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IN ZIARUL DE AZk
• „VOM TRADUCE CU 
FERMITATE ÎN VIAȚĂ 
HOTĂRÎRILE PLENAREI 
C.C. AL P.C.R., VOM ÎN- 
FĂPTUI CINCINALUL 
ÎNAINTE DE TERMEN" 
(Telegrame adresate 
C.C. al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu)
• UN MOMENT MEMO
RABIL ÎN RĂSPÎNDIREA 
IDEILOR MARXISTE ÎN

TARA NOASTRĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul

Uniunii Sovietice la București
Luni, 4 decembrie a.c„ tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe V. I. Drozdenko, amba
sadorul extraordinar și plenipoten

țiar al Uniunii Sovietice la Bucu
rești, la cererea acestuia.

La primire a participat Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. ai P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire tovărășească.

r

Promovarea consecventă
a principiilor

echității socialiste

SEES Munca plină de avînt a țării întregi.

sub semnul marii sărbători

factor dinamizator
al progresului sncietătii

noastre
în marea bogăție a problemelor 

dezbătute in cadrul recentei Ple
nare a C.C. al P.C.R. un loc dis
tinct a revenit reliefării modalită
ților practice de promovare fermă 
a principiilor echității socialiste. 
Lucru firesc pentru un partid care 
de-a lungul întregii sale existențe 
s-a manifestat întotdeauna, fără 
șovăire, ca partidul dreptății și 
echității, partidul care a călăuzit 
lupta victorioasă a maselor pentru 
a răsturna „orinduirea cea crudă 
și nedreaptă". în noua etapă de 
dezvoltare a țării, îndeosebi după 
Congresul al X-lea, un șir de mă
suri politice, organizatorice, legis
lative au creat cadrul propice în
lăturării ferme a rămășițelor ve
chiului și in acest domeniu, iar do
cumentele Plenarei C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1971 au demonstrat 
din nou, cit se poate de convingă
tor. că așezarea întregii noastre 
vieți sociale pe temelia principii
lor eticii și echității comuniste, pe 
noi norme de conviețuire și relații 
sociale. înseamnă un drum lung pe 
care trebuie să-l străbatem cu fer
mitate și neabătută consecvență.

Cum se , știe, Plenara C.C. al. 
P.C.R din 20—21 noiembrie 1972 a 
relevat legătura nemijlocită dintre 
promovarea consecventă a princi
piilor echității socialiste și obiec
tivul primordial al politicii parti-; 
dului : 
velului 
cii, ca 
operei 
cialiste 
acest 
demonstrată din nou. cu pregnanță, 
poziția marxist-leninistă consec
ventă a partidului nostru cu pri
vire Ia corelația organică dintre 
creșterea bunăstării populației și 
aplicarea riguroasă a principiilor — 
socialiste de repartiție — princi
pii ce oglindesc autentic cerințele 
fundamentale ale eticii și echității 
socialiste. Pentru că spre deose
bire de societatea capitalistă, unde 
luxul și huzurul unei minorități 
au drept izvor exploatarea imen
sei majorități a poporului, la noi 
bunăstarea fiecărui membru al so
cietății noastre se sprijină 
bunăstarea tuturor, creșterea 
năstării celor ce muncesc, pe 
terea — prin propriul efort 
avuției naționale. Năzuința 
bunăstare, spre o viață demnă, în
destulată, civilizată, în condițiile 
socialismului este legată organic

ridicarea continuă a ni- 
de trai al oamenilor mun- 
o componentă esențială a 
de făurire a societății so- 
multilateral dezvoltate. în 

cuprinzător context a fost

pe
bu- 

creș- 
— a 
spre

de efortul general de propășire a 
țării.

Descoperirea demnității și satis
facției muncii, mindria pentru 
propriul aport Ia construcția so
cialistă reprezintă nota dominantă 
a climatului etic al societății noas
tre. Sentimentul responsabilității 
civice, insuflat de dubla calitate a 
oamenilor muncii de producători 
și proprietari ai mijloacelor de 
producție, iși vădește uriașa forță 
mobilizatoare in nenumăratele 
inițiative in producție, in puter
nicul avînt al întrecerii socialiste 
pentru realizarea cincinalului îna
inte de termen.

Caracterul concret al normelor 
promovate de partid privind echi
tatea socială își găsește expresie 
în modul în care sistemul de re
partiție asigură o cumpănă dreap
tă intre ceea ce fiecare dă socie
tății și ceea ce primește din partea 
acesteia. Precizările făcute de se
cretarul general al partidului, la 
recenta Plenară a C.C. al P.C.R., 
privind modalitățile practice de a 
determina o mai fermă aplicare a 
principiilor echității sociale in 
domeniul cointeresării materiale 
au în această privință o deosebită 
insemnătate principială și prac
tică. După cum e cunoscut, echi
tatea socială este realizată prin 
condiționarea cuantumului repar
tiției de calitatea și cantitatea 
muncii fiecăruia, de importanța 
ei socială, de condițiile în care se 
desfășoară. Paralel cu îmbunătă
țirile aduse in ultimii ani siste
mului de salarizare prin legarea 
cit mai strinsă a veniturilor fie
cărui salariat de contribuția sa 
efectivă la ridicarea producției, la 
perfecționarea activității în secto
rul respectiv, au fost adoptate — 
în spiritul echității sociale — un 
ansamblu de măsuri vizînd dimi
nuarea unor discrepanțe nejusti
ficate între venituri. Faptul că 
— prin majorarea repetată a sa
lariilor mici, îmbunătățirea siste
mului de așezare a impozitului pe 
salariu și alte venituri pe baza 
principiului progresivității. spori
rea diferențiată a alocațiilor pen
tru copii — s-a redus simțitor de
calajul între venituri nu înseamnă 
nicidecum o tendință spre egalita
rism, care nu poate fi acceptat 
întrucît nu ține seama de etapa 
actuală de dezvoltare a societății

(Continuare in pag. a Il-a)
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ANIVERSARE A REPURLICD

Și

Republică 
politica 
intere- 
ale tu- 
Româ-

de neclintit a 
muncitorești-ță- 

izvorăște din in- 
politice și eco- 

comune ale celor

ALIANȚA

REPUBLICA NOASTRĂ SOCIALISTĂ

I,a Uzina mecanică de mașini și utilaj minier din Baia Mare, ca urmare a 
măsurilor tehnice și organizatorice adoptate, se vor fabrica noi tipuri de in
stalații și utilaje complexe de preparare a minereurilor și pentru industria 
materialelor de construcții și refractare. în imagine : un aspect din sectorul 
de montaj mecanic, unde se fac ultimele măsurători la roțile cu dinți — ade
vărate „sculpturi" in otel — destinate agregatelor folosite in industria ci

mentului

în industria județului 
Neamț a fost îndeplinit și 
depășit angajamentul a- 
nual îmbunătățit ,a produc‘ia 
globală și marfă cu 30 de zile mai 
devreme. Peste prevederile planu
lui la zi a fost realizată o producție 
marfă in valoare de 327 milioane lei. 
adică cu 7 milioane lei mai mult 
decît prevedea angajamentul anual 
îmbunătățit luat în cinstea aniversă
rii republicii. In unități fizice este 
vorba, printre altele, de realizarea 
suplimentară a 6 200 tone țevi 
oțel. 1 828 bucăți prăjini pentru 
raj la mare adincime, 650 tone 
grășăminte azotoase în substanță 
tivă. 23 684 tone ciment, 800 tone 
și fibre sintetice, mașini și utilaje 
pentru prelucrarea lemnului în va
loare de 9 milioane lei. peste 75 000 
bucăți tricotaje, 1.9 milioane bucăți 
cărămizi și. blocuri ceramice, nume
roase mașini agricole, instalații pen
tru irigat, importante cantități de 
cherestea, celuloză și hirtie etc.

Un nou obiectiv a intrat 
în funcțiune pe platforma 
industrială din Slatina. Esle 
vorba de Uzina de utilaj pentru in
dustria alimentară care a început să 
producă cu o lună mai devreme față 
de termenul planificat. Pînă la finele 
anului — prin intrarea în funcțiune 
a primei capacități de 3 000 tone 
anual —. se vor produce suplimentar 
100 tone utilaje pentru fabricile de 
bere.

din 
fo- 
in- 
ac- 
fire

Anul nu-l putem tăia cu foarfecele"
Scriam in una din tabletele pre

cedente despre „vocația" pe care 
o au unii oameni de a răpi timpul 
altora, despre imperturbabilul și 
tenacele exces de zel cu care își 
cultivă această păgubitoare de
prindere. Dar nu pot fi omiși din- 
tr-o galerie a mincătorilor de timp 
nici campionii autorisipei. cei pen
tru care timpul are un singur 
drept : să treacă. Exemple ? Ar 
putea începe de la funcționarul 
pe masa căruia se adună vrafuri- 
vrafuri cereri, acte. însoțite de tot 
felul de adnotări, fără ca sporirea 
lor să-l tulbure întrucitva. Ba, am 
chiar 
care... 
lor și 
secret, 
cordă 
lungi, 
sarelor, 
talității lor. Asistăm astfel la un 
fel de definire, la vedere, a obiec
tului muncii. Iar cind scadența 
bate la ușă ori cind — mai exact 
spus — bat la ușă solicitanții, a- 
tunci funcționarul nostru iși arată 
marea artă. Pentru o parte dintre 
hirtii propune noi termene ; pen
tru altele observă perspicace că 
lipsesc nu știu ce aprobări; iar 
altele că țin de alt sector etc. Și, 
dintr-o dată, ca-n frumoasele fil
me vechi, in care eroii se precipi
tă unul către celălalt, împinși de 
nu mai știu ce resorturi ferme și 
tainice, la fel de spectaculos și co
mic, încep dosarele să-și caute 
destinația. E sfirșit de lună și nu 
trebuie să îl surprindă clipa cu 
lucrările nerezolvate.

Dar ce face omul nostru in acest

vaga bănuială că o oare- 
monumentalitate a dosare- 
dosărelelor ii stimulează, in 
orgoliile. De aceea și a- 
mult timp așezării inde- 

grijulii, meticuloase ă do- 
contemplării... monumen-

timp cu timpul ? Cite nu face ! 
Unul dezleagă cuvinte încrucișate 
și chiar colaborează la concursu
rile „Rebus". Cind se poticnește la 
vreun cuvînt, dacă ignoră nivelul 
cultural al colegilor, dă telefon, 
spre consultare, la un cunoscut, 
dintr-un alt birou, al unei alte 
instituții. Altul citește — pasiune, 
ce vreți ? — cu voluptate și ui
mire rubrica de nașteri și decese, 
iar, o dată terminată lectura, me
ditează Shakespearean : „Ciți mor, 
dom’le ! Ciți se mai nasc, dom’le 1“ 
Altcineva, după ce-și consumă ca
feaua cu ritualuri de casă mare, 
nu se lasă pină nu descoperă', in 
zațul ei, semne magice. Un al pa
trulea călărește telefoanele, tra- 
versind, precum un cowboy preeria, 
carnețelul cu numerele abonaților- 
prieteni. Un al cincilea se ocupă, 
în loc să-și facă lucrările cu
rente, cu întocmirea de sesizări a- 
nonime asupra „atmosferei ne
sănătoase din sectorul unde lu
crează", asupra „unor abuzuri în
dreptate împotriva persoanei dom
niei sale, rod al invidiei față de 
calitățile sale profesionale".

Oameni sintem ! Se găsește me
reu cite ceva de făcut ! Și, uite- 
așa. zilele, lunile alunecă printre 
degete, ca peștele. Oamenii bat 
drumul degeaba să afle răspuns la 
cererea depusă. Ori intr-un loc 
se așteaptă zadarnic începerea u- 
nor lucrări, pentru că nu e încă 
încheiată „lucrarea dosarului".

Situațiile in care timpul
a avea doar dreptul să treacă 
se limitează insă la exemplele 
mai sus. Unde nu le întâlnim ? 
numim, de pildă, mentalitatea

pare 
nu 
de 
Să 
a-

celui șef de unitate (sub ochii că
ruia, datorită indiferenței căruia, 
sarcinile nu se îndeplinesc la 
timp), care are o vorbă a lui ves
tită : „O scoatem noi la capăt ! 
Tragem tare la . sfirșit și ne 
descurcăm !“. Și, ca urmare, nu o 
dată lucrurile suit date peste cap. se 
rebutează piese, calitatea unor lu
crări este discutabilă. Ies la iveală 
acum roadele filozofiei „trasylui 
tare, la sfirșit". Ca să nu mai vor
bim de faptul că in structura eco
nomiei noastre adesea un produs, 
o piesă le condiționează pe altele, 
că se pot 
întârzieri,

întâlnim 
trimestrul 
muri de lucru mult superioare 
lor din cele precedente. Nu putem 
să nu ne întrebăm atunci : de ce 
nu se dozează mai judicios efor
turile in folosul oamenilor, al 
producției ?

Acum, cind se pregătește intens 
producția noului an, este, cred, bine 
să nu se uite că „anul nu poate fi 
tăiat cu foarfecele", că nu poate fi 
aruncat în uitare tâmpul pierdut, 
irosit, sărăcit prin amînări, prin 
întârzieri inutile.

..A nu amina nimic, iată ade
vărata taină a celui care știe pre
țul timpului. Cind aminăm lucrul 
pe-a doua zi nu ne gindim 
fiecare zi și fiecare oră aduce 
nouă treabă de făcut". Sint 
vinte care se constituie intr-o sin
tetică și expresivă concluzie a rin- 
durilor de mai sus.

produce, din cauza 
mari perturbări.

incă situații cind 
patru se constată

Nicolae DRlCDc

au

Cu un avans de 45 de 
zile, colectivele întreprin
derilor industriale din ju
dețul Bistrița-Năsăud
realizat angajamentul a- 
nUUl pînă la sfîrșitul lunii noiem
brie, în întrecerea socialistă desfășu
rată în cinstea aniversării republi
cii, oamenii muncii din industria 
județului au livrat peste plan 
tone minereuri complexe, 56 000 
tați de cable de teracotă. 126 
unt, 183 tone brînzeturi. 90 tone 
parate de carne ș.a.

Clasa muncitoare și ță
rănimea sint clasele fun
damentale ale societății 
românești. Ele consti
tuie principala forță de 
producție a societății.

Alianța muncitorească- 
țărănească, închegată sub 
conducerea P.C.R., re
unind covîrșitoarea ma
joritate a poporului, a re
prezentat factorul hotărî- 
tor al victoriilor obținute 
in lupta de eliberare so
cială și națională.

în republica noastră, 
puterea ’ politică aparține 
alianței muncitorești-ță- 
rănești, care reprezintă, 
ca atare, temelia de ne
zdruncinat a orîndnirii 
socialiste. încheierea coo
perativizării agriculturii, 
asigurînd victoria socia
lismului in intreaga sferă 
a vieții sociale, a marcat 
ridicarea pe o treaptă su
perioară a alianței.

Forța 
alianței 
rănești 
teresele 
nomice 
două clase fundamentale 
ale societății românești 
contemporane. în cadrul 
alianței, Ca 
rii noastre 
muncitoare 
conducător, 
citarea lui 
nă pe contribuția activă 
a țărănimii. Niciodată, in 
decursul istoriei, țărăni
mea noastră nu a avut 
asemenea posibilități de 
participare directă la 
conducerea siatului cum 
are azi, prin larga ei re
prezentare in M.A.N.. in 
Frontul Unității 
liste și consiliile 
lare. prin 
guvern a 
U.N.C.A.P., 
consultarea 
țărănimii asupra 
palelor proiecte de legi, 
asupra orientării politicii 
partidului.

Stat al oamenilor mun
cii de la orașe și sate, 
republica noastră se spri
jină pe cea mai largă 
bază socială, în timp ce 
republicile burgheze doar 
pe fracțiuni sociale în
guste. Realizările dobîn- 
dite în toate comparti
mentele vieții sociale a- 
jată ce nesecat izvor de

k_______________

forță reprezintă pentru 
orînduirea noastră fap
tul că toți oamenii mun
cii văd în F 
statul lor, iar 
statului reflectă 
sole fundamentale 
turor cetățenilor 
niei socialiste.

Unite prin interese 
țeluri comune, cele două 
clase de bază ale socie-

de producție de la sate, 
prin dezvoltarea agricul
turii.

Suportul economic al 
alianței muncitorești-ță- 
rănești îl constituie spri
jinul multilateral pe 
care statul socialist îl a- 
eordă țărănimii în scopul 
modernizării agricultu
rii. Acest sprijin se con
cretizează în investițiile

Baza socială 
a statului

2 483 
uni- 
tone 
prc-

Pe baza reducerii con 
sumurilor specifice, 111 
tățile industriale din județul 
ghita s-au economisit. î 
mestre din acest an, 622 
mangal necesar fabricării 
ciale, 485 mc cherestea 
peste 8 tone fire P.N.A. -] 
de tricotaje, aproape 3 
kWh energie electrică, peste 18 000 
tone combustibil convențional.

um-
Har

in trei tri- 
tone de 

fontei spe- 
rășinoase, 

la fabricile 
I milioane

și al orindui- 
de stat, clasa 
deține rolul 
dar in exer- 
ea se spriji-

Socia- 
popu- 

prezenița in 
președintelui 
ca și prin 

sistematică a 
princi-

tății își acordă sprijin 
reciproc, contribuie îm
preună Ia succesul operei 
de edificare socialistă. 
Clasei muncitoare ii re
vine rolul hotărîtor în 
creșterea potențialului e- 
conomic al țării, în mo
dernizarea tuturor 
rilor economiei și, 
aceasta, în însuși 
greșul agriculturii, 
nimea iși aduce 
buția la propășirea 
nomiei, în primul rind 
prin creșterea forțelor

ramu- 
prin 
pro- 

Țără- 
contri- 

eeo-

masive ale statului pen
tru dezvoltarea și moder
nizarea bazei tehnico-ma- 
teriale a agriculturii ; 
înfăptuirea programului 
național de îmbunătățiri 
funciare, precum și a ce
lui de dezvoltare a zoo
tehniei ;
ducției 
chimice ;
semințe 
credite de producție 
alte' ajutoare.

Schimbarea radicală a 
înfățișării satului româ-

sporirea pro- 
de îngrășăminte 

furnizarea de 
selecționate ; 

Și

nesc ilustrează, la 
dul ei, sprijinul primit 
din partea statului so
cialist in ce privește : 
sistematizarea și dezvol
tarea economico-socială 
a comunelor ; electrifi
carea ; îmbunătățirea a- 
provizionării cu produse 
industriale ; ocrotirea să
nătății ; crearea de școli 
și așezăminte culturale tn 
toate comunele.

La rîndul ei, 
mea cooperatistă 
tribuie, 
producției 
tisfacerea 
cinde de 
ale populației , munci
toarede la orașe, la 
furiiizarea materiilor pri
me pentru un șir de ra
muri ale industriei, ca șl 
la crearea de disponibili
tăți pentru export — 
formă prin care partici
pă. de asemenea, la indus
trializare. Țărănimea are 
un aport substanțial la 
creșterea venitului națio
nal, reprezintă principalul 
rezervor de resurse uma
ne pentru formarea noilor 
detașamente de muncitori.

întărirea continuă a a- 
lianței 
rănești 
cesitate 
același 
ment esențial 
cesului de continuă omo
genizare a societății noas
tre. Programul adoptat de 
Congresul al X-lea și 
Conferința Națională, pre
vederile cincinalului a- 
rată limpede că statul 
socialist va acorda țără
nimii un sprijin multila
teral 
tării 
turii 
te a 
de la sate de cele de la 
orașe. Este Îndatorirea 
patriotică a țărănimii de 
a răspunde acestui ajutor 
frățesc, aducindu-și cu 
promptitudine contribu
ția, pe măsura puterilor 
sale sporite, a rezulta
telor obținute în agricul
tură, la 
țialului 
nale, la 
tății, la 
tregului

țărăni- 
con- 

prin sporirea 
agricole, la sa- 
cerințelor cres- 

aprovizionare

muncitorești' 
reprezintă o 
obiectivă și, 
timp, un 

al i

i-ță- 
ne- 
în 

ele- 
pro-

in vederea dezvol- 
intensive a agricul- 
și apropierii trenta- 
condițiilor de viată

creșterea poten- 
economiei națio- 
progresul socie- 
bunăstarea în- 
popor.

y

PREGĂTIREA PRODUCȚIEI ANULUI 1973

Măsuri telinico-organizatorice concrete, temeinice 
pentru înfăptuirea obiectivului central:

CREȘTEREA
9

unei

EFICIENTEI ECONOMICE
PAGINA A III-A

IN PAGINA A V-A

• Dineu oferit de minis-

Gaiaji ; nocturnă citadină

trul afacerilor externe, 
George Macovescu
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în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, delegații la conferințele

de partid municipale și orășenești se angajează:

„Vom traduce cu fermitate m viața 
hotăririle Plenarei C. C. al P. C. R„ 

vom înfăptui cincinalul înainte de termen"
In întreaga țară continuă să se desfășoare conferințe ale comitetelor 

municipale și orășenești de partid pentru dare de seamă și alegeri, in 
cadrul cărora se analizează cu exigență activitatea organelor și orga
nizațiilor de partid, a comuniștilor, consacrată înfăptuirii obiectivelor 
stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, 
realizării angajamentelor asumate in marea întrecere socialistă din 
acest an. Cu acest prilej, participanții la conferințe au adresat tele
grame Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin care își exprimă hotărirea de a traduce cu 
fermitate in viată programul adoptat de recenta plenară a C.C. al 
P.C.R.

în telegrama trimisă de confe
rința organizației municipale de 
partid Bacău se arată, intre altele: 
„Constituind un moment de seamă 
în viața organizației noastre de 
partid, conferința a subliniat că 
toți oamenii muncii din municipiul 
Bacău, în frunte cu comuniștii, în
suflețiți de programul stabilit de 
Congresul al X-lea al partidului, 
de istoricele hotăriri ale Conferin
ței Naționale și programul adoptat 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 20—21 
noiembrie a.c., sint hotăriți să-și 
mobilizeze întreaga capacitate.1 toa
te forțele pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin. 
Vă raportăm cu satisfacție că va
loarea producției-marfă planificată 
inițial pentru primii doi ani ai 
acestui cincinal a fost realizată la 
data de 2 decembrie 1972 : succese 
importante s-au dobindit si în ce
lelalte compartimente ale vieții 
social-politice și economice ale 
municipiului.

Dinamizați de însuflețitoarele o- 
biective stabilite de partid pentru 
îndeplinirea înainte de termen a 
actualului cincinal — se arată apoi 
în telegramă — ne angajăm să pu
nem în valoare toate posibilitățile 
pentru a da în funcțiune, cu 3 luni 
mai devreme, Uzina de utilaje pen
tru industria materialelor de con
strucții și refractare și Fabrica de 
sticlărie menaj, asigurind o crește
re a productivității muncii în con

strucții, în anul 1973, cu peste 20 
la sută".

„Analizind activitatea desfășurată 
de organele și organizațiile de par
tid din întreprinderile și instituțiile

bucăți sticlărie, 200 mii cărămizi, 
precum și alte produse.

Oamenii muncii de pe aceste me
leaguri — români, maghiari, ger
mani și de alte /îaționalități — se 
arată in încheierea telegramei, își 
exprimă profundul lor atașament 
față de înțeleaptă politică internă și 
externă a partidului nostru".

„Dînd glas sentimentelor de 
profund devotament față de con
ducerea partidului, se arată în te
legrama trimisă de delegații la 
conferința organizației de partid a 
sectorului 6 București, încredin
țează conducerea partidului că oa
menii muncii din acest sector vor

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

orașului Tîrnăveni, delegații la con
ferința orășenească de partid rapor
tează Comitetului Central al parti
dului, dumneavoastră personal, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
oamenii muncii din orașul nostru, 
în frunte cu cei aproape 5 000 de 
comuniști. însuflețiți de istoricele 
hotăriri ale Congresului al X-lea și 
ale Conferinței Naționale a partidu
lui, au muncit cu însuflețire și dă
ruire pentru transpunerea în viață 
a acestor hotăriri, obținind rezul
tate bune atit in sfera producției 
materiale, cit și spirituale. Astfel, in 
primele 10 luni din acest an au fost 
date peste plan 170 tone bicromat de 
sodiu, 1 257 tone sulfat de aluminiu, 
467 tone produse de gresie, 307 mii 
mp geamuri laminate, 2,6 milioane

munci cu elan și inalță responsa
bilitate pentru Înfăptuirea obiecti
velor stabilite de Congresul al 
X-lea și de Conferința Națională 
a P.C.R., de recenta plenară a Co
mitetului Central al partidului pri
vind continua dezvoltare economi- 
co-socială a României. Astfel, pu
tem raporta conducerii partidului 
că, printr-o mai rațională valori
ficare a tuturor resurselor mate
riale și umane din sectorul nos
tru, planul pe 11 luni ale acestui 
an a fost îndeplinit la 15 noiem
brie, obținîndu-se o producție 
marfă suplimentară de 250 milioa
ne lei. Sint create toate condițiile 
ca planul pe 1972 să fie îndeplinit 
pină la 12 decembrie, realizindu-se 
astfel, pină la sfîrșitul anului, o

producție suplimentară în valoare 
de 306 milioane lei.

Din analiza temeinică a posibi
lităților, se arată în continuare in 
telegramă, a rezultat că acționînd 
cu hotărâre pentru realizarea an
gajamentului asumat — cincinalul 
în patru ani și jumătate — mo
bilizing întreaga energie și capa
citate de creație a tuturor colecti
velor de muncă, vom putea ob
ține o producție globală suplimen
tară peste prevederile inițiale ale 
cincinalului în valoare de 4,7 mi
liarde lei, o producție marfă în va
loare de 5 miliarde lei și o pro
ducție destinată exportului de pes
te 150 milioane lei valută".

în telegrama conferinței muni
cipale de partid Reșița se spune in
tre altele : „Oțelarii furnaliștii, 
constructorii de mașini, ceilalți oa
meni ai muncii din municipiul nos
tru își reînnoiesc cu acest prilej, 
față de conducerea partidului, fa
ță de dumneavoastră personal, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
angajamentul de a munci cu abne
gație și înalt simț de răspundere 
pentru traducerea integrală în via
ță a tuturor obiectivelor ce ne re
vin, pentru realizarea cincinalului 
cu 100 de zile înainte de termen".

„Conferința organizației orășenești 
de partid Bistrița raportează con
ducerii partidului, personal dum
neavoastră. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, realizarea sarcinilor de 
plan pe primele 11 luni din anul 
curent și depășirea angajamentu
lui pe această perioadă cu peste 
11 milioane lei.

Analizind rezultatele bune pe 
care le-am obținut pînă in prezent, 
ne angajăm în fața partidului, a 
conducerii sale, în fața dum
neavoastră. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să îndeplinim sarcinile 
actualului cincinal in 4 ani și 4 
luni"'.

J

Principiile echității socialiste
(Urmare din pag. I)

lioastre, de deosebirile ce se men
țin intre importanța și complexi
tatea muncii desfășurate in dife
rite compartimente ale vieții so
ciale, ca și de contribuția efectivă 
a fiecărui cetățean la progresul 
general.

Tocmai în spiritul accentuării 
caracterului stimulativ al retri
buției. dooumentele plenarei C.C. 
al P.C.R. au relevat necesita
tea de a se trece cu mai multă 
fermitate la introducerea acordu
lui global în construcții și alte 
sectoare de activitate industrială, 
in funcție de condițiile concrete 
din fiecare ramură, combătîndu-se 
pretextele care stînjenesc extin
derea acestei modalități de remu
nerație stimulatoare. Nu există 
nici un motiv de teamă că venitu
rile superioare ce vor fi obținute 
in acest fel ar putea însemna^ o 
încălcare a principiilor echității 
sociale. Trebuie să fie limpede fie
căruia că principiile eticii și echi
tății socialiste nu au și nu pot 
avea nimic comun cu tendințele 
de nivelare a ciștigurilor, care ră
pesc sistemului de repartiție so
cialist caracterul stimulator. In
echitatea se manifestă prin însu
șirea nejustificată a unor venituri 
care nu se bazează pe muncă. 
Dimpotrivă, tocmai în numele 
principiilor eticii și echității so
cialiste trebuie stimulați, pe calea 
cointeresării materiale Și morale, 
cei care se disting printr-un aport 
deosebit la bunul mers al colecti
vului din care fac parte. Oamenii 
harnici și talentați care, prin e- 
nergia, talentul și dăruirea lor, 
depășesc sarcinile de plan, își în
deplinesc cu rigurozitate angaja
mentele suplimentare, dau tot mai 
multe produse necesare economiei 
naționale, populației, exportului, 
au tot dreptul moral de a fi sti
mulați prin intermediul sistemului 
de repartiție, de a obține venituri 
n. i mari. Este, de aceea, îndatori
rea tuturor cadrelor de conducere 
din viața economică, a organizații
lor de partid și sindicatelor să ve
gheze ca, prin îmbinarea armo
nioasă a metodelor de cointeresare 
materială și morală, asemenea oa
meni înaintați ai societății noas
tre să fie stimulați după merit, 
iar exemplul activității lor să exer
cite o puternică înriurire asupra 
celor din jur.

Nu e însă mai puțin adevărat 
că, în contrast cu realitatea funda
mentală care face din munca harni
că, creatoare, reflectarea vie a 
superiorității morale a societă
ții noastre, mai întilnim in di
ferite colective exponenți ai unor 
deprinderi și mentalități ana
cronice — începind de la ama
tori de diverse „surplusuri" la 
ciștigul cuvenit, pină la diferite 
specimene de paraziți care soco
tesc ca un „drept" inalienabil să 
trăiască pe spinarea societății sau 
să obțină pe diferite căi venituri 
ilicite. Iată de ce a fost primită 
cu profundă satisfacție adoptarea 
de către Marea Adunare Națională 
a noului Cod al Muncii care, în
scriind dreptul cetățenesc și inda- 
torirea fiecăruia de a munci, de 
a-și ciștiga existența într-un mod 
demn și util societății, stipulează 
că nimănui nu-i este îngăduit sa 
realizeze venituri ca urmare a în
sușirii muncii altora, manifestă
rile de parazitism social fiind in
compatibile cu orânduirea socia
listă, cu principiile eticii și echi
tății socialiste.

Viața arată că, alături de măsu
rile organizatorice și legislative, 
afirmarea în practică a cerințelor 
echității sociale depinde în mă
sură decisivă, de gradul de con
știință socialistă al maselor. Așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae

Ceaușescu în expunerea prezentată 
în fața plenarei : „Preocupindu-sc 
de creșterea veniturilor oamenilor 
muncii, de îmbunătățirea cointere
sării materiale corespunzător prin
cipiilor socialiste de retribuție, 
partidul nostru veghează, totodată, 
ca. in spiritul eticii și echității so
cialiste, să fie lichidată obținerea 
de venituri fără muncă, pe căi ili
cite, în dauna intereselor generale 
ale oamenilor muncii, să fie com
bătute manifestările de parazitism, 
tendința de a trăi pe seama seme
nilor, a societății".

Iată de ce este de datoria 
organizațiilor d-e partid, a organiza
țiilor de masă și obștești, a tuturor 
instituțiilor cultural-educative să 
desfășoare o acțiune susținută 
pentru aplicarea programului a- 
doptat de Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1971 și însușit de 
Conferința Națională din iulie 
1972 pentru educarea politico- 
ideologică a oamenilor muncii în 
spiritul eticii și echității socialiste. 
Pretutindeni se cer folosite în 
mod diferențiat, în funcție de con
dițiile specifice, modalitățile va
riate ale invățămîntului de partid, 
propagandei prin conferințe, mun
cii politice și cultural-educative 
pentru a face ca principiile echi

tății sociale să fie asimilate te
meinic, devenind convingeri pro
funde ale tuturor oamenilor mun
cii.

Un rol hotărâtor revine în acest 
sens forței de mobilizare a exem
plului personal al membrilor de 
partid. După cum se știe, Proiec
tul de norme ale vieții și muncii 
comuniștilor prevede obligația ex
presă a fiecărui membru de partid 
de a milita pentru promovarea in 
întreaga viață socială a principii
lor echității, le cere să se afirme 
ca dușmani neimpăcați ai indi
vidualismului mic-burghez, ai ten
dințelor de subordonare a intere
selor generale ale colectivității 
unor interese înguste, personale, ai 
tendințelor de a da societății cit 
mai puțin și de a-i lua cit mai 
mult.

Programul de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvolta
te include, ca o parte componentă 
organică, statornicirea principii
lor echității socialiste în toate sfe
rele vieții sociale. De perseverența 
și combativitatea cu care vom în
făptui sarcinile trasate de partid 
în acest domeniu depinde în mă
sură hotărâtoare ritmul întregii 
noastre înaintări spre viitorul co
munist al României.

Că maistrul Marin Stoian 
de la baza de utilaj tehnic 
(B.U.T.) aparținînd de în
treprinderea de drumuri și 
poduri București (I.D.P.B.) 
a avut ghinion, nu mai în
cape discuție. în privința 
asta toți erau de acord, nu 
numai la sediul sus-zisei 
baze, dar chiar și la între
prindere.

Ziua cu pricina, pe care 
cei la care ne vom referi 
mai departe o numeau 
„ghinionistă", era luni, 23 
octombrie. în ziua aceea, 
către orele prânzului, un 
impunător autocamion „Ro- 
man-Diesel" de 12 tone — 
una din mindriile construc
torilor brașoveni — demara 
puternic pe șoseaua Bucu
rești—Giurgiu cu o încăr
cătură de cîteva... zeci de 
kilograme. Mai precis, pe 
platforma uriașului agre
gat cu trei osii se găsea, 
proptită într-un colț (inti
midată, parcă, de impor
tanța ce i se acorda !) o 
banală... sobă de gătit cu 
lemne. Soba aparține lui 
Marin Stoian, care se găsea 
în cabină, lingă șofer, și o 
transporta în comuna Mihai 
Bravu, la părinții săi.

Totul a mers bine pînă 
în dreptul comunei Călu- 
găreni, unde după o poc
nitură și cîteva smucituri 
autocamionul s-a oprit 
brusc. Pană iremediabilă 
(produsă, cum s-a stabilit 
ulterior, datorită nerespec- 
tării de către șofer a in
strucțiunilor de gresare). 
Mașina nu mai putea fi ur
nită decît remorcată. Sto
ian a făcut, deci, calea în
toarsă la București, de unde 
a venit. în scurt timp, cu 
un alt autocamion de ace
lași tip. A „transbordat" în
cărcătura (adică soba) de 
pe mașina rămasă în pană 
și a plecat mai departe, 
către Mihai Bravu. La îna
poiere a remorcat mașina 
defectă și a adus-o la bază.

Pină aici totul a mers 
..bine" (firește, din punctul 
de vedere al maistrului 
Stoian) și poate că ar fi

mers tot așa și mai depar
te dacă șoferul primului 
autocamion, Ion Pena, nu 
și-ar fi manifestat in gura 
mare nemulțumirea :

— Cum așa, dom’le ? 
După ce că fac o cursă 
clandestină pentru maistru, 
tot eu să plătesc imputația 
pentru stricăciuni ?!

Punem punct aici întim- 
plării referitoare la „ghi
nionul" lui Stoian — un 
simplu pretext spre a pre
fața de fapt stări de lucruri 
mult mai grave (de altfel, 
în ce-1 privește pe Stoian.

Repere noi 
pe harta comercială

a Capitalei
— în acest an, comerțul bucureș- 

tean s-a străduit să răspundă unor 
solicitări sporite din partea cumpă
rătorilor — ne-a spus la începutul 
convorbirii, pe care o publicăm in 
continuare, tovarășul NICOLAE 
STANCIU, vicepreședinte al consi
liului popular municipal. Cele peste 
5 490 de unități comerciale și de a- 
limentație publică existente — deși, 
după cum apreciem, încă insu
ficiente sub raport numeric — 
au oferit cantități însemnate de pro
duse. în primele 10 luni ale anului 
1972, față de perioada corespunzătoa
re a anului trecut, desfacerile au fost 
cu circa 800 milioane de lei mai mari. 
Desfacerile pe primele trei trimes
tre ale anului în curs (față de 
aceeași perioadă a anului 1971) au 
fost de 106,2 la sută la carne, 112,8 
la sută la preparate de carne, 108.6 
la sută la unt, 110,1 la sută la brân
zeturi, 116.5 la sută la țesături din 
lină, 105,2 la sută la încălțăminte din 
piele. 106,8 la sută la tricotaje. 148.2 
la sută la aparate de radio, 120 la 
sută la televizoare, 107,5 la sută la 
mobilă...

— Se știe insă că, in acest an, 
au mai apărut și o serie de 
greutăți și deficiențe care au in
fluențat negativ activitatea co
mercială, servirea. Ce măsuri 
a întreprins municipalitatea pen
tru înlăturarea lor ?

— Ne-a preocupat cu prioritate și 
ne preocupă încă asigurarea unui 
fond de marfă corespunzător cantita
tiv și calitativ pentru sezonul rece. 
Aș aminti preocuparea consiliului 
popular municipal pentru însilozarea 
unor mari cantități de produse agro- 
alimentare. Astfel, pînă în prezent — 
și acțiunea continuă — au fost însi- 
lozate peste 28 000 tone de cartofi, 
4 700 tone de ceapă, 3 800 tone de 
mere, însemnate cantități de fasole, 
rădăcinoase etc. ; s-au realizat peste 
2 800 tone de semiconserve (varză și 
murături diverse). S-au înregistrat 
unele progrese și pe linia creșterii 
cantităților de produse preambalate. 
încă de la începutul lunii noiembrie 
se livrează săptăminal carne pre- 
ambalată în proporție de peste 43 
la sută. în ultimul timp, numărul 
punctelor de desfacere a produselor 
„Gospodina" a ajuns la 139, la care 
se mai adaugă alte 30 pentru des
facerea semipreparatelor culinare 
congelate.

— Trecînd pragul unor maga
zine, mai ales din centru, ob
servi că există o mai mare grijă 
față de cumpărători, o mai mare 
preocupare pentru a se oferi 
produse in cantități suficiente și 
de o largă diversitate. Peste tot 
in Capitală e la fel?

— Numeroși lucrători din comerț 
au ințeles de mult că ei trebuie să 
fie la dispoziția cumpărătorilor și 
nu invers. Nu este vorba doar de 
vinzătorii din magazine ; la dispozi
ția publicului se află toți cei care 
lucrează în sfera comerțului, inclu
siv cei care coordonează și orientea
ză activitatea acestui sector de larg 
interes cetățenesc. Aș vrea să se dea 
acestui adevăr dimensiunile sale 
reale. Să nu se înțeleagă că nu mai 
sint- și unele lipsuri. Preocuparea 
noastră este însă să le lichidăm cît 
mai repede cu putință. Pornind de la 
această cerință au prins deja viață 
și alte măsuri: modernizarea Halei 
Unirii (și peste cîtva timp a altor 
trei), a piețelor Rahova, 16 Februarie 
etc. Este un lucru știut că rețeaua 
comercială este încă deficitară. Dar 
nu trebuie să uităm că in ultimii ani 
a fost dată în funcțiune o suprafață 
comercială utilă de 135 000 mp, în
deosebi in principalele ansambluri de 
locuințe (Titan, Drumul Taberei, Ber- 
ceni și Militari), că s-a planificat 
pentru actualul cincinal să se con
struiască magazine însumînd încă 
190 000 mp. Oricine poate vedea — 
și, mai ales, beneficia — de noile 
și modernele magazine apărute pe 
harta comercială a orașului. Numai 
în acest an s-au construit cinci com
plexe comerciale cu 28 de magazine, 
s-au modernizat circa 100 de unități 
(dintre care 30 au fost organizate pe 
principiul autoservirii) și s-au redat 
comerțului spații neutilizate, din ve
chile vaduri, de aproape 8000 mp. Cît 
privește aluzia din întrebarea dv., 
mă simt dator să recunosc adevărul, 
că nu am reușit încă să aprovizio
năm la nivelul tuturor cerințelor fie
care magazin, în fiecare zi. Nici 
comportarea vânzătorilor nu este 
peste tot aceeași. N-am reușit încă, 
dar facem eforturi susținute1 să ge
neralizăm in întreaga rețea comer
cială bucureșteană ceea ce am rea
lizat în majoritatea magazinelor. Iar 
în această acțiune, ajutorul cetățe
nilor și al presei ne va fi întotdeauna 
de real folos.

George POPESCU

Industria ușoară la ea acasă. In noul magazin de pe Bulevardul 1848 din Capitală (unde constructorii lucrează 
la finisaje) întreprinderile industriei ușoare vor prezenta și desface în curând propriile produse
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total sau parțial din circui
tul productiv, deși acestea 
sint în stare de funcțiune 
(ori ar putea fi aduse în 
această stare cu cheltuieli 
minime) și care, fără în
doială, dacă nu sînt nece
sare aici ar fi necesare in 
altă parte. O uriașă mașină 
de stabilizat pămint. o alta 
de tăiat rosturi, ambele de 
fabricație străină, zac. de 
exemplu, nefolosite de ani 
de zile ; un finisor de as
falt e utilizat doar o lună- 
două pe an. Se află aici și 
două drișcuitoare mecani-

cîteva întrebări ce vizează 
direct spiritul de răspun
dere al celor cărora li s-a 
încredințat să administre
ze asemenea valori. Căci, 
in definitiv, ce alt etalon 
decît spiritul de răspundere 
poate măsura modul în 
care iși face datoria un 
conducător, de pe orice 
treaptă ierarhică, căruia i 
s-au dat pe mină averi de 
milioane ?

Șeful bazei la care ne re
ferim, inginerul Constantin 
Staicu, incerca, în discuțiile 
purtate, să ne convingă că

cu lunile și cu anii și le 
mănincă rugina. Cum se 
vede, aici, însuși spiritul 
de răspundere este atacat 
de rugină...

Dar la B.U.T.—I.D.P.B. 
nu stau nefolosite numai 
niște utilaje avind un grad 
mai mic ori mai mare de 
uzură, ci și 12 autocamioa
ne „Roman-Diesel" nou- 
nouțe, aduse chiar în fe
bruarie anul acesta, care 
au costat circa cinci mili
oane și jumătate. Spunem 
„nefolosite" nu pentru că 
ele n-ar fi fost pornite din

„AM CREZUT CĂ N-AM ȘTIUT“ - 

sau scuze pentru mașini de malaxat bani
am fost informați că fapta 
lui a intrat, chipurile. în 
„legalitate" printr-o cerere 
antedatată (!). în baza că
reia a plătit contravaloarea 
transportului clandestin în 
suma de... 80 lei ! Ca să 
vedeți !...).

Organele miliției econo
mice și un reprezentant al 
Direcției teritoriale de re
vizie și control nr. 19, 
București, au trecut la ve
rificări în legătură cu mo
dul in care Întreprinderea 
de drumuri și poduri folo
sește utilajele (cea mai 
mare parte din import) pe 
care le are la dispoziție.

Rezultatele acestui con
trol (care, la data cind 
scriem aceste rânduri, nu 
e încă încheiat) sînt, pe 
drept cuvint. alarmante. Se
diul bazei de utila’ tehnic 
al I.D.P.B.. din strada Ber- 
cenarilor, în afara aspec
tului general prea puțin 
gospodăresc, este un fel de 
depozit de utilaje scoase

Anchetă socială

ce, tot de import, nou-nou- 
țe, aduse nu se știe cind, de 
cine și pentru ce, care aș
teaptă in magazie de ani 
de zile. Lista aceasta ar 
putea fi, se înțelege, con
tinuată, adăugind că însăși 
starea de întreținere a res
pectivelor utilaje, pe care 
le asaltează rugina din toa
te părțile, lasă de dorit — 
și aceasta în condițiile in 
care, mai ales în această 
perioadă, zilnic 4—5 șoferi, 
care nu au curse ori au 
mașinile defecte. Dierd vre
mea de pomană 1

Privind aceste mormane 
de fier cu angrenajele lor 
mecanice atacate de rugină 
— pentru a căror achizițio
nare s-au făcut eforturi 
considcabiie ai senti
mentul cert al frustrării, la 
care se asociază negreșit

de fapt baza de utilaj teh
nic „stă bine cu planul" și 
că utilajele in discuție, fiind 
în mare parte amortizate, 
nu mai ridică probleme de 
randament !

— Dar sint în stare încă 
bună. De ce nu se folo
sesc ?

— Fiindcă nu ne-au fost 
cerute.

— Cine trebuia să le 
ceară ?

— Beneficiarii.
— Or fi avind alții nevo

ie de ele.
— N-avem de unde să 

știm.
Discuția se învîrtește in

tr-un cerc vicios. Aici nu 
sint folosite fiindcă .nu sint 
cerute de beneficiari, iar 
beneficiarii cărora le-ar 
trebui nu știu de existența 
lor. Și astfel utilajele stau

loc de la aducere în bază, 
ci pentru că veniturile ob
ținute cu ele nu reușesc să 
acopere nici măcar cota de 
amortizare, care se ridică 
la peste o jumătate de mi
lion de lei pe an !

— Amortismentele astea 
sint pentru noi o adevărată 
pacoste 1 se plinge directo
rul întreprinderii, ingine
rul Ion Iepureanu.

— Nu vă înțeleg : de ce 
ați cumpărat aceste auto
camioane ?

— Noi le-am luat cu un 
scop anume...

— !?
— Intenționam să mon

tăm pe ele malaxoare de 
asfalt...
- Și ?
— Și nu merge.
— Cum nu merge ?
— Nu sînt prevăzute pen

tru asa ceva nici la siste
mul de cuplaj, nici ca greu
tate.

— Abia acuma v-ați dat 
seama ?l

— Am crezut că o să 
meargă. Le-am văzut mari, 
frumoase, chiar ne-am 
bucurat cind ne-au sosit. 
Acum ne dăm seama că 
s-a greșit 1

„S-a greșit". Cine ? Cind? 
Unde ? De ce ? Nu se mai 
știe. S-a greșit așa, în ge
neral, cu... cinci milioane 
și jumătate ? Cineva a 
întrebat întreprinderea : 
Vreți autocamioane ? în
treprinderea a zis la rândul 
ei : Ce fel de autocamioa
ne ? Mari și frumoase — i 
s-a răspuns. Vrem, cum să 
nu vrem, a răspuns între
prinderea. O să instalăm pe 
ele malaxoare de asfalt. 
Bun, a spus centrala și a 
comunicat la minister, 
care...

Din acest „dans al hîr- 
tiilor" au apărut autocami
oanele. Mari și frumoase 
într-adevăr, dar improprii 
scopului propus. Construc
torul a onorat comanda. 
„Drumurile și podurile" 
din București trebuiau aju
tate înaintea altora, care 
puteau să mai aștepte. De 
unde să știe constructorul 
ce le trebuie celor de la 
drumuri și poduri? De unde 
să bănuiască el că clientul 
său nu avusese nici măcar 
curiozitatea să se intere
seze de parametrii proiec
tați ai mașinii, pe care să-i 
compare cu intențiile lui, 
să vadă dacă se potrivesc 
sau nu ?

O altă întrebare se pune 
însă cu toată tăria : cum 
poate fi numită o astfel de 
atitudine față de avuția 
publică, atitudine ce șe sol
dează cu milioane sclero
zate în mașini nefolosite, 
cu valori importante azvîr- 
lite pe apa simbetei ? Ca
lificativul nu poate fi de
cît unul singur : lipsă de 
răspundere. Dar problema 
nu constă in calificativ, ci 
în măsurile concrete și in
transigente ce se cer luate 
pentru a curma răul din 
rădăcină.

Ion VLA.1CU

DIVERS

Fulger!
Formația de pompieri a ora

șului Tg. Frumos era in alertă : 
un siloz din apropiere luase foc. 
Salvarea lui depindea numai de 
sosirea lor „fulger" la fața locu
lui. Acționînd energic, după 
numai cîteva minute, ei erau 
in plină luptă cu flăcările. La 
sosirea pompierilor militari din 
Iași — ne relatează lt. col. Pe- 
trița Crăciun — incendiul (sol
dat cu pagube minime) era lo
calizat. Silozul și cerealele de
pozitate in el erau salvate. 
După numai trei ore, datorită 
intervenției pompierilor Ilie 
Prisecaru, loan Gologan, Mihai 
Avărvarii, Nicolae Iacob și 
Chirilă Crețu din Tg. Frumos, 
precum și a pompierilor mili
tari Florică Bizu. Florică Cojo- 
caru, Andrei Balla și Vasile 
Anghel, instalația de uscare 
care luase foc era din nou în 
funcțiune.

Raport la... 
raport

Intr-una din diminețile tre
cute, Liviu Feneșan, tehnician 
la Întreprinderea de industria
lizare a cărnii din Cluj, după 
ce-și întocmise raportul asupra 
celor constatate de el in timpul 
cît fusese ofițer de serviciu pe 
unitate, s-a urcat la volanul 
autoturismului său și a pornit 
spre casă. Pe drum insă orga
nele de miliție l-au invitat să 
tragă pe dreapta pentru efec
tuarea unui control. Cu acest 
prilej, în portbagajul mașinii 
au fost găsite nu mai puțin de 
28 kg de carne și preparate 
din carne sustrase din între
prindere. Așa stind lucrurile, 
la raportul său s-a adăugat un 
alt raport. De data aceasta e- 
xact și complet. Atit de com
plet incit pe baza lui se poate 
stabili și răspunderea penală a 
lui L.F.

Nu împru
mutați 
volanul!

Ion Murăruș, șofer pe auto
camionul 31—AG—816, mergea 
împreună cu Mihai Iancu, teh
nician la I.A.S. Curtea de Ar
geș, Pe șoseaua Pitești—Sla
tina. La un moment dat, cu 
toate că nu poseda permis de 
conducere, Iancu i-a cerut îm
prumut... volanul autovehiculu
lui. Supravegheat de șofer, 
M.I. a mers cițiva kilometri 
fără probleme. Cind însă ade
văratul conducător auto a *- 
dormit, inevitabilul s-a produs : 
mașina a intrat într-o căruță. 
Stăpînul acesteia. Ion Geamba- 
șu, a fost accidentat mortal, iar 
șoferul a fost rănit.

Dintr-un foc
Mai erau cîteva zile Pină la 

deschiderea sezonului de vină
toare la iepuri. Dar, îndemnat 
de inginerul agronom Iosif 
Fandli, vinătorul Vasile Moca, 
din comuna Dindești (Satu- 
Mare), voia neapărat să-și în
cerce arma mai devreme. înso
țit de Iosif Fandli și Alexan
dru Miron, a pornit deci intr-o 
avanpartidă cinegetică. Din 
cîteva focuri a împușcat cinci 
iepuri și o găinușă de fazan, 
un record pe care paznicul de 
vinătoare George Pop de pe 
fondul de vinătoare Gudurau 
n-a intirziat „să-l omologheze" 
chiar in aceeași zi. Drept pen
tru care, dintr-un foc, vinătorul 
V.M. a rămas fără armă, fiind 
obligat, totodată, să plătească, 
împreună cu ceilalți doi, o a- 
mendă de 4 750 lei.

Unde dai și 
unde crapă
ICu cîtva timp în urmă, Hie F.

Gheorghe din comuna Golești 
I(Vîlcea) s-a adresat consiliului 

popular din aceeași localitate 
cu rugămintea de a se lua mă- 

Isuri pentru corectarea unui 
pîriu ce-i trece pe lingă casă, 
intrucît, ori de cite ori plouă, 
apele ii inundă gospodăria. 

ICum a fost soluționată cererea 
sa ? Petiționarul a aflat că... 
va trebui să se adreseze comi- 

Isiei de judecată, pe motiv că 
locuitorul Constantin Bălan i-ar 
fi distrus hotarul ! Clar — nu ? 
De aceea, nici noi nu mai adău
găm nimic altceva.

Anti... polei

IA sosit sezonul friguros și, 
o dată cu el, poleiul, inerentele 
lunecușuri cu toate... căză- 
Iturile ce decurg ain ele. Pers

pective deloc plăcute, care i-au 
inspirat lui Iosif Kern, de la 

I cooperativa de consum din De ta 
(l'imiș), un dispozitiv contra 
alunecării, adaptat la încălță
minte. In fapt, un sistem de

Iptacufe metalice, aplicabil pe 
orice tip de încălțăminte, inai- 
ferent ae grosimea tălpii, care

Iimpiedicu alunecarea pe orice 
fei de teren. Ușor montabile și 
demontabile. Hămine numai să 
le vedem și in unitățile comer- 

j claie.

■ Kubrică redactată de ■

I Dumitru IIRCOB
Gheorghe POPESCU

■ n corespondenții „Scînfeii"
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Măsuri tehnico-organizatorice concrete, temeinice 

pentru înfăptuirea obiectivului central:

CREȘTEREA EFICIENȚeFeCONOMICE
Toate mașinile si utilaiele, 

tot ce am construit 
să fie folosite din piin, 

gospodărește!
Pe această cale trebuie să realizăm 
aproape două treimi din sporul 

de producție al anului viitor

Construcția de nave pe 
șantierele din țara noastră 
va cunoaște în 
și în perioadele 
atit o creștere 
și calitativă, cît 
plificare a eficienței 

altele.
substanțială

La Plenara C.C. al P.C.R. din 20—21 
noiembrie a.c. s-a subliniat, cu toată 
claritatea, că pe primul plan, în fie
care unitate economică, în fiecare ra
mură trebuie puse gospodărirea ra
țională, cu maximă eficientă, a fon
durilor de producție, creșterea pro
ducției, a venitului net și a benefi
ciului la 1 000 lei fonduri fixe. Se 
desprinde, din această sarcină expre
să, o concluzie de mare însemnătate 
practică : concomitent cu înfăptuirea 
exemplară a programului de inves
tiții prevăzut de planul pe anul vii
tor, în întreaga activitate economică 
trebuie acordată o atenție deosebită 
folosirii intensive a tot ce am con
struit, a tuturor capacităților de pro
ducție, valorificării cu randament 
inalt a întregului potential industrial 
al tării.

Care este, în fond, esența econo
mică a acestui imperativ ? în primul 
rînd, folosind intensiv, cit mai 
eficace, tot ce am construit, putem 
obține însemnate sporuri de produc
ție, la o serie de mărfuri solicitate 
de economie, cu capacitățile indus
triale existente : tocmai pe «ceasti 
cale trebuie realizate sarcinii» supli
mentare asumate de colectivele d» 
întreprinderi pentru înfăptuirea cin
cinalului înainte de termen. Condu
cerea partidului a subliniat că nu ne 
propunem să realizăm sarcinile supli
mentare alocînd noi fonduri din ve
nitul național pentru investiții, ei să 
obținem cu fondurile fixe existente 
o producție mai mare, valorificînd 
mai bine, mai eficient, investițiile 
făcute. Totodată, asigurînd în toate 
întreprinderile folosirea cu maximă 
eficiență a mijloacelor de producție 
existente, creăm condiții pentru re
cuperarea grabnică a sumelor avan
sate de societate pentru construirea 
și dotarea lor. Sint numai cîteva ar
gumente care conturează o sferă cu 
adinei implicații ale unui efort gos
podăresc susținut pe oare ni-1 cere 
partidul, la care trebuie să contri
buim fiecare, pe măsura posibilită
ților maxime, cu convingerea fermă 
că, pe această cale, luăm parte direct 
la sporirea mai rapidă a venitului 
național — suportul solid și sigur al 
dezvoltării în continuare a forțelor 
de producție ale țării, al creșterii 
bunăstării întregului popor.

O analiză a gradului actual de fo
losire a tot ceea ce am construit — 
Wașini, utilaje, spații de producție — 
relevă o serie de rezultate remarca
bile obținute în numeroase între
prinderi ; totuși, rezultatele de an
samblu nu sint încă pe măsura po
sibilităților. Ceea ce ne cere acuim 
partidul vizează intensificarea efortu
rilor pentru gospodărirea cu maximă 
eficiență a tot ceea ce am construit, 
stabilirea unor măsuri practice ime
diate, în fiecare întreprindere și cen
trală, menite să asigure obținerea u- 
nor înalți indici de utilizare, o în
cărcare uniformă a capacităților 
de-a lungul anului. în perspectiva a - 
nului 1973. importanța deosebită a în
făptuirii acestor sarcini este relevată 
de faptul că, prin folosirea intensiva 
a mașinilor și utilajelor, urmează să 
se obțină un spor de producție de 37 
miliarde de lei. O atenție, deosebită 
va trebui acordată. în acest sens. în
cărcării corespunzătoare a mășinilor- 
unelte, indicele planificat de utilizare 
a fondului de timp disponibil ridicin- 
du-se la 85 la sută.

în ce direcții trebuie să se acțio
neze pentru a se traduce neîntirziat, 
in fapt, sarcinile trasate de plenară ? 
Din capul locului este necesar să se 
ia în continuare măsuri ferme pentru 
generalizarea schimbului II și extin
derea schimbului III în toate unități
le. Nu se mai poate admite să se lu
creze numai intr-un schimb și jumă
tate, maximum două, irosindu-se un 
imens fond productiv. Grabnic, deci, in 
lumina sarcinilor stabilite de plenară,

organizațiile de partid din întreprin
deri, organele locale de partid tre
buie să analizeze exigent, cu întrea
ga răspundere, modul în care comi
tetele și consiliile oamenilor muncii 
acționează pentru îndeplinirea acestei 
importante sarcini economice, esen
țială pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen. Analiza trebuie să 
fie concrătă, în perspectiva clară a a- 
nului care vine, elaborindu-se măsuri 
practice ce se impun aplicate prompt, 
pentru a asigura din prima lună, din 
primul trimestru, o încărcare la cei 
mai înalți indici a tuturor capacități
lor productive.

De maximă importanță pentru gos
podărirea eficientă a tot ce am 
construit este creșterea indicilor in
tensivi, a randamentelor in funcțio
narea mașinilor și utilajelor. Nimă
nui nu-i poate fi indiferent ce pro
duce și cît anume produce intr-o oră 
sau zi de exploatare un strung, un 
furnal sau un război de țesut. Randa
mentul efectiv al mașinilor și utila
jelor, randamentul orar trebuie să se 
situeze perseverent în centrul aten
ției specialiștilor, muncitorilor din 
fiecare uzină. Gradul dc utilizare a 
fiecărei mașini trebuie măsurat prin 
prisma încărcării și funcționării la 
parametrii maximi, iar acolo unde 
rezultă mașini sau utilaje de prisos, 
ele să fie date, spre redistribuire. Ia 
dispoziția centralei.

Pe un prim-plan trebuie să se si
tueze, totodată, imperativul atingerii 
neintirziate a parametrilor tehnico- 
economici proiectați la noile capa
cități de producție date în funcțiu
ne in ultimii ani. Cu peste 1,2 mi
liarde lei ar fi sporit producția in
dustrială a tării, in trei trimestre din 
acest an, dacă parametrii proiectați 
erau realizați la termen, la 69 de noi 
capacități. în lumina sarcinilor tra
sate de plenară, realizarea parame
trilor proiectați vizează, deopotrivă, 
atingerea nivelurilor producției, cos
turilor și calității acesteia stabilite 
prin proiecte. Orice abatere de la 
acest „triptic" al parametrilor în
seamnă ignorarea unei importante 
surse de consolidare economică a 
ceea ce am investit, o amînare ne
justificată și păgubitoare a recuperă
rii sumelor avansate de societate pen
tru construirea unităților respective. 
Mai mult ca pină acum, centralele 
industriale și titularii de investiții 
trebuie să vegheze, etapă cu etapă, la 
evoluția productivă a noilor capaci
tăți, să intervină prompt și competent 
printr-un sprijin efectiv. Ia fata locu
lui. pentru a evita dereglările in gra
ficele de atingere a parametrilor teh- 
nico-economici proiectați.

Este evident că. prin prisma sarci
nilor trasate de plenară, dependen
ța strînsă, directă — in toate între
prinderile — a mărimii venitului net. 
a beneficiilor și a producției, de 
volumul fondurilor fixe încredința
te de către stat spre administrare 
va face să sporească și mai mult 
răspunderea comitetelor și consiliilor 
oamenilor muncii, a organizațiilor de 
partid, a tuturor colectivelor pentru 
gospodărirea eficientă a capacităților 
industriale, folosirea cu rezultate su
perioare a potențialului productiv.

Prin măsurile practice luate de că
tre comitetele și consiliile oamenilor 
muncii din întreprinderi și centrale, 
sub directa conducere a organelor și 
organizațiilor de partid, anul 1973 va 
marca, cu siguranță, o îmbunătățire 
radicală în domeniul utilizării tuturor 
capacităților de producție, folosirii cu 
înaltă eficiență a tot ceea ce am 
construit. Orice cîștig in creșterea in
dicilor intensivi și extensivi de folo
sire a mijloacelor fixe înseamnă o 
contribuție de preț la sporirea efi
cienței economice, a venitului națio
nal și a avuției societății. la înfăp
tuirea sarcinilor dc mare importanță 
trasate de partid pentru dezvoltarea 
accelerată eeonomieo-socială a țării.

anul 1973 
următoare 
cantitativă 
și o am- 

eco- 
nomice, între altele, prin 
reducerea substanțială a 
cheltuielilor la 1 000 lei pro
ducție-marfă. Dacă am 
compara nivelul acestui in
dicator. prevăzut pentru 
anul 1973, cu realizările 
anului 1970. rezultă o re
ducere de 44.6 la sută a 
cheltuielilor amintite, ceea 
ce reprezintă o scădere a- 
proape dublă față de reali
zările cincinalului prece
dent (1966—1970) în secto
rul construcțiilor navale.

— Nivelul mobilizator al 
acestui indicator pentru a- 
nul 1973. ne relata tovară
șul Ștefan Petresc, direc
tor financiar în Centrala 
industrială pentru construc
ția de nave din Galați, 
sarcinile stabilite de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
20—21 noiembrie a.c. în 
domeniul diminuării chel
tuielilor de producție Și, în
deosebi, a celor materiale 
ne-au determinat să acor
dăm cea mai mare atenție 
căilor de realizare a 
prețului de cost al na
velor prevăzut în planul 
pe anul viitor. Rezervele in 
această direcție sînt deose
bit de mari. Să exemplific, 
întrucît din analizele com
parative efectuate s-a des
prins faptul că unele șan
tiere navale, deși au con
diții apropiate privind do
tarea tehnică, realizează 
totuși consumuri diferite 
de manoperă la construc
ția navelor, s-a luat mă
sura de a se stabili bare
muri maxime Ia consumul 
de manoperă, pe diferite 
tipuri de nave, vizîndu-se 
ea etalon, de regulă, rezul
tatele obținute de cele mai 
bune șantiere navale ale 
centralei. Aplicate, în 1973, 
aceste baremuri vor curma 
risipa de forță de muncă 
și de timp, vor impulsiona 
creșterea 
muncii și.

.cerea prețului de cost pe 
unitatea de produs, respec
tiv pe fiecare navă.

In acest scop, se află 
în curs de elaborare, expe
rimentare și generalizare 
noi metode tehnice si teh-

nologicc, între care : pro
cedeul deosebit de eficient, 
folosit de Șantierul naval 
din Galați, la centrarea li
niilor de axe și la motoa
rele principale de nave : 
executarea prin autoutilare 
a unei instalații pentru 
curățirea și conservarea țe
vilor la instalațiile de ulei

semiautomată, vopsirea cu 
rulpul, fasonarea cu flacără 
oxiacetilenică, curbarea 
rece a profilelor. 
cerea sistemului de greti- 
zare, 
fără îndoială, la realizarea 
sarcinii de reducere a pre
țului de cost în unitățile 
centralei.

care vor

productivității 
implicit, redu-

la
introdu-

contribui.

mici, avem in vedere pro
movarea unor noi metode 
de reducere a ciclului de 
construcție a navelor, cum 
ar fi extinderea procedeului 
de saturare a blocsecțiilor 
la nave înainte de cuplare, 
folosindu-se metoda pre- 
asamblării elementelor, 
combinată cu introducerea

se pune pe reproiectarea u- 
nor produse, utilizarea în
locuitorilor de metal și a 
materialelor cu caracteristici 
superioare, pe diminuarea 
pierderilor de metal prin 
revizuirea și perfecționarea 
albumelor de croire și îm
bunătățirea utilizării elec
trozilor. Nu intimplător, in

Constructorii de nave
acționează energic

pentru a produce mai ieftin
IATA CÎTEVA OBIECTIVE DIN PROGRAMUL ÎNTOCMIT DE CENTRALA

INDUSTRIALA PENTRU CONSTRUCȚIA DE NAVE DIN GALAȚI

• în 1973 — cheltuielile la 1 000 iei producție-marfă vor fi reduse cu 44,6 la sută 
față de 1970 • Baremuri maximale la consumul de manoperă • Prin reducerea 

normelor de consum, economii de metal și cherestea

și combustibil ; utilizarea 
panourilor prefabricate de 
laminate și a montanților 
ignifugați, în stadiu de a- 
plicare la Șantierul naval 
din Oltenița ; intrarea în 
funcțiune parțială a halei 
de construcții metalice la 
Uzina mecanică navală din 
Galați, .care va asigura 
sporirea considerabilă a 
capacității de producție a 
acestei întreprinderi, 
dotarea secției cu 
modern va permite 
rea productivității 
cu peste 2.5 Ia sută 
La toate acestea se adaugă 
extinderea altor procedee 
tehnologice noi. cum sînt : 
craițuirea arc-aer, debitarea

iar 
utilaj 

crește- 
muncii 
pe an.

— La această dată, pe în
tregul sector de construcții 
navale au și fost concreti
zate peste 120 de măsuri 
tehnico-organizatorice, ce 
vor fi aplicate in anul 1973, 
ne relata tovarășul Dan Ji- 
lavu, șeful serviciului pre
țuri al centralei, menite să 
asigure condițiile necesare 
încadrării în sarcina de 
creștere a productivității 
muncii și de reducere a pre
țului de cost, prevăzută și 
aprobată prin programul 
prioritar de dezvoltare a 
construcției de nave, de că
tre conducerea de partid și 
de stat. De altfel, pentru 
realizarea indicatorilor de 
plan, cu cheltuieli cît mai

graficelor de etapizare a 
lucrărilor în flux tehnolo
gic integrat.

Este știut că reducerea cît 
mai accentuată a consumu
rilor materiale constituie o 
importantă sursă de iefti
nire a producției, de dimi
nuare a prețului de cost. Și 
din acest punct de vedere, 
la centrala amintită se a- 
flă în curs de finalizare un 
amplu program de măsuri. 
Astfel, în urma analizei ri
guroase a. normele-- dc con
sum pentru anul HW> s-au 
stabilit măsuri tehnologice' 
și organizatorice care vor 
duce la o economie de circa 
1 340 tone laminate, de peste 
160 metri cubi cherestea și 
altele. Un accent deosebit

anul 1973 produsele de se
rie ale centralei se vor în
cadra în coeficienți mai 
înalți de utilizare a metalu
lui, de 84—90 la sută, deci 
la niveluri comparabile cu 
cele mai bune rezultate 
existente pe plan mondial.

Dar, cum se știe, sursei» 
de economicitate sînt mult 
mai largi, ele existînd și 
dincolo de „porțile" uni
tăților centralei. Practic 
J.vmMes surse se găsesc 
M domeniul aprovizionării 

materiale și al dimi- 
■Hilrii cheltuielilor de 
transport. Ce se prevede, în 
acest sens, pentru anul 
viitor la Centrala industria
lă pentru construcții de 
nave din Galați ? După cum

am fost informați de că
tre directorul financiar al 
centralei, s-a trecut din 
vreme la contractarea cen
tralizată, din producția in
ternă și import, a cablurilor 
electrice navale pentru anul 
1973, acțiune precedată de 
o analiză amănunțită a 
stocurilor, făcindu-se redis
tribuiri intre unitățile cen
tralei, evitîndu-se astfel 
stocurile supranormative de 
materiale. Tot în mod cen
tralizat s-a efectuat și con
tractarea tablelor mijlocii și 
groase cu Combinatul si
derurgic din Galați, asigu- 
rîndu-se încadrarea aces
tora în dimensiuni fixe, 
precum și o mai judicioasă 
programare la laminarea și 
livrarea tablelor, pentru îm
bunătățirea ritmicității în 
construcția navelor. S-a a- 
vut grijă ca la materialele 
produse de mai mulți furni
zori, achiziționarea acestora 
să se facă de la furnizorii 
cei mai apropiați de unită
țile centralei, evitîndu-se 
încrucișările de transpor
turi, cheltuielile exagerate 
de transport la livrarea 
lemnului, combustibilului, 
acidului carbonic s.a.

Fapt este că, în cadrul 
unităților Centralei indus
triale pentru construcția de 
nave din Galați, pregăti
rile pentru producția anu
lui viitor — sub imperati
vele obținerii unei produc
tivități superioare și a 
unor costuri substanțial re
duse — se desfășoară în 
ritm intens. Aceasta de
monstrează că atît colecti
vele din întreprinderile 
componente, cît și consiliul 
oamenilor muncii al cen
tralei au înțeles sarcinile 
majore trasate de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 20—21 
noiembrie a.c. și acționează 
convergent și stăruitor 
pentru traducerea lor în 
viață. Este o garanție că, 
!n anul viitor, constructorii 
de nave din țara noastră 
vor obține noi și impor
tante succese în îndeplini
rea planului la cote cît mai 
înalte de eficiență, cores
punzător intereselor ma
jore ale economiei, exigen
țelor puse în .acest domeniu 
de partid.

Tudorel OANCEA
corespondentul „Scînteii*

La Fabrica de ciment din Ficni. concomitent eu preocuparea pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, 
o atenție deosebită este acordată reducerii consumurilor specifice de materii prime și materiale — principală cale 
de sporire a eficienței economice. In imagine : operatorul Măndoiu Gheorghe urmărind cu atenție, de la pupitrul 
de comandă, desfășurarea operațiunii de decofrare a plăcilor din asbociment (Foto : M. Andreescu)

Uzina iși
Marea întreprindere bucu-

reșteană „Filatura românească
de bumbac" se află într-un am
plu proces de dezvoltare și mo
dernizare a producției, care se 
va accentua in anul viitor în 
perspectiva îmbunătățirii calita
tive a întregii sale activități. Ca 
atare, această unitate are ne
voie de forță de muncă bine 
pregătită. Pentru a i ” ' 
aceste cerințe, în 
luni in întreprindere 
angajate peste 400 de 
Și fiecare 
sit aici, la 
un prieten, 
care dintre 
începutului 
spus șeful i 
saj, Ion Nicolae (fotografia din

satisface 
ultimele 
au fost 

! tinere.
a gă- 
lucru,

dintre ele
i mașina de 
un învățător. „Ori- 
noi am trăit clipele 
în meserie — ne-a 
atelierului de fini-

LA NOUA FABRICĂ DE APARATE ELECTRICE DE

MĂSURAT DIN TIMIȘOARA

Ceea ce trebuie să scadă,
a crescut: DEFICITUL
Scrisoare deschisă către Ministerul Industriei 

Construcțiilor de Mașini-Unelte și Electrotehnicii'

pregătește
stînga). Pentru a trece cu suc
ces examenul încadrării în 
producție, noi îi sprijinim în
deaproape pe tinerii muncitori. 
In fabrică, acțiunii „Prietenul 
noului angajat" i se acordă o 
importanță deosebită. Nu în- 
tîmplător, tinerele nou venite 
au învățat, în 4—5 luni, multe din 
„tainele" meseriei.

Discutăm și cu laboranta-șefă, 
Eugenia Lapadaru, cunoscută 
pentru experiența în muncă, 
pentru grija față de calificarea 
tinerelor .angajate în întreprin
dere. Iat-o (fotografia din mij
loc) împreună cu tînăra labo
rantă Margareta Nae, măsurind 
rezistența firelor de bumbac, pa
rametru de mare însemnătate al 
calității producției.

cadrele

a-

Muncitoarea Eugenia Bănică 
este absolventă de liceu, iar 
muncitoarea Ecaterina Stăti- 
cescu, absolventă a școlii pro
fesionale. Beneficiind de condi
țiile bune create în întreprin
dere pentru pregătirea tehnico- 
profesională, de sprijinul comu
nistei Georgeta Angelescu,
ceste tinere muncitoare (foto
grafia din dreapta) se remarcă 
prin rezultatele obținute în pro
ducție.

Sînt imagini ce demonstrează 
că in această mare întreprin
dere din Capitala buna pregă
tire tehnico-profesională a ti
nerelor muncitoare se bucură 
de atenția întregului colectiv.

Adrian POPESCU
Foto : M. Cioc

Cu toții știm cit de 
stăruitor s-a subliniat 
la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 20—21 no
iembrie că problema 
esențială a dezvoltării 
întregii economii este 
creșterea eficienței 
economice. Este o sar
cină deosebit de im
portantă, care — așa 
cum se arată în docu
mentele plenarei — 
trebuie privită cu în
treaga răspundere de 
către organele de con
ducere colectivă din 
ministere, centrale și 
întreprinderi.

In lumina acestei 
sarcini, mă voi referi 
in rândurile de față la 
situația care s-a creat 
intr-o unitate indus
trială nouă, intrată în 
funcțiune la sfirșitul 
lunii martie 1972. Este 
vorba de 
aparate 
măsurat 
șoara. In 
doxal, această 
dernă unitate a 
prevăzută să lucreze 
in acest an cu pier
deri. Dar în loc ca în 
întreprindere să se de
pună toate străduințe
le pentru a se reduce 
cît mai mult deficitul 
financiar prevăzut, a- 
cesta a fost depășit de 
peste 2 ori. O situație 
cu totul anormală ! 
Pierderea totală înre
gistrată la sfirșitul tri
mestrului III, adică 
după numai 6 luni de 
funcționare, s-a ridi
cat la 5 milioane de lei.

Factorii de răspun
dere din această nouă 
întreprindere expli
că pierderea prin a- 
ceea că s-a lucrat cu 
piese realizate în co
laborare cu alte uzi
ne, piese care au a- 
vut un preț mai mare 
decît cel prevăzut în 
planul costurilor. Este

Fabrica de 
electrice de 
din Timi- 
mod para- 

mo- 
fos-t

posibil ca aceasta să 
fi avut o anumită in
fluență, dar nu poate 
constitui o „acoperire" 
pentru propriile defi
ciențe de ordin orga
nizatoric și gospodă
resc care s-au făcut 
simțite după intrarea 
în funcțiune a fabricii.

O succintă „radio
grafie" a situației e- 
conomice a F.A.E.M. 
Timișoara — în pri
mul său semestru de 
activitate — releva 
clar adevăratele cauze 
ce au du-s la apariția 
unei pierderi de a- 
proape 5 milioane lei, 
adică — în medie — 
de peste 31 000 de lei 
în fiecare zi lucră
toare. în această pe
rioadă, 
ducției 1 
îndeplinit 
proporție de 
sută, ca urmare a fo
losirii incomplete a 
mașinilor, utilaje
lor și 
dotare, 
lui de 
lipsit 
arătăm

planul pro- 
marfă a fost 

doar în 
77,3 la

instalațiilor în 
ca și a timpu- 
lucru. Nu este 
de interes să 
că indicele de 

utilizare a principale
lor mașini-unelte nu 
s-a ridicat decît la 
44,1 la sută, coefici
entul de schimburi a 
fost de 1.32 față de 
1,73 planificat, durata 
medie efectivă a zilei 
de lucru fiind de nu
mai 7 ore și 24 de 
minute.

Evident, 
plinirea 
producție 
depășirea 
Iilor de regie ale în
treprinderii. O influ
ență negativă au 
avut-o și cheltuielile 
neeconomicoase. Ast
fel, rebuturile au însu
mat 230 000 de lei. pe
nalizările pentru depă
șirea consumului de e- 
nergie electrică în o-

neînde- 
planului de 
a dus la 

chel tui e-

rele de vîrf și dobîn- 
zile pentru credite 
restante — alte zeci 
de mii de lei.

Cele de mai sus de
monstrează, cred,
limpede că pierderile 
înregistrate la noua 
fabrică timișoreană se 
datoresc, în mare par
te, unor cauze subiec
tive, dependente de 
activitatea colectivu
lui, a specialiștilor și 
conducerii întreprin
derii. Și-atunci se 
pune, firesc, intreba- 
rea : cum se poate
admite ca Fabrica de 
aparate electrice de 
măsurat din Timișoa
ra să înregistreze 
din primele luni de 
funcționare pierderi 
atît de mari ? Răspun
sul trebuie să-l dea 
conducerea acestei noi 
unități industriale. 
Centrala industrială de 
automatizări, pre
cum și Ministerul In
dustriei Construcții
lor de Mașini-Unelte 
și Electrotehnicii. Din 
acest răspuns nu pot 
să lipsească măsurile 
care se 
pentru 
rămînerilor în 
înregistrate în 
plinirea 
producție 
și a indicatorilor 
nanciari, ca și acțiu
nile menite să asigu
re pregătirea temeini
că a producției anu
lui 1973 — an care, sub 
aspectul eficienței eco
nomice, va trebui să 
marcheze o îmbunătă
țire radicală în activi
tatea tînărului colectiv 
din această fabrică.

preconizează 
recuperarea 

urmă 
înde- 

planului de 
industrială 

fi-

Vasile NINI 
directorul Direcției 
județene de statis
tică Timiș
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Se împlinesc anul acesta opt decenii 
de la publicarea pentru prima oară 
in limba română a „Manifestului 
Partidului Comunist", document pro
gramatic fundamental al comunismu
lui științific, scris de Karl Marx și 
Friedrich Engels.

Manifestul Partidului Comunist 
constituie o expunere limpede și de o 
preciziune genială a concepției ma- 
terialist-dialectice despre lume, a 
teoriei luptei de clasă, o profundă 
demonstrare a rolului istoric al pro
letariatului ca forță conducătoare a 
luptei pentru doborîrea arinduirii ba
zate pe exploatare și construirea so
cietății socialiste.

Deși de la ela
borarea lui (in 
1847) se împli
nesc 125 de ani. 
ideile sale fun
damentale își păs
trează o valabili
tate neștirbită. Ci
titorul de azi al 
Manifestului este, 
pe drept cuvint, 
impresionat de 
marea forță de 
analiză și previ
ziune științifică 
ce se degajă din 
paginile sale.

Manifestul Par
tidului Comunist 
este prima lucra
re care a insuflat 
proletariatului. în 
mod științific, 
conștiința forței 
și misiunii sale 
istorice. Zadar
nice au fost în
cercările ideolo
gilor burghezi 
de a ponegri idei
le marxismului, 
după cum zadar
nice s-au dovedit 
încercările cla
selor exploatatoa
re de a-i nimici 
pe purtătorii lor, 
militanții revo
luționari. Ideile Manifestului Parti
dului Comunist sint astăzi mai vii 
ca oricind. Ele își găsesc întrupare 
în cele 14 state socialiste, în activi
tatea a zeci și zeci de partide comu
niste și muncitorești, de pe toate 
meridianele, în întreaga dezvoltare 
socială contemporană.

Apariția în 1892, la Iași, a primei 
tălmăciri în românește — datorată 
lui Panait Mușoiu — a Manifestului 
Partidului Comunist se insera intr-o 
acțiune largă de tipărire și răspîndire 
in România a operelor lui Marx și 
Engels, acțiune ce își trăgea seva din 
înseși necesitățile obiective ale dez
voltării economice, sociale și politice 
a societății românești în ultima trei
me a secolului al XlX-lea, în condi
țiile ascuțirii contradicțiilor proprii 
capitalismului.

Se știe că încă din deceniul opt 
al secolului trecut au apărut primele 
cercuri socialiste din țara noastră. 
Este de remarcat, de altfel, că mili- 
tanți români au participat la activi
tatea unor secții ale Internaționalei 
I, că la Timișoara fusese înteme
iată chiar o secție a Internaționalei, 
în 1887 au luat naștere la București, 
Iași, iar apoi și în alte centre pri
mele organizații cu caracter politic 
ale clasei noastre muncitoare — 
cercurile muncitorești. Intensificarea, 
în anii 1890—1893, a activității clubu
rilor muncitorești și asociațiilor pro

fesionale ale muncitorilor avea să 
releve tot mai puternic necesitatea 
creării unui partid politic propriu al 
clasei noastre muncitoare.

Un rol important în crearea condi
țiilor politice și ideologice necesare 
a revenit răspîndirii ideilor marxiste, 
în 1883 — anul morții lui Marx — 
apar in ziarul „Emanciparea" primele 
traduceri prescurtate din „Capitalul", 
în 1885—1886 apare apoi — printre 
primele traduceri din lume — tălmă
cirea in limba română a lucrării lui 
Friedrich Engels „Originea familiei, 
a proprietății private și a statului", 
iar în 1891 Panait Mușoiu avea să 
■traducă și să publice, la București,

de forță în toate etapele dezvoltării ei. 
Studiul ideilor lui Marx și Engels a 
căpătat un caracter mai larg și mai 
organizat după crearea în 1921 a Par
tidului Comunist Român, eveniment 
care a marcat începutul unei etape 
superioare în dezvoltarea mișcării 
noastre muncitorești. în anii grei ai 
ilegalității, comuniștii studiau și răs- 
pindeau lucrările clasicilor marxism- 
leninlsmului cu riscul libertății și al 
vieții. Preocuparea neobosită a parti
dului pentru însușirea și apli
carea oreatoare a învățăturii mar- 
xist-leniniste la condițiile țării 
noastre i-a dat posibilitatea să 
stabilească orientarea generală care

Un moment memorabil 
în răspîndirea ideilor marxiste 

în țara noastră
OPT DECENII DE LA PRIMA TĂLMĂCIRE ROMANEASCĂ

A „MANIFESTULUI PARTIDULUI COMUNIST"

lucrarea lui Engels „Dezvoltarea so
cialismului de la utopie la știință".

Ideile Manifestului au slujit so
cialiștilor români drept călăuză în 
analizarea științifică a realităților 
economice, sociale și politice din 
țara noastră. Tocmai pe acest te
mei au ajuns ei la concluzia le
gitimității socialismului în Româ
nia, au militat pentru organiza
rea proletariatului pe plan națio
nal, pentru crearea partidului său 
revoluționar de sine stătător. In pro
gramul P.S.D.M.R., creat în martie 
1893, au fost înscrise și proclamate 
ca țeluri ale mișcării noastre munci
torești astfel de idei fundamentale 
ale Manifestului Comunist, cum sint 
desființarea proprietății private asu
pra mijloacelor de producție, desfiin
țarea societății burgheze și crearea 
societății noi, socialiste. Se cuvine, 
de asemenea, subliniat faptul că so
cialiștii români vedeau în industria
lizarea țării cheia progresului și a 
independenței, ca și un factor de 
pregătire a condițiilor obiective ne
cesare înfăptuirii socialismului. In 
concepția și activitatea lor se împle
teau armonios patriotismul șl inter
naționalismul, solidaritatea eu forțele 
muncitorești de pretutindeni.

Ideile Manifestului Partidului Co
munist au constituit pentru clasa 
noastră muncitoare un nesecat izvor

a dus la răsturnarea revoluționară a 
orinduirii burghezo-moșierești și fău
rirea societății socialiste.

în anii construcției socialiste au 
cunoscut o largă răspîndire operele 
clasicilor marxism-leninismului. intre 
care Manifestul Partidului Comunist 
ocupă un loc de cea mai mare impor
tanță. Din August 1944 pină în 1970 
au apărut 9 ediții ale Manifestului, 
insumind un tiraj de aproape patru 
sute mii de exemplare.

întreaga istorie de peste cinci de
cenii a P.C.R. este o mărturie eloc
ventă a fidelității sale neabătute 
față de ideile marxism-leninismului, 
iar capacitatea sa de a le aplica 
creator, potrivit condițiilor specifice 
României, stă la temelia succeselor 
istorice dobindite in făurirea noii o- 
rinduiri sociale. Cu deosebită vigoare 
s-a manifestat spiritul creator pro
priu întregii politici a partidului 
nostru in documentele programatice 
ale Congresului al X-lea și Conferin
ței Naționale a P.C.R., rel'lectînd în
suși modul în care P.C.R. concepe 
teoria — așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — „nu ca o enti
tate situată deasupra vieții, ci ca pe 
un instrument activ al practicii revo
luționare, ca o armă puternică in 
transformarea societății, in făurirea 
socialismului și comunismului".

Evident, pentru ca teoria marxist-

leninistă să poată îndeplini acest rol 
este necesar ca ea să fie îmbogățită 
necontenit, pe baza asimilării noilor 
date ale cunoașterii științifice, a 
concluziilor evidențiate de practica 
socială — necesitate cu atît mai im
perioasă tn condițiile profundelor 
schimbări produse în lumea contem
porană, cînd în fața clasei muncitoa
re, a partidelor comuniste, a forțelor 
democratice progresiste se ridică 
probleme și sarcini noi. Tocmai in 
continua confruntare a orientării sale 
cu viața, cu noile cerințe ale practicii 
sociale, în capacitatea de a da răs
puns noilor probleme rezidă izvorul 
vitalității marxismului. Prin în

treaga sa activi
tate teoretică, ca 
și prin modul o- 
riginal de solu
ționare a proble
melor făuririi so
cietății socialiste 
multilateral dez
voltate, partidul 
nostru își a- 
duce contribuția 
la dezvoltarea 
tezaurului gindi- 
rii marxist-leni- 
niste în condițiile 
noi.

Importanța deo
sebită acordată de 
partid înarmării 
ideologice a mem
brilor săi. a tu
turor celor ce 
muncesc. își gă
sește o ilustrare 
elocventă in pro
gramul de educa
ție comunistă, a 
cărui aplicare este 
menită să cheză- 
șuiască, paralel 
cu ridicarea nive
lului politic-ideo
logic. cu dezvol
tarea conștiin
ței socialiste a 
maselor, afirma
rea hotărîtă in 
societatea noastră 

« principiilor de viață comuniste. 
Nemuritoarea chemare a Manifes

tului Comunist „Proletari din toate 
țările, uniți-vă !“ a însuflețit de-a
lungul întregii sale existențe de peste 
50 de ani Partidul Comunist Român. 
Fidelitatea neabătută față de cauza 
internaționalismului își găsește ex
presia in eforturile sale perseverente 
pentru întărirea prieteniei și solida
rității cu toate țările socialiste, cu 
toate partidele comuniste, în vederea 
întăririi unității, pe bazele marxism- 
leninismului. Ea își găsește aplicare 
în dezvoltarea solidarității cu parti
dele și mișcările muncitorești, cu ti
nerele state independente, cu mișca
rea de eliberare națională, în întreaga 
luptă a P.C.R. pe plan internațional 
îndreptată consecvent împotriva poli
ticii imperialiste de dominație și asu
prire, pentru promovarea independen
ței și suveranității popoarelor, pentru 
dreptul fiecărui popor de a fi stăpîn 
pe soarta lui, pentru destindere, pace 
și cooperare internațională.

Devotamentul neabătut față de 
cauza marxism-leninismului, efortul 
continuu pentru dezvoltarea și apli
carea creatoare în noile condiții a 
teoriei revoluționare au fost și rămîn 
chezășia forței de nebiruit a politicii 
Partidului Comunist Român.

Prof. unlv. dr. docent 
N. N. CONSTANTINESCU

in cadrul manifestărilor consacrate aniversării republicii
IERI ȘI-A ÎNCEPUT LUCRĂRILE

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ PE TEMA 
„STRUCTURI SOCIALE Șl RELAȚII SOCIALE

ÎN CONDIȚIILE CONSTRUIRII SOCIALISMULUI"
In Capitală au început luni dimi

neața lucrările Conferinței științifice 
cu participare internațională, pe 
tema : „Structuri sociale și relații so
ciale în condițiile construirii socia
lismului", organizată de Academia 
„Ștefan Gheorghiu", în cadrul mani
festărilor consacrate celei de-a 25-a 
aniversări a republicii.

La lucrările conferinței, care șe 
desfășoară în sala Muzeului de istorie 
a Partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din Româ
nia, iau parte membri ai C.C. al 
P.C.R., membri ai Academiei de 
Științe Sociale și Politice, cadre di
dactice din învățămîntul superior și 
cercetători științifici din domeniul 
științelor sociale, activiști de partid. 
Alături de cei peste 400 de partici
panți din țara noastră iau parte nu
meroși invitați, oameni de știință, 
cercetători, activiști politici din 20 de 
țări din Europa, Africa, Asia și Ame. 
rica Latină.

La ședința de deschidere au luat 
parte tovarășii: Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului de 
conducere, rector al Academiei „Ște
fan Gheorghiu", Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Mi
ron Constantinescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele Acade
miei de Științe Sociale și Politice.

Rostind cuvintul de deschidere a 
conferinței, tovarășul Cornel Burtică, 
în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a adre
sat un salut călduros oaspeților de 
peste hotare și a urat succes deplin 
lucrărilor acestei importante reuniuni 
științifice, închinată aniversării unui 
sfert de veac de la proclamarea re
publicii.

Apoi. tovarășul Leonte Răutu 
a prezentat referatul introductiv 
„Structuri sociale și relații so
ciale în societatea socialistă". în 
care sint analizate pe larg amplele 
mutații ce au survenit în toate do
meniile vieții sociale în cei 25 de ani 
ce au trecut de la preluarea întregii 
puteri politice de către clasa munci
toare și aliații ei, sub conducerea par
tidului.

Odată cu Congresul al IX-lea al 
P.C.R., continuind cu Congresul al 
X-lea și Conferința Națională, a sub
liniat vorbitorul, s-a întreprins — sub 
îndrumarea și participarea determi
nantă a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
o vastă și minuțioasă activitate de 
cristalizare teoretică a strategiei îna
intării României pe calea socialismu
lui și comunismului, de elaborare a 
unor programe concrete de acțiune în 
toate domeniile importante ale vieții 
sociale.

Tn cadrul referatului au fost abor
date pe larg probleme referitoare la : 
principalele schimbări petrecute în 
structura de clasă a societății româ
nești ; perfecționarea relațiilor de 
producție ; așezarea întregului sistem 
de relații sociale pe baza principiilor 
eticii și echității socialiste ; evoluția 
continuă pe linia perfecționării siste
mului democratic de organizare și 
conducere a vieții de stat și sociale ; 
procesul ridicării pe o treaptă nouă, 
calitativ superioară a națiunii, și cel 
al afirmării unor noi raporturi inter
naționale ; contradicțiile societății so
cialiste și găsirea căilor adecvate 
pentru soluționarea lor, în cit mai 
bune condiții ; creșterea rolului con
ducător al partidului, ca forță poli
tică conducătoare a societății.

în continuarea lucrărilor conferinței 
au avut loc discuții în ședință plenară, 
in cadrul cărora au luat cuvintul : 
prof. dr. Sergiu Tamaș. șeful catedrei 
de știința conducerii de la Academia 
„Ștefan Gheorghiu", care a vorbit 
despre știința conducerii ca factor al 
perfecționării structurilor sociale și 
relațiilor sociale ; prof. A. D. Keri
mov. șeful catedrei de istoria statului 
și dreptului de la Academia de Știin

țe Sociale de pe lingă C.C. al 
P.C.U.S., despre planificarea socială 
in U.R.S.S. și unele rezultate și 
perspective ; Barbu Zaharescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., membru al A- 
cademiei de Științe Sociale și Poli
tice, despre unele considerații econo
mice cu privire Ia structura de clasă 
a României socialiste ; Jozsef Lick, 
docent, candidat în științe filozofice, 
șeful catedrei de sociologie de la 
Școala superioară politică a C.C. al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, despre conducerea societății și 
problema interesului în socialism ; 
prof. dr. Dumitru Mazilu. membru 
corespondent al Academiei de Științe 
Sociale și Politice, despre promova
rea și încetățenirea eticii și echității, 
componente majore ale procesului 
perfecționării structurilor și relațiilor 
sociale socialiste ; Kang Sok Sung, 
rectorul Școlii superioare de partid 
„Kim Ir Sen", de pe lingă C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, despre 
unele probleme ale relațiilor sociale 
și structurilor sociale în socialism ; 
prof. dr. docent Alexandru Tănasc, 
membru al Academiei de Științe So
ciale și Politice, despre conceptul de 
civilizație socialistă ; prof. Asen 
Kitov, de la Academia de științe și 
conducere socială, de pe lingă C.C. al 
P.C. Bulgar, despre probleme actuale 
ale contradicțiilor în construirea so
cietății socialiste dezvoltate ; doctor 
Ion Iuga, conferențiar la Academia 
„Ștefan Gheorghiu", despre exercita
rea rolului conducător al clasei mun
citoare în condițiile socialismului, ale 
noilor relații sociale și dezvoltării de
mocrației in România contemporană.

Lucrările conferinței continuă.

(Agerpres)

Rezultatele concursului de scenarii 
pentru teatrul la televiziune

„ROMÂNIA-FILM" prezintă:

„MAREA EVADARE"

Producție a studiourilor americane. Regia: John Sturges. Cu: Steve McQueen, Ri
chard Attenborough, Charles Bronson, James Coburn.

Marele premiu de interpretare masculină Iui Steve McQueen la al Ill-lea Festival 
internațional de la Moscova

t
PROGRAMUL I

Deschiderea emisiunii. Telex. 
Teleșcoala : Geografia Româ
niei (anul IV liceu). Dunărea. 
Televiziune școlară integrată 
— ciclu realizat cu concursul 
Institutului de științe peda
gogice ; * Biologie. Planta în 
natură — film didactic ; • 
Matematică (clasa a VIII-a). 
Geometria patrulaterului. 
Curs de limba engleză. Lec
ția a 31-a.
Căminul.
Selecțiuni din emisiunea 
„Seară pentru tineret".
Film serial : „Pierduți în spa
țiu" — reluarea episodului II. 
.,Nava abandonată".
Publicitate.

12.45 Telejurnal.
17,30 “

9.00 
9.05

10,00

10.30
11,10

11,50

12.40

18,00

18,20
18.35
19.00
19.20
19,30

deDeschiderea emisiunii 
după-amiază. Curs de limba 
rusă — lecția a 30-a (reluare). 
Panoramic științific. Investi
ții de inteligență tehnică ro
mânească.
Cum vorbim.
Tehnic-club.
Caleidoscop cultural-artistic. 
1001 de seri.
Telejurnal.

20,00 Comentariu la 40 de steme. 
Județul Neamț.

20,20 Seară de teatru : Teatru TV 
îh colaborare cu Teatrul Na
țional din Timișoara prezintă 
în premieră pe țară : ..Co
roană pentru Doja" — poem 
dramatic de Aurel Gh. Arde- 
leanu.

21.50 în actualitate — Școala : Tn 
loc de prefață. Interviu cu 
Traian Pop, adjunct al minis
trului educației și învățâmîn- 
tului ; Ce meserii se învață 
în atelierele-școală (raid-an- 
chetă) ; Școală fără clase — 
reportaj realizat în corn. Dăr- 
mănești, jud. Bacău.
Parada vedetelor : Claude 
Frangois.
.,24 de ore".

22,20

22,30

20,00

21.30

21,40
22,00

22,15

PROGRAMUL 11

Telecinemateca pentru tine
ret : „Ucigașul și fata". O 
producție a studiourilor po
loneze.
O interpretă o cîntecului dol- 
jenesc : Ionela Prodan.
Ghișeul.
Film documentar : ..Tempe
ramente" — producție a stu
dioului cinematografic ..Al. 
Sahia".
Emisiune 
(reluare).
,,Tropical 
n-a).

de divertisment 
Ansamblul african 
Fiesta" (partea a

I

1
\

*

4

în cinstea celei de-a 25-a aniver
sări a republicii, Televiziunea Româ
nă a organizat un concurs de sce
narii scrise special pentru Teatrul 
TV, inspirate din eforturile întregu
lui popor angajat în opera de edifi
care a societății socialiste multila
teral dezvoltate, „din fapte, autentice, 
evenimente (fi mtimp.lări 'ddșjmnfe 
din viața de zi cu zi a societății noas
tre. privite prin prisma eticii și echi
tății socialiste și comuniste, din mun
ca plină de abnegație a clasei mun
citoare, a țărănimii, a intelectualită
ții, a tuturor celor angrenați in o- 
pera de perfecționare a vieții socia
le, economice și culturale în patria 
noastră. Concursul s-a desfășurat, in

tre 15 iunie și 15 octombrie 1972, 
fiind atribuite următoarele premii : 
PREMIUL I : Accidentul, de Cristian 
Munteanu ; PREMIUL II : Iubirea 
mea cu zurgălăi, de Constantin Mun- 
teanu și Ca o pasăre in colivie, de 
Anda Boldur ; PREMIUL III : Co
corii, noaptea, de Timotei Ursu, Po
vești despre noi. bărbații, de Ale- 
cu Popovici, Adevărul, de Ștefan 
Berciu ; MENȚIUNI : Un tinăr mai 
puțin furios, de Ion D. Șerban, Noap
te fierbinte, de Livia Ardelean. Ve
deta, de Dan Tănchilă. Premiul spe
cial pentru cel mai valoros scenariu 
inspirat de un fapt de viată auten
tic petrecut în tara noastră : Călăto
rie ciudată, de Emil Poenaru.

Sărbătorirea scolii centenare din Focsani
Școala generală nr. 3 din Focșani 

a împlinit o sută de ani de existen
ță. In cadrul adunării festive con
sacrate acestei aniversări, profesorii, 
elevii și părinții școlarilor au adre
sat o telegramă Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin 
care exprimă partidului, secretarului 
său general, respectul, recunoștința 
fierbinte și adinca mulțumire pen
tru grija deosebită manifestată față 
de școală, pentru condițiile tot mai 
bune de viață și învățătură de care

se bucură elevii și profesorii lor. 
Slujitorii școlii, participanți la a- 
dunare se angajează totodată să 
participe cu întreaga lor putere la 
edificarea societății socialiste, să 
transpună în viață măsurile stabilite 
de partid pentru dezvoltarea și per
fecționarea continuă a învățămîntu- 
lui. să valorifice minunatele tradi
ții ale școlii românești, să-și însu
șească metodele moderne de in
struire și educare a tinerelor gene
rații de constructori ai socialismului 
și comunismului.

—
Ne-a vizitat Capitala în aceste 

zile colectivul de dramă al Teatru
lui Național Croat din Zagreb. Oas
pete al țării noastre pentru prima 
oară, acest teatru de tradiție cen
tenară și de solidă formație cultu
rală ni s-a înfățișat sub aspecte 
foarte variate, dovedind largi dis
ponibilități creatoare pe baza unui 
program artistic armonios, rod al 
unei concepții clare și ferme, 
profund originale.

Repertoriul său a cuprins trei pie
se, toate trei aparținind patrimoniu
lui cultural național, ceea ce mărtu
risește o grijă deosebită a teatrului 
pentru cultivarea și valorificarea 
creației autohtone, înscrierea aces
teia în circuitul valorilor culturale 
universale prin afirmarea timbrului 
propriu de spiritualitate și expresi
vitate.

Comedia scriitorului Marin Drzici 
(secolul XVI) este cunoscută unora 
din spectatorii teatrului românesc, 
deoai'ece în anii trecuți ea 
jucată pe cîteva scene din 
noastră sub titlul „AURUL FRU
MOASEI CURTEZANE". “ 
în plină Renaștere și purtînd 
caracteristicile comediilor "
ea prefigurează comedia 
că franceză a lui Moliere, 
cind trecerea de la „comedia 
dell’arte" de improvizație popu
lară la comedia de moravuri și 
de caracter, de solidă construcție 
dramatică. înțelesul moralizator al 
comediei lui Drzici e limpede, fiul 
risipitor fiind pedepsit pentru via
ța de desfriu și pentru încercarea 
de a-și înșela tatăl. Dar sensurile 
operei — „cea mai frumoasă și 
mai modernă dintre toate comedi
ile scrise în limba croată" cum o 
definește un articol din caietul 
program al teatrului — merg spre 
dimensiuni morale, sociale și filozo
fice mai adinei.

Spectacolul pus în scenă de Mla- 
den Șkiljan a cucerit prin vivacita
tea jocului, prin coloritul viu, prin 
vigoarea populară a stilului. Re- 
nunțînd la scena-cutie, regizorul a 
mutat întreaga acțiune în prosce
nium, folosind drept spațiu de joc 
și lojile de avanscenă la toate ni
velurile și chiar întreaga sală, impli-

cind publicul in jocul actorilor de o 
caldă și veselă comunicativitate.

S-au impus in mod deosebit din
tre interpreți Ivo Serdar in rolul 
unui valet-raisonneur, un tip de 
Figaro volubil, isteț și întreprinză
tor, angajînd un dialog plăcut și 
lipsit de reticențe ou publicul, Ivka 
Dabetici, o tînără actriță de o mare 
suplețe și expresivitate in rolul su
bretei Petrunjela, Ljudevit Galic.

nalitatea spectacolului constă în 
Îmbinarea unor mijloace teatrale 
foarte diferite — de la declamația 
pură la dans și pantomimă — pen
tru valorificarea unui text care, de 
fapt, n-a fost scris pentru scenă și 
care, în original, are o valoare poe
tică de sine stătătoare. Cei cinei 
recitatori, actori de forță dramati
că și măiestrie a declamației in cel 
mai tradițional și totodată nobil stil

ansamblu foarte numeros, organi- 
zindu-1 pe planuri diferite, in miș
cări coregrafice stilizate, în care 
masca și gestul reactualizează mij
loace ale teatrului expresionist, în 
scopul sublinierii unor semnificații 
pină Ia violența șocului. Inegal ea 
realizare artistică în multele sale 
tablouri, resimțindu-se pe alocuri 
de-o aglomerare de mijloace care 
încarcă linia desenului. trecînd

Turneul Teatrului Național Croat din Zagreb

a fost
țara

Sarisă

epocii, 
clasi- 

fă-

/re/ spectacole ale unui 
valoros ansamblu urtistic

actor din generația vîrstnică, de so
lidă experiență in roluri de come
die populară, precum și Sașa Vio- 
lici, Dragan Milivojevici, Tonko 
Lonza și mulți alți actori ai trupei, 
participanți onești la realizarea li
nul spectacol 
populară.

în cu totul 
celași regizor, 
tacolul „BALADELE LUI PETRIȚA 
KEREMPUH", alcătuind el insuși 
scenariul spectacolului, pe baza tex
tului poetic al dramaturgului Miro
slav Krleza, cunoscut, de asemenea, 
publicului nostru. „Baladele" sînt 
construite pe baza unor surse 
populare, povestiri, legende, anec
dote, care au făcut din Petrița 
Kerempuh un erou popular de 
tipul lui Till Eulenspiegel, expresie 
a revoltei poporului croat împilat 
împotriva asupritorilor de tot fe
lul. a luptei poporului pentru li
bertate socială și națională. Origi-

plăcut, de robustețe

alt stil a montat a- 
Mladen Șkiljan, sper

al acestei arte — Zlatko Crukovici, 
Vanja Drach, Ljudevit Galic, Ivo 
Serdar. Kruno Valentici — trans
formă poezia în dialog cu publicul, 
participind uneori direct la acțiune, 
de cele mai multe ori comentind. eu 
o participare afectivă, de profundă 
implicare spirituală. O lume întrea
gă se desfășoară in fața ochiloi 
noștri in imagini expresive in sce
nografia convențională, esențializa- 
tă și expresivă a lui Aleksandar 
Angustincici, cu bune efecte de lu
mină și proiecții pe fundal, pre
lungind dimensiunile scenei de la 
Comedia la adincimi nebănuite. 
Este lumea iobagilor croați ai epocii 
feudale, supuși la munci grele de 
clasele stăpinitoare, dar păstrind 
in suflet sentimentul revoltei pen
tru chinurile indurate. Sint ima
gini de dimensiuni apocaliptice, 
simbolizînd soarta cumplită a Croa
ției secolului al XVI-lea.

Regizorul a pus în mișcare un

uneori pe o notă de lamentație, 
mult accentuată de recitator, spec
tacolul se impune prin monumen
talitatea ansamblului și nota de au
tentic tragism izvorîtă din adineu- 
rile spiritualității unui popor cu o 
istorie zbuciumată.

Cel de-al treilea spectacol 
trului croat ne-a confruntat 
experiment interesant, care 
dește disponibilitățile trupei 
căutări creatoare de o factură mo
dernă, paralel cu grija pentru valo
rificarea patrimoniului național. 
Spectacolul cu piesa „INTÎMPLA- 
REA DIN ORARUL GOGA" de 
scriitorul sloven interbelic Slavko 
Grum a fost pus in scenă de regizo
rul Georgij Paro — colaborator al 
teatrului — într-o manieră insolită, 
de improvizație, intr-un spațiu sce
nic la fel de insolit, folosind ate
lierul de pictură al Teatrului Giu
lești. Scrisă sub influența evidentă 
a unor curente filosofice și estetice

ai tea- 
cu un 
dove- 

pentru

care au bîntuit în Europa primelor 
decenii ale secolului nostru — între 
care freudismul cu teoria subcon
știentului și expresionismul german 
stau pe primul plan — și. totodată, 
exprimind înclinațiile autorului, 
medic de profesie, pentru studiile 
de psihopatologic, piesa aduce in 
scenă preocupările, visele, obsesiile 
locuitorilor unui orășel de provin
cie, oameni cu un univers spiritual 
alienat, dornici de a evada din viața 
searbădă cotidiană prin trăirea unor 
întîmplări senzaționale, neobișnui
te. Desființînd scena, amestecînd 
scaunele spectatorilor printre locu
rile de joc ale actorilor, regizorul 
a intenționat să le creeze acestora 
din urmă sarcini noi de creație, 
obligîndu-i la găsirea, la fiecare 
spectacol, a unor noi mijloace, 

noi ipostaze ale 
Aceasta, fără a 

o iotă textul autorului, 
și avînd fixate de la început coor
donatele de semnificație ale piesei 
și liniile de bază ale personajelor. 
Fertil în sine, pentru menținerea 
„stării de creație", a imaginației și 
sensibilității actorilor, in permanen
tă efervescență, procedeul este sor
tit riscurilor, după părerea mea. 
calitatea spectacolului variind de la 
seară la seară. Ceea ce s-a întîm- 
plat și in seara de la Giulești unde 
actorii, făcînd 
concentrare, au 
să se transpună 
Unele momente 
o atmosferă de 
siune dramatică 
actorilor Neda Dajsici. Etta Barto- 
lazzi. Kruno Valentici, Ivka Dabe
tici, Ivo Serdar Lana Golob și a 
altor colegi ai acestora, care totuși 
n-au putut depăși incoherențole 
textului. Procedeul mi se pare însă 
un indicat instrument de laborator.

Spectacolele atît de 
intre ele, ale Teatrului de dramă 
din Zagreb, ne-au dat prilejul ,u- 
noașterii unui ansamblu valoros, cu 
multiple fațete creatoare, schimbul 
de experiență cu Teatrul Național 
din București dovedindu-se astfel 
rodnic, atît pe plan artistic, cit și pe 
planul adîncirii prieteniei dintre 
oopoarele noastre.

Margareta BĂRBUȚĂ

noi situații, 
personajelor, 
știrbi cu

eforturi mari de 
izbutit doar parțial 
în situațiile piesei, 
reușite, care creau 
coșmar și de ten- 
au fost, spre lauda

deosebite

r

)

i

)
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cinema
• Lupul mărilor ; Răzbunarea ;
LUCEAFĂRUL — 9: 12,30; 16; 19,30, 
BUCUREȘTI — 9: 12,45: 16.30: 20.
• Micul om mare : SCALA — 9,15; 
12; 15,30: 18,15; 21, FESTIVAL — 
9; 11,45; 14,30: 17,45; 20,30.
• Maria Stuart : CAPITOL — 7.30; 
10,15; 13; 15,45; 18,30; 21,15.
• Frumos, onest, emigrat tn Aus
tralia... : PATRIA — 9; 11.30; 14: 
16.30: 19; 21.15, SALA PALATULUI
— 17,15 (seria de bilete — 4361) ; 
20,15 (seria de bilete — 4362).
• Cazul Mattei : CENTRAL — 10; 
12,30: 15,30; 18: 20,30.
• Săgeata căpitanului Ion : LU
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30:
16; 18,15: 20,30. ARTA — 15,30: 18; 
20,15.
• Seceră vintul sălbatic : FAVO
RIT — 9,15: 11,30; 13,45; 16; 18.30; 
21. EXCELSIOR — 9,15; 11.30; 13.45; 
16; 18,15; 20,30, MODERN — 8,45; 
11: 13.30; 16: 18.30: 21.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45.
• Drum în penumbră : DOINA — 
11,15: 13,45; 16; 18,30: 20.45.
• Bulevardul Romului : 1
VIAR — 8,45; 11; 13,30; 16;
21, MELODIA — 9,15: 11,45: 
18.15; 20,45, GLORIA — 9,15;
15,45: 10,15; 20,45. TOMIS -
11,15: 13,30: 15,45: 18,15; 20,45.
• Colega mea, vrăjitoarea — 9,lo
ts în continuare. Program de fil
me documentare — 20,15 ; TIM
PURI NOI.
• Vacanță la Roma : AURORA — 
9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA — 9: 11.15: 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Creierul : DACIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15: 20,30.
• Cu miinile curate : BUCEGI — 
15,45; 18: 20,15. COTROCENI — 14; 
16: 18; 20.
a Cînd tu nu ești — 10; 12: 14, 
Scrisoare neexpediată — 16.30:
Scara de serviciu ; Unde c Colctti?
— 18,45. Caruselul — 21 : CINEMA
TECA (sala Union).
• Sfinta Tereza și diavolii : BU- 
ZEȘTI - 13,30; 18: 20,15.
• Anonimul Venetian : UNIREA
— 15.30: 18: 20.15.
• Pasărea liberă
Rii — t«: ‘ ‘
• Marea
15.30; 18:
15,30; 18: 20.15.
• Agentul Nr. 1 : FERENTARI - 
15.30: 17.45; 20.
• A fost odată un polițist : GIU
LEȘTI — 15.30: 18; 20,30.

• Explozia , albă i PACEA
18: 20.
o Călăreții : CRTNGASI -
18: 20,15.
• Am încălcat legea : VOLGA —
9: 11,15; 13,30; 16: 18,15: 20.30, MIO
RIȚA —...................... .. ............................
20,15.
• Martin
CA — 16:
• Mania
15.30: 18;
18: 20,15.
a O floare și doi grădinari : COS
MOS — 9; 12: 15.
• Cheia : COSMOS — 18: 20,15.
• Fugi ca să te prindă : FLACA- 
HA — 15,30: 18: 20,15.
• Ferma din Arizona : RAHOVA
— 15,30: 19.
a Nu te întoarce : PROGRESUL
— 15,30: 18: 20,15.
• Fuga e sănătoasă : VIITORUL
— 15,30; 18: 20.15; LAROMET — 
15.30: 17,30: 19.30.

16;

15.30:

9; 11,15; 13.30: 15.45: 18;

în al noulea cer : MUN- 
18; 20.
grandorii : VITAN — 

20.15. POPULAR — 15.30;

teatre

*

I

I

FERO-
18.30;
15.45:
11,45:
— 9:

DRUMUL SA-
18: 20.
hoinăreală ; LIRA

20,15. FLOREASCA

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român — sala 
Studio) : Recital de pian susținut 
de Sandu Sandrin și recital de 
contrabas susținut de ștefan Tho- 
masz — la pian Ioana Thomasz 
— 20.
• Conservatorul de muzică ,,Ci- 
prian Porumbescu'‘ (sala „G. Enes
cu") : Concert simfonic. Dirijor : 
Radu Zvorișteanu — 20.
• Opera Română : Cavaleria rus
ticană ; Paiațe — 19.30.
• Teatrul Național „1. L. Caragia- 
le“ (sala Studio) : Moartea ulti
mului golan — 20.
• Teatrul de comedie : Preșul 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Leonce și Lena — 20, 
(sala din str. Alex. Sahia) : Iubire 
pentru iubire — 20.
• Teatrul Mic : Pisica sălbatică
— 19.30.
« Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30.
• Teatrul Giulești : ...Eseu — 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19.30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Hanul piraților
- 19.30.
• Circul „București" : 
internațional cu artiști 
rîlor din Moscova, 
Praga, București

Spectacol 
ai circu- 

Ulan-Bator, 
19.30.
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Sosirea ministrului afacerilor externe Cronica zilei

al Republicii Socialiste Cehoslovace, 
Bohuslav Chnoupek

La Invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, George Macovescu, luni după- 
amiază a sosit la București. într-o 
vizită oficială de prietenie, Bohuslav 
Chnoupek, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste Ceho
slovace, cu soția.

Oaspetele este însoțit de Iaroslav 
Hes, director în Ministerul Afaceri
lor Externe, Jaromir Johanes, șef de 
cabinet în Ministerul Afacerilor Ex
terne, Iaroslav Hana, prim-secretar 
in M.A.E.

La aeroportul Otopeni, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste Cehoslovace a fost întimpinat 
de George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, cu soția, Nicolae 
Ghenea, secretar general în Ministe
rul Afacerilor Externe, funcționari 
superiori din M.A.E.

Au fost de față Miroslav Sulek, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
Cehoslovace la București, și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

Vizită protocolară
La 4 decembrie, ministrul afaceri

lor externe al Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Bohuslav Chnoupek, a 
făcut o vizită protocolară ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România. George Macovescu.

Au fost de față Teodor Haș, amba
sadorul României la Praga, și Mi
roslav Sulek, ambasadorul Ceho
slovaciei la București.

Convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

Dineu oferit de ministrul

Sub auspiciile Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, luni a avut loc in Capitală o 
seară culturală consacrată sărbătorii 
naționale a Finlandei. Vilho Siivo- 
la. președintele Asociației de prie
tenie Finlanda—România, care se 
află în vizită in țara noastră, la 
invitația I.R.R.C.S., a adresat partici- 
panților un salut cordial. Au fost 
prezenți personalități ale vieții noas
tre culturale, Pentti Martin Suomela, 
ambasadorul Finlandei la București, 
membri ai ambasadei, alți membri ai 
corpului diplomatic.

★

Luni seara s-a deschis la Bucu
rești „Săptămîna filmului britanic" 
(4—10 decembrie), manifestare orga
nizată de Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste în cadrul progra
mului de schimburi culturale 
romăno-britanice. Cu acest prilej, 
la cinematograful „Capitol" . a a- 
vut loc un spectacol de gală 
cu filmul ..Maria Stuart", o nouă 
transpunere cinematografică a vieții 
tragice a reginei Scoției. Filmul este 
realizat de regizorul Charles Jarrott, 
după un scenariu de John Hale. 
La spectacol au participat Dumitru 
Ghișe, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste. Mih- 
nea Gheorghiu, prim-vicepreședinte

al Institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, alte 
persoane oficiale, un numeros public. 
Au fost prezenți Derick Rosslyn 
Ashe. ambasadorul Marii Britanii 
in România, alți șefi de misiuni di
plomatice, atașați culturali și de 
presă acreditați la București. Pre- 
zentind delegația de cineaști en
glezi sosită cu acest prilej, regi
zorul Mihai Iacob a relevat unele 
aspecte ale cinematografiei engleze 
contemporane. Din partea oaspeților 
a vorbit producătorul de filme Low- 
rence Safir.

★
în semn de omagiu adus apropia

tei aniversări a proclamării repu
blicii. Comisia de radiobiologie a A- 
cademiei a organizat, luni, la Bucu
rești, consfătuirea „Actualități in 
medicina spațială și biologia cosmi
că". Luorările consfătuirii prilejuiesc 
un bilanț al activității desfășurate de 
cercetătorii români în medicina spa
țială și biologia cosmică.

★
Ansamblul cultural-artistic „Mirce 

Ațev" al Universității din Skoplje, 
care. Ia invitația Uniunii Asociației 
Studențești a Universității din Cra
iova, a făcut o vizită in țara noas
tră, s-a înapoiat în patrie.

(Agerpres)

Ritmuri în orașul-muzeu 
de pe Elba

afacerilor externe, George Macovescu JUDEȚUL COVASNA

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, împreună cu soția, a ofe
rit luni un dineu in onoarea minis
trului afacerilor externe al Republi
cii Socialiste Cehoslovace, Bohuslav 
Chnoupek, și a soției sale.

Au participat Bujor Almășan, mi

nistrul minelor, petrolului și geolo
giei, Ion Cosma. ministrul turismu
lui, Octavian Groza, ministrul ener
giei electrice, Teodor Vasiliu, minis
trul justiției, și alte persoane oficia’e.

Au luat parte, de asemenea, Mi
roslav Sulek, ambasadorul Ceho
slovaciei la București, și persoanele

oficiale care îl însoțesc pe ministrul 
afacerilor externe al Republicii Socia
liste Cehoslovace.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, miniștrii George Macoves
cu și Bohuslav Chnoupek au rostit 
toasturi.
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CURIER JUDEȚEAN
CORESPONDENȚII „SClNTEIP TRANSMIT

SATU MARE 7 VILCEA

Mii de „voinici" 
la prima 
„undiță"

în această rubrică relatam, 
cu cîtva timp în urmă, că în < 
noua crescătorie piscicolă de 
200 de hectare de la Bercu 
Nou. puieții de crap „lansați" 
în primăvară cresc cu iuțea’a 
voinicilor din poveste, datorită 
purității de cristal a apei ne
poluate provenite din rîul Tur. 
Iată că acum, lucrătorii cres
cătoriei au obținut din prima 
„undiță" mii de „voinici" de 
toată frumusețea. Tot de aici 
vor pleca 70 000 kg puiet pentru 
popularea altor bazine piscicole 
din Satu-Mare și din alte ju
dețe.

Invitație 
la „Alutus"

Tn centrul municipiului Rm. 
Vilcea s-a construit un nou 
complex turistic cu numele 
„Alutus". El are o capacitate 
de cazare de 200 de locuri in 
camere confortabile și cu gust 
mobilate. Noul complex dispune, 
de asemenea de un restaurant, 
braserie, grădină de vară, bar 
de zi. Edificiul, cu parter și 
șase etaje, se incadrează armo
nios în noua arhitectură a ora
șului.

Pe fir direct,

„Cutezătorii" 
la ora bilanțului

Cu un an în urmă, școala ge
nerală din comuna Jucu a pri
mit de la cooperativa agricolă 4 
hectare teren pentru a-și orga
niza o microfermă. pe care au 
denumit-o „Cutezătorii". Elevii 
au cultivat terenul cu porumb, 
cartofi, legume. Ei au fost 
constituiți în patru brigăzi de 
producție, denumite „Șoimii", 
„Decebal", „Horia" și „Tudor", 
lucrînd sub îndrumarea directă a 
cadrelor didactice și a specia
liștilor din C.A.P. și de la sta
țiunea agricolă experimentală 
din localitate. Acum, la ora bi
lanțului, s-a constatat că elevii 
ap depășit producțiile planifica- 
*te. Veniturile realizate de ei .se 
ridică la peste 15 000 lei, sumă 
care va fi folosită pentru lărgi
rea bazei materiale a practicii 
în producție.

cu numeroase 
localități

Sistemul telefonic din muni
cipiul Iași s-a lărgit, zilele a- 
cestea, cu noi linii telefonice 
interurbane prin sistemul auto
mat. După conectarea lașului cu 
Timișoara, Craiova. București, 
Mangalia, Eforie, Constanța, 
Mamaia, Brăila și Galați, aceste 
legături directe, cu ajutorul pre
fixului, s-au extins acum și cu 
localitățile Cluj, Sibiu, Brașov, 
Tohan, Zărnești, Codlea. Rîșnov, 
Pitești, Ploiești și Bacău.

Spectacole—lecții
Elevii și profesorii de specia

litate de la Liceul de muzică din 
Pitești au luat inițiativa de a 
contribui la cultivarea în rîndul 
cetățenilor a dragostei pentru 
muzică. Ei susțin in localitățile

județului spectacole sub formă 
de lecții. în cadrul cărora pre
zintă arii din opere și operete, 
autorii acestora, instrumentele 
din componența orchestrelor și 
formațiilor muzicale. Asemenea 
spectacole-lecții au avut loc 
pînă acum la Corbeni, Costești, 
Curtea de Argeș, Stilpeni.

BUZĂU s

Expoziție 
a fanteziei
și iscusinței

Cu prilejul festivalului crea
ției populare de pe Valea Slăni- 
cului, desfășurat in comuna Cer- 
nătești, a fost deschisă o expozi
ție de etnografie și artă popu
lară. Găzduită intr-o casă țără
nească, specifică locului, expo
ziția reunește unelte gospodărești 
folosite de meșteșugarii satelor 
din împrejurimi, obiecte de îm
brăcăminte și de ornamentație 
interioară, realizate cu multă 
fantezie și îndeminare.

înființarea
Uniunii culturale 
din Sita Buzăului

Locuitorii comunei Sita Buzăului, 
din județul Covasna, au sărbătorit 
unul dintre cele mai importante e- 
venimente din viața culturală a pla
iurilor lor — inaugurarea noului că
min cultural și înființarea Uniunii 
culturale „Sita Buzăului".

In telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R.. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se spune : Am 
inaugural astăzi căminul cultural, la 
care și-au adus contribuția toți lo
cuitorii comunei noastre, in frunte cu 
comuniștii, ne-am constituit într-o 
„Uniune culturală" care unește toți 
factorii educaționali, făurind un ca
dru superior aplicării în viață a am
plului program al partidului, de îm
bunătățire a activității ideologice, de 
ridicare a nivelului general de cu
noaștere și educație socialistă a ma
selor.

Hotăririle recentei plenare a C.C. 
al P.C.R., expunerea dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
constituie pentru noi. toți fiii patriei, 
un program complet de a păși în 
anul 1973 cu hotărîrea fermă de a 
face ca pianul actualului cincinal să 
fie realizat în patru ani și jumă
tate.

In încheierea telegramei se arată : 
Vă asigurăm că toți locuitorii comu
nei Sita Buzăului, împreună cu toți 
cetățenii județului Covasna. alături 
de întregul nostru popor, vom face 
totul pentru a ne aduce contribuția 
la făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, la înflorirea pa
triei noastre scumpe — Republica 
Socialistă România.

Sărbătorirea 
unei întreprinderi 

bucureștene
întreprinderea de piese radio și 

semiconductori Băneasa a sărbăto
rit recent zece ani de activitate. în a- 
cest prim deceniu, uzina s-a dezvol
tat continuu și odată cu ea tinărul ei 
colectiv de muncă. Angajat în lupta 
pentru realizarea cincinalului în pa
tru ani și jumătate, colectivul aces
tei modernă întreprinderi a raportat 
realizarea sarcinilor producției marfă 
pe anul în curs la data de 1 decem
brie.

In telegrama adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
se spune : în aceste momente solem
ne, gindurile noastre se îndreaptă 
spre dumneavoastră, primul fiu al 
poporului, angajindu-ne să vă urmăm 
exemplul personal de muncă neobo
sită, pentru binele poporului, să nu 
precupețim nici un efort în realizarea 
sarcinilor de plan și a angajamentelor 
asumate pentru a contribui la con
struirea mai devreme a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
scumpa noastră patrie.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 6, 

7 și 8 decembrie. în țară : vremea va 
fi relativ caldă, mai ales la începutul 
intervalului. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros in nordul și .vestul țării, 
unde vor cădea burniță și ploi slabe 
locale. In rest, burnițe izolate. Vînt 
slab pină la potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse îhtre minus 
2 și plus 8 grade, iar maximele vor 
oscila între 2 și 12 grade, local niai 
ridicate la începutul intervalului. Pe 
alocuri se va produce ceață.

PRONOEXPRES

VRANCEA

In dezbatere 
filmul 

documentar
La Focșani a avut loc un in

teresant schimb de experiență, 
cu tema : „P"
— mijloc de 
noaștere", la 
lucrători din 
nematografice 
ale țării. După prezentarea unor 
referate și lucrări de speciali
tate a avut loc un medalion 
cinematografic intitulat: „Fil
mul documentar în slujba culti
vării tradițiilor înaintate pentru 
frumos".

.Filmul documentar 
informare și cu- 

i care au participat 
întreprinderile ci- 
din 20 de județe

Ciștigurile concursului nr. 48 din 29

Extragerea I : Categoria I : 1 va
riantă a 100 000 lei : Cat. 2 : 4.05 a 
17 495 lei ; Cat. 3 : 12,20 a 5 808 lei ; 
Cat. 4 : 91,80 a 772 lei ; Cat. 5 : 187,95 
a 377 lei ; Cat. 6 : 5991,20 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA I : 87S 536
lei.

noiembrie 1972.

Extragerea a H-a : Cat. A : 1 va
riantă (10%) a 100 000 lei ; Cat. B : 
12,70 a 7 369 lei ; Cat. C : 33,20 a
2 819 lei ; Cat. D : 2 041 a 60 lei ;
Cat. E : 141.50 a 200 lei ; Cat. F :
3 244,70 a 40 Iei.

REPORT CATEGORIA A : 159 546 
lei.
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„LUNA
A devenit o tradi

ție ca luna decembrie 
să fie luna cadouri
lor. La reușita aceste
ia contribuie, deopo
trivă, unitățile produ
cătoare din întreaga 
țară și organizatorii 
rețelei comerciale. In 
acest an, o gamă va
riată de mărfuri, răs- 
punzînd celor mai di
ferite preferințe și e- 
xigențe de calitate, se 
pot procura prin ma
gazinele cooperative
lor de consum. Aces
tea s-au aprovizionat 
din abundență cu cele 
mai felurite articole, 
fiecare în parte con
stituind un dar fru-

ÎNCEPUT !

CADOURILOR" j
mos și util pentru cei 
dragi.

O atenție deosebită 
au acordat magazinele 
cooperației de consum 
din întreaga țară a- 
provizionării cu arti- 
cole-cadouri pentru 
femei. Amintim, din
tre acestea, noile mo
dele, elegante și du
rabile, de poșete și 
mănuși, baticuri și ja
chete, rochii și taioa- 
re. N-au fost uitate, 
firește, articolele de 
podoabă și cosmetice. 
De asemenea, prin a- 
celeași unități ale coo
perației de consum se 
pot procura sortimen
te variate de confecții 
și încălțăminte pentru

bărbați. Dintre apara
tele electrice de uz 
casnic se remarcă
noile tipuri de apara
te de radio cu tranzis- 
tori, picup-uri cu și 
fără amplificator, a- 
parate foto.

O mențiune specia
lă se cuvine pentru 
grija pe care magazi
nele cooperativelor de 
consum o manifestă în 
această lună față de 
copii, oferindu-le un 
evantai atractiv de 
bucurii : de la betea
la și beculețele multi
colore pentru împodo
birea pomului de iar
nă, pînă la cele mai 
ingenioase jucării.

* 

r
*

LA C.E.I.L.-SEBESs

In prejălire 
MOBILA 

ANULUI VIITOR
ALBA IULIA (Coresponden

tul „Scinteii", Ștefan Dinică). — 
In unitățile de prelucrare a lem
nului din cadrul C.E.I.L. Sebeș 
se fac intense pregătiri pentru 
producția anului viitor. Fabricile 
de mobilă care aparțin de com
plexele de prelucrare a lemnu
lui din Blaj și Cîmpeni anunță 
primele noutăți. La fabrica de 
P.F.L., de exemplu, se va trece 
la producerea de plăci fibro- 
lemnoase cu pastă mecanică. O 
instalație de aplicat pasta me
canică se află în execuție în ca
drul acțiunii de autodotare. Vor 
intra in producția de serie noile 
garnituri dormitor denumite de 
creatorii lor — proiectanți și 
tehnologi din fabrică — .,Oxana" 
și „Octav". Ele se remarcă prin 
linie constructivă modernă, fi
nisaj superior, consum redus de 
cherestea, funcționalitate mul
tiplă.

Clubul sportiv I.E.F.S. organi
zează lastăzi după-amiază, in 
sala „Progresul" — cu prilejul 
aniversării semicentenarului In
stitutului de educație fizică și 
sport — Întreceri polisportive cu 
caracter internațional. Handbal 
feminin : D.H.F.K. Leipzig — 
I.E.F.S. (ora 16) ; volei mascu
lin : I.C.F. Praga — I.E.F.S. (ora
17.30) ; gimnastică modernă pre
zentată de echipele feminine 
V.I.F. Sofia și I.E.F.S. (ora
18.30) .

din runda a 15-a, dintre Cio
ciltea și Follert s-a încheiat cu victo
ria lui Ciociltea. In clasament con
duce Partoș cu 12 puncte, urmat de 
Ciociltea cu 11 puncte și o partidă 
întreruptă.

TENIS. Cu prilejul unei conferințe 
de presă, care a avut loc la Salis
bury (Maryland), s-a anunțat că în- 
cepînd din luna ianuarie, vor fi orga
nizate în S.U.A. 15 concursuri inter
naționale de tenis pe teren acoperit. 
Printre jucătorii care au fost invitați 
să participe la acest nou „circuit 
indoor" se numără Iile Năstase (Ro
mânia), Stan Smith (S.U.A.), Jim 
Connors (S.U.A.), Manuel Orantes 
(Spania) și John Newcombe (Aus
tralia).

ȘAH. După șase runde, turneul in
ternațional de la Palma de Mallorca 
(Spania) are un nou lider : ceho
slovacul Jan Smejkal (4,5 puncte). 
El este urmat de Florin Gheor
ghiu (România), Lev Polugaevski 
(U.R.S.S.), Oscar Panno (Argentina) 
și Viktor Korcinoi (U.R.S.S.) cu cite 
4 puncte fiecare etc. In runda a șasea 
Florin Gheorghiu (cu piesele albe) a 
remizat în 27 de mutări cu marele 
maestru iugoslav Bora Ivkov. • Cam
pionatul european feminin de șah a 
continuat la Vrnjacka Banja (Iugo- 
silavia) cu partidele din runda a treia. 
Campioana mondială. Nona Gaprin- 
dașvili, a obținut a treia victorie con
secutivă, de data aceasta in dauna 
șahistei elvețiene Wetstein. Partida 
centrală a rundei, disputată între E- 
retova și Alexandria, s-a încheiat re
miză la mutarea a 35-a. Celelalte 
partide, printre care și Elisabeta Po- 
iihroniade-Timmer. s-au întrerupt.

• Ieri s-au disputat partidele cu
prinse în cea de-a 16-a rundă a cam
pionatului republican de șah. Iată re
zultatele înregistrate : Mozes—Stoica 
0—1 ; Șubă—Follert 1—0 ; Bondoc— 
Stanciu 0—1 ; Ghițescu—Ungureanu 
remiză ; Neamțu—Ghindă remiză ; 
Partoș—Dăneț remiză ; Rotaru— 
Nacht 0—1. Partida întreruptă

TENIS DE MASA. La campionate
le internaționale de tenis de masă ale 
Franței, care au loc la Paris. Maria 
Alexandru și Carmen Crișan (Româ
nia) au învins, în primul tur al pro
bei de dublu, cu 3—0 perechea Huan 
Hai-pin, Sui Cien-in (R. P. Chi
neză).

FOTBAL. La Tbilisi. în cadrul tur
neului U.E.F.A., s-au întîlnit, în pri
mul lor meci, selecționatele de ju
niori ale U.R.S.S. și Turciei. Scor 
3—2 (3—0) pentru fotbaliștii sovie
tici.

HANDBAL. Turneul internațional 
masculin de handbal pentru premiul 
ziarului „Zaria Vostoka" s-a în
cheiat la Tbilisi cu succesul selec
ționatei studențești a U.R.S.S. (6 
puncte din 8 posibile). Pe locurile 
următoare s-au clasat reprezentativa 
R.D. Germane (5 p), Cehoslovacia și 
selecționata studențească a României 
(cite 4 p) și R.S.S. Gruzină (1 p). 
Partidele din ultima zi a competiției 
s-au soldat cu următoarele rezultate : 
Selecționata studențească a U.R.S.S.- 
Seiecționata studențească a României 
21—15 (10—10) ; R.S.S. Gruzină-R.D. 
Germană 19—19 (11—12).

Foarte putini sint 
oaspeții R. D. Ger
mane care își încheie 
vizita în această țară 
fără a vedea Dresda. 
Orașul de pe malul 
Elbei, cu renumite
le sale colecții de 
artă pe care le adă
postește nu mai pu
țin renumitul muzeu 
Zwinger — este, ast
fel, in fiecare an, 
gazdă bună și primi
toare a milioane de 
străini. A vorbi insă, 
și mai ales a scrie 
despre Dresda, ră- 
mînînd do<ar în lumea 
capodoperelor maeș
trilor pictori italieni, 
flamanzi, francezi și 
germani, în atmosfera 
de epocă a arhitecturii 
in stil baroc, înseamnă 
a crea o imagine cel 
puțin incompletă a- 
supra acestei stră
vechi așezări.

Pentru că Dresda, o- 
rașul — așa cum ne 
spunea tovarășul Hans 
Hiibner, secretar al 
comitetului regional 
de partid — renăscut 
după 1945, din pro- 
pria-i cenușă, nu este 
numai unul dintre lă
cașurile de tradiție 
culturală și artistică 
ale țării, ci și un pu
ternic centru al știin
ței și industriei socia
liste, iar regiunea 
Dresda, prin marele ei 
potențial economic — 
cea de-a treia regiune 
a țării, în ordinea im
portanței. în nume
roasele institute de 
cercetări, in facultățile 
și școlile superioare, 
în unitățile de artă și 
cultură din oraș și 
regiune își desfășoară 
activitatea zeci de mii 
de specialiști și viitori 
specialiști, care aduc 
o contribuție din ce 
în ce mai însemnată 
la opera de construc
ție socialistă a tării. 
Gazddle ne-au vorbit, 
cu o justificată min- 
drie. de faptul că azi 
industria regională, 
prin dezvoltarea unor 
ramuri noi, își înscrie 
numele, la loc de frun
te. în toate sectoa
rele de producție ale 
republicii. La Dresda. 
ca și în celelalte ora
șe ale regiunii, se pro
duc utilaje și apara
te electronice, electro
tehnice și optice, va

goane, camioane, ma
șini agricole.. tehnică 
pentru industria tipo
grafică, iar indus
tria metalurgică (oțe
luri speciale și țevi) și 
cea chimică (medica
mente și fire și fibre 
sintetice) dețin o pon
dere însemnată (circa 
25 la sută) în cadrul 
ramurilor respective 
ale economiei națio
nale.

O puternică dezvol
tare a cunoscut, in 
această zonă a R. D. 
Germane, industria u- 
șoară, care furnizea
ză pieței aproximativ 
50 la sută din produc-

Insemnări 
de călătorie 

din R.D. Germană 

ția de țesături, iar in
dustria alimentară, 
cum ni s-a spus, „pro
duce tot ce se poate 
produce din carne, 
făină și lapte". De 
altfel, în această ra
mură regiunea se si
tuează pe primul loc 
în republică.

Dar despre hărni
cia și talentul localni
cilor nu vorbește nu
mai ampla dezvolta
re industrială a ora
șului și regiunii. O 
puternică impresie 
produce ritmul în care 
se realizează volumul 
mare de construcții 
social-culturale. In 
cazul orașului Dres
da. care a suferit dis
trugeri atît de mari 
în timpul războiu
lui, construcția de lo
cuințe. mai ales, a fă
cut și face parte din 
principalele preocu
pări ale edililor. Pa
ralel cu ridicarea u- 
nor blocuri noi, s-a 
trecut la reconstituirea 
unor clădiri cu valoa
re istorică. Pentru a 
le da o infățișare cit 
mai apropiată de cea 
avută la origine s-a 
apelat, nu de puține 
ori. la schițele de de
talii din tablourile

maeștrilor pictori tn 
ale căror opere erau 
surprinse scene din 
viața și peisajul ora
șului. Așa a fost re
construit, în întregime, 
centrul Dresdei, așa 
au fost reconstruite 
părți din celebrul mu
zeu Zwinger.

Ziua, dar mai ales 
noaptea, cînd orașul iși 
scaldă monumentele 
vechi și • noi în lu
minile fluorescente, 
Dresda își pune în 
valoare varietatea de 
stiluri prin îmbina
rea fericită între ar
hitectura veche și cea 
nouă. Multora dintre 
blocurile noi. arhitec- 
ții le-au împrumutat 
cîte ceva din linia ba
rocului, tot așa cum la 
reconstruirea unor clă
diri vechi s-au intro
dus elemente ale ar
hitecturii modeme. La 
Dresda se construieș
te în continuare foar
te mult. Cu toate că 
numai în ultimii cinci 
ani aici au fost date 
în folosință peste 
10 000 de apartamen
te (fiecare a patra fa
milie din oraș locu
iește în casă nouă), 
ritmul de muncă îna- 
cest sector râmi ne la 
fel de ridicat. Aceas
ta a impus și o dez
voltare rapidă a pro
ducției materialelor de 
construcții, a indus
triei de mobilă, a în- 
vățămîntului și maia- 
les a diversificării lui, 
pentru a acoperi ne
voile de cadre, potri
vit noilor cerințe de 
dezvoltare a orașului, 
a regiunii.

Iată motivele pen
tru care, chia r dacă te 
afli la Dresda numai 
pentru scurtă vreme, 
oricît de uimit ai fi 
de marile comori ar
tistice și arhitectoni
ce. de împrejurimile 
orașului cu aleasa lor 
frumusete, in primul 
rînd te impresionea
ză preocupările ac
tuale, roadele prezen
te ale activității oa
menilor din acest oraș, 
care alături de toți 
locuitorii R. D. Ger
mane. țară prietenă 
nouă, muncesc cu rîv- 
nă pentru edificare* 
societății socialiste.

Alexandru BRAD

La „Tehnolemn“- Ploiești

NOI PRODUSE DE UZ GOSPODĂRESC
Colectivul întreprinderii de 

industrie locală „Tehnolemn" 
din Ploiești și-a îndeplinit pla
nul anual al producției-marfă 
cu 41 de zile Înainte de vreme. 
Acest substanțial avans de timp 
dă posibilitate unității ploieș- 
tene să livreze suplimentar pie
ței interne și la export nume
roase garnituri de mobilă, arti
cole casnice și de uz gospodă
resc, împletituri de răchită și 
altele.

— In prezent — ne spune 
tovarășul inginer șef Virgil 
Mînăstiireanu — ne îndreptăm 
atenția spre producția anului 
viitor. In acest scop, ne-am per
fectat, în primul rind, contrac
tele cu comerțul intern și ou be
neficiari din Elveția, Franța, 
Olanda și din alte țări. In ceea 
ce privește asigurarea materiilor 
prime și a materialelor nece
sare, am căutat și căutăm să pu
nem in valoare noi rezerve in
terne. Astfel, ne-am mărit ră- 
chi.tăria, ajungind acum la 10 
hectare. In același timp, am în
cheiat contracte cu 25 de primă
rii pentru a planta răchită pe 
terenurile mai puțin utile pen
tru agricultură.

— Ce ne puteți spune despre 
asimilarea de noi produse ?

— La Tîrgul de mostre de la 
București am prezentat noi ti
puri de mobilă. Sufrageria „Co
rina" a intrunit cele mai bune 
aprecieri din partea publicului. 
Imediat după aceea am pregătit 
fabricația și am trecut la reali
zarea pieselor respective. Pri
mul lot de sufragerii „Canina" 
le vom pune in vinzare pînă la 
finele acestui an. De asemeriea, 
din 1973, vom lărgi gama garni
turilor și a obiectelor — mai 
ales coșuri — din răchită.

— Aveți pusă la punct tehno
logia ?

— Desigur. Pînă acum am 
pregătit tehnologia necesară 
produselor care vor intra in 
fabricație în trimestrul I al anu
lui viitor. Căutăm să moderni
zăm procesele de fabricație, re- 
nunțînd la unele tehnologii pe
rimate, în scopul creșterii pro
ductivității muncii, folosirii mai 
bune a spațiilor uzinale și, im
plicit, al reducerii normelor de 
consum pe produs, mai ales la 
lemn. Așadar, sintem pregătiți 
să luăm un start bun încă din 
primele zile ale lunii ianuarie.

Constantin CAPRARU
corespondentul „Scinteii"



viața internațională
La Paris au fost reluate

Convorbirile 
confidențiale 

pentru reglementarea 
problemei vietnameze

PARIS 4 (Agerpres). — în capitala 
Franței au fost reluate, luni, convor
birile confidențiale pentru reglemen
tarea problemei vietnameze dintre 
Le Duc Tho, consilierul special al 
delegației R. D. Vietnam la confe
rința de la Paris în problema Viet
namului, și Henry Kissinger, consi
lierul special pentru problemele 
securității naționale al președintelui 
S.U.A.

VIETNAMULUI DE SUD
HANOI 4 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. informează că Guvernul Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud a dat publicită
ții, prin reprezentanța sa specială de 
la Hanoi, o declarație în care con
damnă planurile și actele administra
ției saigoneze vizînd intensificarea 
represiunilor și persecuțiilor împotri
va populației Vietnamului de Sud, 
asasinarea patrioților și persoanelor 
iubitoare de pace deținute în mod 
ilegal. Campania administrației Thieu 
afectează toate păturile populației, 
toate persoanele care se pronunță 
pentru pace și înțelegere națională, 
se arată în declarație, subliniindu-se 
ca un fapt deosebit de grav întoc
mirea unor liste cuprinzînd mii de 
deținuți politici considerați drept cei 
mai periculoși, care urmează să fie 
asasinați înainte de încetarea focului.

Bombardamente 
asupra R. D. Vietnam

HANOI 4 (Agerpres) — Aviația 
americană a continuat să bombardeze 
intens, duminică 3 decembrie, nume
roase localități și zone populate din 
provinciile' Quang Binh. Thanh 
Hoa, Nghe An, Ha Tinh și regiunea 
Vinh Linh, din R-D. Vietnam — 
transmite agenția V.N.A. în aceeași 
zi, navele militare ale Statelor Unite 
au bombardat un mare număr de 
localități situate pe litoralul R.D. 
Vietnam, provocînd populației paș
nice pierderi serioase umane și ma
teriale. Ministerul Afacerilor Externe 
al R.D. Vietnam a dat publicității o 
declarație de protest.

Agenția V.N.A. transmite că forțele 
antiaeriene din provincia Thanh Hoa 
din R.D. Vietnam au doborît un 
avion american de tipul „F-4 Phan
tom", care a participat la raiduri de 
bombardament asupra regiunilor 
populate din această provincie.

Reuniunea de la Helsinki
HELSINKI 2. — Trimisul special, 

Dumitru Ținu, transmite : Luni, în 
cadrul consultărilor multilaterale 
privind pregătirea Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Euro-

pa, au luat cuvîntul reprezentanții 
Vaticanului. Republicii Irlanda, Sta
telor Unite ale Americii, Republicii 
San Marino, Islandei, Lichtenstein- 
ului, Greciei, Turciei și Portugaliei.

In sprijinul dreptului inalienabil 
al popoarelor de a dispune 

in mod liber de resursele lor naturale
• Comunicat comun la încheierea vizitei președintelui 

Republicii Chile, Salvador Allende, în Mexic
CIUDAD DE MEXICO 4 (Ager- 

preis). — în comunicatul comun cu 
privire Ia vizita efectuată în Mexic 
de președintele Republicii Chile, Sal
vador Allende, la invitația președin
telui Luis Echeverria, se arată că cele 
două țări sprijină „dreptul inaliena
bil și suveran al popoarelor de a 
dispune în mod liber de toate re
sursele lor naturale și de a urma, 
fără amestec din afară, formele de 
dezvoltare cele mai adecvate reaii-

tații lor naționale". Comunicatul 
menționează că Mexicul și Chile con
damnă cu energie „acțiunile unor 
monopoluri internaționale, care au 
încercat să violeze principiul nein
tervenției în afacerile interne ale ță
rilor în curs de dezvoltare, încâlcind, 
în felul acesta, dreptul suveran al 
țărilor respective de a proteja re
sursele lor naturale în conformitate 
cu legislația națională".
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în regiunea minieră Charleroi din Belgia au avut loc puternice demonstra
ții ale muncitorilor împotriva intenției patronatului de a restrînge locurile 
de muncă, pentru satisfacerea revendicărilor lor privind îmbunătățirea 

condițiilor de muncă și viață

ORIENTUL APROPIAT
• Un interviu al regelui Hussein • Turneul lui Aziz Sedki

AMMAN 4 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat ziarului libanez „Al 
Ousbouh Al Arabi", regele Hussein 
al Iordaniei a reafirmat sprijinul ță
rii sale față de rezoluția Consiliului 
de Securitate din noiembrie 1967, pri
vind soluționarea pe cale pașnică a 
situației din Orientul Apropiat — 
transmit agențiile Reuter și France 
Presse. „Cred, a spus suveranul ior
danian, că numai rezoluția Consiliu
lui de Securitate oferă o bază pen
tru reglementarea conflictului din 
regiune". Totodată, el și-a exprimat 
speranța că vor fi întreprinse ini
țiative care să ducă la o soluționare 
pașnică a crizei.

în interviul amintit, suveranul 
iordanian a anunțat că va întreprin
de. spre sfârșitul acestui an sau la

Semnificațiile scrutinului
australian

„Pentru prima dată, 
după 23 de ani, Aus
tralia va fi guvernată 
de un cabinet 
democrat" — 
mitea simbătă 
din Canberra 
pondentul 
France Presse, comen- 
tind rezultatele alege
rilor legislative înche
iate, după cum se știe, 
cu victoria partidului 
de opoziție — laburist.

Aceste rezultate nu 
au constituit însă o 
surpriză. Fosta coaliție 
guvernamentală a par
tidelor liberal și agra
rian — care a reușit să 
se mențină la cîrma 
țării, fără întrerupere, 
din 1949 — se afla, in 
ultima vreme, în pier
dere de viteză, așa 
cum arătaseră clar și 
precedentele alegeri 
federale (din 1969). Pe 
de altă parte, destră
marea tradiției in con
sultările electorale din 
ultimele decenii își 
crease deja un prece
dent într-un alt stat, 
situat în aceeași zonă 
a Pacificului ca și 
Australia — Noua Zee- 
landă, unde scrutinul 
s-a încheiat în mod si
milar, cu victoria la
buriștilor, care, cu ex
cepția anului 1957. au 
fost mereu în opoziție 
de la război încoace.

Datele problemei e- 
lectorale în „țara-con- 
tinent" au\ fost, in 
acest an, influențate 
hotărîtor de un climat 
economic care a con
semnat sensibile osci
lații conjunctura! e. în
soțite de creșterea in
flației, a șomajului, ca 
și de fenomene _ de 
stagnare, în fața căro
ra fostul guvern, con
dus de McMahon, a 
manifestat, după cum 
se exprimă cotidianul

soctal- 
trans- 
seara 

cores- 
agenției

„AGE" din Melbourne, 
„imobilism" și „inefi
cientă". Pe acest fun
dal, s-a agravat ne
mulțumirea maselor 
largi populare, răbuf
nind în intensificarea 
grevelor și mișcărilor 
revendicative.

De asemenea, opinia 
publică australiană 
și-a manifestat îngri
jorarea, în ultimul 
timp, față de amploa
rea invaziei de capi
taluri străine. Un 
recent studiu guverna
mental evalua partici
parea capitalului stră
in în industria austra
liană la 35 la sută — 
fapt de natură să pre
judicieze controlul sta
tului asupra econo
miei naționale. „Nu 
este bine pentru Aus
tralia — spunea depu
tatul Edward St. John, 
atrăgînd atenția asupra 
implicațiilor acestei e- 
voluții — ca decizii im
portante pentru situa
ția țării să fie luate în 
capitale străine".

In această situație, 
voturile acordate 
exprimat dorința 
lectoratului de a
trece la înfăptuirea 
unor transformări pro
gresiste ale politicii 
interne și externe. Li
derul laburist Gough 
Whitlam — care, ca 
urmare a rezultatelor 
alegerilor, devine, po
trivit Constituției tă
rii, premier și ministru 
de externe — a arătat, 
într-o primă declarație 
făcută presei, că vic
toria partidului său se 
datorează ecoului fa
vorabil al programului 
politic laburist în rin- 
durile alegătorilor.

tntr-adevăr. în vre
me ce liberal-agrarie- 
nii nu au avut în ve
dere inovări politi-

au 
e- 
se

ce deosebite, plat
forma laburistă a fost 
sintetizată de lozinca 
„A sosit timpul pen
tru o schimbare". în 
acest sens, Whitlam a 
declarat că, în materie 
de politică internă, va 
începe „o perioadă de 
guvernare deschisă", 
opusă politicii „închis
tate, rigide și birocra
tice" a echipei prece
dente. De asemenea, 
noul premier este pen
tru edificarea unei 
„Australii a australie
nilor", desprinsă de 
sub influența monopo
lurilor străine și în 
măsură să-și manifes
te personalitatea pro
prie pe planul relații
lor externe. Astfel, 
Whitlam s-a pronunțat 
pentru retragerea Aus
traliei din blocul mili
tar S.E.A.T.O., ca și 
pentru reexaminarea 
participării la cele
lalte alianțe militare 
din zona Pacificului, 
în direcția reducerii 
obligațiilor externe ale 
țării. Se știe că lide
rul laburist a combă
tut energic implicarea 
Australiei în războiul 
din Vietnam, făcîn- 
du-se ecoul cerințelor 
păturilor celor mai 
largi ale opiniei pu
blice, care a impus, 
pînă la urmă, retrage
rea de aici a trupelor 
australiene. Noul pre
mier militează, tot
odată, pentru instau
rarea unor relații nor
male cu R. P. Chineză.

Iată principalele o- 
biective ale proaspă
tului guvern de la Can
berra, care, după cum 
apreciază observatorii 
de presă, anunță pen
tru Australia o peri
oadă a înnoirilor.

Viorel POPESCU

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA s Bucu reștl.

Dezbaterile din Comitetul pentru 
problemele sociale și umanitare

Intervenția reprezentantului român
NEW YORK 4 — Corespondentul 

nostru, C. Alexandroaie, transmite : 
„Principiile cooperării internaționale 
în depistarea, arestarea, extrădarea 
și pedepsirea persoanelor vinovate 
de crime de război și crime împo
triva umanității", formează. în pre
zent, obiectul dezbaterilor în Comi
tetul pentru 
manitare al 
O.N.U.

Subliniind 
întreprinse în cadrul Națiunilor U- 
nite pentru prevenirea și pedepsirea 
crimelor de război și a crimelor îm
potriva umanității, delegatul român 
Nicolae Ropoteanu a arătat că ase
menea acțiuni, conforme cu princi
piile Cartei O.N.U. de menținere a 
păcii și securității internaționale prin 
măsuri colective, menite să descu
rajeze și să reprime folosirea for
ței in relațiile dintre state, sînt de 
natură să întărească rolul Organiza
ției Națiunilor Unite în viata poli
tică a lumii, în eliminarea agresiu
nii din relații interstatale. „Declara
ția asupra principiilor dreptului in
ternațional privind relațiile priete
nești și de cooperare între state", a- 
doptată la Sesiunea jubiliară a 
O.N.U., subliniază că războiul de a- 
gresiune constituie o crimă împotri
va păcii care angajează responsabi-

probleme sociale și u- 
Adunării Generale a

importanta acțiunilor

Armata
a preluat puterea

liitatea statelor și persoanelor ce se 
fac vinovate de astfel de crime.

Delegația română, a spus vorbito
rul, dă o înaltă apreciere adoptării 
de către Adunarea Generală a O.N.U. 
a „Convenției cu privire la impres
criptibilitatea crimelor de război și 
a crimelor contra umanității", pre
cum și a altor rezoluții menite să 
determine statele să ia măsuri 
eficace pentru a asigura pedepsirea 
celor vinovați de asemenea crime.

în situația în care războaiele de 
agresiune, cu criminalitatea pe care 
o generează, mai persista în viața 
internațională, a arătat vorbitorul, 
cooperarea între state în vederea 
depistării și pedepsirii exemplare a 
vinovaților de crime de război și 
crime împotriva umanității ar tre
bui să pornească de la necesitatea 
de a introduce. în legislația tuturor 
statelor, prevederi adecvate pentru 
pedepsirea lor, întrucît o cooperare 
în acest domeniu nu își poate atin
ge țelul dacă nu se iau măsuri con
crete de judecare și pedepsire a a- 
cestor crime în cadrul legislației na
ționale.

România, a spus delegatul tării 
noastre, ia parte la convențiile in
ternaționale in materie, impărtășește 
preocupările pentru intensificarea 
cooperării internaționale și apreciază 
că proiectul de principii prezentat 
de delegațiile Bielorusiei, Cehoslova
ciei și Republicii Democratice Popu
lare a Yemenului oferă o bază re
zonabilă pentru atingerea acestui 
obiectiv.

în Honduras
TEGUCIGALPA 4 (Agerpres). — 

Generalul Osvaldo Lopez Arellano a 
fost desemnat, luni, președinte al 
Hondurasului, in locul lui Ramon 
Ernesto Cruz, înlăturat de forțele 
armate ale țării, anunță un comu
nicat oficial, transmis de postul de 
radio hondurian și reluat de agen
ția Prensa Latina.

Semnarea unui protocol comercial 
româno-indian

DELHI 4 (Agerpres). — Tovarășul 
Ion Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, și L. N. Mishra, mi
nistrul comerțului exterior al Indiei, 
au semnat la Delhi protocolul pri
vind schimburile de mărfuri pe anul 
1973, în cadrul acordului comercial 
și de plăți de lungă durată dintre 
Republica Socialistă România și 
India.

în baza acestui protocol, România 
va livra Indiei utilaj petrolier, echi
pamente pentru diferite industrii, 
rulmenți, laminate din oțel, produse

petrolifere, diverse produse chimice 
și farmaceutice. India va livra in 
schimb minereu de fier, diverse pro
duse manufacturate — țesături, pro
duse din iută, piei finite și semifi
nite și alte produse.

Protocolul pe anul 1973 prevede o 
creștere substanțială a schimburilor 
cxxmereiale româno-indiene față de 
anul 1972.

La semnare au fost prezențl Petre 
Tănăsie, ambasadorul României în In
dia, V. Ahuja, ambasadorul Indiei 
la București, precum și membrii ce
lor două delegații.

BUJUMBURA 4 (Agerpres). — La 
4 decembrie 1972, președintele Repu
blicii Burundi, Michel Micombero, a 
primit în audiență pe ambasadorul 
Republicii Socialiste România la Bu
jumbura, Alexandru Tujon.

Cu acest prilej, președintele Repu
blicii Burundi a transmis un salut 
cordial și cele mai bune urări de să
nătate președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, de prosperitate și 
progres poporului român.

Au fost, de asemenea, analizate re
lațiile bilaterale româno-burundeze și 
perspectiva dezvoltării acestora.

\ 
\ lagos Inaugurarea expoziției

economice a țării noastre

MANIFESTĂRI
CONSACRATE
ANIVERSĂRII
REPUBLICII

MOSCOVA 4 — Coresponden
tul Agerpres. L. Duță. trans
mite : La universitatea „Lomo
nosov", din Moscova, a avut loc 
o seară festivă consacrată îm
plinirii a 25 de ani de la pro
clamarea republicii în Româ
nia.

4 (Ager- 
La Lagos 

expoziția 
Socialiste

începutul anului viitor, o vizită in 
Statele Unite, pentru convorbiri cu 
președintele Nixon.

★

ABU DHABI 4 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Republicii Arabe 
Egipt, Aziz Sedki, și-a încheiat, luni, 
vizita întreprinsă în emiratul Abu 
Dhabi, plecînd spre Doha, capitala 
Qatarului. în cursul vizitei, șeful 
guvernului egiptean a avut convor
biri cu primul ministru al emiratului 
Abu Dhabi, Khalifa Bin Zayed, în 
legătură cu consolidarea relațiilor 
bilaterale și intensificarea cooperării 
între statele arabe, în general.

★

SANAA 4 (Agerpres). — în vede
rea examinării aplicării acordului de 
uniune încheiat de R.A. Yemen și 
R.D.P. a Yemenului, reprezentanții 
personali ai șefilor de stat ai celor 
două țăț-i se vor întîlni in cursul 
săptăminii viitoare. La întrevedere 
va participa și o înaltă oficialitate a 
Ligii Arabe.

După cum s-a mai anunțat, R. A. 
Yemen și R.D.P. a Yemenului au 
căzut de acord asupra realizării uniu
nii în cursul convorbirilor purtate la 
Cairo de premierii guvernelor lor, în 
urma unei acțiuni de mediere a Ligii 
Arabe. Acordul de unitate semnat la 
Cairo a fost consolidat prin convor
birile la nivel înalt desfășurate la 
Tripoli, la sfîrșitul lunii precedente.

*
RIAD 4 (Agerpres). — Regele Fei- 

sal al Arabiei Saudite a primit du
minică seara pe William Fulbright, 
președintele Comisiei pentru proble
mele externe a Senatului american, 
care a sosit la Riad, venind de la 
Kuweit,, etapa precedentă a turneu
lui său prin unele țări arabe și afri
cane. Au fost abordate, cu acest 
prilej, unele probleme referitoare la 
actuala situație din lumea arabă.

*
PHENIAN 4 (Agerpres). — în r 

cadrul manifestărilor organizate 
în R. P. D. Coreeană cu prile
jul celei de-a 25-a aniversări a 
proclamării republicii, la 3 de
cembrie a avut loc, în sala Tea
trului de artă din Phenian, pri
mul spectacol 
„Banatul" din 
întreprinde 
Coreeană.

al ansamblului 
Timișoara, care 
turneu în R.P.D.un

★
4 — CorespondentulI.ONDRA .________

nostru, N. Plopeanu, transmite : 
Simbătă, în capitala Angliei, s-a 
deschis Centrul de carte româ
nească — „Romanian Book Cen
tre Ltd". Acest eveniment a avut 
loc în cadrul manifestărilor pri
lejuite de aniversarea a 25 de 
ani de la proclamarea republicii.

★
Centrul Marea Britanie — Eu

ropa de răsărit a organizat la 4 
decembrie, la Londra, o seară a 
filmului românesc. A fost pre
zentat cu acest prilej filmul 
„Felix și Otilia".

sinteză a realizărilor 
obținute în acest sfert 
de secol de poporul 
român.

Luînd cuvîntul, dr. 
Adebayo Adedeji a fe
licitat — in numele 
guvernului și poporu
lui nigerian — guver
nul și poporul român 
pentru realizările ob
ținute în cei 25 de ani 
de la proclamarea re
publicii. Ministrul ni
gerian și-a exprimat 
speranța că schimburi
le comerciale și coo
perarea economică 
dintre România și Ni
geria se vor intensifica 
în interesul și avanta
jul ambelor țări.

HONDURAS
Marea Caraibilor

ofi-

cori
de

oa-

Oceavu Pacific

Marea
Caraibilor

■joiiuI
Mexic

4. HONDURAS (Brii.)
2 SALVADOR

LAGOS 
preș). — 
s-a deschis 
Republicii 
România în cadrul că
reia 34 de centrale in
dustriale și întreprin
deri românești de co
merț exterior expun o 
gamă variată de pro
duse: mașini și utilaje, 
aparataj electric și 
electronic. produse 

. chimice și farmaceuti
ce, materiale de 
strucții, articole 
larg consum.

La ceremonia
ciajă care “a avut Iob 
cu acest prilej au 
participat dr. Adebayo

Adedeji, ministrul fe
deral al dezvoltării 
economice și recon
strucției, reprezentanți 
ai organismelor eco
nomice nigeriene, 
meni de afaceri.

în cuvîntul inaugu
ral, ambasadorul țării 
noastre la Lagos, 
Gheorghe Iason, a re
levat că, în ultimii 
ani, relațiile dintre 
Roimânia și Nigeria au 
înregistrat o continuă 
dezvoltare în diferite 
domenii. Organizată în 
preajma aniversării a 
25 de ani de la pro
clamarea republicii, 
expoziția română de la 
Lagos reprezintă

— In ca- 
Consiliului 
economic, 

Consiliului 
ale Adu- 
Iugoslavia,

ARGENTINA

Incidente
la San Miguel

BUENOS AIRES 4 (Agerpres). — 
în localitatea San Miguel, situată la 
35 km de capitala argentineană, s-au 
produs, duminică, ciocniri între gru
puri de tineri suporteri ai fostului 
președinte Juan Peron și forțe ale 
poliției, informează agenția națională 
de presă „Țelam", reluată de agen
țiile France Presse și -Reuter.

Potrivit informațiilor difuzate de 
„Telam", 14 polițiști au fost răniți, 
iar 30 de manifestanți au fost ares
tați.

Ședința
Comisiei C.A.E.R 
pentru statistică

BELGRAD 4 (Agerpres). 
drul sesiunii comune a i 
popoarelor, Consiliului 
Consiliului social-politic și 1 
culturii și învățămîntului ■ 
nării Federale a R.S.F. : 
care s-a desfășurat luni la Belgrad, 
Iakov Sirotkovici, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal, a pre
zentat proiectul de lege privind dez
voltarea economiei iugoslave în anul 
1973. După cum relatează agenția 
Taniug, proiectul prevede o creștere

a produsului național brut de circa 5 
la sută, o creștere de 7 la sută în 
sectorul de stat al economiei, precum 
și majorarea producției industriale cu
7.5 la sută și a celei agricole cu 2,5—3 
la sută. Alte cifre privind sporurile 
planificate se referă la numărul de 
salariați — 3—3,5 la sută, productivi
tatea muncii — 4 la sută, exporturi —
11.5 la sută, importuri — 10,5 la sută, 
ridicarea nivelului de trai — 5,5 
sută, investiții — circa 6,5 la sută.

la

BONN 4 (Agerpres). — La Dus
seldorf a avut loc plenara conduce
rii Partidului Comunist German. Cu 
acest prilej a luat cuvîntul Kurt 
Bachmann, președintele P.C.G.. care 
a relevat că. prin recentul, scrutin, 
majoritatea populației R. F. a Ger
maniei s-a pronunțat pentru conti
nuarea politicii de destindere, pen
tru asigurarea securității și pentru 
coexistență pașnică. Din 
Partidul Comunist German a ieșit 
întărit din punct de vedere politic 
și organizatoric, a 
Bachmann.

„Cheia modificării 
forță în R.F.G. în 
muncitoare — a subliniat vorbitorul

alegeri.

declarat Kurt

raporturilor de 
favoarea clasei

— este întărirea P. C. German. De 
aceea, are o mare importantă faptul 
că. în cursul campaniei electorale, 
partidul a făcut cunoscută politica 
sa clasei muncitoare, îndeosebi tine
rilor muncitori și că au putut fi 
atrași mii de noi membri".

Președintele P.C.G. a cerut 
noul guvern al R.F.G. să înfăptuias
că o serie de reforme sociale și de
mocratice, printre care reforma pen
siilor și impozitelor, reforma demo
cratică a învățămîntului, instituirea 
controlului asupra monopolurilor. El 
s-a pronunțat, de asemenea, pentru 
reducerea cu 15 la sută a cheltuieli
lor militare anuale ale R. F. a Ger
maniei.

ca

MOSCOVA 4 (Agerpres). — La 
Moscova s-au încheiat lucrările celei 
de-a XX-a ședințe a Comisiei 
C.A.E.R. pentru statistică.

La .lucrări au luat parte delegațiile 
Bulgariei, Cehoslovaciei, Cubei, 
R. D. Germane, Mongoliei, Poloniei, 
României, Ungariei și Uniunii Sovie
tice, precum și delegația Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, po
trivit acordului dintre C.A.E.R. și 
guvernul R.S.F.I. în calitate de ob
servatori, au fost prezenți reprezen
tanți ai Secretariatului O.N.U. și Se
cretariatului Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa.

Comisia a examinat sarcinile. pri
vind dezvoltarea în continuare in ca
drul C.A.E.R. a activității statistice, 
ca urmare a hotărîrilor Sesiunii a 
XXVI-a a C.A.E.R. și prevederilor 
protocoalelor ședințelor 59 și 60 ale 
Comitetului Executiv al C.A.E.R., 
precum și rezultatele colaborării ța
rilor în acest domeniu, în perioada 
celor 10 ani de activitate a comj.șiei.

Comisia a examinat problemele 
perfecționării în continuare și corelă
rii clasificărilor și nomenclatoarelor 
utilizate de către organele C.A.E.R., 
a adoptat metodologia și indicatorii 
balanței statistice sintetice a com
bustibilului și energiei, precum și 
metodologia perfecționată privind 
problemele statistice ale agriculturii.

Au fost, de asemenea, examinate 
rezultatele activității desfășurate de 
comisie în anul 1972 și planul de 
muncă pe anul 1973.

în toate problemele examinate au 
fost adoptate recomandări corespun
zătoare.

Ședința comisiei s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie și cola
borare rodnică.

agențiile de presă transmit
de Securitate ra- 
misiunii forțelor 
în ultimele șase 

salută reluarea 
ară-

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a prezen
tat Consiliului 
portul asupra 
O.N.U. în Cipru
luni. Documentul 
convorbirilor intercomunitare. 
tind că. în cadrul lor, s-au înregis
trat unele progrese, deși rămîn incă 
în suspensie probleme de impor
tanță fundamentală.

0 delegație culturală ro
mână condusă de Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, a sosit, la Sofia. Conducătorul 
delegației a avut o convorbire priete
nească cu președintele Comitetului 
pentru prietenie și relații culturale 
cu străinătatea, Gheorghi Dimitrov- 
Goskin.

Președintele Republicii
Irlanda Eamon Valera, a sem
nat, duminică, proiectul de lege pre
zentat de guvern cu privire la „de
lictele împotriva statului". Urmărind 
să pună capăt activității teroriste a

Armatei Republicane Irlandeze pe 
teritoriul țării, legea prevede con
damnarea la un an închisoare și a- 
mendarea tuturor persoanelor pe 
care poliția le declară ca aparținind 
organizației clandestine.

Todor Jivkov, Prim-secretar 
al C.C. al P.C.B., președintele Con
siliului de Stat al R. P. Bulgaria, 
l-a primit pe general colonel Ha
mad Shehab, ministrul apărării, 
membru al Comandamentului Con
siliului Revoluției din Irak.

La Panniunjon 3 avut loc 0 
nouă ședință a Comisiei militare de 
armistițiu din Coreea. Cu acest pri
lej, reprezentantul R.P.D. Coreene a 
condamnat S.U.A. pentru introducerea 
în Coreea de sud a unor mari can
tități de armament modern și tehnică 
de luptă, sub pretextul așa-zisei „mo
dernizări" a armatei sud-coreene — 
transmite agenția A.C.T.C.

Reuniunea miniștrilor de 
externe ^’n L^riie membre aie 
viitoarei Piețe comune lărgite a în
ceput luni la Bruxelles.

Contlnumdu-și vizita în R. A. 
Egipt, delegația Consiliului Na
țional al Femeilor, condusă de 
Suzana Gâdea, președinta con
siliului. a asistat la o reuniune 
organizată la sediul Uniunii 
Socialiste Arabe. Delegația a 
fost salutată de Djihan Sadat, 
soția' președintelui R.A.E., și de 
Karima Sayed, responsabilă cu 
problemele femeilor în Secre
tariatul U.S.A.

Profesorului Alf Lombard, ro
manist, i s-a inminat ordinul 
„Meritul Științific" clasa I, pen
tru contribuție deosebită în stu
dierea limbii române și Ia popu
larizarea culturii și științei ro
mânești pe plan internațional, cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 70 
de ani. Ordinul a fost înmînat de 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Stockholm, Eduard 
Mezincescu.

Rezultatele referendumu
lui organizat în Elveția, 
privind viitoarele relații ale acestei 
țări cu Comunitatea Economică Euro
peană, arată că dintre participanții 
la această consultare, 1 345 057 s-au 
pronunțat pentru, iar 509 350 împo
triva acordului de liber schimb, sem
nat la 22 iulie, la Bruxelles, 
Piața comună.

întrevedere E. Heath-E.
■ Trudeau. cadruî vizitei ofi
ciale întreprinse la Londra, primul 
ministru al Canadei, Pierre Elliott 
Trudeau, a avut, luni dimineață, o 
ultimă întrevedere cu omologul său 
britanic, Edward Heath. Principalul 
subiect al convorbirilor l-a constituit 
viitorul relațiilor economice dintre 
cele două țări, în perspectiva ade
rării Angliei La Piața comună.

India a răspuns favora
bil la propunerea pakista
neză Privind organizarea unei noi 
întîlniri intre șefii de stat major ai 
armatelor celor două țări, în ve
derea soluționării unor probleme 
privind delimitarea liniei de control 
în Jammu și Cașmir.

La Munchen (R.F.G.) a avut loc o ori
ginală demonstrație împotriva po

luării mediului înconjurător
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