in text multe 
propuneri de natură să facă din 
O.N.U. un instrument al menți
nerii păcii și securității în lume.

îți încheiere, reprezentantul Italiei 
s-a referit la necesitatea lărgirii com
ponenței. Consiliului de Securitate și 
a Consiliului Economic și Social spre 
a te spori eficacitatea, ia importanța 
reafirmării principiilor fundamentale 
ale dreptului international pri
vind relațiile dintre state : res
pectul integrității teritoriale, nein
tervenția în afacerile interne ale 
altor state, reglementarea diferen
delor prin mijloace pașnice, nefoilosi- 
rea forței sau a amenințării cu forța. 
Pentru toate aceste motive, a spus 
vorbitorul, „Italia a hotărît să spri
jine și să devină coautoare la proiec
tai de rezoluție inițiat de România".

Subliniind „încrederea de nezdrun
cinat a Tunisiei în principiile și sco
purile prevăzute în Cartă, dhrinț.a sa 
de a-și aduce o contribuție construc
tivă la orice eforturi vizind creșterea 
rolului ’ți' eficacității organizației in 
relațiile internaționale contempo
rane". Moncef Kedad. ambasador in 
Ministerul da Externe al Tunisiei, 

a declarat : „Felicităm România că a 
concentrat în mod concret atenția 
statelor membre asupra acestei pro
bleme urgente și complexe, căreia 
delegația Tunisiei îi acordă întregul 
ei sprijin".

Reprezentantul Tunisiei a subliniat 
eă „atît în memoriul explicativ al gu
vernului român, privind cererea de 
înscriere a punctului de care ne ocu

„Adunarea Generală,
Examinînd punctul intitulat „Creșterea rolului Organizației Națiu

nilor Unite în menținerea și întărirea păcii și securității internaționale, 
in dezvoltarea colaborării intre toate națiunile, in promovarea normelor 
dreptului internațional in relațiile dintre state",

conștientă că Organizația Națiunilor Unite este chemată să acționeze 
consecvent pentru respectarea in relațiile dintre toate statele a prin
cipiilor abținerii de la amenințarea cu forța sau folosirea forței împo
triva integrității teritoriale sau a independenței politice a oricărui stat, 
reglementării disputelor internaționale pe cale pașnică, neamestecului 
în treburile interne, egalității suverane a tuturor statelor, egalității in 
drepturi și a dreptului popoarelor de a-și hotărî singure soarta, coope
rării intre state,

convinsă de necesitatea de a se aduce in continuare îmbunătățiri acti
vității^ Națiunilor Unite și organismelor sale, ținînd seama de noile 
realități din lume, astfel incit O.N.U. să devină un for eficient al în
tregii comunități mondiale, să asigure participarea tuturor statelor la 
soluționarea problemelor ce se pun in fața omenirii,

1) Recunoaște că este imperios necesar ca Organizația să devină un 
instrument mai eficace in apărarea și întărirea independenței și suve
ranității tuturor statelor, a dreptului inalienabil al fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta, fără nici un amestec din afară și. potrivit 
Cartei, să acționeze cu toată fermitatea pentru prevenirea și curmarea 
actelor de agresiune sau a oricăror alte acțiuni care ar primejdui pacea 
și securitatea internațională ;

2) își exprimă convingerea că. este necesară creșterea rolului Orga
nizației pentru ca aceasta să fie in măsură să aducă o contribuție 
sporită la rezolvarea problemelor internaționale in interesul tuturor po
poarele, al păcii și securității generale ;

3) Cheamă stăruitor toate statele membre să-și îndeplinească obli
gațiile asumate în virtutea Cartei și, în conformitate cu prevederile 
acesteia, să transpună in viață rezoluțiile organelor Națiunilor Unite :

4) Adresează un apel insistent statelor membre să folosească din plin 
cadrul și mijloacele pe care le oferă O.N.U. pentru soluționarea pro
blemelor internaționale de interes comun, să contribuie la identificarea 
căilor și mijloacelor menite să ducă la întărirea capacității de acțiune 
și la creșterea eficacității Organizației în înfăptuirea idealurilor de 
pace, libertate și progres ale popoarelor ;

5) Invită statele membre să comunice secretarului general pînă cel 
mai tirziu la 30 iunie 1973 opiniile și sugestiile lor cu privire la căile și 
mijloacele de natură să contribuie la întărirea rolului Organizației Na
țiunilor Unite in viața internațională, inclusiv propuneri in vederea în
tăririi eficacității hotăririlor și rezoluțiilor adoptate de organele Națiu
nilor Unite ;

6) Roagă pe secretarul general să pregătească un raport pe baza păre
rilor și sugestiilor care vor fi făcute in conformitate cu paragraful 5 de 
mai sus și a dezbaterilor asupra acestui punct și să prezinte Adunării 
Generale acest raport la cea de-a 28-a sesiune a sa ;

7) Hotărăște să înscrie pe ordinea de zi provizorie a celei de-a 28-a 
sesiuni punctul intitulat „Creșterea rolului Organizației Națiunilor Uni
te in menținerea și intărirea păcii și securității internaționale, în dez
voltarea colaborării între toate națiunile, in promovarea normelor drep
tului internațional in relațiile dintre state".

_____________________________________ /
păm, cit și in proiectul de rezoluție 
au fost expuse cu multă grijă rațiu
nile acestei inițiative pentru asigu
rarea unui deplin succes misiunii de 
întărire a rolului O.N.U. Printre a- 
cestea, în memoriul explicativ se ci
tează lichidarea definitivă a colonia
lismului și neocoloniaijsmului, a ra
sismului și a oricăror forme de dis
criminare rasială, sprijinirea hotărită 
a luptei popoarelor contra domina
ției străine, pentru libertate și inde
pendență națională. în același docu
ment se vorbește despre progresul 
economic și social al țărilor în curs 
de dezvoltare, de reducerea și elimi
narea decalajelor care le despart de 
statele industrializate, de aplicarea 
unor programe vizind sprijinirea 
eforturilor țărilor în curs de dezvol
tare. ia realizarea cărora statele dez
voltate sint chemate să-și aducă o 
contribuție substanțială.

Rămînem recunoscători delega
ției române pentru prețioasa sa 
contribuție și exprimăm speran
ța că toate statele membre vor 
răspunde favorabil apelului ei 
printr-o cooperare mai strinsă 
și mai fructuoasă în acest do
meniu și, în mod deosebit, prin 
expresia asigurării lor de a în
deplini fără echivoc angajamen
tele asumate în virtutea Cartei 
și hotărîrea lor de a aplica cu 
bună credință și fără reticențe 
hotăririle și recomandările orga
nizației noastre".

Toru Nakagawa, ambasador, repre
zentantul permanent al Japoniei la 
O.N.U.. a spus : „Delegația japoneză 
sprijină rezoluția inițiată de Româ
nia. Guvernul Japoniei manifestă un 
interes pozitiv în întărirea rolului 
O.N.U. și, de aceea, salută inițiativa 
României de a aduce in atenția 
noastră această problemă. Noi apre
ciem faptul că delegația română, 
după intense consultări cu numeroa
se state aparținind unor diverse gru
puri regionale, a elaborat cu atita 
grijă acest proiect de rezoluție, care 
are acum peste 30 de coautori și 
merită a se bucura de un larg spri
jin în plenară. Guvernul Japoniei 
va transmite secretarului general al 
O.N.U. opiniile sale despre căile și 
mijloacele de întărire a O.N.U. în 
conformitate cu rezoluția, supusă 
dezbaterilor de România".

Louis de Guiringaud, ambasador. 

reprezentantul permanent al Franței 
la O.N.U., a relevat: „Națiunile Unite 
nu sint altceva decît suma voinței, 
bune sau rele, a statelor care o 
compun. O.N.U, este tocmai ceea ce 
noi investim in ea". Menționînd 
unele din realizările înseninate ale 
Națiunilor Unite în direcția promo
vării cooperării dintre state, a pre
venirii unor conflicte care s-ar fi 
putut transforma în confruntări, 
vorbitorul a subliniat că „Mulți din
tre noi regretă însă faptul că unele 
dintre cele mai importante acțiuni 
internaționale au avut loc în afara 
cadrului organizației". „Inițiativa 
României, a arătat reprezentantul 
Franței, este foarte oportună în a ne 
determina să examinăm posibilită
țile existente pentru întărirea O.N.U. 
în scopul de a acoperi noile etape 

spre consolidarea securității și dez
voltării cooperării între state. Prin
cipiile menționate in rezoluție sint 
printre cele mai importante princi
pii care trebuie să ghideze acțiunile 
organizației noastre. Nefolosirea for
ței sau a amenințării cu forța contra 
integrității teritoriale a statelor, re
glementarea pe cale pașnică a dife
rendelor. neintervenția in afacerile 
interne ale altor state, egalitatea su
verană a statelor, datoria de a coo
pera și dreptul popoarelor la auto
determinare constituie principiile 
fundamentale ale Cartei și spiritul 
esențial care inspiră Națiunile Unite. 
Apelul din rezoluție adresat state
lor membre de a folosi din plin 
structura organizației și mijloacele 
prevăzute în Cartă este cit se poate 
de elocvent și oportun. Prin studiul 
prevăzut de rezoluție ni se cere să 
analizăm măsuri pentru creșterea 
rolului O.N.U. Delegația mea va lua 
parte activă la elaborarea acestui 
studiu. Felicităm delegația României 
pentru contribuția sa și sintem 
bucuroși să observăm printre co
autorii rezoluției pe vecinii noștri 
Belgia și Italia.

Trecîndu-se la vot, proiectul de 
rezoluție inițiat de România a fost 
adoptat în unanimitate

După adoptarea documentului, a 
luat cuvîntul reprezentantul Româ
niei la O.N.U., Ion Datcu, care a 
subliniat că „dezbaterile care au 
avut loc și aprobarea unanimă a 
proiectului de rezoluție au relevat 
înțelegerea necesității obiective de 
a întări O.N.U, și de a-i spori ca
pacitatea și rolul in viața interna
țională. Acestea au marcat, totodată, 
un angajament din partea noastră, 
a tuturor, de a continua cu hotărire 
opera începută. Sintem conștienți de 
complexitatea sarcinilor care ne 
stau în față. Important este însă de 
a persevera în explorarea căilor și 
mijloacelor oferite de Cartă pentru 
a atinge obiectivele comune și pen
tru a conlucra cu răbdare și, mai 
ales, cu voință politică pentru a ob
ține rezultate practice".

Reprezentantul român și-a expri
mat convingerea că spiritul con
structiv, de lucru și cooperare, care 
a caracterizat examinarea chestiu
nii creșterii rolului O.N.U, In viața 
internațională, va prevala și în vii
tor în eforturile vizind realizarea 
acestui țel

helsinki Consens asupra 
problemelor de procedură

HELSINKI 28 (Agerpres). — îna
inte de încheierea ședinței de marți 
dimineață a convorbirilor pregătitoa
re multilaterale în problema confe
rinței general-europene pentru secu
ritate și cooperare a fost anunțat ur
mătorul consens — primul din cadrul 
reuniunii — intervenit asuipra pream
bulului și punctului 1 «le proiectului 
de procedură :

„Participanții Ia consultările de la 
Helsinki in problema conferinței eu
ropene pentru securitate și cooperare 
vor purta aceste consultări în urmă
torul mod :

R. P. ALBANIA

Adunarea festivă 
de la Vlora

TIRANA 28 (Agerpres). — Cu pri
lejul sărbătoririi, la 28 noiembrie, a 
60 de ani de la proclamarea indepen
denței naționale a Albaniei și ani
versării, la 29 noiembrie, a 28 de ani 
de la eliberarea țării de sub jugul 
fascist, la Vlora a avut loc o adunare 
festivă, la care a luat cuvîntul Hysni 
Kapo, membru al Biroului Politic, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Albania.

în cuvîntarea sa, vorbitorul a tre
cut în revistă principalele etape isto
rice ale luptei poporului albanez pen
tru libertate națională și socială.

0 DELEGAȚIE ECONOMICĂ 
A R. D. GERMANE 

IN S.U.A.
NEW YORK 28 (Agerpres). — A- 

genția A.D.N. informează că o dele
gație a Republicii Democrate Germa
ne. condusă de Gerhard Beii, secre
tar de stat la Ministerul pentru Re
lații Economice Externe, se află în- 
tr-o vizită în S.U.A. Delegația a a- 
vut, pînă acum, convorbiri cu repre
zentanți ai cercurilor economice și 
financiare din Los Angeles, San Fran
cisco, Chicago și Minneapolis asupra 
posibilităților de dezvoltare a rela
țiilor economice dintre R.D.G. și 
S.U.A.. precum și de lărgire a coope
rării dintre Bank of America și Ban
ca de Comerț Exterior a R.D. Ger
mane.

Ședința Comitetului
t I

pentru colaborarea 
tehnico-stiintifica al C.A.E.R.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc a treia ședință a 
Comitetului pentru colaborarea teh- 
nico-științifică al C.A.E.R. Au parti
cipat reprezentanți ai țărilor membre. 
La examinarea unor probleme a par
ticipat și un reprezentant al Iugo
slaviei.

Comitetul a analizat modul cum se 
realizează, în domeniul său de acti
vitate, hotăririle sesiunii a XXVI-a 
a C.A.E.R. și recomandările adoptate 
la ședințele Comitetului Executiv al 
C.A.E.R.

Au fost convenite, de asemenea, 
direcțiile principale ale colaborării 
tehnico-științifice pe anii 1976—1980. 
Au fost examinate, totodată, proble
me ale colaborării in domeniul pro
tecției mediului ambiant, precum și 
raportul cu privire la stadiul colabo
rării țărilor membre ale C.A.E.R. și 
R.S.F.I. in acest domeniu.

înfăptuind consecvent politica de 
adincire a legăturilor de prietenie și 
colaborare cu țările socialiste. Româ
nia se pronunță și militează activ 
pentru extinderea relațiilor eu cele
lalte state, fără deosebire de orin- 
duire socială, în spiritul coexistenței 
pașnice și in interesul destinderii. în
țelegerii și cooperării internaționale. 
O preocupare constantă, în acest 
sens, manifestă țara noastră pentru 
dezvoltarea relațiilor ou statele bal
canice, pornind de la considerentul că 
statornicirea unor relații de convie
țuire pașnică și cooperare fructuoasă 
este. în interesul popoarelor din a- 
ceastă regiune, reprezintă un ele
ment important al păcii și securită
ții in Europa și in lume. Așa cum 
arată tet mai evident practica inter
națională, destinderea și pacea recla
mă eforturi susținute pentru dezvol
tarea contactelor și a schimburilor de 
vederi, căutarea perseverentă a căi
lor de înțelegere.

în acest context, s-a desfășurat, cu 
rezultate pozitive, vizita în -țara 
noastră a ministrului supleant al 
afacerilor externe al Greciei, Phaidon 
Annino Cavalieratos, vizită care s-a 
înscris pe linia contactelor la dife
rite niveluri între reprezentanții ce
lor două țări, a cursului pozitiv as
cendent al relațiilor de bună vecină
tate româno-elene, cu vechi’și bogate 
tradiții.

Clădite pe principiile egalității în 
drepturi, respectului și avantajului 
reciproc, relațiile româno-elene s-au 
dezvoltat continuu în ultimii ani, pe 
multiple planuri, găsindu-și expresie 
în acordurile și convențiile în dome
niul comercial, al cooperării econo
mice și tehnice, al turismului, al ra
porturilor consulare1 și în constituirea 
comisiei mixte guvernamentale de co
laborare între cele două țări.

Un moment esențial al vizitei l-a 
constituit primirea oaspetelui grec 
de către președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu ; prilej cu 
care au fost abordate probleme de 
mare însemnătate privind dezvolta
rea pe planuri multiple a relațiilor 
bilaterale, precum și unele probleme 
ale situației Internaționale actuale, 
în cursul primirii s-a apreciat de 
ambele părți că evoluția pozitivă s 
relațiilor bilaterale corespunde inte
reselor celor două țări și popoare, 
ale promovării climatului de bună 
vecinătate și cooperare în Balcani. 
România și Grecia, ca ți celelalte

1. — Toate statele reprezentate vor 
participa la consultări pe baza suve
ranității egale, reprezentînd țări in
dependente și in condiții de deplină 
egalitate. Aceste consultări se vor 
desfășura în afara alianțelor mili
tare".

Marți seara, dezbaterile în proble
mele de procedură s-au încheiat. 
Participanții au ajuns la un acord a- 
supra principiilor care vor sta la baza 
desfășurării actualei reuniuni. Textul, 
în redactare definitivă, va fi prezen
tat participanților în ședința de 
miercuri dimineața.

NOUL CABINET 
CANADIAN

OTTAWA 28 (Agerpres). — Primul 
ministru al‘Canadei, Pierre Elliott 
Trudeau, a anunțat, la 27 noiembrie, 
constituirea noului guvern canadian, 
ca urmare a rezultatelor alegerilor 
legislative anticipate de la 30 oc
tombrie a.c. în fapt, este vorba de 
o remaniere care afectează 10 din 
cele 30 de portofolii ale cabinetului. 
Schimbarea cea mai marcantă o re
prezintă numirea lui Alastair Gilles
pie în funcția de ministru al indus
triei și comerțului, care îl înlocuiește 
pe Jean-Luc Pepin, înfrînt în alege
rile legislative din 30 octombrie.

Principalele ministere și-au păs
trat vechii titulari, printre care și 
ministrul de externe, Mitchell 
Sharp.

■ iiiiiiia ■■■■■■■■■sa
Sesiunea extraordinară a

C.I.P.E.C. La Santiago de Chile
se desfășoară lucrările sesiunii extra
ordinare a Consiliului interguverna- 
mental al țărilor exportatoare de cu
pru (C.I.P.E.C.), din care fac parte 
Chile, Peru, Zambia și Republica 
Zair. Scopul reuniunii este acela de 
„a stabili un mecanism permanent de 
protecție și solidaritate față de orice 
încercare de agresiune economică sau 
comercială exercitată împotriva unui 
stat membru al C.I.P.E.C.".

Ciu En-lai, premierul. Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze, și Ci 
Pin-fei, ministrul afacerilor externe, 
au avut o întrevedere cu Khalil Abu 
Hamad, ministrul de externe al Liba
nului. aflat intr-o vizită oficială la 
Pekin — informează agenția China 
Nouă.

Republica Ciad a hotărît 
să recunoască R. P. Chi
neză a anunî®t marți, cu prilejul 
unei declarații radiodifuzate, pre
ședintele acestei țări, Franțois Tom- 
balbaye.

Alegerile municipale (in 
localități cu mai mult de 5 000 de 
locuitori). provinciale și legislative 
parțiale, organizate duminică și luni 
în Italia, indică o relativă stabilitate 
a electoratului italian și menținerea 
unui oarecare echilibru de forțe in
tre coaliția guvernamentală prezidată 
de Giulio Andreotti și opoziție, cu 
o pierdere generală mai substanțială 
pentru partidele de dreapta italiene, 
în timp ce un progres a fost înre
gistrat. de partidele de stingă, demo- 
crat-creștinii și liberalii au fost ne- 
voiți să consemneze un recul față de 
alegerile legislative și comunale din 
mai anul acesta.

state din această regiune, sint vital 
interesate în consolidarea păcii și 
securității în Balcani și pe întregul 
continent european. în mod firesc, 
convorbirile româno-elene, care au 
avut loc chiar in zilele cind se des
fășoară la Helsinki reuniunea multi
laterală în problemele pregătirii con
ferinței europene pentru cooperare 
și securitate, au acordat un loc cen
tral acestor probleme și merită rele
vat, ca deosebit de important, fap
tul că discuțiile au scos ini evidență 
multe puncte comune sau foarte a- 
propiate în aceste probleme. Ro
mânia și Grecia și-au reafirmat vo

0 contribuție la dezvoltarea 
relațiilor româno-elene, 

la cauza securității și cooperării 
în Balcani și in întreaga Europă
ința de a contribui activ la pregă
tirea și organizarea conferinței ge
neral-europene, concepută astfel in
cit să ofere cadrul propice partici
pării egale a tuturor statelor la edi
ficarea unui sistem trainic, eficace 
de securitate, la dezvoltarea colabo
rării multilaterale, în slujba cauzei 
păcii în Europa și în lume.

în discuții s-a vădit că între cele 
două țâri există un consens deplin 
cu privire la necesitatea ca viitearea 
conferință europeană să consfințeas
că, într-un document semnat de țările 
participante, principiile care să stea 
la baza relațiilor dintre toate sta
tele europene — egalitatea în drep
turi. respectul reciproc al indepen
denței și suveranității naționale, al 
integrității teritoriale, neamestecul tn

încheierea Congresului P. C. din Guadelupa
POINTE-A-PITRE 28 (Ager

pres). —-La Pointe-ă-Pitre s-au în
cheiat lucrările celui de-al V-lea Con
gres al Partidului Comunist din Gua
delupa, la care au participat 159 de 
delegați. Pe adresa congresului au 
fost primite mesaje de salut din par
tea a peste 30 de partide frățești, 
printre care și din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân.

Raportul Comitetului Central și 
cuvîntările rostite de delegați au a- 
cordat o atenție deosebită consolidării 
organizațiilor de bază ale partidului, 
întăririi rîndurilor comuniștilor, par
ticipării mai intense a membrilor de

Semnarea protocolului privind schimbul 
de mărfuri pe anul 1973 Intre România 

și R. 0. Germană
BERLIN 28. — Corespondentul

nostru, Șt. Deju, transmite : La 
28 noiembrie a fost semnat la Berlin 
protocolul privind schimbul de 
mărfuri între Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană pe anul 1973. Documentul 
stabilește o creștere importantă a vo
lumului schimburilor de mărfuri 
față de volumul prevăzut pentru 1972.

România va livra în R. D. Ger
mană, printre altele : mașini-unelte, 
utilaj energetic, aparataj de joasă 
tensiune, utilaj pentru industria mi
nieră și metalurgică, echipament 
petrolier, utilaj pentru industria ali
mentară, tractoare, rulmenți, locomo
tive de mină, autovehicule, vagoane, 
produse chimice, mobilă, materiale 
de construcții, bunuri de consum etc.

AGENȚIILE
1 *

DE PRESĂ

TRANSMIT:

Șahinșahul Iranului. Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, l-a 
primit, la Palatul Niavaran. pe 
Ion Mărgineanu. director gene
ral al Agenției Române de Pre
să — ..Agerpres". secretar al 
Marii Adunări Naționale, care 
face o vizită in această tară, la 
invitația lui A. Massoudi. vice
președinte al Senatului și pre
ședinte al grupului de presă 
„Etelaat".

în cadrul convorbirii, suve
ranul iranian a transmis pre
ședintelui Consiliului de Statal 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, un cordial 
mesaj de prietenie și cele mai 
bune urări de sănătate, pre
cum și fericire și prosperitate 
poporului român.

întâlnire sovieto-ameri-
QțJUQ La sediul reprezentanței 
permanente a U.R.S.S. pe lingă Ofi
ciul O.N.U. din Geneva a avut loc, 
marți, o nouă întîlnire între delega
țiile sovietică și americană, care 
poartă convorbiri în problema limi
tării armamentelor strategice, anunță 
agenția T.A.S.S.

treburile interne, avantajul reciproc, 
renunțarea la forță și la amenințarea 
cu forța în raporturile interstatale^ 
De asemenea, s-a manifestat acordul 
in privința necesității ca la conferința 
europeană să fie adoptate măsuri co
respunzătoare in privința extinderii, 
fără nici o îngrădire, a colaborării 
economice, științifice, culturale și în 
alte domenii între toate statele din 
Europa — ceea ce, evident, este menit 
să slujească dezvoltării raporturilor 
politice dintre ele. Părțile s-au de
clarat. de asemenea, de acord să 
examineze cu atenție orice propunere 
referitoare la un organism perma

nent care ar putea să rezulte în urma 
conferinței, precum și la convocarea 
altor conferințe.

Aprecierea că înfăptuirea securită
ții europene este o problemă a tu
turor popoarelor de pe continent, că 
la pregătirea și ținerea conferinței 
trebuie să participe toate statele, fără 
a se ține seama de orînduirea socia
lă, de mărime, stadiul dezvoltării, a- 
partenență sau neapartenență la di
ferite alianțe militare, — subliniază 
însemnătatea și oportunitatea acestor 
cerințe pentru buna pregătire și des
fășurare a conferinței general-eu- 
ropene. De- comun acord că pro
blemele securității europene nu 
pot fi separate de problemele funda
mentale ale continentului, îndeosebi 
de acelea ale dezangajării militare. 

partid la activitatea organizațiilor 
democratice de masă și, înainte de 
toate, a sindicatelor, organizațiilor de 
femei și tineret din Guadelupa. Lu
crările congresului au reafirmat ho- 
tărîrea P.C. din Guadelupa de a con
tribui și pe viitor la întărirea unității 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și ale interna
ționalismului proletar.

Congresul a adoptat o rezoluție de 
solidaritate cu poporul vietnamez.

Delegații la congres au ales pe Guy 
Daninthe ca secretar general al Par
tidului Comunist din Guadelupa.

R. D. Germană va livra : mașini- 
unelte, motoare „Diesel" navale, pro
duse ale industriei electrotehnice și 
electronice, utilaj pentru industriile 
metalurgică, chimică, textilă, alimen
tară și poligrafică, utilaje pentru 
construcții, produse ale mecanicii 
fine și opticii, aparate medicale și de 
laborator, vagoane, diverse produse 
chimice, bunuri de consum etc.

Protocolul a fost semnat din par
tea română de Ion Florescu, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
iar din partea R. D. Germane — de 
Eduard Schwierz, adjunct al minis
trului economiei externe.

La semnare au fost de față Horst 
Solie, ministrul economiei externe al 
R.D.G., precum și ambasadorul 
României în R. D. Germană, Vasile 
Vlad.

In localitatea Lahore 
(Pakistan) a avut loc. marți, o întîl
nire între șeful statului major al ar
matei pakistaneze, generalul Tikka 
Khan, și șeful statului major al ar
matei indiene, generalul Sam Ma- 
nekshaw, consacrată discutării unor 
aspecte controversate ale delimitării 
liniei de control în Jammu și Cașmir. 
Comunicatul final al reuniunii men
ționează că „întrucit există unele 
deosebiri in ce privește interpretarea 
articolului patru al acordului indo- 
pakistanez de la Simla, care se re
feră la delimitarea liniei de control, 
șefii de stat major ai celor două ar
mate au hotărît să transmită această 
chestiune guvernelor lor“.

Intre 24—26 noiembrie s-au 
ținut la Bruxelles ședințele Bi
roului Asociației Internaționale 
de literatură comparată și ale 
Comitetului de coordonare a 
istoriei literaturilor europene. 
Au participat cercetători — 
membri ai, acestor comitete — 
din Algeria, Canada, Franța, 
R.D.G., R.F.G., R.S.F. Iugoslavia, 
România, S.U.A., R. P. Ungară, 
U.R.S.S. etc. S-au discutat pro
bleme legate de editarea aces
tei importante lucrări la care 
colaborează și o serie de cer
cetători români, de la Univer
sitatea din București, de la A- 
eademia , de științe sociale și 
politice, de la Institutul de is- 

i torte și teorie literară „George 
Călinescu" și de la Comitetul 
național de literatură compa
rată. S-au luat măsuri în ve
derea organizării Congresului 
A.I.L.C., care va avea loc in 
1973, în Canada.

România și Grecia s-au pronunțat 
pentru măsuri concrete și efective in 
domeniul dezarmării generale și. in 
primul rînd, al dezarmării nucleare. 

Transformarea Balcanilor intr-o 
zonă a păcii, bunei vecinătăți și co
laborării rodnice între toate statele 
regiunii ar reprezenta o contribuție 
de seamă la realizarea securității 
europene. România a militat și mili
tează consecvent pentru acest obiec
tiv. După cum este cunoscut, la Con
ferința Națională a P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat un 
șir de propuneri menite să contri
buie la realizarea unei colaborări 
trainice între statele balcanice, între 
care și propunerea de a se înființa un 
organism în acest scop. Este de na
tură să producă satisfacție faptul că 
— așa cum se arată în Comunicatul 
comun dat publicității — „cele două 
părți și-au exprimat dorința ca, îm
preună cu celelalte state din zonă, 
să . acționeze pentru înființarea unui 
organism care să contribuie la im
pulsionarea schimburilor și Ia or
ganizarea cooperării economice între 
țările balcanice".

Convorbirile care au avut loc în
tre ministrul supleant al afacerilor 
externe al Greciei și ministrul afa
cerilor externe al României, George 
Mâcovescu, abordînd în mod concret 
problemele relațiilor bilaterale și a- 
preciind favorabil rezultatele obți
nute pînă în prezent, au pus în evi
dență’ — așa cum se arată în Comu
nicatul comun — că există largi po
sibilități pentru dezvoltarea, inten
sificarea și diversificarea schimburi
lor comerciale, extinderea cooperă
rii economice și tehnico-științifice 
în domeniul educației și culturii și 
în alte domenii. Cele două părți sint 
animate de dorința de a acționa 
pentru fructificarea largă a acestor 
posibilități O dovadă în acest sens 
este acordul de colaborare culturală 
și științifică, semnat în timpul vizi
tei. De asemenea, examinarea pro
blemelor internaționale actuale pune 
în evidență posibilitățile de conlu
crare în acest domeniu.

Salutînd rezultatele pozitive- ale 
convorbirilor româno-elene de la 
București, opinia publică din țara 
noastră își exprimă convingerea că 
ele vor servi întăririi colaborării 
prietenești drntre cele două popoare, 
cauzei păcii în Balcani, în Europa ți 
in lumea întreagă

Ion F1NTINARU
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