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Muterîile prime - 
măsurate, cîntărite 
și utilizate cu simț 
gospodăresc !
Semnale preluate 
Practica pledează 
pentru reactualiza
rea unei metode 
simple și eficiente - 
irigarea prin brazde 
Tovarășii noștri, așa 
cum sînt, așa cum 
i-am dori să fie !

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri
al R.P. Polone, Jozef Tejchma

1947
1972 Munca plină de avint a țării întregi,

sub semnul marii sărbători

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit sîmbătă, 2 de
cembrie, pe tovarășul 'Jozef Tejch
ma, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone, preșe
dintele părții polone în Comisia 
guvernamentală polono-română de 
colaborare economică.

La întrevedere au participat to
varășii Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Janos Fazekas, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele părții

române in Comisia guvernamen
tală rornâno-polonă de colaborare 
economică.

A luat parte, de asemenea. Ja
romir Ocheduszko, ambasadorul 
R.P. Polone la București.

Cu prilejul întrevederii, oaspe
tele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea to
varășului Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., un sa
lut prietenesc.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rîndul său, 
tovarășului Edward Gierek, salu
tări prietenești.

în cadrul convorbirii au fost a- 
bordate probleme ale relațiilor e- 
conomice româno-polone.

întrevederea s-a desfășurat tn- 
tr-o atmosferă prietenească.

MESAJUL

Milioanele
otelarilor

J

hunedoreni
O lumină strălucitoare țișnită 

din șticul cuptorului 7 străpunge 
semiobscuritatea halei de la oțe- 
lăria nr. 2 a combinatului hune- 
dorean. Se elaborează prima 
șarjă de oțel din acest schimb 
de noapte.

Din nou încărcarea; apoi con
fecționarea pragurilor de dolo- 
mită la ușile cuptorului. După 
terminarea lucrării, pe platfor
mă au rămas citeva grămezi de 
dolomitâ, ceva fier vechi îm
prăștiat. Mai. in glumu, mai m 
serios, maistrul de 
loan Crișan 
și-i întreabă 
aici :

— Ce ziceți, 
ma de ocară ?

Oamenii il privesc, zimbesc și 
pe tăcute string totul, restabi
lind curățenia și buna orindu- 
ială.

In jurul orei 2 noaptea, co
muniștii de la „șapte" și „opt“ 
mai dau o raită prin spatele 
cabinei de comandă, unde rin- 
duiesc cu grijă cărămizile de 
magnezltă și cromomagnezită. 
Pentru că sint foarte scumpe. 
Prim-topitorul' Vasile Bombă, 
de la „opt", are un fel al lui 
propriu de a le exprima va
loarea :

— Fiecare cărămidă din astea 
costă mai mult decit două ki
lograme de zahăr. Si cite ase
menea cărămizi nu se mai ri
sipesc pe la cuptoare... indus
triale '! Mai ales noaptea, cînd 
le aduc aici... De la dolomită 
vreo 100 de lei, de la fier 
vechi și cărămizi, împrăștiate 
sau stricate, alte sute și uite 
așa se ajunge la mii de lei. Nu 
le-ar sta mai bine miișoarelor 
astea în pușculița țării, a noas
tră ?

Gîndul la economii, preocu
parea de a pune capăt oricărei 
forme de risipă, mare sau 
mică, au făcut ca in „pușculița" 
economiilor, de care ne vorbea 
Vasile Bombă, oțelarii hunedo- 
reni să „siringă" în primele trei 
trimestre ale acestui an peste 
17 milioane lei. adică valoarea 
a peste 400 tone de feroaliaje, 
aproape 1000 tone de metal, 
7 800 tone refractare, 920 tone 
utilaj de turnare și a multor 
altor materiale economisite. Se 
vor putea găsi, probabil, unii 
care să zică: păi dacă ați econo
misit atitea milioane lei, de ce 
vă mai bateți capul cu citeva 
miișoare ?!

Iată insă că pe oțeluri, ase
menea lucruri ii preocupă. Pen
tru că așa, după cum sublinia 
comunistul loan Crișan, fiecare 
fărimă de material poartă 
ea muncă, poartă valoare, 
apoi, milioanele astea de 
nomii nu se fac risipind, 
dimpotrivă, gospodărind fiecare 
valoare mică sau mare.

Sabin 1ONESCU
corespondentul „Scînteii"

Cu 30 de zile mai devre
me au îndeplinit planul 
anual oamenii muncii din 
industria județului Boto
șani Potrivi calculelor, 
cu un asemenea avans a 
anuale de producție — rod 
ciei. priceperii și spiritului 
re al comuniștilor și celorlalți oa
meni ai muncii din județ — creea
ză posibilitatea ca pină la finele 
anului să se obțină o producție in
dustrială suplimentară de cel puțin 
180 milioane lei, reprezentînd 50 tone 
fire tip bumbac, confecții in valoare 
de 26 milioane lei, 27 000 tone zahăr, 
110 tone unt. piese de schimb pentru 
tractoare și mașini agricole în valoa
re de 3 milioane lei ș.a.

Cu acest prilej. Biroul Comitetu
lui județean Botoșani al P.C.R. a 
adresat o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se arată că rezultatele obținute 
de oamenii muncii botoșeneni repre-

realizarea
sarcinilor 
al hărni- 
de dărui-

zintă un răspuns prin fapte vibran
tului îndemn al secretarului general 
al partidului, rostit de la malta tri
bună a Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român, de a se 
crea toate condițiile pentru înfăp
tuirea cincinalului înainte de termen.

Ne angajăm, în continuare, se 
spune în telegramă, pentru tradu
cerea în viață, fără preget, a impor
tantelor sarcini cuprinse în expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Plenara C.C. al P.C.R. din 20—21 
noiembrie a. c., să muncim mai bine, 
mai eficient pentru pregătirea temei
nică și realizarea intr-un termen și 
mai scurt a planului pe anul 1973, să 
asigurăm punerea în funcțiune cu 
1—3 luni mai devreme a obiectivelor 
productive, să folosim mai chibzuit 
toate resursele materiale, financiare 
și forța de muncă de care dispunem, 
valorificînd pe plan superior price
perea oamenilor, inteligența lor crea
toare.

Un nou record de înain
tare în abataje frontale, cu 
tăierea cărbunelui cu combina și sus-

schimb
arată către ele 

pe oamenii de

ne facem fir-

in

eco- 
ci,

Orice stat se caracteri
zează printr-o clasă sau 
forja socială dominantă, 
căreia ii corespunde o 
formațiune politică înde
plinind rolul conducător.

Socialistă 
politică 
întregii 

Partidul

plmmd ,rolu. „„ 
In Republica 
România, forța 
conducătoare a 
societăți este
Comunist Român. Aceas
tă formulare lapidară, în
scrisă în Constituție, con
sacră una dintre realită
țile fundamentale ale so
cietății românești contem
porane. Rolul conducă
tor al partidului s-a for
mat ca urmare a voinței 
poporului, a încrederii a- 
cordate de popor parti
dului care s-a dovedit la 
înălțimea misiunii sale 
istorice de avangardă 
revoluționară a luptei 
maselor muncitoare pen
tru cucerirea puterii, de 
stat major al operei de 
construcție socialistă.

Exercițindu-se. in pri
mul rînd. prin stabilirea 
liniilor fundamentale ale 
politicii statului, ale ope
rei de construcție socia
listă, rolul conducător al 
partidului comunist re
prezintă trăsătura esen
țială. fundamentală si de
terminantă pentru struc
tura și evoluția orînduirii 
noastre socialiste. Ca
racteristic pentru condu
cerea de către partid a 
societății este 
ea se exercită 
turor sferelor 
tice, sociale.
spirituale. Construcția so
cietății socialiste si con
ducerea statului de către 
partidul comunist 
inseparabil legate, 
ponente organice.
într-o interdependentă si 
intercondiționare orga
nică.

în același timp, rolul 
conducător al partidului 
asigură un șir de fac
tori specifici. decisivi 
pentru superioritatea o-

rînduirii noastre. în timp 
ce în orice republică bur
gheză. politica partidului 
aflat la putere exprimă 
interesele unei anumite 
clase său 'grupări socia
le. la noi politica parti
dului comunist exprimă

r

faptul că 
asupra tu- 
vieții poli- 
economice.

sint 
com- 

aflate

ținere a stratului cu stilpi indivi
duali, a fost realizat la mina Horăști 
din bazinul Motru. Brigada condusă 
de comunistul Grigore Ion de la aba
tajul nr. 43 sectorul I a realizat 86 
m 1 avansare, cu 5.5 m 1 mai mult 
decit vechiul record, stabilit cu doi 
ani in urmă tot aici. Ing. Nicolae 
Civitu, șeful sectorului I, ne relata : 
..De fapt, este vorba de un record al 
productivității. Față de randamentul 
de 8 tone lignit 
nificat, minerii 
realizat peste 12 
lungul celor 30
bune brut, cantitate din care 
mult de un sfert a fost realizată 
te plan. Dedicăm recordul nostru ce
lei. de-a XXV-a aniversări a repu
blicii'1.

pe post, cit era pla- 
din acest abataj au 
tone,., extrăgind 
de zile 20 550 t

de-a 
căr- 
mai 
pes-

Nivelul planificat al pro
ductivității muncii a fost 
depășit cu Ia sut®’ obținîndu-se 
un spor de producție de 2 981 lei pe 
fiecare salariat in industria județului

realizează o eficientă su
perioară a activității de 
conducere a societății, 
prevenind - dispersarea 
forțelor, irosirea energii
lor. concențrîndu-le spre 
obiective precis determi
nate, spre direcții hotări-

REPUBLICA NOASTRĂ SOCIALISTĂ

Trăsături definitorii, instituții fundamentale (II)

-forța
conducătoare

a statului
interesele întregului po
por. pentru că ea este 
pusă în slujba victoriei 
socialismului și comunis
mului, făuririi unei vieți 
demne și fericite a oa
menilor muncii.

Consensul unanim
care se bazează rolul 
conducător al partidului 
ii dă posibilitatea 
realizeze unitatea

pe

să ’ 
de

toare pentru progresul 
societății.

Conducerea societății 
de către partidul nostru 
— înarmat cu cunoaș
terea legilor obiective ale 
dezvoltării sociale — dă 
posibilitatea promovării 
unei politici științifice, 
după cum creează condi
ții pentru perfecționarea 
continuă a organizării 
tuturor sferelor vieții e- 
conomice și sociale.

Factorul esențial

conducerii de către partid 
constă în îmbinarea o- 
rientării generale cu ac
tivitatea practică pentru 
realizarea efectivă a o- 
biectivelor stabilite. For
ța partidului ide mobili
zare a maselor izvorăște 
.din aceea.că el.isi elabo
rează politica si desfă
șoară întreaga activitate 
in strînsă legătură cu po
porul ; dialogul perma
nent cu poporul este me
toda fundamentală de 
conducere a societății 
noastre. în indeplinirea 
funcțiilor ce ii revin in 
acest sens, partidul are 
un sprijin do nădejde în 
Frontul Unității Socialis
te, în organizațiile de 
masă și obștești, compo
nente ale acestuia — în 
primul rînd, sindicatele. 
U.T.C.-ul.

Necesitate obiectivă, 
amplificarea funcției con
ducătoare a partidului 
presupune perfecționarea 
modalităților practice de 
exercitare a atribuțiilor 
ce ii revin. imprimarea 
unui caracter științific in- 
tregii activități de partid. 
O deosebită Însemnătate 
principială are in acest 
sens indicația programați-, 
că a Conferinței Națio
nale, care a subliniat că 
afirmarea și creșterea ro
lului conducător al parti
dului se exprimă prin in
tegrarea sa organică în 
activitatea și viața între
gii societăți. Singura for
ță politică în stare să 
călăuzească poporul spre 
construirea societății co
muniste în România, par
tidul unește în jurul său 
pe cei peste 20 milioane 
fii ai țării, care văd în 
politica partidului propria 
lor politică, chezășia în
floririi patriei socialiste. 
Articolul următor va a- 

vea ca temă : Clasa con
ducătoare a societății — 
clasa muncitoare.

voință și acțiune a în
tregului popor. Astfel, el

Dragi cititori, pentru a consemna faptele deosebite,

realizările de seamă ale vremii noastre,

VĂ OFERIM CARNETUL DE REPORTER
Zilnic, în fiece oră, minut sau secundă, pe întregul cuprins 

al republicii, se petrec fapte de muncă emoționante prin sem
nificația lor, afirmînd convingător spiritul de abnegație ai tu
turor celor ce muncesc, uriașa disponibilitate constructivă, ho- 
tărîrea de a împlini exemplar programul partidului de înflori
re a României socialiste.

Ca să surprindă în plinătatea lor toate aceste fapte, reporte
rul ar trebui să fie în mii și mii de locuri în același timp : ra
darul atenției sale profesionale ar trebui conectat la toate fron
turile de muncă unde milioane de oameni creează, își fac mai 
mult decît simpla datorie, devansează termene, inovează, fac ca 
zilele acestui cincinal, pe care ne-am angajat să-l îndeplinim 
înainte de termen, să fie mai repede încărcate cu fapte-

Reporterul ar trebui să fie...
Dar unde n-ar trebui să fie reporterul pentru a nu scăpa 

nimic din tumultul acestor fapte deosebite din anul 25 al repu
blicii ?

Iată de ce ne adresăm cititorului — reporterul cel mai in
format, omul aflat cel mai aproape de trăinicia întîmplărilor, a 
faptei deosebite, punîndu-i la dispoziție carnetul de reporter, 
rugîndu-1 să consemneze și să trimită redacției episoadele deo
sebite din munca avîntată a colectivelor în mijlocul cărora tră
iește, invitîndu-1 să creioneze cu cerneala realității chipuri de 
oameni deosebiți, aflați în eșaloanele de frunte ale întrecerii so
cialiste, oameni care se remarcă prin mari împliniri la locul de 
muncă, printr-o atitudine înaintată, exemplară.

Ziarul pune, așadar, la dispoziția cititorilor coloanele sale 
pentru publicarea acestor mesaje ale hărniciei și abnegației, a-
dresîndu-le tuturor invitația de a consemna faptele și episoadele 
demne de a întregi ampla cronică de muncă pentru înflorirea 
României socialiste, pentru cinstirea pătrarului de veac al repu
blicii.

Carnetul de reporter si coloanele ziarului vă stau, stimati cititori, la dispoziție. 
_____________________________ s_______________________ 7

Mureș. Rezultatele obținute sînt 
duble față de angajament, multe 
unități industriale, printre care în
treprinderea Electrocentrale Mureș. 
C.I.A. Tg. Mureș. Țesătoria de lină 
Sighișoara și altele inregistrînd spo
ruri peste media județului. Fabrica 
de zahăr Luduș, bunăoară, a realizat 
o depășire de aproape 29 Ia sută, ceea 
ce a atras după sine îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor dc producție pe 
anul în curs cu mult inainte de ter
men.

I

Valorificarea superioară 
a metalului este un obiectiv 
principal al Întreprinderii „Tehno- 
frig“ Cluj. Față de 1965, in 1972 se 
consumă cu 77,6 kg metal mai pu
țin pentru fabricarea unui agre
gat de frig de 850 kilocalorii pe 
oră. cu 173 kg la cel de 10 000 kilo
calorii, cu 422 kg la cel de 20 000. 
cu 300 kg mai puțin la compreso
rul frigorific de 150 000 kilocalorii 
pe oră etc. Sursa reducerii consu
mului de metal o constituie re- 
proiectarea și modernizarea unor 
mașipi și utilaje frigorifice și pentru 
industria alimentară, introducerea 
unor tehnologii moderne, cum ar fi 
forjarea in matrițe, turnarea in co- 
chile, utilizarea integrală a deșeurilor 
din metal inoxidabil in urma retopi
rii acestora in cuptorul cu inducție, 
debitarea tablelor cu instalația oxi- 
flux și cea cu plasmă ș.a. în cadrul 
acțiunii de economisire a. metalului, 
tin colectiv larg de specialiști'și frun
tași in producție a revizuit consu
murile de metal la o seamă de pro
duse și a stabilit măsuri pentru re
ducerea lor in continuare. Au fost 
depistate astfel rezerve de reducere 
a 360 tone metal.

adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
colectivului de muncitori, tehnicieni

mod 
care

Dragi tovarăși,
Doresc să vă mulțumesc în 

cordial pentru scrisoarea pe 
mi-ați adresat-o, precum și pentru
invitația de a lua parte la sărbăto
rirea împlinirii a douăzeci de ani de 
la înființarea uzinei dumneavoas
tră, întrucît nu am posibilitatea să 
particip personal la aniversare, do
resc să vă adresez pe această cale, 
dumneavoastră, tuturor, cele mai 
calde felicitări cu prilejul acestui 
important eveniment din viața uzi
nei.

Apreciez contribuția deosebită pe 
care muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de la Uzina de prelucrarea 
maselor plastice Buzău — impor
tant obiectiv al industriei noastre 
chimice creat în ahii puterii popu
lare — au adus-o și o aduc la opera 
de industrializare socialistă, de 
dezvoltare a economiei noastre na
ționale. Muncind cu abnegație pen
tru transpunerea în viață a politicii 
partidului, tînărul colectiv al uzi
nei a acumulat în acești 20 de ani 

-o experiență bogată, reușind să-și

îndeplinească în condiții tot mai 
bune sarcinile importante ce i-au 
revenit.

Am convingerea, dragi tovarăși, 
că această aniversare va constitui 
pentru voi toți un îndemn de e 
acționa și mai hotărît pentru a dez
volta realizările de pînă acum, asi- 
gurînd, împreună cu celelalte co
lective de oameni ai muncii, cu în
tregul popor, transpunerea cu 
succes în viață a importantelor o- 
biective stabilite de Conferința Na
țională și de Congresul al X-lea 
al partidului, în vederea dezvoltă
rii economico-sociale a țării, a edi
ficării societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noastră.

încredințat că veți face totul 
pentru a vă duce cu cinste la în
deplinire angajamentul luat — de 
a realiza sarcinile ce vă revin din 
planul cincinal în patru ani și. ju
mătate — vă urez noi succese și sa
tisfacții în muncă și în viața per
sonală. multă sănătate Si fericire.

NICOLAE CEAUSESCU

In paq. a V-a t

DECRETUL PRIVIND CONFERIREA „ORDINULUI MUN
CII” CLASA 1 UZINEI DE PRELUCRAREA MASELOR PLAS 
TICE BUZĂU.

Arhitectura nouă, modernă, în zona centrală a orașului Vaslui

Recunoștință și apreciere guvernului 
și poporului român pentru sprijinul

acordat Națiunilor Unite în efortul de a
menține pacea și securitatea internațională"

Convorbire cu secretarul general al O.N.U., KURT WALDHEIM

Dezbaterea și adoptarea în unanimitate în Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite a rezoluției elaborate de România. în 
colaborare cu alte 31 de state, privind necesitatea întăririi rolului O.N.U. 
in viața internațională, a demonstrat larga adeziune la această iniția
tivă, care a întrunit numeroase aprecieri elogioase. Intr-o convorbire 
pe care a avut-o cu corespondentul nostru Ia Națiunile Unite, secre
tarul general ai O.N.U.. dl. Kurt Waldheim, a ținut. la rîndul său, 
să își exprime înalta considerație față de propunerea României.

La începutul convorbirii, d-sa a 
subliniat că „apreciază pozitiv ini
țiativa luată de guvernul României 
de a înscrie pe agenda sesiunii A- 
dunării Generale punctul vizind creș
terea rolului O.N.U. în menținerea 
și întărirea păcii și securității inter
naționale. in dezvoltarea colaborării 
intre toate națiunile, in promovarea 
normelor dreptului international în 
relațiile dintre state. Dezbaterile din 
plenară au dovedit că aceasta este 
o problemă care preocupă multe sta
te membre ale organizației, in pre
zent. cînd se fac simțite tendințe de 
a se discuta și rezolva problemele 
internaționale in afara O.N.U.. fapt 
care neliniștește multe țări. în ge
neral. se observă tendința de a se 
abandona diplomația multilaterală. 
Acest fenomen este sesizat. în mă
sură mai mare de țările mici și mij
locii, decît de alte țări, pentru că ele

au cel mai mult de pierdut în ca
zul diminuării rolului politic al Na
țiunilor Unite. O.N.U. fiind una din 
modalitățile principale de a-și face 
auzit glasul in problemele interna
ționale. Comunitatea internațională 
se găsește acum , in fata alternati
vei : ori va folosi O.N.U., îi va spori 
eficacitatea prin utilizarea sa din plin 
de către toate statele mari, mici și 
mijlocii, ori se va întoarce la vechea 
diplomație cu riscurile și pericolele 
pe care le implică".

Revenind la inițiativa României, 
secretarul general al O.N.U. a ară
tat că „includerea acestei probleme 
in sfera preocupărilor directe ale 
statelor membre este un semn încu
rajator, întrucît concentrează atenția 
statelor ca și a comunității interna
ționale asupra imperativului întăririi 
rolului Națiunilor Unite în lume. 
Să nu fiu înțeles greșit, nu sint con

tra încercărilor de a se soluționa pe 
cale bilaterală unele probleme in
ternaționale și bilaterale, crize, con
flicte. războaie, insă nu cred că. in 
ultimă instanță, este posibil să re
zolvi totul prin intermediul diplo
mației bilaterale. în epoca noastră 
a revoluției științifice și tehnice con
tinue. a interdependențelor politice 
și e<x>nomice. bilateralismul și diplo
mația multilaterală se completează 
reciproc. Am spus-o și in introdu
cerea la raportul anual. Noi nu pu
tem aștepta ca problemele Întregii 
lumi să fie rezolvate in afara 
O.N.U. ; această organizație ne este 
necesară pentru că a fost și va ră- 
mine cel mai bun instrument pe 
care il avem la dispoziție in vederea 
cooperării internaționale multilatera
le. Și orice putem face in această 
direcție a întăririi organizației este 
de un real folos nu numai pentru 
statele mici și mijlocii, ci și pen
tru marile puteri".

Referindu-se la faptul că O.N.U. 
este, in fond, suma voinței politics 
a statelor care o compun, oglinda

C. ALEXANDUOAIE
(Continuare în pag. a V-a)
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FAPTUL
în satele brașovene

DIVERS
Trenul
a fost oprit
la timp

Aflat cu oile pe o pășune din 
apropierea podului de cale fera
tă de peste piriul Călmățuiul, 
Costică Slătan, elev în cla
sa a VIII-a de la școala ge
nerală din satul Poiana (Olt), 
a observat că, r 
ne de cițiva metri, firul I al 
liniei ferate dintre stațiile Mi- 
hăești și Radomirești, in urma 
unei alunecări de teren, rămă
sese suspendat jn aer. L-a anun
țat imediat pe acarul Florea Co
toi din stația Radomirești. Cu- 
rînd, la fața locului a venit și 
pensionarul ceferist Gheorghe 
Floricel. Trebuia acționat ime
diat. Pensionarul și elevul au 
rămas pe loc, iar acarul a por
nit în fugă spre stația Mihăești, 
pentru a opri trenul nr. 20 821 
care urma să fie dirijat pe a- 
ceastă linie. între timp insă tre
nul pornise din stație. Acarul 
Fl. C. a dat semnalele de oprire 
și... evenimentul de cale ferată 
a fost evitat. La scurt timp 
după aceasta — ne relatează ing. 
Dimitrie Galopența din cadrul 
Regionalei de căi ferate Craiova 
— linia respectivă era redată 
circulației. Pentru fapta lor, ele
vul Costică Slătan, acarul Ho
rea Cotoi și pensionarul Gh. 
Floricel au fost premiați.

pe o porțiu-

Gh.

Hoții de...
cifru

cală-
unor

De la o vreme, numeroși 
tori semnalau dispariția 
bagaje lăsate de ei în casetele cu 
cifru instalate in Gara de fiord. 
Intr-una din zile, in urma unei 
supravegheri atente a casetelor 
de către lucrători ai serviciului 
de transporturi al miliției, tine
rii Petre și Mihai Panciu, din 
comuna Sihlea (Vrancea), Lu
cian Ștefanache, din Marțineșți 
(Vrancea) și Mihai Coroi, din 
Botoșani, str. Războieni nr. 7 — 
toți fără ocupație — au fost 
surprinși pe cind încercau sat 
dispară cu diverse bagaje abia 
depuse de pasageri în casete. 
Toți patru „se specializaseră" in 
furtul... cifrurilor pe care unii 
deponenți, în grabă sau din nea
tenție. le formau chiar sub ochii 
lor ! Acum, tuturor celor patru 
li se pregătesc „valizele* pentru 
instanța de judecată,

Nuntă
tragică

în satul Celei, comuna Tisma- 
na (Gorj), avea loc o nuntă. Spre 
seară, mulți dintre cei ce parti
cipau Ia petrecere au ieșit la 
horă... în mijlocul șoselei care 
trece prin sat! La un moment 
dat, pe drum a apărut autoca
mionul 21-GJ-594, condus de șo
ferul Constantin Burciu, de la 
Autobaza 3 Tg. Jiu. Din cauza 
unei defecțiuni la sistemul de 
frînare, C.B. n-a mai putut opri 
la timp ți a intrat cu mașina 
în horă. Accidentul a avut con
secințe tragice : o persoană a 
decedat, iar alte patru au fost 
grav rănite.

fn apropiere de localitatea 
Dulceanca (Teleorman), in zona 
mlăștinoasă a cimpiei Burdei, 
ferit de căile de acces, se află 
un monticul. Săpăturile arheolo
gice efectuate recent aici de 
către Suzana Dolinescu-Ferche, 
cercetător la institutul de ar
heologie, au dus lă o descoperi
re deosebit de importantă. Pe 
un perimetru de numai 52 metri, 
lungime și 3 metri lățime au 
fost scoase la iveală 1 bordeie 
și 2 cuptoare mari, din secolul 
al VI-lea e.n. aparținind popu
lației autohtone din Cîmpta Ro
mână. Soliditatea bordeielor, 
densitatea neobișnuit de mare a 
construcțiilor, precum și boga
tul material ceramic (vase lu
crate de mină, din roata olaru
lui și ceramică fină de prove
niență bizantină) atestă continui
tatea in timp a așezării, consti
tuind, totodată, un bogat mate
rial de studiu referitor la înce
puturile formării poporului ro
mân.

r

432 km
pe bicicletă

După un calcul făcut zilele a- 
cestea. Ion Olteanu, din Mătă- 
saru (Dîmbovița), este autorul 
unui record deosebit : a străbă
tut 432 000 km pe bicicletă. Deși 
neomologată, performanța sa 
este cu atît mai valoroasă, dacă 
ținem seama că I.O., tehnician 
la atelierul de zonă C.F.R. Titu, 
de 30 de ani, face naveta de la 
domiciliu la locul său de muncă 
pe aceeași bicicletă și că în toți 
acești ani nu a întîrziat nici 
măcar un minut de la serviciu. 
Acum, în pragul pensionării, 
să-i urăm ciclistului de la Mă- 
tăsaru calde felicitări și mulți 
ani pe bicicletă !

Rubricd radoetotâ de i
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe POPESCU 
ți coraspondentii „Seinteii*

Meditând asupra proiectului de norme ale vieții și muncii comuniști
lor, ale eticii și echității socialiste, ne este mereu viu în conștiință în
demnul secretarului general al partidului de a considera trăsăturile spi
rituale ale constructorului societății socialiste nu in abstract, ei în pei
sajul viu, efervescent, generos al vieții de fiecare zi, al faptelor și ati
tudinilor de muncă, al gesturilor de fiecare clipă, gesturi în aparentă fără 
însemnătate, dar avînd darul, conjugate, să contureze chipul omului înain
tat al societății noastre. Despre asemenea fapte, atitudini, gesturi ne 
vorbesc, zilnic, sute de scrisori trimise la redacție, ele însele reflexe ale 
unei atitudini etice înaintate : dorința oamenilor muncii de a-șî cinsti 
tovarășii de nădejde, de a Ie face cit mai larg cunoscută experiența de 
muncă și viață — dorința, de asemenea, nobilă de a corecta comportă
rile neeorespunzătoare, Publicînd în această pagină citeva asemenea me
saje, ne facem datoria de a-î înscrie, astfel, pe autorii lor în ampla dez
batere etică prin intermediul căreia societatea noastră îșî studiază, defi
nește și dezvoltă Omul exemplar.

Un veteran al schelelor
Nu demult, maistrul zidar Teo

dor Vizitiu, de la I.J.C.M. Vran
cea, văzînd proiectul noului hotel 
turistic focșănean, la care urma 
să lucreze, a stat ce-a stat pe gîn- 
duri și pe urmă a spus : „Trebuie 
schimbată modalitatea de aplicare 
a elementelor de la decorul fața
dei". „De ce „Ca să facem eco
nomii". Au urmat discuții, demon
strații, confruntări cu proiectan
tul și pînă la urmă treaba s-a fă
cut așa cum spunea maistrul. Re
zultatul : 100 000 de lei economii, 
„Cum ai izbutit să-i convingi pe

toți, meștere ?“. „Foarte bine. Cind, 
din 52 de ani de viață 39 i-ai pe
trecut tot pe șantiere, nu-ți lip
sesc argumentele. Oamenii știu că 
nu vorbești despre meserie din 
auzite, că ai experiența ta, secre
tele tale profesionale — și te as
cultă". „Mai ai și alte secrete, meș
tere ?“. „Am. Nu multe, dar bune, 
că sînt verificate de practică". „De 
pildă, iată două «secrete» pentru 
zidari. Unu : abia atunci ești zi
dar cu adevărat cind. pe lingă me
seria de bază, ai mai învățat cel 
puțin încă una, toi din domeniul 
construcției. Doi : dacă vrei să faci 
treabă bună, să ai spor și să fii 
prețuit ea zidar, fă in așa fel ca 
odată ce te-ai urcat pe schele, să nu 
mai cobori de-acolo, fie ce-o fi, 
pînă nu se termină schimbul. Or- 
ganizează-ți din vreme materialele, 
oamenii, iar dacă are cineva să-ți 
spună ceva, oricine ar fi, sâ urce 
el la tine, nu să cobori tu la el, 
că zidul tu îl faci, tu răspunzi pen
tru termene și calitate, nu... mu
safirii. Nu sînt cine știe ce filozofii, 
dar eu le-am respectat, întotdea
una, iar cine m-a ascultat, n-a.ieșit 
rău. De pildă, dintre elevii mei 
vreo 30 stat și ei acum șefi de e- 
chipă, s-au răsptadit în toată țara 
și n-am auzit să mă facă vre'unul 
de rușine". (R. VORNICU).

PANOU BUNDE PRIVIT ÎNAINTE Dl PLECAREA IN CURSA
...Simple, calde, pli

ne de omenie. Ca 
faptele înseși. In pa
nou, sub inscripția 
„Cinste lor", două fo
tografii și textele dac
tilografiate a două 
scrisori. Semnatari : 
un profesor universi
tar din Craiova — 
grăbit să prindă trenul, 
s-căpase în mașină și 
actele și banii — și 
directorul unui muzeu 
din Capitală care 
uitase să-și mai nu

mere printre bagaje și 
servieta cu o parte din 
documente : înghesui
tă acolo, în spațiu! 
dintre banchete, o 
pierduse din Vedere.

în panou, deci, două 
scrisori omagiază, pe 
cit de simplu, pe atit 
de firesc, cinstea a 
doi oameni : taxime- 
triștii Constantin Ispas 
și Liviu Gheorghiu. 
La fiecare sfîrșit de 
tură, oamenii se întâl
nesc aici, în holul din

fața easieriei și pînă 
sînt gata formele, dis
cută despre kilometri, 
despre k prelungirea 
vieții mașinilor ; din 
cind în cînd privesc 
„panoul cinstei", al 
mtadriei lor profesio
nale, al exemplelor de 
urmat.

Ce poate fi mai to
nic, înainte de pleca
rea în cursă ? (LIVIU 
ANGELESCU, șeful 
stației dispecerat,
I.T.B.).

Eroismul
în bluză

de brigadier
O vale uscată a Dobrogei, nu

mită „Carasu", a devenit riu. Un 
rîu neînscris încă pe hartă, năs
cut din Dunăre, cu unda cit a 
Jiului și Oltului luate la un loc. 
Este sistemul de irigații Valea 
Carasu, asigurînd apă pentru 
180 000 de hectare. 2 000 de tineri 
din întreaga țară au lucrat aici, 
pe Șantierul național al tineretu
lui. Acum, cînd opera lor s-a în
făptuit, ctad urmează despărțirea, 
răsfoiesc cu emoție cartea de o- 
noare a șantierului. O cronică 
fierbinte a tinereții. La fiecare filă 
o faptă de muncă, un vers dta- 
tr-un poem despre eroismul în 
bluză de brigadier. Aleg la întâm
plare :

...Un tânăr draglinist, Iosif An- 
tohie, aflat într-un post de obser
vație, noaptea, a acționat — trei 
ore singur — țtatad piept apei care 
amenința culturile, instalațiile șan
tierului de la Amzacea. A biruit.

...Doi șoferi, Gheorghe Didea și 
Mihai Oprea, au lucrat două schim
buri în șir pentru aprovizionarea 
unor puncte de lucru „cheie" care 
condiționau darea în folosință, în 
avans, potrivit angajamentului bri
gadierilor, a 15 000 de hectare de 
noi amenajări. Se oferiseră sin
guri.

...Sub frigul pătrunzător al ier
nii, Vasile Spălățelu s-a aruncat 
gol în apa adîncă și înghețată a 
unui canal pentru a debloca stă- 
vilarul. Altminteri, lucrările ar fi 
fost întrerupte „Ești brigadier 
sau nu ești brigadier ?“ s-a întrebat 
el atunci...

Patru tineri din 2 000. Poate îi 
nedreptățesc pe ceilalți vorbind nu
mai despre aceștia. Dar o tac în 
speranța că aceste rînduri vor fi ci
tite ?i de acei tineri pierde-varâ ca- 
re-și omoară vremea prin barurile 
Constanței La numai cîțiva kilo
metri de ei se tatîmplă fapte de 
epopee. Poate vor găsi în stră
fundul conștiinței lor — de oa
meni tineri, totuși — impulsul de 
a ni se alătura. (AUREL BARA- 
RIU, comandantul Șantierului na
țional al tineretului, Valea Ca
rasu).

Chipul tovarășului de muncă, 
al omului de nădejde, aflat în
totdeauna alături, la bucurii și la 
greu, îl privești cu plăcere in ga
zeta de perete, la panoul frun
tașilor, în. ziar. Și comuniștii de 
la „Electromagnetica" au toate 
motivele să se bucure intilnin- 
du-se, în pagina de ziar, cu ima
ginea tovarășului lor de muncă, 
lăcătușul Vasile Grecu. Fiindcă 
el, comunistul Grecu, nu le este 
numai tovarăș de muncă : mul
tora le-a fost de-a lungul anilor 
dascăl Intr-ale meseriei. Fiindcă 
din cei 49 de ani ai săi, 24 sînt 
legați nemijlocit de viața, de 
destinele uzinei.

Prin mîinile lui trec zilnic 
carcasele care vor îmbrăca cen
tralele telefonice, releele din cele 
mai îndepărtate colțuri de țară 
și chiar de peste hotare. Sînt 
mesaje de metal, prin care, ală
turi de tovarășii săi, comunistul 
Vasile Grecu vorbește despre

----------------------------- ----------------------------------------------

hărnicia muncitorilor și ingineri
lor de la i vestita „Electromag
netica" bubureșteană. Acolo unde 
nu se creează doar produse teh
nice, ci se formează și oameni 
de calitate.

CINSTEA NOASTRĂ
CEA DE TOATE ZILELE...
...în viziunea 

ca pe o
Povestea un țăran 

cooperator :
— Azi așa, mîine 

așa, și vulpea s-a o- 
bișnuit cu nărav. In 
fiecare noapte, ghicind 
orele de somn ale paz
nicului, dădea cîte o 
raită pe la găinile 
cooperativei. Cînd is
prăvile roșcatei au a- 
juns la urechile pre
ședintelui cooperativei, 
șeful de fermă. îngri
jitorii, care mai de 
care, s-au plins : vi
cleana, șireata, ea ne 
păgubește. „O fi vul
pea hoață și vicleană, 
dar de ce nu astupați 
crăpăturile din perete 
pe unde se strecoară 
la găini ?“ — i-a do
jenit președintele. O- 
mul, de bună credință,

unui om care o înțelege 
atitudine fundamentală

și-a văzut mai departe, 
de treabă. Iată însă că 
după numai citeva zile, 
din nou îi aude pe șe
ful de fermă, pe în
grijitori : „vicleana,
hoața... nu se mai sa
tură I". I-a ascultat 
președint-ele cit i-a 
ascultat și le-a zis : 
„Vă asigur că începînd 
de azi vulpea nu va 
mai pleca de aici eu 
nici o găină. Vom cal
cula paguba pînă la 
ultimul ban și vom 
plăti frățește ospățul. 
Tot pînă la ultimul 
ban. Doar nu sînt 
vinovați ceilalți coo
peratori pentru ne
glijenta noastră. în
grijitorii vor plăti o 
parte din pagubă pen
tru că n-au astupat 
crăpăturile din perete, 
adică n-au îndeplinit

dispoziția pe care 
le-am dat-o. îmi 
imput, totodată, și mie 
o parte din pierderi 
pentru că n-am con
trolat cum se aplică 
dispoziția dată". Și, 
fără altă vorbă, pre
ședintele a dat dispo
ziție să fie tăiate chi
tanțe la casieria coo
perativei pentru el 
și pentru ceilalți. O 
fi președintele cel 
mai harnic dintre 
noi . toți, dar nici 
în dreptate și cinste 
nu-1 întrece nimeni.

...Faptul relațat s-a 
petrecut in comuna 
Gurbănești, județul 
Ilfov. Președinte al 
cooperativei agricole 
de aici este de mulți 
ani comunistul Dinu 
Danieliue. (C. MO- 
RARU).

Diversificarea 

si modernizarea rețelei • » 
de prestări de servicii 

către populație
în ultimii ani a avut loc « 

puternică dezvoltare și diversi
ficare a rețelei de prestări de 
servicii in satele și comunele 
județului Brașov. Citeva cifre 
stat concludente ; dacă în 1968 
în județ existau 359 unități cu 
579 de lucrători, în acest an 
funcționează 739 unități cu 1 681 
lucrători. Realizări importante 
s-au înregistrat însă ta direcția 
diversificării și modernizării ac
tivității de prestări de servicii 
către populație. în trecut, ga
ma serviciilor se limita în spe
cial la activitățile de cismărie, 
croitorie, frizerie. Mutațiile care 
au avut loc in această perioadă 
afectează activități de mare im
portanță. Astfel, au apărut 11 
ateliere de reparat obiecte de 
uz casnic la Racoș, Apața, Te- 
liu, Recea etc. într-o altă loca
litate rurală, Șencaja, s-a în
ființat un atelier de reparații 
auto, iar la Homorod și Părău 
— boiangerii. în ramura croi
toriei au apărut ateliere de len
jerie și confecții pentru oopii. 
Progrese vizibile s-au înregis
trat în direcția dezvoltării rețe
lei de brutării. S-au construit 
noi brutării în localități înde
părtate, cum ar fi Recea, Hî- 
seni și Lisa din zona Făgăraș, 
Bunești și Cața din zona Rupea 
etc. Alte brutării se află in curs 
de execuție in comunele Coma
ta, Jibeirt, Hoghiz.

O dezvoltare puternică va cu
noaște activitatea de prestări 
de servicii către populația ru
rală în următorii ani. Pe baza 
unei analize amănunțite între
prinse de Uniunea județeană a 
cooperativelor de consum s-a 
ajuns la concluzia că prevederi
le actualului cincinal ta ce pri
vește activitatea de prestări la 
sate pot fi realizate in numai 4 
ani.

Nicolae MOCANI!
corespondentul „Scînteii"

CINE „GOSPODĂREȘTE44 AICI?
Nu s-a topit oare zăpada căzu

tă acum citeva zile ? Este vorba 
de altceva : amalgamul de vată mi
nerală, calorifere, cărămizi, gea
muri și... noroi a fost surprins de 
aparatul fotografic in Drumul 
Taberei, pe unul din șantierele 
I.C.M. 2-Bucure?ti. Apreciem cu 
toții eforturile constructorilor de 
la această întreprindere pentru eli
minarea tradiționalelor „pierderi 
de șantier", dar iată că pe ici. pe 
colo, mai pot fi întâlnite și aseme
nea aspecte. Le încredințăm tipa
rului cu convingerea că vor înțe
lege și constructorii de pe șantie
rul 1 (șef șantier ing Uie Vasile) 
că nu așa trebuie să arate curtea 
unor buni gospodari și că aseme
nea imagini umbresc, din păcate, o 
activitate bună, unanim apreciată.

(Foto : M. Cioc)

Ca DE avutul 
propriu si nu 

ca DIN 
avutul 
propriu

scurt. îi amintim noi lui O. N. că era 
pus să aibă grijă de bunurile obștei ca 
de avutul propriu și nu să dispună de 
ele ca din avutul propriu.

Frate - frate, 
dar brînza...

...și a unora care cred că poate fi calculată 

în procente
La secția anexă a 

cooperativei de con
sum Bolinttau din 
Deal, avutul obștesc 
a fost grav prejudi
ciat de cițiva indivizi 
puși pe căpătuială. 
Nu ne vom ocupa aici 
de mașinațiile prin 
care au umflat artifi
cial costul manoperei 
unor lucrări și nici de 
ușurința cu care mai 
marii cooperativei au 
girat ou ochii închiși 
afacerile ; organele in 
drept vor stabili, fără 
îndoială, cine și pen
tru cit urmează să dea 
socoteală in fața legii, 
în rindurile ce ur
mează vom consemna 
doar răspunsurile (stu
pefiante, după cum 
se va vedea) pe care 
ni le-au dat palru 
din cei care n-au e- 
zitat să-i ajute pe a- 
faceriști — punîndu-și 
semnătura pe state 
fictive, deși nici u- 
nul dintre ei nu lu
crase in cooperativă — 
la întrebarea simplă : 
„Cum a fost posibil să 
vă incălcați cinstea

Gheorghe Dumitra-

che, desenator, insti
tutul „Proiect" Bucu
rești : „De unde să 
știu eu că-i o aface
re necurată 7 Eu am 
semnat, am luat ba
nii. și i-am dat prie
tenului meu. Atît !... 
A. mie, mi-a dat doar 
o mică atenție de ci
teva sute, și mi-a plă
tit biletul la autobuz". 
Aurica Amza. inspec
tor principal de per
sonal, I.C.P.B. — șan
tierul nr. 2 : „Nu văd 
ce amestec am eu in 
toată treaba asta ! Eu 
am semnat un con
tract și am primit 200 
de lei. Ca un fel de 
avans". Gheorghe Ene, 
economist. I.S.C.E. 
„Metarom" : „E drept, 
n-am muncit pentru 
banii primiți, dar a- 
devărul e că n-am 
primit 6 000 de lei, 
cum se spune, ci doar 
10 la sută din această 
sumă". Mariana Țigă
nuș — inspeotor prin
cipal de personal. 
I.C.P.B. șantierul nr. 
2 : „Pentru niște a- 
mărîte de 400 de lei 
să mă dați la ziar ! ?

Am greșit și eu... îmi 
trebuiau niște bani 
și...“.

O mică atenție... un 
avans... am greșit și 
eu... n-am primit de- 
eit zece la sută...

Așadar, pentru ase
menea oameni, cin
stea poate fi calcula
tă in procente. Pen- 

, tru ei nu contează că 
s-a furat, ci cit s-a 
furat. Faptei necinsti
te, în sine, care adu
ce prejudicii avutului 
obștesc, i se adaugă și 
infracțiunea morală, 
ginidul murdar față de 
nobila noțiune de 
cinste, pe care aseme
nea oameni socotesc 
că o pot drămui, fă- 
rimița. după propriile 
lor interese. după 
propriile lor gînduri. 
Sub raport moral, a- 
firmația „Am fost ne
cinstit doar în propor
ție de 10 la sută" a- 
pare tot atît de gra
vă ca și infracțiunea 
materială, aricit de 
gravă ar fi și aceasta.
(M. EMIL)

Noutăti în alimentația * 1 

publică a Clujului
CLUJ (Corespondentul „Scta- 

teii", AL Mureșan)., — întreprin
derea de alimentație publică 
„Someșul", fruntașă pe ramură, 
a organizat recent o expoziție 
de preparate culinare din pește 
oceanic, la care au participat cei 
mai iscusiți bucătari din ali
mentația publică clujeană. Cu 
acest prilej s-a difuzat pentru 
consumatori un breviar cu.prin- 
zînd 37 de rețete și modul de 
preparare, printre care : ardei 
umpluți cu pește, budincă de 
pește, crap la cuptor, arap um
plut cu ciuperci, cod sau păs
trăv în aspic, chifteluțe și alte
le. După fiecare rețetă, se afla 
urarea : „Vă dorim poftă bu
nă !“. Expoziția s-a bucurat de 
un frumos succes. Acesteia i-au 
urmat altele : expoziția de la 
„Express-Central" cu mîncăruri 
din carne de batal, cea de la 
restaurantul „Lacto-vegetarian" 
cu preparate din pasăre și cea 
de la „Expres-Operă" cu mîn
căruri preparate din legume 
deshidratate. Numai pe calea 
expozițiilor, întreprinderea a 
obținut un spor de vînzări ta 
alimentația publică de circa 15 
la sută și s-a făcut o bună popu
larizare unor preparate mai pu
țin întâlnite în bucătăria clu
jeană. Preparatele, care s-au 
bucurat de succes în cadrul ex
pozițiilor, au fost trecute în 
meniurile zilnice ale unităților.

nttn

numai 158 kg, deci a treia parte, au fost 
predate la magazin, iar două treimi, a- 
dică 332 kg, au revenit celor 14 salariați 
înscriși pe tabel. Unii au luat și cite 50 
de kg. Asemenea lăcomii creează situa
ții arbitrare și tulbură comerțul firesc.

N-am fi reluat cazul, dar prin locali
tate circulă zvonul că D. F. și N. C. au 
rămas nepedepsiți. Nu este așa. Cauza 
s-a aflat in recurs la tribunalul jude
țean. Cei doi au fost sancționați cu cite 
4 000 lei amendă.

Octavian Nicolae, din Topalu, județul 
Constanța, a lucrat ta sectorul zootehnic 
al cooperativei agricole din comună. în
tr-o seară a fost prins ducînd acasă o 
oaie și un miel cu însemnele cooperativei. 
A declarat că le-a cumpărat. A doua zi 
s-au numărat oile cirdului și au ieșit 
lipsă exact două patrupede. Față de noua 
constatare, O. N. și-a schimbat apă
rarea in sensul că, de fapt, cu un an în 
urmă, adusese în cird o blîndă oiță din 
gospodăria lui personală, iar acum, pen
tru că intenționa să schimbe locul de 
muncă, „s-a hotărît să-și ia inapoi oaia, 
cit și mielul pe care l-a produs anima
lul". S-a dat cuvintul părții păgubite, al 
cărei reprezentant a arătat pe bună drep
tate că „inculpatul nu a făcut decit să 
ia o oaie și un miel in dauna unității și 
fără consimțămîntul acesteia". Mai pe

\___________________________

La Călărași a fost mult comentată o 
poveste cu brinză. Mai la începutul anu
lui a făcut oarecare vîlvâ prin mu
nicipiu faptul că un autocamion de 
la I.C.I.L., condus de Dumitru Far- 
mache. in loc să aprovizioneze alimenta
rele. a făcut turul orașului lăsînd brîn- 
ză telemea pe la diverși. S-au întreprins 
imediat cercetări și s-a constatat că a- 
provizionarea la domiciliu fusese făcută 
cu știrea șefului de depozit, Nicolae Cul- 
ceanu. Acesta s-a apărat că livrarea n-ar 
reprezenta o nesocotire a Decretului 
377/1971, care interzice vînzarea pe sub 
mină, ci a fost un act de colegialitate 
„firească", beneficiarii transporturilor și 
ai mărfii fiind salariați la I.C.I.L. pe ba
ză de tabel. Nu mai insistăm asupra fap
tului că benzina irosită era a statului și 
nici că decretul invocat nu pomenește de 
nici un fel de tabel. Zăbovim în schimb 
asupra exemplului de inechitate ce se des
prinde din acest caz. în acea zi s-au li
vrat comerțului local (conform actelor) 
935 kg de brinză telemea-extra în bi- 
donașe. Ultimul transport, destinat ma
gazinului alimentar cu autoservire, cu
prindea 490 de kilograme. Din acestea

S a-ncurcat 
la „încurca 

lume“
Tot la Călărași există un bufet care, 

pe firmă, poartă, cum e obiceiul, o de
numire geografică, dar căruia localnicii 
ii spun, mult mai semnificativ (și „mai 
comercial" dacă vreți), «încurcă lume», 
într-o zi, miliția a fost anunțată telefo
nic că un consumator s-a încurcat, rău 
de tot și a adormit cu capul pe masă, 
ceea ce n-ar fi fost nimic dacă in spa
tele lui, pe pervazul ferestrei, nu s-ar fi 
odihnit și o servietă doldora de bani. 
Făcîndu-se cuvenitele legitimări și nu
mărări s-a constatat că cel in cauză este 
Ștefan Leontescu, laborant și casier al 
unui șantier de drumuri și poduri, care 
tocmai era așteptat de colegii lui cu sala

riile ; din 13 900 lei lipseau 1 630 de lei, 
consumația din acea dimineață. Martorii 
l-au zărit în compania a trei indivizi 
găsiți ocazional care imediat ce și-au dat 
seama de halul in care ajunsese Șt. L., 
s-au grăbit să profite și să consume din 
generozitatea de moment a acestuia. 
Fapta lor ni se pare tot atît de condam
nabilă moral ca și cea a inculpatului. 
Chiar consumînd, nici o clipă nu s-au 
gîndit să fie ei aceia care, cel puțin la 
sfîrșit, să anunțe autoritățile și să pună 
banii publicii sub protecție. Dimpotrivă, 
au șters putina. Dacă cineva îi cunoaș
te sperăm să le facă, fie și cu întârzie
re, o judecată în numele opiniei publice.

Ordinea 
presupune 

intransigentă 
continuă

Fiecare petrece după cum îi este firea 
și educația. Dumitru Trandafir, din co
muna Dărăști, județul Ilfov, s-a dus ia 
căminul cultural, la bal. Imediat a ochit 
un grup de tinere și tineri străini de lo

calitate. A mers la una din fete și i-a 
cerut „un foc". Persoana interpelată l-a 
îndrumat la un bărbat cu țigara aprinsă. 
Teribil de jignitor trebuie să-i fi părut 
lui D. T. răspunsul, pentru că a început 
să înjure fata, i-a smuls poșeta și a arun
cat-o în mijlocul sălii de dans. Sătui de os
pitalitatea Dărăștiului. tinerii s-au hotărit 
imediat să plece. Directorul căminului cul
tural i-a invitat să aștepte în biroul său 
momentul sosirii autobuzului. Dar Tranda
fir s-a proptit în ușă, a prins fetele și 
s-a lansat în obscenități. Unul din bă
ieții grupului străin dc comună a încer
cat să protesteze, dar a fost lovit. Bru- 
talitățiile au continuat și sporit pînă la 
clădirea consiliului popular, unde tinerii 
bucureșteni s-au retras sub protecția di
rectorului și a unui paznic. D. T. și-a 
sfîrșit „numărul" de huliganism trintin- 
du-1 pe director la pămînt și spărgindu-i 
ochelarii.

Ultraj la bunele moravuri, altminteri 
nedemn de vreo atenție. Chiar l-am fi 
trecut cu vederea dacă, ascultând acuza
rea lui D. T., n-am fi sesizat că el mai 
este trimis în judecată pentru încă o 
faptă : ultragierea unui milițian. Dar in
fracțiunea cumulată a fost comisă r,u în 1 
seara balului, ci cu două luni mai înain
te. Dumitru Trandafir asistase, atunci, la 
o bătaie survenită la bufet. Șeful postu
lui de miliție din comună a intervenit 
și l-a întrebat pe D. T. cine a început 
scandalul. Drept răspuns. individul i-a 
aruncat țapul cu bere în față.

Milițianul a înghițit afrontul. După 
cum s-a văzut, ingădutața i-a dat curaj 
huliganului. Autoritatea presupune fer
mitate, iar ordinea — intransigență con
tinuă.

Sergiu ANDON
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MA TERIILE PRIME. măsurate, cintărite și utilizate 
cu simț gospodăresc!

O sarcină de mare răspundere la a cărei îndeplinire 
trebuie să ne angajăm fiecare, în orice loc de muncă

Din fabrici și institute,
de pe șantiere și ogoare

între căile principale de creș
tere a eficienței economice — 
obiectiv central al planului pen
tru anul viitor — un loc deosebit 
îl ocupă reducerea coafurilor de 
producție și a cheltuielilor mate
riale pe unitatea de produs. Rea
lizarea exemplară a acestor sar
cini de mare însemnătate necesi
tă însă, așa cum s-a subliniat la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 20—21 
noiembrie a.c., eforturi susținu
te din partea tuturor colective
lor de oameni ai muncii, a 
specialiștilor, in vederea elabo
rării unor soluții tehnioo-eco- 
nomice menite să asigure înca
drarea normelor de consum de 
materii prime, materiale, com
bustibil și energie în indicii pre- 
văzuți în plan și chiar reducerea 
lor sub aceste prevederi, în așa 
fel incit mărimea acestora să se 
situeze la nivelul celor mai 
bune rezultate obținute în între
prinderile noastre industriale, să 
fie comparabile cu cele practi
cate pe plan mondial.

Din perspectiva cerinței ma
jore de a reduce substanțial 
normele de consum la produse
le aflate în fabricația curentă 
— prin reproiectări constructi
vi, perfecționarea tehnologiilor 
de fabricație, folosirea înlocui
torilor — să examinăm situația 
concretă existentă în acest ar. 
in unele întreprinderi construc
toare de mașini, respectiv, la 
„Autobuzul" din București și 
uzina „1 Maî“ din Ploiești, pre
cum și modul în care se pre
figurează înfăptuirea acestei 
sarcini în anul viitor.

Atit la uzina bueureșteană, 
cit și la uzina de utilaj petro
lier ..1 Mai" din Ploiești, în do
meniul reducerii normelor de 
consum s-au obținut anul 
acesta unele rezultate pozitive. 
La „Autobuzul", bunăoară, prin- 
tr-o serie de măsuri care au 
vizat cu precădere reproiecla- 
rea unor repere componente ale 
autoutilitarei, față de un con
sum de 1 288 kg metal pe acest 
produs în anul 1967. norma de 
consum stabilită pentru anul cu
rent a fost de numai 1125 kg. 
Cit privește uzina „1 Mai“ dm 
Ploiești, numai prin reproiecta- 
rea unui singur- reper — rampa 
de prăjini — economiile de me
tal înregistrate însumează peste 
40 de tone. Deși preocupările 
pentru realizarea unor produse 
cu un consum cit mai redus de 
metal sînt evidente, totuși 
ambele uzine, Ia capitelul eco
nomii, figurează cu cantități 
minime de metal, eu mult sub 
nivelul sarcinilor prevăzute în 
pian și a angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă.

Cum se explică o atare situa
ție ? La uzina „Autobuzul", 
bunăoară, în trei trimestre con
sumul de metal a fost depășit 
cu 87 tone, cu toate câ, așa cum 
se prevedea, trebuia să se ob
țină o economie de 198 tbne 
metal.

— Cauza acestor nerealizări, 
care nu ne va permite înca
drarea în norma de consum 
stabilită in plan pentru acest 
an — ne-a spus Dumitru Du
mitrescu, șeful biroului norme 
de consum al uzinei bucurește- 
ne — deși măsurile de reducere 
a consumului de metal prevă
zute au fost aplicate, constă in 
aceea că majoritatea furnizo
rilor nu ne-au livrat laminate
le necesare decît la dimensiuni 
convenabile lor și nu în confor
mitate cu cerințele tehnologii
lor de fabricație.

Tntr-adevăr, ca urmare a li
vră: ji de către Combinatul si
derurgic din Galați a tablei la 
alte dimensiuni decît cele soli
citate, consumul de metal a 
sporit cu 30 de kg pe fiecare 
produs. Tot din aceeași cauză 
a fost depășit și consumul la 
țevi. Lipsa unor cantități de 
metal, care să corespundă pre
vederilor tehnologiilor de fa
bricație. a dus în toată această 
perioadă, in uzina amintită, la 
aprobarea a nu mai puțin de 
800 de derogări de la prescrip
țiile tehnologice, fiecare dintre 
ele reprezentînd o fisură prin 
care s-a irosit metalul. O si
tuație oarecum asemănătoare.

datorată tot lipsei de metal 
la dimensiunile necesare, am 
intîlnit și la uzina „1 Mai" din 
Ploiești. Aici, la unele repere, 
coeficientul de utilizare a me
talului este doar de 10—30 la 
sută. Ceea ce înseamnă că din- 
tr-un bloc de metal, să zicem 
de 100 kg. se realizează o 
piesă de numai 10—30 kg. Așa

neze pentru respectarea și re
ducerea normelor de consum 
industrial. Bunăoară, la uzina 
..Autobuzul", în scopul diminuă
rii normelor de consum de me
tal la autoutilitare, au fost 
adoptate o serie de măsuri 
care vizează reproiectarea șa- 
siului și a bazei caroseriei, pre- 
conizindu-se obținerea unei eco-

IN ACȚIUNEA DE REDUCERE
A CONSUMULUI DE METAlIaIzINELE 

„1 MAI“ - PLOIEȘTI Șl „AUTOBUZUL“-BUCUREȘTI 

Pași prea mici 
pentru uzine 
atît de mari

este cazul reperului inel distan- 
țiar, la producerea căruia 90 la 
sută din metal se transformă, 
după prelucrare, în... șpan.

Pe bună dreptate, la plena
ra C.C. al P.C.R. s-a indicat să 
se pună capăt unor asemenea 
situații, care fac ca o mare 
parte din cantitatea de metal 
livrată unor unități construc
toare de mașini să se întoarcă 
in uzinele siderurgice, la reto
pit, sub formă de resturi, tăie
turi sau șpan. Este o stare de 
lucruri ce contravine regulilor 
elementare de eficiență și care 
se impune înlăturată cu toată 
hotărirea. pentru că nu este vor
ba numai de irosirea de metal 
în sine, ci și de risipă de mun
că, energie și cocs in unitățile 
siderurgice. țMv.’«w

Fără a minimaliza cituși de 
puțin efectele unor asemenea 
necorelări între livrarea meta
lului de către siderurgie și. ne
cesitățile concrete ale întreprin
derilor prelucrătoare, a explica 
toate depășirile normelor de 
consum, in exclusivitate, prin 
influența facturilor externi, în
seamnă a oooli realitatea, a nu 
vedea neajunsurile proprii a- 
numitor uzine constructoare de 
mașini. Astfel, la uzina „Auto
buzul", în acest an. timide au 
fost preocupările in vederea fo
losirii pe o scară mai largă a 
înlocuitorilor de metal. Faptul 
că in prezent doar 20. din cele 
peste 1 700 de repere ale unei 
autoutilitare, sint confecționate 
din înlocuitori — adică din 
mase plastice — atestă că în 
acest domeniu sint încă mari 
rezerve ce se impun a fi va
lorificate în anul viitor. Rezer
vele nefolosite există și la uzi
na „1 Mai" din Ploiești, unde, 
așa cum ne spunea Mihai Bă- 
dulescu, președintele comitetu
lui sindicatului, cel puțin 40 la 
sută din economiile de metal 
au fost „înghițite" de rebuturi 
și de risipa existentă în secții
le de prelucrare.

Este bine că. potrivit sarcini
lor stabilite de plenara C.C. al 
P.C.R. pentru anul 1973, în 
ambele unități au fost elabora
te încă de pe acuni programe 
de măsuri concrete pe fiecare 
secție in parte. în vederea gos
podăririi superioare a metalu
lui, astfel incit, fiecare munci
tor, tehnician și inginer are 
posibilitatea să cunoască direc
țiile în care urmează să acțio-

nomii anuale de 28 tone și, 
respectiv, 12 tone metal. De a- 
semenea, prin folosirea pe o 
scară mai largă a înlocuitorilor, 
aici se vor economisi anual, in
cepind cu anul 1973. 180 tone 
metal, iar prin perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație — 121 
tone metal. Totodată s-a stabi
lit. de comun acord cu furnizo
rul principal al metalului — 
Combinatul siderurgic din Ga
lați — catalogul dimensiunilor 
de tablă necesare ■ executării 
reperelor, urmînd ea acesta să 
fie respectat întocmai. Aceeași 
preocupare pentru buna gospo

dărire a metalului manifestă și 
uzina „1 Mai" din Ploiești. 
Prin reproiectări și schimbări 
de soluții constructive, anul vii
tor, la fiecare agregat de ci
mentare in parte se prevede 
economisirea a cite 1 730 kg 
metal, iar la fiecare tip de 
pompă de noroi reducerea nor
melor de consum cu 15 la sută, 
ceea ce echivalează cu 1 782 kg 
metal pe unitatea de produs.

— Modernizarea și înlocuirea 
tehnologiilor depășite — ne spu
nea Tom» Oprea. secretarul 
comitetului de partid al uzinei 
ploieștene, trebuie dublate de 
participarea mai activă a între
gului colectiv, a fiecăruia la 
gospodărirea metalului. Să aș
teptăm mai puțin din afară și 
să facem mai multe noi, cei 
care ne cunoaștem cel mai bine 
forțele. „Cheia" , de rezolvare a 
acestei probleme se află in mîi- 
nile noastre și am dovedit că 
putem ca, din aceeași cantitate 
de metal să producem mai 
multe instalații, îmbunătățind 
sistematic caracteristicile lor 
tehnico-funcționale.

Cum se vede, necesitatea re
ducerii normelor de consum la 
metal — departe de a oonstitui 
doar o sarcină a compartimen
telor de concepție și tehno
logice din cadrul unei între
prinderi sau alteia — implică 
prin acuitatea și complexitatea 
ei — dar, mai ales, prin conse
cințele directe asupra creșterii 
eficientei economice — o ac
țiune de masă, cu caracter per
manent, la care, potrivit indica
țiilor Plenarei C.C. al P.C.R. din 
20—21 noiembrie a.c., trebuie să 
fie antrenați, deopotrivă, munci
torii și cadrele de concepție, teh
nologii și proiectanții, într-un 
cuvînt toate colectivele de oa
meni ai muncii. Fiecare, la locul 
său de muncă, este chemat să 
analizeze cu fermitate și exigen
ță orice posibilitate de diminua
re a consumurilor, să-și aducă o 
contribuție substanțială la gos
podărirea metalului. Ia trans
formarea acestuia în produse 
cu înalt grad de prelucrare, 
utile societății, la combaterea 
și evitarea risipei de metal — 
prețioasă materie primă a eco
nomiei naționale.

Constantin DUMITRU 
Constantin CAPRARU

„Fiecare inginer, tehnician, maistru să realizeze, în afara sarcinilor de plan, 
un volum de economii echivalent eu minimul retribuției lui anuale". Mobi
lizați de această recentă inițiativă, specialiștii FABRICII DE CABLURI ȘI 
MATERIALE ELECTROIZOLANTE DIN BUCUREȘTI și-au intensificat 
preocupările de bună gospodărire a mijloacelor, în primul rînd pe terenul 
materiilor prime și materialelor utilizate. De altfel, eficiența economică a 
propunerilor privind perfecționarea activității productive — inclusiv în do
meniul consumului de materie primă și materiale — aplicate în primele 10 
luni ale acestui an, însumează de pe acum 14,5 milioane lei. Stimulat de 
aceste succese, colectivul fabricii și-a propus ca, pină Ia sfîrșitul anului 1972, 
„cota" eficienței economice să crească cu încă 8,5 milioane lei. în care o 

pondere importantă să o aibă cantitățile de materii prime economisite

INIȚIATIVE care prin rezultatele lor 
se recomandă spre generalizare

„Leu cu leu 
se adună milionul"
• Această inițiativă, pornita 

la începutul anului la Combina
tul de celuloză și hîrtie Călărași, 
a dus la obținerea unor impor
tante economii de materii pri
me și materiale. Prin reduce
rea consumurilor specifice s-au 
economisit peste 800 tone săruri 
sodice, 400 tone fibră și 300 tone 
colofoniu. Generalizarea ei în 
sectoarele întreprinderii a avut 
drept rezultat reducerea cheltu
ielilor la 1 000 lei producție 
marfă cu 17 lei.

„Nici un gram 
de bumbac, 

nici un fir irosit"
• Declarînd pe toate căile 

„sens interzis" risipei și tradu- 
cind în fapte deviza „Nici un

gram de bumbac, nici un fir 
irosit". la Uzinele textile din 
Arad, prin reducerea consumu
lui specific cu 0.4 la sută in fi
latură și cu 0.9 la sută în țesă- 
torie. s-au economisit materii 
prime din care se pot confec
ționa 570 000 mp țesături. Pină 
acum, colectivul uzinei arăda- 
ne a și realizat din economii 
80 000 mp țesături.

„Fiecare metru cub 
de beton realizat 

cu cheltuieli minime"
• în urmă cu patru luni, hi- 

droenergetieienii de pe Olt — 
de la Rm. Vîlcea, Govora și 
Dăești — au trecut la materiali
zarea inițiativei lansate sub de
viza : „Fiecare metru cub de be
ton realizat cu cheltuieli mini
me". Printre obiectivele majore 
ale acestei acțiuni se numără

inlăturarea oricărei risipe de be
ton prin asigurarea transportării 
și descărcării corespunzătoare, 
folosirea tuturor mașinilor și 
utilajelor Ia întreaga capacitate, 
reducerea consumului de oțel- 
beton și a materialului lemnos. 
Astfel, numai in ultimele patru 
luni, constructorii hidrocentra
lelor de pe Olt au realizat, prin 
reducerea consumului de mate
rial lemnos, oțel și profile me
talice, economii peste sarcina 
planificată în valoare de 100 000 
lei.

„Să lucrăm o zi 
pe lună cu materiale 

economisite"
• încă din luna iunie, colec

tivul C.E.I.L. Constanța s-a an
gajat să lucreze o zi pe lună 
eu materiale economisite. Ac
țiunea de valorificare supe
rioară a materialului lemnos

s-a extins in toate compar
timentele producției, incepind 
de la concepție și pină la execu
ție. Prin reconsiderarea proiec
telor. lemnul pentru unele pie
se ale garniturilor de mobilă a 
fost înlocuit cu mase plastice 
sau metal, au fost îmbunătăți
te tiparele de croire, s-a trecut 
la utilizarea resturilor de mate
rial lemnos. Totodată, prin in
troducerea autocontrolului și 
controlului muncitoresc, pe faze 
de lucru, rebuturile au fost în 
întregime înlăturate. Urmarea 
acestui ansamblu de acțiuni : 
de la începutul anului s-au 
economisit peste 900 metri cubi 
material lemnos, din care s-au 
confecționat 410 garnituri de 
mobilă tip „Pelican". produs 
foarte solicitat la export, pre
cum și alte piese de mobilier. 
Prin perfecționarea metodelor 
de economisire a materialului 
lemnos. în decembrie a.c. la a- 
ceastă unitate de industrializa
re a lemnului se va lucra două 
zi ie eu material economisit.

SEMNALE 
PRELUATE

Practica pledează 
pentru 

reactualizarea 
unei metode 

simple si eficiente 
-IRIGAREA 
PRIN BRAZDE

în ultimii ani, datorită măsurilor 
luate de conducerea partidului și 
statului nostru, irigațiile — factor 
hotăritor pentru sporirea producției 
agricole — au cunoscut o deosebită 
amploare. în cuvintarea la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia că pen
tru realizarea sarcinilor mari ce re
vin agriculturii în anul viitor este 
necesar ca eforturile pentru darea 
în funcțiune a terenurilor irigate să 
se imbine cu exploatarea rațională 
a suprafețelor din toate sistemele. 
Obținerea unor recolte maxime și e- 
ficiente de la culturile irigate im
pune, intre altele, alegerea celor mai 
economice tipuri de amenajare și 
metode de udare, problemă ce a con
stituit obiectivul unei ședințe de lu
cru a Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.. unde au fost stabilite mă
suri pentru trecerea cu mai multă 
hotărire la sisteme de irigații mai 
simple și mai ieftine, cum este me
toda de udare a culturilor prin 
brazde.

în tara noastră, irigarea prin braz
de are o utilizare restrînsă. Din su
prafața amenajată de 1100 000 ha, 90 
la sută se udă prin aspersiune și 
numai 10 la sută prin brazde. Ce 
anume frinează extinderea acestei 
metode de udare ? „Stabilirea tipu
lui de amenajare și a metodei de 
udare — susține tov. Eugen Ca- 
zacu. director tehnic al Institutului 
de studii și proiectări pentru lucră
rile de îmbunătățiri funciare — se 
face pe baza unor studii tehnico-e- 
conomice temeinice. Prin alegerea 
uneia sau alteia din metodele de u- 
dare, trebuie să asigurăm si men
ținerea nealterată a însușirilor pro
ductive ale pămîntului. în acest sens,

hotăritoare pentru extinderea meto
dei de udare prin brazde sint con
dițiile pedologice, hidrogeologice și 
orografice ale terenului. în funcție 
de aceste criterii, acolo unde a fost 
posibil s-a prevăzut irigarea prin 
brazde".

Este un punct de vedere just. Nu
mai câ, in- realitate, lucrurile se pe
trec altfel. Un studiu întocmit de 
Departamentul îmbunătățirilor fun
ciari demonstrează câ dip suprafața 
totală de 990 000 ha amenajată pen
tru aspersiune, aproape 210 000 ha 
întruneau condiții optime pentru a 
fi irigate prin brazde. La acestea, 
dacă adăugăm și faptul că. din su
prafața care se va amenaja în ul
timii trei ani ai cincinalului. 126 000 
ha pot fi irigate prin brazde peste 
prevederile inițiale, apare mai mult 
decit evident că nu este vorba de o 
„scăpare" de moment din partea pro- 
iectanților, ci. mai degrabă, de o o- 
rientare generală spre sisteme de 
irigare costisitoare. Irigarea prin as
persiune are avantajele ei și tre
buie folosită unde conducerea apei 
prin brazde nu este posibilă. însă 
este o cerință elementară ca. pe te
renurile unde, se justifică economic 
și tehnic, să fie folosite metode sim
ple și ieftine de irigare, cu grad ri
dicat de siguranță în exploatare.

Faptul că organele agricole com
petente au neglijat soluționarea pro
blemelor complexe pe care le im
plică extinderea metodei de udare 
prin brazde este adeverit de situa
ția in care se află toate amenajă
rile deja construite pentru irigarea 
prin această metodă ..Foarte puțin 
se irigă din ceea ce s-a a- 
menajât in acest fel — ne spu
nea tov. Ion Toma, directorul ge

neral al Centralei de exploata
re și întreținere a lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare și gospodărirea ape
lor — din simplul motiv că te
renurile respective nu au fost ni
velate. Unitățile industriale con
structoare de mașini nu au pus 
la punct producerea unor utilaje de 
mare capacitate, care să permită e- 
xecutarea nivelării la un preț scă
zut. De asemenea, nu s-a rezolvat 
problema producerii echipamentului 
de udare prin brazde".

într-adevăr, in ultimii ani. efor
turile tehnice și materiale au fost 
concentrate in direcția asigurării u- 
tiiajelor necesare irigării prin asper
siune. S-a neglijat producerea sis
temei de mașini pentru executarea 
nivelărilor și a echipamentului des
tinat udărilor prin brazde. In aceste 
domenii sînt goluri însemnate care 
nu pot fi umplute peste noapte. Ple- 
cind de la situația actuală, se cere 
ca toate suprafețele amenajate pen
tru brazde. în perioada anilor ante
riori, să fie irigate în întregime. Ce 
trebuie întreprins și ce măsuri se 
impun in această direcție ? Să ne 
referim Ia situația complexului de 
irigații Valea Carasu. județul Con
stanta. Aci s-au amenajat pentru 
irigare prin brazde 62 000 ha, care, de 
trei ani, nu au putut fi irigate de
cit parțial, prin improvizații, deoare
ce nu s-a făcut tocmai lucrarea 
de bază : nivelarea terenului. Cine 
trebuia să facă această lucrare ? 
Constructorul sistemului — T.C.I.F 
Constanta — iși declină orice răs
pundere : ..Nu am avut contracte să 
facem și nivelatul" — susține tov 
Ion Dumitrescu, directorul trustului, 
într-adevăr. în anul 1968. Departa
mentul îmbunătățirilor funciare, ar-

gumentind că nivelatul este o lu
crare agricolă, a „pasat" această 
sarcină unităților agricole, care, ne- 
avind utilaje terasiere, au lăsat totul 
baltă. Abia după trei ani, Mi
nisterul Agriculturii, Industriei Ali
mentare și Apelor a inițiat unele 
măsuri pentru soluționarea proble
mei. S-a hotărit ca oficiul județean 
de imbunătățiri funciare să execute 

.nivelările pentru cooperativele agri
cole in mod eșalonat, pină in 1976, 
revenind circa 8 000 ha pe an. Cu 
utilajele existente in județul Con
stanta nu se pot efectua aceste lu
crări. De aceea, ministerul a dispus 
ca toate trusturile județene pentru 
mecanizarea agriculturii să sprijine 
această acțiune cu utilaje terasiere 
și nivelatoare pe care le au in do
tare. Numai că. pină acum, de la 
S.M.A. situate în alte județe au 
sosit puține din utilajele prevăzu
te. în ritmul de lucru actual, cele 
62 000 ha vor fi nivelate în 30—40 
de ani. Nu se poate admite ca in
vestiții de sute de milioane de lei 
să nu producă nimic. Ministerul tre
buie să analizeze temeinic această 
situație și să adopte măsuri cores
punzătoare. viabile, astfel incit in 
cel mai scurt timp să fie nivelate 
toate suprafețele amenajate pentru 
brazde și să se poată iriga incepind 
chiar cu anul viitor.

Pentru promovarea unor procedee 
simple de irigare se impune o re
considerare a concepției generale 
privind alegerea metodei de udare 
si asigurarea utilajelor necesare, ast
fel incit toate terenurile ce întru
nesc condiții pentru irigarea prin 
brazde să fie amenajate în acest 
fel.

Aurel PAPADIUC

SUPUNEM ATENȚIEI 

0 scrisoare 
care ne demonstrează 
că incă nu știm exact 
cit prețuiește bazaltul 
și că putem să-l utilizăm 

cu mai mult folos 
decit acum

Din corespondența pe teme economice, sosită la re
dacția noastră în ultima săptămină, o scrisoare ne-a 
atras cu deosebire atenția. Ea se referă la marile po
sibilități de valorificare superioară a uneia dintre cele 
mai răspindite materii prime existente la noi : bazal
tul. „Banalul" bazalt, care azi se întinde, în stare 
brută, pe drumuri și pe șosele.

a această problemă se referă pe larg, în scrisoa
rea sa, dr. ing. Alexandru Acuși Dincă, de la 
Centrul de cercetare și proiectare aparținind

Centralei de lianți ți azbociment din Brașov. Opiniile 
sale, exprimate in scris, dovedesc dorința cerce
tătorilor noștri, căutările lor creatoare pentru realiza
rea uneia dintre cele mai importante sarcini eco
nomice subliniate pregnant atit în documentele Con
ferinței Naționale a partidului, cit și la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R. : valorificarea, cu înaltă eficiență eco
nomică, a tuturor resurselor țării.

Oricine știe că bazaltul „se găsește pe toate drumu
rile". La propriu și la figurat. Există, în țară, o a- 
bundență de asemenea materie primă și de o calitate 
net superioară. în ultima vreme, bazaltul a început să 
fie încorporat în diferite materiale de construcții. Iată 
insă că cercetarea științifică i-a găsit, în cele , din 
urmă, o aplicare practică mult mai avantajoasă. Ba
zaltul topit și recristalizat este un exeelent material 
pentru combaterea coroziunii și abrazlunii. Dr. Dincă 
ne scrie : „Cantități imense de metal și 'mari sume ide 
bani se cheltuiesc, anual; din bugetul statului, datorită 
acțiunii destructive a fenomenelor de coroziune, abra- 
ziune, electrocoroziune și eroziune în instalațiile in
dustriale. Practic vorbind, aceste fenomene acțio
nează, simultan sau separat, în toate ramurile indus
triale. în țară la noi se fac eforturi pentru comba
terea acestor fenomene prin utilizarea unor diverse 
metode și materiale noi de construcții, avînd o mai 
bună stabilitate chimică și o mai mare rezistență. 
Puțini insă știu că, dintre aceste materiale, bazaltul 
topit se dovedește a fi materialul de protecție cel mai 
eficace, sub aspect tehnico-economic. De asemenea, 
puțini proiectanți și tehnologi știu că la Tîrnăveni 
există, deja, o stație-pilot de fabricare a produselor din 
bazalt topit și că, in curind. la fabrica de ciment „Te
melia" din Brașov, va începe să funcționeze o adevă
rată secție de fabricare a acestor produse".

Este bine, este îmbucurător că ideea a'depășit de 
acum faza de cercetare și proiectare, ajungînd 
la aplicarea ei industrială. Prin urmare, prin to

pirea și recristalizarea bazaltului (căruia i se conferă, 
astfel, proprietăți fizico-mecanice care întrec, în unele 
privințe, pe cele ale metalelor), vom avea, intr-o 
perspectivă imediată, un material de protecție cu ne
închipuit de mare aplicabilitate în toate ramurile in
dustriale. Așa stind lucrurile, s-ar părea că n-ar mai 
rămîne nimic de obiectat în vederea utilizării sale pe 
scară largă. Iată însă că semnatarul scrisorii adaugă : 
„Montarea in instalații a acestor produse (din bazalt 
topit) necesită folosirea unor chituri și lianți speciali. 
Din păcate nu posedăm, încă, lianții și chiturile adec
vate scopului. Există însă premise sigure că, în urma 
unor cercetări, azi în curs de desfășurare, vom dispune 
de suficiente cantități de materiale auxiliare".

în acest sens, dr. Dincă sugerează : „Socotim 
că ministerul nostru (Ministerul Economiei Fo
restiere și Materialelor de Construcții), prin uni
tățile sale de cercetare, proiectare și execuție și. 
in colaborare cu alte departamente, ar fi singurul în 
măsură să coordoneze, in condițiile cele mai bune, ac
tivitatea de cercetare și de cunoaștere a produselor 
din bazalt topit, precum și a materialelor auxiliare 
necesare montării acestora".

Importantă este și ideea privind o coor
donare mai bună a activității de cerce
tare pentru soluționarea problemelor aflate in 

suspensie. Rezolvarea lor nu trebuie lăsată ex
clusiv in seama unui singur factor — chiar dacă 
acesta este centrul de cercetare al centralei de profd 
(lianți și azbociment). Avem, cum se știe, un institut 
de cercetări pentru materiale de construcții — institut 
central, — și, prin urmare, cu alte posibilități ; există 
în invățămintul superior cadre universitare de spe
cialitate ; dispunem, de asemenea, in diferite ramuri 
industriale, de ingineri și specialiști care pot contribui 
cu idei și sugestii la definitivarea soluțiilor.

în dorința sa de a vedea cit mai repede extinsă folosi
rea produselor de bazalt topit in industriile chimică, 
electrochimică. metalurgică, energetică, extractivă, si
derurgică, petrolieră ș. a. (le-am înșirat înadins pen
tru a releva perspectiva), semnatarul scrisorii se întreabă 
pe bună dreptate : nu este cazul să se întreprindă, 
de pe acum, o largă informare a tuturor celor inte
resați ? „Socotim că o difuzare, cit mai cuprinzătoare 
și cit mai rapidă, a cunoștințelor referitoare Ia bazaltul 
topit, la tehnologia de fabricare a produselor din acest 
material, se impune mai mult ca oricind — adaugă dr. 
ing. Dincă. La rindul lor, forurile tehnice din ministere, 
în cunoștință de cauză, ar trebui să militeze pentru ca 
institutele de cercetare-proiectare și compartimentele 
uzinale de concepție să prevadă, în proiectele elaborate, 
folosirea intensă a produselor la care ne referim, ușor 
procurabile și la un preț de cost care vorbește el singur 
despre avantajele economice ale procedeului. Așadar, 
să micșorăm decalajul despre care vorbeam, cel puțin 
printr-o informare de pe acum a proiectanților și teh
nologilor asupra metodei, calităților fizico-mccanice ale 
produselor și eficienței economice. „Printr-o colaborare 
sfrinsă — conchide și dr. ing. Dincă — să depunem 
toate eforturile pentru a cunoaște și stabili tot ce este 
necesar și util dezvoltării, in țară, a industriei bazaltu
lui topit, valorificind astfel cit mai gospodărește a- 
ceastă resursă naturală a economiei noastre".

îi mulțumim pentru corespondență și pentru gene
roasa intenție. Și ne asumăm obligația de a întreprinde, 
în continuare, o anchetă pe această temă, invitind spe
cialiști din cercetare și producție să-și spună cuvintul.

Deci, ce trebuie întreprins pentru aplicarea largă, in 
industrie, a materialelor de protecție din bazalt topit ? 
Așteptăm opiniile dv.. onorați specialiști.

Ștefan ZIDĂR1ȚA
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AZI SE DESCHIDE Noul nomenclator
Festivalul al specialităților

Muzeul de artă al Republicii Socialiste România (str. 
Știrbei Vodă nr. 1) prezintă în sălile sale de la etaj o 
amplă expoziție a PORTRETULUI ENGLEZ. Activitatea 
artistică a peste 350 de ani, îndreptată in acest domeniu 
atit de caracteristic pentru arta insulelor britanice este 
oferită acum publicului bucureștean. O selecție atentă, 
care a durat mai mult de 18 luni, a permis, după mărtu
risirile organizatorilor, structurarea acestei expoziții — 
una dintre cele mai vaste și mai importante expoziții de 
portrete trimise in afara hotarelor Angliei.

filmului la sate
Aflat la cea de-a 

16-a ediție. FESTIVA
LUL FILMULUI LA 
SATE — care se des
fășoară începînd de 
astăzi și pînă la 4 fe
bruarie 1973 — se în
scrie printre cele mai 
importante și mai am
ple acțiuni cultural-e
ducative organizate în 
lunile de iarnă. Cu
prinzînd peste 4 600 de 
localități rurale (între 
care toate centrele de 
comună) acest festival
— așteptat cu interes 
de un număr imens de 
spectatori, din toate 
generațiile — este me
nit să contribuie ta 
creșterea rolului cine
matografelor în viața 
spirituală a satelor 
noastre, în formarea și 
dezvoltarea conștiinței 
socialiste a populației 
de la sate. Faptul că 
anul trecut manifestă
rile tradiționalului fes
tival cinematografic 
sătesc au fost urmă
rite de aproximativ 11 
milioane de spectatori 
este un concludent in
diciu de popularitate și 
impune forurilor loca
le asigurarea tuturor 
condițiilor de care de
pind buna desfășurare 
și eficiența culturală, 
educativă a actualei e- 
diții a acestui festival.

Merită subliniat eă 
anul acesta festivalul 
se înscrie printre ac
țiunile organizate în 
toate județele tării în 
cinstea împlinirii unui 
sfert de veac de la 
proclamarea republi
cii. Cele 5 700 de ci
nematografe sătești 
care funcționează în 
prezent fac parte din
tre mărturiile semni
ficative ale integrării 
satului românesc în 
amplul proces de dez
voltare a vieții sociale, 
specific societății noas
tre socialiste. In urmă 
cu 25 de ani, filmul 
abia începea să pă
trundă în lumea sate
lor, adus de carava
nele cinematografice : 
primele 400 de cine
matografe au fost 
inaugurate în 1948. al 
doilea an al republi
cii. Constituirea rețe
lei cinematografice an
grenată astăzi în Fes
tivalul filmului la sate
— de neimaginat în , 
trecut — es.te o ex
presie a prefaceri
lor revoluționare, de 
stz'uctură, intervenite

în viața satelor, rod 
al politicii partidului 
nostru urmărind ac
cesul maselor celor 
mai largi la cuceririle 
civilizației. transfor
marea valorilor artei 
și culturii în bunuri 
ale întregului popor.

Caracterului sărbă
toresc. prilejuit de a- 
nivensarea proclamării 
republicii, îi coincid 
importantele, obiective 
de conținut ale edi
ției din acest an a 
Festivalului filmului 
la sate, care decurg 
din programul adoptat 
de Plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 
1971. Realizarea aces
tor obiecLive presupu
ne, firește, acordarea 
unei atenții deosebite 
valorii educative și 
artistice a filmelor ce 
vor fi prezentate. Cele 
600 de filme artistice, 
ca și numărul egal de 
scurt-metraje docu
mentare aflate la dis
poziția întreprinderi
lor cinematografice 
județene, oferă posibi
litatea unei selecții 
corespunzătoare. cu 
un accent deosebit pe 
cele mai bune produc
ții ale cinematografiei 
naționale. Faptul că în 
zilele festivalului vor 
fi prezentate 20 
filme artistice 
constituie
pentru rețeaua cine
matografelor de 16 
mm (între ele și cite
va noi filme româ
nești) va contribui la 
relieful acestei ma
nifestări.

Proiecțiile cinemato
grafice vor sta in cen
trul unor acțiuni de o 
apreciabilă diversitate, 
menite să suscite inte
resul unui public cit 
mai numeros și să 
scoată în evidență sen
surile sociale, educati
ve ale filmelor pro
gramate. Sub îndruma
rea și cu sprijinul co
mitetelor județene de 
cultură și de educație 
socialistă, vor fi orga
nizate prezentări (re
cenzii) de filme, sim
pozioane, concursuri, 
intîlniri eu actori și 
realizatori ai unor fil
me românești etc. Sint 
prevăzute acțiuni spe
ciale destinate copiilor 
și tineretului, unele 
dintre ele in colabo
rare cu școlile, cu bi
bliotecile comunale.

Experiența feștjva-

de 
care 

premiere

lurilor anterioare de
monstrează audiența 
largă a unor astfel de 
acțiuni bine pregătite, 
atrăgînd în același 
timp atenția asupra 
necesității de a se pre- 
întîmpina „manifestă
rile" organizate 
mal, cu 
preocupare 
competența 
trenați în 
rea lor.

Insistăm asupra a- 
cestor aspecte mai ales 
țimnd seama că festi
valul își propune să 
folosească selecția de 
filme artistice și docu
mentare pentru a con
tribui la ridicarea ni
velului general al cu
noașterii și la educarea 
socialistă a maselor de 
spectatori, la cultiva
rea patriotismului, la 
educarea tinerei gene
rații în spiritul dra
gostei față de muncă, 
al echității. In această 
perspectivă, devine cu 
atit mai importantă 
punerea în valoare a 
filmelor de scurt-me- 
traj, îndeosebi a docu
mentarelor din produc
ția națională. De ase
menea, se cer valorifi
cate filmele documen
tare concepute pentru 
a veni în sprijinul in- 
vățămîntului agricol 
de masă, al propagan
dei agrozootehnice.

Este de la sine înțe
les că succesul festiva
lului depinde într-o 
măsură hotăritoare de 
condițiile ce se cer a- 
sigurate pe plan local 
— de la buna populari
zare a fiecărei acțiuni 
pină la pregătirea co
respunzătoare a sălilor, 
a aparatelor de proiec
ție, in așa fel incit 
Festivalul filmului la 
sate să devină cu ade
vărat o manifestare 
sărbătorească, de cel 
mai larg ecou.

Implicînd inițiativa 
și pasiunea unui mare 
număr de activiști cul
turali, antrenînd răs
punderea directorilor 
de cămine culturale și 
colaborarea inimoasei 
intelectualități a sate
lor noastre, Festivalul 
filmului la sate va tre
bui să se bucure de 
îndrumarea și spriji
nul direct al forurilor 
județene și comunale 
de partid, ca un punct 
important pe agenda 
preocupărilor educa
tive.

for-
insuficientă 

privind 
celor an- 
desfășura-

în invățămintul postuniversitar
După cum s-a anunțat, a fost aprobat noul nomenclator al specialită

ților din invățămintul postuniversitar pentru anul 1972—1973. Citeva date 
noi. furnizate de tovarășul conf. univ. dr. Constantin Peștișanu, consilier 
al ministrului educației și invățămintului. evidențiază particularitățile de 
ansamblu, precum și citeva referiri de amănunt ale acestui document fun
damental în aplicarea măsurilor preconizate de conducerea de partid și de 
stat pentru perfecționarea continuă 
rite domenii de activitate.

ți specializarea lucrătorilor din dife-

Mai întîi se cuvine amintit că cele 
20 de domenii ale științei, tehnicii și 
culturii (printre care amintim con
strucții de mașini, energetică, energie 
nucleară, electrotehnică, electronică, 
chimie și chimie industrială, econo
mia și utilizarea tehnicii de calcul, 
economie, științe sociale și umanis
tice, agricultură-silvicultură, medici
nă etc.), în cuprinsul cărora va fi or
ganizat invățămintul postuniversitar, 
cumulează direcțiile esențiale ale 
dezvoltării materiale și spirituale ale 
patriei noastre, eforturile de conti
nuă modernizare și perfecționare a 
vieții noastre social-economice. Spre 
deosebire însă de anii precedenți, 
cînd unele dintre aceste domenii, 
chiar dacă erau introduse în progra
mul invățămintului postuniversitar, 
figurau ca direcții generale de stu
diu, fără o structură precisă, în noul 
nomenclator ele sint detaliate în 185 
de specialități nominalizate, de ase
menea, in raport de exigențele ac
tuale și de perspectivă, specifice 
dezvoltării tehnice și tehnologice a 
eoonomiei naționale. Așa, de pildă, 
printre cele mai noi specialități figu
rează optimizarea proceselor tehnolo
gice în prelucrarea metalelor și alia
jelor, procedee modeme în tehnolo
gia sudării, studiul relațiilor valu
tare internaționale, estetica industria
lă, estetica comercială, metode de a- 
naliză economioo-financiară a unită
ților, tehnici moderne de promovare 
a exporturilor, organizarea și plani
ficarea invățămintului ș.a.

Tot ca o particularitate se cuvine 
amintit și faptul că, în noua sa alcă
tuire, invățămintul postuniversitar se

tinuat fiind, cu o pa
letă mai reținută, de ger
manul Godfrey Kneller. 
In secolul al XVIII-lea Ho
garth introduce în portre
tistica engleză o viziune 
proprie, apropiată concep
țiilor burgheziei, care se a- 
firma tot mai puternic, 
referitoare la reprezenta
rea mai directă a modele
lor. Această tradiție, lip
sită de formalism și ini
țiată de Hogarth a fost 
cultivată în tot secolul al 
XVIII-lea. O altă direcție, 
tot în cursul acestui secol, 
a fost cultivată de un alt 
reprezentant de seamă al 
artei engleze — Reynolds, 
care pare interesat mai

bile in . această expoziție 
— sînt tot atitea puncte de 
referință pentru istoria 
artei engleze,

— Desenele și acuare
lele, gravurile și miniaturile 
formează un sector dis
tinct al expoziției, rea
lismul tipologic oferind și 
in acest caz garanția unei 
largi expresivități. Care 
este, in acest caz, proble
matica umană specifică 
abordată de artiști?

— Inaugurată de Hol
bein cel Tinăr, tradiția 
miniaturii a cunoscut o 
largă răspîndire în Anglia 
pînă la apariția fotogra
fiei. Faptul că un chip pu
tea fi redat pe o supra
față de numai cițiva centi
metri în trăsăturile sale 
esențiale i-a asigurat o 
mare popularitate, accen
tuată și de faptul că la 
dezvoltarea ei au contri
buit artiști de prestigiu ca 
Samuel Cooper sau Isaac 
Oliver, ca și un remarcabil 
grup de artiști, care au 
lucrat către s*îrșitul seco
lului al XVIII-lea, printre 
care aș aminti pe John 
Smart, Engleheart sau 
Cosway.

Desenele și acuarelele, 
gravurile urmăresc, în ge
neral, aceleași căutări de 
ordin artistic, ca și ace
leași preferințe tematice 
pe care le remarcasem în 
pictură. Aceasta se dato- 
rește. poate și faptului că, 
de foarte multe ori, picto
rii cei mai de seamă au 
fost aceia care le-au rea
lizat. La sfîrșitul secolu
lui al XVIII-lea, s-ar putea 
vorbi, de exemplu, de gra
vurile lui James Gillray, 
prezent în expoziție cu nu
meroase lucrări, care a re
flectat în stampele sale, 
cele mai diverse clase so
ciale, ironizînd și carica- 
turizînd pe șefii unor 
partide politice și chiar 
monarhia.

— Care este rolul pe 
care organizatorii l-au fi- 
tribuit prezentării unor 
costume de epoci in in
cinta expoziției ?

— Selecționate din Co
lecția Națională de costu
me de la Victoria and Al
bert Museum din Londra, 
aceste costume din perioa
da 1734—1894, care însoțesc 
expoziția de portrete, au 
fost aduse pentru a con
tura mai viu, mai pregnant 
epoca la care se referă 
pictura. Rolul lor este, 
deci, de a crea o atmosfe
ră cit mai plăcută, cit mai 
favorabilă receptării 
tarii. Aceste costume 
tentice reprezintă 
însele o formă de 
Evoluția croielii și a deco
rării lor ilustrează conco
mitent evoluția gustului, a 
preferințelor, a poziției și 
atitudinii față de socie
tate a celui care le-a pur
tat.

puțin spre reliefarea com
plexă a unor personalități 
artistice.

— Vă rugăm să prezen
tați citeva dintre momen
tele cele mai semnifica
tive ale evoluției portretu
lui englez, așa cum sint ele 
ilustrate in actuala expo
ziție...

— Primele portrete în a- 
devăratul sens al cuvîntu-

Referindu-se la expozi
ție, în ansamblul ei, direc
torul Muzeului Londrei 
ne-a spus :

— Expoziția PORTRETUL 
ENGLEZ mi se pare o 
excelentă demonstrație a 
posibilităților pe care por
tretul le-a putut prilejui 
desfășurării, în primul 
rînd, a unor calități de 
ordin artistic. Portretul ca 
artă, portretul de-a lungul 
a patru secole, prezentat, 
poate nu într-o strictă or
dine cronologică, dar ori
cum prin citeva din pie
sele reprezentative, a 
constituit, in primul rînd, 
obiectul acestei expoziții. 
Regretăm că etapele inci
piente ale evoluției genu
lui în țara noastră nu au 
putut fi prezentate acum. 
Fragilitatea lor, faptul că 
stratul de ulei era aplicat 
pe panouri subțiri din 
lemn de stejar nu a per
mis transportarea lor.

Portretul a avut o im
portanță foarte mare pen
tru dezvoltarea picturii 
engleze și, privind retro
spectiv istoria artei noas
tre, pot afirma, chiar, 
mulți pictori nu au 
în stare să realizeze, 
toată viața lor, altceva de- 
cît portrete. Majoritatea 
celor ce cumpărau lucrări 
de artă le preferau pe a- 
celea realizate mai ales de 
pictori străini, pictorii en
glezi fiind folosiți pentru 
executarea unor picturi 
decorative sau pentru por
tret. Iată deci că în Anglia 
se poate vorbi despre o 
îndelungă tradiție în do
meniul pictării portretelor. 
La început doar aristocra
ția era cea care comanda 
astfel de lucrări. Treptat, 
din timpul lui Hogarth, 
clasa de mijloc, burghezia, 
căreia îi plăcea să fie re
prezentată într-un mod 
mai puțin formal, în atitu
dini mai firești, a început 
și ea să încurajeze acest 
gen, pentru ca apoi toate 
clasele sociale să dorească 
să păstreze figurile por
tretizate ale celor apro- 
piați. O dovadă elocven
tă a persistenței acestui 
gen este și faptul că, mult 
timp după inventarea foto
grafiei, pictorii au conti
nuat să picteze portrete. 
Iată de ce expoziția de față 
s-a străduit să prezinte 
toate clasele sociale portre
tizate, cu problemele de 
reprezentare specifice fie
căreia. Ne-am orientat mai 
ales spre prezentarea unor 
tipologii cit mai variate, cit 
mai caracteristice, și mai

va desfășura cu precădere sub forma 
cursurilor fără frecvență, menită să 
asigure o condiție esențială a perfec
ționării pregătirii : aceea ca pe toa
tă durata desfășurării acesteia, 
cursanții să rămînă în miezul proble
melor de producție, de viață. De a- 
ceea, dintre cei 32 730 specialiști care 
urmează să-și perfecționeze pregă
tirea în acest an prin sistemul în- 
vățămîntului postuniversitar, aproa
pe 26 000 vor urma cursurile fără 
frecvență.

Durata cursurilor variază. în prin
cipiu, intre 1—4 luni Ia invățămintul 
de zi (cu creșteri pînă la 11 luni în 
medicină), intre 2—5 luni la cursurile 
serale și între 6—12 luni la cursurile 
fără frecvență. Pentru cursurile fără 
frecvență se efectuează o scoatere 
din producție de 12—24 zile, eșalonate 
in două sau trei etape : la deschi
derea cursurilor, pe parcursul lor 
pentru o eventuală verificare a sta
diului de pregătire și la încheierea 
cursurilor.

Fiecare specialitate are prevăzute 
în planul de învățămînt 2—3 discipli
ne, cuprinzînd cursuri, seminarii, lu
crări de laborator, lucrări practice 
consacrate rezolvării problemelor 
concrete de producție din unitatea de 
care aparține cursantul. In cazul 
cursurilor fără frecvență, specialiștii 
instituțiilor de învățămint superior, ai 
unităților de cereetare și proiectare 
— cărora le revine sarcina organizării 
acestor cursuri — vor merge în sec
toarele unde lucrează cursanții spre 
a le acorda întregul sprijin.

Cursurile se încheie prin susținerea 
unui proiect de soluționare practică 
a unei probleme de producție și prin- 
tr-un colocviu desfășurat pe baza bi
bliografiei recomandate și a ciclului 
de prelegeri expuse direct (cursuri 
de zi), sau difuzate sub formă tipă
rită (cursuri fără frecvență) ; după 
care se eliberează un certificat sau 
o diplomă de absolvire.

în aceste zile, institutele de învă- 
țămint superior, unitățile de cerce
tare și de proiectare definiti
vează de comun acord cu be
neficiarii (ministerele tutelare) lis
tele de nominalizare a cursanților 
și datele deschiderii acestor cursuri 
(luna ianuarie 1973), cu mențiunea că 
pentru agricultură și învățămint. des
chiderea cursurilor se va face în 
funcție de calendarul lucrărilor agri
cole și de structura anului școlar.

CARNET PLASTIC

Portretul
că 

lost 
in

englez"
Interviu cu criticul și istoricul de artă 

dr. John HAYES, 
directorul Muzeului Londrei

lui pot fi situate în pri
ma jumătate a secolului al
XVI- lea. Ele au fost reali
zate de Holbein cel Tinăr la 
curtea lui Henric al VIII- 
lea. De altfel, timp de a- 
proape două secole, la 
dezvoltarea portretului en
glez, o contribuție substan
țială și-au adus artiștii 
străini, Flamandul Van 
Dyck, olandezul Lely. ger
manul Kneller, prezenți cu 
lucrări în expoziție, ca Și 
Holbein cel Tinăr pe care 
l-am menționat mai 
au avut o influență enor
mă asupra picturii autoh
tone. Portretele secolului 
al XVI-lea sînt mai mult 
decorative. Personajele, în 
costume specifice, foarte 
viu colorate, sint repre
zentate fără o preocupare 
foarte accentuată pentru su
gerarea celei de-a treia di
mensiuni. Pasul următor 
este făcut, în secolul al
XVII- lea, de Van Dyck, 
care introduce in Anglia 
tradiția europeană, con-

mult de anumite tipologii, 
predilecte în opera sa. 
Marele număr de portrete 
pe care l-a lăsat îl situea
ză printre eei mai strălu
ciți exponenți ai genului. 
Lirismul portretelor lui 
Gainsborough, pline de 
grație și rafinament, ca și 
lucrările lui Thomas Law
rence — unul din ultimii 
mari portretiști englezi — 
marchează două etape dis
tincte in evoluția genu
lui. După Lawrence, a- 
ceastă mare tradiție se 
rupe și, pînă in secolul 
nostru, nu se mai poate 
vorbi decît de mari artiști 
care, iucrînd în maniere 
diferite, au realizat por
trete. Prerafaeliții Dante 
Gabriel Rosetti sau Burne- 
Jones, americanul de ori
gine Whistler sau Sargent, 
Sickert, format sub îndru
marea lui Degas, sau mo
dernii Stanley Spencer, 
Graham Sutherland, Fran
cis Bacon — toți 
tați prin lucrăriMihai 1ORDĂNESCU

LUI JACK LONDON
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„Acesta a fost drumul

Manifestări 
aniversării

La Casa de cultură a municipiului 
Drobeta Turnu-Severin s-au desfășu
rat sîmbătă lucrările sesiunii de co
municări și referate intitulată „25 de 
ani de înnoiri și prefaceri revoluțio
nare pe meleagurile mehedințene**, 
manifestare organizată în cinstea a- 
niversării republicii. Cadre didactice 
universitare, cercetători științifici, 
personalități ale vieții politice și cul
turale au înfățișat pe larg evenimen
tele și procesele social-politice com
plexe care au precedat actul revolu
ționar al abolirii monarhiei, mutațiile 
economice, social-politice și 
gospodărești petrecute în 
Mehedinți în anii edificării 
mului.

Tovarășul Traian Dudaș,

Editura Junimea a tipărit 
un volum de reportaje de
dicat aniversării a 10 ani de 
la încheierea cooperativiză
rii agriculturii. Printre 
semnatarii reportajelor cu
prinse în acest 
Vasile Nicorovici, 
Creangă, Grigore 
George Sidorovici 
Unii dintre aceștia 
prezenți, atunci, cu 
certiu în urmă, în 
locuri, pe meleagurile pa
triei, în calitate de repor
teri, ilustrind apoi in pagi
nile ziarelor secvențe ale 
marelui proces de transfor
mare a relațiilor de pro
ducție în agricultură. A- 
ceasta este cu siguranță și 
explicația bucuriei pe care 
o degajă paginile semnate 
de ei, acum, intr-o carte, 
căci — așa cum se notează 
în cuprinsul cărții — se simt 
solidari cu o uriașă bătălie, 
ale cărei consecințe înnoi
toare, fără precedent, pen
tru satul românesc, se des
cifrau încă de pe atunci la 
tot pasul, înscrise în pei
saje și destine umane. Re
unite sub titlul „Acesta a 
fost drumul", reportajele 
lui Vasile Nicorovici sînt 
documente încărcate de 
emoție, documente din care 
cunoaștem oameni și locuri, 
opinii și intimplări menite 
să ne ofere imaginea unui 
tablou — tabloul spiritual 
și geografic al Dobrogei — 
a cărui coordonată princi
pală este efervescența mu
tațiilor socialiste.

Despre citeva așezări ru
rale din Țara de Sus a 
Moldovei scrie cu o discre
tă, dar intensă participare 
sufletească, scriitorul și re
porterul George Sidorovici.

Movilenii de pe Jijia.

volum : 
Mihai 
Ilisei, 

și alții, 
au fost 
un de- 
diverse

consacrate
republicii
cretar al Comitetului județean Me
hedinți al P.C.R., președintele con
siliului popular județean, a rostit o 
alocuțiune, in cadrul căreia a subli
niat semnificația acestui eveniment.

★
în aceeași zi, a fost inaugurată în

trecerea artistică între formațiile co
rale, echipele de dansuri și grupurile 

vocale din așezările județului Gori, 
manifestare închinată apropiatei ani
versări a republicii.

★
I-a Casa corpului didactic din Bo

toșani a avut loc sîmbătă vernisajul 
Expoziției naționale de pictură, gra
fică și sculptură a profesorilor de 
desen organizată sub genericul „Slă
vim Republica'*.

• Filarmonica de stat „George E- 
nescu". in colaborare cu Liceul 
de muzică ,.G. Enescu", prezintă 
(la Ateneul Român) : Concert de 
concerte pentru 1, 2, 3, 4 piane și 
orchestră de I. S. Bach — 11.
• Opera Română : Madame But
terfly — 11. Carmen — 19,30.
a Teatrul de operetă ; Prințesa 
circului — 10,30, Spune inimioară, 
spune — 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Săptămlna 
patimilor — 10, Coana Chirița — 
15; Dulcea pasăre a tinereții — 20, 
(sala Studio) ; Să nu-ți faci pră
vălie cu scară — 10. Moartea ulti
mului golan — 15, Despre unele 
lipsuri, neajunsuri și deficiențe 
domeniul dragostei — 15.
• Teatrul de comedie : Preșul 
10,30, Fata morgana — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza I 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce și Lena — 15, 
O scrisoare pierdută — 20, (sala 
din str. Alex. Sahia) : Vicarul —
10.30, Valentin și Valentina — 20. 
a Teatrul Mic : Pisiea sălbatică
— 19,30.
• Teatrul Giuleștl : Meșterul Ma- 
nole — 10, Omul care a văzut 
moartea — 15, Geamandura —
19.30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Școala 
din Humulești — 10; 16.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 11. (sala din str. Acade
miei) : De ce a furat zmeul mingea
— 11.
a Teatrul sattric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 11; 19,30. (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 11: 19,30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Flori alese — 19,30.
a Circul „București" : Spectacol 
internațional cu artiști ai circurilor 
din Moscova, Ulan-Bator, Fraga, 
București — 10; 16; 19,30.

„ROMÂNIA-FILM" prezintă: „RĂZBUNAREA"
O COPRODUCȚIE A STUDIOULUI CINEMATOGRAFIC BUCUREȘTI Șl TELEMUNCHEN 

DUPĂ POVESTIRILE LUI JACK LONDON

Scenariul și adaptarea dialogurilor variantei române : Alecu Croitoru. Regia : Sergiu 
Nicolaescu. Cu ; Raimund Harmstorf, Edward Meeks, Sergiu Nicoiaescu, Beatrice 
Cardon, Emmerich Schaller, Boris Ciornei, Dana Comnea, Liliana Tomescu, Hans Po- 

marius

foștii Bordeieni de altădată,, 
așa cum ni i-a înfățișat 
Sadoveanu, Comarna cu 
podgoriile și licorile ei ves
tite, Rădășenii. unde casele 
sint aidoma unor „bătrine 
lăzi de zestre** așezate în 
mijlocul livezilor de meri 
și peri, în sfirșit, Arbore, 
străvechiul sat cu nume 
de poem străbun, iată su
biectele reportajelor sem-

nate de Grigore Ilisei. Au
torul sporește interesul 
pentru itinerarul său sen
timental, introducînd și o 
tulburătoare convorbire cu 
cronicarul de la Arbore — 
Toader Hrib. Acesta îi 
mărturisește reporterului 
pasiunea pentru Eminescu, 
și aceasta pentru că Emi
nescu — argumentează — 
„e adine și limpede ca iz
voarele de la noi“.

Nu atit lipsa 
s-ar putea reproșa

. ței Petru, semnatara unui 
volum de proze scurte. 
Totul și incă ceva (apărut 
la editura „Cartea Româ
nească**), cit lipsa de exi
gență în publicarea mate
rialelor. Unele bucăți sint 
destul de interesante (avem 
in vedere în primul rind 
scurta povestire „Bătrî- 
nul“,. din păcate însă altele 
sînt atit de anoste, incit 
impresia ce o produc nu 
o poate șterge nimic. Au
toarea nu se sfiește să re
învie o proză desuetă, îm
bibată
maturi neverosimil de cii- 
noși și copii inocenți, 
nedrept persecutați.

Trebuie observată moda
litatea (abuziv folosită) a 
stilului telegrafic, pretins 
sincopat, cu comparații ba
nale : „ochii ca simburii 
de măr", „buzele arse ale 
speranței** etc. Se găsesc la 
tot pasul ființe bestiale și 
stupide, pline de răutăți

absurde. Dialogul este 
posibil :

— Am hotărit să te 
Astăseară cu pietre, mîine 
cu un ciomag, poimâine cu 
un bici.

ti scrișnesc la rădăcina 
nasului sprîncenele (!?)

— Și pe urmă ?
— Poate faci tetanos și 

mori.
Număr in grabă din ur

mă 14—15—16.
— N-am să mor.
Nu e fără utilitate, pen

tru a observa carențele 
scrisului Luminiței Petru 
(carențe care trebuie sem
nalate nu in primul rind 
pentru că o privesc pe au
toare. ci fiindcă sint carac
teristice multor proze a- 
părute in ultimul timp), să 
analizăm mai ‘îndeaproape 
bucata care dă titlul volu
mului Totul și incă ceva, 
povestea unui searbăd 
amor între doi tineri nu 
mai puțin searbezi. Amindoi 
sint studenți. Ea venea în 
fiecare dimineață cu fața

pe jumătate sub beretă, pe 
jumătate sub păr, se ducea 
în fundul amfiteatrului 
pentru ca, nevăzută de pro
fesori, să scrie bilețele sau 
să dormiteze. El vorbea cu 
colegii despre fotbal, fiind 
foarte competent in fotbal 
și in „pipițe**. „Eroina** 
are probabil veleități de 
umorist, în fond fiind vul
gară : „ — Hei, s-a închis 
chioșcul cu sinceritate ?**

Fata, bineînțeles, pentru 
a completa melodrama, este 
foarte săracă, și are o co
legă, Mona, foarte bogată, 
pe care tînărul într-o seară, 
in ciuda marei lui pasiuni, 
o sărută. Protagonista pre
tinde că a ciștigat la loto, 
un tinăr, pare-se perechea 
ei (textul e sibilinic), foar
te puțin romantic spune — 
„Hai, doar eu te-am iubit 
primul. Merit și eu măcar. 
10 000 acolo**. Culmea vul
garității însă o va atinge 
tot ea : Ți-i dau numai
dacă... Numai dacă mă iei 
de nevastă**. După cum se 
vede, ceea ce-i dăunează în 
primul rînd autoarei este 
un anume gust al bizare-

riei, al excentricităților, 
care o pune adesea in im
posibilitate de a valorifica 
subiecte interesante. De a- 
semenea, se poate reproșa 
perspectiva infantilă asu
pra lucrurilor. Desigur, a- 
ceasta e în unele cazuri o 
bună poziție 
neratoare de 
trebuie totuși 
confuzie : un 
tabil știe să
ghiul de vedere al copiilor 
asupra vieții, are de fapt, o 
viziune matură care, în 
mod premeditat, regizat, se 
infantilizează. Tocmai a- 
ceastă maturitate a viziunii 
îi lipsește Luminiței Petru 
în prozele scurte de care 
ne-am ocupat. Iar rezulta
tul e plictiseala cititorului, 
previzibilă, de altfel, din 
titlu. Fiindcă un 
dicton spune că 
de a fi plictisitor 
în... a vrea să spui
completăm noi — in spiri
tul titlului cărții comenta
te — încă ceva. Dar 
destul de neînsemnat.

O poezie cînd prea ab
stractă. cînd prea concretă 
scrie George Tincu, auto
rul volumului de versuri 
Ritual (editura Eminescu). 
Marea forță a autenticei li
rici filozofice stă in ului
toarea 
care o 
nite 
Poetul 
nu le
sară, deși 
procedeul 
îl folosește ar putea induce 
in eroare C.e bate la ochi

e „jucarea" dramei, repeta
rea ei după alții. Clișeele 
abundă : „Sub cuvinte mă 
zbateam sufocat / Suferind 
ca într-o baie fierbinte / 
De ulei vîscos cu duhori 
imposibile / Nu puteam 
deschide gura să dau nume 
lucrurilor, / Lichidul de 
moarte mă lăsa fără grai".

Textul nu poate fi salvat 
prin obosite ironii amare : 
„Doamne, cit sint de fără 
nimeni / Pe caldarimul în
cins al orașelor / Și cit mă 
frămint al nimănui / în ho-

Iul cinematografului / Unde 
rulează ultimul western / 
Cu un bărbat viril / Ce se 
numește totdeauna cowboy. 
/ Și cit caut pe cineva lingă 
mine, / Îmbrîncindu-mă, 
imbrincit, / Cu zgomot de 
trompete în urechi, / Sus- 
ținind disperat echipe de 
fotbal / l’e un stadion ne
bun și arhiplin". Uluitoare 
prin banalitate este o „Ex
punere de motive" : „Am 
să-ți spun de ce te iubesc: / 
Demult, / Cînd te-am cu
noscut, / Păreai singură, / 
Iar după aceea / Și mai 
singură. / Și după incă o 
vreme, / Cînd eram bun 
prieteni / Nu aveai pe ni
meni. / Mai tîrziu, / Cind te 
iubeam, / Mi se părea eă 
rătăcești pe oceane pustii, / 
De unde țărmul pe care 
eram eu / Nu se vedea... / 
Și semănai cumplit cu 
mine !“ Tot de prozaism 
ține, in unele piese, carica
turizarea poeziei bacoviene.

Bucățile reușite sint foar
te rare în acest volum : 
două ar fi „Hamlet" și 
„Drum" (un elogiu al per
severenței). Placheta se în
cheie cu o piesă în „ton" 
ca majoritatea celorlalte, 
fadă prin prozaism, realizat 
aici țipător, poate printr-o 
greșită interpretare a „ti
nerilor furioși" : „Ei toți 
intră in scenă, / Strigă ceva 
nedeslușit, / Eventual 
„Ura" / (nu „Ura" — sub
stantiv !) / Și pleacă tot 
cum au venit / Cuminți, / 
Soldat I, II, III, / Cetățean 
I, II, III. / / Și eu ce fac, / 
însetat de a purta / Un 
nume / Anume ? / / împing, 
izbindu-mi vechiul / în 
coaste, în inimă / Și iar 
urtlu : „Mă cheamă Iones- 
cu !" / Cu toate literele 
mari, / Că așa vreau eu 1 / 
Cu litere mari 1 / înțele
geți ! / / Și cînd mă tre-

zesc... / Abia atunci pricep / 
Cită dreptate a avut cine
va, / Cînd spunea ritos și 
categoric / Că fiecare co
medie / E o imensă trage
die, / Pentru personaje, / 
Pentru ele însele, / Din 
punctul lor de vedere**.

(„Fără nume"). Tirzie, 
mult prea tirzie trezire ! 
Din păcate, după ce cartea 
a fost tipărită. Deși mai 
multă exigență ar fi putut 
fi spre folosul autorului.

Aproape o mie de titluri 
de cărți școlare și manuale 
Universitare, de literatură 
pedagogică și materiale di
dactice (planșe. discuri, 
atlase, albume etc.), iată o- 
biectul unei recente expo
ziții a Editurii didactice și 
pedagogice. O expoziție 
„de lucru**, cum au numit-o 
organizatorii, deosebit de 
interesantă prin exempla
rele prezentate, dar mai 
ales prin utilitatea ei prac
tică, funcțională. Pentru 
că, în primul rînd, pentru 
colectivul de muncă al 
editurii, ea a prilejuit o 
veritabilă 
activității depuse 
realizarea 
producții de 
atentă (ce va 
în diferitele 
instituției) a 
șite, dar mai 
neîmpliniri, fie ele de con
ținut, de tematică, de pre
zentare grafică etc., care 
mai grevează asupra cali
tății cărților școlare și pe
dagogice. La o asemenea a- 
naliză au fost invitați și 
„coautorii" producției de 
carte școlară și de litera
tură pedagogică, reprezen
tanții Uniunii artiștilor 
plastici, ai Centralei poli
grafice și ai întreprinderi-

de 
a 

retrospectivă a 
pentru 

acestei ample 
carte, analiza 
continua apoi 
sectoare ale 
titlurilor reu- 
ales a acelor

lor care tipăresc milioanele 
de cărți destinate elevilor, 
studenților, cadrelor didac
tice. Așezarea, față în față, 
a succeselor editoriale și a 
exemplarelor „discutabile" 
s-a dovedit deosebit de o- 
portună și elocventă, prilej 
de meditație, sursă de mă
suri pentru pregătirea la 
un mai înalt nivel calitativ 
și in tiraje corespunzătoare 
a producției 
anilor viitori.

La această 
utilă discuție 
înregistrat însă o singură 
absență : beneficiarii — ca
dre didactice, elevi și stu- 
denți — care, după cum s-a 
văzut în nenumăratele o- 
cazii cînd editura a inițiat 
consultarea lor directă, sînt 
în măsură să aducă o con
tribuție substanțială la per
fecționarea producției da 
carte școlară și pedagogică. 
Slaba popularizare a expo
ziției organizate la Palatul 
pionierilor din Capitală a 
făcut ca numărul acestora 
să fie redus. Nu este timpul 
trecut ca „omisiunea" să 
fie remediată și opiniile în
temeiate ale oamenilor 
școlii să se adauge firesc la 
cele ale specialiștilor.

Florica D1NULESCU

• Săgeata căpitanului Ion : LUMI
NA — S; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
MIORIȚA — 8; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• f rumoi, onest, emigrat In Aus
tralia... ; PATRIA — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15
• Fugi, ca să te prindă : VIITO
RUL — 16; 18; 20.
• Martin in al nouălea cer t CO- 
TROCENI — 15,30: 17,45; 20.
• Cazul Mattei : CAPITOL
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Micul om mare : SCALA — >,15; 
12; 15,30; 18,15; 21.
• Bulevardul romului : BUCU
REȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, FAVORIT — 9,30; 12; 15,30: 18;
20.30, MODERN — 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21.
• Cu miinile curate : GIULEȘTI
— 10; 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,L. 
18,15; 20,30.
• Seceră vintnl sălbatic : LUCEA
FĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16;

FEROVIAR — 8,45; 11; 
18,30; 21, MELODIA — 

13,30; 16; 18,30; 21.
• Drum in penumbră : UNIRXA
— 15,30; 18; 20,15.
• 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.
• srtnta Tereza și diavolii : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20.
• Program de desene animate
pentru copii : DOINA — 9,30;
10,45; 12.
• Marea hoinăreală : DOINA — 
13,15; 15,45; 18,15; 20,30, FLACARA
— 15,30; 18; 20,15.
• Pasărea liberă : 
15,30; 17,45 ; 20.
• Fata care vinde 
10; 12,30; 15; 17,30;
• Mînăstirea din Parma — 10; 12;
15, Comunistul — 18,45, Frumusețea 
diavolului — 21 : CINEMATECA
(sala Union).
• Am Încălcat legea : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15! 20,30.
s Născut liber : TIMPURI NOI — 
9,15—20,15 in continuare.
• Anonimul Venetian : LIRA — 
10,30; 12,30.
e Al treilea : LIRA — 15,30; 18;
20.15.
a Vagabondul : FERENTARI — 
9,30; 12.
• Cheia : FERENTARI — 15,30;
17,45; 20.
• Fuga e sănătoasă : FLOREASCA
— 15.30; 18; 20,15, DRUMUL SĂRII
— 16; 18; 20.
■ In trecere prin Moscova : LA- 
ROMET — 15,30; 17,30; 19,30.
• A fost odată un polițist : BU- 
CEGI — 13,45; 18; 20,15, POPULAR
— 15,30; 18; 20,15.
• Dauria : CRINGAȘI — 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.
• Mania grandorii : PACEA — 
15,45; 18; 20.
• Imblinzirea focului : VITAN — 
15,30; 19.
a Creierul : MUNCA — 15,30; 18;
20.15.
• Aventurile unei prințese ger
mane la curtea Regelui Soare : 
COSMOS
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DECRET

Pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea industriei de pre
lucrare a maselor plastice și participarea colectivului de oameni ai muncii 
de la Uzina de prelucrarea maselor plastice-Buzău la opera de con
struire a socialismului,

cu prilejul aniversării a 20 de ani de la înființarea uzinei,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :
Articol unic — Se conferă „Ordinul Muncii" clasa I Uzinei de pre

lucrarea maselor plastice-Buzău.
Președintele Consiliului de Stat,

NICOLAE CEAUȘESCU

Sărbătorirea a 20 de ani de activitate
a uzinei buzoiene

Cronica zilei
. -

Sub semnul aniversării republicii

Colectivul Uzinei 
maselor plastice din 
torit, simbătă, două 
tentă a întreprinderii sub semnul a- 
precierilor și sarcinilor însufletitoare 
cuprinse în mesajul adresat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu celor ce lu
crează in această importantă uni
tate a industriei noastre chimice.

Mesajul * fost primit de toți cei 
prezenți la festivitate cu puternice 
aplauze, colectivul i 
■exprimîndu-și, într-o 
puternic entuziasm, 
a-și aduce din plin 
înfăptuirea politicii 
realizarea cincinalului 
și jumătate.

■Muncitorii, tehnicienii și ingine- 
____ i maselor 
raportează cu 

a două decenii 
întreprinderii că 
fi încheiat la 15

ție prelucrare a 
Buzău a sărbă- 
decenii de exis-

uzinei buzoiene
> atmosferă 

hotărîrea 
contribuția 
partidului, 
în patru ani

de 
de 
la 
la

rii Uzinei de prelucrarea 
plastice din Buzău 
prilejul aniversării 
de activitate a 
Planul anual va 
c xembrie, cu un plus de producție 
de 51 000 000 lei — se arată în tele
grama adresată C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu. Tot
odată, sîntem gata să începem noul 
an avînd asigurate toate condițiile 
pentru o producție ritmică încă din 
primele zile ale anului 1973. în 
acest scop, întregul plan a fost no
minalizat pe fiecare produs, pină la 
ultimul reper, așa cum ați indicat 
d-voastră, tovarășe secretar general, 
la recenta plenară a C.C, al P.C.R. 
în același timp, colectivul uzinei își 
manifestă hotărîrea fermă de a con
tribui și mai activ la transpunerea 
în viață a politicii interne și exter
ne » partidului și statului, a sarci- 
milor ce se desprind din hotărîrile 
Congresului al X-lea și Conferinței 
Naționale ale Partidului Comunist 
Român, la înfăptuirea mărețului 
program de înflorire multilaterală a 
României socialiste".

La adunare au participat tovarășii

Gheorghe Stoica, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
membru al Consiliului de Stat, Ion 
Sirbu, prim-secretar al Comitetului 
județean Buzău al P.C.R., președin
tele consiliului popular județean, 
Vasale Belizna, adjunct al ministru
lui industriei chimice, reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, ai uniunii sindicatelor de ra
mură, numeroși salariați din Între
prindere și invitați.

Intr-un cadru solemn, Uzinei de 
prelucrarea maselor plastice din 
Buzău i-a fost conferit „Ordinul 
Muncii" clasa I. Cu același prilej, 
pentru merite deosebite in muncă, 63 
de muncitori, tehnicieni, maiștri, in
gineri și funcționari au fost distinși 
cu ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România. Distincțiile au 
fost înmînate de tovarășul Gheorghe 
Stoica, care, în * numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, ai Consiliului de Stat, al tova
rășului Nicolae Ceaușescu personal, 
i-a felicitat pe cei distinși.

Mulțumind pentru distincțiile a- 
cordate, ing. Marin Ionescu, directo
rul uzinei, a arătat că acest semn de 
înaltă prețuire constituie un puternic 
stimulent pentru colectivul de muncă 
al unității în obținerea unor rezul
tate superioare.

în cuvintul lor, operatoarea Iuliana 
Gheorghe și matrițenul Ionașcu Go- 
moiescu s-au angajat în numele în
tregului colectiv de muncă al unită
ții să-și consacre și pe mai departe 
întreaga putere de muncă pentru re
zolvarea sarcinilor ce le revin în ac
tualul cincinal.

Colectivul uzinei 
primul secretar al 
țean de partid, de 
nisterului Industriei Chimice și ai u- 
nor întreprinderi industriale 
zenți la festivitate.

a fost felicitat de 
comitetului .iud-e- 
reprezentanitii Mi-

pre-

(Agenpres)

Plenara Consiliului National al Societății de Cruce Roșie’ ’ »
Simbătă, 2 decembrie 1972, a avut 

loc plenara Consiliului Național al 
Societății de Cruce Roșie. Au par
ticipat membrii Consiliului Națio
nal, secretarii comisiilor județene, 
de Cruce Roșie, precum și invitați 
din partea unor instituții centrale 
de stat și organizații obștești.

Cu acest prilej au fost discutate și 
supuse aprobării plenarei documen-

tele ce vor fi prezentate la Congre
sul Societății de Cruce Roșie, care 
va avea loc in zilele de 23—24 de
cembrie a.c.

De asemenea, a îost prezentată o 
informare asupra activității din 
ultimele luni și s-au aprobat măsu
rile necesare pentru buna pregătire 
și desfășurare a lucrărilor congre
sului.

In zilele de 1 și 2 decembrie a.c. a 
avut loc, la București. întilnirea de 
lucru a președinților celor două părți 
în Comisia guvernamentală româno- 
polonă de colaborare economică. Cu 
acest prilej s-a examinat medul în 
care au fost îndeplinite prevederile 
protocoalelor anterioare și s-au sta
bilit măsuri pentru finalizarea. ,prin 
încheierea de acorduri și contracte 
de colaborare, cooperare si speciali
zare, a unor acțiuni din industria 
minieră, metalurgie. construcții de 
mașini, industria chimică, industria 
ușoară ș.a.

Totodată, s-a convenit programul 
de examinare, de către organele in
teresate din cele două țări, a unui 
cerc larg de probleme de colaborare 
economică, cooperare și specializare 
in producție în diferite domenii de 
interes reciproc.

Protocolul încheiat cu această oca
zie a fost semnat din partea română 
de Janos Fazekas, vicepreședinte al

Consiliulpi de Miniștri, președintele 
Părții române în Comisia guverna
mentală. iar din partea polonă de 
Jozef Tejchma, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Pârtii polone in Comisia guverna
mentală.

Lucrările întîlnirii de lucru a pre
ședinților celor două părți in comi
sie au decurs intr-o atmosferă prie
tenească.

Simbătă după-amiază. Jozef Tejch
ma. vicepreședinte al Conciliului de 
Miniștri al R. P. Polone, a părăsit 
Capitala, îndreptindu-se spre patrie.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele 
a fost salutat de Janos Fazekas. vi
cepreședinte al Consiliului de 
tri.

Au fost prezenți Jaromir 
duszko, ambasadorul R. P.

George Maoovescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a primiit din partea 
lui A. Gromiko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., o telegramă de 
mulțumiri pentru felicitările adresa
te cu ocazia celei de-a 
versări a Marii 
din Octombrie.

Revoluții
55-a ani- 
Socialiste

LEGĂMlNT OSTĂȘESC

Miniș-

Oche-
_____  _ Polone 

la București, și membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)

Ministrul comerțului exterior
a plecat în India

★

Comisiei de astro-

Simbătă după-amiaza a părăsit 
Capitala Ion Pătan. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, care va face o 
vizită îri India la invitația ministru
lui comerțului exterior al acestei 
țări, L. N, Mishra.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți Emil Drăgănescu. 
vicepreședinte al Consiliului de Mi-

niștri, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor. Nicolae M. Njco- 
lae, ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior. Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, și alte persoane ofi
ciale.

A fost de față D. R. Kawatra, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Indiei, la București.

Al doilea Colocviu 
național 

de pedagogie
La București s-au deschis simbă

tă lucrările celui de-al doilea Co
locviu național de pedagogie, avînd 
ca temă „Prognoză, inovare și in- 
terdisciplinaritate în învătămint**. 
Organizat în cinstea celei de-a 
XXV-a aniversări a republicii, sub 
egida Ministerului Educației și în- 
vățămintului. Academiei de științe 
sociale și politice. Institutului de 
știlnte pedagogice, cu sprijinul Co
misiei naționale pentru UNESCO, 
colocviul reunește oameni de știință 
și personalități ale vieții noastre 
culturale, numeroase cadre didacti
ce din învătămintul de toate grade
le, inspectori școlari, activiști ai co
mitetelor județene de partid 
comitetelor județene pentru 
și educație socialistă.

Lucrările colocviului, 
ce’put cu prezenterea 
plenară a unor referate
pecte esențiale ale temei supuse dez
baterii. au continuat cu discuții în 
cadrul a nouă secții de specialitate, 
în cursul zilei de, azi sint progra
mate o serie de dezbateri în jurul 
mesei rotunde, pe teme ca : eva
luarea eficientei învătămintului, e- 
ducația moral-civică și integrarea 
socială a tineretului, educația per
manentă și școala de mîine etc.

și ai 
cultură

au în- 
ședință

care
în 

abondînd as-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
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tenis.- „Turneul campionilor1'
• IN FINALĂ, CA Șl ANUL TRECUT, ILIE NĂSTASE

(ROMANIA) Șl STAN SMITH (S.U.A.)

Comentind semifinalele „Turneu
lui campionilor" la tenis de la Bar
celona, disputate in cursul nopții de 
vineri spre simbătă, corespondentul 
agenției France Presse subliniază 
comportarea excelentă a românului 
Ilie Năstase, care a entuziasmat pe 
cei 4 500 de spectatori prezenți in 
sala „Blau Grana". „La capătul unei 
partide magnifice — transmite cores
pondentul francez — Năstase l-a eli- 
jninat cu destulă ușurință (6—2, 6—3, 
6—2) pe americanul Jimmy Connors, 
demonstrînd că el posedă în acest 
sfîrșiț de sezon o formă remarca
bilă. Datorită abilității sale tehnice, 
jocul său s-a menținut tot timpul 
la o cotă înaltă, in care a putut fi 
admirată o gamă variată de lovituri, 
una mal eficace decît cealaltă. Ast
fel. Năstase se califică în finală, fără 
a fi pierdut un singur set in acest 
turneu".

A doua semifinală, care a opus pe 
americanii Stan Smith și Tom Gor
man, a avut un deznodămînt cu to
tul neașteptat. După ce a dominat 
partida, printr-un joc mai sigur, și 
conducea la seturi cu 2—1 (7—6,
6—7, 7—5) iar in setul patru cu 5—4 
(avînd în al zecelea ghem 40—30), 
Gorman a abandonat, 
reri lombare, sechele ale unei acci
dentări mai vechi" — precizează co
mentatorii agențiilor internaționale 
de presă.

Astfel, lli« Năstase și Stan Smith

au ajuns pentru a doua oară conse
cutiv in finala „Turneului 
nilor".

„Finala finalelor1*, cum a 
praintitulată partida-epilog 
neului campionilor**, a început la ora 
23.40 (ora Bucureștiului). La închide
rea ediției ziarului nostru, meciul 
afla în plină desfășurare.

cam p io

fost su- 
a „Tur-

se

acuzînd ..du-

Ieri si azi 
la fotbal

de 
la 

fotbal au fost programate trei me
ciuri. în Capitală, Dinamo Bucu
rești a învins cu scorul de 7—0 (4—0) 
pe Chimia Făgăraș. La Oradea, U- 
niversitatea Cluj a ciștigat cu 4—1 în 
fața echipei Metalul 
iar la Galați, echipa 
dispus cu 1—0 (0—0) 
șani.

Celelalte jocuri vor 
în Capitală, de la ora 11 : Metalul— 
Universitatea Craiova (stadionul Me
talul), Progresul—Petrolul Ploiești
(stadionul Progresul), Autobuzul— 
U.T.A. (stadionul Autobuzul).

Ieri, în cadrul „șaisprezecimilor" 
finală ale „Cupei României"

AUTOMOBILISM
In această dimineață, intre o- 

rele 9—13, pe un traseu special 
amenajat pe str. Maior Coravu 
(lingă stadionul ,.23 August" din 
Capitală) se va desfășura finala 
concursului republican automo
bilistic de îndeminare, organi
zat de Automobil Clubul Ro
mân. La întreoeri participă peste 
60 de alergători începători (cali
ficați in fazele preliminare), pre
cum și invitați dintre automo- 
biliștii fruntași: Eugen Ionescu- 
Cristea, Petre Vezeanu, frații 
Motoc etc. Concursul — numai 
pe mașini de serie — constă 
din ' probe de slalom, viteză 
in linie dreaptă, intrări și par
cări in spații prescrise. In pauze 
vor avea loc demonstrații de 
carturi, prezentate de membrii 
cercului de carturi al liceului 
„Ion NecuLce". Organizatorii o- 
feră numeroase premii și prime 
de start.

din localitate, 
Constructorul a 
de Jiul Petro-

avea loc astăzi.

r
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PROGRAMUL I

8.15

în cîteva rînduri
• Astă seară, cu începere de la ora 

19,30, sala Olimpia din Timișoara 
găzduiește întilnirea amicală dintre 
reprezentativele feminine de handbal 
ale României și R.F. a Germaniei. 
Marți 5 decembrie, in Sala sporturilor 
din Cluj va avea loc revanșa.

• Simbătă, la Budapesta, in ziua 
a doua a turneului final al „Cupei 
campionilor europeni" la polo pe 
apă, echipa Dinamo București a jucat 
în compania formației Ț.S.K.A. Mos
cova, Dinamoviștii au repurtat vic
toria cu scorul de 6—5 (0—1, 3—2, 
2—2, 1—0).

In cel de-al doilea joc, O.S.C. Buda
pesta a învins cu scorul de 5—4 pe 
Partizan Belgrad.

> La arena „Voința" din Capitală
1 a continuat ieri competiția interna

țională de popice pentru „Cupa Car- 
pați“. în proba feminină, victoria a 
revenit Anei Petrescu cu 463 puncte. 
Klaus Bayer (R.D. Germană) s-a 
clasat pe primul loc la masculin cu 
1 007 puncte.

• In sala Giuiești s-a disputat 
aseară meciul internațional feminin

de volei dintre echipele Rapid și 
Hapoel Hamapil (Israel), din cadrul 
primului tur al „Cupei campionilor 
europeni". Volebalistele românce, au 
obținut victoria cu scorul de 3—0 
(15—1, 15—0, 15—3).
• La Vrnjacka Banja (Iugoslavia) a 

început campionatul european femi
nin de șah, la care România este re
prezentată de maestra internațională 
Elisabeta Polihroniade. In runda 
inaugurală, ea a pierdut (in 23 de 
mutări) la sovietica Nana Aleksan- 
dria. Campioana mondială, Nona 
Gaprindașvili (U.R.S.S.), a ciștigat la 
Merlini (Franța), iar Kveta Eretova 
(Cehoslovacia) a invins-o pe Wetstein 
(Elveția).

• Turneul internațional de șah dc 
la Palma de Mallorca a continuat cu 
disputarea partidelor din runda a 4-a. 
Korcinoi l-a învins pe Bilek, iar 
Smejkal a ciștigat la Calvo. Florin 
Gheorghiu a întrerupt partida cu el
vețianul Werner Hug. în clasament 
conduce marele maestru sovietic Vik
tor Korcinoi cu 3 puncte.

Deschiderea emisiunii. Gim
nastica pentru toți.
Cravatele roșii. • Film serial 
„Delfinul Flipper". 
Viata satului.
Mari muzicieni la București. 
Clasici de ieri și de azi : Cu 
cvartetul „Juillard" de la Mo
zart la Anton Webern.

12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune în limba maghiară. 

Teatru : „Cei din urmă" de 
Maxim Gorki.
„360 de grade". 
Box R.D.G. — România în
registrare de la Gera. 
în studio, Dan Mușetescu. 
Filtnul de animație văzut 
de... Adrian Petringenaru. 
Polo pe apă : finala „Cupei 
campionilor europeni". Trans
misiune de la Budapesta.

16,45 Spectacolul lumii — cu scrii
torul loan Grigorescu. „La
crima zeilor". 
Muzica ușoară la noi 
Azi în studio : Doina 
șanu. 
Film serial pentru 
„Pierduți în spațiu 
dul VI) „Cade cerul".
Cintare patriei. Concurs co
ral interjudețean. 
1001 de seri.
Telejurnal. • în cinstea ani
versării Republicii — Cronica 
marii întreceri.
Avanpremiera.

10,00
11,10

14,20

15,40
16,00

16,15

acasă. 
Moro-

tineret 
(episo-

Sub auspiciile 
nautică a Academiei Republicii So
cialiste România, în zilele de 1 și 
2 decembrie a avut loc la București 
o sesiune de comunicări științifice. 
Pe agenda reuniunii au fost inscri- 
se mai multe lucrări referitoare la 
tehnica rachetelor, mecanica zboru
lui spațial, aplicațiile sateliților ar
tificiali în activitățile terestre, 
dicina aerospațială și dreptul 
tial. Dezbaterile au j
fi-uctuos schimb de păreri in 
bleme de un deosebit interes teore
tic și practic, evidențiind în același 
timp realizările și preocupările spe
cialiștilor din țara noastră în aceste 
domenii.

prilejuit

me- 
apa- 

un 
pro-

★
Simbătă a avut loc la Cluj consti

tuirea filialei Societății „Prietenii 
muzeului Bălcescu", filială al cărei 
președinte a fost ales prof. univ. 
Camil Mureșan, decanul Facultății 
de istorie și filozofie. Cu același pri
lej, în sala colecțiilor speciale ale 
bibliotecii centrale universitare s-a 
deschis expoziția omagială „Un om 
între oameni", care reunește scrisori, 
autografe și opere ale marelui căr
turar și luptător revoluționar, docu
mente din perioada revoluției de la 
1848, lucrări științifice și literare în
chinate lui Bălcescu de-a lungul 
anilor. Totodată, au fost organizate 
o sesiune de comunicări „Bălcescu 
și Transilvania" și o masă rotundă 
pe tema „Relațiile culturale dintre 
Țările Române în secolul al 19-lea“.

(Agerpres)

ce

Zi și noapte la „Casa Sein teii
mașinile tipăresc ultimele pagini 
ale cărții pe care o așteptați

SCINTEIA" 1973
ALMANAHUL

In curînd la chioșcuri și librării 
Almanahul „Scînteia“ 1973

ȘTIRI CULTURALE
Colectivul Teatrului National croat 

din Zagreb, care se află intr-un tur
neu artistic in țara noastră, a pre
zentat simbătă seara, la Timișoara, 
un spectacol cu piesa „Dundo Ma- 
roje“ de M. Drzic. Spectacolul s-a 
bucurat de un frumos succes. Du
minică. oaspeții vor prezenta ultimul 
spectacol al turneului, avînd în pro
gram cunoscuta piesă shakespearia
nă „Visul unei nopți de vară**.

Rentschler, prim-secretar al Amba
sadei S.U.A. la București. Vorbito
rii au evidențiat dezvoltarea relații
lor culturale dintre țara noastră și 
Statele ' Unite ale Americii, interesul 
deosebit ce se manifestă astăzi in 
lume pentru introducerea celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii 
în procesul inistructiv-eduoaitiv.

★

La Cluj s-a deschis simbătă ex
poziția americană „Tehnologia apli
cată in învățămint", care prezintă 
publicului o largă gamă de uitilaje. 
aparate și dispozitive electronice u- 
tilizate în sistemul de predare au- 
dio-vizuală. La festivitatea deschide
rii au luat cuvintul ing. Trofin Si- 
medrea, prim-vicepreședinte al con
siliului popular județean, prof. dr. 
docent Ștefan Pascu. rectorul Uni
versității „Babeș-Bolyai". și J. M.

20,05

20.35

22,30
22,40

12,30

12,40

13,15

13,25

13.30
13,40

13,55
14,00

14,15
14.30

14,45
20,00

20,25

21,15
21.30

21.55
22.10

Comentariu la 40 de steme 
Județul Mureș.
Piteștiul... pe adresa 
Transmisiune directă 
sala Casei de cultură 
dicatelor din Pitești. 
Telejurnal.
Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

dv.
de

a sin-
la

„Promenada duminicală".
Autograf sonor cu Sile Dini- 
cu și formația sa.
Medalion coregrafic — Cris
tina Hamei.
Vedete pe micul ecran : 
Ketty Line, Don Backy, Pe
tala Clark.
Umorul animalelor sesizat 
de Nell Cobar.
Miniaturi instrumentale
,Un figzonomist" — Inter

pretează Octavian Cotescu și 
Aurel Giurumia.
Betty Boop.

Invitata emisiunii : Elena 
Cernei interpretează arii din 
„Orfeu" de Gluck. „Carmen" 
de Bizet, „Samson și Dalila" 
de Saint-Săens.
Mozaic pe 16 mm.
Caleidoscop: serenade, canțo
nete, muzică ușoară.
Folclor năsăudean
Eroi îndrăgiți de copii : ,,A1- 
binița".
Teatru liric TV. Opera in 
concert : „Andrea Chenier" 
de Umberto Giordano (actele 
III și IV).
Reportaj bucureștean.
Romanțe cu Ileana Sărăroiu, 
Vasile Pop și Emil Costiniu. 
Telex tehnico-științifice.
Film serial „Mannix".

ț

A

Simbătă dimineața, 
unitățile Ministerului 
Apărării Naționale și 
ale Ministerului de In
terne au trăit momente 
solemne: un nou con
tingent a depus jură
mîntul militar. Solem
nitatea, eu profunde 
ecouri în inimi și con
științe, desfășurat» în 
atmosfera de puternic 
entuziasm generată de 
documentele Conferin
ței Naționale, ale re
centei plenare a C.C. 
al P.C.R. și amplificată 
de aniversarea jubi
leului republicii, s-a 
transformat intr-o vi
brantă manifestare de 
dragoste și atașament 
față de patrie și po
por, față de Partidul 
Comunist Român, iață 
de secretarul general 
al partidului și co
mandantul suprem al 
armatei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

La festivitățile
au avut loc într-o u- 
nitate militară din Ca
pitală au luat parte 
generalul de armată 
Ion Ionită, membru 
supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul 
apărării naționale, și 
Ion Traian Ștefă- 
nesou, prim-secretar 
al Comitetului Cen
tral al Uniunii Ti
neretului Comunist, 
ministru pentru pro
blemele tineretului.

în alte unități mili
tare au fost prezenți 
generalul-colonel Ion 
Gheorghe, prim-ad- 
junct al ministrului 
apărării naționale și 
șef al Marelui Stat 
Major, generalul-co
lonel Ion Coman, ad
junct al ministrului 
apărării naționale și 
secretar al Consiliului 
politic superior, pre
cum și generalul-lo- 
cotenent Grigore Ră- 
duică, prim-adjunct al 
ministrului de interne, 
adjunefi ai ministru
lui apărării naționale 
și ai ministrului de 
interne, reprezentanți 
ai organelor locale de 
partid și de stat, ge
nerali și ofițeri supe
riori, 
danți 
mari unități, 
panți la războiul an
tihitlerist. Au luat, 
de asemenea, parte 
membri ai gărzilor 
patriotice, ai detașa
mentelor de pregătire 
a tineretului pentru 
apărarea patriei și ai 
detașamentelor de 
pionieri care au adus 
salutul lor celor mai 
tineri militari ai tării.

cre-

foști coman
de unități și 

partici-

★
Spre drapelele sub 

care și-au făcut datoria 
zeci de generații de 
ostași ai țării se în
dreaptă acum privirile 
tuturor celor prezenți. 
E un moment emoțio- 

k_ _ _ _ _ _ _ _ _

nant, de înaltă semni
ficație patriotică. Toți 
cei de față sint profund 
conștienți de temei
nicia și noblețea în
datoririi pe care și-o 
asumă în aceste clipe : 
să slujească cu
dință și profund de
votament cauza 
porului și a partidului 
nostru comunist, a a- 
părării libertății, in
dependenței, suvera
nității și integrității 
teritoriale a Republicii 
Socialiste România.

Tinerii pășesc în fața 
tricolorului. Apoi, băr- 
bătește, rostesc slovele 
marelui legămînt: „Eu, 
cetățean al Republicii 
Socialiste România, 
jur să-mi însușesc te
meinic toate cunoștin
țele pentru a fi un 
bun militar..." 
cuvinte rostite 
datul Mircea 
— comunist, 
cian, venit în 
de la Exploatarea mi
nieră Petrila, al treilea 
fiu al familiei 
rești Haiduc — ca și 
de toți ceilalți 
din același contingent, 
comuniști sau uteciști, 
exprimă mîndrie, dem
nitate, conștiința da
toriei.

Cei ce 
rămîntul 
frumoasa 
de ani, in fața primu
lui examen sever al 
maturității. Ostașii 
noului contingent in
corporat, fie că este 
vorba de Constantin 
Grosu, infanterist, de 
Petre Ianculescu, tan- 
chist, de Marian Cons- 
tantineseu. radist, de 
Nicolae Sandu, arti- 
lerist, de Gheorghe 
Drăghici, radioloca- 
torist, jurînd azi cre
dință republicii, se 
obligă ca, la posturile 
de luptă încredințate, 
să fie deopotrivă cetă
țeni cu înalt spirit de

vremea
Ieri 

să se 
vest a 
bător.
fost mai mult acoperit, iar ceata a 
persistat în Bărăgan. Dobrogea și 
sudul Moldovei. S-au semnalat bur
nițe și ploi slabe izolate, mai ales în 
Transilvania și Moldova. Vîntul a 
suflat slab, pînă la potrivit. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila între 
minus 1 grad la Joseni și 15 grade 
la Lugoj. în București : cerul a fost

în (ară : vremea a continuat 
încălzească în jumătatea de 
tării, unde cerul a fost schim- 
In celelalte regiuni, cerul a

po-

Aceste 
de sol- 
Haiduc 
electri- 
armată

mine-

tineri

rostesc ju- 
se află la 

vîrstă de 20

răspundere și santinele 
de nădejde ale liber
tății poporului și cu
ceririlor lui revoluțio
nare.

Nobilul 
datoriei 
căpăta în 
mează 
fapte. Se înțelege că 
drumul spre măiestrie 
nu va fi ușor. Viața 
in aplicații, poligoane 
și tancodroame e aspră, 
grea, dar cu farmecul 
și poezia ei bărbă
tească. Eforturile și 
stăruințele lor vor fi 
însă sprijinite cu căl
dură și grijă părin
tească de comandanți 
și organizațiile da 
partid, care se vor 
strădui să modeleze, 
din fiecare militar care 
rostește astăzi jură
mîntul în fața drape
lului, un ostaș con
știent de menirea sa 
ca apărător al patriei 
socialiste.

In timpul pregătirii 
_ ', tinerii mi

au depus 
în pragul 
25-a ani- 
republicii, 

nu numai

sentiment al 
ostășești va 
zilele ce ur- 

acoperire în

ostășești, 
litari care 
jurămîntul 
celei de-a 
versări a 
vor urma 
școala mînuirii arme
lor moderne cu care e 
înzestrată armata noas
tră, ci și o temeinică 
școală de virtuți ci
vice, de educație pa
triotică și internațio- 
nalistă, sile cărei învă
țăminte le vor concre
tiza în fapte pe măsura 
epocii noastre 
liste, în munca harnică 
și plină de 
pentru întărirea și în
florirea Republicii So
cialiste România, pen
tru străjuirea cu dem
nitate și onoare a in
dependenței și suvera
nității noastre na
ționale, a cauzei socia
lismului și păcii.

socia-

dăruire

Lt. col. C. ZAMFIR
J

mai mult acoperit. S-a semnalat 
ceață persistentă. Vintul a suflat 
slab, pînă la potrivit. Temperatura 
maximă a fost de 5 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
4, 5 și 6 decembrie. In țară : vremea 
se menține relativ caldă, la începu
tul 
ușor. Cerul 
noros. Vor 
mătatea de 
ploile vor 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între minus 4 și plus 6 grade, iar 
maximele între 2 și 12 grade. Ceață 
locală. în București : vreme relativ 
călduroasă la începutul intervalului. 
Cerul va fi mai mult noros, favora
bil ploii slabe. Vînt potrivit. Tempe
ratura ușor variabilă.

intervalului, 
va fi 
cădea 
vest 
fi izolate. Vînt potrivit.

apoi se va răci 
variabil, mai mult 
ploi locale în jtț- 
a tării. In rest.

Convorbire cu secretarul general al O.N.U
(Urmare din pag. I)

fideilă a pulsului relațiilor interna
ționale contemporane, secretarul ge
neral a relevat in continuare : „Con
ducerea treburilor planetei noastre 
este, in esență, rezultatul acțiunilor 
guvernelor suverane naționale, Na
țiunilor Unite revenindu-le o func
ție de coordonare și armonizare. 
O.N.U. este organizația guvernelor 
și, ca atare, poate funcționa și ac
ționa cu succes numai dacă statele 
membre sint gata să o folosească in 
mai mare măsură ca instrument al 
păcii, să respecte principiile pe baza 
cărora a fost edificată cu 27 de ani 
în urmă. Idealurile și țelurile Cartei 
pot fi atinse numai dacă guvernele 
statelor membre vor manifesta con
cret, prin fapte, voința de a le trans
pune în realitate. Se poate spune că 
O.N.U. are un rol politic central in 
menținerea și întărirea păcii și secu
rității internaționale**.

Secretarul general, a continuat in
terlocutorul. are multe posibilități 
de a influenta in mod pozitiv func
ționarea mecanismelor din sistemul 
Națiunilor Unite, insă pentru aceasta 
are nevoie de sprijinul și coopera
rea tuturor guvernelor. Secretarului 
general îi revine, în acest context, 
sarcina continuării diplomației liniș
tite, sau preventive, cum 
spune, prin contacte cu 
interesate în soluționarea 
lor, înainte ca acestea să 
faza conflictelor deschise, 
tia ca atare este bună, insă statele 
membre nu o folosesc destul. A- 
ceasta este o problemă majoră care 
ne confruntă în prezent pe noi toți. 
Nu trebuie uitat că O.N.U. are și 
realizări, că a promovat rezolvarea 
multor probleme economice, sociale 
și umanitare. Nu puține sint insă 
cele ce își așteaptă solutionarea. De
colonizarea completă și lichidarea 
decalajelor economice care separă 
țările în curs de dezvoltare de cele 
puternic industrializate sint ches
tiuni de a căror rezolvare depinde.

i se mai 
guvernele 
probleme- 
ajungă in 
Organiza

in mare măsură, prestigiul Si viito
rul organizației noastre.

Secretarul general al O.N.U. s-a 
referit, apoi, la interdependenta care 
există intre efectuarea unor pași 
concreți pe calea spre dezarmarea 
generală și promovarea progresului 
economic și social al tuturor popoa
relor. „Comunitatea internațională, 
a menționat d-sa, are datoria de a 
aborda mai direct problema priori
tăților sale. Adunind cheltuielile mi
litare ale tuturor statelor, constatăm 
că ele sint egale cu venitul national 
total al tuturor statelor în curs de 
dezvoltare, sau cu sumele alocate 
pentru învățămînt și sănătate de că
tre toate statele industrializate și în 
curs de dezvoltare luate împreună. 
Aceasta este, desigur, cea mai de
plorabilă inversare a priorităților 
dacă ne gindim că 500 milioane de 
oameni suferă de subnutriție și 780 
de milioane sint analfabeti.

în problema dezarmării generale 
și totale, O.N.U. este încă deficitară, 
insă și aici putem semnala unii pași 
pozitivi, deși destul de mici în com
parație cu amploarea problemei, și ar 
fi o iluzie deșartă să se creadă că 
s-ar fi făcut destul. Din contră, sin- 
tem încă la început, iar opinia pu
blică mondială este din ce in ce mai 
neliniștită din cauza cursei Înarmă
rilor, in special a celor nucleare, și 
cere să se depășească actuala fază 
a discuțiilor, să se treacă, cu răbdare 
și perseverentă, la realizarea unor 
acorduri concrete de adevărată de
zarmare. Această problemă este o 
grea piatră de încercare a O.N.U. 
și organizația noastră trebuie în
tărită pentru a-i putea face fată".

La acest punct, interlocutorul a 
ținut să se refere din nou asupra 
rezoluției inițiate de România, evi
dențiind faptul că ea marchează „în
ceputul unui proces de reevaluare 
a activității și potențialului organi
zației, de analiză și meditație asu
pra adoptării celor mai adecvate căi 
și mijloace menite să-i insufle o 
nouă viață, s-o revitalizeze. Acest 
proces nu poate fi realizat repede, 
sau superficial, el necesită timp. Nu

trebuie uitat că O.N.U. a împlinit 27 
de ani de activitate, in care timp 
și-a. avut suișurile și coborîșurile 
sale și că se simte în mod firesc 
nevoia de a i se insufla o nouă vi
goare, de a fi adaptată la realitățile 
internaționale contemporane. Acest 
proces de sporire a rolului și eficien
ței O.N.U. în Iunie, a eficacității rezo
luțiilor și hotăririlor pe care le a- 
doptă, este absolut necesar și va fi 
realizat dacă toate statele membre 
își vor manifesta voința politică de 
a coopera in eforturile pentru atin
gerea acestui țel.

Cert este că încrederea in O.N.U. 
trebuie amplificată, obiectiv care nu 
poate fi înfăptuit decît prin dovezi 
concrete, prin acțiuni comune ale 
statelor in cadrul O.N.U. și pe baza 
principiilor cartei sale ; numai ast
fel vom avea posibilitatea de a fo
losi organizația ca un instrument 
eficace al păcii. Acesta este obiec
tivul nostru, al tuturor, să asigurăm 
succesul acțiunilor O.N.U. în sfera 
relațiilor politice, obiectiv prevăzut 
clar in rezoluția României recent a- 
doptată in unanimitate de Adunarea 
Generală".

Apreciind faptul că inițiativa Ro
mâniei constituie o însemnată con
tribuție la eforturile pentru situarea 
Națiunilor Unite in centrul vieții 
politice internaționale, dl. Kurt 
Waldheim a subliniat în încheierea 
convorbirii : „Doresc să-mi exprim 
recunoștința și aprecierea pentru 
sprijinul acordat de guvernul și 
poporul român eforturilor O.N.U. 
de a menține pacea și secu
ritatea internațională. Știu foarte 
bine cit de interesat este guvernul 
țării dv. ca O.N.U. să fie o organi
zație întărită, eficientă, capabilă de 
a se ridica la înălțimea marilor 
sale sarcini, țeluri și principii. Fo
losesc cu bucurie acest prilej pen
tru a-mi exprima gratitudinea pen
tru ajutorul primit din partea gu
vernului și poporului român și țin 
să-mi manifest convingerea că 
strinsa cooperare a țării dv. cu 
O.N.U. va continua și in viitor".



internațională
LA PARIS: Succesul Partidului SESIUNEA ADUNĂRII

0 amplă demonstrație 
comună a stingii franceze

laburist in alegerile
din Australia

GENERALE A O. N. U.

într-o imensă sală, 
precum și în parcul 
înconjurător de la 
Porte de Versailles, a 
avut loc vineri seara 
un mare și important 
miting la care au 
participat aproximativ 
100 000 persoane. în- 
cepînd de la ora 18, 
trenul, metroul, auto
carele au concentrat 
in acest punct din su
dul Parisului oa
meni veniti direct din 
fabrici sau din bi
rouri, precum și lo
cuitori ai orașelor din 
jurul capitalei.

Sub lozinca „Pentru 
victoria programului 
comun, pentru un gu
vern al stingii unite !“, 
mitingul a întrunit, 
într-o ambiantă entu
ziastă. militanti și 
simpatizanți ai Parti
dului Comunist Fran
cez. ai Partidului So
cialist și ai Mișcării 
stingii radical socia
liste, formații politice 
care_ au adoptat un 
program comun în 
vederea alegerilor le
gislative din primăva
ra anului 1973.

în fața participanți- 
lor au luat cuvîntul 
Georges Marchais, se
cretar general adjunct 
al P.C.F., Franțois 
Mitterrand, secretar 
general al Partidului 
Socialist, și Robert 
Fabre, președintele 
Mișcării stingii radical- 
socialiste.

în cuvîntarea sa, 
George Marchais a re
levat că alianța parti
delor de stingă repre
zintă un mijloc trainic 
de unire a muncitorilor 
și a forțelor democra
tice și naționale. O- 
prindu-se asupra
schimbărilor pe care 
preconizează să le a- 
ducă în viața francezi
lor înfăptuirea progra
mului comun guverna

mental al stingii, vor
bitorul s-a referit la o- 
biectivele prevăzute în 
domeniile îmbunătăți
rii situației materiale 
și sociale, construcției 
de locuințe, accesului 
la. învățămînt si cultu
ră. Totodată, el a ară
tat că sectoarele ban
car și financiar și trus
turile care ocupă pozi- 
ții-cheie în economia 
Franței urmează să fie 
naționalizate. In do
meniul politicii exter
ne — a continuat 
Georges Marchais —

DE LA CORESPON
DENTUL NOSTRU

guvernul va milita 
pentru promovarea 
coexistenței pașnice, 
pentru micșorarea în
cordării internaționale 
și colaborarea cu toate 
țările, fără nici un fel 
de discriminare. El va 
sprijini popoarele care 
luptă pentru eliberare 
și independență și va 
recunoaște dreptul la 
autodeterminare al po
poarelor departamen
telor și teritoriilor de 
peste mări administra
te în prezent de Fran
ța. Evocînd perspectiva 
victoriei socialismului 
în țara sa, Georges 
Marchais a spus : „Oa
menii muncii vor clădi 
socialismul în Franța 
ținînd seama de prin
cipiile generale care il 
caracterizează, de ex
periența altor popoare 
și de condițiile proprii 
ale țării noastre, deoa
rece nu poate să exis
te un model al socialis
mului care să fie 
transplantat dintr-o 
țară în alta“.

Subliniind necesita
tea restructurării vieții 
sociale franceze, Fran

cois Mitterrand a ară
tat că acest lucru poa
te fi realizat prin efor
turile unite; ale stingii. 
Vorbind în numele 
stingii radical-socialis- 
te, Robert Fabre a lan
sat, de asemenea, un 
apel la întărirea uni
tății stingii franceze și 
a relevat că victoria 
forțelor progresiste se 
conturează tot mai 
clar.

în încheierea mitin
gului. întreaga aduna
re a adoptat un apel 
în care se afirmă, 
printre altele : „Parti
cipanții la această pu
ternică manifestație 
națională vor acționa 
cu însuflețire și ho- 
tărîre în sprijinul în
țelegerii realizate, pen
tru a atrage majori
tatea cetățenilor la 
marele curent unitar 
care va permite in
staurarea unui guvern 
al stingii unite și vic
toria programului co
mun".

Ziarele apărute sîm- 
bătă la Paris comen
tează importantul mi
ting de La Porte de 
Versailles. „Acordul 
asupra programului 
comun constituie do
vada că unitatea se 
poate realiza in diver
sitate", scrie „L’IIU- 
MANITfi". Subliniind 
faptul că manifestația 
s-a bucurat de un 
succes incontestabil, 
ziarul „COMBAT" 
consideră că mitingul 
a constituit „o de
monstrație de forță și 
coeziune". Remarcînd 
„caracterul grandios 
al unei sărbători a u- 
nității populare". „LE 
FIGARO" observă că 
unitatea stingii se a- 
firmă tot mai impună
tor.

P. DIACONESCU

CANBERRA 2 (Agerpres). — Ale
gerile legislative desfășurate simbătă 
în Australia au confirmat previziu
nile, incheindu-se cu victoria Parti
dului laburist, de opoziție, care re
vine astfel la conducerea țării după 
un interval de 23 de ani. La cîteva 
ore după închiderea urnelor, labu
riștii cuceriseră deja 69 din cele 125 
de locuri ale Camerei Reprezentanți
lor, în timp oe partidele liberal și 
agrarian, care formaseră vechiul gu
vern, totalizau numai 46 de mandate 
(celelalte 10 locuri continuau, sim
bătă seara, să fie nedecise, rezulta
tele definitive urmind a fi date pu
blicității în cursul următoarelor zile).

Victoria Partidului laburist austra
lian intervine la o săptămînă după 
succesul similar înregistrat de opozi
ția din Noua Zeelandă.

PHENIAN 2 (Agerpres). — La 2 
decembrie, Kim Ir Sen, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, l-a pri
mit pe ambasadorul Republicii So
cialiste România, Aurel Mălnășan, în 
legătură cu încheierea misiunii sale 
în R.P.D. Coreeană.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

agențiile de presă
0 adunare festivă a Aso

ciației de prietenie Japo- 
nia-România a avut loc sira- 
bătă Ia Tokio. Adunarea a fost con
sacrată aniversării împlinirii unui 
deceniu de la înființarea în Japonia 
a primului curs de limba română.

Suedia va recunoaște 
R.D. Germană la 21 decem
brie — a anunțat ministrul suedez 
al afacerilor externe, Krister Wick
man.

Premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Ciu 
En-lai, a primit delegația militară 
albaneză condusă de Beqir Balluku, 
ministrul apărării al R. P. Albania, 
care face o vizită de prietenie în 
R. P. Chineză, anunță agenția China 
Nouă.

Referendum în Elveția. 
Alegătorii elvețieni se prezintă as
tăzi în fața urnelor, în cadrul refe
rendumului național cu privire la vii
toarele relații ale Elveției cu Piața 
comună. Electorii vor trebui să vo
teze aprobarea sau respingerea acor
dului de liber schimb, semnat, la 
Bruxelles, la 22 iulie. Cele două ca
mere ale Parlamentului elvețian au 
aprobat acordul.

Guvernele R. P. Albania 
șl Guineei ecuatoriale au cV 
zut de acord să stabilească relații di
plomatice la nivel de ambasadă.

Secretarul general al 
P.C. din Chile, Luis Corvalan, a 
efectuat, la invitația C.C. al P.C. 
Bulgar, o vizită la Sofia. întîlnin- 
du-se, cu acest prilej, cu primul se
cretar al C.C. al P.C.B., Todor 
Jivkov.

Un nou satelit artificial 
al Pămîntului de tip „Moi- 
nîtS-l" a fost lansat simbătă in
U.R.S.S. — anunță agenția T.A.S.S. 
Satelitul este menit să asigure ex
ploatarea sistemului de legături ra
dio, telefonice și telegrafice, precum 
și transmiterea programelor televi
ziunii din Moscova către regiunile 
nordice, siberiene, ale Extremului 
Orient și ale Asiei centrale sovietice.

La încheierea sesiunii 
Comisiei mixte cehoslova- 
co-iugoslave de c°°perare 
domeniul industriei forestiere, în lo
calitatea cehoslovacă Topolcany a fost 
semnat un protocol de cooperare in 
sectorul industriei forestiere și de 
prelucrare a lemnului.

Cancelarul R.F. a Germa
niei, Willy Brandt, va prezenta în 
Bundestag declarația de politică ge
nerală a guvernului său la 18 ianua
rie, a anunțat purtătorul de cuvînt 
oficial, Rudiger von Wechmar.

Primul ministru al Turciei, 
Ferit Melen, a primit pe Ion 
Mărgineanu, directorul general 
al Agenției române de presă, 
secretar al Marii Adunări Na
ționale. In cursul vizitei in 
Turcia, oaspetele a mai avut o 
convorbire* cu Suleiman Demi- 
rel, conducătorul Partidului 
Justiției, și s-a întîlnit cu pre
ședintele Comisiei de politică 
externă a Medjilisului turc, cu 
deputați și cu directorul gene-, 
ral al informațiilor de Pe lingă' 
Consiliul de Miniștri. De ase
menea, el a purtat convorbiri 
cu Atila Onuk. directorul gene
ral al Agenției Anadolu, cu 
președintele Asociației ziariș
tilor din Ankara, cu redactorii 
șefi și directori ai principalelor 
publicații din capitala Turciei.

Irlanda de Nord. în urma unor puternice explozii cu bombe, care au avut 
loc vineri noaptea în plin centrul orașului Dublin, două persoane și-au 

pierdut viața, iar peste 60 au fost rănite

• Dezbaterile privind situația din Orientul Apropiat • 0 
rezoluție în domeniul transporturilor maritime adoptată 

de Comitetul pentru problemele economice
NEW YORK 2. — Corespondentul nostru 

Adunării Generale a O.N.U. 
din Orientul Apropiat.

au
transmite. In plenara

conți nuat dezbaterile asupra situației

Iugoslavia, a spus ambasadorul 
Lazar Moisov, s-a pronunțat întot
deauna pentru o soluție politică a 
crizei din Orientul Apropiat pe baza 
principiilor respingerii politicii de 
forță, respectării dreptului la exis
tență liberă a tuturor statelor din 
această regiune, respectării dreptu
lui populației palesținene de a-și 
hotărî singură soarta.

Reprezentantul Iugoslaviei s-a de
clarat pentru reactivizarea misiunii 
de mediere a ambasadorului Jar
ring sau căutarea unor noi căi pen
tru restabilirea drepturilor po
poarelor și justiției în Orientul A- 
propiat pe baza rezoluției Consiliu
lui de Securitate.

Reafi.rmînd poziția guvernului 
său, Abdul Sharf, ambasadorul Ior
daniei, a cerut Națiunilor Unite să 
intervină mai hotărît în abordarea 
problemelor de fond ale crizei din a- 
ceastă regiune a lumii.

Arătînd că in relațiile sale exter
ne Turcia promovează o politică de 
bună vecinătate, bazată pe respect 
reciproc, cp toate statele vecin*, 
ambasadorul lurc, Osman Olcay, a 
declarat că țara sa respinge po
litica de acaparare de teritorii prin 
forță și se pronunță pentru garan
tarea dreptului la. existență liberă 
a tuturor statelor din Orientul A- 
propiat. pentru reactivizarea mi
siunii Jarring și aplicarea in viață 
a prevederilor rezoluției Consiliului 
de Securitate din noiembrie 1967.

Ambasadorul Angliei, Collins, a a-

preciat că într-un viitor acord de 
pace va trebui să se țină seama de 
interesele legitime ale populației 
palesținene, dacă se vrea asigurarea 
unei păci durabile în regiune.

Ahmed Benhima. ministrul aface
rilor externe al Marocului, a decla
rat că, in ciuda tuturor eforturilor 
O.N.U. de a soluționa acest conflict, 
în conformitate cu principiile Cartei 
și dreptului internațional, nu s-au în
registrat progrese pe această cale. 
Vorbitorul a cerut comunității inter
naționale să-și concerteze eforturile 
in vederea soluționării acestei crize.

Ambasadorul Bulgariei, Ghero Gro- 
nev. a subliniat ca țara sa se pro
nunță pentru reactivizarea misiunii 
de pace a ambasadorului Jarring și 
consideră că transpunerea în viață a 
prevederilor rezoluției Consiliului de 
Securitate ar duce la soluționarea 
conflictului și lichidarea pericolului 
pe care-1 prezintă această criză pen
tru pacea și securitatea internațio
nală.

Ca urmare a acordului intervenit între Pakistan și India, cele două părți 
procedează la eliberarea prizonierilor deținuți în țările respective. Ima
ginea înfățișează prizonieri de război pakistanezi întoreîndu-se în patrie

Pentru cooperare largă 
între Nordul și Sudul Coreei

UN ARTICOL DIN ZIARUL „NO DON S1NMUN"

O CUVÎNTARE A PREȘEDINTELUI S. ALLENDE

Comitetul pentru problemele eco
nomice al Adunării Generale a a- 
doptat cu 93 de voturi, 3 contra și 
26 de abțineri un proiect de rezo
luție prezentat de 55 de state în curs 
de dezvoltare, printre care și Româ
nia, vizind convocarea unei confe
rințe maritime internaționale pentru 
elaborarea unui cod de conduită 
care să guverneze practicile din do
meniul transporturilor maritime.

Rezoluția cere secretarului general 
al O.N.U. să convoace, cit mai cu- 
rînd posibil. în anul 1973, sub aus
piciile Conferinței Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare 
(UNCTAD) o conferință care să 
dezbată și să adopte o convenție sau 
un alt document internațional mul
tilateral, cu caracter obligatoriu, în 
vederea reglementării conduitei sta
telor în problema transporturilor 
maritime.

CIUDAD DE MEXICO 2 (Ager
pres). — Președintele Republicii 
Chile. Salvador Allende, aflat într-o 
vizită oficială în Mexic, ă subliniat 
— într-o alocuțiune rostită în Con
gresul din țara gazdă — că „țările 
Americii Latine trebuie să lupte în 
mod hotărît împotriva intereselor 
imperialismului și a aplicării orieă-

n «■■■■■ 
transmit:

Institutul cultural Uruguay- 
Romania, în colaborare cu Am
basada Republicii Socialiste Ro
mânia, a organizat, la Monte
video, un ciclu de concerte de 
muzică românească și urugua- 
yană, dedicat celei de-a 25-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii. Un succes deosebit a a- 
vut baritonul Walter Mende- 
guia, care a interpretat in lim
ba română lieduri pe texte de 
St. O. Iosif și George Topîr- 
ceanu.

In Olanda, iegi!ia Iuliana a 
început, vineri, consultările cu lide
rii celor 14 partide politice reprezen
tate in parlament. Convorbirile sint 
destinate realizării unei noi formule 
guvernamentale, ele urmind alegeri
lor generale desfășurate miercuri, 
care au marcat un progres semnifi
cativ pentru partidele de stingă.

„Interesele și amestecul 
străin au complicat proble
ma cipriotă", 3 declarat preșe
dintele Ciprului, arhiepiscopul Ma
karios, într-un interviu acordat coti
dianului „Nova Makedonia". El a 
arătat că dacă poporul cipriot ar fi 
lăsat să-și rezolve singur problemele, 
nu ar exista motive care să provoace 
crize și tulburări. Președintele și-a 
exprimat speranța că actuala rundă 
de tratative intercomunitare va fi în
cununată de succes.

Președintele Mexicului, 
Luis Echeverria, a declarat că va pro
pune Congresului o lege prin care să 
se asigure un control sporit asupra 
investițiilor străine din țară.

Cu prilejul Zilei naționale 
a Republicii 

Africa Centrală
BANGUI 2 (Agerpres). — In Re

publica Africa Centrală a fost săr
bătorită. la 1 decembrie, cea de-a 
14-a aniversare de la proclamarea 
independenței țării.

Cu acest prilej, președintele tării, 
generalul de armată Jean Bedel 
Bokassa, a adresat poporului un me
saj în care a subliniat dezvoltarea 
cooperării țării sale în cadrul afri
can și internațional. Amintind că, 
în ultimii ani. Republica Africa 
Centrală și-a dezvoltat relațiile cu 
numeroase țări ale lumii, președin
tele Bokassa a reliefat in context 
dezvoltarea legăturilor de colabora
re cu Republica Socialistă Româ
nia. Șeful statului centr-african s-a 
referit, de asemenea, la eforturile 
depuse de poporul acestei țări pen
tru consolidarea independenței na
ționale. it

ror măsuri discriminatorii în sfera 
relațiilor comerciale". Țările capita
liste industrializate, a spus el. nu 
înțeleg semnificația reală a respec
tării drepturilor celorlalte națiuni 
care luptă pentru emancipare eco
nomică. In acest sens, șeful statului 
chilian s-a referit concret la acțiu
nile companiilor nord-americane 
„Kennecott Copper" și „International 
Telephone and Telegraph" (I.T.T.). 
care „au încercat să schimbe adevă
ratul destin" al țării sale, după na
ționalizarea bunurilor acestora din 
Chile.

Măsuri ale țărilor 
exportatoare de cupru 

împotriva companiei 
„Kennecott11

SANTIAGO DE CHILE 2 (Ager
pres). — Conferința Consiliului In- 
terguvernamental al Țărilor Expor
tatoare de Cupru (C.I.P.E.C.) a re
comandat. vineri, țărilor membre să 
suspende orice relații economice sau 
comerciale cu compania americană 
„Kennecott Copper Corporation", ca 
urmare a acțiunilor acesteia împo
triva Republicii Chile.

Ho-tărirea esfe inclusă in comuni
catul comun dat publicității vineri, 
la încheierea lucrărilor conferinței, 
la care au participat reprezentanții 
țărilor membre ale C.I.P.E.C. (Peru. 
Zambia, Chile, Republica Zair).

PERU

lichidarea subdezvoltării 
- obiectiv esențial

LIMA 2 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Peru, Juan Velasco 
Alvarado, a primit, Ia Palacio de 
Gobierno — sediul președinției — pe 
cei 800 de delegați ai noii „Centrale 
a muncitorilor revoluției peruane" 
(C.T.R.P.) — relatează agenția
Prensa Latina. Reprezentanții cen
tralei sindicale l-au asigurat pe pre
ședintele Alvarado de sprijinul lor 
față de actualul curs al vieții poli
tice promovate de guvernul de la 
Lima. La rindul său. amintind de 
tradițiile revoluționare ale poporului 
peruan, generalul Juan Velasco Al
varado a arătat că, in prezent, prin* 
cibalul obiectiv al guvernului este 
„lupta pentru lichidarea subdezvol
tării și mizeriei".

FESTIVITĂȚILE 
DE LA ABU DHABI

ABU DHABI 2 (Agerpres). — Cu 
prilejul aniversării unui an de la în
temeierea Uniunii Emiratelor Arabe, 
la Abu Dhabi a avut loc, sâmbătă, 
o paradă militară, la care au asis
tat președintele Zayed Bin Sultan Al 
Nahyan și alte oficialități ale 
U.E.A.

în discursul adresat de șeful sta
tului participanților la această ma
nifestare au fost relevate o serie de 
succese obținute în domeniile social 
și cultural, subliniindu-se. de ase
menea. că politica externă a U.E.A. 
este orientată spre cooperarea cu ță
rile arabe în toate domeniile și spre 
o colaborare largă cu celelalte state, 
pe baza prevederilor Cartei O.N.U.

ȘEDINȚE
ALE UNOR COMISII

PERMANENTE C.A.E.R.
• PENTRU METALURGIA 
METALELOR NEFEROASE
BUDAPESTA 2 (Agerpres). — La 

Budapesta s-au încheiat lucrările 
celei de-a 37-a ședințe a Comisiei 
permanente a C.A.E.R. pentru meta
lurgia metalelor neferoase. La aceas
tă consfătuire. delegațiile țărilor 
membre ale C.A.E.R. au examinat 
sarcinile metalurgiei metalelor ne
feroase decurgînd din Programul 
complex adoptat de sesiunea a 
XXV-a a C.A.E.R.

Participanții la ședință au constatat 
că s-a îndeplinit planul de lucru al 
comisiei pe anul in curs. Au fost 
examinate, de asemenea, unele pro
bleme privind specializarea în pro
ducerea de metale necesare în canti
tăți reduse. Totodată, au fost anali
zate tendințele internaționale de dez
voltare a metalurgiei metalelor ne
feroase.

în vederea coordonării cercetărilor 
necesare pentru dezvoltarea metalur
giei metalelor neferoase, Comisia 
permanentă a creat consilii tehnico- 
științifice în domeniul minier, în pro
blemele înnobilării metalelor, în me
talurgia metalelor ușoare, în meta
lurgia metalelor grele, în prelucrarea 
metalelor grele, precum și apărarea 
mediului înconjurător.

A fost relevat, totodată, faptul că 
utilizarea deșeurilor continuă să aibă 
loc într-un mod neeoonomic, urmind 
ca pentru examinarea noilor metode 
și tehnologii impuse de această si
tuație să fie convocată. în anul 1974, 
o conferință internațională.

Participanții au examinat, de ase
menea, un raport privind activitatea 
Centrului de coordonare pentru stu
dierea semi eon du eforilor și metalelor 
de mare puritate.

• PENTRU TRANSPORTURI
VARȘOVIA 2 (Agerpres). — La 

Varșovia s-au încheiat lucrările șe
dinței Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru transporturi. La lu
crări au luat parte delegațiile Bulga
riei. Cehoslovaciei, Cubei, R.D. Ger
mane, Mongoliei, Poloniei. României, 
Ungariei și Uniunii Sovietice. A fost 
prezentă, de asemenea, o delegație a 
R.S.F. Iugoslavia.

Comisia a examinat sarcinile de- 
curgind din hotărîrile sesiunii a 
XXVI-a a C.A.E.R. și a adoptat re
comandări în legătură cu înfăptuirea 
prevederilor Programului complex a- 
doptat de sesiunea a XXV-a a consi
liului. La ședința comisiei au fost 
examinate, de asemenea, o serie de 
probleme legate de desfășurarea lu
crărilor privind coordonarea planuri
lor de dezvoltare a transportului în 
anii 1976—1980. precum și probleme 
privind extinderea folosirii tehnicii 
de calcul în domeniul transporturi
lor. Au fos.t examinate unele măsuri 
de perfecționare a deplasărilor de 
pasageri între țările membre ale 
C.A.E.R.

Comisia a elaborat o serie de pro
puneri vizind dezvoltarea in conti
nuare a mijloacelor tehnice din do
meniul transporturilor feroviar, ru
tier, pe apă și aerian, a examinat 
probleme privitoare la dezvoltarea 
colaborării în repararea navelor a- 
parținînd țărilor membre ale C.A.E.R., 
precum și probleme privind sporirea 
eficienței transportului încărcăturilor 
pe Dunăre.

în toate problemele examinate au 
fost adoptate recomandări corespun
zătoare, a căror înfăptuire contribuie 
la perfecționarea colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R. și R.S.F. Iugo
slavia in domeniul transporturilor.

PHENIAN 2 (Agerpres). — „NO- 
DON SINMUN", organ central al 
Partidului Muncii din Coreea, a pu
blicat un articol în care relevă că 
Nordul și Sudul Coreei trebuie să 
coopereze pe scară largă în vederea 
realizării unei reglementări a pro
blemei. reunificării naționale — do
rință a întregului popor coreean. 
Cooperarea, relevă articolul, este cea 
mai principială formă' a relațiilor 
mutuale ce trebuie să se constituie 
între cele două părți, care au căzut 
de acord să acționeze pentru atinge
rea unui scop comun — reunificarea 
independentă, pașnică a țării. Pen
tru ca această cooperare să înregis
treze succese — arată în conti
nuare „Nodon Sinmun" — este im
portant, în prezent, să fie stabilite 
lunctii cuprinzătoare Comitetului de 
coordonare Nord-Sud, care urmea
ză a fi constituit. Acest organism 
trebuie să fie format din persoane 
cu autoritate, capabile să efectueze 
în mod satisfăcător toate formele de 
schimb și cooperare între Nord și 
Sud și să îndeplinească cu simț de 
răspundere prevederile acordului. 
Indiferent de căile specifice prin 
care ar urma să se înfăptuiască, 
reunificarea pașnică și indepen

dentă a Coreei înseamnă, în ultimă 
analiză, constituirea unui guvern 
central unic, desemnat pe baza ale
gerilor generale desfășurate in mod 
liber și democratic în Nord și în Sud, 
fără vreun amestec al forțelor d!n 
afară, subliniază ziarul.

în continuare, articolul citează 
propunerea președintelui Cabinetu
lui de Miniștri al R.P.D. Coreene, 
Kim Ir Sen. potrivit căreia, în vede
rea reunificării pașnice a tării cit 
mai curînd posibil, R.P.D. Coreeană 
consideră necesară, ca primă etapă a 
acestui proces, constituirea unei con
federații a Nordului și a Sudului. A- 
ceaslă confederație ar urma să ducă 
la formarea unui Consiliu Național 
Suprem, în componența căruia să se 
numere reprezentanți ai guvernului 
R.P.D. Coreene și ai regimului din 
Coreea de sud, și a cărui menire ar 
urma să constea în soluționarea pro
blemelor urgente de ordin politic, 
economic, militar și cultural dintre 
Nord și Sud. protejînd, astfel, inte
resele comune ale națiunii. Această 
activitate ar urma să se desfășoare 
în condițiile menținerii actualelor 
sisteme politice din Nord și din Sud, 
subliniază ziarul coreean.
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DAILY WORLD1:

americani, ruina este■ inevitabilă

pă- 
A- 
f fr

ame-

„Glasul executori
lor la vînzările prin 
licitație răsună, pre
tutindeni, in regiunile 
rurale... Paginile zia
relor care apar in re
giunile agricole sint 
pline de anunțuri ale 
fermierilor care-și 
vind proprietățile... 
Fermierii înglodați în 
datorii vind totul, 
înainte ca creditorii 
să pună mina pe 
mînturile -lor". 
ceste constatări 
cute de revista
ricana „U.S. News and 
World Report** ilus
trează situația grea in 
care se află micii fer
mieri americani. ca 
urmare a puternicului 
proces de concentrare 
ce se desfășoară in a- 
gricultura S.U.A. Po
trivit datelor statis
tice oficiale, in urma 
lichidării a milioane 
de ferme mici, din 
1950 pină in 1960. nu
mărul gospodăriilor a- 
gricole a scăzut de la 
5,6 la 3,9 milioane, iar 
pină în 1970 — el s-a 
redus cu incă un mi
lion. După părerea u- 
nor economiști ame
ricani, dacă ritmul 
concentrării se va 
menține la aceeași in
tensitate, in 1980 nu

decit 
mili-

vor mai exista 
aproximativ 1,5 
oane de ferme.

In lucrarea sa 
31 000 largest F 
(„Cele 31 000 de 
me mari din 
noastră"), economistul 
american R. Nikolitch 
arată că fermelor de 
aceste dimensiuni — 
reprezeniind ceva pes
te 1 la sută din nu
mărul total al gospo
dăriilor agrare — le 
revine peste 11 la sută 
din totalul suprafețe
lor arabile și că ele 
livrează 24 la sută din 
totalul producției 
gricole. Avînd la dis
poziție parcuri 
mașini dintre cele mai 
moderne, bucurindu-se 
de un sprijin substan
țial, sub formă de 
subvenții, din partea 
statului, marile între
prinderi agricole fac 
o concurență acerbă 
micilor fermieri. Ast
fel, potrivit acelu
iași economist, fermele 
mici, care totalizează 
60 la sută din între
prinderile agricole e- 
xistente, nu livrează 
decit 8 la sută din 
totalul producției.

înglodați in datorii, 
neavind mijloacele 
necesare pentru pro-

a-

de

curarea mașinilor a- 
gricole moderne, micii 
fermieri sint obligați, 
in număr tot mai 
mare, să-și vin dă lo
turile de pământ care 
sint acaparate de mo
nopolurile agricole. 
Referindu-se la aceas
tă situație, săptămâna
lul american „Daily 
World** scrie : „Situa
ția fermierilor mici și 
mijlocii, care continuă 
incă să formeze ma
rea masă a producă
torilor agricoli, se în
răutățește rapid. In 
ciuda imprumuturilor 
la care sint siliți să 
recurgă, intr-un sin
gur deceniu, 1960— 
1969, datoriile lor au 
crescut, de la 10,7 la 
54,9 miliarde de do
lari — pentru marea 
majoritate a acestor 
producători ruina este 
inevitabilă".

Ajunși în stare de 
faliment, fermierii 
mici și mijlocii, ne- 
voiți să-și lichideze 
gospodăriile, n-au altă 
ieșire decit să plece in 
orașe și centre indus
triale in căutare de 
lucru, ingroșînd rin- 
durile, și așa destul 
de dese, ale șomeri
lor.

G D

Măgărușii aleargă,
apartheid-ul rămine

iotIn ultima vreme, alarmate, într-o oarecare măsură, de protestele 
mai viguroase împotriva practicilor odioase ale politicii de apartheid, 
proteste al căror ecou se lac cercuri din cele mai largi din aproape 
toate țările lumii, autoritățile sud-africane au recurs la unele așa-zise 
măsuri, care ar urmări, chipurile, o mai bună așezare a relațiilor 
intre albi și negri. Demaseind 
britanic „GUARDIAN"

Vă puteți lesne da 
seama de 
semnificativ 
trat în privința inte
grării rasiale în Africa 
de Sud 
trecute, 
pentru 
copiilor negri să călă
rească 
parcul 
Johannesburg, 
flectați. vă 
vorbele cu substrat fi
lozofic care au fost 
spuse cu această oca
zie — „dacă asta în
seamnă un pas mic 
pentru măgăruși, in 
schimb e un pas uriaș 
pentru comunitatea de 
culoare".

Semnificativ e, de a- 
semenea, cum s-a 
ajuns la această mă
sură. Domnul Monty 
Sklaar. un consilier 
din Johannesburg, a 
observat că micuții 
negri priveau eu jind 
la copiii albi care că
lăreau la trap pe mă-

progresul 
înregis-

ci nd, 
s-a 

prima

zilele 
permis, 

oară,

măgăruși 
zoologic

Și 
rog.

în 
din 
re

ia

publică
falsitatea acestor măsuri, cotidianul 
foiletonul de mai jos.

lor. Odinioară, 
de negru era

gărușii 
un pui 
găsit vinovat, fie nu
mai dacă 
la vreun 
în mod 
pedepsit 
ceva cu o 
vână.

Dar domnul Sklaar
— ca și ceilalți care 
conduc parcul zoologic
— sint omenoși și ast
fel s-a . întîmplat că, 
de acum înainte, copiii 
albi și negri pot 
împreună, unul 
altul. In sfîrșit, poate 
nu chiar unul 
altul. E limpede 
micuții negri trebuie 
să-și călărească măgă
rușii într-un sector 
izolat al parcului, pen
tru a nu le da motiv 
de supărare acelor' vi
zitatori albi 
mai cred că un măgă
ruș reprezintă ceva 
mai mult decît un 
copil negru pe scara 
evoluției.

s-ar fi uitat 
copil alb și, 
firesc, era 
pentru așa 
bătaie zdra-

desigur, toată 
sud-africană 

respirația și 
cu nerăbdare

călări 
lingă

lingă 
că

care încă

Acum, 
suflarea 
își ține 
așteaptă 
următorul pas decisiv,
cînd, fără îndoială, 
copiilor negri li se 
va permite să călă
rească, de asemenea, 
și elefanți. Nu va avea 
importanță faptul că, 
în mod normal, ani
malele vor fi alese în 
așa fel, incit unii să 
fie elefanți albi, iar 
alții elefanți nealbi 
și că aceștia din urmă 
vor urma să 
nuți intr-un alt 
separat 
albi. Cel 
va avea 
astfel de 
major, el 
dccîl cel 
răspuns la 
lor răuvoitori 
pretind că 
de culoare 
bucura de 
ment egal 
de Sud...

fie

de

ți- 
loc, 
cei 

cînd
un

față
puțin.
Ioc și 
eveniment 
nu va fi 
mai bun 

adresa ace- 
care 

populația 
nu s-ar 

un trata- 
in Africa
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