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Un nou cargou de 4 500 
tdw a J‘ost linșat.
tarii de nave gălățeni, 
versării Republicii, cu 
devreme. Este a 11-a 
din acest an. în acest fel. harnicii 
constructori de aici și-au respectat 
angajamentul de a lansa cite ‘o navă 
în fiecare lună.

realizat la parametrii maximal

Cu 36 zile mai devreme 
și-a îndeplinit planul anual, 
la principalii indicatori, fabrica de 
tricotaje „8 Martie" din Piatra Neamț 
și întreprinderea de prefabricate din 
Roman. Ca urmare a acestui succes 
au fost create condițiile tehnico-mate- 
riale pentru ca pînă la sfirșitul anu
lui 1972 să se producă, peste plan, 
70 000 bucăți tricotaje, într-o gamă 
variată, și 6 600 mc de prefabricate 
din beton, ca* panouri mari, tuburi 
premo și altele.

și mașini electrice, unitate căreia li 
revine aproape jumătate din valoarea 
totală a lucrărilor realizate in județ, 
a executat, prin autodotare, 60 de 
mașini și utilaje complexe necesare 
fluxurilor tehnologice ale Fabricii de 
transformatoare de distribuție, intra
tă anul acesta în funcțiune la Filiași. 
La rindul lor, specialiștii din cadrul 
Combinatului chimic Craiova au 
realizat pentru nevoile proprii și pen
tru alte unități chimice din țară un 
însemnat număr de instalații, iar cei 
de la Uzina mecanică de material 
rulant Craiova au conceput și reali
zat ștanduri de probe și alte utilaje 
necesare întreprinderii. Eficiența a- 
cestor acțiuni s-a materializat în re
ducerea cu 7,7 milioane lei a fondu
rilor valutare destinate importului 
unor asemenea mașini și utilaje, in 
diminuarea cheltuielilor planificate 
de producție cu mai bine de 7 mi
lioane lei.

Cu toții am luat cunoștință, din 
documentele recentei plenare a 
C.C. al P.C.R., că planul pe anul 
1973 a fost elaborat într-o concep
ție nouă, fundamentată pe hotă- 
ririle Conferinței Naționale a parti
dului privind concretizarea, co
relarea și integrarea în obiective
le noastre economice — sub for
ma unor planuri suplimentare, a 
angajamentelor asumate de colec
tivele de oameni 
ai muncii în ma
rea întrecere so
cialistă pentru în
deplinirea cinci
nalului înainte de 
termen. Aplica
rea unei aseme
nea concepții 
profund științifi
ce, izvorîtă din 
realitatea noastră 
economică și so
cială, concepție 
care reflectă ce
rința majoră de 
a se înfăptui cu 
fermitate măsu
rile stabilite de 
Congresul al X- 
lea și Conferința 
Națională refe
ritoare la perfec
ționarea conducerii 
economiei naționale
să contribuie, așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu. la va
lorificarea cu maximum de randa
ment a potențialului material și 
uman al societății, pentru accele
rarea dezvoltării economico-sociale 
a țării, pentru a lichida în termene 
cît mai scurte decalajele care ne 
mai despart de alte state și a ri
dica România in rindul țărilor cu o 
economie modernă, avansată.

Angajamentele asumate de co
mitetele județene de partid și al 
municipiului București, de organi
zațiile de partid și de colectivele 
de întreprinderi pentru indepli-

nirea înainte de termen a cinci
nalului, relevă atît existenta unor 
mari rezerve interne în fabrici și 
uzine, pe șantiere, cit și hotărârea 
fermă a oamenilor muncii, a co
muniștilor de a le fructifica cît 
mai intens și pe deplin, în vede
rea dezvoltării mai rapide și mo
dernizării economiei naționale.

îndeplinirea acestor angajamen
te nu putea să fie lăsată în voia

„Sarcinile pe anul viitor sînt mari, dar este pe 
deplin posibil să fie îndeplinite. Prevederile pianu
lui se bazează pe angajamentele asumate de orga
nizațiile județene, orășenești de partid, de colecti
vele oamenilor muncii din întreprinderi
aceea, avem convingerea că ele vor fi îndeplinite 
în cele mai bune condiții".

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

Beneficii peste prevede
rile planului în valoare de 
25,4 milioane lei, cu 14 mili_ 
oane lei mai mult față de angaja
mentul anual majorat asumat în în
trecerea socialistă, a obținut pînă în 
prezent industria județului Botoșani. 
Depășiri substanțiale la planul de be
neficii au înregistrat colectivele de la 
Fabrica de zahăr Bucecea, întreprin
derea de industrie locală „Flacăra 
roșie", Fabrica de confecții Dorohoi 
și altele.

Prin autoutilare, mai mult 
de 600 mașini, utilaje și 
instalații au realizat întreprinde
rile industriale din județul Dolj. Va
loarea acestora se ridică la 33,6 mili
oane lei, sumă ce întrece cu aproape' 
50 la sută nivelul realizărilor din pe
rioada corespunzătoare a anului tre
cut. Grupul de uzine pentru aparataj

Colectivul uzinei „Independența“-Sibiu — una din marile unități ale 
construcției noastre de mașini — întâmpină cea de-a XXV-a aniversare 
a proclamării republicii eu importante succese în muncă. Astfel, pe 
primele 11 luni a fost obținută o producție-marfă suplimentară în 
valoare de 34 milioane lei — față de 30 milioane lei, cît este-angaja
mentul — concretizată, printre altele, in 67 tone unelte pneumatice, 
utilaje pentru industria materialelor de construcții in valoare de 3.2 
milioane lei, mașini și utilaje pentru industria alimentară ș.a. în fo

tografie : un aspect din secția de cazangerie a uzinei

punerea în valoare a rezervelor 
identificate, pentru înfăptuirea an
gajamentelor în concordanță cu 
cerințele economiei naționale, ale 
creșterii bunăstării oamenilor mun
cii.

Din această concepție se des
prinde cu toată claritatea preocu
parea stăruitoare a partidului nos
tru de a confrunta permanent pla
nul cu realitățile, de a fundamen

ta cît mai judi
cios sarcinile. în 
vederea includerii 
in plan a resurse
lor suplimentare 
apărute în proce
sul dezvoltării — 
ceea ce constituie 
atribute esențiale 
ale unei condu
ceri planificate, 
moderne și efici
ente, atît la scara 
unităților produc
tive, cît și a eco
nomiei naționale. 
Ca atare, cuprin
derea în planul pe 
anul 1973 și pe 
ceilalți ani ai cin
cinalului a anga
jamentelor luate 
în marea întrece

re socialistă reprezintă o cerință le
gitimă a etapei actuale de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și este menită să stimuleze 
puternic participarea, cu întreaga 
capacitate și inițiativă, a fiecărui 
om al muncii, a fiecărui colectiv 
la dezvoltarea accelerată a econo
miei, 
le și 
sura 
sfera
fiind suportul solid și sigur al ridi
cării continue a nivelului de trai al 
poporului.

și, de

și planificării 
este de natură

ca
inițiale ale

mersului, de la sine, ci trebuia 
depășirea sarcinilor 
cincinalului să aibă asigurată baza 
de materii prime 
produselor pe piața internă și la 
export, să se realizeze în condiții de 
eficiență economică și de echilibru 
pe ansamblul economiei naționale 
Cu alte cuvinte, se impunea ca 
pentru anul 1973 — an hotăritoi 
in realizarea cincinalului înainte 
de termen — să se elaboreze ur> 
plan suplimentar. ca parte inte
grantă a planului național unic pe 
anul viitor, care să permită justa 
corelare a sarcinilor asumate pes
te prevederile inițiale ale cincina
lului, să asigure condițiile pentru

și desfacerea

ia creșterea avuției naționa- 
a venitului național, pe mă- 
marilor resurse ce există in 
producției materiale — acesta

(Continuare în pag. a V-a)

Șantierul naval din Drobeta-Turnu Severin (Foto : M. Andreeseu)

l or marea spiritului gos
podăresc se înscrie ca o 
componentă esențială în 
însuși obiectivul suprem al 
școlii — acela de a for
ma pe viitorii cetățeni ai 
țării, capabili să utilizeze 
cu maximă eficientă valo
rile materiale pe care le 
vor avea la dispoziție. 
Cum iși îndeplinește școa
la această atît de impor
tantă îndatorire ? Cum sînt 
valorificate valențele edu
cative specifice ale proce
sului instructiv-educativ și 
marele exemplu de gospo
dărire și spirit de econo
mie pe care-1 oferă co
lectivele de muncă din 
fabrici și uzine, de pe șan
tiere de construcții și din 
unități agricole ?

Din primele clase ale 
școlii generale, un „mo
ment" al activității educa
tive 11 constituie educarea 
elevilor în spirit gospodă
resc, cultivarea grijii pen
tru bunurile obștești, sti
mularea inițiativei in par
ticiparea la acțiuni de in
teres colectiv.

— O experiență pedago
gică mai îndelungată de
monstrează că, de multe 
ori. o mie de vorbe nu 
sint atît de convingătoare 
cit un exemplu viu. un 
fapt de viată — ne rela- v _______

tează învățătoarea Maria 
Ciurdăreanu. de la Liceul 
nr. 3 din Satu-Mare. De a- 
ceea, ori de cite ori avem 
prilejul, îi ducem pe elevi 
în întreprinderi să vadă cu 
cit consum de muncă și de 
bani se realizează băncile.

mul- 
con- 

mun- 
grija 

“ sau

nerale educatorii se 
țumesc să-și noteze 
știincios în planul de 
că „discuția despre 
pentru avutul obștesc' 
„discuții despre spirit gos
podăresc" și consideră că 
s-au achitat de această im-

I 1 DECEMBRIE 1918-UNIREA
Rezultatul voinței poporului român,

dornic de libertate și independență
Sărbătoarea este prea mare, eve

nimentul prea însemnat pentru a nu 
fi rememorat la fiecare zi «niverea- 
ră. Ziua de 1 Decembrie înseamnă 

unei năzuințe fierbinți, 
de cei mai buni 
mai temerari și 
viitor dintre fiii 
făurirea statului

im.pl ini rea 
nutrite de veacuri 
și mai conștienți, 
mai încrezători în 
poporului nostru : 
național unitar român. Pentru reali
zarea acestei năzuinți s-au purtat 
multe lupte și s-au dat grele jertfe 
in curgerea vremii.

Mai intîi a fost ideea, temeini- 
cită pe baze trainice : unitatea de 
origine și de limbă, comunitatea psi
hică. interesele comune material-eco- 
nomice, aspirațiile și idealurile co
mune.

Toate acestea au stat la temelia 
celei dinții uniri politice a celor trei 
țări romanești, realizată de geniul 
militar și politic care a fost Mihai 
Viteazul. Acestea și exemplul de la 
pragul de trecere de la al XVI-lea 
la al XVII-lea veac au străbătut 
istoria poporului român ca niște fă
clii luminoase în secolele următoa
re. ilustrînd și explicînd alte încer
cări, inițiate într-o parte sau alta 
a Carpaților, alte tendințe și alte 
năzuințe asemenea celei . din 1600. 
Tot mai numeroase și mai com
plexe. deoarece cărturarii veacului 
al XVII-lea și ai celui următor nu 
scapă nici un prilej ca în scrierile 
lor să afirme și 
tatea de neam a

Se pregătește 
saltul calitativ, 
vul mediu la evul modern, 
conștiința de neam la conștiința na
țională. de la lupta cu caracter pre
cumpănitor social, la lupta cu ca
racter national în aceeași măsură, 
intr-un cuvint de la neam la națiu
ne. Și o dată cu asemenea prefa
ceri se transformă și ideea în ten
dință ; ideea unității etnice și de 
neam devine tendința spre unitate 
politică, susținută în toate împreju
rările cu argumentele ce stăteau Ia 
îndemîna oamenilor vremii-, a celor 
mai înaintați și mai temerari din
tre ei. începutul — marele merit al

începutului — încununează activita
tea neobositului 
Jnochentie Mieu.
torează iluștrilor 
filozofi, Samuil
Șincai. Petru Maior, Ion F 
leanu. Paul Iorgovici etc., li 
cu condeiul, dar deopotrivă 
fapta pentru același ideal : emanci
pare socială și națională. înche
garea intr-un singur organism sta
tal a membrilor aceleiași națiuni. 
Stăruie, ca o prezență activă, ten
dințele de unire și unitate în min
tea și fapta temerarilor revoluțio
nari Horea și Tudor Vladimirescu.

De aici nu era decît un pas pînă 
ce tendințele se transformă în luptă 
conștientă pentru unire și unitate po
litică și de stat. Mutațiile sînt pe de
plin explicabile, deoarece se. înteme- 
iau pe o legitate obiectivă, prezentă 
și activă totodată in cazul poporu
lui nostru, ca și în cazul altor po
poare aflate în condiții asemănătoa
re de evoluție. Revoluția din 1848 
o demonstrează în chip convingător.

și neînfricatului 
Continuarea se da- 
învățați, istorici și 

Micu, Gheorghe 
Buțiai-De- 
, luptători 

și cu

în declarațiile făcute pe Cim- 
pîa Libertății din marginea Blajului, 
in programul revoluționarilor mol
doveni refugiați la Brașov, in alte 
programe muntene, moldovene și 
ardelene în presa vremii, în vorbirile 
și scrierile oamenilor clarvăzători, 
lupta pentru asigurarea existenței și 
viitorului „unei națiuni puternice și 
de sine stătătoare" era liantul unifi
cator al eforturilor luptătorilor revo
luționari.

Amploarea luptei înregistrează trep
te superioare din punctul de vedere 
al intensității și complexității. Parti
cipă poporul în marea sa majo
ritate, conștient acum de însemnă
tatea și necesitatea vitală a 
nirii pentru dezvoltarea sa. 
aceea. Unirea din 1859 n-a fost 
mai întruparea, intr-un singur 
— România, a celor două Principate, 
ci, în egală măsură, centrul polari-

Cu o luna în urmă, harni
cul colectiv al Fabricii de 
confecții din Bîrlad rapor
tase îndeplinirea planului 
anual la producția-marfâ. 
Acum, acest colectiv a anunțat înde
plinirea planului anual și la producția 
globală. Hotărit să traducă în viață 
angajamentele luate în întrecerea so
cialistă pentru realizarea actualului 
cincinal cu 10 luni mai devreme, co
lectivul acestei întreprinderi indus
triale își propune ca. pină la sfir
șitul anului, să obțină o producție 
globală suplimentară in valoare de 15 
milioane lei și o producție-marfă în 
valoare de 42 milioane lei.

u-
De 

nu- 
stat

Prof. Ștefan PASCU

(Continuare în pag- a IV-a)

să demonstreze uni* 
poporului român, 
astfel, pas cu pas, 
dialectic de la e- 

de la

A
economie și cumpătare a- 
pare sporadic in preocu
pările educative ale cadre
lor didactice. în programul 
orelor de dirigenție. in dis
cuțiile din organizațiile 
de tineret. Elevilor nu 
li se explică valoarea

CUM SE ÎNVAȚĂ ÎN ȘCOALĂ

LECȚIA SPIRITULUI
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GOSPODĂRESC
cărțile pe care ei le folo
sesc, să înțeleagă că tre
buie să le îngrijească, să 
respecte munca celor care 
le-au produs.

Procedeul înfățișat de in
terlocutoarea noastră se 
dovedește intr-adevăr util, 
eficient ; numai că lecția 
„teoretică" fiind mai co
modă. în multe scoli Re

portantă îndatorire dacă au 
spus în clasă, cu un pri
lej oarecare, cîteva fraze 
generale, ineficiente sub 
raportul înțelegerii și in
fluențării elevilor de aceas
tă vîrstă. Socotind, pro
babil. problema „rezolva
tă". în anii mai mari, in 
clasele liceale, cultivarea 
spiritului gospodăresc, de

sint în-
și-1 u- 

; comba- 
orice for-

timpului și nu 
vățați cum să 
tilizeze cu folos 
terea risipei, sub 
mă. nu reprezintă o acti
vitate permanentă, cu mij
loace diverse, pentru a in
tra cu adevărat în condui
ta cetățenească, socială și 
individuală a fiecăruia.

— După Dărerea mea —

ne spune prof. Petre Pla
ton, inspector-șef la In
spectoratul școlar județean 
Iași — deprinderile edu
cative din primele clase de 
școală nu trebuie conside
rate definitive, ci se cer 
continuate și dezvoltate de 
către fiecare profesor, in 
toată perioada de școlari
zare. Ceea ce numim, in 
limbaj pedagogic, educația 

pentru 
mod 
unor 

de ce
ai ță-

prin muncă și 
muncă implică. în 
deosebit, formarea 
astfel de deprinderi 
tățeni și gospodari 
rii.

Desigur, măsurile 
pentru apropierea școlii de 
viață, introducerea activi
tății tehnico-productive a 
elevilor în programul șco
lii de cultură generală, 
participarea tineretului la 
munca patriotică oferă e- 
ducato-rilor un teren vast 
pentru a-i deprinde pe ti
neri cu economia, ou spi
ritul gospodăresc, pentru 
a-i obișnui de mici să 
muncească, să nu aștepte 
totul de-a gata, să detes
te risipa, mare sau 
oriunde și oricum 
manifesta.

— Atelierul-școală

luate

mică,
s-ar

poate

(Continuare în pag. a Il-a)
y

0 vastă aejiune de diver
sificare a producției, de a- 
simiiare a unor noi tehno
logii cunoaște în acest an uzina 
„Laminorul" din Brăila. între altele, 
pînă în prezent s-au asimilat tehno
logiile de laminare a oțelurilor late- 
groase de la 40 X 25 mm la 90 X 40 
mm, a oțelurilor late pentru arcuri, 
necesare autocamionului tip „Ro
man" ; este în curs de perfecționare 
tehnologia de laminare a oțelului 
de rulmenți. Succese de seamă
înregistrează și în direcția asimilării 
unor noi mărci de oțeluri ;. în acest 
an s-au asimilat 16 mărci de oțeluri, 
ajungîndu-se ca numărul total al a- 
cestora să se ridice în prezent la 149.

se

Condițiile pedoclimatice din acest an impun

MASURI SPECIALE PENTRU ÎNGRIJIREA

SEMĂNĂTURILOR DE TOAMNĂ
îndeplinirea sarcinilor mari care 

revin agriculturii in anul 1973 și in 
următorii ani, subliniate pe larg la 
recenta Plenară a C.C. al P.C.R., im
pun. printre altele, un efort maxim 
pentru respectarea cu strictețe a teh
nologiilor de lucru.

întotdeauna agricultura s-a practi
cat în condițiile oferite de natură, 
favorabile sau mai puțin favorabile. 
Cunoaștem condițiile grele în care 
s-a muncit in această toamnă la se
mănatul griului, dificultățile iritîm- 
pinate la executarea arăturilor des
tinate 
de 
Dar 
fost 
cea 
parte.: s-a însă- 
mînțat aproape 
întreaga supra
față prevăzută. 
Reliefind acest 
rezultat, trebuie 
să subliniem că 
el se datorește u- 
tilizării intense a 
puternicei baze 
tehnico-materiale 
trată agricultura, 
putință ca lucrările să fie executate 
în timp scurt, muncii harnice a zeci
lor de mii de mecanizatori, a coope
ratorilor și lucrătorilor din I.A.S., ca
pacității organizatorice de care au 
dat dovadă organele de partid și de 
stat. Din datele furnizate de stațiu
nile experimentale și din constată
rile făcute pe teren 
majoritatea zonelor 
prezintă destul de 
sește în diferite faze 
pă timpul în care a 
a răsărit și înfrățit 
semănat mal devreme, iar acolo unde 
sămînța a fost pusă in pămint 
ultima perioadă are Ioc procesul 
germinare. Faptul jjă nu peste 
griul are un stadiu corespunzător 
dezvoltare impune să se intervină 
măsuri speciale, pe tot parcursul 
toamnei și iernii.

se-

culturilor 
primăvară, 

greutățile au 
învinse in 
mai mare

Experiența a demonstrat că obți
nerea unor recolte mari de grîu de
pinde in mare măsură și de felul 
cum ne ocupăm de îngrijirea 
mănătorilor. Trebuie să avem în ve
dere atît înlăturarea unor cauze care 
ar putea împiedica creșterea sau ar 
duce chiar la pierderea plantelor, cit 
și aplicarea unor măsuri speciale, bine 
cunoscute, de altfel, care să permită 
evoluția normală a plantelor. Din 
prima grupă am în vedere, în mod 
special, măsurile menite să preîntâm
pine stagnarea apei pe semănături.

LA SOLICITAREA REDACȚIEI, PREȘEDINTELE ACADEMIEI 
DE ȘTIINȚE AGRICOLE Șl SILVICE EXPLICA NECESITATEA 
ACESTOR MASURI PENTRU ASIGURAREA DEZVOLTĂRII 

NORMALE A PLANTELOR

cu care este înzes- 
ceea ce a făcut cu

rezultă că în 
țării griul se 
bine. El se gă- 

de vegetație du- 
fost insămințat : 
cel care a fost

in 
de 
tot 
de 
cu

Sondajele efectuate de către stațiu
nile experimentale au arătat că, in 
cea mai mare parte a țării, solul este 
saturat și apa rezultată din ploi sau 
zăpezi, dacă nu există pantă de 
scurgere, ar putea bălti la suprafa
ța terenului, pe semănături. Iată de 
ce se impune ca, indiferent dacă 
acum este sau nu apă pe cimp, să se 
facă șanțuri de scurgere care să pre
vină băltirile, fenomen oare se în- 
tîlnește de obicei la desprimăvărare. 
Specialiștii 
din unități 
col ca apa 
turi. Se cere ca acum, cînd timpul se 
menține frumos, să ia măsuri pen
tru săparea de canale și șanțuri.

Cel mai mult trebuie acționat în 
direcția compensării unor neajun
suri determinate de condițiile grele 
in care au fost executate însămîn- 
țSrile de toamnă. în multe locuri nu 
a-a semănat pe terenurile care au

și cadrele de conducere 
cunosc unde există pen
să stagneze pe semănă-

fost rezervate inițial culturii griului, 
ci acolo unde s-a putut. Iată 
de ce se cere ca acum toți 
specialiștii din agricultură, o dată cu 
analizarea stadiului de dezvoltare a 
culturilor — operațiune care, la in
dicația Ministerului Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, se 
face în aceste zile 
fiecare solă in 
șăminte au fost 
premergătoare. Pe această bază tre
buie să se stabilească și 
fertilizare suplimentară a

rilor.
dozele 
planta 
gătoare sau îna
inte de semănat, 
ți ni nd seama de 
dezvoltarea plan
telor și de 
luția vremii, 
va putea face 
fertilizare 
rențiată si 
cientă.
ceastă privință se 
impun cîteva pre

cizări de care specialiștii din agri
cultură este bine să țină seama.

In mod obișnuit, o dată cu arătura 
de bază sau cu lucrările de pregă
tire a terenului pentru semănatul 
griului de toamnă, se introduce in 
sol întreaga cantitate de îngrășămin
te fosfatice și pină la' jumătate din 
doza de îngrășăminte cu azot. Restul 
îngrășămintelor cu azot se aplică 
ulterior, în „ferestrele" iernii sau 
primăvara foarte timpuriu. Este o 
măsură avantajoasă, determinată pe 
de o parte din motive de organizare 
și de aprovizionare, iar pe de alta 
pentru că asigură o eficiență sporită, 
diferențiind aplicarea îngrășăminte
lor și in funcție de rezerva de

Prof. Nicolae GIOSAN 
președintele Academiei 
de științe agricole și silvice

— să identifice pe 
parte ce îngră- 
dale la planta

planul de 
semănătu- 
Cunoscind 
utilizate la 

premer-

Tn

evo- 
»e 
o 

dife- 
efi- 

a-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Topolniței
A doua ca mărime din țară, 

peștera Topolnița din județul 
Mehedinți și-a adăugat, în ur
ma unei expediții întreprinse 
de către un grup de cercetători 
de la Institutul de speologie din 
Capitală, citeva noi galerii la 
cele cunoscute pină acum. Lun
gimea ei, care măsura circa 
10,5 km. a ajuns astfel la a- 
proape 12 km. Două dintre ga
leriile recent descoperite (ca 
urmare a semnalării lor de că
tre Dorel Staicu — speolog a- 
mator din Jupinești) sânt deo
sebit de importante. Pe de o 
parte, pentru că sînt cele mai 
lungi (măsoară împreună peste 
800 m). iar pe de alta, pentru 
că elucidează in bună măsură 
geneza Topolniței.

Repartiția și 
„repartițiile"

Așa după cum. relatam la a- 
ceastă rubrică („Scinteia" nr. 
9205), Ilie Busuioc și Marin 
Bănduț, din Caracal, au fost 
surprinși cu citeva luni in 
urmă primind o sumă de bani 
de la mecanicul Gheorghe In- 
crosnatu, in schimbul promisiu
nii de a-i înlesni obținerea 
unei repartifii de locuință. Epi
logul „tirgului" încheiat la o 
masă dintr-un restaurant din 
localitate (la care participau 
Nicolae Omet, vicepreședinte 
al consiliului popular orășe
nesc. și Alexandru Pinu, direc
tor la I.G.O. Caracal) s-a con
sumat acum citeva zile intr-un 
proces public, în urma căruia 
llie Busuioc și Marin Bănduț 
și-au primit „repartițiile" pre
văzute de lege. După cum ne 
relatează judecătorul N. Petro- 
vici, de la Tribunalul județean 
Olt — pentru trafic de influen
ță, primul a fost condamnat la 
2 ani și 10 luni închisoare, iar 
celălalt la 2 ani închisoare. In 
ce-i privește pe cei doi partici- 
panți la ospăț, Nicolae Omet și 
Alexandru Pinu, ambii au fost 
Mocniți din funcție.

Verificarea... 
omeniei

Exprimînd voința unanimă a comuniștilor, a tuturor r

oamenilor muncii, delegații la conferințele de partid

municipale și orășenești iși iau angajamentul patriotic

„Vom înfăptui programul adoptat

de Plenara C.C. al P.C.R.,

cincinalul înainte de
în întreaga țară se desfășoară în 

aceste zile conferințe ale comitetelor 
municipale și orășenești de partid 
pentru dare de seamă și alegeri in 
cadrul cărora se analizează activita
tea organelor și organizațiilor de par
tid, a tuturor comuniștilor consacrată 
înfăptuirii sarcinilor stabilite de Con
ferința Națională a partidului, a an
gajamentelor asumate in întrecerea 
socialistă dedica
te jubileului re- ' 1 '
publicii. Cu acest 
prilej, partici- 
panții la conferin
ță au adresat te
legrame Comi
tetului Central al 
Partidului Comu
nist Român, tova
rășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care își exprimă ho- 
tărirea lor nestrămutată de a nu 
precupeți nici un efort spre a înfăp
tui in mod exemplar hotăririle adop
tate de recenta Plenară a C.C. al 
P.C.R., in vederea indeplinirii. la un 
inalt nivel calitativ, a planului pe 
anul 1973, realizării înainte de ter
men a prevederilor actualului cinci
nal, pentru a contribui la accelera
rea ritmului de dezvoltare economi- 
co-socială a patriei noastre socialiste.

„Reprezentanții comuniștilor din 
orașul Curtea de Argeș. întruniți in 
conferința orășenească de partid, fă- 
cind bilanțul realizărilor obținute 
pină in prezent, dezbătind cu răspun
dere și maturitate politică sarcinile 
mari reieșite din programul elaborat 
de Conferința Națională și recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R., iși îndreap
tă gindurile de recunoștință către con
ducerea înțeleaptă a partidului, către 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general al partidului, 
pentru hotărîrea și devotamentul cu 
care conduceți destinele poporului 
nostru pe drumul progresului și ci
vilizației", se arată in telegramă. 
„Raportăm cu satisfacția datoriei îm
plinite că sarcinile și angajamentele 
asumate au fost realizate și depășite, 
că se află in stadiu avansat patru din

cele cinci obiective industriale ce se 
vor construi in actualul cincinal, cre- 
indu-se condițiile devansării punerii 
lor in funcțiune. Există aici, in Ar
geș, un optimism robust și un puter
nic entuziasm generat de hotărârile 
Conferinței Naționale și ale Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 20—21 noiem
brie a.c., care ne îndreptățesc să vă 
încredințăm că sarcinile mari ce ne

vom realiza

termen11
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

stau in față vor fi îndeplinite și de
pășite, că vom realiza actualul cin
cinal in mai puțin de patru ani și 
jumătate".

„Raportăm conducerii partidului — 
se arată in altă telegramă — că oa
menii muncii români, maghiari și de 
alte naționalități din orașul Aiud, in 
frunte cu comuniștii, au îndeplinit și 
depășit sarcinile economice pe 11 
luni și s-au angajat să realizeze pre
vederile planului pe întregul an 1972 
cu 10 zile mai devreme, dînd o pro
ducție suplimentară de aproape 20 
milioane lei, concretizată în 200 tone 
oțel. 60 tone construcții metalice, 
1 200 mc prefabricate din beton, 
mobilă in valoare de 1,5 milioane lei, 
precum și un însemnat volum de 
produse destinate fondului pieței.

Mobilizați de expunerea dumnea
voastră la recenta Plenară a Comite
tului Central, de hotăririle Plenarei, 
de lucrările sesiunii Marii Adunări 
Naționale, vă asigurăm, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom milita ne
abătut pentru creșterea eficienței eco
nomice a unităților industriale, îmbu
nătățirea calității produselor, folosi
rea integrală a capacităților de pro
ducție, gospodărirea judicioasă a ma
teriilor prime și a materialelor.

In incheiere, se arată : „Vom face

Hlalcgul opiniilor 
prefigurează 

deciziile

tntr-una din serile trecute,... 
Pe șoseaua București—Constan
ța, intre localitățile Păltiniș și 
Stejaru, in bălaia farurilor se 
zărea intins pe asfalt un om, 
alături de o bicicletă răstur
nată. După toate aparențele, 
un accidentat care avea nevoie 
de ajutor. în realitate — un 
manechin așezat anume pe șo
sea, de către serviciul de circu
lație al Inspectoratului jude
țean Ialomița al Ministerului 
de Interne. Timp de o oră 
au rulat pe șosea 100 de ma
șini ; 25 de conducători auto
au oprit să vadă ce s-a întâm
plat ; restul de 75 insă și-au 
văzut mai departe de drum. 
Să-și fi dat seama că acciden
tul era... regizat ? Opriți de or
ganele de miliție aproape de 
locul cu pricina, cei in cauză 
răspundeau invariabil : „N-am 
văzut", „Eram emoționat", „A- 
veam intenția să anunț pri
mul post de miliție". Așadar, 
„regia" iese din discuție. Nu 
insă și constatarea prilejuită 
de ea, care poate fi pentru șo
ferii respectivi (și nu numai 
pentru ei) un motiv serios de 
reflecție. Mai ales că acorda
rea primului ajutor in caz de 
accident este și o obligație pre
văzută in regulamentul de 
circulație.

Roata cu 
surprize

Ajuns la Stamora Moravița, 
turistul R.R. aștepta îndeplini
rea formalităților necesare pen
tru ieșirea din țară. Întrebat 
dacă mai are in mașină și alte 
mărfuri in afară de cele în
scrise in declarația vamală, el 
a răspuns că nu. La controlul 
care a urmat, lucrătorul vamal 
a constatat insă că roata de 
rezervă scotea un sunet neobiș
nuit de... plin. Și a trecut la 
demontarea ei. Din roata res
pectivă au fost scoase la iveală 
nu mai puțin de 100 de cutii 
cu „Gerovital" H 3 ! Și, dat 
fiind că pină și proprietarul 
mașinii se arăta „mirat" de o 
asemenea surpriză, toate me
dicamentele care urmau să fie 
scoase din țară fără îndeplini
rea formalităților legale au 
fost confiscate.

Vînatul și-1 
fac vînătorii

Vinătorii din cadrul filialelor 
Asociației Iași a vinătorilor și 
pescarilor amatori iși pregă
tesc singuri, cu multă grijă, 
...vinatul. De citeva săptămini, 
ei și-au Îndreptat ținta spre 
asigurarea hranei cervideelor, 
iepurilor și fazanilor pe timpul 
iernii. Pină acum au adunat, 
in acest scop, in locuri priel
nice iernării, circa 220 tone de 
fînuri. Totodată, ei nu slăbesc 
din ochi dăunătorii. Dintr-un 
bilanț recent rezultă că vină
torii ieșeni. alergînd după... 
protecția viitoarelor lor trofee, 
au împușcat 4 lupi, 269 de vulpi 
și circa 2 500 alți dăunători.

Lecția spiritului

gospodăresc
(Urmare din pag. I)

locuri el 
această 

ucenicie 
gospodă- 
vor avea

constitui -«• și in multe 
iși îndeplinește cu succes 
menire — cea mai bună 
pentru formarea spiritului 
resc. Viitorii cetățeni care
pe mină din ce in ce mai multe bu
nuri materiale, pe care vor trebui 
să le gospodărească, să le valorifice 
pe un plan superior — ne spune 
prof. Grigore Popovici, directorul Li
ceului nr. 8 din Iași, învață să le res
pecte. să le prețuiască.

Și cu condiția, am adăuga noi, să 
se combată cu toată fermitatea pier
derea de timp și lucrul de mintu- 
ială din orele de atelier, risipa de 
energie și mijloace materiale pen
tru producerea unor obiecte fără 
vreun folos evident. Iar noțiuni ca 
economie, simț practic, indeminare și 
creativitate să-și găsească echiva
lentul nu numai in orele de prac
tică productivă, ci in întreaga. Ac
tivitate școlară, in viața de toate zi
lele.

— Nu sint rare cazurile — ne po
vestește prof. Silvia Holban, direc
toare adjunctă la liceul bucurește'an 
„Alexandru Sahia" — cind. după 
orele de curs și plecarea elevilor, 
in clase rămin prin bănci cornuri, 
dulciuri, fructe. Te bucuri că fami
liile au cu ce le cumpăra copiilor 
asemenea lucruri, dar nu poți să nu 
observi, ca educator, în aceasta, o 
formă incipientă a deprinderilor ne
gospodărești, o anticipare a actelor 
de risipă de mai tîrziu. Aceleași e- 
fecte nedorite, înclinația către risi
pă și lipsă de simț gospodăresc se 
clădesc și prin eforturile unor pă
rinți de a-și trimite copiii la școa
lă cu îmbrăcăminte costisitoare, de 
a le da „bani de buzunar", pentru 
a-și satisface toate capriciile. In a- 
ceastă privință cred că familia, ca 
factor de esențială importantă in 
procesul educativ, ar trebui să acțio
neze. Deprinderile gospodărești se

invață în școală, dar trebuie culti
vate și in familie.

în aceeași ordine de idei, învă
țătoarea Magda Popescu, de la Li
ceul nr. 3 din Satu-Mare, adaugă :

— Se mai intimplă uneori ca a- 
tunci cind sparge un geam, strică 
ceva in clasă sau iși risipește fără 
rost bunuri personale (caiete, creioa
ne etc.), elevul să spună : „nu-i ni
mic, îmi dă tata sau mama bani să 
repar ce am stricat..., să-mi cumpăr 
alt caiet...". Asemenea tendințe ar 
trebui să ne îngrijoreze, pentru că 
din micile deprinderi de risipă de 
la vîrsta primelor clase se pot naște 
actele marilor risipitori de mâine de 
lă locul de muncă. Se naște acea 
mentalitate egoistă, străină societății 
noastre, plastic exprimată prin vor
bele : „puțin îmi pasă ; eu plătesc".

Pe bună dreptate, interlocutoarea 
noastră se întreabă dacă nu părin
ții, in primul rind. ar trebui să fie 
aceia care să le deschidă ochii co
piilor, asupra valorii morale a mun
cii. asupra obligației de a respecta 
munca sub forma bunurilor produse, 
de a combate risipa. Dacă fiecare 
părinte și-ar lua mai des copilul de 
mină și l-ar duce la locul său de 
muncă — in fabrică, pe șantier, la 
ferma agricolă — și i-ar arăta cum 
se muncește, ce bunuri materiale 
produc tovarășii săi de muncă, efec
tul educativ ar fi inestimabil. Și a- 
ceasta nu pentru a înlocui munca 
școlii, ci pentru ca, prin exemplul 
și încrederea de care se bucură, au
toritatea părintească să îmbogățeas
că și să completeze munca educati
vă a școlii, cu deosebit de largi im
plicații sociale.

Iată, exprimate succint, citeva din
tre direcțiile de acțiune educativă in 
care școala trebuie să aducă o con
tribuție mai substanțială. împlinind 
cu noi trăsături morale profilul ce
tățenesc al tinerei generații.

Florica DINULESCU 
Manole CORCACI 
Octav GRUMEZA

totul ca fiecare comunist să fie la 
locul său de muncă un exemplu mo
bilizator, generator de inițiative pen
tru traducerea în viață a indicațiilor 
pe care ni le-ați dat cu prilejul vizi
tei dumneavoastră de lucru în orașul 
Aiud, pentru îndeplinirea angajamen
tului ferm pe care ni l-am luat de a 
realiza cincinalul înainte de termen".

„Dezbătind cu răspundere comunis
tă modul cum au 
fost aplicate în 
viață sarcinile tra
sate de Congresul 
al X-lea, de cele 
două Conferințe 
Naționale ale par
tidului, din 1967 
și 1972 — se ara
tă in telegrama 
adresată condu- 

tovarășului Nicolae 
conferința organi- 

de partid a sectorului 4 
din municipiul București, delegații la 
oonferlnță vă transmit cu emoție 
sentimente de profundă dragoste și 
recunoștință pentru activitatea neobo
sită desfășurată in fruntea partidului, 
spre binele poporului și propășirea 
patriei, pentru înțeleaptă politică de 
dezvoltare a României pe drumul lu
minos al societății socialiste multila
teral dezvoltate. Angajați cu toate 
forțele in efortul comun al oameni
lor muncii din țara 
depliiiire în patru 
taie a prevederilor 
cinai, de ridicare 
de calitate și eficiență 
muncii noastre, raportăm cu legi
timă mindrie îndeplinirea la 15 no
iembrie a.c. a planului pe 11 luni 
și realizarea peste plan a unei pro- 
ducții-marfă in valoare de 254 mili
oane lei. Vom analiza cu spirit de 
înaltă exigență rezervele de care mai 
dispunem, astfel incit unitățile eco
nomice din sectorul nostru să reali
zeze planul pe acest an pină la data 
de 8 decembrie și să obțină o pro- 
ducție-marfă suplimentară de peste 
425 milioane lei. Pătrunși de înalta 
responsabilitate ce ne revine, vă asi
gurăm. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că vom milita neabătut 
pentru creșterea rolului conducător 
al organizațiilor de partid in toate 
sectoarele de activitate, că ne vom 
strădui să perfecționăm formele de 
organizare și conducere a activității 
economice, politice și sociale in spi
ritul prevederilor recentei Conferințe 
Naționale a P.C.R.".

în telegrama trimisă de conferința 
organizației orășenești de partid 
Cugir se spune, printre altele :

„Vă raportăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că prin efor
turile susținute ale comuniștilor, ale 
tuturor colectivelor de muncă, in 
primii doi ani ai cincinalului am ob
ținut succese importante in întreaga 
noastră activitate economică, politică 
și de educație comunistă a maselor, 
in spiritul programului elaborat de 
Plenara C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1972. In această perioadă, pe 
ansamblul industriei orașului am ob
ținut o producție suplimentară față 
de sarcinile prevăzute pentru primii 
doi ani din actualul cincinal de 
peste 100 milioane lei, concretizată 
in 10 000 mașini electrice de spălat 
rufe, 3 200 mașini de cusut, 21000 
fuse pentru industria textilă, ma- 
șini-unelte in valoare de peste 5 mi
lioane lei și sintem hotăriți să ne în
deplinim in mod exemplar sarcinile 
și angajamentele asumate in între
cere pe întregul an 1972“.

De asemenea, au adresat telegrame 
conducerii partidului delegații la 
conferințele organizațiilor de partid 
ale municipiului Odorheiul Secuiesc, 
sectorului 5 al Capitalei, orașelor 
Beiuș, Miercurea Ciuc și sectorului 
de construcții București.

cerii partidului, 
Ceaușescu, de 
zației

noastră, de în- 
ani si jumă- 
actualului cin- 

pe noi trepte 
a rodului

Rubrică redactată de >
Dumitru TIRC’OB 
Gheorqhe POPESCU 
și corespondenții .Scinteii"

Noul edificiu P.T.I.R. din Odorheiu Secuiesc

„Dacă ai avut noroc — 
ne scrie C.B. — cu două, 
trei drumuri ai scăpat : 
primești aprobarea Direc
ției județene pentru pro
bleme de muncă și ocrotiri 
sociale și iei drumul 
Bucureștiului. Necazul cel 
mare abia aici incepe. La 
întreprinderea de produse 
ortopedice și protezare te 
întâmpină uneori o figură 
acră care, după ce face 
măsurătoarea necesară, te 
vestește că vei fi anunțat 
cin< să te prezinți pentru 
efectuarea 
anume ? 
Un an ? 
Iar cind 
chemat, 
aferent, 
unde apa curge cind vrea, 
fără lift și cu surori me
dicale doar în schemă.
Peste doi ani, cel mult
trei, calvarul începe din 
nou : protezele trebuie re~ 
parate, adaptate..."

Am mers pe urmele scri
sorii, la întreprinderea res
pectivă.

Pentru a ne face cit de 
cit o idee despre volumul 
activității acestei 
prinderi, tovarășul Hara- 
lambie Stavarache, ' 
nerul-șef, ne-a informat că 
întreprinderea răspunde, a- 
nual la aproape 35 mii de 
solicitări, cu o valoare glo
bală de peste 21 milioane 
lei, din care peste 15 mi
lioane sint prestații sub 
formă de gratuități, oostu- 
rile respective fiind supor
tate de stat. Ca o sublinie
re, ni se arată că pină la 
15 decembrie întreprinderea 
iși va îndeplini planul a- 
nual.

Prin prisma acestor date, 
intreprinderea, prezentată 
ca „economică si cu depă
șiri de plan", desfășoară o 
activitate cu caracter medi
co-social de mare importan
ță. De aceea, ne-am pus în
trebarea : Oare reclamații 
ca aceea de la care am por-

probei.
Peste șase 
Poate mai 
ai fericirea
stai la spitalul 
de la etajul II,

Cind 
luni ? 
mult, 
să fii

între-

ingi-

Pentru asigurarea unui 
contact permanent cu rea
litatea, cu cetățenii, pen
tru rezolvarea competentă 
și operativă a treburilor 
obștești. Comitetul execu
tiv al consiliului popular 
municipal Rm. Vilcea a 
luat inițiativa organizării 
unor dezbateri cu cetă
țenii pe marginea diver
selor aspecte ale vieții e- 
conomice și sociale. Ac
țiunea — care se concreti
zează in intilniri organi
zate pe cartiere și zone — 
vizează atit stabilirea 
împreună cu cetățenii a 
obiectivelor imediate și 
de perspectivă, cit și în
tărirea controlului pu
blic asupra activității 
consiliului popular. Tot
odată. loouitorii munici
piului sint mobilizați di
rect la rezolvarea diver
selor probleme de interes 
obștesc, așa cum sint a- 
provizionarea și buna ser
vire, repartizarea și 
treținerea fondului 
tiv, gospodărirea și 
frumusețarea 
lui.

— Avem certitudinea — 
ne spunea tovarășul Nico
lae Răducu, prim-vice- 
președinte al comitetu
lui executiv aii consiliu
lui popular municipal — 
că datorită consultării o- 
piniei cetățenilor, a spi
ritului de inițiativă și 
responsabilității lor. ac
tivitatea noastră va fi 
mult mai eficientă. Prin 
acest dialog de opinii în
tre consiliul. popular și 
cetățeni avem la indenti
ng o sursă mai bogată de 
informare și, implicit, 
munca noastră se poate 
desfășura sub semnul u- 
nei accentuate receptivi
tăți și al unui control pu
blic.

tea au fost dezafectate. 
De asemenea, s-a luat 
măsura ca prepararea 
asfaltului pentru plom
barea străzilor să se facă 
într-un singur loc, la 
marginea orașului.

Pentru oombaterea po
luării din pricina prafu
lui și a mirosurilor 
plăcute s-au 
acțiunile de 
și canalizare, 
sint cele din 
nele I și III Tătărași și 
Nicolina, Magistrala' B 4, 
Ateneu, Cerna și altele 
au beneficiat in cursul a- 
cestui an de o corectă și 
modernă amenajare.

știut, dc aseme-

ne
intensificat 
salubrizare 

Străzi, cum 
miicraraioa-

cu, șeful atelierului de 
sistematizare din cadrul 
Institutului PROIECT- 
Brașov. Dar, prin elimi
nare, am stabilit 7 locali
tăți care răspund, 
mare măsură, 
tor criterii. Care 
ceste criterii ? în 
rind viitoarele 
urbane trebuie 
situate, pe cit posibil, in 
centrul 
toare și 
de căile 
portante 
secțiile
criterii se referă la exis
tența unor funcții econo
mice, la situația fondului 
actual construit și exis-

in mai 
anumi- 
sint a- 
pri mul 
centre 

să fie

zonei polariza- 
cit mai aproape 
de circulație im- 

sau de inter- 
acestora. Alte

casă de nașteri, magazin 
universal etc. Criterii si
milare au stat și la baza 
desemnării comunei Voila 
ca viitor centru urban.

...Și astfel, alte comune 
vor spori numărul orașe
lor in județul Brașov. 
Vizitindu-le, vom observa 
cum, de la o perioadă la 
alta, iși schimbă fața, se 
nasc noi și noi elemente 
de urbanizare, se dezvol
tă cele existente.

N. MOCANII 
corespondentul 
„Scînteii"

Femeile 
din Macău cultivă 
tradițiile industriei 

casnice

tn- 
loca- 

în- 
municipiu-

Ion STANCIU 
corespondentul 
„Scinteii"

Ieșenii își feresc 
aerul și apa 

de efectele poluării
S-a împlinit un an de 

cind in cea de-a Xl-a se
siune a sa, Consiliul 
popular județean Iași a 
luat in dezbatere și a a- 
doptat o hotărâre cuprin- 
zind o serie de măsuri 
privind combaterea poluă
rii ' 
Am 
s-au 
rile 
rea elaborată anul trecut.

Astfel, la centralele 
termice și cuptoarele din 
zona centrală a munici
piului s-au aplicat proce
dee tehnice, s-au luat mă
suri care reduc conside
rabil poluarea aerului.

O sursă serioasă de po
luare atmosferică în mu- 

1 nicipiul Iași era pină nu 
de mult stația de mor
tare și betoane de la uzi
na „Nicolina", care im- 
purifica aerul cu praf de 
ciment. în prezent, aces-

atmosferei. și apelor, 
aflat recent cum 

materializat măsu- 
ouprinse in hotări-

nea, că poluarea apelor 
are de multe ori efecte 
nefaste. De aceea, la Iași 
s-a întocmit evidența ala- 
ră a tuturor canalizărilor 
care mai deversează di
rect in riul Bahlui. ce 
străbate orașul, luindu-se 
măsuri ca pină la 31 de
cembrie a.c. unitățile în 
cauză să rezolve racorda
rea la canalizarea urba
nă. pentru a nu se mai 
admiite, așa cum se arătă 
in hotărirea luată anul 
trecut, nici o descărcare 
de ape uzate în Bahlui. 
Acest lucru ar trebui să 
fie valabil însă nu numai 
in oraș. Tocmai de aceea 
este necesar ca Trustul 
I.A.S. și U.J.C.A.P.-Iași 
să ia măsuri energice ca 
la complexele de porcine 
de la Tomești, care pre
zintă un puternic focar de 
poluare a Bahluiulud, să 
fie terminată cit mal re
pede stația de epurare, al 
cărei termen 
în funcțiune, de fapt, 
trecut de mult.

G. D

de punere
a

Preocupări 
urbanistice

în ideea creării, in vii
torii ani, a noi centre o- 
rășenești in jurul căro
ra să graviteze mai multe 
comune și care să se dez
volte puternic, pe multi
ple planuri, organele lo
cale din județul Brașov 
au stabilit, in urma unor 
ample studii, ca un nu
măr de comune, care ofe
ră cele mai favorabile 
perspective, să devină, în- 
tr-un viitor apropiat, 
centre urbane.

, Cum șe va 
pe aceasta linie 
dețul Brașov ?

— Au fost luate 
cuție toate cele 43 
mu-ne ale 
excepție, 
arhitectul

tența condițiilor necesare 
pentru extinderea lui și, 
în sfirșit, să aibă un 
număr relativ mare de 
locuitori.

Localitatea caro a răs
puns in cel mai inalt 
grad acestor exigențe este 
comuna Feldioara. Ea are 
un număr mare de lo
cuitori, dispune de un 
fond locativ corespunză
tor și de posibilități de 
dezvoltare în viitor ; are 
de pe acum o serie de u- 
nități social-culturale im
portante : liceu, dispen
sar, casă de nașteri care 
servesc și alte localități 
din apropiere.

A doua localitate 
este comuna Prejmer. Ce 
factori pledează in fa
voarea alegerii ei ? In 
primul rind numărul lo
cuitorilor (peste 5 500), 
apoi nivelul de dezvol
tare economică ridicai, 
în comună funcționează 
o Întreprindere textilă, o 
întreprindere agricolă de 
stat, ateliere care valori
fică resursele locale, are 
un fond locuibil, cu posi
bilități de dezvoltare, le
gături directe cu celelalte 
localități din zonă. Ale- 
gerea 
pri ntre 
urbane, are la bază cîțiva 
factori considerați ca de
cisivi. Primul și cel mai 
important il constituie 
cadrul natural. Alt crite
riu important — turismul.

In cazul comunei Șer- 
caia criteriul principal 
al opțiunii l-a constituit 
așezarea ei la intersecția 
unor importante căi de 
comunicație naționale, 
județene, intercomunale ; 
comparativ cu celelalte 
localități din zonă, posedă 
o serie de utilități : liceu.

Femeile din comuna 
Macău. județul Cluj, 
sint recunoscute pentru 
talentul în executarea 
obiectelor de artă popu
lară. Pentru a pune 
în valoare această înde
letnicire strămoșească, 
conducerea cooperativei 
agricole din comună 
a organizat citeva secții 
anexe : un atelier în care 
se făuresc diferite obiecte 
decorative din lemn, pe 
care femeile incrustează 
inspirate motive popula
re ; o altă ocupație de 
sezon a cooperatoarelor 
sînt cusăturile — fețe de 
mese, perne, genți etc., 
in nenumărate forme și 
într-o mare bogăție de 
culori ; într-un alt. ate
lier, femeile confecțio
nează jucării din material 
plastic (in momentul de 
față, ele au de realizat o 
serioasă comandă de o- 
biecte de podoabă pen
tru sărbătorile de iarnă). 
Femeile, se știe, sint 
meștere și în fabricarea 
pîinii, astfel că le găsim 
și în noua brutărie din 
comună, care produce 
pline pentru mai multe 
localități.

Activitățile 
în acest an 
din Macău
aproape 1,8 milioane lei, 
de mai bine de trei ori 
mai mult ca în anul tre
cut. Asemenea secții, in 
care muncesc mai ales 
femeile, există și la coo
perativele din Someșeni, 
Unirea-Cluj, Mihai Vi
teazul. Cîțcău. Sic și al
tele din județul Cluj. In 
cooperativele agricole 
din județ funcționează, 
in prezent, 533 secții a- 
nexe de producție. în ca re 
lucrează peste 2 000 de 
cooperatori, majoritatea 
femei. în acest an. valoa
rea producției acestor ac
tivități. datorită extin
derii pe care au luat-o. 
va atinge* aproape 
milioane lei.
AI. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii

anexe aduc 
cooperativei 
venituri de

comunei Bran, 
viitoarele centre

în dis- 
de co- 

județului, fără 
ne informează 
Adrian lones-

acționa 
în ju-

Magazinul universal din comuna Ilia, |udețul 
Hunedoara

ea nu este singura)nit (și 
n-ar putea fi evitate ?

Fără îndoială că da. Dar 
pentru aceasta, întreprinde
rea are nevoie de sprijin 
pe multiple planuri.

— în primul rind este 
vorba de aprovizionarea cu 
materiale (ne spune tov. 
Alexandru Aldea, șeful 
serviciului tehnic și de pro-

comenzile trebuie făcute 
cit mai mici și cit 
frecvent, pentru a nu 
depăși stocurile. La 
actuală, întreprinderea 
un stoc supranormativ 
tablă de duraluminiu 
import, deoarece furnizorul 
extern nu acceptase o co
mandă mai mică. Acum 
conducerea se află in fața

mai 
i se 
ora 
are 
de 

din

„urgența se poate execu
ta într-o lună ; in mod 
„normal" după părerea in- 
gineruilui-șef, o prestație ar 
trebui să dureze trei luni, 
dar durata medie pentru o 
lucrare este de șase luni 
și in unele cazuri depășeș
te un an. Beneficiarii : mii.

— Ce este necesar pen
tru ca să reduceți durata

nu se alină cu amînări
Citeva observații critice — pornind de la o scrisoare — cu privire la 
modul in care execută prestațiile întreprinderea de produse ortopedice 

și proteza re

ducție) : laminate, lemn de 
tei, articole de pielărie, plas
tic?. Anul trecut timp de trei 
luni, n-am avut lemn de 
tei. Cind in sfirșit am pri
mit, era verde și necores
punzător. Anul acesta am 
avut mari goluri in apro
vizionarea cu oiele-mașină, 
toval, cu unele tipuri de 
laminate.

Paradoxal, cauza goluri
lor in aprovizionare n-o 
provoacă cererile mari de 
materii prime speciale, ci 
dimpotrivă, cererile prea 
mici, care fac ca această 
întreprindere să fie un cli
ent prea puțin interesant 
pentru furnizori. La aceas
ta se adaugă unele aspecte 
de disciplină financiară ;

dilemei : dacă lichidează 
acest stoc supranormativ 
(ca să-și îmbunătățească 
aprovizionarea cu materii 
prime interne) nu va pu
tea apoi, la fiecare șase 
luni, să apeleze la import ; 
dacă menține șupranorma- 
tivul. iși blochează fonduri
le. Dar nimeni, nici în în
treprindere, nici la foru
rile tutelare — direcțiile 
de resort de la Ministerul 
Muncii și Ministerul Să
nătății — nu și-a pus în
trebarea cu cit se reduce 
așteptarea, cu cit vor fi 
redați mai repede unei 
vieți normale, eventual și 
producției, miile de inva
lizi solicitanți de prestări.

Iată ce am aflat noi : o

prestației- de la șase luni, 
la ceea ce apreciați ca nor
mal, adică trei luni, deși 
rămine de neînțeles de ce 
majoritatea lucrărilor să nu 
se facă în sistem de ur
gență ?

— Pentru a reduce media 
așteptărilor cu trei luni — 
ne asigură atit inginerul - 
șef. cit și șeful producției 
— trebuie îmbunătățită a- 
provizionarea. pregătiți incă 
douăzeci de muncitori con- 
fecționeri și extinse u- 
nele spații de producție — 
lucru, de altfel, prevăzut.

— Cum se face totuși că 
unii beneficiază de „urgen
ță", unii de termene „nor
male", iar alții așteaptă 
cite un an și mai mult ?

— Apar priorități, ni ae 
explică. De pildă, trebuie să 
iasă din spitale de recupe
rare funcțională grupuri 
de copii. Atunci celelalte 
comenzi sînt aminate.

Justificarea nu rezistă 
însă la verificare. Luăm 
registrul de comenzi. Ur
mărim citeva din ele. Iată, 
cele 
„15", 
teză 
lună 
insă 
același 
același necesar de materia
le, unele comenzi din au
gust și septembrie au și 
fost executate, iar . parte 
din cele înregistrate in ia
nuarie și februarie — încă 
nu.

— Știți, mai primim cite 
ui. telefon și trebuie să in
tervenim mai urgent — în
cearcă niște scuze interlo
cutorii noștri.

Or, fenomenul se repetă 
la zeci și zeci de lucrări, 
de toate felurile și in fie
care lună.

Un bloc se construiește 
în cinci-șase luni. De ce o 
simplă proteză trebuie să 
dureze un an, uneori și mai 
mult ? Invalizii care ne-au 
sesizat situația nu cer mila 
nimănui. Ei vor ca sprijinul 
acordat lor de către stat să 
fie cit mai eficient, să nu 
se macine în hățișul unor 
prevederi birocratice. Este 
limpede că atunci cind vor 
fi serviți in condiții ci
vilizate, nu numai sufe
rințele invalizilor vor fi re
duse, dar și unii din cei 
care trăiesc azi dintr-o pen
sie ar munci, ar redeveni 
mai repede utili societății. 
De aceea, supunem obser
vațiile culese forurilor 
tutelare, cu convingerea că 
vor analiza în amănunt si
tuația și vor lua măsurile 
ce se impun.

codificate cu simbolul 
este vorba de o pro- 
de gambă. în fiecare 
apar citeva. Constați 
că, deși este vorba de 

tip de lucrare, de

Al. PLAIEȘUI
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Din primele zile, 
din primele luni 
ale anului viitor

- un ritm constant 
în realizarea planului
Cadre de conducere din întreprinderi înfățișează stadiul eșalonării 

producției, problemele care vor fi soluționate pînă la sfîrșitul anului

Z---------------------------------------

„Programarea

asigură încărcarea 
rațională a capaci

tăților de producție"
— Care au fost elementele avute în vedere 

la programarea realizării ritmice a producției 
in anul 1973 ?

— în întreprinderea noastră, eșalonarea 
realizării planului de producție pe anul 1973 
s-a efectuat prin prisma utilizării judicioase 
a fondului de timp, atît pe ansamblul între
prinderii, cît și pe secții și ateliere. Aceasta, 
pe de o parte. Pe de altă parte, intrarea in 
funcțiune la capacitatea proiectată a unei noi 
instalații de zincare, în trimestrul II din anul 
1973, influențează pozitiv repartizarea sarci
nilor de producție pe trimestre. La sectorul 
de fabricație al tablei negre, care de
ține ponderea în planul de producție al uzi
nei și în care nu intervin factorii amintiți, 
proporția de realizare a planului anual va fi 
de 26,7 la sută in trimestrul I, scăzînd trep
tat pînă în ultimul trimestru al anului viitor, 

. cînd va fi de numai 23,7 la sută. Cu alte cu
vinte, eșalonarea realizării sarcinilor de plan 
este bună și ține seama de capacitățile reale 
de producție.

— Pe ce se bazează afirmația că progra
marea fabricației ține seama de capacitățile 
reale de producție ale întreprinderii ?

— Pe faptul că am adoptat, unele măsuri 
d» îmbunătățire a echilibrului cantitativ și 
calitativ al nivelului producției în cele trei

„Fiecare sector, 
fiecare muncitor 

iși cunoaște 
sarcinile"

— Cum s-a programat producția anului 
viitor ?

— în primele două trimestre se va fa
brica 50,2 la sută din producția planificată 
pentru anul 1973. La fel de judicios au fost 
defalcați și indicatorii de eficiență econo
mică. Bunăoară, nivelul cheltuielilor planifi
cate la 1 000 lei producție-marfă este în me
die, anul viitor, de 832 lei. Or, in primul tri
mestru se prevede ca mărimea lui să fie de 
830 lei, aceasta urmînd să scadă progresiv, 
pină in trimestrul IV, cînd va fi de 822 lei. 
Cum se vede, scontăm să obținem în medie 
cheltuieli mai reduse decit cele planificate.

— Dar in ce privește eșalonarea sarcinilor 
de producție pe luni, în cadrul trimestrelor, 
ce ne puteți spune ?

— Aceasta este o propiemă mai dificilă. 
Doar cu 20 de zile înainte de începerea fie
cărui trimestru defalcăm programul de pro
ducție pe luni. Programul de lucru lunar 
se corectează cu cîteva zile înainte de înce
perea perioadei respective. în funcție de 
schimbările de sortimentație solicitate, în 
ultimul moment, de beneficiari. în acest 
context, doresc să menționez propunerea 
noastră, care in principiu a fost aprobată de 
minister, de a ni se acorda nouă dreptul să 
decidem asupra bunei așezări a sarcinilor

„70 la sută

din comenzile

primului trimestru 
in fabricație"

— Dat fiind faptul că ponderea principală
în producția uzinei o dețin unicatele, o pro
gramare ritmică a fabricației, care să asigure 
utilizarea uniformă a capacităților, necesită 
nominalizarea din vreme a sarcinilor de pian. 
Care este situația în acest doimeniiu la ora 
actuală ? >

— Dispunem în momentul de față de co
menzi care depășesc chiar sarcinile de plan 
pentru anul 1973. Am reușit deci să asigu
răm nominalizarea integrală a fabricației p« 
primele trei trimestre și să cunoaștem co
menzile principale ce vor fi executate în 
trimestrul IV. Considerăm că am efectuat o 
repartizare relativ egală a sarcinilor de plan 
pe trimestre, ou, excepția trimestrului IV, în 
care am prevăzut o creștere mai mare, întru- 
cît urmează să mărim prin, autoutilare capa
citatea de producție pe spațiile existente în 
secțiile primare. Nu am reușit însă să facem 
o eșalonare fizică, concretă a comenzilor de- 
cît pentru trimestrul I, deoarece prelucrarea 
documentațiilor este încă în curs și se va 
termina în cîteva luni.

— Es.te realmente necesar un timp atît de 
îndelungat pentru prelucrarea documenta
țiilor ?

— Da. Și aceasta, pentru că, în cele mal 
multe cazuri, proiectanții nu țin seama de

Eșalonarea echilibrată a sarcinilor de plan și crearea tuturor condițiilor organiza
torice și materiale pentru ca din primele zile, din prima lună, din primul trimestru 
ale anului viitor să se lucreze în ritm constant, la nivelul prevederilor maximale, constituie 
condiții esențiale pentru o activitate economică normală și eficientă, avînd consecințe 
pozitive asupra utilizării raționale a capacităților de producție, a forței de muncă, a 
materiilor prime și materialelor, asupra calității produselor.

Dat fiind faptul că, pînă la începutul noului an, a mai rămas numai o lună, este 
clar că măsurile pentru programarea realizării ritmice a sarcinilor de producție, pe 
toată întinderea anului viitor, trebuie definitivate grabnic, urmărindu-se finalizarea lor 
neîntîrziată. în legătură cu aspectele eșalonării judicioase a îndeplinirii planului pe anul 
1973, am avut convorbiri cu conducătorii a trei unități industriale : Vasile Sadici, direc
torul Laminorului de tablă din Galați, Ivan lanaciovici, director economic al C.E.I.L. 
Satu-Mare, Ion Geambașu, directorul uzinei „Automatica" din București.

k______ ________ __________________ ___

LAMINORUL DE TĂ8LĂ-GALAȚI C.E.I.L-SATU-MARE „AUTOMATICA" - BUCUREȘTI
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Uzina își modernizează

La uzina „înfrățirea’' 
din Oradea se fac tot mai 
mult remarcate rezultatele 
unui amplu și susținut 
proces de modernizare, de 
înnoire a fabricației de 
mașini-unelte. în anul 
1973, nu mai puțin de 25 
la sută din numărul total 
de mașini-unelte care se 
execută în uzină sint a- 
similate în ultimii doi ani. 
Primul produs care va in
tra în fabricația de serie 
în anul viitor este mașina 
de găurit cu coloană. Prin 
combinarea elementelor 
sale constructive, mașina 
se poate transforma după 
necesități în peste 70 de 
variante, satisfăcîndu-se 
în acest mod o mare parte 
din necesitățile economiei 
la acest produs ; noua ma
șină asigură o creștere a 
productivității în exploa
tare față de tipurile ce 
se executau pînă în pre
zent. De asemenea, este 
în curs de asimilare o „fa
milie" de mașini univer
sale de frezat pentru scule 
în trei tipodimensiuni. 
Unul dintre acestea, FUS- 
22, este în fază de proto
tip omologat, iar FUS-25 
și FUS-32 se găsesc în 
etapa de finalizare a pro
iectului de execuție. Ingi
nerii Vasile Uivaroșan și 
Csepregi Andrei sint doi 
din cei care au conceput 
și proiectat aceste mașini 
(imaginea din dreapta

continuu fabricația
2»

sus). în conceperea lor 
s-a ținut seama de nou
tățile actuale în construc
ția de mașini de frezai, 
mărindu-se gradul de u- 
niversalizare prin adap
tarea unei mese univer
sale care înlocuiește 
masă fixă, o 
tativă și o 
clinabilă. Un 
taj : cele trei 
lucru ale mașinii 
concepute in așa fel incit 
trecerea de la o operație 
la alta este mult simpli
ficată. Noile freze prelu
crează metalul cu o preci
zie sporită, iar prin dispo
zitivul de comandă rapi
dă a avansului pe cele trei 
direcții se scurtează tim
pii auxiliari de manevrare 
a mașinii pentru o poziție 
de lucru. între cei care, 
in aceste zile, depun efor
turi pentru realizarea în 
cit mai bune condiții a 
prototipurilor se remarcă 
lăcătușul Dezideriu Pop 
(fotografia din mijloc), 
frezorul Szakas Alexan
dru și maistrul Otfo Sec- 
kes (fotografia de jos). 
Obiectivul central al sec
toarelor de concepție și 
de execuție a prototipuri
lor este grăbirea asimilă
rii acestor mașini de fre
zat universale in scopul 
introducerii lor in pro
ducția de serie.

O 
ro- 
în-

masă 
masă 
alt avan- 
capete de 

sint

C. CORNELIU
Foto : S. Cristian

schimburi la sectoarele productive, generali- 
zind schimbul II și extinzînd schimbul III 
la sectorul mașini-unelte, ceea ce asigură 
realizarea unui coeficient de schimb de 2,6. 
Dar preocuparea noastră în acest domeniu 
va putea da roadele scontate numai prin 
îmbunătățirea aprovizionării tehnico-mate- 
riale ; la ora actuală nu avem încă certitudi
nea asigurării integrale a unor materiale, 
cum ar fi aparatajele electrice de joasă ten
siune (circa 50 la sută din necesar) și anu
mite sortimente de profile. Și, greu de înțe
les, forurile de resort au intervenit în prea 
mică măsură pentru elucidarea problemelor 
legate de desfacerea unor sortimente de 
tablă aliată cu importanță valorică in plan, 
precum și a sortimentului de tablă neagră 
la fondul pieței.

— Cum s-a prevăzut realizarea, pe par
cursul anului viitor, a indicatorilor de efi
ciență ?

— La acești indicatori s-a stabilit o di
namică corespunzătoare, concretizată prin- 
tr-o creștere, de Ia lună la lună, a produc
tivității muncii, prin reducerea, de la tri
mestru la trimestru, a cheltuielilor la 1 000 
de lei producție marfă.

— Se cunosc sarcinile, modul în care ele 
au fost eșalonate, de către toți lucrătorii, la 
locurile lor de muncă ?

— Comitetul de partid, comitetul sindica
tului, conducerea întreprinderii au luat mă
suri ea toți lucrătorii să cunoască sarcinile 
de plan pe 1973 și, mai ales, pe cele din tri
mestrul I al anului viitor. Modalitățile con
crete de realizare a acestora au fost dezbă
tute și analizate la nivel de uzină, precum 
și pe secții și schimburi.

— Care sînt efectele pe care scontați să le 
obțineți prin măsurile menite să asigure 
un ritm corespunzător, o bună eșalonare a 
realizării sarcinilor de producție ?

Vom depăși capacitățile de producție 
proiectate cu peste 25 la sută. Concomitent, 
urmărim să realizăm paste 75 la sută din 
sporul de producție pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Astfel apreciem că vom 
realiza un plus de eficiență economică care 
să ne permită restituirea la buget, sub for
mă de acumulări bănești, în mai puțin de 
doi ani și jumătate, a întregii valori a 
mijloacelor de producție cu care am fost 
dotați.

trimestriale în unități fizice, la cererea și 
cu acordul beneficiarilor, asigurîndu-se în
deplinirea integrală a sarcinilor la export și 
la fondul pieței.

— Eșalonarea fabricației s-a făcut numai 
la nivelul întreprinderii, ori s-a mers în 
adîncime, pe sectoare, secții pină la locu
rile de muncă ?

— Repartizarea sarcinilor de plan pe tri
mestre s-a făcut detaliat, pe sectoarele de 
exploatare, industrializare, prelucrare, pînă 
la nivel de unități, secții, ateliere, schim
buri și echipe, lucru ce a fost întru totul po
sibil în condițiile cunoașterii încă din lwna 
iulie a.c. a planului pe anul 1973.

— Ce măsuri s-au luat pentru garan
tarea respectării eșalonării stabilite ?

— S-a elaborat un program de măsuri 
tehnico-organizatorice care, vizează creșterea 
productivității muncii, generalizarea schim
bului II și extinderea schimbului III. în 
acest fel, în 1973, vom atinge un coeficient 
de schimb de 2,2, față de 1,9—2 cît este în 
prezent. Alte măsuri privesc îmbunătățirea 
tehnologiilor de fabricație, dozarea judi
cioasă a potențialului de muncă între schim
buri, întărirea asistenței tehnice Ia locurile 
de muncă, conform unui grafic, pe schim
buri, precum și concentrarea rezolvării pro
blemelor economico-financiare la nivelul 
combinatului.

— Scontați că veți respecta, de Ia bun în
ceput, programul de fabricație așa cum s-a 
stabilit ?

— Nici nu încape îndoială. Primele loturi 
de mobilă ce vor fi livrate în anul 1973 au 
fost lansate în producție la începutul Iui 
noiembrie a.c.

posibilitățile concrete de realizare existente 
în uzină, nu propun cele mai potrivite so
luții tehnice și tehnologice. Iar faptul că pro
iectarea instalațiilor de automatizare se face 
de către zeci de unități de proiectare frineazâ 
intensificarea activității de tipizare a sche
melor de automatizare. Nu întimplător, pînă 
acum nu am căzut de acord cu furnizorii de 
aparataje de joasă tensiune asupra unor ter
mene de livrare.

— în ce mod ați eșalonat eforturile de rea
lizare a indicatorilor de eficiență economică 
și ce probleme trebuie rezolvate în acest do
meniu ?

— Cît privește productivitatea muncii, lu
crurile sint clgre ; întrucît și țn anul 1973 
vom avea același număr de’ sâlariați ca in 
anul acesta, înseamnă că întregul spor al 
producției va fi obținut, încă de la început, 
pe seama creșterii productivității muncii. în 
consecință productivitatea muncii va avea a- 
ceeași dinamică cu producția globală. La 
indicatorii cheltuieli de producție și beneficii 
nu am putut eșalona deocamdată realizarea 
lor pentru că aceasta depinde de rezultatele 
prelucrării documentației și de structura de 
plan a trimestrului.

— Cum v-ați pregătit pentru a respecta, 
din prima lună, din primul trimestru, eșalo
narea stabilită în realizarea producției ?

— Concret, s-a indicat serviciilor de con
cepție și de pregătire a fabricației să-și con
centreze eforturile spre prelucrarea docu
mentațiilor și întocmirea programelor de pro
ducție. în prezent, sînt lansate în producție 
circa 70 la sută din comenzile ce vor fi exe
cutate în trimestrul I, mai precis cele care 
vor fi realizate în ianuarie și februarie, ur- 
mind ca în scurt timp să încheiem pregăti
rile primului trimestru.

Cum se vede, în privința eșalonării producției anului viitor, în strinsă concordanță 
cu cerințele majore ale economiei, cu necesitatea încărcării raționale a mașinilor și uti
lajelor, in unitățile unde am efectuat ancheta noastră s-au rezolvat o mare parte dintre 
probleme. Dar nu e mai puțin adevărat că mai sînt încă multe de făcut în acest domeniu, 
in vederea realizării exemplare a planului în anul viilor. Modul în care trebuie privită 
problema eșalonării fabricației a fost foarte clar precizat la Plenara C.C. al P.C.R. și 
întreaga activitate de pregătire a producției anului 1973 trebuie să se desfășoare în lumina 
acestor indicații, asigurindu-se o bună așezare a planului pe trimestre și luni, in vederea 
realizării tuturor prevederilor maximale ale planului pe 1973.

Convorbiri consemnate de
Tudorel OANCEA, Octav GRUMEZA, Corneliu CĂRLAN

(Urmare din pag. I)

apă acumulată în sol. Precipi
tațiile care cad în perioada de 
toamnă-iarnă spală azotul ușor 
accesibil din stratul explorat de 
rădăcinile încă puțin dezvoltate ale 
griului. îngrășămintele cu azot și în 
primul rind azotatul de amoniu, apli
cate în „ferestrele" iernii pe solul 
înghețat sau la desprimăvărare, co
rectează deficiența din sol, creînd 
condiții de nutriție pentru creș
terea și înfrățirea viguroasă a 
griului. în acest an, mai mult decit 
in cei precedent!, ținind seama de 
condițiile în care s-a desfășurat cam
pania insămințărilor de toamnă, apli
carea suplimentară de Îngrășăminte 
este o lucrare obligatorie. Ne putem 
aștepta ca in primăvară griul să fie 
expus, în măsură mai mare decît în 
anii obișnuiți, foamei de azot. Situa
ția poate fi îndreptată prin aplicarea, 
în completare, a dozei de îngrășămin
te cu azot. Pe măsura posibilităților e 
bine ca azotul să se dea sub formă de 
azotat de amoniu sau de nitrocalcar, 
care aduc în sol forme de azot direct 
accesibile. în lipsa acestora poate fi 
folosită și ureea. Acțiunea de fer
tilizare, desfășurată sub directa 
supraveghere a specialiștilor și cu 
sprijinul cercetătorilor de la sta
țiunile experimentale, trebuie execu
tată cu cea mai mare răspundere.^

Așa cum s-a arătat, în această 
toamnă multe unități agricole au fost 
nevoite să însămințeze suprafețe 
mai mari de griu după cereale 
păioase, ceea ce favorizează în
mulțirea unor dăunători specifici 
acestei culturi, cum este gindacu) 
ghebos. înmulțirea lui a fost favo
rizată și de condițiile climatice din 
toamnă, larvele acestui dăunător 
apărînd încă la sfîrșitul lunii sep
tembrie. Pagubele provocate de acest 
dăunător semănăturilor au fost, în 
mare măsură, preintîmpinate. Pen
tru prima dată în această toam
nă au fost tratate cantități mai 
mari de semințe cu noul pro
dus românesc F. B.-7, ceea ce a 
asigurat protejarea plantelor ră

sărite sau în curs de răsărire. Din 
constatările efectuate in ultimul 
timp de către cercetătorii din sta
țiunile experimentale și specialiștii 
din unitățile de producție rezultă că 
pe suprafețele unde s-au folosit se
mințe tratate cu produsul amintit 
culturile sînt în afara oricărui pe
ricol. Totuși, avîndu-se în vedere că 
asemenea tratamente în unele locuri 
nu s-au aplicat corect, specialiștii tre
buie să vegheze permanent, să se

ditate constituie un mare avantaj. 
Trebuie să se intervină cu ceea ce 
depinde de noi, de oameni, pentru a 
spori recoltele : respectarea corectă a 
tehnologiilor specifice fiecărei cul
turi. Ce putem și ce trebuie să facem 
acum ?
în primul rind se impune să se 

acorde atenție maximă efectuării ara
turilor de toamnă pe suprafețele pre
văzute a se insămința în primăvară. 
Cercetările efectuate în stațiunile ex-

îngrijirea semănăturilor 
de toamnă

convingă la fața locului dacă se în
trezărește atacul dăunătorilor. în 
caz că aceștia ataca, este necesar să 
se intervină cu prăfuiri. folosindu-se 
preparatele cunoscute de către spe
cialiști și care au fost asigurate în 
cantități îndestulătoare.

Datorită muncii harnice a meca
nizatorilor, a celorlalți lucrători din 
agricultură, a îndrumării tehnice 
competente primite din partea spe
cialiștilor și a activității organiza
torice desfășurate de organele de 
partid și de stat, au fost puse 
bazele producției de griu din a- 
nul viitor. Trebuie să ne gîn- 
dim de pe acum și nu numai 
să ne gindim, oi să acționăm concret 
pentru asigurarea unor recolte mari 
și la celelalte culturi. La porumb, așa 
cum s-a subliniat la recenta Plenară 
a C.C. al P.C.R., urmează să obținem, 
în 1973, o producție totală de 10 mi
lioane tone. Faptul că încă de pe a- 
cum solul are o mare rezervă de umi-

perimentale, practica și experiența 
unităților agricole au arătat că ară
turile de toamnă sînt hotărîtoare 
pentru obținerea unor recolte mari la 
culturile ce se însămînțează in pri
măvară. Executarea lor pe toate su
prafețele prevăzute este o problemă 
economică de cea mai mare însemnă
tate. Nu putem admite amînarea lor 
pentru primăvară, deoarece aceasta 
înseamnă pierderi de recoltă. Orice 
efort care se face acum este răs
plătit prin sporurile substanțiale 
de recoltă ce se obțin. Timpul se 
menține bun, incit se poate lucra la 
arături. Dai- terenul se poate ara 
chiar și atunci cînd este înghețat la 
suprafață sau amorțit, cum se spune. 
Sînt și alte argumente care pledează 
pentru executarea acestei lucrări. Pă- 
mintul intră în iarnă cu exces de ti
miditate. Chiar dacă va exista puțină 
zăpadă, precipitațiile obișnuite din 
lunile de iarnă vor menține umidita

tea solului. în cazul neexecutării «- 
râturilor de toamnă, nu se va putea 
intra pe teren pentru a insămința la 
timp culturile timpurii : mazăre, sfe
clă de zahăr, plante furajere etc. 
Chiar dacă la arat vor rezulta brazde 
sub formă de curele, în cursul iernii 
va avea loc aerarea solului, iar în
ghețul și dezghețul vor provoca mă- 
runțirea pămîntului. în felul acesta, 
semănatul culturilor timpurii va pu
tea începe la momentul indicat, va 
exista siguranța obținerii unor re
colte mari.

Ocupîndu-ne de producția anului 
viitor, trebuie să avem mai multă 
grijă pentru sămînță. în acest an s-a 
produs întreaga cantitate de semințe 
necesare agriculturii în anul ce vine, 
iar însușirile lor biologice sînt mai 
bune. Trebuie avut în vedere că și 
loturile semincere, în multe cazuri, 
au fost recoltate cu umiditate ridi
cată, ceea ce poate dăuna calității 
semințelor respective. De aceea, se 
pune problema condiționării lor cu 
cea mai mare urgență. Trebuie 
luate asemenea măsuri de păstrare, 
îneît să se prevină pierderea facul
tății germinative și a celorlalte în
sușiri ale semințelor. De asemenea, 
s-au asigurat cantitățile necesare de 
cartofi de soi care permit reînnoirea 
periodică a seminței. Dar atît recol
tatul lor, cît și însilozarea s-au făcut 
în condiții foarte grele. Aceasta impu
ne ca specialiștii să controleze per
manent silozurile pentru a preveni la 
limp degradarea tuberculilor, altfel 
am putea avea surprize cu urmări 
dintre cele mai grele.

Am enumerat cîteva din principa
lele probleme legate de îngrijirea se
mănăturilor și pregătirea recoltei la 
celelalte culturi. Trebuie să asigu
răm, în continuare, cele mai bune 
condiții pentru dezvoltarea semă
năturilor, ceea ce depinde acum, 
in cea mai mare măsură, de spe
cialiștii din agricultură. Ei tre
buie să vegheze permanent asupra 
modului cum evoluează semănăturile, 
să indice cu precizie și responsabi
litate ce lucrări să se execute pentru 
a obține recolte mari în anul ce 
vine.
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Eveniment cu largi 
semnificații în viața ță
rii, instaurarea republicii 
a atras de-a lungul sfertu
lui de veac pe care-1 ani
versăm, prin complexitatea 
problematicii, a caracterului 
său de noutate, atenția și 
preocuparea oamenilor de 
știință și artă, a creatorilor 
in general. S-au scris cărți, 
s-au realizat tablouri, s-au 
înălțat monumente.

Succesele de seamă în
scrise in cronica acestor ani 
își găsesc expresia, cum 
este și firesc, in vibrante 
cîntece de dragoste adre
sate patriei , oamenilor ce 
făuresc noua societate. 
Creația lirică originală își 
află un vast teritoriu de 
investigare, în sensul unei 
prestigioase tradiții, a noi
lor realități, dind glas ace
lor clocotitoare transformări 
din viața țării.

Editura „Eminescu" a- 
nunță apropiata apariție a 
volumelor de versuri : 
„Omuil" de Victor Eftimiu, 
„Patria și oamenii ei“ 
de Demostene Botez, „Poe
me" de Ștefan Aug. Doinaș, 
„Semne pe scut" de 
Emil Giurgiuca, „Violon
cel solar" 
tazar sau 
agora" de 
pescu. Sint
nind unei constelații lirice 
luminate de razele fierbinți 
ale sentimentului patriotic, 
însuflețite de idei filozofice 
înaintate.

Aceeași încărcătură lirică 
aduc și cărțile de versuri 
semnate de Mihai Beniuc : 
„Turn de veghe", Eugen 
Jebeleanu : „Hanibal", ca și 
oea a lui Radu Anton Ro
man : „Ohaba, țara asita", 
pregătite de Editura „Car
tea românească".

în standurile librăriilor 
au apărut de curînd, prin 
grija Editurii 
re", volumele lui 
ghe Tomozei : 
„Poartă pe Mara“ 
Negulescu, „înalt 
mă“ de Haralambie Țugui 
sau „Poeme cu soldați" de 
Ștefan Popescu, creații în 
care dragostea de țară, de 
pămîntuil natal, elogiul înăl
țat oamenilor muncii și lup
tătorilor săi sînt expresia 
unor sentimente durabile și 
profunde. Tot aici vor apă
rea volumul selectiv din li
rica patriotică a lui Demos
tene Botez, sugestiv intitu
lat „Patria", ca. și cartea 
de sonete a tinărului poet 
Ion Lotreanu, „Aici, lin
gă Ciarpați".

în același sens se desfă-

de Camil Bal-
„Un om în
Dumitru Po- 

versuri aparți-

„Milita- 
Gheor- 
Efigii", 

de Mihai 
prin ste-

șoară și pateticele mărturii 
lirice ale lui Silviu Rusu, 
din placheta „întors din 
fluier", ca și cele ale lui 
George Damian din volu
mul „Nisipuri zburătoare", 
ambele pregătite la „Juni
mea".

în domeniul prozei, edi
turile anunță : volumul lui 
Dumitru Corbea : „Pati
ma dreptății". la Edi
tura „Cartea românească" ; 
romanul lui Ion Aramă, 
„Furtuna albă", precum și 
culegerea de povestiri 
„Inimi fierbinți", semnată

su-Longin. în aceeași ca
tegorie se înscrie și Volu
mul „Orașe cu geometrie 
variabilă" de Traian Filip, 
apărut în Editura „Dacia", 
și un volum în pregătire 
la Editura „Kriterion", în 
limbile maghiară, germană 
și ucraineană, datorat unor 
cunoscuți scriitori și repor
teri. Să reamintim totodată 
reeditarea unor cunoscute 
lucrări dedicate evenimen
tului, cum sint romanele lui 
Nagy Istvăn, „Nepoții olte
nilor", și cel al lui Siito 
Andrâs, „Un leagăn pe

EDITURILE
de 25 de scriitori, ambele 
apărute la Editura „Mili
tară".

Cartea de reportaj se a- 
nunță deosebit de bogată 
atit prin numărul titlurilor 
cit și prin varietate tema
tică. Desigur, un volum 
cum este cel al lui F.ugen 
Barbu : „Cu o torță aler- 
gind în fața nopții", stîr- 
nește un interes justifi
cat, datorită unei largi 
perspective ce luminează 
un interval temporal de a- 
proape două decenii din 
viața republicii. Să amin
tim și alte volume apărute 
tot la Editura „Eminescu", 
cum sînt 
ternitate" 
rovioi și 
destinul 
locuri, 
semnată <

..Porți pentru e- 
‘ de Vasile Nico- 

o carte despre 
unor oameni și 

„Țara Lotrului", 
de Valentin Hos-

cer", apărute, de asemenea, 
la „Kriterion".

Continuă editarea unor 
antologii și culegeri de 
texte literare cu tematică 
specifică.

Editura „Minerva" va ti
pări în colecția de 
mare popularitate „Biblio
teca pentru toți" antologia 
de poezie patriotică „Gla
surile patriei", însoțită de 
un substanțial studiu sem
nat de Ion Dodu-Bălan, 
ca și antologia de literatu
ră antimonarhică : „Auri 
sacra fames", alcătuită 
și prefațată de Al. Hanță. 
Antologia subliniază aver
siunea multora din marii 
noștri scriitori față de mo
narhie, ca și crezul lor re
publican afirmat cu deose
bită vigoare în ultimul se-

Numeroase alte selecții 
antologice completează se
ria aparițiilor dedicate ju
bileului. Amintim in aceas
tă serie volumele in curs 
de apariție la „Editura 
„Albatros", sugestiv intitu
late „Țara poeților" și 
„Cartea țării", ca și pe cele 
de la Editura „Kriterion", 
în trei limbi : română, ma
ghiară și germană, care a- 
dună creații reprezentative 
ale poeților contemporani 
din țara noastră închinate 
partidului și republicii, ca 
și un volum de inter
viuri realizate de scriito
rul Beke Gyorgy cu 56 de 
scriitori români si ma
ghiari despre tradiționa
lele legături cultural-lite- 
rare și cunoaștere recipro
că, ce va apărea concomi
tent in limbile română și 
maghiară. Editura „Dacia" 
pregătește „Antologia bi
lingvă de poezie româneas
că". in limbile română și 
engleză. „Eu port această 
ființă", culegere de poezie 
aparținind unor tineri de- 
butanți, dedicată momen
tului aniversar, ca și „An
tologia poeziei românești 
contemporane", în limba 
maghiară, și „Cîntec băr
bătesc", antologie de lirică 
progresistă maghiară din 
România, dintre cele două 
războaie.

Proza și reportajul literar 
iși vor adăuga, de aseme
nea, o serie de culegeri cum 
sint ediția a doua din volu
mul antologic apărut la 
Editura „Militară" ; „Din 
stejar, stejar răsare", pre
cum și cel apărut la „Da
cia", „Leagănul vieții", an
tologie de proză româ
nească contemporană în 
limba germană. Reportajul 
are în antologiile „Cinstire 
patriei", „Azi în România 
socialistă" și „București 
azi", toate pregătite de 
Editura „Eminescu", 
crări semnate în cea
mare parte de tineri scrii
tori, care înmănunchează 
însemnări, impresii din 
cele mai diverse domenii de 
activitate ale oamenilor a- 
cestei țări.

Numeroase activități cul
turale, întilniri cu cititorii, 
seri de poezie vor întregi 
și diversifica firesc evan
taiul manifestărilor pre
zentate, doar parțial, de 
edituri, cu ocazia acestui 
eveniment de seamă in via
ța poporului nostru.

(Urmare din pag. I)

zator al întregii națiuni române. In
dependența, urmarea firească a evo
luției legice a societății românești, 
consfințită prin sîufiele vărsat din 
belșug pe oîmpiile Plevnei. Smîrda- 
nului și Rahovei, a impulsionat încă 
o dată și în aceeași măsură lupta 
pentru unire și unitate în vechea 
Românie, în Transilvania și in Bu
covina. Dictonul înscris în progra
mul „Tribunei" de la Sibiu : „Soarele 
nostru Ia București răsare" nu era 
o simplă formulă retorică, ci ex
prima un adevăr puternic, simțit și 
urmărit fără contenire de popor.

Nu este, prin urmare, nici neex
plicabil și nici întâmplător. nimic 
fortuit și nimic ilogic în faptul că în 
condițiile profundei zguduiri pe care 
a reprezentat-o în viața popoarelor 
primul război mondial, ale ascuțirii 
la maximum a contradicțiilor sociale 
și naționale și slăbirii forței repre
sive a statelor imperialiste, lupta 
poporului român pentru făurirea uni
tății sale statale a putut izbindi.

Victoria Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie, principiile de e- 
galitate și autodeterminare a po
poarelor, proclamate de tînărul stat 
sovietic. înfringerea armatelor ger
mane și austro-ungare pe diferitele 
fronturi de luptă, sporesc nădejdile 
națiunilor oprimate și alimentează 
lupta acestora. Puternice greve și 
acțiuni de luptă cuprind muncitorii 
și țărânii, . masele largi muncitoare 
din mai toate țările europene. Re
vendicările social-politice — salarii 
și condiții mai bune de muncă, pace 
și dreptate pentru cei multi — se 
contopesc cu cele naționale — drep
tul la autodeterminare și unitate 
de stat.

în această vastă mișcare, poporul 
român se manifestă deosebit de ac
tiv. Dreptul de liberă dispunere 
supra sorții sale este proclamat. 
Oradea, la 12 octombrie 1918, 
Conferința Comitetului Central
Partidului Național Român. Valoarea 
declarației este cu atit mai mare cu 
cit, a doua zi. muncitorimea română 
din Transilvania, prin glasul autorizat 
al reprezentanților săi, pretindea pen
tru români „dreptul de liberă răs
pundere asupra sorții lor". în sen
sul ca „ei singuri să-și hotărască for
ma de stat in care vor să tră
iască".

Asemenea hotărîri sînt proclama
te și de celelalte națiuni din im
periul austro-ungar. Oficialitățile 
opresoare 
ciitorime 
lese de

Revoluția burghezo-democratică era 
în plină desfășurare în lunile 
tombrie-noiembrie ale anului 
în ultimele zile ale lunii octombrie 
se constituie statele naționale uni
ficate : Cehoslovacia. Polonia. Iugo
slavia. în acele zile memorabile. 
Consiliul Național Român, format din 
6 reprezentanți ai Partidului Națio
nal Român și 6 ai Partidului Social- 
Democrat, cu sediul la Arad, preia 
guvernarea teritoriilor locuite de 
români din imperiul austro-ungar in 
plină dezmembrare. Paza ordinii, a 
vieții și bunurilor oamenilor 
asigurată de gărzile naționale, 
guvernarea politică asumată de 
siliile naționale.

Cel din urmă act al marelui
niment — actul menit să asigure „ca 
nu numai o clasă, ci întreaga națiu
ne să fie eliberată, iar unirea să se

oc-
1918.

este 
iar 

con-

eve-

spre Alba Iulia, cu trenul, cu căru
ța, călare și pe jos. Cu toții voiau 
să fie de față și să întărească, prin 
vrerea lor. un act de însemnătate 
epocală, demult dorit și visat. 
Vasiile Goldis, cu glas răspicat 
și apăsat, citește hotărîrea de 
unire : „Adunarea națională decre
tează unirea românilor din Transil
vania. Banat și Țara Ungurească și 
teritoriile locuite de ei cu România 
pentru toate 
fost primită 
de mulțimile 
toare ceasuri 
poviță.

îniăturînd
toare de atîtea suferințe, 
român biruitor nu dorea să devină 
din asuprit asupritor ; el înțelegea 
să proclame libertăți și drepturi ega
le pentru toate naționalitățile, în-

veacurile". Hotărî rea a 
cu entuziasm înălțător 
ce așteptaseră răbdă- 
întregi. în zăpadă și la-

nedreptățile genera- 
poporul

1 decembrie 1918

Unirea

lu
ma i
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a- 
la 
de 
al

austro-ungar.
sint alungate de mun

ți țărănime, altele a- 
popor luîndu-le locul.

facă cu România", care „să por
nească pe drumul democratici celei 
mai largi", cum pretindea muncito
rimea întrunită în numeroase adu
nări — era pregătit cu răbdare și 
curaj. Marea Adunare Națională, con
vocată pentru 1 decembrie. Ia Alba 
Iulia, în cetatea celei dinții uniri, 
se cuvenea să întruchipeze în 
mod cit se poate de demn și 
norocos toate straturile națiunii 
noastre democratice". Și a fost 
intr-adevăr marea adunare naționa
lă de la Alba Iulia o întruchipare 
demnă a întregii populații românești 
din Transilvania ; 1 228 delegați sau 
deputați reprezentau cercurile elec
torale, Partidul social-democrat, bi
serica. instituțiile culturale, econo
mice și studențești, reuniunile de 
femei, de meseriași și de învățători, 
școlile de toate gradele, gărzile na
ționale. Alți peste 100 000 de oa
meni, muncitori, țărani și intelec
tuali. tineri și vîrstnici. bărbați și 
femei, de la distanțe mai mici și 
de la mari depărtări, se îndreaptă

democratic, precum 
vot obștesc, direct,

măreață manifesta-

se 
toate 
democratice".

scriind totodată, in rezoluția votată 
la 1 decembrie, și alte revendicări cu 
caracter profund 
reforma agrară, 
egal și secret.

A fost cea mai
re a suveranității naționale, cu ca
racter plebiscitar necontestat. Astfel 
unirea, cum pe drept cuvînt a relevat 
tovarășul Nicolae Qeaușescu. s-a în
făptuit „prin voința unanimă a po
porului". „Unirea nu a fost rezul
tatul nici unui tratat de pace, nu a 
fost voința unei puteri din 
unirea a fost rezultatul 
poporului român, dornic de 
te și independență".

Făurirea unității statale a
cat începutul unei etape noi în dez
voltarea țării, a creat condiții favo
rabile pentru accelerarea progresu
lui economic, cultural și științific și 
in același timp pentru intensifica
rea luptei revoluționare a clasei 
muncitoare, a celorlalte forțe înain
tate, democratice din România. 
Realizată însă în condițiile în care

afară : 
voinței 
iiberta-

mar-

Ia conducerea țării se aflau burghe
zia și moșierimea, unitatea statală 
a fost folosită de acestea pentru con
solidarea pozițiilor lor de clasă și 
astfel multe dintre prefacerile de
mocratice spre care năzuia întreaga 
națiune au fost îngrădite și zădărni
cite, exploatarea maselor populare 
intensificată. împotriva acestei poli
tici cu caracter antipopular și anti- 
muncitoresc clasa muncitoare, in 
frunte cu partidul său comunist, a 
desfășurat largi bătălii sociale, care 
au înscris în istoria contemporană a 
țării nepieritoare pagini de eroism și 
abnegație — bătălii strălucit 
nunate prin victoria revoluției 
lare și făurirea orinduirii noi, 
liste.

La împlinirea a 54 de ani 
existența sa ca stat național unitar, 
România se numără printre statele 
cu cea mai avansată orânduire poli
tică și socială, oferind imaginea unei 
țări cu adevărat libere și indepen
dente, în care poporul, stăpin de
plin pe soarta sa, valorifică tot mai 
intens resursele materiale, își fău
rește o viață din ce in ce mai bună.

Una din marile cuceriri ale po
porului nostru din anii socialismu
lui o constituie rezolvarea proble
mei naționale, pe baza politicii mar- 
xist-leniniste a P.C.R. de asigurare 
a deplinei egalități în drepturi a tu
turor cetățenilor țării, fără deosebire 
de naționalitate. Este ceea ce a făcut 
ca legăturile dintre oamenii muncii 
români, maghiari, germani, sirbi. care 
de veacuri trăiesc și muncesc laolal
tă pe meleagurile patriei, să se dez
volte într-o indestructibilă 
și frăție. Ca rezultat al 
transformărilor economice, 
sociale petrecute în societatea noas
tră în anii construcției socialiste, 
unitatea statală făurită acum 54 de 
ani s-a ridicat pe o treaptă supe
rioară. aceea a unei adevărate uni
tăți naționale, sudată prin comuni
tatea intereselor fundamentale ale 
tuturor claselor și păturilor sociale. 
Avîntul cu care intregul popor 
muncește pentru a infăptui hotărî- 
rile Congresului al X-lea și ale Con
ferinței Naționale a P.C.R., amploa
rea întrecerii socialiste pentru 
făptuirea cincinalului înainte 
termen sint strălucite ilustrări 
acestei unități — uriașă forță 
trice a progresului. material și 
ritual al României socialiste.

Sub conducerea încercatei sale 
călăuze, Partidul Comunist Român, 
poporul iși consacră toate forțele 
înfăptuirii politicii sale, conștient câ 
în felul acesta își făurește viitorul 
luminos, pentru care au luptat și 
s-au jertfit atâtea generații, contri
buie la Întărirea forțelor mondiale 
ale socialismului și, păcii.

încu- 
popu- 
socia-
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de 
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AMATORI
ci nouă expoziție în cinstea aniversării unui, sfert de veac de la 

proclamarea republicii. Expoziția, se află deschisă in sala Muzeului 
de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democra
tice din România.
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9.00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
Teleenciclopedia.
Publicitate.
Virtuozi șl Instrumente. Toni 
Iordache la țambal.
Curs de limba germană. Lec
ția a 30-a.
Comentariu la 40 de steme — 
județul Maramureș.
Revista literară TV.

11.20 Film artistic : „Rolul" — pro
ducție a studiourilor poloneze. 
Regia : Krzysztof Janussi.

11.50 Muzică populară cu Georgeta 
Anghel.
Teleglob : Kor.ara.
Selecțiuni din „Promenada 
duminicală".
Telejurnal.
Tenis : „Turneul campioni
lor". înregistrare de la Bar
celona. Comentatori : Ion Ti
riac și Cristian Topescu.
— 17,30 Teleșcoală : Fizică, 
(în ajutorul candidaților la 
examenul de admitere in In- 
vățămintul postllceal și supe
rior). Legile gazelor. Prezin
tă conf. univ. dr. Dan Arfge- 
lescu. Redactor Andrei Vin
cenz ; Literatură română. 
Ctitori de temelii. Film reali
zat de redacția Radioteleșcoa- 
lă. Scenariul șl comentariul 
Victoria Ionescu. Imaginea 
Mariana Voiculescu.
Curs de limba engleză. Lec
ția a 30-a.
Atenție la... neatenție. Jurnal 
de protecția muncii.

18.30 Tragerea Loto.
18,40 Muzică populară cu Ion Dolă- 

nescu.
18.50 Teleconferință de presă. învă- 

țămînt-cercetare-producție în 
agricultură. Pe această temă 
va răspunde intrebărilor zia
riștilor invitatul nostru dr. 
ing. Tiberiu Mureșan. direc
torul Institutului de cercetări 
pentru cereale șl plante teh
nice Fundulea.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • In cinstea ani

versării republicii — Cronica 
marii Întreceri.
Reflector.
Film artistic : „omicron". 
Producție italiană distinsă cu 
„Palmette d’or" ia Festivalul 
filmului comic de la Bordi- 
ghera — 19S4. Scenariul și re
gia Ugo Gregoretti. In distri
buție : Renato Salvatore. Rose 
Marie Dexter, Franco Luzzi.

21,35 Universitatea TV.
22,10 Imagini din Republica Africa 

Centrală.
22.20 „24 de ore".

„Turneul campioni- 
Comen- 
Cristian

Tenis :
lor" de la Barcelona, 
tatori : Ion Tiriac și 
Topescu.

PROGRAMUL II

Film serial pentru 
Delfinul Flipper.
Biblioteca pentru toți 
Sadoveanu (III) : 
înaintașilor. Mihail Sadoveanu 
citind din opera lui Ion 
Creangă : Mihail Sadoveanu 
in conștiința contemporani
lor : Nicolae Labiș — „Sado
veanu" — poem filmat. Ci
tește actorul Ion Caramitru ; 
D. I. Suchianu — „Sedovea- 
nu vorbea ca nimeni limbajul 
tuturor" ; Eugen Barbu — 
„Misterul Sadoveanu" ; Vero
nica Porumbacu — „Clnd l-am 
cunoscut ? Cred că dintot- 
deauna..." : Petru Popescu 
— „Barocul moldovean" ; 
„Ceahlăul se făcuse om", un 
poem de Radu Boureanu. 
Emisiune de Mihaela Macovei. 
Revista economică TV.
Un sfert de veac în muzica 
românească. .'
populari în lume. Emisiune 
realizată de Radu Gheciu și 
Virgil Sacerdoteanu.
Stadion — emisiune de repor
taje din lumea sportului.

copii :

: Mihail 
Omagiu

Arta și artiștii

• Săgeata căpitanului Ion : LUMI
NA — 9; 11,15; 13.30: 16: 18.13: 20,30, 
MIORIȚA — 9; 11,15;. 13,30; 15,45; 
18; 20.15.
• Frumos, onest, emigrat tn Aus
tralia... : PATRIA — 9; 11,30; 14; 
16,30: 19; 21,15
a 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 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
a Bulevardul romului : 
REȘTI — 8.30; 11; 13,30: 
21, FAVORIT — 9,30; 12;
20.30, MODERN — 8,45;
16; 18,30; 21.
a Micul om mare : SCALA — 8,30; 
11: 13,30; 16; 18.30; 21.
a Cu miinile 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 : SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 4364); 20.15 (seria de bilete
— 4370), LUCEAFĂRUL — 8.30; 11; 
13.30; 16; 18,30; 21, FESTIVAL — 
8,30; 11; 13.30; 16; 18.30; 21. FERO
VIAR — 8,45: 11; 13,30: 16: 18.30; 
21, MELODIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
a Drum In penumbră : UNIREA
— 15,30; 18; 20,15.
a 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.
a Sftnta Tereza și diavolii : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20.
a Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45.
a Marea hoinăreală : DOINA — 
11; 13,15; 13,45; 18,15: 20.30, FLA
CĂRA — 15,30; 18; 20,15.
a Fata care vinde flori : ARTA
10; 12,30; 15; 17,30; 20.
a Faraonul — 10; 13, Idiotul 
16,30; 18,45, Jertfa supremă — 
CINEMATECA (sala Union).
a Am încălcat legea : GRIVIȚA
— 9: 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
18,15; 20,30.
a Născut liber : TIMPURI NOI 
9.15—20,15 în
a Anonimul 
10,30; 12,30.
a Al treilea
20.15.
a Vagabondul : FERENTARI
9.30; 12.
a Cheia : FERENTARI — 1
17.45; 20.
a Fuga e sănătoasă : FLOREASCA
— 15,30; 18; 20,15, DRUMUL SĂRII
— 16; 18; 20.
a In trecere prin Moscova : LA- 
ROMET — 15,30; 17,30; 19,30.
• A fost odată un polițist : BU- 
CEGI — 15,45; 18; 20,15, POPULAR
— 15.30; 18; 20.15.
a Dauria : CRtNGAȘI — 15,30; 19. 
a Ferma din Arizona : BUZEȘTI
— 15.30; 19.
• Eliberarea lui L. B. Jones : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15;
20.30.
a A venit un soldat de pe front : 
RAHOVA — 15,30; 18; 20.15.
a Mania grandorii : PACEA 
15,45; 18; 20.
a Imblinzirea focului : VITAN — 
15,30; 19.
a Creierul : MUNCA — 15,30; 18; 
20,15.
a Aventurile unei prințese ger
mane la curtea Regelui Soare : 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.

Sumarul cuprinde, la început, 
articolele : „Creșterea avuției na
ționale, sarcină de mare răspunde
re a partidului, a întregului popor" 
și „Dezbateri active în conferințele 
pentru dări de seamă și alegeri", 
după care A. DOBRE semnează 
articolul „Lupta pentru economii, 
cauză a fiecărui om al muncii". 
Sub genericul sărbătoririi a 25 de 
ani de la proclamarea republicii, 
la rubrica „Creșterea forței de ac
țiune a organelor și organizațiilor 

' de partid" sînt inserate articolele : 
„Realizarea cincinalului înainte de 
termen ridică noi exigențe în fața 
muncii de partid" de TRAIAN 
DUDAȘ, „Sensul major al activită
ții organizațiilor de partid" de 
TEODOR DUMITR1U, „Grijă per
manentă pentru bunul mers al pro
ducției" de NĂSTASE CALIN, 
„Conducerea politică a comitetu
lui oamenilor muncii" de PETRE 
SIMION și „O dublă răspundere, 
un singur scop" de POMPEI 
STR1MBU. O bogată rubrică inti
tulată „A munci și trăi în chip co
munist" subsumează Dezbaterea 
Proiectului de norme ale vieții și 
muncii comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste ; Comunistul, om 
de omenie ; „A fi comunist...", apoi 
SIMION ORBAN semnează : „Spi
ritul de economie, trăsătură im
portantă a conștiinței socialiste", 
N. ANDRONÂCHE — „Largă 
mișcare de masă sub deviza «Mai 
iute, mai bine, mai eficient»", jar 
CONSTANTIN BANCIU — „Popu
larizarea legislației socialiste".

Referitor la învățămîntul de 
partid și propaganda prin confe
rințe, revista publică articolul lui 
VASILE CONSTANTIN — „Efi
ciența educativă a învățămîntului 
de partid", precum și consultații, 
planuri tematice semnate de V. 
ENACHE („Economiile de resurse 
materiale și de muncă"), ȘTEFAN 
LACHE („Activitatea Partidului 
Comunist Român pentru preluarea 
de către clasa muncitoare a între
gii puteri politice și trecerea la 
revoluția socialistă. Abolirea mo
narhiei si instaurarea republicii") 
și ION CHIRCULESCU („Orienta
re optimă și eficiență maximă în 
realizarea programului de investi
ții in agricultură"). După un do
cumentar despre „Instrucția publi
că — înfăptuiri și perspective" de 
MIHAI IORDÂNESCU, o rubrică 
„Din viața partidelor comuniste și 
muncitorești" și Probleme privind 
intensificarea continuă a vieții in
terne de partid (ION CUCU — 
„Biroul organizației de bază, or
gan colectiv de conducere", GRI- 
GORE DUMITRU — „Instruirea 
mai judicioasă a activului", FI- 
LOFTEIA MANTA — „Fructifica
rea ideilor valoroase ale comuniș
tilor"), este publicată masa rotundă 
„Pe coordonatele esențiale ale ac
tivității universitare". Numărul se 
încheie cu o rubrică de note, din 
care spicuim „Culpa morală a celor 
care «închid ochii»" do ADELA 
DEAC, și răspunsuri la întrebările 
cititorilor, consemnări, ecouri, 
poșta redacției.

: LIRA — 15.30;

15,30;

ÎWWff ALE UNOR COLECTIVE ARTISTICE Funeraliile acad. Victor Eftimiu
TEATRUL 

NATIONAL CROAT 
DIN ZAGREB

ORCHESTRA SIMFONICĂ 
DIN KARLOVY VARY

Teatrul Național croat din Zagreb 
și-a încheiat seria spectacolelor in 
Capitală, prezentind, joi seara, la 
Teatrul Giulești, piesa „tntimplarea 
din orașul Goga". Lucrarea, semnată 
de Slavko Grum, cunoscut in istoria 
literaturii slovene ca autor de proză 
scurtă și dramaturg, a fost, pusă in 
scenă de Georgij Paro. In continuarea 
turneului in țara noastră, colectivul 
teatrului din Zagreb va mai susține 
două spectacole la Timișoara.

★
Membri ai conducerii Teatrului Na

țional croat au făcut, joi dimineața, o 
vizită la Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste, unde au fost primiți 
de Ion Brad, vicepreședinte al con
siliului.

Orchestra simfonică din Karlovy 
Vary (R. S. Cehoslovacă), aflată la 
Cluj in cadrul unui turneu pe care îl 
întreprinde in țara noastră, a susținut 
joi seara in sala Casei universitari
lor un concert extraordinar. Progra
mul a cuprins poemul simfonic „Vlta
va" de Smetana, Concertul pentru 
vioară și orchestră de Brahms și 
Simfonia a IX-a in mi minor de Dvo
rak. Concertul s-a bucurat de un fru
mos succes. tn timpul șederii la Cluj 
artiștii cehoslovaci au vizitat monu
mente de artă, instituții artistice, 
unde s-au îhtilnit cu oameni de cul
tură și artă din localitate.

(Agerpres)

Mic : După cădere

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic Joseph Haydn, 
tn program „Anotimpurile" — ora
toriu pentru soliști, cor și orches
tră. Dirijor : D. D. Botez. Dirijo
rului corului : Vasile Pântea — 20.
• Opera Română : Liliacul — 19,30.
■ Teatrul de operetă : Contele de 
Luxemburg — 19.30.
• Teatrul National „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : Travesti 
— 20.
• Teatrul de comedie : Nicnic 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului — 
20; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Valentin și Valentina — 20.

• Teatrul 
19,30.
a Teatrul 
Magheru) :
(sala Studio) ; O lună la țară — 20.
a. Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ninigra și Aligru
— 15: 17, (sala din str. Acade
miei) : Tigrișorul Petre — 17.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. 
giate" : O noapte furtunoasă și 
Zuliaridi — 20
• Teatrul satiric-muzical „C. 
nașe" (sala Savoy) : Revista 
cuvintul
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19.30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Dansul maimu
țelor — 19,30.
• Ansamblul artistic 
Română" : Ghiocei...
— 19,30.
■ Circul „București" 
internațional cu artiști 
din Moscova, Ulan-Bator, 
București

„C. I. Nottara'
Adio, Charlie — 19.30:

Joi au avut loc funeraliile acade
micianului Victor Eftimiu, președinte 
de onoare al Uniunii scriitorilor, re
prezentant eminent al literelor româ
nești, creator al unei opere literare 
de mare valoare în domeniul poeziei, 
dramaturgiei și prozei.

în cursul dimineții, la catafalcul 
afiat in aula Academiei Republicii 
Socialiste România au adus un ultim 
omagiu defunctului — academicieni, 
scriitori și alte personalități ale vieții 
noastre literare și artistice, studenți, 
elevi, numeroși bucureșteni.

în jurul catafalcului se aflau de
puse coroane de flori din partea Con
siliului de Stat, Consiliului de Mi
niștri. Academiei Republicii Socia
liste România, Uniunii scriitorilor și 
altor uniuni de creație, instituții tea
trale, edituri.

Erau, de asemenea, depuse coroane 
de flori din partea Consiliului de 
Miniștri al R.P. Albania. Uniunii 
scriitorilor și artiștilor albanezi, Co
mitetului albanez pentru relații cul
turale și prietenie cu străinătatea, 
Ambasadei R.P. Albania la Bucu
rești.

Pe fundalul cernit al aulei se afla 
portretul îndoliat al scriitorului. Pe 
perne de catifea vișinie erau rinduite 
ordine și medalii românești și străi
ne, acordate academicianului Victor 
Eftimiu pentru meritele sale literar- 
artistice.

Din ultimele gărzi la catafalc au 
făcut parte Laurențiu Fuilga, prim- 
vicepreședinte al Uniunii scriitorilor, 
acad. Remus Răduleț. vicepreședinte 
al Academiei Republicii Socialiste 
România. Mihnea Gheorghiu, prim- 
vicepreședințe al I.R.R.C.S., Dumitru 
Ghișe, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste. Ale
xandru Philippide, membru al Pre
zidiului Academiei, șeful Secției de 
literatură și artă a Academiei, Con
stantin Chiriță, secretar general ai 
Uniunii scriitorilor, acad. Aurel A- 
vramescu și scriitorul Radu Bourea
nu, membru al Biroului Uniunii scrii
torilor.

De asemenea, au făcut de gardă Ni- 
kolla Profi, ambasadorul R.P. Alba
nia la București, membri ai ambasa
dei, precum și membrii delegației

Uniunii scriitorilor și artiștilor alba
nezi, in frunte cu Dhimiter Shu- 
teriqi, președintele uniunii.

La adunarea de doliu, care a avut 
loc apoi, a luat cuvintul, din partea 
Prezidiului Academiei Republicii So
cialiste România și a Secției litera
tură și. artă a Academiei, acad. Al. 
Philippide, care a spus, printre altele: 
A plecat dintre noi un scriitor care 
întrunea intr-un chip strălucit toate 
însușirile ce alcătuiesc și desăvîrșesc 
creația literară. Victor Eftimiu, de-a 
lungul a peste șaizeci de ani de 
vitate. a cultivat toate genurile, 
speciile de literatură. A fost 
dramaturg, romancier, povestitor, 
memorialist și eseist. Stăpin de la 
început pe cele mai hotărite și mai 
variate mijloace de expresie, Victor 
Eftimiu, cu un bogat talent spontan 
și cu o ingenioasă inteligență artisti
că, a găsit pentru gîndirea sa poetică, 
pentru tema dramelor și a comediilor 
sale, pentru povestirile sale, forma 
cea mai potrivită, cu un gust sigur 
și cu un simț foarte ascuțit al con
strucției în ansamblu și al expresivi
tății amănuntelor. Strălucirea expre
siei și, totodată, adaptarea ei strictă 
la fondul ce trebuie exprimat au fost 
caracteristicile de bază ale talentului 
său. La începutul uneia din cărțile 
sale de amintiri, intitulată „Spove
danii", a încheiat vorbitorul, Victor 
Eftimiu spunea : „Eu am venit pe 
lume s-aduc bucurie și frumusețe". 
Și s-a ținut de cuvînt. El ar mai fi 
putut spune, cu tot atita dreptate : 
Cu mine, cititorule, n-ai să te plicti
sești niciodată.

în numele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, al activiștilor din 
acest domeniu, al oamenilor de cul
tură din țara noastră a adus un ul
tim și solemn omagiu celui dispărut 
Dumitru Ghișe. Păstrind o legătură 
permanentă cu frămîntările poporu- 
lui, a arătat vorbitorul, cu lupta și 
năzuința sa spre progres, creatorul 
de artă Victor Eftimiu a fost el în
suși, prin întreaga sa viață și operă, 
un luptător, o personalitate puternică 
și vie de intellectual umanist, patriot 
și democrat, slujitor al artei înain
tate, închinate poporului. A plecat 
dintre noi Victor Eftimiu, acest de

acti- 
toate 
poet,

votat aii muzelor pentru care cuvintul 
a fqst, întotdeauna, instrument de 
preț menit să împlinească și să per
fecționeze omul ! Mesajul operei sale 
ca și amintirea lui Victor Eftimiu 
vor rămîne însă pentru cultura româ
nească o permanență. „Prietenii trăi
rilor postume", cum spunea poetul, 
vor prelungi ecoul operei sale la 
nesfirșit.

Prin moartea lui Victor Eftimiu, a 
arătat Constantin Chiriță, obștea 
scriitoricească, Uniunea scriitorilor 
se despart, forțat, de președintele ei 
de onoare, de unul din marii ei 
maeștri, de unul din condeierii cei 
mai neobosiți, fără de care literatura 
și viața literară a acestor trei pătrimi 
de veac nu pot. fi concepute. într-a- 
devăr, debutind strălucit, cu o feerie 
care va onora etern literatura și tea
trul românesc, Victor Eftimiu s-a 
impus încă din anii săi foarte tineri 
acestui secol literar, devenind foarte 
repede unul din scriitorii cei mai cu
noscuți, un adevărat vrăjitor al pu
blicului și apoi una din personalită
țile proeminente și dominante in via
ța culturală și literară a României 
moderne.

Scriitorul Radu Boureanu a reliefat 
în cuvintul său contribuția lui Victor 
Eftimiu la îmbogățirea modului de 
exprimare literară, a înfățișat com
plexitatea operei sale dramatice. A- 
cademicianul Victor Eftimiu, a subli
niat vorbitorul, a dat poeziei și tea
trului tot ce a șlefuit mai bine in 
graiul acestei țări. El a înscris pe 
placa de marmură imaterială a tim
pului profesia de credință ;

„Nu știu in veac răsplata ce-am 
s-o capat 

dar voi sluji cucernic pin-la caput 
inalta doamnă-, limba româ

nească".

A luat, de asemenea, cuvintul cri
ticul literar Radu Popescu, care a re
levat diversitatea și bogăția operei 
lui Victor Eftimiu.

După încheierea adunării de doliu, 
cortegiul funerar s-a îndreptat spre 
cimitirul Bellu, unde a avut loc înhu
marea.

(Ag-arpres)
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN THAILANDA

Comitetul Central al Partidului Comunist Român transmite un cald 
salut tovărășesc și sincere felicitări Partidului Comunist din Thailanda cu 
prilejul celei de-a 30-a aniversări de la crearea sa.

Asigurîndu-vă de profunda noastră simpatie și solidaritate interna- 
ționalistă, reafirmăm, cu această ocazie, dorința noastră de a dezvolta le
găturile de prietenie tovărășească dintre cele două partide, în folosul 
unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei drepte 
a popoarelor care luptă pentru libertate și independență națională, pen
tru progres social, democrație, pace și înțelegere între popoare.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe al Republicii

Socialiste Cehoslovace. Bohuslav 
Chnoupek, va face o vizită oficială 
de prietenie in România. în perioada 
4—9 decembrie a.c.

Institutul de cercetări și proiectări navale din Galati

Turneul campionilor"

încheierea lucrărilor sesiunii

Încheierea vizitei secretarului 
general al Uniunii Democrate 

a Poporului Finlandez
Joi a părăsit Capitala Aimo ITă- 

apanen, secretarul general al Uni
unii Democrate a Poporului Finlan
dez, împreună cu soția, care a făcut 
o vizită in țara noastră la invitația 
Consiliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste.

La plecare, pe aeroportul Otopenî, 
oaspeții au fost salutați de Eugen 
Jebeleanu, vicepreședinte, și de ac
tiviști ai Consiliului Național 
Frontului Unității Socialiste.

al

SĂRBĂTOAREA MAJORATULUI

Comisiei mixte de cooperare economică
și tehnică româno-congoleză

Joi după-amiază s-au încheiat în 
Capitală lucrările celei de-a IV-a se
siuni a Comisiei mixte de cooperare 
economică și tehnică româno-congo- 
leză.

în cadrul sesiunii a fost analizat 
stadiul îndeplinirii sarcinilor conve
nite cu ocazia sesiunii ținute anul 
trecut la Brazzaville șl s-au stabilit 
noi măsuri menite să lărgească 
mai mult cooperarea economică 
tehnică între cele două țări.

Protocolul încheiat cu acest prilej 
a fost semnat din partea română de 
Nicolae M. Nicolae, ministru secre
tar de stat la Ministerul Comerțului

și 
și

Exterior, iar din partea congoleză de 
Justin Lekoundzou, ministrul indus
triei, minelor și turismului.

La semnare au participat Constan
tin Stanciu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior. Gheorghe Lazăr. 
adjunct al ministrului economiei fo
restiere și materialelor de construc
ții, precum și Jean-Baptiste Lounda, 
ambasadorul Republicii Populare 
Congo la București.

în timpul șederii in (ara noastră, 
membrii delegației congoleze au vi
zitat obiective industriale și turis
tice din București, Brașov și Baia 
Mare.

(Agerpres)

40000 noi
posturi telefonice

în ultima zi a lunii noiembrie s-a 
instalat cel de-al 40 000-lea post te
lefonic din acest an. O retrospectivă 
de natură statistică relevă faptul că 
numărul abonamentelor înființate în 
actualul cincinal este echivalent cu 
cel existent în întreaga țară acum 
două decenii. Lărgirea rețelei de 
abonați a fost posibilă datorită creării 
noilor centrale telefonice automate 
București (Pajura și Berceni), Plo
iești, Brașov și Sibiu, precum și spo
ririi capacității celor de la Reșița, 
Timișoara. Arad, Cluj, Alba Iulia, 
Făgăraș, Buzău și Giurgiu. De ase
menea, in perioada respectivă s-a 
extins rețeaua telefonică automată 
interurbană, prin suplimentarea 
circuitelor existente, îndeosebi pe li
niile care unesc Capitala cu localită
țile din Transilvania, Dobrogea și Ol
tenia. (Agerpres)
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In cîteva rînduri

Ziua națională a Republicii Africa Centrală
Excelenței Sale

General de armată JEAN-BEDEL BOKASSA
Președintele pe viață al Republicii Africa Centrală

BANGUI

Cu prilejul celei de-a XÎV-a aniversări a Zilei naționale a Repu
blicii Africa Centrală, am deosebita plăcere să adresez, în numele Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, 
al poporului român și al meu personal, cele mai calde felicitări. îm
preună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire Excelenței Voastre, 
de pace și progres poporului centrafrican prieten.

Amintind'u-mi cu deosebită plăcere de vizita efectuată în frumoasa 
dv. țară, de contactele și convorbirile rodnice pe care le-am avut. îmi 
exprim și cu această ocazie încrederea că bunele relații existente și 
cooperarea pe multiple planuri dintre Republica Socialistă România și 
Republica Africa Centrală se vor dezvolta în continuare, în interesul 
ambelor noastre popoare, al înțelegerii și colaborării internaționale.

Cu cea mai înaltă considerație,

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

420 000 de felicitări au fost trimise 
de Uniunea Tineretului Comunist co
mitetelor județene ale U.T.C. din în
treaga țară pentru a fi inminate — 
cu începere de la 1 decembrie — a- 
dolescenților care au împlinit, in 
1972, vîrsta de 18 ani. Cunoscută sub 
numele de „sărbătoarea majoratu
lui", această frumoasă acțiune se în
scrie in rîndul unor îndrăgite tradiții 
ale tineretului nostru. Acestui eveni
ment îi sint consacrate seri distrac-

tive, spectacole în distribuția cărora 
figurează alături de artiști cu
noscut! și tineri interpret! amatori, 
în cadrul, unor simpozioane, colocvii 
și mese rotunde, cei sărbătoriți se 
intilnesc cu activiști de partid și de 
stat, muncitori fruntași, cadre didac
tice, care le vorbesc despre dreptu
rile și îndatoririle cetățenești ale ti
nerilor, despre contribuția lor la 
efortul general pentru propășirea 
României socialiste.

Comentind întrecerile de miercuri 
ale „Turneului campionilor", care se 
desfășoară la Barcelona cu partici
parea primilor opt tenismani clasați 
în „Marele Premiu — F.I.L.T.", a- 
genția „France Presse" scrie, printre 
altele : „Românul Ilie Năstase și a- 
merieanul Stan Smith, cu eîte două 
victorii fiecare, au cele mai mari 
șanse să-și dispute finala turneului, 
în grupa A. campionul român, care 
se pare că și-a. regăsit forma de zile 
mari, a demonstrat pină în prezent 
o superioritate evidentă, obținând 
succese clare in fața americanului 
Tom Gorman și a sud-africanului 
Bob Hewitt.

Celălalt favorit al competiției. Stan 
Smith, s-a impus in grupa B. cîști- 
gind cu același scor (2—1) partidele 
susținute cu compatriotul său Jimmy 
Connors și spaniolul Andres Gi
meno".

★

vremea
Ieri In țară : vremea a fost.. ___ în

general frumoasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin in sudul țării. In Bă
răgan, sudul Moldovei și 
Transilvaniei s-a produs 
în munții Rodnei a nins.............  _
suflat slab pină la potrivit, cu inten
sificări locale in zona de munte. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între minus 6 grade la Joseni și 13 
grade la Calafat. In București : vre
mea a fost frumoasă, cu cerul mai

sud-estul 
ceată, iar 
Vintul a

mult senin. Temperatura maximă a 
atins 8 grade.

Timpul probabil pentru 2. 3 și 4 
decembrie. în țară : vremea se men
ține relativ călduroasă la începutul 
intervalului, apoi se va răci ușor, 
înnorările și ploile semnalate in ju
mătatea de vest a țării se vor ex
tinde treptat și in celelalte regiuni, 
în zona deluroasă și de munte Se va 
semnala lapoviță și ninsoare. Vint 
potrivit. Minimele vor fi cuprinse in
tre minus 4 și plus 6 grade, izolat 
mai coborîte, iar maximele vor osc’la 
între zero și 10 grade. în București : 
cerul variabil la început, se va în
nora treptat, devenind favorabil ploii 
slabe. Vint potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.

Performerii celei de-a doua zile, a 
..Turneului campionilor" au fost te- 
n>smani|i americani Jimmy Connors 
(6—4. 6—3 cu cehoslovacul Jan Ko
des) și Tom Gorman (6—3 6—4 cu 
spaniolul Manuel Orantes). Stan 
Smith a întimpinat o rezistentă dir- 
ză din partea spaniolului Andres 
Gimeno. pe care l-a întrecut în trei 
seturi (6—2. 3—6. 6—3).

★

Aseară au continuat Ia Barcelona 
meciurile competiției internaționale 
de tenis ..Turneul campionilor". în 
mare formă, americanul Stan Smith 
l-a învins în numai 35 de minute cu 
6—1. 6—0 pe cehoslovacul Kodes.

In ultimul meci al programului 
s-au intilnit Iile Năstase și spa
niolul Manuel Orantes. întrucit 
partida s-a desfășurat către ora 
2 noaptea, rezultatul nu ne-a par
venit pină la. închiderea ediției.

r X
(Urmare din pag. I)

Este de remarcat modul concret 
partidului a 

elabo- 
care 
C.C. 
dată

în care conducerea 
aplicat noua concepție de 
rare a planului, concepție 
a fost aprobată de Plenara 
al P.C.R. Pentru prima 
în cadrul, economiei noastre 
planificate,' la unii indicatori de 
bază, îndeosebi la producție și ex
port, planul pe anul 1973 are un 
nivel minim, corespunzător sarci
nilor inițiale ale cincinalului, pre
cum și un nivel maxim, care re
prezintă prevederile de plan su
plimentare. ce înglobează angaja
mentele asumate in întrecere. în 
mod firesc, ia indicatorii calita
tivi însă planul cuprinde un sin
gur nivel — și anume, cel cores
punzător planului îmbunătățit. 
Este o pregnantă dovadă practică 
a priorității ce se acordă prin 
plan accentuării laturilor calitative 
ale activității productive, creșterii 
intr-un ritm mai accelerat a efi
cienței in toate domeniile.

în ansamblul său, planul pe a- 
nul 1973 ■' “ '
accelerată 
activitate 
ramurilor
Comparativ cu planul pe acest an, 
în anul viitor producția globală 
industrială urmează să sporească 
cu 16,2 la sută, creșterea față de 
prevederile inițiale ale planului 
cincinal fiind de 14,5 miliarde lei. 
Aceasta creează condiții favorabile 
pentru înfăptuirea unuia din obiec
tivele importante, stabilite de Con
ferința Națională a partidului — și 
anume, realizarea la nivelul anu
lui 1975 a unei producții industriale 
suplimentare cu 40—60 miliarde lei 
peste nivelul stabilit in planul cin
cinal. Ținind seama de aceste pre
vederi insuflețitoare. de faptul că 
sporurile însemnate de producție 
trebuie să se concretizeze în măr
furi fizice bine determinate, uti
le societății, cerute pe piața inter
nă și de export, se poate aprecia 
că în anul 1973, in ceilalți ani ai 
cincinalului se va consolida pozi
ția conducătoare a industriei in 
ansamblul economiei naționale, 
ceea ce va genera influențe bine
făcătoare pe toate planurile vieții 
economice și sociale. Un ritm sus
ținut de creștere prezintă și pro
ducția globală agricolă — de 9.2 
la sută in anul viitor, față de pla
nul pe acest an — și acest spor 
de producție se va obține prin u-

tilizarea mai bună a bazei tehni- 
co-materiaie, a experienței înain
tate a unităților fruntașe, prin va
lorificarea marilor rezerve existen
te in această ramură principală a 
economiei. Sporuri substanțiale 
vor inregistra. totodată, investiți'- 
le și în mod deosebit expor
tul. îndeplinirea riguroasă — în 
condiții de eficacitate superioa
ră — a sarcinilor de export 
fiind o necesitate a progre
sului general al țării. Deci, in 
al treilea an al cincinalului vom

ducției materiale, asigurarea resur
selor necesare ridicării continue a 
nivelului de trai. Ce înseamnă 
in ultimă instanță realizarea unei 
înalte productivități a muncii ? 
Creșterea mai rapidă a producti
vității muncii influențează decisiv 
amplificarea productivității muncii 
sociale. deci venitul național 
creat de o persoană ocupată in 
sfera1 producției materiale. Spo
rește in ritm inalt productivitatea 
muncii, se mărește și venitul na
țional. Dar reducerea substanțială

PLANUL PE 1973
TREBUIE BINE PREGĂTIT

k.

prefigurează dezvoltarea 
a tuturor sectoarelor de 
— și, in primul rind, a 

producției materiale.
asista la intensificarea dinamis
mului nostru economic — cunos
cut azi in lume — ceea ce consti
tuie o demonstrație practică stră
lucită a superiorității economiei 
socialiste, o expresie a justeței 
politicii științifice, clarvăzătoare a 

și statului nostru, a 
muncii milioanelor de 

tehnicieni și ingineri, 
și alți lucrători care-și 
activitatea in sfera pro-

partidului 
rodniciei 
muncitori, 
de țărani 
desfășoară 
ducției materiale.

Cum arătam mai înainte, la in
dicatorii calitativi, planul pe anul 
1973 cuprinde un singur nivel, cel 
corespunzător planului îmbunătă
țit, deoarece — așa cum s-a sub
liniat la Plenara C.C. al P.C.R. 
— activitatea economică trebuie 
să se desfășoare la un nivel de efi
ciență cit mai ridicat. La producti
vitatea muncii, în industria republi
cană, creșterea obligatorie a aces
teia pe un salariat este de 9,1 la 
sută, iar cheltuielile la 1000 lei pro- 
ducție-marfă vor fi cu 2,6 la sută 
mai reduse față de planul anului 
curent. Și asemenea niveluri Îmbu
nătățite obligatorii s-au prevăzut și 
la alte capitole ale planului, intre 
care asimilarea de noi produse, ca
litatea producției.

Cu toții sîntem interesați în rea
lizarea și depășirea indicatorilor 
calitativi, întrucit de aceasta de
pinde dezvoltarea eficientă a pro-

a cheltuielilor de producție și, în
deosebi, a celor materiale ? Cu cit 
ponderea acestor cheltuieli in pro
dusul social va fi mai redusă, cu 
ații va fi mai mare partea ce re
vine valorii nou create, respectiv, 
venitul național. Este limpede că 
înfăptuind nivelurile îmbunătă
țite la producția materială, la pro
ductivitatea muncii, la cheltuielile 
de producție, vom putea asigura 
în anul ce vine creșterea mai ra
pidă, cu 14 la sută, a venitului na
țional. Cu alte cuvinte, realizarea 
sarcinilor maximale ale planului 
pe anul 1973 creează condiții pen
tru o creștere a nivelului de trai 
mai mare decit s-a prevăzut inițial 
in cincinal.

Măsurile stabilite de plenară pen
tru creșterea eficientei econo
mice — între care, mecani1- 
zarea și automatizarea producției, 
perfecționarea tehnologiilor, folo
sirea intensivă a tuturor capacită
ților de producție, gospodărirea ra
țională. cu maximă eficiență a fon
durilor materiale și bănești, dimi
nuarea costurilor și a cheltuielilor 
pe unitatea de produs, valorificarea 
superioară a materiilor prime, creș
terea rentabilității ș.a. — trebuie 
cuprinse in întregime in progra
mele speciale privind sporirea 
productivității muncii si reducerea 
cheltuielilor de producție, progra
me care se întocmesc in intreprin-

ȘAH. — După trei runde, în tur
neul internațional de șah de la Pal
ma de Mallorca conduce Lev Polu- 
gaevski (U.R.S.S.) cu 2,5 puncte, ur
mat de Florin Gheorghiu (România), 
Iuri Averbach. Viktor Korcinoi (ambii 
U.R.S.S.) și Oscar Panno (Argentina) 
— cu cite 2 puncte fiecare etc. In 
runda a 3-a, Polugaevski l-a învins 
pe Medina, iar Averbach a ciștigat 
la Bellon. Partidele Liubojevici — 
Florin Gheorghiu, Smejkal — Korci
noi, Bilek — Ivkov, Panno—Hug s-au 
încheiat remiză.

TENIS DE MASA. — In cadrul 
Cupei ligii europene la tenis de 
masă, echipa Franței a intilnit pe te
ren propriu selecționata Ungariei. 
Victoria a revenit cu scorul de 5—1 
sportivilor maghiari.

țional de handbal la care participă 
reprezentativele Cehoslovaciei, R.D. 
Germane, R.S.S. Gruzine, echipa stu
dențească a U.R.S.S. și selecționata 
secundă a României. (De fapt, selec
ționata studențească care se pregă
tește în vederea campionatului mon
dial universitar). în primul meci 
handbaliștii români au învins redu
tabila formație a R.D. Germane 
(14—11), iar in ziua a doua au pierdut 
cu 12—14 in fața reprezentativei Ceho
slovaciei. Alte rezultate : U.R.S.S. — 
Cehoslovacia 26—20, U.R.S.S. — R.S.S. 
Gruzină 26—22.

Se împlinesc astăzi 
14 ani de la proclama
rea Republicii Africa 
Centrală. eveniment 
care, alături de cuceri
rea independenței, la 
13 august 1960. a des
chis tînărului stat largi 
perspective pentru 
dezvoltarea de sine 
stătătoare. în confor
mitate cu aspirațiile 
sale naționale. Acest 
eveniment este marcat 
la Bangui prin festivi
tăți deosebite, la care 
iau parte și delegații 
străine, printre care o 
delegație din România.

Angajat pe calea li
chidării grelei moște
niri coloniale, a depă
șirii subdezvoltării, po
porul centrafrican de
pune eforturi însemna
te pentru valorificarea, 
in interesul propriu, a 
bogățiilor țării, pentru 
făurirea unei industrii 
naționale. Ca urmare a 
acestor eforturi, harta 
țării s-a îmbogățit cu 
un șir de Întreprinderi 
noi — fabrici textile, 
de tricotaje, de asam
blarea aparatelor de 
radio, o uzină de înno
bilat minereul de ura
niu. A fost, de aseme

nea, instituit controlul 
asupra exploatării, 
prelucrării și valorifi
cării diamantelor, una 
din marile bogății ale 
țării. O altă preocupa
re de seamă este legată 
de modernizarea și di
versificarea agricultu
rii, în 1971 producția 
agricolă fiind de trei 
ori mai mare decit in 
1966.

Fiind situat in inima 
continentului african, 
tînărul stat are de în
timpinat greutăți din 
cauza lipsei căilor de 
comunicație. Pentru a 
depăși această situație 
se fac pregătiri pentru 
construirea primei căi 
ferate care va lega ca
pitala — Bangui — de 
orașul Douala din Ca
merun, port la ocean.

în vederea lichidă
rii analfabetismului și 
creării de cadre națio
nale a fost extinsă 
rețeaua școlară ; în 
toamna anului trecut a 
fost deschisă prima 
universitate centrafri- 
cană.

Pe plan extern. Re
publica Africa Centra
lă militează pentru li

chidarea definitivă a 
colonialismului și a- 
partheidului pe conti
nentul african, pentru 
dezvoltarea de relații 
cu toate statele lumii, 
între România și Afri
ca Centrală s-au sta
bilit și se dezvoltă re
lații de prietenie și co
laborare, concretizate 
printr-o serie de acor
duri și înțelegeri. Mo
mente de cea mai 
mare însemnătate in 
evoluția acestor relații 
le-au constituit vizita 
întreprinsă de pre
ședintele Consiliului 
de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în 
această țară, ca și vi
zita anterioară a pre
ședintelui Republicii 
Africa Centrală, gene
ralul Jean-Bedel Bo- 
kassa, la București. 
Convorbirile fructuoa
se care au avut loc cu 
aceste prilejuri au des
chis noi perspective 
colaborării român o- 
centrafricane, în inte
resul celor două țări și 
popoare, al cauzei pă
cii și cooperării in
ternaționale.

A. B.

LISTA Sosirea ministrului de interne român
BASCHET. — în meci tur pentru 

optimile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la baschet mascu
lin, echipa franceză Villeurbanne a 
întrecut, pe teren propriu, cu scorul 
de 66—63 (22—34) formația Slavia 
Praga. La Giessen, în primul tur al 
„Cupei Cupelor" la baschet mascu
lin, echipa locală M.T.V. a surclasat, 
cu 127—56 (64—27) formația islan
deză K.R. Reykjavik.

FOTBAL. — Meciurile tur din ca
drul optimilor de finală ale ; „Cupei 
U.E.F.A." la fotbal au oferit dispute 
echilibrate, incheindu-se cu următoa
rele rezultate : F.C. Porto — Dynamo 
Dresda 1—2, F.C. Koln —• Borussia 
Moenchengladbach 0—0. Dynamo 
Berlin — F.C. Liverpool 0—0, O.F.K. 
Beograd — Beroe Stara Zagora 0—0, 
Twente Enschede (Olanda) — Las 
Palmas 3—0. Tottenham Hotspur — 
Steaua Roșie Belgrad 2—0, Vitoria 
Setubal — Internazionale Milano 2—0, 
Ararat Erevan — F.C. Kaiserslautern 
2—0. Un meci restanță din opti
mile de finală ale C.C.E. : Ajax Am
sterdam — Ț.S.K.A. Septemvrisko 
Zname Sofia 3—0. (Ajax s-a calificat 
in sferturile de finală).

HANDBAL. — La Tbilisi se desfă
șoară in prezent un turneu interna-

deri, centrale și ministere, 
ror realizare se cere să fie urmă
rită cu maximă exigență incă de 
la începutul anului viitor.

Subliniind caracterul unitar al 
planului pe anul viitor, Plenara 

P.C.R. a stabilii că acesta 
considerat obligatoriu in 

său, la parametrii maxi- 
tocmai pe această bază se 
resursele necesare, repar-

C.C. al 
trebuie 
intregul 
mali și 
asigură 
tițlile de materiale, se alocă fondu
rile de salarii, se încheie contrac
tele economice. Prevedere extrem 
de importantă, fiindcă, in timp ce 
îndeplinirea indicatorilor minimali 
amintiți asigură acordarea dreptu
rilor bănești legale ale oamenilor 
muncii, pentru realizarea planului 
suplimentar, colectivele unităților 
productive beneficiază de stimulen
te 
în 
te 
de 
în ... ___ ___  ______
plimentare, in îndeplinirea acesto
ra în condiții de eficientă econo
mică superioară. Dacă 
ma și de faptul că se 
ce o premiere specială 
lizarea programului 
de export, precum și 
ducerea importurilor de materiale, 
materii prime, piese de schimb și 
utilaje, devine mai evident că Întreg 
acest ansamblu de măsuri va sti
mula și mai mult forța de creație 
și inițiativa oamenilor muncii, efor
tul lor pentru organizarea superioa
ră a producției și a muncii, pentru 
ridicarea calitativă a activității eco
nomice, pentru înfăptuirea la para
metrii maximali, îmbunătățiți, a 
planului pe anul 1973, an de mare 
însemnătate pentru realizarea îna
inte de termen a cincinalului.

Oamenii muncii sînt, deci, 
profund interesați în asigurarea 
unei dezvoltări mai rapide a eco
nomiei naționale, in creșterea efi
cienței economice, întrucit aceasta 
este baza sigură pentru sporirea 
bogăției naționale, izvorul bună
stării generale și a fiecăruia. Pen
tru realizarea sarcinilor de plan Ia 
nivelul maxim stabilit, să nu pre
cupețim nici un efort, să luăm toate 
măsurile care se impun in fiecare 
centrală și întreprindere, la fieca
re loc de muncă, in vederea bunei 
pregătiri și desfășurări a produc
ției, valorificării intense a rezer
velor existente — garanție a în
deplinirii cu succes a planului pe 
1973, an hotăritor in înfăptuirea 
cincinalului înainte de termen 1

DE CÎȘTIGURI
la depunerile pe obligațiuni CEC 

cu cîștiguri

TRAGEREA LA SORȚI 
DIN 30 NOIEMBRIE 1972
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Valoarea 
ciștigurilor

par
țială totală

1 64668 36 too 000 100 000
1 82745 51 75 000 75 000
1 60337 43 50 000 50 000
1 259.14 33 2o 000 25 000
1 25286 12 10 000 10 000
1 13203 23 5 000
1 23388 38 5 000
1 08771 29 5 000
1 92963 24 5 000 20 000

Termi-
nația

seriei
100 102 12 2 000
100 134 29 2 UUU
100 297 20 2 000
100 644 11 2 000 800 000
100 756 12 1 000
100 144 14 1 000
100 070 24 I 000
100 172 17 1 000
100 514 08 1 000
100 639 45 1 000
100 453 51 1 000 700 000

i ooo 97 09 800
1 000 ’ 32 51 800
1 000 06 46 800 2 400 000

4 109 TOTAL LEI : 4 180 000

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. în valoarea cîștigu- 
rilor este cuprinsă și valoarea nomi
nală a obligațiunilor ciștigătoare.

Plata ciștigurilor se face prin filia
lele CEC.

L T

Ia Bangui
BANGUI 30 (Agerpres). — în ca

drul vizitei pe care o efectuează în 
Republica Africa Centrală, cu ocazia 
festivităților prilejuite de Ziua na
țională — 1 decembrie, ministrul de 
interne Ion Stănescu a sosit la Ban
gui. în întim'pînafea oaspetelui ro
mân au fost prezenți la aeroport 
președintele Comitetului de primire.

Andre Tombona, ministru însărcinat 
cu planul și cooperarea internațio
nală, Jean-Louis Psimhis, ministru 
însărcinat cu problemele afacerilor 
interne, Joseph Potolot, ministrul 
afacerilor externe, Bafio, ministru 
secretar de stat la Președinția Repu
blicii, și Benzot, secretar general in 
Ministerul Afacerilor Externe al Re
publicii Africa Centrală.

viața internațională

Comunicat comun la încheierea convorbirilor 
dintre Georges Marchais și John Gollan

ca pentru depășirea planului. ' 
acest fel, se poate spune că toa- 
colectivele din fabrici și uzine, 
pe șantiere ș.a. sint cointeresate 

asumarea unor sarcini su-

PREMIILE TRAGERII EXCEPȚIO
NALE DIN 21 NOIEMBRIE 1972

ținem sea
ra introdu- 
pentru rea- 
suplimentar 
pentru re-

Categoria 1 : 1,30 autoturisme „Da
cia 1300“ (70 000 lei) ; Categoria a
2-a : 3,60 autoturisme „Skoda S 100“ 
(53 790 lei) ; Categoria a 3-a : 2 va
riante 25 la sută a 6 250 lei și 2 va
riante. 10 la sută a 2 500 lei; Cate
goria a 4-a : 35.20 excursii la Paris 
(11 000 lei plus diferența în numerar 
pină la 13 398 lei) ; Categoria a 5-a : 
41 variante a 13 398 lei : Categoria a 
6-a : 92,75 excursii în U.R.S.S. (2 500 
lei) ; Categoria a 7-a : 81,35 variante 
a 1 000 lei ; Categoria a 8-a : 76,45 
variante a 500 lei : Categoria a 9-a : 
661,65 variante a 200 Iei.

LONDRA 30 — Corespondentul
nostru. N. Plopeanu, transmite : La 
invitația P.C. din Marea Britanie, 
Georges Marchais. secretar general 
adjunct al P.C. Francez, a făcut o 
vizită de două zile la Londra. în 
comunicatul comun dat publicității 
la încheierea vizitei se arată că în 
cursul convorbirilor dintre Georges 
Marchais și John Gollan. secretar 
general al P.C. din Marea Britanie, 
au fost abordate probleme privind 
situația internă din cele două țări, 
unele aspecte ale situației internațio
nale și ale mișcării comuniste și., 
muncitorești internaționale.

Comunicatul relevă lupta oameni
lor muncii din Anglia și Franța îm
potriva inflației, șomajului, limitării 
drepturilor democratice și sindicale, 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
viață și muncă, pentru întărirea ac
țiunilor lor comune contra monopo
lurilor.

Referindu-se Ia situația din Eu
ropa, comunicatul apreciază că s-au 
creat posibilități reale pentru trans

formarea continentului european in
tr-un continent al păcii. Aceste e- 
forturi — se afirmă în comunicat — 
trebuie continuate în vederea con
vocării conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare, in 
prima jumătate a anului 1973, pen
tru recunoașterea imediată a R. D. 
Germane, pentru reducerea forțelor 
militare în Europa.

Cele două părți își exprimă soli
daritatea cu lupta poporului vietna
mez și a celorlalte popoare din In
dochina și subliniază necesitatea ca 
S.U.A. să semneze neîntirziat acor
dul privind încetarea războiului »i 
restabilirea păcii în Vietnam.

Relevînd marea responsabilitate ce 
revine partidelor comuniste in lupta 
împotriva imperialismului, pentru li
bertate națională, pace, democrație și 
socialism, comunicatul afirmă în în
cheiere că, în vederea realizării a- 
cestor teluri, P.C. din Marea Bri
tanie și P.C. Francez vor continua 
să acționeze în direcția întăririi u- 
nității mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

Pentru un program comun 
al forțelor de stînga din Franța

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat 

anunță că la tragerea de amorti
zare a asigurărilor de viață din 30 
noiembrie 1972 au ieșit ciștigătoare 
următoarele opt combinații de litere :

__ PARIS 30. — Corespondentul nos
tru. P. Diaconescu, transmite : în- 
tr-un comunicat publicat joi. după 
reuniunea Comitetului permanent de 
legătură între Partidul Socialist, 
Partidul Comunist și Mișcarea stin- 
gii radical-socialiste din Franța, se 
arată că „grupurile parlamentare ale 
celor trei partide se vor întruni, în 
următoarele zile, pentru a stabili

propunerile de legi comune, pe care 
le vor depune înainte de sfirșitul 
reuniunii". Ziarul „L’Humanite" pre
cizează că Robert Fabre. Georges 
Marchais și Francois Mitterand vor 
rosti în Adunarea Generală dis
cursuri care vor cuprinde, intre al
tele. elementele pasibile să consti
tuie programul comun al stângii.

Comitetul se va reuni din nou la 
6 decembrie.

1. A. W. J.

2. K. C.

3. R. G.

4. I. A.

N.
V.

R.

5.

6.
7.

8.

Q. U. A.

N. N. S.
NOUA DIRECȚIUNE A P. S. ITALIAN

VV.

K.

N.

G.

L.

I.

ROMA 30 (Agerpres). — Comitetul 
Central al Partidului Socialist Italian, 
al cărui Congres național s-a ținut la 
Genova, la începutul lunii noiembrie, 
a procedat la alegerea celor 34 de 
membri ai noii Direcțiuni. In baza 
repartizării locurilor între reprezen
tanții diferitelor curente ale partidu
lui, din noua Direcțiune fac parte 13 
reprezentanți ai grupului condus de 
președintele partidului, Francesco de 
Martino, cinci ai curentului autono
mist al lui Petro Nenni (ambele toc

mind noua majoritate), 13 membri ai 
grupării de stînga) al cărei principal 
lider este fostul secretar al P.S.I., 
Giacomo Mancini), doi reprezentanți 
ai membrilor Partidului Socialist Ita
lian al Unității Proletare (P.S.I.U.P.) 
care au aderat la P.S.I. și un membru 
al Mișcării Populare a Muncitorilor 
(M.P.L.).

Direcțiunea P.S.I. urmează să se 
întrunească pentru alegerea noului 
secretar general și a viitorului pre
ședinte.

le-au
multe din

ieșitToți asigurații 
ciștigătoare una 
aceste combinații de litere urmează 
să se adreseze unităților ADAS 
pentru a primi sumele cuvenite.

Pentru a participa și la următoa
rele trageri, este necesar ca asigura
ți! să achite primele de asigurare la 
termenele stabilite.
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viața internațională______
HELSINKI

Consens asupra regulilor de procedură
privind reuniunea pregătitoare
a conferinței general-europene

HELSINKI 30 — Trimisul special, 
Dumitru Ținu, transmite : în ședința 
de joi dimineață, participanții la 
reuniunea multilaterală de la Hel
sinki au adoptat prin consens textul 
regulilor de procedură privind des-

„1. — Toate statele participă la 
consultări pe baza suveranității e- 
gale, ca țări independente și în 
condiții de deplină egalitate. Aceste 
consultări se vor desfășura în afara 
alianțelor militare.

2. — Fiecare stat participant are 
dreptul la un reprezentant, care este 
șeful misiunii sale acreditat la Hel
sinki, dacă aceasta există. Partici- 
panții care nu au misiuni la Hel
sinki pot desemna un reprezentant 
la consultări. Șefii de misiune (re
prezentanții) vor comunica secre
tarului executiv (tehnic) numele și 
funcțiile celorlalți funcționari pre- 
zenți, care pot vorbi în numele lor 
sau participa în absenta lor.

3. — Președintele este ales prin 
oonsens. In cazul în care președin
tele nu-și poate exercita funcțiile, 
președinția va fi asigurată pe rînd, 
cîte o ședință, de către șefii de mi
siuni, în ordinea alfabetică. înce- 
pind cu o literă trasă la sorți. Dacă 
președintele ar trebui să renunțe la 
funcțiile sale în mod permanent, se 
va alege un nou președinte prin 
consens.

4. — Serviciile tehnice ale reuni
unii sîrit asigurate de guvernul Fin
landei. Ele se află sub conducerea 
secretarului executiv (tehnic).

5. — Deciziile se adoptă prin con
sens. Consensul se definește prin 
absența oricărei obiecții exprimată 
de un reprezentant și prezentată de 
el ca un obstacol la adoptarea deci
ziei în cauză.

în cadrul dezbaterilor generale 
care au urmat adoptării textului au 
luat cuvîntul reprezentanții Norve

Un prim rezultat pozitiv- 
confirmare a avantajelor

conlucrării în spiritul 
înțelegerii reciproce

fășurarea consultărilor în vederea 
pregătirii conferinței generale pen
tru securitate și cooperare în Eu
ropa.

Participanții au convenit să ducă 
aceste consultări în felul următor :

6. — Pot fi create grupe de lucru, 
prin consens, pentru a îndeplini a- 
numite sarcini. Toate' statele parti
cipante au dreptul să fie reprezen
tate în aceste grupe de lucru. Pre
ședinția lor va fi asigurată pe bază 
de rotație, conform modalităților 
practice care vor fi stabilite ulterior.

7. — Nu se vor face procese 
verbale oficiale ale discuțiilor. 
Proiectele de decizii și de amen
damente vor fi distribuite în scris, 
la cererea unui reprezentant.

Textele deciziilor adoptate vor fi 
tipărite și distribuite. Participanții 
pot cere ca rezervele lor formale 
sau declarațiile de interpretare a 
unor decizii să fie publicate și di
fuzate. Aceste declarații vor tre
bui să fie remise în scris președin
telui.

8. — Toate reuniunile au un ca
racter închis, afară de cazul cînd 
se decide altfel, prin acord preala
bil. Sînt admiși la consultări nu
mai reprezentanții și alt personal 
al misiunilor statelor participante.

9. — Se va stabili prin consens 
dacă este cazul să se dea publici
tății unele documente sau comu
nicatele cu privire la desfășurarea 
lucrărilor și, în caz afirmativ, să 
se precizeze conform căror moda
lități.

10. — Prezentele reguli de pro
cedură sînt adoptate pe cale de 
consens. După adoptare, ele nu pot 
fi modificate decît prin consens".

giei, Belgiei, Suediei, Angliei, Iu
goslaviei și Danemarcei.

„0. N. U. poate și trebuie să aducă 
o contribuție sporită la grăbirea 

procesului de decolonizare"
Declarația reprezentantului român în Comitetul pentru pro

bleme coloniale

NAȚIUNILE UNITE 30. — Corespondentul nostru, C. Alexandroaîe, 
transmile : Aplicarea Declarației privind acordarea independenței 
țărilor și popoaielor coloniale de către instituțiile specializate și or
ganismele internaționale asociate reține în aceste zile atenția Co
mitetului pentru probleme coloniale al Adunării Generale. Scopul dez
baterilor este de a se determina concertarea eforturilor acestor 
foruri cu cele ale statelor membre ale O.N.U., pentru accelerarea 
procesului decolonizării, care în ultimii ani a bătut pasul pe loc.

„Organizația Națiunilor Unite, ea 
instrument de apărare a libertății po
poarelor, poate și trebuie să aducă 
o contribuție sporită la grăbirea 
acestui proces", a declarat ambasa
dorul român Emilian Manciur în in
tervenția sa. Subliniind că prin re
cunoașterea legitimității luptei de e- 
liberare națională s-a creat funda
mentul juridic în baza căruia popoa
rele din colonii sînt îndreptățite să 
beneficieze de sprijinul deplin al 
comunității internaționale, delegatul 
român a arătat că. in această lumină, 
tuturor statelor, Națiunilor Unite, le 
revine marea responsabilitate și în
datorire de a depune eforturi 
stăruitoare pentru a ajuta, nu numai 
pe plan moral și politic, dar și ma
terial, popoarele care luptă pentru 
lichidarea jugului colonial. Sînt res
ponsabilități și obligații — a spus el 
— care decurg din Cartă și rezolu
țiile adoptate de Adunarea Generală 
și Consiliul de Securitate și vizează 
în egală măsură, bineînțeles în limi
tele sferei de competență, instituțiile 
și organismele specializate din sis
temul Națiunilor Unite.

România apreciază că ajutoarele a- 
cordate popoarelor din colonii in baza 
rezoluțiilor O.N.U., a continuat re
prezentantul țării noastre, trebuie să 
țină seama de necesitățile reale ale 
mișcărilor de eliberare națională, de 
preocupările lor pentru eliberarea 
teritoriilor lor, refacerea economică, 
ameliorarea situației în domeniile

Dezbaterile in legătură cu situația 
din Orientul Apropiat

NEW YORK 30 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, în plenul Adu
nării Generale a O.N.U. au început 
dezbaterile în legătură cu situația din 
Orientul Apropiat.

Dezbaterile au fost deschise de mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Arabe Egipt, Mohamed Hassan El 
Zayyat, care, expunînd poziția gu
vernului său față de soluționarea con
flictului din zonă, a declarat, printre 
altele : „O pace adevărată în Orien
tul Apropiat poate fi edificată numai 
prin aplicarea principiilor fundamen
tale ale Cartei Națiunilor Unite, așa 
cum se arată în hotărîrile și rezolu
țiile adoptate de organizația noastră". 
El s-a pronunțat pentru respectarea 
prevederilor declarației asupra prin
cipiilor de drept internațional privi
toare la relațiile prietenești și de 
cooperare dintre state, arătînd că 
„teritoriul unui stat nu poate forma 

sănătății și învățămîntului. în a- 
ceastă privință, considerăm că 
se cuvine să tratăm cu toată 
atenția apelul adresat O.N.U. și 
instituțiilor sale specializate de că
tre reprezentanții mișcărilor de eli
berare națională — participanți la 
lucrările comitetului în calitate de 
observatori și care au relevat pe larg 
preocupările și greutățile lor atît pe 
cimpul de luptă, cit și în zonele eli
berate — cu privire la acordarea 
unui ajutor mai eficient in vederea 
urgentării decolonizării și autodeter
minării.

Pronunțîndu-se pentru adoptarea 
unor măsuri hotărâte în vederea a- 
plicării neîntîrziate a declarației vi- 
zind acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale, delegatul ro
mân a cerut stabilirea de către insti
tuțiile specializate și celelalte orga
nisme ale O.N.U. a unor contacte cu 
mișcările de eliberare națională în 
vederea elaborării de urgență a unor 
programe de asistență pentru popu
lația din zonele eliberate, cit și pen
tru cea nevoită să se refugieze în 
țări vecine ca urmare a acțiunilor 
armate și a represaliilor organizate 
de către colonialiști. Totodată, se im
pun măsuri, ce derivă din rezoluțiile 
și hotărârile O.N.U., pentru sistarea 
oricărei colaborări a instituțiilor spe
cializate și a organismelor asociate 
la O.N.U., în ce privește teritoriile 
respective, cu guvernele puterilor co
loniale, atît timp cît acestea n>u vor 
abandona politica de dominație și 
subjugare a altor popoare.

obiectul ocupației militare, rezultînd 
din folosirea forței contrar prevede
rilor Cartei" și că „nici un fel de 
dobîndire de teritorii rezultînd din 
folosirea forței sau din amenințarea 
cu forța nu trebuie recunoscută".

în intervenția sa, reprezentantul 
permanent al Israelului la O.N.U., 
Yosef Tekoah, reafirmind poziția gu
vernului de la Tel Aviv privind so
luționarea conflictului din Orientul 
Apropiat, a susținut necesitatea 
realizării „unui acord între părțile 
interesate, pe baza unei păci juste și 
durabile". El a adăugat că „guvernul 
israelian este gata să înceapă nego
cieri de pace fără nici un fel de con
diții prealabile", punct de vedere res
pins, după cum se știe, de țările ara
be. care nu acceptă negocieri în con
dițiile ocupării unei părți a terito
riilor lor de către trupele israeliene.

„Chile se află alături 
de națiunile care își apără 

interesele naționale"
DECLARAȚIA 

GUVERNULUI CHILIAN
SANTIAGO DE CHILE 30 (Ager

pres). — După o reuniune extraor
dinară, informează agenția Prensa 
Latina, guvernul chilian a dat publi
cității o declarație în care reafirmă 
necesitatea creării unui sector domi
nant al proprietății de stat în eco
nomie.

Programul de reforme, arată de
clarația, trebuie să ducă la dispari
ția dominației consortiilor străine 
asupra bogățiilor naționale, a grupu
rilor monopoliste în activitățile in
dustriale. de desfacere și financiare.

„în lupta sa. care se bucură de 
solidaritatea țărilor frățești din Ame
rica Latină, de sprijinul și ajutorul 
țărilor socialiste, Chile se află ală
turi de acele națiuni care își apără 
interesele naționale, definindu-șî o 
personalitate proprie", subliniază. în 
încheiere, declarația guvernului chi
lian.

PARIS

Convorbirile cvadripartite 
în problema Vietnamului

PARIS 30 (Agerpres). — în cadrul 
celei de-a 168-a ședințe a convorbi
rilor cvadripartite în problema Viet
namului care a avut loc joi, 30 no
iembrie, la Paris, conducătorii dele
gațiilor R. D. Vietnam și Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud au cerut Sta
telor Unite să semneze neîntîrziat 
acordurile de pace în Vietnam, în 
forma în care acestea au fost conve
nite în octombrie — menționează a- 
genția V.N.A. Nguyen Thi Binh, mi
nistrul afacerilor externe al G.R.P. 
al Republicii Vietnamului de Sud, a 
cerut demisionarea imediată a șefu
lui regimului de la Saigon, Thieu, 
arătînd că acesta încearcă să torpi
leze acordurile de pace.

Noi bombardamente 
asupra R. D. Vietnam

HANOI 30 (Agerpres). — Avioane 
nord-americane „B-52" au bombar
dat din nou, la 28 noiembrie, dife
rite provincii ale Republicii Demo
crate Vietnam — pro-vocînd nume
roase victime și pagube materiale în 
rândul populației civile — transmite 
agenția V.N.A.

Purtătorul -de cuvînt al Ministeru
lui Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam a dat publicității o declarație 
în care condamnă aceste acțiuni, ce
rând Administrației S.U.A. să pună 
capăt imediat bombardamentelor, 
precum și tuturor celorlalte acte 
care lezează suveranitatea și secu
ritatea R. D. Vietnam.

Cu prilejul vizitei în R. P. Ungară a delegației 

de partid și guvernamentale a U. R. S. S.

Mitingul de la combinatul 
Csepel din Budapesta

CUVINTĂR1LE TOVARĂȘILOR J. KADAR ȘI L. BREJNEV

BUDAPESTA 30 (Agerpres). — Cu 
ocazia vizitei oficiale de prietenie în 
R. P. Ungară a delegației de partid 
și guvernamentale a U.R.S.S., con
dusă de Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., la combi
natul Csepel din Budapesta a avut 
loc un miting.

Luind cuvîntul cu acest prilej, Ja
nos Kadar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., a spus, printre altele, că 
„situația politică internă este bună, 
societatea noastră evoluează în direc
ția indicată de Congresul al X-Iea al 
partidului. Partidul și guvernul con
sideră că sarcina lor fundamentală o 
constituie ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii, condițiile de 
viață ale populației imbunătățindu-se 
pe măsura dezvoltării economice ge
nerale".

După ce a evocat evoluția ascen
dentă a relațiilor ungaro-sovietice, 
primul secretar al C.C. al P.M.S.U. 
a relevat că în Europa își croiește 
drum o linie favorabilă. El a subli
niat că Ungaria va depune toate 
eforturile pentru ca viitoarea confe
rință general-europeană să poată 
avea loc în anul 1973.

Referindu-se la relațiile cu R.F.G., 
vorbitorul a spus : „Considerăm că 
s-au îmbunătățit și devin propice 
condițiile pentru reglementarea rela
țiilor noastre interstatale cu R. F. a 
Germaniei, inclusiv pentru stabilirea 
de relații diplomatice".

în cuvîntul său, secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S. a subliniat că „oa
menii sovietici, comuniștii dau- o 
înaltă prețuire prieteniei sovieto- 
ungare, care a trecut prin, toate în

R. S CEHOSLOVACĂ

iNTlUIIRE CU RfPREZENlANTI Al OAMENILOR MUNCII«

DIN RAIONUL UȘII NAD ORLICI
O CUVINTARE A LUI GUSTAV HUSAK

PRAGA 30 — Corespondentul A- 
■genpres, C. Prisăcaru, transmite : în 
cursul unei întâlniri cu reprezentanți 
ai oamenilor muncii din raionul Usti 
nad Orlici, secretarul general al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia. Gustav 
Husak, a rostit o cuvîntare. în care 
a trecut in revistă modul in care se 
îndeplinesc sarcinile economice, so
ciale și politice stabilite de cel de-al 
XlV-lea congres al partidului.

în partea finală a cuvîntării sale, 
Gustav Husak a abordat unele pro
bleme ale situației internaționale. El 
a șalutat. rezultatele alegerilor din 
R. F. a Germaniei, arătînd că aces

cercările și care s-a întărit în lu-pta 
comună pentru triumful socialismu
lui și comunismului".

Referindu-se la unele probleme in
ternaționale, vorbitorul a relevat că 
situația din Europa continuă să evo
lueze spre mai bine. „Sîntem — a 
spus el — pentru curățirea pămîntu- 
lui european de rămășițele trecutu
lui. La aceasta trebuie să contribuie 
în mare măsură conferința generai- 
europeană, a cărei pregătire practică 
multilaterală a început, deja. în de
clarația adoptată la Praga de Comi
tetul Politic Consultativ, țările socia
liste membre ale Tratatului de la 
Varșovia au exprimat clar în ce con
stă esența poziției noastre comune. 
Așteptăm de la conferința general- 
europeană consfințirea principiilor 
securității reale și egale pentru toate 
statele europene. Sîntem împotriva 
discriminărilor in comerțul european, 
pentru o largă dezvoltare a colabo
rării concrete, egale în drepturi, a ță
rilor europene in diferite domenii".

Subliniind că procesul îmbunătăți
rii clima,tului european face pasibilă 
abordarea problemei reducerii forțe
lor armate și înarmărilor în Europa 
L. Brejnev a spus : „Bineînțeles, 
problema nu este simplă. Trebuie 
luați în considerare toți factorii, tre
buie respectate drepturile suverane 
și interesele diferitelor state. Nu 
vreau să anticipez formele concrete 
în care toate acestea s-ar putea în
făptui. Sîntem însă încredințați că 
dacă există bunăvoința părților se va 
putea găsi o soluție constructivă".

tea au dat mandat pentru conti
nuarea politicii externe a cabinetu
lui Brandt. El a informat că. înain
te de alegeri, președintele guvernu
lui R.S. Cehoslovace, Lubomir Strou- 
gal, a trimis cancelarului Willy 
Brandt o scrisoare conținând propu
nerile concrete, pe care partea ce
hoslovacă le face pentru rezolvarea 
problemelor în suspensie existente 
între Cehoslovacia și R. F. a Ger
maniei. Din răspunsul dat de can
celarul vest-german se desprinde do
rința de a se face noi pași pentru 
normalizarea relațiilor dintre cele 
două state.

Prin realizarea înțelegerii asupra 
problemelor de procedură se încheie 
o primă etapă a convorbirilor multi
laterale de la Helsinki privind pre
gătirea conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare. Tex
tul adoptat prin consensul tuturor 
celor 34 de state participante și dat 
publicității oferă un cadru adecvat 
pentru ca reuniunea din capitala Fin
landei să-și îndeplinească în bune 
condiții misiunea ce-i revine.

La perfectarea acestui document, 
rezultat al conlucrării tuturor parti- 
cipanților, în spiritul receptivității și 
Înțelegerii reciproce. România a a- 
dus o contribuție activă. După cum 
este cunoscut, acționând pe baza po
ziției de principiu a României, de
finită clar în documentele Conferin
ței Naționale a partidului și. mai 
recent. în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al 
P.C.R. — delegația țării noastre a 
desfășurat, de la bun început, o ac
tivitate susținută pentru ca lucrări
le reuniunii să fie așezate pe baze 
democratice, să aibă un conținut care 
să corespundă intereselor tuturor po
poarelor europene, înfăptuirii dezi
deratului major al păcii și securității 
pe continent. în această activitate. 
România a pornit de la necesitatea 
asigurării dreptului tuturor statelor
— ca state independente și suverane, 
indiferent de orânduire socială, de 
mărime sau potential economic, de a- 
partenență la diferite alianțe militare
— de a participa, acționa și interveni 
in discuții în deplină egalitate, pe în
treaga desfășurare a lucrărilor, in 
toate momentele și manifestările 
reuniunii. Țara noastră s-a pronun
țat pentru ca fiecare delegație să 
participe, în mod direct, la toate ac
tivitățile reuniunii și la toate orga
nele subsidiare ale acesteia. România 
a susținut, de asemenea, principiul 
rotației reprezentanților tuturor sta
telor la conducerea lucrărilor, adop
tarea hotărârilor prin metoda consen
sului și necesitatea informării opiniei 
publice asupra mersului reuniunii.

Chestiunilor de procedură țara 
noastră le-a acordat însemnătatea 
cuvenită, pornind de la considerentul 
că acestea nu sînt probleme de ordin 
tehnic sau de importanță minoră, ci 
au o evidentă semnificație politică — 
de ele depinzînd, în bună măsură, a- 
plicarea în practică a dreptului egal 
al statelor de a participa sub toate 
formele și la toate fazele dezbateri
lor de fond, de a-și face auzit glasul 
și a-și aduce din plin contribuția 
la reușita convorbirilor și negocieri
lor.

însuși modul în care s-a ajuns Ia 
adoptarea acestor principii de pro
cedură evidențiază utilitatea practicii 
consensului, a abordării problemelor 
de pe poziții constructive, a acțio
nării în spiritul înțelegerii. S-a do
vedit astfel, încă o dată, că atunci 
cind se discută cu răbdare și atenție, 
cînd se iau în considerare toate po
zițiile. se pot contura rezultate sus
ceptibile de a întruni adeziunea una
nimă. S-a cristalizat o experiență 

pozitivă de lucru, care trebuie salu
tată și care se cere continuată și a- 
dincită, pentru a se asigura, mai 
departe, o desfășurare fructuoasă a 
reuniunii și, totodată, a se prefigura 
climatul favorabil unor activități 
rodnice la conferința europeană.

Presa internațională reflectă ecoul 
pozitiv pe care l-a avut in opinia 
publică realizarea acestui prim acord 
în cadrul reuniunii de la Helsinki, 
relevînd totodată contribuția con
structivă adusă de România în dez
bateri și la obținerea acestui rezultat.

Odată cu adoptarea regulilor de 
procedură, lucrările reuniunii au in
trat în faza abordării problemelor 
legate nemijlocit de pregătirea con
ferinței general-europene. Partici
panții au început să expună punctele 
de vedere ale țărilor lor în legătură 
cu scopurile conferinței, ordinea de 
zi, locul și data convocării, compo
nența delegațiilor și normele de lu
cru. Pentru realizarea de noi progrese 
în cadrul reuniunii este necesar ca 
toate statele participante să depună 
eforturi stăruitoare, să-și manifeste 
în fapte voința de a se ajunge la re
zultatele pozitive așteptate de po
poarele continentului și ale întregii 
lumi.

în concordanță cu întreaga sa po
litică de promovare consecventă a 
țelurilor securității și cooperării în 
Europa, România își reafirmă hotă
rârea de a acționa, în continuare, 
pentru reușita activității pregătitoa
re, precum și a conferinței general- 
europene, astfel ca aceasta să repre
zinte un pas important pe calea fău
ririi unui sistem trainic de securita
te pe continent, o contribuție majo
ră la cauza păcii în lumea întreagă.

Viorel POPESCU

GENEVA

Sesiunea Comitetului pentru 
Dezvoltarea Comerțului 
INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂN

GENEVA 30 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor din Geneva se des
fășoară lucrările celei de-a XXI-a 
sesiuni a Comitetului pentru Dezvol
tarea Comerțului, unul din principa
lele organe ale Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa. în centrul a- 
tentiei lucrărilor comitetului se află 
problemele dezvoltării schimburilor 
economice între țările europene cu 
sisteme social-economice diferite.

Luind cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, reprezentantul român. Victor 
Aldea, referindu-se la îmbunătățirea 
climatului politic pe continentul nos
tru și la pregătirile pentru viitoarea 
conferință europeană privind secu

Declarația M.A.E. 
al R.P.D. Coreene

PHENIAN 30 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
de Externe al R.P.D. Coreene a dat 
publicității o declarație în legă
tură cu retragerea oficială a Pakis
tanului din așa-numita „Comisie 
O.N.U. pentru unificarea și reface
rea Coreei".

Declarația relevă că această comi
sie, creată în mod ilegal, a desfășu
rat activități care n-au făcut decît 
să ridice obstacole in calea regle
mentării problemei coreene. Cu a- 
tît mai mult, existența ei nu este 
necesară în prezent, cînd în Coreea 
a fost publicată Declarația comună 
a Nordului și Sudului, in care sînt 
precizate principiile independentei, 
reunificării pașnice și uniunii națio
nale, cînd pe baza acestei declarații 
se desfășoară dialogul și contactele 
între Nord și Sud.

în încheiere, Declarația cheamă 
țările membre ale comisiei să nu 
mai participe la activitățile acesteia 
și să se retragă din comisie. Tot
odată, în declarație se arată că este 
cazul ca O.N.U. însăși să adopte 
măsuri pentru dizolvarea comisiei 
respective.

ritatea și colaborarea, a subliniat 
necesitatea intensificării eforturilor 
comitetului în vederea elaborării de 
recomandări practice vizind elimi
narea obstacolelor din calea comer
țului intereuropean și promovarea 
acestui comerț.

Totodată, reprezentantul român a 
relevat importanța pe care o pre
zintă, pentru facilitarea comerțului 
intereuropean, aplicarea nediscrimi
natorie a sistemului generalizat de 
preferințe vamale. în favoarea tu
turor țărilor în curs de dezvoltare, 
indiferent de sistemul lor social-e
conomic sau zona în care sint si
tuate.
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agențiile de presă transmit:

Joi, la Budapesta a fost sem
nat planul pentru aplicarea a- 
cordului de colaborare culturală 
și științifică dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Ungară pe anii 1973— 
1974. Planul, care prevede dez
voltarea și aprofundarea in con
tinuare a relațiilor culturale și 
științifice dintre cele două țări, 
a fost semnat de Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe al României, și Demeter 
Sandor, vicepreședinte al Insti
tutului ungar pentru relații cul
turale cu străinătatea. La sem
nare a fost, de față loan Cotoț, 
ambasadorul României la Buda
pesta.

Lucrările primei sesiuni 
a Consiliului Organizației 
Internaționale de Teleco
municații 
sputnik"

Cosmice „Inter-
s-au încheiat la Mos

cova. La lucrări au participat repre
zentanți ai Bulgariei, Cehoslovaciei, 
Cubei, R.D.G., Mongoliei, Poloniei, 
României. Ungariei și U.R.S.S. care 
fac parte din această organizație. 
Consiliu] a analizat probleme legate 
de realizarea programului de creare 
a sistemului de telecomunicații cos
mice „Intersputnik", precum și pro
bleme organizatorice referitoare la 
activitatea organizației.

Convenția constituționa
lă din Filipine 3 ad°ptat> cu 
271 voturi contra 14, noua constitu
ție. Potrivit prevederilor acesteia, 
președintele Ferdinand Marcos este 
numit, pe o perioadă nedeterminată, 
șef al guvernului interimar. Noua 
lege fundamentală urmează să fie 
supusă unui referendum național la 
15 ianuarie 1973.

Secretar general al „Fron
tului popular arab" de spriJi- 
nire a mișcării palestinene de rezis
tentă a fost ales Kamal Joumblat, 
liderul Partidului Socialist Progre
sist Libanez.

Intr-un raport al Națiunilor 
Unite se arată că discrepanța 
între cheltuielile militare in 
lume și ajutorul acordat țărilor 
subdezvoltate este șocant. Chel
tuielile in scopuri militare — a- 
rată raportul — au atins cifra de 
200 miliarde dolari pe an, in 
timp ce ajutorul destinat zonelor 
subdezvoltate ale lumii se ridică 
doar la 8 miliarde.

Todor Jivkov, Prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, l-a primit, 
miercuri, pe Luis Corvalan, secretar 
general al P.C. din Chile, aflat în 
vizită la Sofia.

Președintele S.U.K., Ri- 
chard Nixon, a numit pe Peter J. 
Brennan în funcția de ministru al 
muncii, în locul lui James D. Hodg
son, informează agenția United 
Press International.

La Centrul spațial Cape
început joi dimiKennedy au

neața, la ora 8.30 ora locală (ora 15.30 
ora Bucureștiului), operațiunile nu
mărătorii inverse care se vor încheia 
miercuri, 6 decembrie, ora 21,53 (la 
7 decembrie, ora 4,53 după meri
dianul Bucureștiului), o dată cu lan
sarea navei spațiale „Apollo-17“, ul
tima misiune lunară americană din 
cadrul programului „Apollo".

SUCCES AL FORȚELOR DE STÎNGA 
ÎN ALEGERILE DIN OLANDA

Rezultatele definitive ale alegeri
lor anticipate din Olanda — în ca
drul cărora s-a înregistrat o parti
cipare ridicată la vot. 82,9 la sută. 
— indică drept cîștigător principala 
grupare de opoziție. Partidul Mun
cii (socialist) care, dobîndind 43 de 
mandate (cu 4 mai mult față de 
alegerile generale din aprilie 1971). 
și-a consolidat poziția ca primă for
mație politică a tării. De asemenea, 
un alt partid din opoziție. Partidul 
Politic Radical, a obținut un spor 
de 5 mandate. Un succes important 
l-a înregistrat Partidul Comunist din 
Olanda, care și-a mărit reprezen
tarea în parlament de la 6 la 7 
locuri. Comuniștii, de altfel, s-au do
vedit deosebit de activi în cadrul 
actualei campanii electorale, ei pro- 
nunțîndu-se pentru dezvoltarea unor 
orientări realiste pe plan intern și 
extern.

în schimb, scrutinul a fost. în ge
neral, defavorabil așa-numitelor par
tide confesionale, componente ale 
coaliției guvernamentale de pînă 
acum, cu o orientare de centru 
dreapta, căreia i s-a opus Blocul 
Progresist (constituit din Partidul 
Muncii, partidul „Democrați ’66“ și 
Partidul Politic Radical) — cu orien
tare de centru stingă, mai apropiat 
de aspirațiile și revendicările pătu

Erich Honecker, prim-se
cretar al C.C. al P.S.U.G.. a primit, 
joi, la Berlin, delegația de partid și 
guvernamentală a Guineei, condusă 
de ministrul Ismael Toură, membru 
al Biroului Politic Național al C.C. al 
Partidului Democrat din Guineea.

Guvernul panamez a ad°p- 
tat o hotărire privind obligativitatea 
înscrierii oficiale a tuturor firmelor 
comerciale străine care acționează în 
tară, informează agenția Prensa La
tina. Totodată, printr-un ordin al 
Ministerului de Interne și Ministeru
lui Justiției, firmele străine vor fi 
obligate să folosească limba spaniolă 
in documentele și reclamele comer
ciale. precum și în toată activitatea 
pe care o vor desfășura pe teritoriul 
panamez.

rilor largi ale populației. Este grăi
tor reculul sensibil înregistrat de 
cel mai important partid confesio
nal, Partidul Popular Catolic, care a 
întrunit 27 de mandate, cu 8 mai 
puțin decit anul trecut. Uniunea 
Creștin-Istorică, la rindul ei, a pier
dut 3 locuri.

După cum e cunoscut, alegerile 
anticipate au fost determinate de 
pierderea majorității parlamentare a 
cabinetului prezidat de Barend Bies- 
hcuvel — din care făceau parte par
tidele confesionale amintite. Parti
dul liberal și partidul „Democrații- 
socialiști '70" (D.S. ’70) — criza gu
vernamentală grefîndu-se pe fondul 
unei situații economice nesatisfă
cătoare. Politica de austeritate a.gu
vernului Biesheuvel. axată îndeosebi 
pe limitarea cheltuielilor de Interes 
public și pe sporirea taxelor și a im
pozitelor, a produs nemulțumirea 
păturilor largi, amplificată și prin 
înregistrarea, în acest an, a unei ci
fre record de șomeri : 130 000 față de 
99 000 la sfîrșitul anului 1971. Pe de 
altă parte. Olanda n-a reușit să facă 
excepție de la „regula jocului mone
tar occidental" și, în consecință, spi
rala inflaționistă s-a agravat con
tinuu, preturile crescind numai în 
ultimul an cu 7,8 la sută. Situația

TEHERAN

încheierea convorbirilor 
irano- iugoslave

TEHERAN 30 (Agerpres). — La 
Teheran s-au încheiat convorbirile 
oficiale iugoslavo-iraniene dintre de
legațiile guvernamentale ale celor 
două țări, conduse de Amir Abbas 
Hoveyda, premierul Iranului, și Gp 
mal Biedici, președintele Consiliulu 
Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
relatează agenția Taniug.

Cele două delegații au abordat 
probleme privind intensificarea rela
țiilor bilaterale și continuarea cola
borării dintre cele două țări pe plan 
internațional, în special in cadrul 
O.N.U.

Delegația iugoslavă a fost primită 
de șahinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr. Cu acest 
prilej, au fost discutate probleme ac
tuale ale situației internaționale, în
tre care aspecte ale necesității eli
minării discrepanțelor dintre țările 
dezvoltate și cele in curs de dezvol
tare.

la care s-a ajuns impunea o noul 
consultare electorală.

Primele comentarii apărute dupl 
alegeri lasă să se întrevadă greu
tăți în legătură cu configurația vii
toarei echipe guvernamentale, deoa
rece nici partidele fostei coaliții și 
nici formațiile din opoziție nu dețin 
o majoritate clară în parlament. în 
aceste condiții, rolul de arbitru s-ar 
putea să-i revină din nou partidului 
„D.S. ’70", care, acceptând în 1971 
să facă parte din fostul cabinet 
Biesheuvel, i-a acordat acestuia ma
joritatea necesară pentru a func
ționa, tot el fiind, ulterior, factorul 
decisiv care a provocat și demisia 
cabinetului respectiv din luna iulie 
a.c. în ceea ce îl privește, Partidul 
Comunist a arătat că este „momen
tul unei cotituri fundamentale", 
precizînd că „trebuie dusă o luptă 
unită pentru o forță guvernamentală 
progresistă — în care comuniștii și 
socialiștii să formeze nucleul — 
realizată cu sprijinul mișcării sindi
cale și al tuturor oamenilor muncii".

Analizînd situația existentă — 
echilibrarea forțelor politice ale ță
rii —, observatorii prevăd o perioadă 
lungă și dificilă pînă la cristalizarea 
unei soluții guvernamentale viabile.

D. O.
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