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A SARCINILOR DE CREȘTERE A PRODUCȚIEI AGRICOLE IN 1973

Fiecare unitate agricolă, fiecare lucrător 
al ogoarelor să dorească, să-si propună 

si să acționeze pentru a obține 
rezultate la nivelul fruntașilor!

Relevînd puternicul avînt marcat 
!n primii doi ani ai cincinalului in 
dezvoltarea economico-socială a 
țării, realizările obținute în îndepli
nirea prevederilor de plan și a an
gajamentelor asumate în întrecerea 
socialistă pe anul in curs, Plenara 
Comitetului Central al P.C.R. din 
20—21 noiembrie a.c. a subliniat re
zultatele bune obținute în agricul
tură. Eforturile 
făcute pentru 
dezvoltarea ba
zei tehnico-mate- 
riale au determi
nat creșterea con
tinuă a produc
ției. După cum 
se știe, in ultimii 
doi ani recoltele 
de cereale au fost 
cele mai mari din 
istoria țării ; au 
crescut, de ase
menea. efectivele 
de animale, s-au 
obținut producții 
sporite în cele
lalte sectoare ale 
agriculturii. Aces
te realizări sînt 
un motiv de min- 
drie pentru oa
menii muncii de 
la sate, pentru toți cei oe-au con
tribuit Ia obținerea lor și. in ace
lași timp, un stimulent pentru 
noi înfăptuiri, o certitudine că sar
cinile de plan pentru 1973, care pre
văd creșteri însemnate in compara
ție cu realizările de pină acum, pot 
fi și trebuie îndeplinite.

Succesele sînt, cum e firesc, un 
motiv de bucurie, dar nu de auto- 
mulțumire. Pentru că agricultura 
noastră, la gradul actual de dotare, 
la nivelul înregistrat în domeniul 
mecanizării, chimizării și irigațiilor, 
la care se adaugă valoarea de ne
prețuit a experienței lucrătorilor 
ogoarelor, a specialiștilor, poate și 
trebuie să producă mai mult și mai 
ieftin, să contribuie la satisfacerea 
mai deplină a cerințelor de apro
vizionare ale populației și exportu
lui. Sprijinul permanent pe care-1

primește agricultura din partea sta
tului, perfecționarea formelor de 
organizare a muncii și de cointere
sare a țărănimii, a celorlalți lucră
tori din agricultură constituie pre
mise pentru noi realizări, pentru 
creșterea nivelului recoltelor de la 
un an la altul, pentru sporirea pro
ducției de carne, lapte, lină, ouă, 
oonoomitent cu scăderea cheltuie

„Utilizînd mai bine baza materială de care dis
pune, experiența înaintata dobîndită de o serie de 
unități, lucrători și specialiști, agricultura își va 
putea pune în valoare marile rezerve de care dis
pune pentru creșterea randamentelor la hectar și pe 
cap de animal, pentru sporirea și ieftinirea produc
țiilor, în vederea îmbunătățirii continue a aprovi
zionării populației cu produse agroalimentare".

(Din expunerea tovarășului NICOLAE CEAUSESCU 
la Plenara C.C. al P.C.R. din 20—21 noiembrie).

lilor materiale și îmbunătățirea ca
lității produselor. Sarcinile mari 
puse în fața oamenilor muncii din 
agricultură de Plenara Comitetului 
Central al P.C.R. di.n noiembrie pre
văd accentuarea, in continuare, a 
eforturilor pentru sporirea produc
ției de cereale care trebuie să ajun
gă la circa 17 milioane de tone — 
din care 10 milioane tone porumb 
— mărirea recoltelor de floarea- 
soarelui. sfeclă de zahăr, cartofi, 
legume și fructe, dezvoltarea mai 
puternică a zootehniei. Realismul 
acestor prevederi este demonstrat 
cît se poate de convingător de ex
periența și de rezultatele obținute 
de numeroase unități agricole — de 
stat și cooperatiste — în toate zo
nele țării.

Este un fapt cert, unanim cunos
cut, că multe I.A.S. și cooperative

agricole obțin recolte duble sau tri
ple față de media pe țară, că în ju
dețul Ialomița, de pildă, cooperati
vele agricole culeg, în medie, după 
date preliminare, circa 4 200 kg po
rumb la hectar de pe întreaga su
prafață cultivată. Marile resurse ale 
agriculturii noastre sînt reliefate în 
modul cel mai convingător de nu
meroasele unități și ferme agricole 

care, an de an, 
indiferent de con
dițiile climatice, 
obțin producții 
mari fără oscila
țiile puse în alte 
locuri fie pe sea
ma secetei, fie a 
excesului de umi
ditate. Nu s-ar 
putea spune că a- 
ceste dificultăți 
naturale au ocolit 
cooperativa din 
Valea Măcrișului, 
județul Ilfov, 
care, anul acesta, 
a obținut 5 800 kg 
griu la hectar, sau 
cooperativa din 
Gîrbovi. același 
județ, unde recol
ta de griu s-a ri
dicat la 5 400 kg. 

Dar în aceste unități cooperatorii au 
muncit zi și noapte nu numai pentru 
aplicarea agrotehnicii obișnuite, ci 
și pentru a scoate sute de hectare 
de sub ape. Se pot da multe aseme
nea exemple de cooperative : Luna, 
județul Cluj, care a realizat 5 059 kg 
de griu la hectar, Petrești — ju
dețul Satu-Mare — 4 600 kg etc. 
Chiar dacă nu au atins asemenea 
niveluri, totuși cooperative cu re
zultate ,.de vîrf“, nu numai la 
griu, ci și la celelalte culturi, sînt 
pe tot cuprinsul țării, ele consti
tuind pentru județul sau zona res
pectivă un model de urmat. A- 
ceste exemple atestă cu prisosință 
valoarea experienței unităților frun
tașe, importanta pe care o au cu
noașterea, însușirea și aplicarea a-

(Continuare în pag. a III-a)

La termocentrala 

electrică 

Rovinari-Rogojelu

Al doilea turboagregat 
de 200 W a fost 
conectat la sistemul 

energetic național
TG. JIU (corespondentul 

„Scînteii", M. Dumitrescu). — 
Rogojelu, 29 noiembrie a.c„ ore
le 10. în camera de comandă a 
celei mai mari termocentrale 
electrice din țară — animație 
specifică mariior evenimente. 
Are loc conectarea la sistemul 
energetic național a celui de-al 
doilea grup energetic de 
200 MW. Inginerul Gheorghe 
Bușu este cel care; printr-o 
simplă manevră, asigură para
lelul, cum denumesc energeti- 
cienii momentul în care pe ma
gistralele aeriene ale țării se 
Înscrie și energia celui de-al 
doilea turboagregat de la Ro
gojelu. Față de perioada în 
care a fost montat și pus în 
funcțiune primul grup de 200 
MW, harnicele colective de con
structori și montori de aici au 
reușit să reducă durata monta
jului celui de-al doilea grup cu 
circa 3 luni. S-au montat 33 000 
tone de utilaje și agregate ter
moelectrice, zeci de mii de 
metri circuite electrice, sute și 
mii de aparate de măsură și 
control.

Cu prilejul acestui eveni
ment, organizația de partid de 
pe platforma Rovinari a adre
sat Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, c 
telegramă în care se spune : 
Punerea în paralel a grupului 
nr. 2 de 200 MW, succes dedi
cat aniversării unui sfert de 
veac de la proclamarea repu
blicii, marchează momentul în
deplinirii unuia dintre impor
tantele angajamente asumate in 
întlecerea socialistă — încheie
rea primei etape de construc
ție a acestui important obiec
tiv al energeticii românești, 
care în final va dispune de o 
putere instalată de 1 720 MW.

Insușindu-ne prețioasele in
dicații cuprinse in cuvîntarea 
rostită de dumneavoastră, iu
bite tovarășe secretar general, 
la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. — se scrie in telegramă 
— am pornit grupul direct pe 
cărbune, reducind astfel con
sumul de combustibil lichid.

Succesul nostru a coincis cu 
desfășurarea lucrărilor confe
rinței organizației de partid de 
pe platforma Rovinari și este 
o primă materializare a hotărîf 
rii comuniștilor, a tuturor con
structorilor, montorilor și ener- 
geticienilor de a realiza mai 
devreme sarcinile cincinalului.

Președintele Consiliului de Start 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a pri
mit miercuri, 29 noiembrie, grupul 
de senatori americani, în frunte cu 
senatorul Stuart Symington, care 
se află în vizită în țara noastră.

La întrevedere au participat to
varășii Emil Bodnaraș, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ștefan Voi- 
tec, președintele Marii Adunări. 
Naționale. Ion Pățan, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior, Con
stantin Stătescu. secretarul Consi
liului de Stat, George Macovesou. 
ministrul afacerilor externe. Aurel 
Vijoli, președintele Comisiei per
manente economico-financiare a 
M.A.N., Mircea Malița, Gheorghe 
Oprea, Ion Românu, consilieri ai 
președintelui Consiliului de Stat.

Au luat parte senatorii Henry 
Jackson. B. Everett Jordan, Franck 
Moss, Howard W. Cannon, Thomas

J. Mc.Intyre, Ernest Hollings, Theo
dore Stevens, Thomas Eagleton, 
Richard Schweiker, Lloyd Bentsen.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Leonard C. Meeker, ambasadorul 
S.U.A. la Biicurești, precum și Ri
chard Davies, adjunct al asistentu
lui secretarului de stat cu probleme 
europene, alte persoane oficiale 
care însoțesc pe senatorii ameri
cani în vizita în țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de vederi ou privire Ia evo
luția actuală și posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor româno-a- 
mericane, exprimlndu-se dorința 
reciprocă de a se acționa mai in
tens în viitor în direcția extinderii 
și adîncirii colaborării, pe multiple 
planuri, între România și Statele 
Unite, ceea ce corespunde intere
selor ambelor popoare, înțelegerii 
și cooperării internaționale. In con
text, a fost evocat aportul pozitiv 
al parlamentarilor celor două state 
la promovarea raporturilor bilate
rale. Oaspeții au relevat, în această

ordine de idei, dorința de a con
tribui. în calitatea pe care o dețin 
în cadrul Senatului american, la 
amplificarea relațiilor dintre S.U.A. 
și România.

In cursul întrevederii, președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a expus pe larg preocu
pările actuale ale partidului și sta
tului nostru în domeniile vieții po
litice și sociale, ale dezvoltării in
dustriei și agriculturii, precum și 
poziția României în principalele 
probleme ale actualității interna
ționale.

în numele senatorilor. Stuart 
Symington a exprimat șefului sta
tului român recunoștința pentru 
întrevederea ce le-a fost acordată, 
a împărtășit impresiile din vizita 
în România, aprecierile lor pentru 
realizările pe care au avut posibi
litatea să le cunoască nemijlocit.

Convorbirea dintre președintele 
Consiliului de Stat și senatorii a- 
mericani s-a desfășurat întir-o am
bianță de caldă cordialitate.

V. J

Noua fabricâ de garnituri de frînă și etanșare a intrat în funcțiune de curînd în orașul Rimnicu Sărat

Scrisoarea primită mai 
zilele trecute era foarte 
scurtă. Un cititor îmi pro
punea proverbul de mai sus, 
adăugind că „in întreprin
derea unde lucrează sint 
vreo cîțiva buni de gură, 
fără egal, dar care, cind e 
vorba de treabă, o lasă mai 
moale". Lor, și altora ca ei, 
solicita să le adresez cîteva 
cuvinte. O fac cu sentimen
tul unui act de utilitate pu
blică. Pentru că sînt situa
ții cind e cazul ca unii să 
mai facă economie la vorbe.

...Mă aflam intr-un sat. 
Din una în alta, am ajuns 
să discutăm despre mai 
marii comunei, despre pri
mar. Nu era prea de multă 
vreme ales în această func
ție. Oamenii îl comparau 
cu cel ce fusese înaintea lui.

„Al dinainte, a spus unul, 
avea un defect, dom’le, nu 
prea știa să vorbească. Al 
de-acu' are daru' vorbirii. 
Mare dar !...“.

„Mai bine ar avea darul 
faptelor, a intervenit altul. 
Că, uite, podul de peste apă 
mai are puțin și se face 
barcă și-o ia spre Jii. La 
cămin, trecu vara și nu pu
turăm să punem niște ami
nte de țigle de se picta tot 
tavanu’".

„Se-nțelege că așa. darul 
vorbirii nu face două pa
rale", și-a dat altul cu pă
rerea.

„Ba face, să mă crezi că 
face. Uite, că face ! Pentru 
că stai să vezi ! Dacă vine 
cineva mai mare să-l con
troleze, să vadă ce fel de 
primar e, el ii dă cu ex
plicațiile. Si dă-i in sus, 
dă-i in jos. Că să vezi, c-o 
fi, c-o păți, iese pe-a lui. 
Că adică nu-s condiții, da’

era greu să-mi dau seama 
că o dată dus de ape, podul 
nereparat și neconsolidat la 
timp, ori tavanul prăvălit 
cu „pictura lui cu tot" va 
spori mult cheltuielile co
munei. Cu adevărat, aici 
darul vorbirii nu prea eră 
de folos. De-ar fi avut omul 
și darul faptei.

interminabile ședințe. Cind, 
în sfîrșit, s-a ajuns la o 
concluzie, lucrările pe șan
tier intraseră in normal. 
Oamenii n-avuseseră vre
me să aștepte... concluziile. 
Soluționaseră operativ lu
crurile. Iar celor ce se lan
saseră în îndelungi contro
verse nu le-a rămas decît

„Meii încet cu gura, 
mai iute cu mina"

că o să ia el problema în 
mină. Așa ne zice și nouă. 
Da’ uite că n-o ia, și podul 
o să plece la vale, și tava
nul o să se-ntilnească cu 
dușumeaua... Și el tot n-o 
să se oprească din explica
ții și angajamente. Și pină 
o să se bage de seamă că 
numai vorba-i de el. o să 
treacă o bucată bună de 
vreme. Și timpul care trece 
costă, al dracului de mult 
costă... Păi. mă-nțelegi, 
nu

..Păi, înțelegeam !". Nu

Dar oameni care nu fac 
economie la vorbe — și cit 
costă uneori lipsa asta de 
economie ! — sint de intîl- 
nit în cele mai diferite îm
prejurări. Mi s-a relatat că 
pe un șantier trebuia luată 
o decizie urgentă pentru a 
se putea continua lucrările. 
Trebuiau de fapt aduse ci- 
teva utilaje din alt punct ai 
șantierului, modificată pen
tru cîtva timp ordinea lu
crărilor. Au început atunci, 
datorită existenței unoi 
păreri diferite, un șir de

să aprobe modul eficient în 
care se acționase.

Sau mai intilnești pe cîte 
unul in stare să poleiască 
cu vorbe realitatea din in
stituția lui, să te asigure de 
nemaipomenitul efort pe 
care-1 depune, de elanul 
care-1 caracterizează. Dar 
dacă te faci a nu-i gusta 
elocința și te interesezi de 
lucruri mai banale — să 
spunem de productivitatea 
efortului — poți avea sur
priza să constați că faptele 
sint invers proporționale cu

vorbele. După cum se mai 
ilustrează, pe ici pe colo, 
maeștri ai justificărilor. A- 
colo unde se cer realizări ei 
aduc justificări. II întrebi 
de ce nu s-a rezolvat cu
tare lucru, de care era di
rect răspunzător, el este în 
stare să-ți spună cum s-a 
construit Piramida lui 
Keops, cît de greu a traver
sat Columb oceanul, dar că 
de el depindea problema in 
discuție nici vorbă.

Sau îi atragi altuia 
atenția că adesea cali
tatea țesăturilor lasă de 
dorit, iar el te asi
gură că la clubul fabricii 
se va discuta despre mis
terul dispariției Atlantidei.

Sau : este limpede că X 
a rebutat cutare piesă pen
tru că îi zburau gîndurile 
după vrăbii și el, întrebat 
„de ce ?“, vrea să-ți ia vă
zul cu „grija față de om", 
cu datoria de a fi receptiv 
la „sensibilitățile specifice 
fiecărui individ".

Ce-ar fi dacă unor ase
menea oameni deprinși să 
pună vorba-n locul faptei li 
s-ar servi drept răsplată 
tot... vorbe ? S-ar face a- 
tunci, cu siguranță, bineve
nite economii. Și nu numai 
la cuvinte.

Nicolae DRAGOȘ
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• Informații din activitatea orga
nizațiilor de partid • „Hotărăști în 
numele cetățeanului, hotărăște îm
preună cu el!" • 100 000 lei, costul 

unei ambiții la Bîrlad
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Să acționăm energic și eficace, gos
podărește și fără întîrziere pentru 
pregătirea producției anului 1973 - an 
hotărîtor în îndeplinirea angaiamen- 
tului întregului popor: CINCINALUL 

ÎNAINTE DE TERMEN !

Inițiativa României privind întărirea rolului

Organizației Națiunilor Unite

EXPRESIE A UNEI POLITICI 
ÎN PAS CU CERINȚELE VREMII, 
CU INTERESELE POPOARELOR

După cum s-a anunțat în presa 
de ieri, Adunarea Generală a O.N.U. 
a adoptat, in unanimitate, rezolu
ția privind „Creșterea rolului Orga
nizației Națiunilor Unite in menți
nerea și întărirea păcii și securită
ții internaționale, în dezvoltarea 
colaborării intre toate națiunile, în 
promovarea dreptului internațional 
în relațiile dintre state" — rezoluție 
inițiată de Republica Socialistă 
România, la care s-au alăturat, in 
calitate de coautoare, 31 de alte 
state. Ecoul larg pe care l-a avut 
de la început această inițiativă a 
țării noastre, faptul că problema a 
fost abordată in plenul Adunării 
Generale, iar reprezentanții unui 
mare număr de state, de pe toate 
continentele, au participat la dez
baterea proiectului de rezoluție, a- 
preciindu-l in mod elogios, in sfir- 
șit, votul unanim — toate acestea 
arată însemnătatea propunerii țării 
noastre, caracterul ei constructiv, 
judicios și oportun. încă o dată, po
litica externă a României socialiste, 
caracterizată prin principialitate, fer
mitate și consecvență, prin realism 
și spirit de inițiativă, aduce o con
tribuție prețioasă Ia abordarea și so
luționarea unora din problemele ma
jore ale vieții internaționale, in in
teresul popoarelor, al cauzei des
tinderii, înțelegerii și cooperării in
ternaționale.

Este bine. știut că, încă de la in
trarea sa in O.N.U., România, adu- 
cindu-și contribuția la bunul mers 
al organizației, a manifestat o pre
ocupare constantă pentru sporirea 
rolului și a eficienței Organizației 
Națiunilor Unite, astfel ca ea să co
respundă în tot mai mare măsură 
cerințelor și realităților lumii con
temporane, vocației sale de a fi un 
instrument puternic al eforturilor 
pentru promovarea păcii și indepen
denței popoarelor, colaborării inter
naționale.

Subliniind prin însăși, participarea 
sa la sesiunea jubiliară a O.N.U. din 
toamna anului 1970 importanța pc 
care țara noastră o atribuie acestui 
deziderat. președintele Consiliului 
de Stat al României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in cuvîntarea 
rostită cu acel prilej, a demonstrat 
temeiurile cerinței de a se acționa 
pentru întărirea rolului și prestigiu
lui forului international, a expus 
convingător concepția țării noastre 
asupra menirii Organizației Națiuni
lor Unite, a activității sale, a căilor 
de creștere a contribuției sale la con
solidarea păcii și dezvoltarea colabo
rării ,intre popoare. în cursul exis
tenței sale, O.N.U. a jucat un rol de 
seamă in viața internațională, ceea

ce și-a găsit expresia în faptul că 
cele mai importante evenimente din 
această perioadă au stat în atenția 
organizației, că au fost adoptate o 
serie de hotărîri și de rezoluții de 
mare însemnătate. în același timp, 
nu poate fi ignorat faptul că în unele 
probleme importante, într-o serie 
de conflicte survenite pe arena mon
dială, O.N.U. a adoptat hotărîri nejus- 
te, care i-au știrbit prestigiul și au a-

0 nouă afirmare 
a străduințelor țării 
noastre în direcția 

destinderii, înțelegerii și 
cooperării internaționale

vut repercusiuni negative asupra dez
voltării vieții internaționale. Este, de 
asemenea, știut că multe din hotâ- 
ririle O.N.U. nu au fost realizate, că 
principiile înscrise în Cartă nu și-au 
găsit încă deplină afirmare in viața 
internațională. Totodată, in anii care 
au trecut de la constituirea O.N.U., 
în lume s-au petrecut mari transfor
mări ; numărul membrilor organiza
ției aproape s-a triplat ; au apărut 
noile state independente ; pe toate 
meridianele se afirmă tot mai preg
nant voința popoarelor de a\fi stă- 
pîne pe destinele lor, de a-șr orga
niza viața și viitorul potrivit năzuin
țelor proprii.

în lumina acestor considerente, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu declara 
de la tribuna O.N.U. : „Apreciem că

Organizația Națiunilor Unite, toate 
organismele sale sint chemate să 
acționeze mai intens pentru stimu
larea cooperării internaționale, faci- 
litind tuturor popoarelor lumii posi
bilitatea de a beneficia de avanta
jele civilizației moderne. Pentru re
zolvarea tuturor acestor mari proble
me care stau azi în mod presant în 
fața omenirii se cer eforturi conju
gale din partea tuturor națiunilor. In 
acest sens, Organizația Națiunilor 
Unite trebuie să joace un rol mai 
important, să contribuie mai eficient 
la apropierea dintre state, la promo
varea politicii de pace și destindere, 
acționind în același timp mai 
ferm peniru preîntâmpinarea răz
boiului, pentru zădărnicirea ori
cărei agresiuni, pentru soluțio
narea litigiilor dintre state pe cale 
politică, pentru apărarea principiilor 
Cartei O.N.U.".

Definind și mai pregnant politica 
țării noastre pentru a contribui la in
staurarea unor relații noi in viața in
ternațională, a unui climat de secu
ritate și colaborare intre popoare, 
Conferința Națională a P.C.R., in ra
portul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. in rezoluția adoptată, a 
acordat o atenție deosebită rolului 
Organizației Națiunilor Unite in 
promovarea normelor dreptului in
ternațional în relațiile dintre state. 
Conferința a subliniat că Organiza
ția Națiunilor Unite, ca factor de 
stimulare a colaborării internaționa
le. de elaborare și garantare a apli
cării normelor de relații interstatale, 
trebuie să oglindească ea însăși, 
prin structura și funcționarea sa. 
noile realități din lume. De aici, ne
cesitatea activizării O.N.U.. perfec
ționării organismelor sale in sensul 
unei mai judicioase reprezentări |i

(Continuare în pag. a V-a)
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Realizarea în con
diții optime a planu
lui pe acest an și 
pregătirea temeini
că a producției a- 
nului viitor sint obi6c' 
tivele principale ale orga
nizațiilor de partid de la 
Combinatul siderurgic Hu
nedoara. Deși rezultatele 
obținute pînă acum sint 
bune și întrec cu tnult 
prevederile — in 10 
luni s-au realizat, peste 
plan, o producție marfă 
în valoare de 83 milioane 
lei și beneficii suplimen
tare ce trec de 81 milioa
ne lei — comitetul de par
tid, Împreună cu consiliul 
oamenilor muncii, după a- 
nalize și studii efectuate 
de specialiști, au ajuns la 
concluzia că ele nu reflec
tă pe deplin marile posi
bilități de care dispune 
combinatul. Avînd in ve
dere sarcinile sporite din 
planul pe anul viitor, fa
ță de acest an — cu pes
te 400 000 tone fontă, 

240 000 tone oțel, 85 000 
tone laminate, în timp ce 
cheltuielile vor trebui re
duse cu 370 milioane lei
— comitetul de partid, or
ganizațiile de bază din 
secții și sectoare — în spi
ritul hotăririlor recentei 
plenare a C.C. al P.C.R. — 
urmăresc operativ aplica
rea unor măsuri tehnico- 
organizatorice menite să 
ducă la sporirea producți
ei. Colective de comuniști
— specialiști și muncitori 
eu înaltă calificare — 
efectuează studii privind 
modul cum shut folosite 
capacitățile de producție 
in sectoarele furnale-aglo- 
merare și oțelărie, dau 
soluții pentru evitarea

opririlor accidentale ale 
mașinilor și utilajelor și 
reducerea la minimum a 
timpului lor de staționare. 
Aceste analize și studii se 
vor extinde în toate sec
țiile și sectoarele combi
natului.

Petre LUNGU
secretor al comitetului 
de partid din Combinatul 
siderurgic Hunedoara

Colective ale acti
vului de partid, care 
au sarcina să stabilească, 
printr-o largă consultare a 
tuturor muncitorilor, tehni
cienilor. specialiștilor, mij
loace de imbunătățire a ac
tivității în domeniile vizate 
în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și în 
celelalte documente ale 
recentei plenare, și-au și 
început activitatea la uzi
nele „Semănătoarea" din 
Capitală. Propunerile — 
referitoare la moderniza
rea produselor din fabri
cația curentă și asimilarea 
altora noi, eliminarea ori
cărei risipe în consumul 
de energie și combustibil 
etc. — vor fi dezbătute de 
comitetul de partid pînă 
la sfîrșitul acestei luni, 
urmînd a se concretiza în 
măsuri cu caracter gene
ral pe uzină. Și în alte u- 
nități economice din sec
torul 7 au apărut inițiati
ve interesante ale organi
zațiilor de partid. La 
U.R.E.M.O.A.S., de exem
plu, propagandiștii, res
ponsabilii cu propaganda 
din birourile organizațiilor 
de bază, agitatorii au asis
tat, în cadrul cabinetului 
de științe sociale, la o ex-; 
punere privind sarcinile 
ce revin uzinei în această

ultimă perioadă a anului 
și în 1973, în lumina ho- 
tărîrilor plenarei, spre a le 
putea dezbate cu întregul 
colectiv, cu fiecare om în 
parte ; la Fabrica de oon-

către toți damenii muncii, 
să impulsioneze traduce
rea în viață o hotăririlor 
adaptate. Printre acestea : 
includerea in tematica tu
turor formelor invățămîn-

care cuprinde principalele 
direcții ale muncii politi
ce de masă in județul 
Neamț, s-a editat o foaie 
volantă — „Agricultura 
județului Neamț pe coor-

zootehnik.-, al unor calcu
le și investigații. în ur
ma cărora s-au stabilit 
rațiile și programul op
tim de furajare, s-au tra
sat sarcini precise fiecă

ror ti predate cooperatori
lor la fața locului, in fer
me, și le vor completa si 
aprofunda pe cele expuse 
în timpul iernii, în cadrul 
invățămintului agrozoo
tehnic de masă.

J7
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din activitatea organizațiilor de partid: 

Acțiuni concrete pentru înfăptuirea 
hotăririlor plenarei C.C. al P.C.R.

din 20—21 noiembrie 1972

fecții și tricotaje, birouri
le tuturor organizațiilor 
de bază fac pregătiri pen
tru discutarea, în adunările 
generale, a sarcinilor ce le 
revin pe temeiul acelorași 
documente.

Maria BABOIAN

A gîndi și a mun
ci în chip comunist 
este tema unui ciclu de 
manifestări inițiate de către 
secția propagandă a Comi
tetului județean de partid 
Neamț, menit să sprijine 
ounoașterea și aprofundarea 
documentelor recentei ple
nare a C.C. al P.C.R. de

tului de partid a sarcini
lor planului economic pe 
1973 pînă la nivelul fiecă
rei unități, ceea ce va im
prima invățămintului un 
pronunțat caracter prac
tic ; dezbateri, simpozi
oane. colocvii care se țin 
la toate cabinetele de ști
ințe sociale din întreprin
deri, unități agricole și in
stituții pentru cunoaște
rea sarcinilor și orientări
lor cuprinse în expune
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R.. Tot
odată a fost tipărită o 
broșură intitulată sugestiv 
..Inițiativă, spirit creator, 
dăruire in muncă, demni
tate și echitate socialistă",

donatele modernizării și 
rentabilizării" — și altele.

Constantin CUCU 
activist al Comitetului 
județean Neamț 
al P.C.R.

Obținerea a cel 
puțin 3 000 litri de 
lapte de la fiecare 
vacă furajată — și-au 
propus comuniștii de la 
C.A.P. Topalu, județul Con
stanța. Această inițiativă 
este rezultatul unor dezba
teri ce au avut loc cu mem
brii de partid și cu toți 
cooperatorii din sectorul!

ruta dintre comuniști de 
a urmări respectarea rigu
roasă a hotăririlor luate. 
Tn prezent, agitatorii stau 
de vorbă cu toți coopera
torii care lucrează în fer
mele de animale, le expli
că. pe baza unor date și 
calcule concrete, cît va 
ciștiga in plus cooperativa 
agricolă prin creșterea pro
ducției de lapte, cu cit vor 
crește veniturile lor prin 
obținerea acestor sporuri 
de producție. Concomi
tent, pentru a sprijini ri
dicarea calificării îngriji
torilor, inginerul zooteh
nist Radu Roman a întoc
mit un plan de lecții prac
tice de îngrijire și furaja
re a animalelor. Lecțiile

Vasile M1HA1

Munca desfășurată 
în aceste zile de că
tre agitatorii din Com 
binatul de exploatare și in
dustrializare a lemnului Tir- 
gu-Jiu are drept obiectiv 
mobilizarea tuturor salaria- 
ților pentru desooperirea și 
valorificarea resurselor 
existente, in vederea re
ducerii consumului de ma
teriale, înlăturării risipei. 
Agitatori cu experiență 
de la fabricile de mobilă 
și parchete, printre care 
Petre Pirvan, Elena Bă
lan, Ilie Codiță. Petre 
Cuibac, Ana Brujan și al
ții, se consultă cu oamenii, 
le solicită să caute mai 
stămu-itor noi surse de 
a economisi materialul 
lemnos in procesul de fa
bricație. La fabrica de 
cherestea, în preajma ma
șinilor, utilajelor, se fac 
calcule asupra reducerii 
consumului de materiale 
la fiecare reper, sint puse 
față în față rezultatele de 
pînă acum obținute de di
feriți muncitori cu resur
se mari încă nevalorifica
te ; la fabrica de P.A.L., ate
lierul mecanic și depozitul 
de cherestea, la propune
rea agitatorilor, se folosesc 
forme noi ale agitației vi
zuale : pe panouri mari 
sînt înscrise angajamente 
concrete, nominalizate pe 
oameni și echipe, pentru 
a sta permanent sub ochii

celor care au datoria de 
a le îndeplini.

lng. Constantin
CĂLUGĂRI) 
secretar al Comitetului 
de partid C.E.I.L.- 
Tg. Jiu

„Nici o rezervă 
internă în afara pre
ocupărilor noastre" 
— este deviza sub care 
acționează comuniștii de 
la fabrica de piele și încăl
țăminte „Vîlceana", din 
Rimnicu-Vîleea pentru a da 
viață sarcinilor cuprinse în 
hotărîrea recentei plenare a 
C.C. al P.C.R. Avînd în 
vedere importantele re
zerve de care dispune în
treprinderea în ce priveș
te economisirea materiei 
prime și a materialelor, 
în planul de producție 
pentru anul 1973 s-a pre
văzut o cantitate mai 
mică de materie primă 
pentru secția tăbăcărie de- 
cit anul trecut. Restul de 
materie primă va fi aco
perită prin valorificarea a 
circa 40 000 mp de sub
produse (șpalt de l'ață). 
Comuniștii din secția de 
încălțăminte au propus 
folosirea deșeurilor din 
piele la fabricarea incălță- 
mintei pentru oopii, din 
care se vor produce anual 
peste 35 000 perechi de 
ghete și sandale.

Aceasta, bineînțeles, prin 
respectarea riguroasă a in
dicatorilor unei înalte ca
lități a încălțămintei.

Mtrcea 
DRĂGUȘ1NO1U 
secretarul comitetului 
de partid — fabrica 
de piele și încălțăminte 
„Vîlceana"-Rîmnicu- 
Vîlcea

jFAPTUL 
DIVERS

I Accidentul 
I n-a avut loc

IS-a intimplat într-o după a- 
miază recentă in stația Slobo
zia Veche (Ialomița). Trenul 
1 7364, care venea de la Țăndărei,

se apropia cu circa 2(1 km la 
oră de stație. Din cauza ceții 

I mecanicul Florian Filip nu a
observat semnalul roșu și — fără 
să se asigure dacă are sau nu 

|„cale liberă" — a continuat dru
mul. Pe linia I, unde urma să 
oprească, staționa trenul de că
lători 7355, cu direcția Țăndărei I 

Iîn secunda în care a obser
vat pe luiminoschemă că tre
nul 7364 depășise semnalul roșu 

Iși se îndrepta spre linia ocu
pată, impiegatul Ioan Moldo
van a dat alarma. Ing. Cristina 
Stoica și revizorul Ion Nedelcu 

Iau intrat imediat în acțiune.
Impiegatul Dumitru Alexe a 
plecat în fugă spre trenul care 

Ise apropia și a dat semnale 
luminoase de oprire. Garnitura 
a fost oprită la 390 metri de 
trenul care staționa pe linia I. 

I Accidentul care părea iminent
fusese evitat. Acum urmează ca 
cei în drept să pună semnalul 

IStop in fața altor neatenții ale 
mecanicului, salvat de atenția 
altora.

Hotărăști în numele cetățeanului
7

hotărăște împreună cu el!
ACESTA ESTE SENSUL CARE SE DESPRINDE 
DIN EXPERIENȚA MUNICIPALITĂȚII PLOIESTENE 
IN ORGANIZAREA „SFATULUI CETĂȚENESC

cetățenesc" de laCe este „Sfatul
Ploiești și cum s-a născut el ? To
varășul Mihai Istrate, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
Ploiești, ne explică :

„Prin luna iunie, cind unele tre
buri nu mergeau bine, am organizat 
o consfătuire cu deputății, cu con
ducerile unităților ecOnOmico-sdci- 
ale, cu cetățenii, asupra stării de 
salubritate a orașului. Am vrut ca 
această întilnire să aibă caracterul 
unei informări, in legătură cu măsu
rile pe care intenționa să le ia co
mitetul executiv, și să facem un apel 
către principalele forțe din munici
piu de a sprijini această acțiune. Dar 
s-a întâmplat un lucru neprevăzut. 
Cind am întrebat pe cei prezenți dacă 
socotesc bune măsurile noastre, dacă 
au de spus ceva, zeci de oameni au 
cerut să ia cuvîntul. Patru ore a 
durat această ședință de lucru în 
care s-a ajuns, de la un plan-gene
ral pe problemele salubrității, la un 
program cu peste 100 de propuneri 
concrete. Oamenii care cunoșteau 
cel mai bine orașul, care se întîl- 
nesc zilnic cu starea salubrității lui, 
ne-au obligat să gindim mult mai 
larg asupra autogospodăririi, ne-au 
cerut să prevedem termene concrete 
pentru rezolvarea fiecărei probleme. 
In această întilnire ne-am dat sea
ma că este necesar să găsim o mo
dalitate de consultare permanentă și 
cît mai directă cu obștea".

...Așa i-a născut la Ploiești „Sfatul 
cetățenesc". Ce este acest sfat ? Un 
fel de sesiune permanentă, deschisă, 
prin care comitetul executiv se con
sultă cu locuitorii orașului în mod 
operativ asupra celor mai diverse 
probleme. In prima miercure a fie
cărei luni — începînd din iulie — 
oonducerea municipiului se întîlnește 
cu cetățenii orașului în acest sfat al 
gospodarilor.

„în prima lună, ne explică în 
continuare tovarășul Mihai Istrate, 
am organizat acest „sfat" numai în
tre cetățeni și cadrele cu munci de 
răspundere din conducerea muni
cipiului — președinte, vicepreședinte, 
secretar. Dar practica ne-a demon
strat că din lanțul dialogului lipseau 
unele verigi. Oamenii ne asaltau cu 
atitea probleme, incit a trebuit să 
aducem în fața cetățenilor pe șefii 
serviciilor de specialitate, conducă
torii întreprinderilor subordonate 
consiliului popular, reprezentanți ai 
miliției și justiției, pentru a putea 
răspunde cît mai exact la toate pro
blemele ridicate, pentru a putea lua 
decizii operative — unele chiar pe 
loc, fără a mai repartiza problema 
spre soluționare unui funcționar sau 
altul".

Dacă înainte unele probleme se re
zolvau într-un mod mult mai greoi 
(cetățenii făceau sesizări, sesizările 
lor trebuiau să parcurgă mai multe 
birouri și, nu o dată, se împotmoleau 
în sertare) acest dialog „față-n 
față" a obligat atit aparatul con
siliului popular, cît și pe cel al 
întreprinderilor specializate să ac
ționeze mult mai operativ, să ma
nifeste receptivitate și responsa
bilitate față de fiecare problemă ri
dicată de cetățeni. Iar cetățenii — in-

teresați în egală măsură de proble
mele din perimetrul străzii și gospo
dăriei proprii, ca și de cele care pri
vesc viața și gospodărirea întregului 
oraș — abordează in acest cadru, cu 
răspundere și maturitate, aspectele 
majore privind perfecționarea admi
nistrației locale, aprovizionarea popu
lației. dezvoltarea edilitar-urbană a 
Ploieștiului în viitorii ani, aportul lor 
direct la rezolvarea treburilor de in
teres general. Actul deciziei se înte
meiază, astfel, în majoritatea cazuri
lor, pe soluții și hotărîri gîndite în 
comun de către primărie și cetățeni.

Cîteva exemple — din multele po
sibile — sînt edificatoare. Lucrările 
de modernizare și reparare a străzi
lor cunosc anul acesta o creștere a- 
proape dublă față de 1971. Fondurile 
au fost, în general, aceleași. Care este 
atunci explicația ? Una singură : pro
punerile cetățenilor de a se acorda 
prioritate reparării arterelor mai în
depărtate de perimetrul centrului au 
fost analizate cu mai multă judiciozi
tate și în realizarea lor s-a contat — 
in primul rînd — pe aportul în mun
că al obștii. Așa au fost posibile mo
dernizarea și întreținerea a peste 30 
de străzi din cartierele Bereasca, Pe
trolului. Mimiu, Pictor Rosenthal etc.

Dialogul de la „sfatul cetățenesc" a 
ajutat primăria să cunoască și să re
zolve mult mai operativ și alte ce
rințe ale cetățenilor. Astăzi nu mai 
există, de pildă, o „problemă" a cali
tății piinii. Observațiile și criticile 
cetățenilor — care au mers pînă la a 
aduce mostre de pîine la „sfatul ce
tățenesc" — au declanșat, la diverse 
niveluri, măsuri radicale. Cum, de 
fapt, propunerile cetățenilor au stat 
și la baza întreprinderii unor măsuri 
de îmbunătățire a aprovizionării; de 
adaptare a rețelei comerciale la soli
citările populației. Ani de zile s-a 
vorbit despre necesitatea creării unor 
unități cu sisteme de servire rapidă.

Acel „nu" care se rostea indirect — 
„n-avem posibilități" — nu s-a mai 
făcut auzit. In acest an, in Ploiești, 
s-au înființat unități noi : Casa de 
comenzi „Rapid" (pentru servire la 
domiciliu); „Aperitivul" (unitate spe
cializată în preparate și semiprepa- 
rate pentru gospodine) ; două maga
zine cu autoservire — unul profilat 
pe vînzarea articolelor de menaj și 
uz casnic, altul pe încălțăminte.

„Sfatul cetățenesc" a mai adus 
agenda de lucru a edililor rezolvarea 
multor probleme privind alimenta
rea cu apă a unor cartiere, folosirea 
mai bună a spațiilor sociale (in spe
cial grădinițele), îmbunătățirea trans
portului in comun etc. Practic, astăzi, 
la Ploiești, se poate vorbi despre 
existența unui oraș cu mii de edili, 
în decurs de 5 luni de zile, pe la tri
buna „sfatului cetățenesc" s-au pe
rindat peste 2 000 de oameni care au 
exprimat aici nu numai ideile, pro
punerile și doleanțele lor, ci și ale 
zecilor de mii de cetățeni din cartie
rele in care locuiesc. In perioada care 
a trecut de la inaugurarea acestui 
dialog, programele de lucru ale mu
nicipiului în domeniul gospodăririi și 
aprovizionării populației s-au îmbo
gățit cu peste 200 de propuneri, din
tre care mai mult de jumătate 
și-au și găsit soluționarea. Nu într-o 
lună sau două, nu intr-un an sau doi, 
cum se intimpla altă dată, ci, de cele 
mai multe ori, in termene de 5—10 
zile. Comitetul executiv al Consiliu
lui popular al municipiului Ploiești a 
descoperit astfel că cea mai prețioa
să investiție, pe care trebuie s-o facă 
în continuare, pentru mai buna admi
nistrare a orașului, este consultarea 
permanentă a cetățenilor, conlucra
rea sistematică și permanentă cu ei 
în soluționarea tuturor problemelor 
vieții orașului.

Constantin PRIESCU

-

■>

îi

pe
Bacău. Din vechea ți noua arhitectură a orașului Foto : S. Cristian
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DE PREZENTARE A CONFECȚIILOR7

Confecțiile realitate la Ora
dea sînt tot mai calitate atit pe 
piața internă, cît și la expun, 
‘n acest an. de pildă, expor
tul este de 4 ori mai mare de- 
cît în 1971. Un fapt care atestă 
că produsele fabricii orădene 
sînt de bună calitate, moderne, 
elegante.

— La noi — ne spune direc
torul fabricii, inginer Ovidiu 
Șerbescu — s-a încetățenit o- 
biceiul ca în magazinul de pre
zentare din Oradea să se de
plaseze cadre de conducere, 
maiștri și lucrători de la ser-

viciul 
ta cu 
litatea 
delele 
cunoaștem mai bine cerințele 
pieței. Rodul acestui dialog per
manent între fabrică și cumpă
rător s-a concretizat, intre al
tele, In cele peste 400 de mo
dele create îp acest an. De a- 
semenea, croiala și coloritul 
confecțiilor au suferit. în ulti
ma vreme, modificări potrivit 
cerințelor cumpărătorilor. In 
același timp, ne străduim să in
fluențăm în bine orientarea

de concepție 
cumpărătorii 
confecțiilor, 
expuse.

care discu- 
despre ca- 

, despre mo
lii felul acesta, 

cerințele

cumpărătoruluî, să-1 obișnuim 
să poarte haine elegante, mo
derne.

Colectivul de muncă al fabri
cii orădene se preocupă și de 
introducerea unor tehnologii a- 
vansate. în prezent, o bună 
parte din confecții se execută 
după o tehnologie nouă, 
tă „termocolare" (lipirea 
tari apretate, direct pe 
ceea ce face ca haina
se șifoneze, să fie mai ușoară, 
conferindu-i un plus de ele
ganță.

numi- 
pînzei 
stofă), 
să nu

„Combustibilul" 

la sate
Pentru o mai bună aprovizio

nare cu combustibil a populației 
din satele județului Olt, în co
munele Iancu Jianu, Rotunda, 
Scărișoara, Văleni, Izbiceni și al
tele au fost înființate 10 noi de
pozite comunale, numărul lor a- 
jungînd acum la peste 20. Depo
zitele sînt prevăzute cu utilaje 
corespunzătoare pentru manipu
larea combustibilului și trans
portul lui la domiciliul benefi
ciarilor.

Peste o lună se împlinesc 3 ani de 
cind Nicușor Brad, fost salariat la 
întreprinderea de transporturi auto 
din Birlad, nu mai lucrează. Conflic
tul între el și conducerea întreprinde
rii a început pe la finele anului 1969, 
cind Leonida Cristea, directorul în
treprinderii, l-a chemat și i-a pus 
în vedere că va fi schimbat din func
ția de casier. La scurt timp a urmat 
o revizie, care nu a constatat lipsuri 
în gestiune; și totuși Nicușor Brad a 
primit decizia de transfer din munca 
de casier în cea de impiegat de 
mișcare. în locul lui a fost transfe
rată Aurica Coșulea, salariată la în
treprinderea amintită. De aici s-a 
iscat un adevărat conflict între Ni
cușor Brad și conducerea întreprin
derii I.R.T.A.. care nu s-a încheiat 
nici pînă la această dată. N.B. a 
refuzat să primească munca ce i se 
oferea motivînd că nu are pregăti
rea necesară și a solicitat audiență la 
Comitetul de partid al municipiului 
Bîrlad pentru a sesiza cele întîmplate. 
De aici a fost îndrumat să meargă la 
vechiul său loc de muncă și să 
lucreze în continuare în funcția de 
casier. Directorul l-a dat însă pur și 
simplu afară din întreprindere și, a- 
jutat de alți tovarăși din conducere, 
a pus mina pe o rangă, a spart ser
tarele din biroul casei de bilete și a

■ instalat-o în munca de casier pe Au
rica Coșulea.

N.B. s-a dus din nou la comitetul 
de partid al municipiului pentru a 
explica cele întîmplate. dar de data 
aceasta ușile erau închise pentru el. 
A început să scrie și să bată la ușile a 
diferite organe județene și centrale : 
Comitetul de partid județean Vas
lui, Ministerul Transporturilor, la 
ziare, reviste, la organe de justiție și 
procuratură. De fapt, în ziarul „Scîn- 
teia" nr. 8486 din 15 iulie 1970 s-a 
publicat un foileton cu titlul „Aju
tor. mă avansează". Semnatarul foi
letonului preciza in final că. după 
7 luni de la izbucnirea acestui con
flict, Bîrladul era invadat de delegați 
care făceau cercetări. De această pro-

blemă s-au ocupat și alte publicații 
(vezi ziarul „Munca" din 16 iunie 
1971), au fost efectuate anchete și 
paraanchete, care în principiu dau 
cîștig de cauză lui N.B., dar pînă 
la urmă... Iată ce ne scrie Consiliul 
municipal al sindicatelor Birlad : 
„Numărul mare de persoane care au 
fost întrebate în legătură cu împreju
rările care au dus la desfacerea con
tractului de muncă al lui N. Brad de

cele din urmă cu cheltuieli 
de fonduri bănești și e- 
umană. Dintr-un —1

rezultă că pînă

dat în 
imense 
nergie 
sumar 
ceastă dată cheltuielile făcute cu cer
cetările se apropie de 100 000 lei.

Ce s-a intimplat mai departe ? Prin 
decizia 11 284/1969 N.B. a fost retro
gradat pe timp de 60 de zile în 
funcția de taxator, iar pe ziua de 
15 ianuarie 1970 i s-a desfăcut con-

calcul 
la a-

mandat să facă cerere și să aștepte 
pînă se va elibera un post de con
trolor de bilete la întreprinderea 
de transporturi din looalitate. A făcut 
cererea, a așteptat, postul s-a elibe
rat, dar. în loc de numire, a fost 
înștiințat că... postul s-a desființat.
Alt fapt : N. B. a încercat
să ocupe. prin concurs. un post
de casier la sucursala C.E.C.
din Bîrlad. A procurat toate

100 000 lei, costul unei
ambiții la Bîrlad

către conducerea autobazei, părerile 
acestora confirmă justețea celor rela
tate de N. B. Concluzia noastră, se 
spune in continuare, este că procede
ele folosite pentru a-1 îndepărta din 
autobază pe N. B. nu sint cele legale. 
Trecerea lui în munca de impiegat a 
fost făcută cu scopul de a-1 înlătura 
din unitate ca necorespunzător". Sin
dicatul local se declara. în 
iere, neputincios și ne solicita 
nul în favoarea lui N. B.

Era firesc și normal ca,
aceste ample investigații, organele lo
cale să analizeze cu temeinicie fap
tele și să pună capăt acestui conflict 
— minor in fond — dar care s-a sol-

în-che- 
spriji-

după

tractul de muncă pentru lipsă 
nemotivată de la serviciu. în acest 
sens există și o hotărire judecăto
rească, care dă ciștig de cauză în
treprinderii. Dar, pe de altă parte, 
N. B. este in posesia unei declarații 
a lui Dabija M. Virgil, salariat la 
I.R.T.A., care precizează că a 
avut indicație de la directo
rul I.R.T.A. să nti-1 primească 
pe N. B. la serviciu. „Nu vrea 
să muncească" — spun cei care i-au 
desfăcut contractul de muncă. „El nu 
vrea decît postul de casier". într-ade- 
văr, N.B. a insistat să i se dea postul 
pe care l-a avut. Dar chiar nu vrea 
să muncească ? Să dăm din nou cu- 
vmlul faptelor. Lui N.B. i s-a reco-

actele necesare, printre care și o do
vadă de la I.R.T.A., semnată doar de 
contabilul-șef. fiindcă directorul a re
fuzat să ateste că nu a adus prejudi
cii întreprinderii pe timpul cît a 
lucrat acolo. A reușit la concurs, a 
lucrat și o perioadă de probă, dar 
în cele din urmă a primit o adresă de 
la Direcția județeană C.E.C. Vaslui 
în care se spune : „Intrucît dv. la 
vechiul loc de muncă ați avut aba
teri incompatibile în funcția de ca
sier, nu prezentați garanția morală 
pentru funcția de casier...".

Și încă un fapt. La 22 februarie 
1971, N.B. a fost exclus din partid de 
către organizația de partid de la

I.R.T.A. Bîrlad, iar la 8 martie ace
lași an a fost confirmată hotărîrea 
de excludere de către secretariatul 
Comitetului municipal de partid Bir
lad. Motivul : nu a mai participat la 
adunările de partid după desfacerea 
contractului de muncă și nu a plătit 
cotizația.

O anchetă efectuată de către tov. 
Gheorghe Căpudeanu, instructor al 
C.C. al P.C.R.. împreună cu alți ac
tiviști de la Vaslui, stabilește că în 
lunile aprilie, mai și august nu a fost 
nici măcar trecut pe lista de con
vocare, iar în lunile ianuarie, martie 
și iulie nu i s-au adus la cunoștință 
data și locul ținerii adunării de 
partid. în urma acestor fapte, secre
tariatul Comitetului județean Vaslui 
al P.C.R. recomanda Comitetului mu
nicipal de partid Birlad să reexami
neze hotărîrea de excludere din 
partid a lui N.B.

După reexaminarea faptelor, N.B. 
a fost reprimit în partid, dar pentru 
puțin timp, fiindcă adunarea genera
lă a organizației de bază cartier 
Zona-parc, la 29 septembrie 1972, 
a hotărît excluderea din partid a 
lui N.B. pentru neparticiparea la 
adunările de partid și neplata coti
zației pe timp de 2 ani. De precizat 
că N.B. a plătit cotizația prin poștă 
deoarece i-a fost refuzată de către 
secretarul organizației de partid.

Acestea sint faptele. în final se 
impun cel puțin două întrebări : 
Prima : ce părere au organele locale, 
conducătorii lor, care au participat 
la cercetarea și rezolvarea 
conflict 
tate și 
suportă 
pierdut, 
zeci și zeci de oameni ? Răspunsu
rile pot să se refere — și bine ar 
fi s-o facă măcar acum — la aspec
tul moral al problemei, care se cere 
judecată, ca orice relație umană din 
societatea noastră, în spiritul eticii 
comuniste.

Florea CEAUȘESCU

| De la pază, 
| sub pază

IDe la » vreme, la depozitul 
I.C.R.M. Constanța se petrecea 
un fenomen ciudat. Noapte dt

I noapte dispăreau diverse pro
duse fără insă ca făptașul să 
lase vreo urmă. Cum dispari
țiile iși continuau șirul (în 

I scurt timp ajunseseră la a-
proape 200 000 lei) s-a trecut la 
o supraveghere mai atentă a... 

I paznicilor. Așa s-a dezlegat
misterul. Autorii furturilor erau 
frații Constantin și Dumitru 
Dobre, ambii, paznici contrac- 

Ituali, care, intr-una din nopți, 
pătrunseseră pe un geam spart 
în biroul depozitului, găsind 

Iaici cheia acestuia. Curind, in 
combinație au fost atrași șl 
ceilalți paznici, ba chiar și... 
șeful grupei de pază, Haralam- 

!bie Enciu, care „păzea" pe cei 
ce operau sub protecția sa. Toți 
cei in cauză au compărut, zilele 

I trecute, in fața instanței de ju
decată. Haralambie Enciu și 
Constantin Dobre au fost con- 

I damnați la cite ÎS ani închisoare,
Dumitru Dobre — la 16 ani, iar 
ceilalți vinovați la pedepse intre 
6 luni și 6 ani închisoare.

I Năravul
I din fire... 
| are lecuire!

Iîntr-una din zile, Sofia Tă- 
riță ’din comuna Murgeni, ju
dețul Vaslui, a fost transportată 
I cu „Salvarea" la spitalul din 

I localitate. Aici, însă, in loc să 
I primească îngrijirile cuvenite, 
I bolnava a fost luată pur și sim

plu la palme de către medicul 
de gardă Cesa Ferucio ! Cazul, 

Ipe cît de ieșit din comun, în 
ce-1 privește pe medicul in. 
cauză, nu este singular. Și alți 
pacienți din comună au fost în- 

Itîmpinați de către același me
dic cu „tratamente" asemănă
toare. De altfel, pentru grave 

I abateri săvârșite la Spitalul din
Birlad (consemnate cu circa doi 
ani în urmă în ziarul nostru), 
medicul C.F. a mai fost sanc- 

Iționat. Un nărav din fire ? Sta
bilind diagnosticul, Direcția sa
nitară a județului Vaslui va 

I hotărî, sperăm, tratamentul po
trivit.

| Cine poate 
| da relații?

Iîn seara zilei de 26 noiembrie 
a.c., in jurul orelor 19, pe șo
seaua E 20, intre localitățile 
Mărășești—Focșani (in punctul 

ITișița) un autocamion neiden
tificat a accidentat mortal un 
pieton. Victima a fost tirită de 

I autovehicul pe o distanță de
peste 15 kilometri. Pentru a 
sprijini cercetările, cei care au 
circulat la data și in jurul orei 

I amintite pe această porțiune de
șosea sau cei care pot da rela
ții in legătură cu autovehiculele 

I aflate in tranzit, sint rugați si
se adreseze Inspectoratului ju
dețean Vrancea ai Ministerului 
de Interne (telefon 2 500 ; 122)

Isau celui mai apropiat organ 
de miliție.

| Maxi-recolta

acestui 
despre propria lor autori- 

competență ? A doua : cine 
paguba pricinuită de timpul 
risipa de bani, de muncă a

| minicoope- 
| ratorilor

I Toamna trecută, pionierii din 
comuna Juc—Herghelie (Cluj) 
au hotărit să înființeze o micro-

I cooperativă agricolă, după mo
delul celei mari, existente in 
localitate. După ce li s-a repar
tizat un teren de 2,50 ha. pio-

Inierii au pornit la lucru. Nu de
mult au făcut bilanțul muncii 
lor. „Recolta" de pe cele 14 par- 
Icele a fost la înălțime, numai la 
cartofi, bunăoară, obținîndu-se 
de pe 0,12 ha 3 500 kg (ceea ce 
ar însemna circa 30 tone la hec- 

Itar !). Motiv pentru care, în
anul viitor, pionierii vor dubla 
suprafața cultivată de ei. Mun- 

Ică dublă, dar și satisfacția va fi, 
desigur, pe măsură.

I Rubrică redactată de i
Dumitru T1RCOB

Gheorqhe POPESCU
și corespondenții „Seînteii"

i
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Consumurile specifice 
de piele vor fi reduse
cu 10 la sută

va crește cu peste
10 la sută

r

Preocuparea principală a colectivului de muncă de la 
uzinele „Republica" din Capitală este de a obține țevi 
de calitatea 1 în proporție de 95 la sută, precum și 
asimilarea de produse noi a căror valorificare aduce 
un mare venit uzinei. Se depun, de asemenea, efortul'1 
pentru reducerea consumului specific de oțel, unde s-a 

ajuns la o medie de 2 kg per tonă

CIFRĂ CARE POME CONSTITUI Șl CALIFICATIVUL ACTIVITĂȚII 

DESFĂȘURATE DE COLECTIVELE ACESTOR UNITĂȚI PENTRU 

PREGĂTIREA PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR
J

Colectivele întreprinderilor Cen
tralei industriale a pielăriei și în
călțămintei nr. 2 din Cluj se află 
angajate cu toate forțele în marea 
întrecere socialistă pentru realiza
rea cincinalului in patru ani și ju
mătate. în vederea îndeplinirii a- 
cestui obiectiv major, ținind seama 
de sarcinile stabilite de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 20—21 noiembrie 
a.c., accentul se pune pe trei pro
bleme de importanță cardinală pen
tru ridicarea eficienței economice, 
pentru realizarea planului pe anul 
1973 : creșterea mai susținută a 
productivității muncii, îmbunătăți
rea calității producției, gospodări
rea judicioasă șl reducerea consu
murilor de materii prime și mate
riale, în primul rînd de piele. i>en- 
1ru a infățișa preocupările concrete 
ale colectivelor de muncitori, teh
nicieni și ingineri în aceste direcții, 
ne-am adresat tovarășului inginer 
GHEORGHE MARINCEANU, di
rectorul general al centralei, care 
ne-a spus :

— Eforturile unităților centralei 
în vederea creșterii productivității 
muncii, îmbunătățirii calității pro
ducției și gospodăririi raționale a 
materialelor se încadrează organic 
in preocupările de a traduce în via
ță lozinca : „Mai iute, mai bine și 
mai eficient", lansată de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Noi am înțeles 
pe deplin că „mai iute" înseamnă 
rezolvarea operativă a problemelor 
tehnice și organizatorice, introduce
rea mai rapidă în producție a pro
cedeelor tehnologice moderne, care 
să asigure creșterea substanțială a 
randamentului muncii. De altfel, in 
cazul unităților centralei noastre, 
realizarea sarcinilor maximale ale 
planului pe anul 1973, ca și pe în
tregul cincinal, sînt condiționate de 
sporirea în ritm susținut a produc
tivității muncii. Or. obținerea unor 
niveluri cît mai înalte la acest in
dicator este de neconeeput fără so
luționarea unor probleme tehnice și 
organizatorice și promovarea de 
procedee moderne, mai productive, 
de fabricație, mai ales că în acești 
ani unitățile centralei nu beneficia
ză de investiții de amploare care 
să asigure sporul de producție sta
bilit în plan.

In vasta întrecere pentru realizarea cincinalului înainte de termen, 
în fabrici și uzine, pe șantiere și iii institute, s-au născut zeci și zeci 
de inițiative valoroase ale colectivelor de oameni ai muncii. Mfirturii 
vii ale pasiunii și abnegației, cu care se muncește pretutindeni, aseme
nea inițiative îndrăznețe și cuprinzătoare aduc o însemnată contribuție 
la valorificarea unor importante resurse interne de creștere a pro
ducției, a eficienței economice.

ces trebuie adăugat faptul că între
prinderea a realizat planul la produc
ția globală și marfă in proporție de 
106 la sută. Totodată, productivitatea 
muncii a crescut cu 2.1 la sută, iar 
prețul de cost s-a redus cu 26 de lei 
la 1 000 lei producție-marfă.

beton, la care sp mai adaugă 160 tone 
ciment și 35 mc cherestea.

— Concret, cu cit creste produc
tivitatea muncii in 1973 și care sint 
măsurile mai importanțe ce se vor 
lua in unitățile centralei ?

• Topitorii de 
la Uzina metalur
gică de metale 
neferoase din Fer- 
neziu — Baia Ma
re, care au lansat 
inițiativa „în fie
care schimb — o 
șarjă peste plan", 
prin dozarea mai 
rațională a șarje
lor, cît și prin su
pravegherea aten
tă a procesului 
tehnologic, au în
registrat in ulti
ma lună indica
tori de producti
vitate record — în 
fiecare schimb 
realizindu-se, in 
medie, o șarjă și 
jumătate în plus. 
Ideea inițiativei 
s-a extins și în 
alte secții. Astfel, 
muncitorii secției 
de aglomerare, 
prin folosirea mai 
judicioasă a capa
cităților de pro
ducție, au dat 
peste planul Ia zi 
200 de tone de 
metal. Pe ansam
blul uzinei, în pe
rioada care a tre
cut din acest an, 
s-a obținut o pro
ducție suplimen
tară în valoare de 
28 milioane lei, 
indeplinindu-se angajamentul anual 
iar la prețul de cost o economie peste 
plan în valoare de 11 milioane lei.

multe, concrete, vizînd obiective 

esențiale ale activității productive,

iși vădesc acum, la finele anului 
marea lor valoare

• Inițiativa „Producție de calitate 
superioară cu consumuri specifice 
minime" a antrenat in jurul ei pe 
toți muncitorii forestieri și din fa

bricile de mobilă 
atv județului Mu
reș. C'a urmare, 
in perioada tre
cută din acest an, 
prin reducerea 
consumurilor spe
cifice, în județul 
Mureș au fost e- 
conomisiți peste 
2 000 mc lemn de 
lucru, iar 
cele peste 
garnituri de 
bilă produse 
te plan mai 1 
de jumătate 
fost realizate din 
material lemnos 
economisit.

★
Toate! 

inițiative 
verificat 
rea în 
Le-am

din
500 

mo- 
pes- 
mult 
î au

■I

9

anul
va

pro-

— Față de anul acesta, în 
viitor, productivitatea muncii 
crește cu peste 10 la sută la . 
ducția fizică a centralei. în ceea ce 
privește măsurile, m-aș referi la 
cele mai de amploare sau cu efecte 
pentru majoritatea unităților cen
tralei. Aproape in fiecare întreprin
dere există „gituiri" la cusătorii, 
secții care, în anumite perioade, nu 
fac față sarcinilor de plan, creînd 
..goluri" de producție in alte sec
toare. De aceea am trecut la luarea 
unor măsuri, cu posibilități proprii, 
de a mări producția acestor cusă
torii.

Sîntem pe deplin interesați să gă
sim acele mijloace tehnice și tehno
logice care să asigure un spor mai

substanțial la productivitatea mun
cii. în bună parte, rezervele respec
tive au fost identificate și acum se 
acționează pentru punerea lor in 
valoare. Este in curs de aplicare un 
plan de creștere a randamenituliui 
mașinilor și al unor utilaje, tot cu 
forțele proprii, în cadrul acțiunii de 
autoutilare. Pentru 1973, acest plan 
prevede o eficiență de 3 milioane 
lei. La întreprinderea din Cluj 
a centralei se dă în funcțiu
ne un butoi de tăbăcit tip be
tonieră, proiectat și realizat în fa
brică, care scurtează ciclul de tă- 
băcire a pieilor cu 5 zile, reduce 
volumul de manoperă și debitul de 
ape reziduale. Tot aici se dă în 
exploatare o instalație de fabricat 
uleiuri sulfonate, se mecanizează 
transportul răzăturilor de piei, 
creindu-se disponibilități de mij
loace de transport și forță de mun
că ș.a. Deci, iată noi rezerve pen
tru creșterea randamentului mun
cii. însă de mare însemnătate, în 
vederea ridicării nivelului la acest 
indicator este punerea In funcțiu
ne, pînă la sfîrșitul anului curent, 
a unor utilaje existente în unități, 
dar nefolosite. Numai in fabrica 
din Cluj există circa 300 de aseme
nea mașini. Ele au ajuns în aceas
tă situație în urma adaptării con
tinue a proceselor de fabricație la 
necesitățile pieței, astfel că unde 
mașini au rămas fără utilizare. Noi 
am hotărit să le activizăm, adică 
să le distribuim diferitelor unități 
din centrală care au nevoie de ele. 
Darea în exploatare a acestor ma
șini numai la fabrica „Clujeana" va 
asigura o economie de 3,8 milioa
ne lei, înlocuindu-se munca a 357 
oameni, deci, noi surse de amplifi
care a forței productive a muncii.

A doua cale care vizează creș
terea productivității muncii constă 
în îmbunătățirea tehnologiilor de 
fabricație. în această privință, ac
ționăm pentru schimbarea concep
ției asupra fabricării încălțămintei, 
în sensul că actuala tehnologie 
trebuie simplificată. Este vorba de 
scoaterea din procesul tehnologic 
a operațiilor de ciocănit, călcat, a 
așa-ziselor operații de retuș. Între
gul finisaj ai încălțămintei trebuie 
redus la o operație de cosmetică, 
de aspect comercial. în această di
recție ne propunem următoarele : 
creatorii să realizeze modele și ti
pare de așa manieră îneît să nu 
mai fie nevoie de operațiile amin
tite, iar fiecare muncitor să lu
creze cu maximă responsabilitate, 
astfel ca operația pe care o exe
cută să fie definitivă, fără a mai 
fi nevoite de. «țrecturi „inerente",

— Legat de întărirea răspunde
rii in. mun-că, după cile știm, 'la 
..Clujeana" s-a introdus și genera
lizat inițiativa „controlului in lanț" 
asupra calității producției. Cînd 
se va extinde această inițiativă in 
celelalte unități ale centralei ?

sură, scopul in cadrul mariii între
ceri pentru îndeplinirea cincinalu
lui înainte de termen, în oondiți 
calitative superioare. Retururile la 
capătul benzilor de fabricație au 
scăzut de la 10—14 la sută, la nu
mai 4—5 la sută, iar unele benzi 
fruntașe înregistrează un procent 
mai miic. Pot spune că o bună par
te din cantitatea de încălțămin
te obținută peste plan in acest 
an a fost realizată in spatii de
venite disponibile sau pe seama 
îmbunătățirii calității 
adică prin micșorarea 
de perechi de încălțăminte retur- 
nate la capătul benzilor. Inițiativa 
va fi generalizată, incepînd din a- 
cest an, în toate unitățile centra
lei, fiind o școală a calității și a 
pnoductiviității muncii dt mai înalte.

produselor, 
numărului

— Productivitate-calitate, iată o 
relație căreia ii veți acorda o mare 
importanță in anul viitor. Dar gos
podărirea materiilor prime, pe ce loc 
al preocupărilor se află in unitățile 
centralei ?

— Inițiativa amintită este deose
bit de valoroasă. Introducerea a- 
cesteia in producție a fost prece
dată de o largă acțiune de masă de 
testare și atestare a fiecărui munci
tor, brigadier, maistru, controlor de 
calitate. Ea și-a atins, în bună mă-

— Evident, pe un loc principal. în 
anul viitor, consumurile specifice de 
piele 
față de 
nimic 
deșeuri 
perechi 
mărunte vor fi 
urma unui proces tehnologic, vor 
fi transformate în înlocuitori de 
piele la producția de marochinărie. 
Dar atiît obținerea unei producti
vități și calități superioare, cit și 
diminuarea consumurilor depind 
de aprovizionarea ritmică cu piei, 
înlocuitori și alte materiale, ce nu 
pot fi realizate in unitățile centra
lei. Lipsa pieilor, mai ales in unele 
perioade, ne-a produs in acest an 
multe dereglări în procesul de fa
bricație. multe stagnări Care pot fi 
echivalate, numai la „Clujeana", cu 
pierderea a 10—15 la sută din ca
pacitatea de producție a fabricii. 
Ministerul nostru trebuie să ne a- 
jute mai hotărit în rezolvarea aces
tor probleme. Cunoaștem dificultă
țile în aprovizionarea cu piei ; de 
aci. sarcina noastră majoră de a 
ne preocupa continuu de reducerea 
consumurilor, de utilizarea pe scară 
tot mai largă a înlocuitorilor, de a 
gospodări cît mai rațional mate
rialele. Am făcut unele lucruri 
bune în acest sens, dar ele sint 
insuficiente. Pe de altă parte, 
în anul ce vine vom dezvolta acțiu
nea pentru a obține economii de 
piele, de talpă la croit sau de alte 
materiale auxiliare, transformind-o 
intr-o adevărată acțiune de masă.

‘ cu caracter permanent. Numai așa 
vom reuși să realizăm sarcinile 
maximale ale planului la toți in
dicatorii, numai așa vom traduce 
exemplar în viață chemarea : „Mai 
iute, mai bine și mai eficient", o- 
biectivele stabilite la recenta plena
ră a Comitetului Central al parti
dului nostru.

vor fi reduse cu 10 la sută, 
acest an, fără a afecta cu 
calitatea producției. Din 
vom confecționa 1 milion 

încălțăminte. Resturile 
măcinate și, in

pentru economia națională
oane din Brașov și Fabrica de mașini 
agricole din Codlea.

• Valoroasa inițiativă a constructo
rilor de rulmenți din Brașov — „Mi- 
cronul-gramul-secunda în slujba efi
cienței" a fost îmbrățișată de aproape 
toate colectivele industriale din ju
deț. Aplicarea ei la specificul fiecărei 
unități a generat un puternic curent 
de opinie pentru economii de metal, 
pentru îmbunătățirea calității produ
selor. folosirea optimă a fiecărui mi
nut din fondul de timp afectat pro
ducției. Astfel, s-a introdus autocon
trolul, au fost legate în flux tehnolo
gic un mare număr de mașini, repro- 
iectate o serie de produse cu gabarit 
mai mare. în același timp, inițiativa 
a influențat asupra valorificării re
zervelor interne, a descoperirii și pu
nerii in valoare a noi posibilități pen
tru utilizarea mai deplină a mașinilor 
și a materiilor prime. Ca rezultat al 
acestei inițiative și ale altor măsuri 
menite să contribuie la folosirea chib
zuită a metalului, de la începutul a- 
nului și pînă acum în întreprinde
rile județului a fost realizată o eco
nomie de metal din care se pot fa
brica 220 de tractoare de 65 CP. în 
fruntea acestei acțiuni se situează co
lectivele de la Uzinele de autocami-

• Desfășurînd întrecerea, sub ge
nericul inițiativei ' „Cit mai mici 
cheltuieli la tona de metal", furna- 
liștii și metalurgiștii de la Vlăhița 
înscriu în aceste zile noi și impor
tante fapte de muncă. Prin sporirea 
indicilor de utilizare a cuptoarelor, 
mai buna gospodărire a minereului 
de fier, cit și a celorlalte materii 
prime de bază, au realizat peste 
prevederile de plan aproape 2 000 
tone fontă, cu aproape 400 tone mai 
mult decit angajamentul anual, pre
cum și beneficii suplimentare în va
loare de aproape 6 milioane lei. Si- 

și-au propus 
pro- 
mai

• La rindul lor, constructorii ma
ramureșeni desfășoară o rodnică ac
țiune de economisire a materiilor pri
me și materialelor. Ca urmare a ex
tinderii inițiativei „Fiecare loc de 
muncă să fie cît mai bine gospodărit", 
pe șantierele de construcții din Baia 
Mare, Sighetu-Marmației și Borșa 
s-au economisit, printre altele, 400 
tone ciment, 256 tone material lemnos 
și materiale de zidărie, în valoare de 
600 000 Iei. Pe ansamblul trustului, e- 
conomiile realizate de la Începutul a- 
nului se ridică la peste un milion Ici.

aceste 
și-au 

valoa- 
practică. 

prezentat
pentru a le su
pune atenției al
tor colective de 
oameni ai mun
cii. organelor sin
dicale, pentru a 
le studia și ex
tinde. în funcție 
de condițiile con
crete dintr-o uni
tate sau alta, 
contribuind, pe a- 
ceastă cale, in 
spiritul indicații
lor date de Ple
nara C.C. al P.C.R. 

din 20—21 noiembrie a.c. la valori
ficarea mai intensă a întregului po
tențial tehnic, material și uman, a 
rezervelor existente pentru ridicarea 
continuă a eficienței economice.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii

Secția locomotive Diesel din cadrul uzinelor „23 August" din Capitală. In fotografie : echipa muncitorului 
Săvoiu Mihai montînd capotajul unei locomotive de 1 250 CP

Rezultate la nivelul fruntașilor! /

derurgiștii vlăhițeni
astfel să realizeze sarcinile de 
ducție din acest an cu o lună 
devreme.

• Inițiativa „Să lucrăm o zi pe• Inițiativa „Să lucrăm o zi pe lună 
cu materiale economisite", lansată de 
colectivul secției de confecții meta
lice a întreprinderii de prefabricate 
din beton de la Călărași, s-a extins 
în întreaga unitate. Datorită acestui 
fapt, de la începutul anului și pină 
în prezent, întreprinderea a înregis
trat o economie de peste 100 tone ci
ment și importante cantități de elec
trozi și de oțel-beton. La acest suc-

• Colectivul instalației de cianură 
de sodiu din cadrul Grupului indus
trial de petrochimie Pitești, lucrind 
sub deviza „In fiecare schimb 300 kg 
de cianură de sodiu peste plan“, a 
realizat, în afara prevederilor planu
lui la zi, o cantitate de 530 tone de 
produs. Calculele arată că pină la data 
aniversării republicii se vor produce 
suplimentar încă 300 tone cianură de 
sodiu.

(Urmare din pag. I)

AU ÎNDEPLINIT PLANUL ANUAL
în ultimele zile, numeroase între

prinderi industriale au anunțat în
deplinirea planului anual, creîn- 
du-și posibilități pentru depășirea 
substanțială atit a prevederilor, cit 
și a angajamentelor asumate in 
cinstea aniversării republicii.

în rindul celor 11 colective in
dustriale din județul Hunedoara, 
care au raportat îndeplinirea sarci
nilor pe anul în curs și angajamen
telor în întrecerea socialistă, se nu
mără și cel al unității zonale de 
reparații energetice Mintia, care 
deservește centralele termoelectrice

din județul Hunedoara. Calculele 
estimative arată că acest colectiv 
va executa pînă la finele lunii de
cembrie un volum suplimentar de 
lucrări evaluat la peste 8 000 000 lei, 
succes determinat de sporirea pro
ductivității muncii cu 18 la sută 
peste prevederi și scurtării duratei 
lucrărilor de întrețineri și reparații 
capitale. în același timp, s-au redus 
cheltuielile planificate de reparații 
și consumurile de materiale, reali- 
zîndu-se pe această cale aproape 
1 000 000 lei economii.

• „Nici un centimetru de țesătură 
irosită, totul valorificat", „O zi pe 
lună să lucrăm cu materiale econo
misite", „Zilnic de la fiecare război, 
cite 3 metri de țesături în plus" iată 
citeva din numeroasele inițiative a- 
părute în întrecerea socialistă. în di
ferite întreprinderi din industria u- 
șoară. in scopul sporirii cantității de 
bunuri de consum, economisirii 
materii prime și îndeplinirii cincina
lului înainte de termen. Prin genera
lizarea inițiativelor valoroase, la uzi
nele textile „Moldova" din Botoșani, 
de exemplu, s-a economisit o canti
tate de fire și fibre din care se pot 
obține producții suplimentare în va
loare de 3,4 milioane lei.

de

• Inițiativa lansată de fierarii-be- 
toniști de la Trustul județean de 
construcții Argeș prevede ca fiecare 
lucrător să economisească pînă la fi
nele anului cel puțin 200 kg oțel-be- 
ton. Ea are ca rezultat, pipă în pre
zent, o economie de 100 tone de fier-

cestei experiențe, la scara între
gului județ, necesitatea preluării a- 
cestei experiențe înaintate de că
tre toate cadrele de conducere, de 
către fiecare cooperator și mecani
zator.

Iată de ce nici un efort nu tre
buie considerat prea mare pentru 
a face din experiența fruntașilor un 
bun comun, un instrument de lu
cru convingător și eficient, în 
munca pentru creșterea nivelului 
producției in toate sectoarele. E- 
xistă uneori tendința de a compa
ra rezultatele prezente cu cele din 
trecut. Desigur, asemenea compa
rații sînt, fără doar și poate, în 
favoarea prezentului, dacă sînt fă
cute cu scopul 
ce n-a fost bun 
ce s-a dovedit 
comparabil mai 
compararea permanentă a rezulta
telor nu cu cele din trecut, ci cu 
cele mai bune realizări înregistra
te intr-un domeniu său altul. O a- 
semenea comparație îndeamnă la 
atingerea celui mai înalt nivel po
sibil. in concordanță cu resursele 
și posibilitățile reale ale agricultu
rii noastre. Desigur. între diferi
tele zone agricole 
pedoclimatice, dar 
cia că peste tot 
mari, resurse încă
tificate, experiențe bune de veche

și o ex- 
preț. do- 
după in- 
agricul-

de a corecta ceea 
și a promova ceea 
valoros. Dar in- 
mobilizatoare este

există deosebiri 
se poate apre- 
sint posibilități 

insuficient fruc-

tradiție in cultura plantelor și în 
creșterea animalelor, cit 
periență bogată, de mare 
bindită in anii din urmă, 
eheierea cooperativizării 
turii.

Luind în considerare rezultatele 
mobilizatoare ale unităților frun
tașe, adaptînd experiența acestor 
unități — cu hotărîrea fermă de a 
le generaliza — la posibilitățile și 
condițiile locale, organele și unită
țile agricole, în programele pe care 
le fac, au datoria să cuprindă in
dici tehnico-economici și măsuri 
concrete care să le permită atin
gerea celor mai bune rezultate. A- 
ceasta constituie o cale sigură, ve
rificată de practică, pentru creș
terea randamentelor la hectar și 
cap de animal, pentru sporirea 
ieftinirea producțiilor.

Viața demonstrează prin mii 
fapte că și in condițiile creării
nei puternice baze tehni.co-mate- 
riale, concretizate. în principal, 
prin mecanizare.' chimizare și iri
gații. rezultatele depind. înainte de 
orice, de oameni, de concepția care 
stă la baza activității lor. de ho
tărârea care ii animă în aplicarea 
a tot ceea ce știu. în interesul dez
voltării unităților și sectoarelor a- 
gricole, de priceperea și chibzuin
ță cu care dau viață sarcinilor în
credințate și luptă împotriva prac
ticilor învechite, rutiniere. Iată de 
ce în realizarea sarcinilor de în-

pe
si

de 
u-

seninătate 
progresul agriculturii, 
importanță 
zațiilor de 
ționind cu 
te formele 
ganele și organizațiile de partid, 
toți comuniștii pot contribui la va
lorificarea experienței și capacită
ții creatoare a celor mai bune ca
dre de la sate, la manifestarea 
plenară a spiritului de inițiativă, 
a chibzuinței gospodărești, la sti
mularea ambiției sănătoase a tu
turor de a obține rezultate tot mai 
bune. Promovind cea mai bună ex
periență, cele mai inaintate meto
de de organizare a activității pro
ductive, organizațiile de partid au, 
totodată, datoria să 
fermitate 
greutăților și condițiilor nefavora
bile, știut fiind că agricultura se 
face — și nu se poate altfel — în 
condițiile oferite de natură.

Militînd ferm și consecvent pen
tru generalizarea experienței va
loroase. este necesar să se ia mă
suri practice pentru generalizarea 
acordului global, care s-a dovedit 
a .fi un puternic instrument de co
interesare a activității productive, 
de întărire a răspunderii în mun
că. să se analizeze concret și clar 
modul în care a fost aplicat, a- 
vantajele și neajunsurile care 
s-au manifestat în aplicarea Iui, 
astfel ca pretutindeni creșterea ve-

fundamentală pentru 
o deosebită 

are activitatea organi- 
partid de la sate. Ac- 
perseverență. prin toa- 
activității politice, or-

combată cu
lamentările pe tema

să-niturilor să se realizeze pe baza 
nătoasă a creșterii producției.

în toată această activitate, in 
neralizarca a tot ceea ce este înain
tat, a metodelor și tehnicii moder
ne, o mare responsabilitate au ca
drele de conducere, specialiștii a- 
gricoli. Agricultura noastră dispune 
de numeroase cadre de ingineri a- 
gronomi, ingineri zootehniști și me
dici veterinari bine pregătiți, capa
bili să contribuie decisiv la intro
ducerea în producție a cuceririlor 
științei și tehnicii moderne. Măsu
rile luate în ultimii ani au creat 
acel cadru de organizare propice 
manifestării nestingherite a inițiati
velor, a competenței tehnice și or
ganizatorice, oferă un larg cîmp de 
aplicare atit cunoștințelor de spe
cialitate, cit și de știință a con
ducerii.

Baza materială de care dispunem, 
experiența ‘ ■ ■ ■ - ............. -
numeroase 
specialiști 
strează că 
muncesc in agricultură să răspundă 
cu însuflețire chemării Plenarei Co
mitetului Central al P.C.R. din 20— 
21 noiembrie, mobilizind și mai pu
ternic toate resursele de care dis
pun. umane și materiale, pentru 
înfăptuirea sarcinilor planului pe 
1973, pentru a contribui, cu întreaga 
lor pricepere și energie, la grăbi
rea progresului economic și social 
al patriei.

ge-

înaintată dobindită de 
unități, de lucrători și 
de frunte, ne demon- 
stă in puterea celor ce
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Consiliul de conducere VERNISAJUL EXPOZIȚIEI

al căminului cultural
„ARTA NAIVĂ DIN IUGOSLAVIA'*

-------------- AFilarmonica „Oltenia":
MANIFESTĂRI JUBILIARE

o titulatură care definește însuși stilul de muncă
al acestui organism: spirit de lucru colectiv,

colaborare permanentă
Aș dori să încep cele ci

teva notații referitoare la 
viața culturală a satelor 
noastre cu un adevăr pe 
care practica muncii ni 
l-a impus cu eviden
ță. Activitatea cultural-e- 
ducativă de inaltă rezo
nanță publică nu poate li 
rezultatul acțiunii unei sin
gure instituții sau a unui 
grup restrîns de activiști 
culturali salariați, oricît de 
bine pregătiți ar fi ei. Dacă 
vom continua să privim 
lucrurile în acest fel, atunci 
masa mare a oamenilor va 
râmîne in continuare pa
sivă. Este de aceea nece
sară cultivarea stăruitoare 
a marelui adevăr că toți 
oamenii pot deveni „fău
ritori de cultură", pentru 
că fiecare dintre noi are 
o anume pregătire intr-un 
domeniu sau altul, o expe
riență pozitivă de viață ce 
poate fi utilă și semenilor 
noștri.

Pornind de la aceste pre
mise, cred că este eviden
tă necesitatea existenței la 
sate a unui colectiv repre
zentativ, adevărat sfat al 
obștei în care muncitori, 
țărani, intelectuali, acti
viști ai organizațiilor de 
masă și obștești stabilesc, 
sub conducerea și cu spri
jinul comitetului comunal 
de partid, programul de ri
dicare spirituală a satului, 
participând nemijlocit la 
îndeplinirea și urmărirea 
eficienței acțiunilor pro
gramate.

Un asemenea colectiv 
aste, de fapt, consiliul de 
conducere al căminului cul
tural, organism viu, menit 
să mobilizeze masele la în
deplinirea sarcinilor poli- 
tico-economice, să forme
ze și să dezvolte — prin 
acțiuni adecvate — conști
ința și morala socialistă, 
să cultive atitudinea nouă 
față de muncă și societate.

Acționînd astfel, acest 
oonsiliu poate deveni cu 
adevărat un for colectiv 
cu o înaltă responsabilita
te politică, aceea de a con
tribui la făurirea omu
lui nou. constructor activ 
și conștient al societății so
cialiste multilateral dez
voltate pe pămintul Ro
mâniei.

A fost o vreme, și de oe

să nu recunoaștem, mai 
sint și azi în unele locuri 
consilii de conducere ale 
căminelor culturale care 
își rezumă activitatea la 
întîlniri trimestriale pen
tru a audia o informare și 
a aproba un plan de acti
vitate redactat de directo
rul unității. A limita rolul 
consiliului numai la atit 
înseamnă a realiza o 
simplă formă procedurală 
care nu folosește nimănui.

Din practica așezăminte
lor culturale prahovene, ca 
și din întreaga țară, a re
ieșit clar că acest for de 
conducere colecții ă tre
buie să fie prezent atit in 
conceperea, cit. mai ales,

Organ colectiv de deci
zie și execuție, consiliul de 
conducere al căminului cul
tural își îndeplinește rolul 
său de for colectiv cu o 
înaltă responsabilitate po
litică, in măsura in care 
dovedește inițiativă crea
toare, izvorîtă dintr-o pro
fundă cunoaștere a pro
gramului ideologic al parti
dului și a realităților poli
tice, economice și sociale 
din localitatea în care-și 
desfășoară activitatea. In 
comuna Vărbilău. din ju
dețul nostru, pînă anul 
trecut, muncitorii nave
tiști participau sporadic 
la activitățile organizate de 
căminul cultural. Dar după

ACTIVITATEA CULTURAL-EDUCATIVĂ 
DE MASĂ - MUNCĂ DE PARTID!

în realizarea și urmărirea 
eficienței acțiunilor cultu
rale. Ce se întîmplă însă 
uneori ? Unii membri ai 
consiliilor de conducere 
consideră mandatul lor în
cheiat o dată cu adoptarea 
planului de muncă lunar 
sau trimestrial, lăsind în
deplinirea și urmărirea e- 
ficienței acțiunilor realiza
te doar pe seama directo
rului de cămin cultural. 
Neîndoios, acesta — ca ac
tivist salariat — are în 
principal o asemenea sar
cină, dar de unul singur nu 
o va putea rezolva inte
gral, oricîtă străduință ar 
depune. Pentru a depăși 
o asemenea inerție este 
necesară o modificare de e- 
sență în concepția membri
lor acestor consilii ; a sosit 
timpul să se înțeleagă că 
un activ larg nu este și nici 
nu poate fi un sim
plu organizator sau pro
gramator de acțiuni, ci .tre
buie să fie interesat, în 
aceeași măsură, de realiza
rea acțiunilor programate, 
de rezonanța lor în sufle
tele și conștiința oameni
lor.

ce au fost cooptați în con
siliu și câțiva animatori din 
rindul lor, navetiștii au în
ceput să participe la activi
tățile pe care căminul cul
tural le organizează frecvent 
cu ei și pentru ei, alături de 
alți locuitori din comu
nă. Ecoul unor asemenea 
acțiuni este deosebit de pu
ternic.

în urma unui sondaj so
ciologic, consiliul căminu
lui cultural din Lipănești 
a ajuns la concluzia că nu 
se acordă atenția cuveni
tă păstrării valorilor artei 
populare. Pentru a contri
bui Ia educația estetică a 
publicului, consiliul a a- 
doptat un program de per
spectivă în care, în vederea 
promovării interesului pen
tru valorile autentice ale 
artei populare, s-a înfiin
țat, cu participarea Școlii 
populare de artă din Plo
iești, o secție de cusături 
naționale și țesut. Paralel, 
a avut loc o suită de ma
nifestări din care n-au lip
sit prezentarea albumelor 
de artă, expoziții de artă 
plastică ale unor creatori

ploieșteni. De asemenea, 
s-a constituit un micro- 
grup în cadrul căruia, cu 
sprijinul Muzeului de artă 
din Ploiești, au fost pre
zentate cunoștințe de artă 
plastică, ilustrate cu filme 
documentare. Acțiunea a 
ciștigat interesul audito
riului.

O altă ipostază a activi
tății consiliului de condu
cere al căminului cultural 
o constituie verificarea e- 
ficienței acțiunii întreprin
se. Cu mijloacele cercetă
rii sociologice, realizate 
prin forțe proprii, consiliile 
de conducere ale unor că
mine culturale ca Sima, 
Gherghița, Valea Călugă
rească, Gura Vitioarei, Tei- 
șani au determinat, perio
dic, acuitatea proble
melor educaționale, recep
tivitatea oamenilor față de 
manifestările culturale.

Așadar, după opinia noas
tră, căminul cultural poa
te deveni apt să realizeze 
schimbări de conținut și 
poziție numai în condițiile 
în care consiliul său de 
conducere abordează un stil 
nou de muncă bazat pe va
lorificarea inteligentei, ta
lentului și puterii oreatoa- 
re a poporului, contribuind, 
prin forme specifice și a- 
decvate, la dezvoltarea con
științei politice a colectivi
tății, la propagarea valori
lor culturii, științei și ar
tei.

Consiliul de conducere al 
căminului cultural, for co
lectiv cu o înaltă respon
sabilitate politică,, are im
portantul rol de arhitect al 
edificiului culturii socia
liste în localitatea în care 
activează. Amplitudinea a- 
cestui edificiu depinde de 
măiestria cu care consiliul 
stimulează crearea feno
menului cultural, amplifi
că transmiterea adevăruri
lor vieții și formează un 
public capabil, nu numai să 
recepteze ceea ce i se 
transmite, ci și să real;ze- 
ze acte de cultură.

Mihail VULPESCU 
președintele 
Comitetului județean 
pentru cultură 
și educație socialistă 
Prahova

La Ateneul Român a avut loc, 
miercuri, vernisajul expoziției „Arta 
naivă din Iugoslavia", manifestare 
organizată sub auspiciile Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste cu 
prilejul sărbătorii naționale a Repu
blicii Socialiste Federative Iugo
slavia.

Cele aproape 130 de lucrări de pic
tură și sculptură expuse, aparținind 
Galeriei de artă naivă din Zagreb — 
primul muzeu de acest gen din lume 
— atestă talentul și măiestria realiza
torilor lor — țărani, muncitori etc.

La vernisaj au participat Tamara 
Dobrin. vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Bră
duț Covaliu, președintele Uniunii Ar

tiștilor Plastici, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost de față Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei. Erau 
prezenți șefi de misiuni diplomatice 
și alți membri ai corpului diplomatic.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, Mircea Popescu, directorul Di
recției artelor plastice din Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, și Di- 
mitrie Bașicevici, directorul Galeriei 
de artă naivă din Zagreb, au relevat 
dezvoltarea schimburilor bilaterale 
pe plan cultural-artistic, contribuția 
lor la adincirea prieteniei, cunoaște
rii și prețuirii reciproce.

(Agerpres)

SPECTACOL DE GAIA Al TEATRULUI 
NAȚIONAL GROAT DIN ZAGRER

Teatrul național croat din Zagreb, 
aflat in turneu în țara noastră, a 
prezentat, miercuri seara, în sala 
Comedia a Teatrului Național „I. L. 
Caragiale" din București, un specta
col de gală cu poemul dramatic „Ba
ladele lui Petrița Kerempuh", apar
ținind scriitorului iugoslav contem
poran Miroslav Krleja. Poemul, alcă
tuit dintr-o suită de balade croate, 
al căror personaj central este eroul 
popular Petrița Kerempuh, prelucrate 
în stil modern, evocă momente sem
nificative din istoria Croației.

Au asistat Ion Brad, vicepreședin
te al Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste. Octav Livezeanu. vice
președinte al Institutului Român

ȘTIRI CULTURALE•>

Ansamblul artistic al Armatei 
populare ungare, care întreprinde un 
turneu în țara noastră, a fost 
miercuri oaspetele municipiului Ti
mișoara. Cu acest prilej, artiștii mi
litari din țara vecină și prietenă au 
prezentat, pe scena operei de stat 
din localitate, un spectacol muzical 
coregrafic, care a cuprins cîntece și 
dansuri populare culese din diferite 
zone etnografice ale Ungariei, pre
cum și cîntece ostășești. Spectaco
lul s-a bucurat de un frumos succes, 
publicul răsplătind cu aplauze mă
iestria interpretativă a membrilor 
ansamblului artistic al Armatei Re
publicii Populare Ungare.

★
Cunoscutul cîntăreț de operă Vir- 

gilius Noreika, artist al poporului 
din R.S.S. Lituaniană, a apărut 
miercuri seara pe scena Operei ro
mâne din Cluj. în rolul lui Pin
kerton din „Madame Buterffly" de 
Puccini. Alături de artistul oaspete, 
au cîntat soprana Lucia Stănescu. 
artistă emerită, Sonia Postelnicu. 
Mugur Bogdan și alți interpreți. 
Spectacolul s-a bucurat de un deo
sebit succes.

(Agerpres)
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PROGRAMUL. I
9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 România în lume.
9,35 O viață pentru o idee. Robert 

Mayer (III).
10,00 Curs de limba rusă. Lecția 

a 30-a.
10.30 Micii meșteri mari.
10,50 Teleobiectiv.
11,05 Teleclnemateca : Pinky.
12,45 Telejurnal.
15,00 Tenis : „Turneul campionilor"
16.30 — 17,30 Teleșcoală ■ Biologie 

(anul III liceu). Aplicații pri
vind fiziologia axului cerebro
spinal • Filozofie și socia
lism științific. Concepția ma- 
terlalist-dialectică despre dez
voltare.
Emisiune în limba maghiară. 
Tragerea de amortizare 
La volan — emisiune 
conducătorii auto. 
Revista literară TV.

17.30
18,25
18,35

ADAS, 
pentru

18,56
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal
30,00 Concert extraordinar 

chestrei simfonice a 
televiziunii (partea I).

30,S0 Comentariu la 40 de steme 
județul Mehedinți.

31,10 Pagini de umor : Aventuri 
epoca de piatră. 
Tinerii despre ei înșiși. 
Muzică ușoară pe 16 mm. 
„24 de ore".

Or-al
Radio-

în

*

*

*

*

31,35
22,15
22.30 „irt uc uic .
32,45 Tenis : „Turneul campionilor' 

— de la Barcelona. "--------
tează : Ion Tiriac și 
Țopescu.

PROGRAMUL II
17.30 Agenda.
17,40 “ '
18,10

Comen- 
Cristian

Telerama.
Film serial pentru
„Pierduți în spațiu". Episodul 
V : „Prietenul meu, dl. Ni
meni".
în direct. De la I.P.R.S. Bă- 
neasa. Redactor prezentator : 
Emanuel Valeriu.

19,30 Telejurnal.
20,00

tineret :

19,00

21,10
21,45

22,30

pentru Relațiile Culturale cu Străi
nătatea, Nicolae Ghenea, secretar ge
neral în Ministerul Afacerilor Exter
ne, directori de teatre, actori și cri
tici dramatici, alți oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost de față Iso Njegovan. am
basadorul R. S. F. Iugoslavia Ia 
București, și membri ai ambasadei.

Spectacolul, pus în scenă de regizo
rul Mladen Sikiljan, director gene
ral al teatrului, s-a bucurat de un 
deosebit succes, publicul bucureștean 
făcînd o călduroasă primire solilor 
artei teatrale din țara vecină și prie
tenă.

Artiștilor le-au fost oferite flori.
(Agerpres)

UNIVERSITATE 
POPULARĂ 

PENTRU MINERI
După cum ne informează cores

pondentul nostru voluntar Zoltăn 
Kisgybrgy, în sala casei orășenești, 
de cultură din Baraolt a avut loc 
o întîlnire cu intelectualitatea teh
nică a bazinului carbonifer Baraolt, 
organizată de revista „KORUNK" din 
Cluj. Tema întîlnirii a fost axată pe 
problema aportului intelectualității 
tehnice la procesul de culturalizare 
a celor ce muncesc, la propagarea 
în limba maternă a cuceririlor teh
nicii și a științei, Ia ridicarea la o 
treaptă superioară a literaturii teh- 
nico-științifice și de informare. Cu 
această ocazie a fost organizat și un 
.stand de carte al Editurii tehnice. 
In aceeași zi, la Vîrghiș a avut loc 
deschiderea universității populare 
pentru mineri din cadrul Uniunii 
culturale „RIKA“. Cuvîntul de des
chidere a fost rostit de profesorul 
universitar Balogh Edgâr.

Concert extraordinar al Or
chestrei simfonice a Radio- 
televiziunii (partea I).
Partea a Il-a a concertului, i 
Teatru scurt. „Pasiune plus ) 
rațiune". Versiune pentru TV • 
de Alexandru Mirodan. 
Bucureștlul necunoscut. Foi- 
șoarele orașului. A

In momentul scrierii ei 
(după înfrângerea revolu
ției din 1905, cmd liniștea 
in viața burgheziei și in 
sistemul ei de exploatare 
părea asigurată), drama 
„Vassei Jeleznova" și a ca
sei sale apărea nu numai ca 
un tulburător act de denunț 
al resorturilor intime și al 
modului de gindire și mani
festare capitalist, dar și ca 
un act de lucidă smulgere 
a măștilor, a aparențelor, 
de sub a căror pojghiță 
strălucitoare aroganta bur
gheziei și puterea ei plină 
de sine își arătau fata lor 
reală — măcinată de con
tradicții și dileme, bolna
vă și șubrezită de propria 
ei uzură, închisă în propria 
ei întunecată parvenire, 
ca într-o carceră fără ieși
re. Maxim Gorki concentra 
intr-un arzător focar sim
bolic (familia Vassei Jelez
nova și a Harpovilor) ima
ginea descompunerii bur
gheziei și din psihopato
logia formelor ei de mani
festare, golite, pină la ges
tul asasin, de simțul ome
niei, extrăgea argumentul 
inexorabilului ei proces de 
destrămare și al necesită
ții unei umanități noi, să
nătoase și drepte, pe care 
istoria o chema să se nas
că împotriva și în locul u- 
manității pierdute, bur
gheze.

Astăzi, caracterul, explo
ziv altădată, al dramei 
este desigur un aspect oa
recum depășit al carierei 
pe care drama lui Gorki 
a cunoscut-o în istoria 
teatrului mondial. Cli
matul dramaturgiei de 
astăzi, în cele mai valoroa
se și mai reprezentative 
exemplare ale ei, este mar
cat de conștiința („furioa
să", sarcastică, resem
nată ori ironică la alții) 
dilemelor, de fața stoarsă 
și ștearsă de umanitate a 
burgheziei, de patologia so

cietății capitaliste, de ne
cesitatea unei schimbări 
structurale a vieții și lumii, 
de așteptarea acestei schim
bări, de militarea pentru 
grăbirea acestei schimbări. 
Gorki se așează, cu denun
țul său dramatic din anii 
prevestitori ai Marelui Oc
tombrie, ca precursor al 
acestei dramaturgii con
temporane nouă. El se păs
trează in același timp ca

tul procesului, greu, dar 
inexorabil, pe care ea l-a 
declanșat, de împlinire, de 
însănătoșire și de înnobi
lare a conștiinței omului 
la noi.

Din acest punct de vede
re merită, de altfel, pre
țuit spectacolul închegat 
de regizoarea Geta Vlad. 
Spectacolul păstrează din 
patina de document local și 
istoric al dramei atit cit

fereastră ce dă afară, in 
lumină, (și pe care, ou o 
insistență, pină la urmă, 
poate supărătoare, o caută 
Vassa Jeleznova. în mo
mentele ei semnificativ 
critice, ridicînd ori trăgînd 
perdeaua) vorbește, în ciu
da aparentelor, de aerul 
înăbușit, greu, bolnav al 
încăperii...

Paleta de temperamen
te și pasiuni învrăjbite din 
care se constituie drama

„1A4SSA JELEZNOVA"
de MAXIM GORKI la Teatrul Giulești

Cronica dramatică

artist al construcției și 
portretizării dramatice, ne
atins de trecerea timpului.

Reluarea „Vassei Jelez
nova" (la Teatrul Giulești) 
se cere de aceea înțeleasă 
și ca un act de firească 
deferentă față de lucrarea 
unui clasic. Amintirea marii 
creații a Luciei Sturdza 
Bulandra, din pragul anilor 
noștri, se plasează intr-un 
context istoric-artistic care 
se refuză vreunei apro
pieri cu datele de astăzi 
— cind apelul gorkian la o 
nouă așezare umană, socia
lă, se cere citit în lumina 
revoluției care a învins de 
mult la noi și in contex-

cere nu o privire evoca
toare, ci distanta unei me
tafore. Imaginea casei Je- 
leznov și a lumii ce se zba
te și colcăie în ea ne vor
bește astfel nu prin in
termediul timpului așternut 
peste ea. ci al meditației la 
care încă invită, din per
spectiva zilelor noastre de 
azi. S-a remarcat, ca deo
sebit de prețios aport în 
spectacol, bogatul decor de 
opulență frustă, elaborat 
de Sanda Mușatescu. Spa
țiul scenic se întinde vast 
și decorul trimite, prin 
numeroase uși, in aparen
ta unor numeroase încă- 
peri-refugiu ; dar singura

LUPUL MĂRILORROMÂNIA-FILM" prezintă

*
*

*

L.

O coproducție a studioului cinematografic București și Tele-Miuichen după povestirile lui Jack London. 
Scenariul și dialogurile variantei române : SERGIU N1COLAESCU. Regia : ALECU CROIT ORU. Cu : Rai- 
mund Harmstori, Edward Meeks, Emmerich Schaiier, Sandu Popa, Boris Ciornei, Mircea Albulescu, 
Dumitru Honciuc, Colea Răutu, Peter Kock. Imaginea: Andre Zarra. Muzica: Hans Posegga, Tiberiu 
Olah. Decoruri : Aureliu Ionescu. Costume : Lidia Luluciis. Montajul : Gabriela Nasta
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este și ea scenic organiza
tă pentru a sublinia, peste 
agitația și pretențiile per
sonajelor, degradarea ire
mediabilă a unei lumi ce 
aspiră, mințindu-se pe 
sine, spre un liman inexis
tent pentru .ea. Membrii 
familiei caută, înșelin- 
du-se reciproc sau infrun- 
tîndu-se, să iasă de sub 
dominația despotică a 
Vassei, singura insă, în 
fond, în stare să mențină 
în această familie, sfîșiată 
de invidii, de neputință, 
de ambiții meschine, de 
perspective interzise, apa
renta precară a unei trăi
nicii pe care, chiar numai 
boarea firavă a revoluției 
— apariția de intrus a Ra-

șelei. eterică, dar purtînd 
in ea robustețea justițiară 
a istoriei — sfirșește prin 
a o zdruncina. E un prilej 
aici, pentru actori, de va
riate creații tipologice ; și, 
în adevăr, dincolo de ceea 
ce comunică în ansamblul 
desfășurării lui, spectaco
lul este prin excelență, 
am spune, dinamizat tipo
logic. Marga Anghelescu 
poartă în rolul titular o 
față asprită, împlinită de 
un gest retezător de repli
că, dominator și tăios, mai 
degrabă prin măsură cal
culată decit prin tempera
mentul personajului ce-1 
interpretează. Corado Ne- 
greanu face în Prohor 
Harpov o compoziție care 
se deschide cu naturalețe 
unui joc al violenței și ti
căloșiei. învăluit înșelător 
in aburii beției. Dana Com- 
nea (Rașela) are o trecere 
calmă și curată, umbrită 
de indignare și durere, în 
rolul, mai mult semnal de- 
cît personaj, al revoluțio
narei. Felurite zone de ati
tudini și de sensibilități — 
ingenuitate bolnăvicioasă, 
cruzime, naivitate, Ipocrizie, 
etc. — dau ocazia unor cre
ionări remarcabile celorlalți 
actori : Teodora Mazanidis 
Fugaru și Ileana Cernat ; 
Lucia Cristian și Iarodara 
Nigrim ; Rodica Mandache, 
Mircea Cruceanu, Ion Co- 
lomieț, Simion Negrilă și 
Corneliu Dumitraș. Este 
și în această nu secunda
ră și nu singură însușire 
a interpretărilor (căci in
terpretarea e dublată de 
virtuțile unei notabile dis
cipline stilistice) motivul 
pentru care spectacolul 
„Vassa Jeleznova", Ia Tea
trul Giulești, este cu în
dreptățire întimpinat cu 
satisfacție de publicul spec
tator.

Florin TORNEA

cinema
• Săgeata căpitanului Ion : LUMI
NA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Frumos, onest, emigrat în Aus
tralia... : PATRIA — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15.
• Fugi, ca să te prindă : VIITO
RUL — 16; 18; 20.
• Martin in al nouălea cer : CO- 
TROCENI — 15,30; 17,45; 20.
a Cazul Mattei : CAPITOL — fl; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Bulevardul romului : SCALA
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21,
BUCUREȘTI — 8.30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, FAVORIT — 9,30: 12; 
15,30: 18; 20,30, MODERN — 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21.
e 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.
a Seceră vîntul sălbatic : LUCEA
FĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30:

Cu 25 de ani în 
urmă, la Craiova lua 
ființă o orchestră sim
fonică permanentă, 
care, între Dunăre, Pa
ring și Olt, începea să 
cultive cu pricepere 
gustul pentru arta 
sunetelor. Concertul 
inaugural în care au 
răsunat pagini de 
Glinka, Mendelssohn- 
Bartholdy, Beethoven, 
este de neuitat pentru 
craioveni. An de an, 
orchestra s-a omogeni
zat, s-a împrospătat, 
aducând in rinduriie ei 
tineri absolvenți de 
conservator. La înce
put — un singur con
cert pe lună, apoi — 
doua ; la cererea pu
blicului s-au progra
mat săptămînal. In 
1950, Filarmonica din 
Craiova făcea primul 
turneu în țară. Din 
1952 a urcat la pupi
trul orchestrei diri
jorul Teodor Costin, 
un muzician sensibil, 
un entuziast animator 
al vieții artistice. Con
certe. festivaluri, po
pasuri în mijlocul mi
nerilor, metalurgiști- 
lor... De consemnat 
spectacolele de operă 
și balet realizate în 
colaborare cu Opera 
Română, concertele- 
lecții despre genurile, 
stilurile muzicale, des
pre „figuri de mari 
compozitori", larga 
audiență a concertelor 
populare de la Tg. Jiu, 
Turnu-Severin, Cara
cal. Cărbunești. De 
consemnat, de aseme
nea. activitatea în do
meniul muzicii came
rale sau corale.

Săptămîna muzicală 
festivă, prilejuită în 
acest noiembrie de e- 
venimentul amintit, 
ne-a creat ocazia de a 
trece în revistă citeva 
din realizările în do
meniul muzical. Am 
urmărit un recital

Ș‘vocal-instrumental
de balet în sala Li-
ceului nr. 3. Au
răsunat arii din 0-
peretele lui Gherase
Dendrino, Filaret Bar
bu, Ciprian Porum- 
bescu, prelucrări de 
Tiberiu Brediceanu, 
lieduri de Alfred A- 
lessandrescu, Felicia 
Donceanu. Am apre
ciat vocea, muzica
litatea tinerei so
prane Virginia Me- 
țianu, distincția frază
rii în ciotul Eugeniei 
Moraru, siguranța 
Smarandei Albanezu — 
soliste ideale în spec
tacolele de operetă, 
pentru calitățile voca
le, mobilitate, prezență 
scenică plăcută.

în primăvara acestui 
an s-a înființat pe lin
gă Filarmonica „Olte
nia" secția de operetă. 
Primul spectacol re
luat și în această șăp- 
tămînă festivă a fost 
celebrul „Sînge vienez" 
de Johann Strauss. în
tr-o montare clasică, 
după toate rigorile ge
nului — aparținind lui 
Ion Dacian, cu deco
ruri și costume con
cepute de arh. St. Nor
ris în aceeași manieră 
plină de parfumul o- 
peretei primului de
ceniu al secolului nos
tru — tonul desfășu
rării a fost mult mai 
modern, mai apropiat 
spectatorului de as
tăzi. S-au distins, prin 
calitatea deosebită a 
interpretării. Mânu Ne- 
deianu, precum și Ga
briel Mamali, solis
tele S. Albanezu, A- 
neta Bacă, cu un joc 
scenic firesc, fără 
stridențe. „Sînge vie
nez" în interpretarea 
colectivului craiovean 
are prospețime, are 
ritm, cucerește spec
tatorii.

în suita acelorași 
manifestări jubiliare,

Teodor Costin, la pu
pitrul orchestrei sim
fonice, a tălmăcit 
Preludiul simfonic de 
Ion Dumitrescu, Sim
fonia a V-a de Beetho
ven, a subliniat cu 
naturalețe și expre
sivitate mesajul ora
toriului „Pe lespe
dea eroilor" de Sergiu 
Sarchizov. Corul (pre
gătit de Alexandru 
Racu), orchestra, so
prana Niculina Mi- 
rea, întreg ansamblul 
au dat măsura talen
tului lor paginilor in
terpretate.

La Craiova, la filar
monică, la secția de 
operetă, muzicieni en
tuziaști pledează pen
tru calitatea ansamblu
lui, pentru producții de 
un bun nivel artistic. 
Concertele 
prinderea „Electropu- 
tere", la - • ■ 
Noiembrie", la fabrica 
de confecții, specta
colele în comun cu ar
tiști amatori, efortu
rile de a sublinia rolul 
instituției ca tribună 
a educației muzicale 
sint manifestări care 
întrunesc largi apre
cieri. Este de dorit ca 
in viitor corul filar
monicii să-și sporeas
că prezența în fabrici 
și uzine, în concertele- 
lecții. unde repertoriul 
românesc, cântecele pa
triotice pot ajuta la 
educarea civică și ar
tistică a spectatorilor. 
Și genul cameral ar 
putea fi, de asemenea, 
mai bine slujit de că
tre formațiile craio- 
vene. După cum con
certele pentru tineret 
ar trebui să fie gîndi- 
te mai atractiv, 
fel incit drumul 
arta sunetelor să 
deschis tot mai 
viitorului public.

la între-

fabrica „7

ast- 
spre 

fie 
larg

Smaranda
OȚEANU

CARNET MUZICAL

OASPEȚI Al SĂLILOR

BUCUREȘTENE DE CONCERT
Violoncelistul Stanislav Apolin, pianistul Jan Panenka 
(R. S. Cehoslovacă), pianistul Hans Richter Haaser (R. F. 

a Germaniei)

Ultimele două săp- 
tămîni ale actualei sta
giuni de concerte au 
fost bogate — pentru 
marele public— in mo
mente muzicale de 
prestigiu.

Mă refer, astfel, la 
concertul Orchestrei 
Simfonice a Radio- 
televiziunii române, 
concert ce i-a avut ca 
soliști pe violoncelis
tul Stanislav Apolin 
și pianistul Hans 
Kichter Haaser, la re
citalul de pian, stfcți- 
nut în Sala mică de 
către Jan Panenka ; 
sint interpreți care — 
cu excepția pianistului 
german — ne-au pre
zentat pagini ale ma
relui repertoriu de 
concert în valorile lui 
mai puțin vehiculate, 
în ultima vreme, în 
sălile noastre.

L-am ascultat pe 
violoncelistul Sta
nislav Apolin, avînd 
certitudinea — în fie
care moment al exe
cuției Concertului de 
Schumann — că slujeș
te această muzică cu 
deplina conștiință a a- 
eeluia ce exercită un 
important act artistic. 
Este drept, suflul e- 
moțional nu reușea 
întotdeauna să cuprin
dă și să vitalizeze 
întreaga arhitectură 
— atit de unitar în- 

v

chegată — a lucrării 
(am in vedere pasaje
le de tehnică, de’ bra
vură), totuși, Sta
nislav Apolin dispune 
de un ton penetrant și 
consistent, utilizat în 
mod inteligent și sen
sibil.

In aceeași seară, ta. 
partea a doua a acelu
iași concert, pianistul 
german Hans Richter 
Haaser a prezentat cu 
o neobișnuită, dar im
presionantă modestie 
a exteriorizărilor par
titura Concertului în 
Ia minor de Schumann. 
Exemplar de modestă 
ca adresare, deloc 
grandilocventă sau re
torică, interpretarea a 
urmărit punerea în 
lumină a rosturilor in
time ale muzicii, re
ducerea gesturilor 
largi, patetice, ale a- 
cesteia, la o stare 
umană mai interiori
zată ; iar în această 
privință se poate, 
cred, afirma că muzi
ca lui Schumann a ră
sunat aici în sensul 
unui romantism mai 
echilibrat — cu un 
sentiment, de esență 
schubertiană, rostit 
mai tataie. H. R. Ha
aser ni se dezvă
luie, astfel, a fi un in
spirat gînditor al tex
tului, un muzician au
tentic, ale cărui vîrstă 
și experiență le recu

noaștem, ta primul 
rind, in maniera înțe
leaptă a ciutului său.

Citeva zile mai tir- 
ziu, la Sala mică, pia
nistul ceh Jan Panen
ka a oferit o după- 
amiază de muzică 
deosebit de bogată in 
creații ale marelui re
pertoriu pianistic a- 
parținînd lui Beetho
ven, Schumann. Liszt. 
Jan Panenka dispune, 
indiscutabil, de o con
diție instrumentală de 
foarte bună calitate. 
Bagatelele op. 126 de 
Beethoven, dar mai 
ales lucrările lui 
Liszt cunosc în ver
siunea sa acea vi
goare ritmică, acea 
osatură sonoră ce 
structurează și conferă 
consistență marilor 
creații romantice, cum 
sînt rapsodiile ungare 
nr. 5 și 15 sau Sone
tul după Petrarca nr. 
123 ale marelui 
compozitor maghiar. 
In mod cert se poate 
vorbi la Panenka de o 
sensibilitate care se 
consumă pe spații mu
zicale mai restrinse și 
in nuanțe dinamice 
mai reduse, intime, 
fapt ce acordă acel 
caracter în adevăr ar
tistic realizărilor sale.

Dumitru 
AVAKIAN

CULEGERI DE FOLCLOR
Sub egida Comitetului pentru 

cultură și educație socialistă al 
județului Bistrița-Năsăud au 
fost tipărite în acest an o serie 
de culegeri de folclor. între a- 
cestea se remarcă o antologie de 
coruri populare, o culegere cu 
titlul „Dor din poarta Bistriței",

care înmănunchează cîntece ți. 
strigături, culegerea „Trandafir 
cu creanga-n apă", cuprinzînd 
doine și balade din această par
te a țării. Sub tipar se află 
alte 4 asemenea culegeri fol
clorice.

21, FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, FEROVIAR — 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, MELODIA — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Drum în penumbră : UNIREA
— 15,30; 18; 20,15.
A Vacanță 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.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
a Marea hoinăreală : DOINA — 
11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,30, FLACA- 
RA — 15,30; 18; 20,15.
• Fata care vinde flori : ARTA — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20.
a Pescarul din Louisiana — 10; 12: 
14. Pentru 14 vieți — 16,30 : CINE
MATECA (sala Union).
a Am încălcat legea : GRIVIȚA — 
9: 11,15; 13.30; 16; 18,15: 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Născut liber : TIMPURI NOI —
9,15—20,15 în continuare.
a Anonimul venețian : LIRA — 
10,30; 12,30.
a Al treilea : LIRA — 15,30; 18; 
20,15.
• Vagabondul : FERENTARI — 
9,30; 12.

a Cheia : FERENTARI — 15,30;
17,45; 20.
a Fuga e sănătoasă : FLOREASCA
— 15,30; 18; 20,15, DRUMUL SĂRII
— 16; 18: 20.
• în trecere prin Moscova : LA- 
ROMET — 15,30; 17,30; 19,30.

teatre
a Radioteleviziunea Română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Concert 
simfonic. Dirijor Emanuel Elenes- 
cu. Solist : Ion Voicu — 20.
a Opera Română : Flautul fer
mecat — 19,30.
• Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 19,30.
a A.R.I.A. prezintă (la Teatrul 
Giulești) spectacolul „întâmplarea 
din orașul Goga“, susținut de co
lectivul Teatrului Național croat 
din Zagreb — 19,30.
a Teatrul Național ,,I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Părinții te
ribili — 20.

• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 
20. (sala din str. Alex. Sahia) : 
Valentin și Valentina — 20.
a Teatrul Mic : După cădere — 
19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru): Și eu am fost in Arca
dia — 19,30, (sala Studio) : Viziuin 
flamande — 20.
a Teatrul „Ton Creangă" : Școala 
din Humulcști — 9,30.
a 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" : Fetele Didinei
— 19,30, (la Sala Palatului) : Cri
zanteme muzicale — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Flori alese — 19,30.

‘l

• Circul ..București" : Spectacol 
internațional cu artiști ai circuri
lor din Moscova, Ulan-Bator, Pra- 
ga, București — 19,30.
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Primire la Consiliul de Stat
Miercuri după-amiază. vicepreșe

dintele Consiliului de Stat, Emil 
Bodnaraș, a primit pe membrii de
legației conducerii firmei Rolls- 
Royce, în frunte cu Sir Kenneth 
Keith, președintele Consiliului de 
Administrație, care se află într-o 
vizită în tara noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate, au

Noi criterii de acordare si rambursare 
a creditelor pe termen lung cooperativelor 

agricole de producție
Potrivit hotărîrii Comitetului Exe

cutiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, au fost 
îmbunătățite criteriile de acordare și 
rambursare a creditelor pe termen 
lung pentru cooperativele agricole 
de producție. în vederea unei mobi
lizări în și mai mare măsură a re
surselor materiale și financiare pro
prii la realizarea de obiective pro
ductive și cu o eficientă ridicată, s-a 
stabilit ca unitățile agricole coopera
tiste care solicită credite pe termen 
lung să participe cu fonduri proprii 
in proporție de cel puțin 30 la sută 
din valoarea totală a investiției. De 
asemenea, au fost prelungite terme
nele de rambursare a creditelor de 
investiții ce se acordă cooperativelor 
agricole de producție pentru con
strucții agrozootehnice de tip indus
trial : pină la 18 ani pentru com
plexele de creștere a porcilor și cele 
avicole ; pînă la 20 de ani pentru fer
me de vaci de lapte și sere legumi
cole și pînă la 15 ani pentru solarii 
încălzite. Totodată, pentru sprijinirea 
cooperativelor agricole mai puțin 

Manifestări consacrate 
celei de-a XXV-a aniversări 

a republicii
în aceste zile, la cluburile șco- cărui lucrări se vor desfășura — tot

lare. casele de cultură ale studen
ților se succed, în cinstea aniver
sării unui sfert de veac de la pro
clamarea republicii, cicluri de acti
vități politico-educative — expuneri, 
simpozioane, mese rotunde, in oa- 
drul cărora este relevată semnifica
ția actului istoric de la 30 Decem
brie 1947. Tot aici, au loc specta
cole muzical-coregrafice. susținute 
de mari ansambluri artistice, sînt 
proiectate filme documentare, cu o 
tematică adecvată marelui eveni
ment.

In școli și instituții de invătămînt 
superior se amenajează, de aseme
nea, expoziții și standuri de cărți 
cu caracter social-politic, sînt orga
nizate, concomitent, întîlniri ale e- 
fevilor și studenților cu autorii u- 
nora dintre lucrările- expuse.
, Sub semnul aceleiași importante a- 
niversări, studenții ■- institutelor de 
arte plastice din diferite centre uni
versitare vor deschide, la București, 
o expoziție de pictură, iar la Iași, 
un salon de artă fotografică. Ora
șul Timișoara va găzdui „Colocviul 
de teatru studențesc" care, pe lin
gă prelegeri teoretice, are pe agen
da sa și spectacole în interpretarea 
viitorilor actori cd se pregătesc în 
institutele din București si Tîrgu- 
Mureș. ca și a artiștilor amatori — 
studenti din alte orașe.

Cercurile științifice studențești își 
vor prezenta rezultatele activității 
lor în cadrul seminarului „Contribu
ții științifice studențești la creșterea 
producției vegetale și animale", ale

vremea
ieri In țară: Vremea s-a încălzit 

ușor. Cerul a fost variabil în Mara
mureș, Transilvania și în nordul 
Moldovei și mai mult senin în cele
lalte regiuni. Vîntul a suflat în gene
ral slab, exceptînd zona de munte, 
unde a prezentat intensificări, visco
lind zăpada. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între minus 1 grad la 
Miercurea Ciuc și Baraolt și 12 grade 
la Calafat. In București : Vremea a 
fost frumoasă , și a continuat să se 
încălzească ușor. Cerul a fost mai

(Urinare din pag. I)

participări a tuturor statelor la 
elaborarea hotărîrilor, creșterii capa
cității sale de a se opune încălcării 
suveranității unui stat membru de 
către alte state, sporirii rolului 
O.N.U. în crearea premiselor pentru 
o colaborare trainică și o pace înde
lungată pe toate continentele. A- 
ceasta presupune ca O.N.U. să nu 
fie un for de discuții abstracte, ci 
o organizație internațională în mă
sură să garanteze securitatea state
lor.

Preocupată de găsirea căilor con
crete pentru întărirea O.N.U.. Româ
nia consideră că sînt necesare mă
suri care să vizeze intensifi
carea eforturilor comunității inter
naționale pentru soluționarea proble
melor litigioase prin mijloace pașni
ce, politice pentru lichidarea cauzelor 
unor conflicte și stări de încordare, 
pentru prevenirea și zădărnicirea ori
căror acte de agresiune și amestec 
în treburile interne ale altor state. 
O necesitate imperioasă este aceea 
ca O.N.U. să se manifeste într-un 
mod mai activ, să vegheze la respec
tarea obligației statelor privind ne- 
recurgerea la forță sau la amenința
rea cu forța, astfel ca îndeplinirea 
angajamentelor asumate în acest sens 
prin Cartă să devină normă de con
duită a statelor. în acest context, 
România consideră necesar ca O.N.U. 
să acționeze pentru elaborarea și 
transpunerea consecventă în viață a 
normelor care să guverneze relațiile 
dintre state, pentru precizarea căi
lor de. soluționare pașnică a diferen
delor. Este voința popoarelor ca 
O.N.U. să acționeze mai ferm și mai 
eficace decît pînă acum pentru stă
vilirea cursei înarmărilor și înfăp
tuirea dezarmării generale. în primul 
rind a dezarmării nucleare. De ase
menea, este imperios necesar ca or
ganizația să aducă o contribuție mai 
mare la lichidarea vestigiilor colo
nialismului, la abolirea rasismului, 

participat Gheorghe Boldur, minis
trul industriei construcțiilor de ma- 
șini-unelte și electrotehnicii, acad. 
Elie Carafoli. directorul Institutului 
de mecanică a fluidelor și construc
ției aerospațiale, și ing. Ștefan Is
pas, directorul general al Centralei 
industriale pentru aeronautica ro
mană.

dezvoltate s-a hotărit să li se acorde 
credite de producție și investiții pe 
o perioadă pînă la 5 ani, pentru fi
nanțarea acelor acțiuni și obiective 
care contribuie la creșterea produc
ției și veniturilor, astfel încât aceste 
unități să ajungă intr-un termen cit 
mai scurt. la redresarea situației lor 
econom ico-financiare.

Noile reglementări prevăd, de ase
menea, acordarea de credite pe ter
men lung cooperativelor agricole de 
producție în vederea construirii de 
locuințe pentru specialiștii agricoli în 
localitățile în care unitățile își au se
diul. Aceste credite se rambursează 
într-o perioadă de pînă la 15 ani.

Noile măsuri creează condiții mai 
bune cooperativelor agricole de pro
ducție pentru dezvoltarea bazei teh- 
nioo-materiale și realizarea de obiec
tive importante de investiții care să 
le dea posibilitatea sporirii an de an 
a producției agricole, măririi canti
tăților de produse pe care le con
tractează cu statul și creșterii, pe a- 
ceastă cale, atît a veniturilor unită
ților, cît și ale membrilor cooperatori. 

(Agerpres) 

luna viitoare — la Institutul Agro
nomic „Nicolae Bălcescu", din Bucu
rești.

★
„Fenomenele hidrofreațice semna

late în ultimii ani în unele regiuni 
ale tării și consecințele lor" au con
stituit tema simpozionului pe care 
Academia Republicii Socialiste 
România și Academia de Științe A- 
gricole și Silvice l-au organizat, 
miercuri. în cinstea aniversării a 
25 de ani de la proclamarea repu
blicii.

Supunînd analizei și dezbaterii 
specialiștilor o problemă de o deo
sebită importanță pentru economie, 
cum este aceea a apariției unor în
tinse suprafețe mlăștinoase, s-a ur
mărit determinarea cauzelor care 
generează un .asemenea . fenomen și 
stabilirea unor - metode, și soluții, e- 
fieiente pentru prevenirea' și comba
terea lui. în acest sens au fost pre
zentate comunicări care au sinteti
zat rezultatele unor studii și cer
cetări privind nivelul apei freatice 
în diverse zone de cîmpie și în re
giuni supuse procesului de sărătu- 
rare a terenului, precum și influen
ta irigațiilor sau a altor lucrări de 
hidroameliorație asupra regimului a- 
cestor ape. Dezbaterile au relevat 
necesitatea studierii, în prealabil, a 
fenomenelor hidrofreațice atunci 
cînd se efectuează lucrări de ame
najare agricolă, evitîndu-se astfel a- 
tît eventualele degradări ale terenu
lui. cit și cheltuielile inutile.

(Agerpres)

mult senin. Vîntul a suflat în general 
slab. Temperatura maximă a fost de 
8 grade.

Timpul probabil pentru zilele de I, 
2 și 3 decembrie : în (ară : Vreme 
relativ călduroasă, mai ales la înce
putul intervalului. Cerul va fi varia
bil, mai mult noros, îndeosebi în ju
mătatea de nord a țării, unde vor 
cădea precipitații locale. In rest, ploi 
slabe. Vînt potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 
4 și plus 6 grade, izolat mai coborîte, 
iar maximele între 2 și 12 grade, local 
mai ridicate. Ceată slabă. In Bucu
rești : Vremea va fi relativ călduroa
să, mai ales la începutul intervalului. 
Cerul va fi schimbător. Vîntul în 
general slab. Temperatura ușor va
riabilă. Ceață slabă locală.

acordind un sprijin mai eficient miș
cărilor de eliberare. Eforturile O.N.U. 
se cer concentrate mai activ spre 
adîncirea colaborării între toate sta
tele, fără nici un fel de discriminări, 
spre reducerea și eliminarea deca
lajelor existente și sprijinirea efor
turilor țărilor în curs de dezvoltare 
în vederea înaintării lor pe calea pro
gresului.

Orientată în direcția acestor dezi
derate, Rezoluția inițiată de Româ

EXPRESIE A UNEI POLITICI 
tN PAS CU CERINȚELE VREMII, 

CU INTERESELE POPOARELOR
nia și adoptată de Adunarea Gene
rală „recunoaște că este imperios ne
cesar ca Organizația să devină un 
instrument mai eficace in apărarea și 
întărirea independenței și suverani
tății tuturor statelor". ... „să acțione
ze cu toată fermitatea pentru preve
nirea și curmarea actelor de agresiu
ne și a oricăror alte acțiuni care ar 
primejdui pacea și securitatea inter
națională", „cheamă stăruitor toate 
statele membre ...să transpună în via
ță rezoluțiile organelor Națiunilor 
Unite" ; „adresează un apel insistent 
statelor membre să folosească din 
plin cadrul și mijloacele pe care le

Recepție cu prilejul
Zilei naționale a R. P. Albania

Cu prilejul celei de-a 28-a ani
versări a eliberării Albaniei de sub 
jugul fascist și împlinirii a 60 de 
ani de la proclamarea independen
ței de stat a țării, ambasadorul R. P. 
Albania la București, Nikolla Profi, 
a oferit miercuri seara o recepție.

Au luat parte tovarășii Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R. vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri. Mihai 
Gere, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Necula, vicepre

Plecarea grupului 
de senatori americani

Grupul de senatori americani, în 
frunte cu senatorul Stuart Symington, 
care a făcut o vizită în țara noastră, 
a părăsit miercuri după amiază Ca
pitala. Senatorii au fost însoțiți de 
Richard Davies, adiunct al asisten
tului secretarului de stat cu pro
bleme europene, de alte persoane 
oficiale.

Pe aeroportul Otopeni. oaspeții au 
fost salutați de Maria Groza, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale. Aurel Vijoli. președintele Co
misiei economico-financiare a M.A.N., 
deputați. de funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Tenis

„TURNEUL
CAMPIONILOR"

DUPĂ O PARTIDĂ FRUMOASĂ

Echipa reprezentativă „A“
echipa de tineret 3-2

primă 
ca scor, 
al tine- 
terenu-

Ieri, pe stadionul Republicii din 
Capitală, am asistat la o întrecere 
între echipele reprezentative de fot
bal „A" și de „Tineret", întrecere 
care s-a îndepărtat de obișnuitele 
meciuri de verificare, asemănîndu-se 
mai mult cu o partidă... oficială 1 
Faptul a surprins plăcut pe spectatori 
și trebuie să spunem că acest carac
ter dîrz, dinamic și angajant al în
tregului joc l-a provocat echipa de 
tineret. Ea a inceput vijelios meciul, 
a înscris repede, la capătul unei 
combinații precise, un gol plin de 
frumusețe (Troi, min. 2) și a conti
nuat să pericliteze minute în șir poar
ta apărată de Adamache. Prima echipă 
a părut surprinsă de ambiția — dar 
și de calitatea jocului tinerilor ad
versari — și i-a fost necesar cam 
un sfert de oră ca să se . pună pe 
picioare. Iar atunci cînd Radu Nun
weiller. Dobrin și Dumitrache și-au 
găsit cadența au venit și golurile. 
dOTă la' număr, pffh Ehinweffler 
(min. 19). acțiune solitară, și Dumi
trache (min. 22), șut cu capul după 
o cursă pe stînga și o centrare a 
lui Dobrin. Totuși, formația 
n-a reușit să se distanțeze 
din cauza jocului foarte bun 
rilor. în special, la mijlocul 
lui prin Boloni — omniprezent — 
Beldeânu — energic și de temut prin 
șuturile sale — și Mulțescu — ace
lași dribler fin și subtil în combina
ții, cu toate că ieri nu juca „vîrf", 
ci half. De asemenea, Ailenii, pe 
partea stingă a atacului, i-a făcut 
momente dificile colegului său de 
club, Sătmăreanu, deși, probabil, nu 
era indicat să fie opuși unul al
tuia. După pauză, s-au făcut schim
bări în ambele formații. fapt 
ce a slăbit prima reprezentativă, 
în schimb, rezervele echipei de 
tineret s-au dovedit tot atît de 
ambițioase ca și titularii, iar Mol
dovan. împreună cu Boloni și Beldea- 
nu, au constituit o halfie de calitate. 
Meciul n-a pierdut însă nici din di
namism. nici din spectacol, numai că 
forțele se cam echilibraseră. A fost 
și un echilibru de scor, ambele echi
pe înscriind cite un punct (Hajnal, 
min. 70 — șut pa.rabil. dar Iordache 
s-a lăsat surprins ; Beldeânu — min. 
72). In final, deci, 3—2.

Faptul pozitiv remarcat la început
— acela că echipa tinerilor a pus la 
treabă pe membrii primei formații
— ne-a permis să vedem că repre
zentativa poate crea faze de fotbal 
bun și că majoritatea „tricolorilor" 
au o condiție de joc satisfăcătoare Ia 
acest sfîrșit de sezon. De asemenea.

oferă O.N.U. pentru soluționarea 
problemelor internaționale de inte
res comun, să contribuie la identifi
carea căilor și mijloacelor menite să 
ducă la întărirea capacității de ac
țiune și la creșterea eficacității Or
ganizației in înfăptuirea idealurilor 
de pace, libertate și progres ale po
poarelor".

Este de natură să producă satisfac
ție faptul că de la începutul și pînă 
la sfîrșitul dezbaterilor din Aduna

rea Generală numeroși delegați care 
au luat cuvintul au exprimat cel mai 
larg sprijin și aprobare față de ini
țiativa țării noastre și conținutul re
zoluției preconizate. „România tre
buie felicitată — sublinia în acest 
sens reprezentantul Canadei — pen
tru voința sa de a se angaja intr-un 
proiect care, de multă vreme, a fost 
recunoscut ca necesar de majoritatea 
statelor membre". La rîndul său. re
prezentantul Egiptului declara că de
legația țării sale „fine să aducă oma
gii guvernului României pentru ini
țiativa oportună întreprinsă". iar re
prezentantul Franței scotea în evi
dență că „inițiativa României este 

ședinte al Marii Adunări Naționale, 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, George MacOvescu, 
ministrul afacerilor externe, Teodor 
Marinescu, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., miniștri, conducători ai 
unor instituții centrale și organiza
ții obștești, academicieni și alți 
oameni de știință, artă și cultură, 
generali și ofițeri superiori, ziariști.

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

(Agerpres)

Au fost de față Leonard C. Meeker, 
ambasadorul S.U.A. la București, și 
membri ai ambasadei.

★

în cursul dimineții grupul de sena
tori americani a fost primit de către 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe. A participat Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Cu prilejul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
au fost discutate evoluția relațiilor 
româno-americane și unele probleme 
internaționale actuale.

a fost vizibil că patru sau cinci din
tre tineri sînt de pe acum promova- 
bili în lotul A. ceea ce, firește, nu 
poate decît să ne bucure.

Echipa reprezentativă A : Adama- 
che — Sătmăreanu. Boc, Antonescu. 
Vigu — Dumitru. Dinu. Nunweiller 
— Dumitrache, Dobrin, Lucescu. In 
partea a doua a meciului, au mai in
trat, pe rind, Stan, Dobrău, Velea, 
Sandu și Hajnal.

Echipa de tineret : Ștefan — Cio
lan, Ciugarin, Sameș, Tănăsescu — 
Boloni, Beldeânu. Mulțescu — Troi. 
Rosznai, Ailenii. După pauză, au mai 

Grigoraș, Crista- 
Moldo-

jucat : Iordache.
che, Petreanu, Szabados și 
vanu.

V. M

în cîteva rîndun
Pe stadionul „23 August" din Ba

cău s-a disputat ieri după-amiază 
meciul restanță din etapa a 12-a a 
Campionatului diviziei A la fotbal, 
dintre echipa looală Sport Club și 
formația C.FÎR. Cluj. Partida s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate : 
1—1 (1—1). Golul gazdelor a 
scris de Margasoiu. iar cel 
peților de Adam.

fost în- 
al oas-

artificial „23 August" 
i cea 

întîlniire internațională

Patinoarul 
din Capitală a găzduit aseară 
de-a doua î„rL.J__ 1...—... 1 
amicală dintre selecționatele de ho
chei pe gheață ale României _ și 
R. P. D. Coreene. Hocheiștii românii 
au terminat învingători cu scorul de 
15—1 (7—1, 3—0, 5—0).

în primul meci, echipa României 
a ciștigat cu scorul de 14—1.

ȘAH. — La Palma de Mallorca s-au 
disputat partidele din runda a doua 
a turneului internațional masculin de 
șah. Florin Gheorghiu (România) a 
remizat în 30 de mutări cu Oscar 
Panno (Argentina), Korcinoi (U.R.S.S.) 
a cîștigat la Andersson (Suedia), iar 
Polugaevski (U.R.S.S.) l-a învins in 
39 de mutări pe spaniolul Pomar. 
Alte rezultate : Hug (Elveția)-Bilek 
(Ungaria) remiză ; Ivkov (Iugosla
via)-Smejkal (Cehoslovacia) remiză ; 
Calvo (Spania)-Robatsch (Austria) 
remiză ;
(U.R.S.S.) remiză ; Zellon 
Ljubojevici (Iugoslavia) 

(Spania) -Robatsch
Medina (Spania)-Averbach 

(Spania)- 
1—0.

foarte oportună" și că „principiile 
menționate in rezoluție sint printre 
cele mai importante principii care 
trebuie să ghideze acțiunile organiza
ției noastre", în timp ce repre
zentantul Iugoslaviei, salutind. de 
asemenea, această inițiativă, consi
dera că „este vorba de o abordare 
'de perspectivă a problemei pentru 
a adapta organizația noastră la spiri
tul timpurilor prezente". Asemenea 
aprecieri reflectă pregnant că re

zoluția inițiată de România vine în 
întimpinarea unor deziderate pe 
care marea majoritate a membrilor 
acestei organizații le consideră nece
sare și urgente. Larga adeziune tn 
jurul rezoluției inițiate de România 
constituie o dovadă concludentă a 
dorinței popoarelor ca O.N.U. să se 
ridice la înălțimea răspunderilor care 
îi incumbă.

Eforturile României pentru afir
marea țelurilor păcii, securității și 
cooperării internaționale și-au găsit, 
de altfel, întruchiparea și în mo
dul în care a fost elaborată rezolu
ția ; ralierea în calitate de coautori 
ai rezoluției .a unui sfert din numărul

Cronica zilei
Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, a 
primit din partea tovarășului Piotr 
Jaroszewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Polone, mulțumiri pentru telegrama 
trimisă in legătură cu tragicele ur
mări ale incendiului izbucnit la 
mina ..Lenin- din R. P. Polonă.

★

Președintele Camerei de comerț, 
prof. dr. Roman Moldovan, a primit, 
miercuri dimineață, delegația de oa
meni de afaceri din Italia, condusă 
de dr. Michele Digiesi, deputat în 
Parlament, care se află într-o vizită 
în țara noastră. în timpul întreve
derii au fost abordate probleme pri
vind dezvoltarea schimburilor- comer
ciale dintre România și Italia.

★

La recenta expoziție internaționa
lă de Ia Geneva, în cadrul căreia au 
fost prezentate 500 de invenții din 
20 de țări, mașina românească de 
tricotat confecții pentru copii. „Pa- 
serom", brevetată în R. F. a Ger
maniei, Italia. Cehoslovacia și An
glia. realizată de un colectiv al Fa
bricii de confecții și tricotaje Bucu
rești. a fost distinsă cu Medalia de 
aur.

în prezent, în secțiile fabricii 
bucureștene lucrează 20 de aseme
nea mașini, realizate prin au to dota
re, care creează o capacitate de pro
ducție suplimentară de un milion 
tricotaje pentru copii pe an.

(Agerpres)

în sala sporturilor „Blau Grana" 
din Barcelona au continuat întrece
rile din cadrul „Turneului campioni
lor", competiție internațională de 
tenis care reunește pe primii opt ju
cători clasați în „Marele premiu — 
F.I.L.T.".

în ziua a doua, campionul român 
Ilie Năstase l-a întîlnit pe tenisma- 
nul sud-african Bob Hewitt, pe care 
l-a învins în 
6—4. Partida 
minute.

cu 6—4. 
oră și 10

două seturi, 
a durat o

★

programate 
Stan

următoa- 
Smith — Jan 
— Manuel O- 

Jimmy

Astăzi, sînt 
rele partide : 
Kodes ; Ilie Năstase — 
rantes ; Andres Gimeno 
Connors și Bob Hewitt — Tom Gor
man.

în clasament pe primul loc se află 
Gheorghiu, Korcinoi, Panno și Polu- 
gaevski cu cite 1.5 puncte.

GIMNASTICA. — între 2 și 10 de
cembrie vor avea loc la Tokio, Na
goya. Ohtsu și Fukuoka mai multe 
concursuri internaționale de gimnas
tică cu participarea unor valoroși 
sportivi și sportive din U.R.S.S., 
S.U.A., R.D. Germană, Ungaria, Aus
tralia și Japonia.

BOX. — Portoricanul Esteban de 
Jesus (categoria ușoară) a fost de
semnat de W.B.A. cel mai bun pugi
list din lume pe luna noiembrie. în 
cadrul unei reuniuni care a avut loc 
la 17 noiembrie la „Madison Square 
Garden" el l-a învins la puncte, în- 
tr-un meci neoficial, pe campionul 
lumii la această categorie. Roberto 
Duran (Panama).

PRONOEXPRES
Numerele extrase la Concursul Nr. 48 

din 29 noiembrie 1972

FOND GENERAL DE PREMII :
2 226 870 lei, din care 1 071 643 
lei report

EXTRAGEREA I : 37 26. 22 13 31 41
EXTRAGEREA a Il-a : 8 10 20 9 35 

total al statelor membre a dovedit, 
în mod practic, concret, însemnătatea 
deosebită a principiului pentru care 
(ara noastră a militat și militează eu 
vigoare în toate împrejurările vieții 
internaționale — și anume, dreptul 
și datoria tuturor statelor, indife
rent de dimensiuni, de potențial eco
nomic sau de apartenență ia alianțe 
militare, de a lua parte ia reglemen
tarea probiemeler majore ale lumii 
de astăzi și de a se ajunge la ho- 
iărîri nu prin impunerea voinței 
unor state, ti prin acord general. 
Acest aspect a fost în mod deose
bit subliniat în timpul dezbaterilor 
de la Națiunile Unite. Arătînd că 
„delegația română a avut grijă să 
consulte alte delegații", reprezen
tantul Belgiei declara : „Sperăm că 
acest precedent de consultări reci
proce să servească drept exemplu 
de felul in care cooperarea dintre 
state in cadrul organizației poate fi 
încununată cu succes...". .

Firește, tnscriindu-se ca o acțiune 
politică de cea mai mare însemnă
tate, rezoluția adoptată in unanimi
tate se cere urmată acum de măsuri 
practice, concrete. La aceste măsuri 
sînt chemate să contribuie toate sta
tele membre cu sugestii și opinii tn 
vederea întocmirii raportului pe 
care urmează să-l prezinte secre
tarul general al O.N.U. — ca bază 
a dezbaterilor pe marginea acestei 
probleme la viitoarea sesiune a A- 
dunării Generale.

In ceea ce o privește, România 
este hotărîtă să-și aducă și pe vii
tor, cu aceeași principialitate și con
secvență, contribuția pentru ca 
O.N.U. să dobîndească o eficacitate 
sporită, să devină un Instrument 
tot mai viabil în prevenirea ori
căror acte de forță și presiune în 
viața internațională, in făurirea 
unei lumi a deplinei egalități intre 
națiuni, a înțelegerii, colaborării și 
păcii.

Ion AEEXANDRESCU

Cu privire la vizita delegației de studiu 
a Partidului Comunist Francez

în Republica Socialistă România
La invitația Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român, o dele
gație de studiu a Partidului Co
munist Francez, condusă de tovară
șul Raymond Guyot, membru al 
Biroului Politic al P.C.F., a făcut o 
vizită in Republica Socialistă Româ
nia, în perioada 20—28 noiembrie 
a.c. Din delegație au făcut parte to
varășii Lucien Seve, membru al 
C.C. al P.C.F., Rene Chevailler, se
cretar al Federației P.C.F. din De
partamentul Rhone, Patrick Le Ma- 
htc. activist la Secția de politică 
externă a C.C. al P.C.F., Serge Ley- 
rac, ziarist la organul central al 
P.C.F. — „l’Humanite".

Vizita a avut ca scop studierea 
diferitelor /aspecte ale construirii so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate în România și în special a pro
blemelor dezvoltării economico-socia- 
le. ale democrației socialiste.

In ziua de 22 noiembrie, tovară
șul Nicolae Ceaușascu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, a primit delegația P.C. Fran
cez, cu care ocazie oaspeții fran
cezi au exprimat sincere mulțumiri 
pentru posibilitatea oferită de a vi
zita Republica Socialistă România. 
Totodată, s-a procedat la un schimb 
de păreri în probleme de interes co
mun pentru cele două partide. in 
unele probleme ale vieții interna
ționale.

De asemenea, delegația P.C.E. a 
avut întîlniri și discuții cu tovarășii 
Paul Ni.culescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R.. Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass. membru al C.C. al 
P.C.R.. Petre Constantin, membru al 
Comisiei Centrale de revizie. ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. Ștefan Mocuta. membru su
pleant al C.C. al P.C.R.

Reprezentanții P.C.R. au informat 
despre activitatea desfășurată de în
tregul popor român sub conducerea 
P.C.R. pentru transpunerea în via
ță a programului stabilit de Con
gresul al X-lea al P.C.R.. a hotărî
rilor Conferinței Naționale si ale 
recentei plenare a C.C. al P.C.R. 
în vederea făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate. des
pre rezultatele obținute și preocupă
rile actuale în diferite domenii de 
activitate.

Delegația P.C. Francez a informat 
despre perspectivele apărute tn

La catafalcul acad.
Victor

în Aula Academiei Republicii 
Socjaliste România a fost depus 

♦ miei’curi dimineața sicriul ctMcorpiM 
neînsuflețit al academicianului Vic
tor Eftimiu. președinte de onoare al 
Uniunii scriitorilor, reprezentant e- 
minent al litereloi’ românești, crea
tor al unei opere literare de mare 
valoare în domeniul poeziei, drama
turgiei și prozei.

Pe fundalul cernit al aulei, se află 
portretul îndoliat al scriitorului. Pe 
perne de catifea vișinie, sînt rîndui- 
te ordine și medalii românești și 
străine, cu care academicianul Victor 
Eftimiu a fost distins pentru meri
tele sale literar-artistice. în jurul 
catafalcului sint depuse coroane de 
flori din partea Academiei Republicii

Avantajele acordate de ADAS 
în cazul asigurării unor bunuri obștești 

ale unităților agricole cooperatiste
Prin scrisori sosite la redacție, 

unii cititori întreabă care sînt acele 
bunuri obștești, aparținînd unități
lor agricole cooperatiste, ce se 
asigură prin ADAS și în ce cazuri 
se plătesc despăgubiri. Iată preci
zările ce ne-au fost comunicate.

Potrivit prevederilor Decretului 
nr. 471/1971, o serie de bunuri 
obștești aparținînd unităților agri
cole cooperatiste sînt asigurate prin 
efectul legii. Astfel, se asigură. în
tre altele, clădirile, construcțiile cu 
diferite destinații, motoarele, ma
șinile, instalațiile, mijloacele de 
transport, inventarul gospodăresc, 
uneltele înregistrate în evidențe, 
materiile prime, materialele, com
bustibilul, semifabricatele, produ
sele finite, produsele animaliere, 
agricole și viticole, furajele, precum 
și recolta înmagazinată a livezilor. 
Pentru toate aceste bunuri, Admi
nistrația Asigurărilor de Stat acor
dă despăgubiri în caz de daune pro
duse de incendiu, trăsnet, explozie 
(chiar dacă trăsnetul sau explozia 
nu au fost urmate de incendiu), 
ploaie torențială, grindină, inunda
ție, furtună, uragan, cutremur de 
pămînt, prăbușire sau alunecare de 
teren, greutatea stratului de ză
padă sau de gheață, avalanșe de 
zăpadă, căderea unor corpuri pe 
clădiri sau alte construcții. De 
asemenea, ADAS mai acordă des
păgubiri și în caz de pagube pro
duse de distrugeri sau stricăciuni 
pricinuite de măsurile de salvare 
întreprinse în timpul producerii 
evenimentului nedorit.

Prin același Decret nr. 471/1971 
se prevede că răspunderea! Admi
nistrației Asigurărilor de Stat în
cepe din momentul în care se 
pornește la execuția efectivă a clă
dirilor ori a altor construcții 
asigurate, că pentru motoare, 
mașini, instalații, mijloace de. 
transport, inventar gospodăresc și 
unelte înregistrate în evidențele 
unității, precum și pentru materii 
prime, materiale, combustibil, se
mifabricate, produse finite și pro
duse animaliere, răspunderea 
ADAS începe din momentul do- 
bîndirii sau al producerii acestor 
bunuri, pentru furaje, produse 
agricole și viticole — din momen
tul recoltării lor, iar pentru recol

Franța oa urmare a adoptării Pro
gramului comun de guvernămînt al 
stingii și despre dezvoltarea mișcă
rii unitare.

Ambele părți și-au manifestat sa
tisfacția pentru relațiile de strinsă și 
frățească prietenie existente intre 
P.C.R. și P.C.F'. și au evidențiat ro
lul fructuos pe care îl au schimbu
rile de delegații. întîlnirile și con
vorbirile dintre cele două partide și 
conducerile lor. Ele au convenit să 
dezvolte și să diversifice în conti
nuare acesfe relații în interesul re
ciproc. al unității și colaborării parti
delor copnu niște și muncitorești, al 
păcii și socialismului.

Totodată, părțile și-au exprimat 
hotărîrea de a acționa pentru im
pulsionarea și extinderea și în vii
tor a raporturilor de colaborare in
tre România și Franța în domeniul 
politic, economic, tehnico-știintific și 
cultural, spre binele celor două po
poare. al cauzei păcii, înțelegerii și 
colaborării în Europa și în lume.

Referitor la situația politică ac
tuală pe plan internațional, ambe
le părți s-au pronunțat pentru 
crearea unui sistem durabil de secu
ritate pe continentul european și ti
nerea în acest scop a unei conferin
țe a tuturor statelor interesate. Ele 
și-au reafirmat solidaritatea interna- 
(ionalistă față de lupta eroică a po
porului vietnamez și și-au ’ expri
mat sprijinul față de cererea justă 
a guvernului R. D. Vietnam ca S.U.A. 
să semneze acordul menit să ducă 
la încetarea războiului.

în cursul șederii lor în Republi
ca Socialistă România, membrii de
legației P.C. Francez au vizitat Com
plexul hidroenergetic și de navigație 
de la Porțile de Fier — fruct al co
laborării dintre două țări socialiste, 
România și Iugoslavia — Uzina de 
autoturisme Pitești care colaborează 
cu regia Renault. Universitatea 
„Babeș-Bolyai" din Cluj. Academia 
„Ștefan Gheorghiu", alte obiective 
economice, sociale și culturale din 
București și județele Mehedinți. Ar
geș și Cluj, s-au întîlnit cu repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, cu oameni ai muncii, cu 
lucrători și cercetători din domeniile 
științei. învățămintului și culturii, 
fiind pretutindeni întîmpinați cu sen
timente de afecțiune și caldă prie
tenie — expresie a relațiilor amica
le existente intre cele două partide 
și popoare.

Eftimiu
W T* ț « A

Socialiste România, Uniunii scriitori
lor, Uniunii compozitorilor. asqciațiiT 
lor de scriitori. Fondului literar, ru
delor și prietenilor.

La catafalc au făcut de gardă aca
demicieni. scriitori și alte personali
tăți ale vieții noastre literare și ar
tistice. Numeroși oameni de cultură 
și artă, studenți și elevi au venit să 
aducă un ultim omagiu celui dis
părut.

In fața sicriului cu corpul neînsu
flețit al scriitorului Victor Eftimiu, 
au păstrat un moment de reculegere 
și au prezentat condoleanțe familiei 
Nikolla Profi, ambasadorul R. P. Al
bania la București, și membri ai am
basadei.

(Agerpres)

ta livezilor — din momentul tn- 
magazinării. In același timp, 
conducerile unităților agricole coo
peratiste sint obligate să ia toate 
măsurile pentru întreținerea în 
bune condiții a clădirilor și a ce
lorlalte bunuri cuprinse în asigu
rare. să respecte cu strictele regu
lile de prevenire a incendiilor sau 
a altor evenimente neprevăzute și, 
firește, nedorite. De asemenea, in 
caz de incendiu sau de ivire a altor 
primejdii, conducerile unităților 
agricole cooperatiste sînt obligate 
să ia, potrivit cu împrejurările, 
măsuri pentru limitarea pagubelor, 
respectiv pentru salvarea bunurilor 
asigurate, pentru păstrarea și paza 
celor rămase, prevenirea degradării 
lor ulterioare.

Potrivit prevederilor H.C.M. nr. 
1715/1971. în caz de producere de 
pagube la bunurile cuprinse în asi
gurare, unitățile agricole coopera
tiste trebuie să înștiințeze, înscris, 
în cel mult 24 de ore, comitetul exe
cutiv al consiliului popular comu
nal (în localitățile rurale), iar In 
localitățile urbane să anunțe, tot în 
24 de ore, unitățile ADAS. Dacă în 
localitățile respective nu funcțio
nează o unitate a Administrației 
Asigurărilor de Stat, trebuie în
științat comitetul executiv al con
siliului popular orășenesc sau mu
nicipal.

în interesul asiguraților, Admi
nistrația Asigurărilor de Stat pre
cizează că, potrivit prevederilor 
legale. pentru ca despăgubirile 
privind daunele produse clă
dirilor sau altor bunuri cu
prinse în asigurare să . poată fi 
stabilite în mod just și să fie plă
tite într-un timp cît mai scurt, 
este necesar ca reprezentanții uni
tăților agricole cooperatiste să 
participe la lucrările de constatare 
a pagubelor și la întocmirea pro- 
ceselor-verbale, să dea toate 
relațiile cerute și să pună la dis
poziție, la cererea lucrătorilor 
Administrației Asigurărilor de 
Stat, toate actele, dovezile și evi
dențele necesare pentru verificarea 
existenței și valorii bunurilor asi
gurate, pentru evaluarea pagubelor 
și stabilirea dreptului la despăgu
bire.
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„O idee excelentă a unei țări care

LA REUNIUNEA DE LA HELSINKI

Au început discuțiile generale
HELSINKI 29 — Trimisul special 

D. Ținu transmite : Miercuri, în ca
drul consultărilor multilaterale pri
vind pregătirea conferinței generale 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa, au început dezbaterile generale. 
Au luat cuvîntul delegații U.R.S.S., 
R. F. a Germaniei, Franței, Poloniei,

Luxemburgului și Olandei, care au 
expus punctele de vedere ale guver
nelor lor în legătură cu scopurile 
conferinței, ordinea de zi, locul și 
data convocării ei, componența dele
gațiilor și normele de lucru.

Consultările urmează să fie reluate 
joi dimineața.

BUDAPESTA

Convorbirile sovieto ■ ungare
BUDAPESTA 29 (Agerpres). — La 

28 și 29 noiembrie, la Budapesta au 
avut loc întrevederi între Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., și Jânos Kâdâr prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.S.U., anunță agen
țiile T.A.S.S. și M.T.I. Cu acest pri
lej au fost discutate probleme ale

dezvoltării colaborării bilaterale în 
domeniile politic, economic și ideolo
gic. S-a acordat o atenție deosebită 
dezvoltării in continuare a relațiilor 
de prietenie între P.C.U.S. și P.M.S.U. 
De asemenea, au fost abordate pro
bleme ale situației internaționale.

iubește sincer pacea și dorește 
progresul tuturor popoarelor11

NAȚIUNILE UNITE 29. — Corespondentul nostru, C. Alexandroaie, 
transmite : înainte de încheierea discuțiilor pe marginea proiectului 
de rezoluție asupra creșterii rolului Organizației Națiunilor Unite în 
viața internațională, proiect elaborat de România, împreună cu alte 
31 de state coautoare, și adoptat in unanimitate de Adunarea Gene
rală, au mai luat cuvîntul reprezentanții Indiei, Norvegiei, Republicii 
Costa Rica, Republicii Peru, Finlandei și Iranului.

PRINCIPIILE PREVĂZUTE IN REZOLUȚIE - BAZĂ PENTRU 
REZOLVAREA UNOR PROBLEME DE MARE ÎNSEMNĂTATE

Exprimînd poziția guvernului său, 
P. K. Banerjee, ambasador, re
prezentantul permanent al Indiei la 
Oficiul Națiunilor Unite din Geneva, 
a declarat : „Mă alătur celorlalte de
legații felicitînd România pentru 
inițiativa de a aduce problema spo
ririi rolului O.N.U. in dezbaterea 
noastră**.

Subliniind prevederea rezoluției 
prin care statele sint chemate să-și 
spună cuvîntul în problema modali
tăților de sporire a rolului organi
zației, vorbitorul a subliniat că : 
„in acest fel putem da expresie 
prevederilor Cartei potrivit căreia 
O.N.U. a fost concepută ca un centru 
pentru armonizarea acțiunilor sta
telor în scopul realizării obiectivelor 
comune ale Națiunilor Unite**.

Relevînd progresul impetuos al 
cuceririlor științei și tehnologiei, a- 
ducerea în atenția O.N.U. a noi do
menii de colaborare, ca spațiul cos
mic, teritoriile submarine, energia 
nucleară, mediul uman etc., repre
zentantul Indiei a arătat că acestea 
reclamă sporirea cooperării interna
ționale multilaterale. Vorbitorul a 
menționat în continuare că, în ciu
da realizărilor obținute în relațiile 
internaționale în aceste domenii, at
mosfera mondială este încă departe 
de a fi dominată de un spirit de 
securitate și calm. în context, el a 
amintit situația din Indochina, O- 
rientul Apropiat, sudul Africii, 
fluctuațiile din sistemele monetar și

O POSIBILITATE BINE VENITĂ DE A TRECE ÎN REVISTĂ 
ASPECTELE FUNDAMENTALE ALE FUNCȚIONĂRII ORGA

NIZAȚIEI

La rîndul său, Jose Luis Mo
lina, ambasador, reprezentantul 
permanent al Republicii Costa 
Rica la O.N.U.. a afirmat : „cînd 
delegația română ne-a invitat să 
ne dăm concursul la pregătirea 
proiectului de rezoluție, țara 
mea a fost fericită de a accepta 
această idee excelentă a unei 
țări care iubește sincer pacea și 
dorește progresul tuturor popoa
relor. Noi considerăm că dez
baterile furnizează o posibilitate

Au început dezbaterile 
In legătură cu situația 

din Orientul Apropiat
NEW YORK 29 (Agerpres). — 

Miercuri după-amiază au_ început 
dezbaterile în plenul Adunării Ge
nerale a O.N.U. în legătură cu si
tuația din Orientul Apropiat. Pri
mul vorbitor a fost ministrul afa
cerilor externe al Egiptului. Moha
med Hassan El Zayyat. A luat, apoi, 
cuvîntul reprezentantul permanent al 
Israelului la O.N.U., Yosef Tekoah.

NAȚIUNILE UNITE 29 (Ager
pres). _ Consiliul de Securitate a 
început dezbaterile asupra situației 
din Namibia. Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a asigurat 
pe membrii consiliului că Națiunile 
Unite vor continua să depună efor
turi pentru soluționarea fără întîr- 
ziere a acestei probleme, în virtutea 
dreptului populației Namibiei la au
todeterminare și independență. Re- 
ferindu-se la misiunea reprezentan
tului său special, Alfred Escher, în 
R.S.A. și teritoriul sud-vest-african, 
Waldheim a declarat că, „în ciuda 
prăpastiei care separă poziția guver
nului de la Pretoria de cea a O.N.U., 
este de dorit ca ușa pentru noi con
tacte să nu fie închisă. Un aspect 
util al acestei misiuni, a spus el, este 
că au fost înlăturate orice dubii — 
dacă mai existau — asupra aspirați
ilor politice ale poporului namibian**. 

în alocuțiunea sa, reprezentantul 
Etiopiei, Zewde Gabre-Selassie și re
prezentantul Marocului, ministrul de 
externe Ahmed Taibi Benhima. au 
condamnat energic regimul sud-afri- 
can pentru refuzul de a se conforma 
deciziilor O.N.U. și aspirațiilor po
porului namibian. 

comercial internațional, majorarea 
decalajelor economice dintre statele 
în curs de dezvoltare și cele puter
nic industrializate. „Toate aceste 
probleme pot fi rezolvate prin stric
ta respectare de către toate statele 
a celoi- șapte principii prevăzute in 
rezoluția pe care o analizăm și care 
au fost cristalizate în declarațiile 
adoptate de cea de a 25-a Sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U.**.

Ole Algard, ambasador, reprezen
tantul permanent al Norvegiei la 
O.N.U., a subliniat : „Delegația Nor
vegiei felicită România pentru ini
țiativa de a înscrie problema rolu
lui O.N.U. pe agenda sesiunii. Acest 
punct constituie pentru noi o piatră 
de încercare : ce fel de organizație 
mondială dorim să avem ? Și dacă, 
într-adevăr, dorim o organizație pu
ternică și eficientă, cit de mult sîn- 
tem dispuși să contribuim, atît pe 
plan politic cît și material, la atin
gerea acestor obiective** ?

Reprezentantul Norvegiei a subli
niat, în continuare, că „principalul 
rol al Națiunilor Unite rămîne acela 
de a acționa ca un instrument pen
tru menținerea păcii și securității 
internaționale. De asemenea, organi
zația trebuie să servească drept un 
instrument eficient pentru soluțio
narea problemelor economice, so
ciale, culturale și umanitare. Ac
tivitatea sa în acest domeniu ser
vește edificării păcii, precum și 
eliminării nedreptății șl subdezvol
tării".

bine venită de a se trece în re
vistă in ședința plenară a Adu
nării Generale aspectele pe care 
Ie considerăm a fi fundamentale 
funcționării organizației**.

„Progresul înregistrat în direcția 
înțelegerii internaționale, a continuat 
vorbitorul, între state aparținînd 
unor sisteme social-politice diferite a 
deschis, fără îndoială, o perspectivă 
mai largă cooperării între toate ță
rile și căutării acelor obiective co
mune care să ne conducă spre pro
gres și un viitor mai bun pentru 
întreaga omenire. în acest fel vom 
reuși să concentrăm voința noastră 
politică și eforturile noastre în lupta 
împotriva sărăciei, ignoranței și 
malnutriției care amenință vaste zone 
ale globului".

agențiile de presă transmit:
Stabilirea relațiilor diplo

matice între R.P. Chineză 
și Republica Ciad. Agen'ia 
China Nouă a dat publicității comu
nicatul comun privind stabilirea de 
relații diplomatice, la nivel de amba
sadă, între R.P. Chineză și Republica 
Ciad. Comunicatul relevă că guver
nul R.P. Chineze sprijină eforturile 
guvernului Republicii Ciad în direc
ția apărării independenței naționale 
și a suveranității de stat, preoum și 
în direcția dezvoltării economiei na
ționale. Guvernul Republicii Ciad, la 
rîndul său, recunoaște guvernul R.P. 
Chineze drept singurul guvern legal 
care reprezintă întregul popor chinez.

Alegerile din Olanda. 
Miercuri s-au desfășurat în Olanda 
alegeri legislative anticipate, hotărite 
ca urmare a crizei guvernamentale 
declanșate în luna iulie a.c. Din cele 
8,8 milioane de cetățeni care formea
ză corpul electoral, chemați să de-

Londra. O demonstrație a cadrelor didactice pentru îmbunătățirea con
dițiilor de salarizare

REZULTATUL UNEI GÎNDIRI 
SERIOASE SI AL UNOR 

CONSULTĂRI ATENTE
Ambasadorul Perez de Cuellar, 

reprezentant permanent la 
O.N.U. al Republicii Peru, a fe
licitat și el guvernul român 
pentru inițiativa sa, subliniind 
că punctul înscris pe agendă de 
România constituie „o invitație 
la acțiune pentru a apăra aceas
tă organizație împotriva inope- 
rativității și a rutinei. De aceea, 
considerăm că acest proiect de 
rezoluție, care este rezultatul 
unei gîndiri serioase și al con
sultărilor atente, constituie, fără 
îndoială, primul pas spre întări
rea capacității de acțiune a Na
țiunilor Unite. Ceea ce încercăm 
să facem in prezent este cheia 
eficacității organizației noastre : 
intr-un cuvînt, transpunerea în 
viață a hotărîrilor, recomandări
lor, ideilor valoroase care sint 
zilnic proclamate in diverse for
mule și forumuri ale Națiunilor 
Unite**.

Aarno Karhilo, ambasador, repre
zentantul Finlandei la O.N.U., după 
ce a pus în evidență „necesitatea de 
a se da curs inițiativei României pri
vind întărirea rolului O.N.U. in viața 
internațională", a arătat că „adevărata 
securitate internațională poate fi 
clădită numai pe respectarea univer
sală a principiilor fundamentale ale 
Cartei O.N.U. : abținerea statelor de 
Ia folosirea forței sau a amenințării 
cu forța, neintervenția în treburile 
interne ale altora, respectarea inte
grității teritoriale și independenței 
politice a altor state".

Referindu-se la proiectul de rezo
luție, ambasadorul Finlandei a sub
liniat că acesta este baza de pe care 
se pleacă în edificarea rolului orga
nizației.

O FROBLEMĂ IMPORTAN
TĂ ESTE OBIECTUL ATEN
ȚIEI SPECIALE LA ACTUALA 

SESIUNE

Fereydoun Hoveyda, ambasadorul 
Iranului la O.N.U., a declarat că 
„dacă există într-adevăr vreo temă 
care ar trebui să se bucure de prio
ritate în atenția noastră, atunci 
aceasta este cea a întăririi rolului 
Națiunilor Unite în menținerea și 
consolidarea păcii și securității in
ternaționale, dezvoltarea cooperării 
între națiuni și promovarea norme
lor de drept internațional în rela
țiile dintre state.

Intrucît problema amplifică
rii rolului O.N.U. este o 
preocupare de bază și per
manentă a politicii externe a 
țării mele, ne este deosebit de 
plăcut șă subliniem că, mulțu
mită inițiativei României, a- 
ceastă problemă importantă este 
acum obiectul atenției speciale 
la actuala sesiune".

semneze pe cei 150 de membri ai 
Camerei Deputaților, în fața urnelor 
s-au prezentat circa 80 la sută. Con
form tradiției, în aceeași zi, premie
rul Barend Biesheuvel a prezentat 
reginei Juliana demisia guvernului 
pe care îl conduce din luna august. 
Rezultatele scrutinului urmează să 
fie date publicității in cursul zilei 
de joi.

Ministrul italian de ex
terne Giuseppe Medici, a subli
niat într-un interviu acordat săptă
mânalului „Gente", necesitatea elimi
nării tuturor cauzelor încordării din 
regiunea Mării Mediterane, care îm
piedică sau limitează cooperarea ță
rilor riverane. Ministrul italian a 
menționat că recenta intîlnire 
din capitala Maltei, la care au parti
cipat premierul maltez, ministrul de 
externe libian și ministrul de exter
ne al Italiei, a avut drept scop pro
movarea unor inițiative de lărgire 
a colaborării intre statele bazinului 
mediteranean.

Sărbătoarea națională

a R P, Albania

Cuvintarea lui Enver Hodja
TIRANA 29 (Agerpres). — Cu 0- 

cazia aniversării, la 28 și 29 noiem
brie, a 60 de ani de la proclamarea 
independenței naționale a Albaniei 
și, respectiv, a 28 de ani de la eli
berarea țării de sub jugul fascist, Ia 
Vlora a avut loc o recepție oficială, 
la care a luat cuvîntul Enver Hodja, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania. El a evocat 
principalele momente ale luptei po
porului albanez pentru libertate, 
pentru dobindirea independenței și 
suveranității de stat, precum și 
succesele dobîndite în anii construc
ției socialismului.

R.D. Vietnam a autorizat 
trimiterea de colete 
poștale prizonierilor 

americani
HANOI 29 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. transmite că guvernul R. D. 
Vietnam, di nd dovadă de atitudine 
umanitară față de piloții americani 
capturați în R. D. Vietnam, a apro
bat ca acestora să le fie trimise co
lete poștale cu alimente și scrisori 
din partea familiilor lor, cu prile
jul sărbătorilor de sfîrșit de an. Co- 
letele urmează să aibă greutate de 
pînă la 5 kg și expedierea lor se va 
face via Moscova — precizează a- 
genția vietnameză de știri.

0 DECLARAȚIE 
A MINISTRULUI DE EXTERNE 

At R. P. CHINEZE
PEKIN 29 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă anunță că, într-un dis
curs rostit la Pekin, Ci Pin-fei, mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Chineze, a declarat : „Continuăm să 
sperăm că guvernul S.U.A., in urma 
negocierilor, va semna cu guvernul
R. D. Vietnam acordul asupra că
ruia s-a convenit. Aceasta va fi nu 
numai în interesul popoarelor viet
namez și american ci va aduce, de 
asemenea, o mare contribuție la mic
șorarea încordării în Extremul Orient 
și în Asia. Dacă, însă, guvernul
S. U.A. se va opune semnării acordu
lui de pace privind Vietnamul și 
continuă războiul, poporul vietnamez 
își va duce lupta de rezistență pină 
la capăt, iar poporul și guvernul chi
nez îi vor acorda, ca întotdeauna, 
sprijin deplin".

Violarea teritoriului zam- 
biail. unități aparținînd forțelor 
armate ale regimului rasist de la Sa
lisbury au pătruns, la sfirșitul săp- 
tăminii trecute, în apele teritoriale 
ale Zambiei, pe lacul Kariba. Guver
natorul districtual pentru provincia 
de sud a declarat că, în ultimul timp, 
trupele guvernului Smith se dedau 
în mod frecvent la acte de violare 
a teritoriului zambian.

Delegația Consiliului Național, 
al Femeilor din Republica So
cialistă România, condusă de 
Suzana Gâdea, președinta Con
siliului, care se află într-o vi
zită în R. A. Egipt, a fost pri
mită, miercuri, de Sayed Marei, 
primul secretar al C.C. al Uniu
nii Socialiste Arabe. Cu acest 
prilej, primul secretar al C.C. al 
U.S.A, a relevat cursul ascen
dent pe care îl înregistrează re
lațiile dintre cele două țări și 
contribuția deosebită adusă în 
această direcție de vizita între
prinsă in Republica Arabă Egipt 
de președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. 
Toți — a spus el — apreciem 
rezultatele acestei vizite și con
siderăm că ea a deschis noi ori
zonturi dezvoltării colaborării 
dintre țările noastre, pe multi
ple planuri.

Noul guvern neozeelan
dez Miercuri, Partidul laburist, 
care a obținut majoritatea parla
mentară in urma recentelor alegeri 
din Noua Zeelandă. a făcut cunos
cută componența noului cabinet 
condus de premierul Norman Kirk. 
Pentru prima dată în istoria țării, 
din guvern fac parte doi reprezen
tanți ai populației indigene maori.

Plenara C. C.
CUVINTAREA ROSTITA

VARȘOVIA 29 (Agerpres). — La 
Varșovia s-au încheiat lucrările Ple
narei a VlI-a a C.C. al P.M.U.P. 
consacrată problemelor tineretului.

In încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.. care a 
relevat că R. P. Polonă are nevoie 
de tot mai mulți specialiști în toate 
domeniile. în prezent, numărul spe
cialiștilor este de 600 000, iar în a- 
nul 2000 va fi nevoie de 2 milioane 
de specialiști cu studii superioare și 
6 milioane cu studii medii.

In munca noastră educativă, a spus 
vorbitorul, trebuie să cultivăm în
țelegerea faptului că astăzi poți sluji 
cit mai bine Polonia numai printr-o 
traducere disciplinată în viată a 
principiilor politicii statului socia-

PLENARA C. C. AL P. C. DIN AUSTRIA
VIENA 29 (Agerpres). —•. In zilele 

de 26 și 27 noiembrie a avut loc o 
plenară a Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Austria. In 
baza rapoartelor prezentate de Wal
ter Wachs și Erwin Scharf, membri 
ai secretariatului C.C., participanții 
au examinat sarcinile partidului co-

încheierea convorbirilor dintre delegațiile
Partidului Muncii din Coreea și P.C. din Spania

PHENIAN 29 (Agerpres). — La 
Phenian a fost dat publicității comu
nicatul comun privind vizita de 
prietenie efectuată în R.P.D. Coreea
nă de o delegație a P.C. din Spania, 
condusă de Santiago Carrillo, secre
tarul general al partidului, precum 
și convorbirile pe care delegația co
muniștilor spanioli le-a avut cu o 
delegație a Partidului Muncii din 
Coreea, în frunte cu Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al partidu
lui.

In cursul convorbirilor care au 
avut loc cu acest prilej, se spune in 
comunicat, cele două delegații au 
procedat la o informare reciprocă 
asupra situației din țările lor și a 
activității celor două partide, au 
discutat aspecte, referitoare la întă-

Comunicatul P. C. Italian in legătură cu rezultatele 

alegerilor parțiale
ROMA 29 (Agerpres). — In legătură 

cu rezultatele alegerilor municipale, 
provinciale și legislative parțiale din 
Italia, Biroul Politic al Partidului 
Comunist Italian a difuzat un comu-

Șahinșahul Iranului, M°- 
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, l-a 
primit pe Gemal Biedici, președin
tele Consiliului Executiv Federal al
R. S.F. Iugoslavia, informează agen
ția Taniug.

Cea de-a 31-a reuniune 
ministerială O.P.E.C. (Organi- 
zația statelor exportatoare de petrol) 
s-a deschis miercuri la Lagos. Par- 
ticipantii vor examina o serie de 
probleme privind lărgirea cooperării 
între statele membre, în special în 
domeniul tehnologiei, întărirea con
trolului asupra industriei lor petro
liere și sporirea participării la ac
țiunile companiilor occidentale. La 
deschiderea lucrărilor reuniunii a 
luat cuvîntul șeful statului nigerian, 
Yakubu Gowon, care a subliniat im
portanța întăririi cooperării dintre 
statele membre. pentru asigurarea 
controlului lor asupra exploatării și 
comercializării petrolului.

Grupul de senatori din
S. U.A., condus de senatorul Stuart 
Symington, care întreprinde o vizită 
în diferite țări ale Europei, a sosit 
miercuri la Praga — relatează agen
ția C.T.K.

Ministerul Aviației Civile 
al U.R.S.S. a anuntat câ- la 28 
noiembrie, un avion „DC-8" al com
paniei japoneze „Jal“, care efec
tua cursa Copenhaga—Moscova—To
kio, s-a prăbușit după decolarea de 
pe aeroportul Șeremetievo, care 
avusese loc la 19,50 (ora Moscovei), 
conform programului. Din cei 62 de 
pasageri și 14 membri ai echipaju
lui aflați la bord, 16 persoane au 
rămas în viață, fiind imediat spi
talizate, A fost constituită o comisie 
pentru elucidarea cauzelor acci
dentului.

al P. M. U. P.
DE EDWARD GIEREK
list, pe calea respectării neabătute a 
legilor sale, a întăririi autorității sale 
și a consolidării tortei sale politico- 
ideologice, economice și defensive. 
In întregul proces educativ. locul 
cel mai important trebuie, să-l ocu
pe munca, munca plină de abnega
ție, bine organizată, eficientă și con
știentă. Munca trebuie să devină 
principalul comandament al patrio
tismului. Trebuie să popularizăm 
neobosit în rîndurile poporului și, în 
special, printre tineri, învățătura 
nemuritoare a lui Marx, Engels și 
Lenin, deoarece ea constituie baza 
ideologiei și politicii noastre.

Plenara a adoptat. în încheiere, 
o hotărîre care stabilește sarcinile 
partidului, statului și poporului în e- 
ducarea tineretului.

munist în lupta pentru apărarea in
tereselor oamenilor muncii din Aus
tria și au adoptat în această pro
blemă un proiect de rezoluție.

Plenara a hotărit să convoace 
Congresul ordinar al P.C. din Aus
tria in luna ianuarie 1974.

rirea în continuare și dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și cooperare 
între P.C. din Spania și Partidul 
Muncii din Coreea, precum și alte 
probleme de interes comun.

Angajîndu-se să militeze pentru 
întărirea unității și solidarității miș
cării comuniste internaționale pe 
baza principiilor marxism-leninismu- 
lui, cele două părți — se subliniază 
in comunicat — se pronunță pentru 
respectarea strictă a normelor care 
trebuie să călăuzească relațiile din
tre partidele frățești, norme al căror 
conținut fundamental il constituie 
deplina egalitate în drepturi, suvera
nitatea, respectul reciproc, neames
tecul în treburile interne, colabora
rea tovărășească.

nicat, reluat de agenția A.N.S.A., în 
care se arată că „victoria grupărilor 
de stingă in Val d’Aosta constituie 
rezultatul politic cel mai semnificativ 
și are caracterul unui vot net antifas
cist și de reînnoire democratică".

La rîndul său, președintele Parti
dului Socialist Italian, Francesco de 
Martino, a declarat că rezultatele ob
ținute de socialiști oferă perspectiva 
unei politici mai ample de reforme 
sociale" relevă aceeași agenție.

ACORD PENTRU CREAREA 
UNUI STAT YEMENIT UNITAR

TRIPOLI 29 (Agerpres). — Con
vorbirile inter-yemenite la nivel 
înalt, care au avut loc la Tripoli, s-au 
încheiat printr-un acord care prevede 
unirea Republicii Arabe Yemen și a 
Republicii Democratice Populare a 
Yemenului intr-un singur stat unitar, 
relatează agenția libiana de presă 
L.N.A. și agenția M.E.N. Potrivit 
comunicatului comun, semnat de că
tre Abdel Rahman al Iriani, preșe
dintele Consiliului republican prezi
dențial nord-yemenit. și Salem Ro- 
baya Aii, președintele Consiliului 
prezidențial sud-yemenit, noul stat, 
cu o suprafață de aproximativ 500 000 
km pătrați și o populație de peste 6,5 
milioane de locuitori, se va numi Re
publica Yemenită cu capitala la Sa
naa. El va avea o constituție demo
cratică, prevăzîndu-se înlăturarea 
oricărei forme de exploatare. Cei doi 
șefi de stat, arată comunicatul, s-au 
pronunțat, în legătură cu aceasta, 
pentru crearea condițiilor necesare 
menținerii cuceririlor revoluționare 
do.bîndiite, pînă în prezent, atît în Re
publica Arabă Yemen cit și in Re
publica Democratică Populară a Ye
menului, pentru abolirea ultimelor 
rămășițe ale stăpînirii imamului ca 
și a regimului colonial, acesta fiind 
singurul mijloc capabil să contribuie 
la soluționarea reală a problemelor 
care se pun poporului yemenit.

Comunicatul prevede că vor fi 
create organizații politice unificate, 
urmărindu-se ca pe baza acestora să 
fie întemeiat un partid politic unic, 
denumit Uniunea Socialistă Arabă 
Yemenită. Se preconizează, de aseme
nea, crearea a opt comitete mixte 
menite să acționeze pentru punerea 
la punct a diferitelor instituții consti
tuționale, juridice, economice, finan
ciare, culturale ale noului stat uni
ficat.

MANIFESTĂRI 

CONSACRATE 
ANIVERSĂRII 

REPUBLICII
MOSCOVA 29 — Corespon

dentul Agerpres, L. Duță, trans
mite : La Biblioteca de litera
tură universală din Moscova s-a 
deschis expoziția cărții tehnice 
romanești, manifestare încadrată 
in „Zilele științei și tehnicii ro
mânești" ce se desfășoară in 
Uniunea Sovietică in cinstea 
celei de-a 25-a aniversări a 
proclamării republicii in Româ
nia.

BONN 29 — Trimisul specia. 
Agerpres, V. Crișu, transmite : 
Cu prilejul celei de-a 25-a a- 
niversări a proclamării repu
blicii, la lectoratul de limbă și 
literatură română de la Univer
sitatea din K6ln a avut loc un 
simpozion cu tema „România de 
astăzi, peisaj și cultură".

Cadre didactice și studenți 
vest-germani, care au vizitat țara 
noastră, au împărtășit din im
presiile lor, relevind frumusețea 
peisajului și valoarea culturii 
românești.

In încheierea simpozionului a 
luat cuvîntul conf. dr. Pompiliu 
Mareea, conducătorul lectoratu
lui, care a vorbit despre cultura 
românească contemporană.

AGENDĂ 
ECONOMICĂ
• KHARTUM. în capitala Su

danului a fost semnat protocolul 
privind schimbul de mărfuri 
dintre Uniunea centrală a coo
perativelor de consum din Re
publica Socialistă România și 
Societățile cooperatiste din Re
publica Democratică Sudan. Pro
tocolul a fost semnat de Ion 
Smedescu, secretar general al 
CENTROCOOP, și Mohamed 
Nur Abdel Hadi, președintele 
Societăților cooperatiste din Su
dan.

• SOFIA. Un protocol privind 
schimburile de mărfuri pe anul 
1973 intre R.P. Bulgaria și țările 
Beneluxului a fost semnat la So
fia. Protocolul — relatează agen
ția B.T.A. — oferă posibilități 
suplimentare de sporire a volu
mului comerțului Bulgariei cu 
Belgia, Olanda și Luxemburg.

• PEKIN. Ci Pin-fei, mi
nistrul afacerilor externe al 
R. P. Chineze, și Khalil Abu 
Hamad, ministrul de externe al 
Libanului, aflat în vizită în R. P. 
Chineză, au semnat, miercuri, la 
Pekin un acord comercial în.îre 
cele două țări — informează 
genția China Nouă.

• OSLO. Aflat într-o vizită 
în Norvegia, ministrul, comerțu
lui exterior al R.P. Polone, Ta
deusz Olechowski, a fost primit 
de primul ministru norvegian, 
Lars Korvald, și s-a întîlnit, 
de asemenea, cu reprezentanți 
ai cercurilor financiare și econo
mice norvegiene, relatează agen
ția P.A.P. Au fost, semnate un 
acord comercial pe perioada 
pînă în 1975 și un tratat pe zece 
ani cu privire la cooperarea e- 
conomică și tehnico-științifică. 
Acordul comercial prevede că 
relațiile reciproce se vor baza 
pe principiile G.A.T.T. și pe 
clauza națiunii celei mai favo
rizate.

Conferința organizațiilor 
și partidelor progresiste 
arabe în sprijinul cauzei 

paleslinene
BEIRUT 29 (Agerpres). — Confe

rința organizațiilor și partidelor pro
gresiste arabe în sprijinul cauzei pa- 
lestinene și-a încheiat lucrările 
miercuri în capitala Libanului. La 
dezbateri au participat delegați din 
statele arabe, precum și observatori 
din alte țări, reprezentanți ai Comi
tetului de Solidaritate cu popoarele 
afro-asiatice și ai Consiliului Mon
dial al Păcii. Din partea Ligii româ
ne de prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa a participat Ion Botar.

După cum transmite agenția 
M.E.N., conferința a hotărit consti
tuirea „Frontului Popular Arab" de 
sprijinire a mișcării palestinene de 
rezistență și a adoptat programul po
litic al acestuia.

Președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, Yasser Arafat, a rostit un 
discurs în care a mulțumit țărilor 
socialiste, forțelor progresiste din 
întreaga lume, pentru sprijinul acor
dat cauzei rezistenței palestinene.
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