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Tn ziua de 5 decembrie 1972 a avut 
loc ședința Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prezidată de tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, secretar general ai Partidului 
Comunist Român.

Comitetul Executiv a examinat unele 
propuneri de îmbunătățire în continuare 
a activității marinei civile, precum și a 
flotei de pescuit oceanic. Comitetul Exe
cutiv a stabilit măsuri care să ducă la 
organizarea mai rațională a marinei ci
vile, la mai buna gospodărire și folosire 
a flotei fluviale și maritime, la crearea 
condițiilor pentru îmbunătățirea calității 
reparațiilor navelor și scurtarea terme
nelor de reparații. S-a stabilit să se ac
ționeze cu mai multă fermitate pentru 
transpunerea în viață a hotărîrilor Comi
tetului Executiv privind pregătirea per
sonalului navigant, precum și pentru în
tărirea disciplinei întregului personal. 
Comitetul Executiv a hotărît ca flota de 
pescuit oceanic să fie transferată de la

Ministerul Agriculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor în cadrul marinei civile 
din subordinea Ministerului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor.

Comitetul Executiv a discutat, de ase
menea, proiectul legii cu privire la orga
nizarea și funcționarea Consiliului Cen
tral de Control ai Activității Economice și 
Sociale și a stabilit să fie îmbunătățit pe 
baza observațiilor aduse în cadrul dis
cuției și înaintat Marii Adunări Naționale 
spre dezbatere și adoptare.

Comitetul Executiv a examinat și apro
bat propunerile Ministerului Industriei 
Chimice, Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini-Unelte și Electrotehnicii 
și Ministerului Minelor, Petrolului și Geo
logiei privind principalii indicatori teh- 
nico-economici pentru unele investiții 
nai prevăzute în actualul plan cincinal.

Comitetul Executiv a rezolvat, totodată, 
unele probleme ale activității curente.

Se împlinesc cinci ani de 
ferința Națională a P.C.R. 
cembrie 1967. Această aniversare 
are loc în atmosfera de 
avînt patriotic cu care 
nostru popor întîmpină 
jubileu al republicii, prin 
tante succese în marea întrecere 
pentru realizarea cincinalului îna
inte de termen, pentru înfăptuirea 
grandiosului program adoptat de 
Congresul al X- 
lea și de Conte- ______
rinta Națională a 
P.C.R. din iulie 
1972. Momente •
cruciale în viața I .Itipi ill
tării, aceste mari Vllllvl €11
forumuri ale co
muniștilor. aflate II ,
în directă 
mijlocită 
nuitate. 
nea unei 
spre progresul și 
înflorirea patriei, 
ilustrează in mod 
strălucit compe- “
tenta, clarviziu
nea și înalta responsabilitate cu 
care partidul iși îndeplinește rolul 
de forță politică conducătoare a 
României socialiste.

întreaga experiență a construc
ției socialiste in țară noastră ilus
trează cu convingere că superiori
tatea noii orinduiri sociale se 
afirmă plenar în măsura in care 
sint valorificate resursele de pro
gres ce ii sint proprii. Concepția 
partidului nostru in acest do
meniu a fost clar exprimată 
în raportul tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu la Conferința Națională 
a P.C.R. din decembrie 1967 :....Le
gitățile progresului social impun 
îmbunătățirea continuă a metode
lor de conducere și a organizării 
diferitelor sectoare de activitate. 
Practica arată că adaptarea siste
matică a formelor și metodelor de 
conducere la cerințele realității in

puternic 
întregul 

gloriosul 
impor-

continuă schimbare este de 
să contribuie la accelerarea 
gii dezvoltări sociale, 
nesocotirea realităților, 
in urmă pe tărimul organizării și 
conducerii duc. mai devreme sau 
mai tirziu, la contradicții, la apa
riția unor fenomene negative care 
creează greutăți mersului înainte 
al economiei, culturii, al întregii 
societăți".

natură 
intre- 

Dimpotrivă, 
rămînerea

și ne- 
cpnti- 

asemr- 
ștafete

în acest spirit, vastul proces de* 
înnoire și perfecționare, declanșat 
pe baza hotărîrilor Conferinței 
Naționale din 1967. a avut o însem
nătate decisivă pentru marile pro
grese realizate in acest răstimp, 
concretizate in încheierea cu suc
ces a cincinalului 1966—1970. in 
rezultatele bune obținute în anii 
1971 și 1972, precum și in premise
le favorabile create pentru depă
șirea actualului plan cincinal. Tot
odată. măsurile aplicate de partid 
in această perioadă au determinat 
înlăturarea unui șir de forme ' or
ganizatorice, structuri și me.ode 
de lucru perimate, depășite, a 
unor teze și teorii ce s-au dovedit 
caduce, lichidarea unor dispropor
ții in dezvoltarea economică, stabi
lirea unor raporturi mai judicioase 
între diferite ramuri ale economiei. 
Elocvente în acest sens au fost re-

organizarea administrativ-teritoria- 
lă a țării, punîndu-se accentul pe 
întărirea rolului unităților de bază 
— orașul și comuna ; crearea nou
lui sistem organizatoric în indus
trie, caracterizat prin existenta a 
trei verigi : întreprindere-centrală- 
minister ; îmbunătățirea organiză
rii întreprinderilor agricole de stat 
ca și a activității cooperatiste ; așe
zarea pe noi baze a relațiilor din

tre organismele 
economice; adop
tarea unui an
samblu de măsuri 

. • |v pentru îmbunătă-
lllflllstlîl tirea metodelor și
lllvIlUltl stilului de muncă

in conducerea ge
es • nerală a societă-IIUzITI WL Dintru lichi-

'UULU.I1 darea tendințelor
de centralism ex
cesiv. a paralelis
melor și verigilor 
intermediare inu
tile.

Privind în urmă 
drumul străbătut 
din decembrie 

multitudinea, am- 
țransfor- 

dezvoltarea

1967, estimind 
ploarea și profunzimea 
mărilor innoitogre in 
bazei tehnico-materiale și perfec
ționarea relațiilor sociale." în îmbu
nătățirea activității politico-ideo- 
logice sau statornicirea fermă a 
principiilor eticii și echității so
cialiste. ajungem la concluzia de 
necontestat că progresele cantita
tive și calitative obținute în acești 
ani fac ca perioada menționată să 
fie cea mai bogată în împliniri din 
întreagă epocă — atit de densă și 
dinamică — ce a urmat eliberării 
patriei. Amploarea și ritmul înain
tării în toate sferele vieții e-

(Continuare în pag. a Il-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Comisiei naționale

pentru energia atomică a Republicii Argentina
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu. a pri
mit, marți dimineață, pe președin
tele Comisiei naționale pentru e- 
nergia atomică 
gentina, amiral 
Quihillalt. care 
țara noastră.

La primire au participat prof. 
Ioan Ur.su. președintele Comitetu
lui de Stat pentru Energia Nu
cleară, și Mircea Malița. consilier 
al președintelui Consiliului de Stat.

A luat parte, de asemenea, Ce
sar Bautista Rezzonico, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al Argen
tinei la București.

Oaspetele a transmis președinte
lui Nicoiae Ceaușescu un saluț căl
duros din partea președintelui Re
publicii Argentina, general Ale-

a Republicii Ar- 
Oscar Armand'o 

face o vizită în

jandro Augustin Lanusse, împreu
nă cu asigurarea că vizita pe care 
șeful statului român o va face în 
țara sa este așteptată cu deosebi
tă satisfacție.

Mulțumind, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu a adresat, la rindul său, 
un salut cordial președintelui Ale
jandro Augustin Lanusse. subli
niind că va face cu multă plăcere 
vizita în Republica Argentina.

în timpul convorbirii, care a a- 
vut loc cu acest prilej, au fost a- 
bordate probleme ale colaborării 

" tehnico-științifice bilaterale și ale 
schimbului de experiență în dome
niul folosirii energiei atomice în 
scopuri pașnice, în cadrul acordu
lui de cooperare încheiat în acest 
sens între, cele două țări cu pri
lejul vizitei oaspetelui.

Convorbirea s-a'' desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

MESAJUL
■

ȚARA ÎNTREAGA

Ambasadorul Republicii Populare Congo
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii, ■ Socialiste România, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, a pri
mit la 5 decembrie pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Congo la

București, Jean Baptiste Lounda, 
în legătură cu plecarea sa definiti
vă din țara noastră.

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

Dragi tovarăși și prieteni,
îmi este deosebit de plăcut ca la 

sărbătorirea împlinirii a 50 de ani 
de la înființarea institutului dum
neavoastră să vă adresez tuturor 
— cadre didactice și studenți — tin 
eardial salut și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire.

în decursul existenței sale de 
5 decenii, Institutul de educație 
fizică și sport a desfășurat o bo
gată activitate, dînd țării un în
semnat număr de cadre — profe
sori de educație fizică, antrenori și 
instructori pentru diferite disci
pline sportive — care au adus și 
aduc o contribuție importantă la 
formarea unui tineret robust, bine 
pregătit pentru muncă și viață, cu 
o minte sănătoasă înt.r-un corp să
nătos. Apreciez că, îndeosebi în pe
rioada de după 23 August 1944, in
stitutul dumneavoastră — dezvol- 
tînd pe o treaptă superioară expe
riența și tradițiile bune acumulate 
din trecut — a adus, împreună cu 
celelalte institute universitare, cu 
întreaga noastră rețea de învăță- 
mînt, o contribuție de seamă la 
pregătirea multilaterală și educa
rea sănătoasă — morală și fizică —r 
a tinerei generații a patriei, la 
efortul general de creștere și for
mare a noi și noi iadre de con
structori ai socialismului. Iată de 
ce doresc ca, la această aniversare, 
să adresez cadrelor didactice și 
studenților institutului cele mai 
calde felicitări.

Semicentenarul institutului dum
neavoastră are loc în condițiile în

care întreaga țară se pregătește 
să sărbătorească împlinirea unui 
sfert de veac de la proclamarea 
republicii în România. Poporul 

. nostru întîmpină acest eveniment 
de însemnătate istorică pentru des
tinele sale cu dorința fierbinte de 
a-i consacra noi și importante rea
lizări în toate domeniile de activi
tate, de a munci cu elan și price
pere pentru transpunerea cu suc
ces în viață a programului elaborat 
de Congresul al X-lea și de Confe
rința Națională ale partidului pri
vind edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră. Am convingerea, dragi to
varăși și ■ prieteni, că și dumnea
voastră vă veți Încadra cu cinste 

. și cu rezultate cit mai bune in a- 
cest avînt general care a cuprins 
întreaga țară. Nu mă îndoiesc că 
sărbătorirea semicentenarului in
stitutului va constitui pentru dum
neavoastră toți un imbold de a 
munci și mai stăruitor pentru a 
răspunde cît mai bine înaltelor 
exigențe pe care partidul, societa
tea noastră le pune în fața școlii 
românești, a învățămîntului de toa
te gradele, a tuturor acelora care 
răspund de instruire? și educare? 
tinerelor generații care vor prelua 
și duce victorios mai departe făclia 
socialismului și comunismului pe 
pămîntul României.

Vă dopesc, din inimă, tuturor, 
mult succes și multe satisfacții în 
muncă și la învățătură, în întreaga 
activitate viitoare !

NICOLAE CEAUȘESCU

iNTiMPINĂ CU REALIZĂRI APROVIZIONAREA
DE SEAMA JUBILEUL REPUBLICII MEREU MAI BUNA A POPULAȚIEI

5 000-a lingotieră
Colectivul turnătoriei de lin- 

gotiere a Combinatului siderur
gic din Galați a înscris in ac
tivitatea sa un rezultat deo.se- 
bit : a fost turnată cea de-a 
5 000-a lingotieră de la începutul 
funcționării turnătoriei și pînă 
in prezent. în acest fel, oțelă- 
ria electrică a combinatului este 
bine aprovizionată și poate să-și 
desfășoare procesul de produc
ție în condiții optime, mai ales 
că, față de anul 1971. procentul 
lingotierelor de calitatea I este 
La prezent de două ori mai mare.

Din materiale 

economisite, 

cantități sporite 
de țesături 

întregul colectiv al Fabricii de 
postav din Buhuși, incepind cu 
creatorii de modele și pinâ Ia 
cei care lucrează la finisarea țe
săturilor, se preocupă in mod 
deosebit de economisirea mate
riilor . prime și a materialelor. 
Recuperarea tuturor deșeurilor 
rezultate din procesul de prelu
crare. sortarea acestora pe ca
tegorii și reintroducerea lor in 
fabricație, reducerea sistematică 
a normelor de consum la firele 
de lină și P.N.A. au devenit o- . 
biective de zi cu zi ale filatoa
relor și țesătoarelor din secțiile 
fabricii. Ca atare, colectivul Fa
bricii din Buhuși a reușit să 
obțină, de la începutul anului și 
pină acum, economii de 33 200 kg

fire cardate și pieptănate. Din 
această cantitate de fire econo
misite au fost realizate în plus 
51 000 mp țesături. De menționat 
că întreaga producție suplimen
tară obținută .'din economii a 
fost livrată beneficiarilor.

Au indeplinit 

planul anual
Antrenați in intreoerea socia

listă, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii Fabricii de mobilă din 
Focșani au raportat îndeplinirea 
cu o lună mai devreme a sar
cinilor anuale de plan atit la 
producția globală, cil și la pro- 
ducția-marfă. Acest succes a 
fost posibil datorită folosirii mai 
bune a timpului de lucru și a 
mașinilor, aplicării in procesul 
de producție a numeroase ino
vații și raționalizări. Producti-. 
vitatea muncii a crescut cu pes
te 7.2 la sută față de anul tre
cut. Pină la sfirșitui anului, co
lectivul acestei fabrici s-a an
gajat să dea peste plan mobilă 
in valoare de peste 10 milioane 
lei.

Inovații 
și raționalizări 

de mare valoare
Tinărul colectiv de la Uzina 

de prelucrare a aluminiului 
din Slatina a aplicat în acest 
an 15 inovații și raționalizări. 
Dintre acestea se remarcă cea 
referitoare la îmbunătățirea 
circulației gazelor la cuptorul 
vertical. înlocuindurse vechiul

O uzină care „regenerează" giganții magistralelor de oțel : locomotivele 
electrice și DieSel-electrice. în fotografie un aspect din secția reparații 

boghiuri a Uzinei mecanice de material rulant din Craiova

sistem, care genera întreruperi 
in procesul tehnologic, uneori 
chiar 4—5 zile pe Iurtă, s-au a- 
sigurat înlăturarea acestor în
treruperi și realizarea unor 
produse superioare din punct 
de vedere calitativ. Acum, în 
centrul preocupărilor tehnicie
nilor și inginerilor de aici se 
află asimilarea unor piese de 
schimb în vederea reducerii im

porturilor. Prin asimilarea 
arcurilor de la bancul de tras 
folii, de pilda, se economisesc 
peste 200 000 lei la fiecare arc. 
Colectivul uzinei slătinene a 
început să producă ventilatoare 
de mare forță, care- erau procu
rate tot din import. în acest 
fel se vor economisi 250 000 lei 
valută.

depinde nemijlocit de interesul, inițiativa 

și rășpunderea organelor locale
Fiecare dintre noi — în 

calitate de beneficiari ai 
bunurilor de consum create 
de industria noastră mo
dernă — sesizăm transfor
mările fundamentale ce au 
loc in peisajul comercial. 
Noi unități și complexe co
merciale. mari magazine 
universale oferă produse in 
cantități și de o diversitate 
tot mai mare. Așa cum 
sublinia tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu la Plenara C.C. 
al P.C.R. din 20—21 noiem
brie : „Eforturile sfatului 
pentru creșterea nivelului 
de trai ai populației se re
flectă și în prevederile pri
vind sporirea desfacerilor 
de mărfuri... S-au îmbună
tățit aprovizionarea și ser
viciile pentru populație. 
Volumul desfacerilor de 
mărfuri prin comerțul so
cialist in acest an este cu 
peste 16 Ia sută mai mare 
decit în 1970. Pe cei doi ani 
ai cincinalului. volumul 
desfacerii a fost cu 2,5 mi
liarde lei mai mare decit 
prevederile cincinalului". 
Cifrele reflectă sintetic 
sporirea puterii de cumpă
rare a pop-.Uației, paralel 
cu ’îmbunătățirea servirii și 
creșterea substanțială a 
eforturilor organelor de 
resort pentru satisfacerea 
cit mai deplină a cerințe
lor consumatorilor.

Programul de măsuri pri
vind aprovizionarea popu
lației cu produse agroali-

mentare pentru toamnă și 
iarnă — adoptat de Comi
tetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. — creează premisele 
ca in această perioadă să Se 
realizeze o aprovizionare a 
populației superioară celei 
clin anul trecut. Trecînd la 
aplicarea concretă a pro
gramului, Ministerul Co
merțului ‘ Interior — care 
răspunde de realizarea pla
nului de desfacere cu amă
nuntul. de repartizarea te
ritorială a mărfurilot — a 
întreprins măsuri operative 
pentru aprovizionarea ma
gazinelor și depozitelor cu 
mari cantități de produse, 
pentru formarea unor 
stocuri normale, corespun
zătoare .cerințelor. Drept 
urmare, cantitățile de măr
furi alimentaro ce se vor 
pune in desfacere in aceas
tă perioadă vor fi mai mari 
cu 10 la sută la carne și 
produse din carne și cu 34 
la sută la pește : la slă- 
nină-untură cu peste 41 la 
sută, la cartofi cu 19 la 
sută, la legume cu 4 la sută, 
iar la fructe cu 34 la sută

Cu toții, în calitate de 
cumpărători, trecem zilnic 
pragul magazinelor — locul 
unde se multiplică. în zeci 
de mii de exemplare, actul 
comercial. Realitatea ne 
confirmă că programul de 
aprovizionare in sezonul 
rece se va realiza, că efor
turile organelor centrale de 
resort au fost bine orien

tate. în numeroase ju
dețe se depun eforturi sus
ținute, materializate in îm
bunătățirea aprovizionării. 
Tn acest sens sint de apre
ciat realizările înregistrate 
in județe ca: Bacău, Brăila, 
Cluj, Galați. Mureș, Satu- 
Mare. Suceava ș. a—

în același timp insă tre- 
•buie spus că mai sint comi
tete executive ale consilii
lor populare și direcții 
comerciale care, preocu
pate dc activitatea „in 
mare", pierd din vedere 
uneori tocmai modul cum 
se realizează efectiv apro
vizionarea cu intreagagamă 
de mărfuri (alimentare sau 
industriale). Așa se face că, 
într-o serie de magazine 
din județul Bihor,.de pildă, 
lipseau — în urmă cu cîte- 
va săptămini — o serie de 
produse din grupa mărfu
rilor metalo-chimice, iar 
din unitățile cooperativei 
de consum din comuna 
Leul (Dolj), intre altele, 
lipsea pină și banala lamă 
de ras, deși in depozite se 
găseau in stoc peste 200 000 
de bucăți ! Televizoare, a- 
parate de radio, încălță
minte de sezon (anumite 
mărimi), felinare de vint, 
elastic etc. formează doar 
o psțrte din lunga listă 
a ..omisiunilor" de apro
vizionare ce pot fi consta
tate in magazinele dintr-o 
serie de județe.

Se pot da și alt?

exemple, toate conducted 
la o singură concluzie : in 
loc să se afle in magazine, 
acolo unde și cînd sint so
licitate de către cumpără
tori, o serie de mărfuri, 
foarte solicitate, stau In 
stoc, în depozite, in mod 
nejustificat. Doar in două 
zile, ca urmare a in
tervenției delegaților Mi
nisterului Comerțului Inte
rior. din depozitele ieșene 
au foșt trimise in maga
zine, sooase la vedere, măr
furi in valoare de peste 
șase milioane de lei. în 
alte județe — la fel. în ca
zurile de acest gen. unele 
organe locale pierd din ve
dere că trebuie să condu
că și să organizeze cotidian 
activitatea comercială (o- 
bligație prevăzută de lege!) 
pentru a asigura aprovizio
narea rețelei de desfacere 
cu întreg sortimentul dc 
mărfuri existente in depo
zite.

Comitetele executive ale 
consiliilor populare, prin 
direcțiile comerciale, au și 
sarcina de a repartiza 
judicios fondul de măr
furi (la principalele pro
duse) pe localități și sis
teme comerciale, in func
ție de volumul și struc
tura cererii de consum a 
populației. în general, a-

Georqe POPESCU

(Continuare în pag. a III-a)

A I

Ur.su


PAGINA 2 SC’NTEIA — miercuri 6 decembrie 1972

Dînd expresie voinței unanime a comuniștilor, a tuturor r
oamenilor muncii, delegații la conferințele de partid

(Urmare din pag. I)

municipale și orășenești se angajează

„Ne vom consacra toate forțele
înfăptuirii hotărîrilor Plenarei

CC. al P.C.R., realizării
cincinalului înainte de termen !"

conomice, sociale, politice și spi
rituale confirmă pe deplin jus
tețea liniei generale a partidului, 
temeinicia obiectivelor stabilite și 
modul judicios de precizare a căi
lor practice de infăptuire a acesto
ra, intr-un cuvînt. capacitatea sa 
de a aplica creator adevărurile ge
neraid ale marxism-leninismului la 
realitățile românești. Viața ilus
trează grăitor faptul că, înarmînd 
poporul nostru cu programul înflo
ririi multilaterale a României so
cialiste, partidul 'și-a manifestat' 
din nou și in mod plenar trăsă
turile definitorii ale politicii sale 
— clarviziune și cutezanță, spirit 
novator și rigurozitate științifică, 
profundă cunoaștere a realităților 
și amplă perspectivă istorică.

Este, evident, cu neputință a schi
ța, chiar fragmentar, în cadrul 
unui articol, retrospectiva uriașei 
activități creatoare organizate și 
conduse de partid pentru aplica
rea măsurilor stabilite de Confe
rința Națională din 1967. Ne vom 
referi, așadar, numai la ceea ce a 
constituit numitorul comun și sen
sul major al hotărîrilor Conferin
ței Naționale din 
1967 — și anume

lie 1972 a stabilit un șir de mă
suri vizind simplificarea relațiilor 
organismelor economice, mai buna 
coordonare și planificare a activi
tății economice.

Vastul cadru legislativ elaborat in 
acest răstimp prin legiferarea co
respunzătoare a activității produc
tive și de investiții, regimului de 
prețuri, contractelor economice, a 
activității de îmbunătățire a calită
ții produselor, de gospodărire a 
mijloacelor materiale și bănești ale 
întreprinderilor, prectim și a activi- 
tății în alte domenii ale vieții eco
nomice și sociale, a fost oompletat 
în ultimul t<imp prin adoptarea 
Legii cu privire la dezvoltarea eco- 
nomico-socială planificată a Româ
niei, a Legii finanțelor și Codului 
muncii. Toate aceste legi, aflate în- 
tr-o strînsă corelație, precum și 
celeilalte măsuri aplicate de partid 
încheie, in mod practic, actuala fază 
de perfecționare a organizării^ și 
conducerii planificate a activității 
ecxîhomico-.sociale, astfel incit ele 
să fie aplicate din plin in 1973.

Principalul conținut al acțiunii 
desfășurate de partid în ultimii 
cinci ani pentru perfecționarea con
ducerii societății l-a constituit apli-

„Reprezentanții comuniștilor de 
pe șantierele marii hidrocentrale de 
pe Lotru — se arată în telegrama 
trimisă de conferința organizației de 
partid — vă raportează cu mîndrie, 
tovarășe secretar general, încunu
narea cu succes a muncii pline de 
abnegație depusă timp de 6 ani dc 
constructorii și . montorii noștri — 
racordarea la sistemul energetic na
țional a primului hidroagregat de 
170 MW — cu 27 zile înainte de ter
menul planificat, respectîndu-se an
gajamentul luat în fața dumnea
voastră cu ocazia vizitei pe care ați 
făcut-o la Lotru. Cu acest prilej ne 
exprimăm sentimentele de pro
fundă recunoștință pentru activitatea 
neobosită ce o desfășurați în frun
tea partidului, spre binele poporului 
și propășirea patriei noastre so
cialiste. ,

In cadrul conferinței de partid, 
dezbătînd cu simț de răspundere 
sarcinile mari care ne stau in față, 
analizînd posibilitățile de îndepli
nire înainte de 
termen a planu
lui cincinal, ne 
angajăm să de
vansăm terme
nele de punere în 
funcțiune a hi- 
droagregatelor nr. 
2 și 3 la 23 Au
gust 1973, res
pectiv la 30 iunie 
1974. Pentru ri
dicarea eficien
ței economice a 
întregii noastre 
activități — se arată în continuare în 
telegramă — sîntem hotărîți să ne 
facem datoria așa cum ne cere 
partidul, dumneavoastră, stimate și 
iubite tovarășe Ceaușescu, să fim 
exemplu de muncă și abnegație 
pentru traducerea în viață a po
liticii partidului de realizare a vas
tului program de electrificare a pa
triei noastre socialiste".

„Dînd glas voinței ferme a celor 
peste 23 000 de comuniști din sector 
— se arată în telegrama trimisă de 
conferința organizație) de partid a 
sectorului 3, din municipiul Bucu
rești — de a Înfăptui neabătut hotă- 
•ririle Congresului al-X-lea, ale Con
ferinței Naționale ale partidului — 
hotărîri care se înscriu ca o nouă 
și remarcabilă pagină în cronica 
prezentului și viitorului națiunii 
noastre pe drumul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate — 
raportăm conducerii superioare de 
partid, dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii muncii din 
sector, în frunte cu comuniștii, au 
dat patriei peste plan, pe cele 11 
luni ale acestui an, o producție în 
valoare de 465 milioane lei, concre
tizată în 14 locomotive Diesel hi
draulice, 12 mașlni-unelte și agre
gate, 2 100 tone laminate finite pline, 
2 800 tone țevi, 500 bucăți pompe, 
10 000 km diferite tipuri de cabluri, 
35 000 mp țesături de lină și mătase, 
142 000 perechi încălțăminte și al
tele. De asemenea, am economisit 
2 000 tone metal, 24 milioane 
energie electrică, 20 000 tone, 
bustibtl convențional.

Acesta constituie răspunsul 
fapte, de participare plenară a oa
menilor muncii din sectorul nostru 
la marea întrecere patriotică care 
se desfășoară pentru înfăptuirea ac
tualului cincinal în patru ani și ju
mătate, conștienți fiind că prin efor
turile lor contribuie la accelerarea 
progresului țării, la creșterea bună
stării lor materiale și spirituale.

Analizînd cu mult simț de 
pundere activitatea desfășurată 
însușindu-ne în întregime sarcinile 
izvorîte din hotărîrile Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 20—21 noiembrie, din 
ampla expunere prezentată de 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. fiind ferm convinși că 
îmbunătățirea calitativă a întregii ac
tivități economice și sociale depinde 
numai de noi, de munca fiecărui co
munist, al fiecărui om al muncii, vom 
continua să ne îndreptăm atenția 
spre problemele majore de care de
pinde înfăptuirea cu succes a tuturor 
sarcinilor care ne revin.

Delegații și invitații la conferință

își manifestă și cu acest prilej încre
derea și profundul atașament față de 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, își exprimă 
din inimă recunoștința fierbinte față 
de dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
sprijinul permanent ce ni l-ați acor
dat cu ocazia întîlnirilor de lucru pe 
care le-ați întreprins în repetate rîn- 
duri în sectorul nostru, pentru 
neobosita și rodnica dumneavoastră 
activitate depusă în slujba progresu
lui și fericirii întregului popor. Vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că organele și 
organizațiile de partid din sectorul 3 
vor faoe totul pentru creșterea în 
continuare a rolului conducător al 
partidului in toate domeniile de ac
tivitate, pentru aplicarea cu consec
vență în viață a principiilor eticii și 
echității comuniste, pentru adîncirea 
democrației socialiste, prin antrena
rea maselor largi Ia elaborarea și a- 
plicarea politicii partidului, la con-

zațiile de partid din municipiul 
Bîrlad își exprimă hotărirea de a-și 
intensifica eforturile pentru Însușirea 
și aplicarea in viață de către comu
niști și toți oamenii muncii a norme
lor eticii și echității comuniste, dez
voltarea conștiinței socialiste, pentru 
a face din fiecare cetățean un parti
cipant activ și eonștient Ia înfăp
tuirea mărețului program de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria noastră".

„Raportăm partidului. întregii țări 
— se arată în telegrama conferinței
organizației de partid
Reghin — că planul 
dustriale globale pe 
vom 
iar 
sută.
de
la sfîrșituil cincinalului actual ora
șul Reghin va realiza o producție 
industrială de peste un miliard lei 
anual — cu 300 milioane lei mai mult 
decît în acest an.

a orașului 
producției in- 
anul 1972 îl 

102,5 la sută, 
cu 102,3 la

îndeplini cu 
piroducția-marfă 
încadrîndu-se în ritmul înalt 

industrializare a întregii țări,

Telegrame adresate C.C. al P.C.R,,

tovarășului Nicolae Ceaușescu

dticerea vieții economice și sociaile". 
„Răspunzînd mobilizatoarei che

mări a partidului adresate întregului 
popor de a realiza cincinalul înainte 
de termen și de a intîmpina gloriosul 
jubileu, cea de-a 25-a aniversare a 
proclamării republicii, cu rezultate 
deosebite în muncă, se arată între 
altele în telegrama trimisă de con
ferința organizației municipale de 
partid Bîrlad — raportăm conduce
rii partidului, dumneavoastră perso
nal, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom îndeplini în mod 
exemplar sarcinile planului pe 1972 
și vom da suplimentar o producție 
indi&ttială în valoare de 100 niilioane 
lei. Cu aceeași dăruirf? Și responsa
bilitate vor acționa comuniștii, toți 
oamenii muncii din municipiul nos
tru, pentru înfăptuirea hotăririlor 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 20—21 no
iembrie a.c., pentru realizarea pla
nului pe 1973 la parametrii săi maxi
mali, creând toate condițiile pentru 
îndeplinirea cincinalului în patru ani 
și jumătate și obținerea unei produc
ții industriale suplimentare în va
loare de 1 miliard lei.

Militînd cu consecvență pentru în
făptuirea în mod exemplar a sarci
nilor economice, organele și organi

Asigurăm condu
cerea partidului, 
pe dumneavoas
tră, iubite tova
rășe Nicolae 
Ceaușescu, că 
vom milita și de
pune întreaga 
noastră capaci
tate pentru întă
rirea continuă a 
rolului conducă
tor al partidului 
în toate dome
niile și sectoa
rele de activitate 

din orașul nostru, fiind ferm 
hotărîți să muncim în așa fel incit 
să aducem o contribuție tot mai 
valoroasă la efortul general al po
porului român de a ridica patria 
noastră scumpă pe o nouă treaptă 
a civilizației și culturii".

„Am luat cunoștință, cu profun
dă satisfacție, de lucrările recentei 
plenare a Comitetului Central, de 
documentele adoptate, se spune, între 
altele, în telegrama conferinței orga
nizației orășenești de partid Vlăhița. 
Sintem hotărîți să milităm cu con
secvență, în spirit muncitoresc, pen- 

■ tru îniăptWfcea sarcinilor ce ne revin 
pe anul 1972 și a angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă, pentru 
îndeplinirea planului pe 1973 la para
metrii maximali. Vă asigurăm, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că organiza
ția orășenească de partid Vlăhița va fi 
și în viitor un detașament de nădejde 
al partidului. Comuniștii, toți oa
menii muncii — români și maghiari 
— din această așezare a patriei își 
vor înzeci eforturile pentru înfăp
tuirea politicii marxist-leniniste a 
partidului,' pentru realizarea cincina
lului inainte de termen".

„TEXTIIA"-GALAȚI

tidului. de a fi se
sizat la timp că 
trecerea la un sta
diu 
de 
societății 
radicală a 
conducere 
socialistă, 
atunci au 
stanțial îmbunătățite în programul 
stabilit de Congresul al X-lea și 
de Conferința Națională din iulie 
1972, apare limpede că orientarea 
fermă spre perfecționarea condu
cerii societății a fost unul din prin
cipalii factori care au chezășuit an
samblul progreselor realizate in 
toate compartimentele vieții so
ciale.

Principala 
procesului 
constituit-o formele organizatori
ce și metodele de conducere a 
economiei naționale. Nu a exis
tat compartiment al acesteia — 

. de la structura organizatorică a 
industriei, agriculturii, construcții
lor, comerțului, pînă la modul de 
funcționare a sistemului financi- 
ar-bancar, de la planificare pînă 
la aprovizionarea tehnico-rnateria- 
lă, de la sistemul de retribuție 
pină la relațiile intercooperatiste, 
precum șj la cele dintre sectorul 
cooperatist și cel al agriculturii de 
stat — care să nu fi fost substan
țial îmbunătățit' pe baza confrun
tării cu cerințele practicii. Ideea 
directoare care a călăuzit acest 
ansamblu de măsuri a constituit-o 
grija permanentă pentru crește
rea eficienței întregii activități e- 
conomice, astfel ineît în orice do
meniu al acesteia să fie riguros 
încetățenite criteriile rentabilității, 
ale aportului efectiv la sporirea 
avuției naționale.

Practica a verificat avantajele 
noii ■ (structuri organizatorice —:
mai'suple și mai dinamice — a .di
feritelor'ramuri ale economiei na
ționale în care, prin înlăturarea 
fenomenelor de centralism excesiv 
și a unor verigi intermediare inu
tile, a fost asigurată 
actului de conducere 
producției, s-au creat _______ 
necesare pentru lichidarea unor 
manifestări birocratice, pentru re
zolvarea competentă și operativă 
a problemelor. Cu toate aceste 
progrese, relevind pă nu s-a acțio
nat cu destulă fermitate pentru a- 
plicarea unora din măsurile stabi
lite, Conferința Națională din iu-

mai înalt 
dezvoltare a 

impune 
întregului mecanism de 
a operei de construcția 
Azi, cînd cele stabilite 
fost dezvoltate și sub-

perfecționarea

sferă de aplicare a 
de perfecționare au

apropierea 
de sfera 
condițiile

carea consecventă de către partid a 
principiului centralismului demo
cratic, care își găsește reflectare in 
corelarea procesului de adîncire a 
democrației socialiste cu creșterea 
continuă a 
conducerea 
într-adevăr, în acest 
samblul de 
sporirea 
supreme ale puterii de stat — Marea 
Adunare Națională și Consiliul de 
Stat — ca și ale organelor locale, a 
fost însoțit de configurarea unui 
cadru instituțional superior, anume 
conceput spre a înlesni participarea 
maselor la rezolvarea treburilor ob
ștești. O importanță majoră are în 
acest sens larga dezvoltare a de
mocrației economice prin crearea 
comitetelor șl consiliilor oamenilor 
muncii ca organe de conducere co
lectivă cu caracter deliberativ, in- 
stituționalizarea adunării generale a 
oamenilor muncii' ca for prin care 
clasa muncitoare, masele de oameni 
ai muncii participă în mod organi
zat la conducerea activității econo- 
mico-sociale, precum și 
preconizate de Plenara
P.C.R. din noiembrie 1972 privind 
constituirea consiliilor de control 
muncitoresc asupra activității eco- 
nomico-sociale și a comisiilor pe 
domenii în unitățile economice.

Dacă ținem seama de faptul că 
acest cadru instituțional se îmbină 
cu încetățenirea principiului condu
cerii colective ca principiu funda
mental al activității tuturor orga
nismelor sociale, de la consiliul 
popular comunal pînă la guvern și 
Consiliul de Stat ; cu dezbaterea 
publică a principalelor proiecte de 
legi și hotărîri ; cu vizitele de lu
cru âl'e conducătorilor de partid în 
unități economice și sociale, urma
te de discuții purtate cu specialiști, 
cu colectivele de oameni ai muncii ; 
cu frecventele consfătuiri cu cadre
le, din diferite sectoare ale vieții 
economice, sociale, ideologice — 
av^pa imaginea unei modalități spe
cifice, aplicate cu neabătută con
secvență : dialogul permanent cu 
masele, ca principală caracteristică 
a activității partidului și statului.

Totodată, se cuvine subliniat că 
aceeași concepție profund democra
tică . privind modul de conducere a 
societății găsește expresie în

statului în 
a societății, 
răstimp, an- 

... măsuri care a dus la 
prerogativelor organelor

roiului 
unitară

mă șurile
C.C. al

acțiunile întreprinse pentru creș
terea rolului și atribuțiilor organi
zațiilor de masă și obștești.

Efecte multiple asupra procesului 
de perfecționare a vieții sociale au 
avut crearea, la scurt timp după 
Conferința Națională din 1967, a 
Frontului Unității Socialiste, ca or
ganism politic cu caracter larg re
prezentativ, consfințind din punct 
de vedere organizatoric unitatea so- 
cial-politieă a întregii noastre na
țiuni în jurul partidului, precum și 
constituirea consiliilor naționalită
ților conlocuitoare, care s-au dove
dit apte să lărgească participarea 
sistematică a acestor naționalități 
la viața socială. Pe baza experienței 
dobîndite în acest răstimp. Confe
rința Națională din iulie 1972 a sta
bilit un șir de măsuri vizînd creș
terea . rolului F.U.S., extinderea 
coordonării activității organizațiilor 
componente în diferite domenii.

Dacă perioada care a trecut de la 
Conferința Națională din 1967 apare 
ca cea mai rodnică din întreaga 
epocă a construcției socialiste, a- 
ceasta se datorește în mod decisiv 
faptului că ea a fost perioada în 
care însuși modul de exercitare a 
rolului conducător al partidului a 

înregistrat profun
de progrese calita
tive. Viața a de
monstrat și demon
strează zț de zi că 
toate marile trans
formări revoluțio
nare care au an
grenat România pe 
orbita progresului 
și civilizației socia
liste sînt efectul 
nemijlocit al poli
ticii marxist-leni- 

partidului, înfăptuită 
abnegație și neabătută 
de întregul popor, care

niște a 
cu elan, 
încredere _ . . . .
vede în ea propria sa politică.

O deosebită însemnătate princi
pială și practică pentru realizarea 
cerinței legice de creștere a rolului 
conducător al partidului are indi
cația programatică a Conferinței 
Naționale din 1972 privitoare la ne
cesitatea integrării tot mai organice 
a partidului în activitatea și viața 
întregii societăți. Vaste implicații 
pentru munca de partid este me
nită să aibă, totodată, orientarea 
spre îmbinarea tot mai strînsă a ac
tivității de partid și de stat, ca un 
proces legic în dezvoltarea societă
ții noastre.

în lumina acelorași exigențe ale 
creșterii rolului său conducător, a- 
pare drept unul din marile merite 
ale partidului nostru faptul de a fi 
luat curs ferm spre elaborarea prin
cipiilor de bază ale științei condu
cerii societății socialiste și aplicarea 
lor consecventă în toate comparti
mentele vieții sociale.

Aceste măsuri se îmbină armonios 
cu prevederile Programului P.C.R. 
pentru îmbunătățirea activității po- 
îitico-ideologice, precum și cu obli
gațiile deouirgînd din proiectul de 
Norme ale vieții și muncii comuniș
tilor ; îndeplinirea lor riguroasă 
constituie „un test" al responsabi
lității partinice, al principialității și 
combativității revoluționare a tutu
ror membrilor de partid. Pretutin
deni, în fiecare loc de muncă, co
muniștii trebuie să se afirme ca 
organizatori ai acțiunii sistematice 
pentru înfăptuirea exemplară a sar
cinilor ce revin colectivului respec
tiv din programul stabilit de Con
gresul al X-lea și Conferința Națio
nală din iulie 1972. să fie nemijlocit 
și concret angajați în înfăptuirea 
hotărîrilor recentei plenare a C.C. al 
I’.C.R. Depinde de exemplul perso
nal al fiecărui comunist ca toate 
organizațiile de partid să se afirme 
tot mai pregnant ca forța dinamică 
a colectivului respectiv, capabilă 
să-i pună din plin in .valoare re
sursele și să-i mobilizeze elanul, 
energia, capacitatea creatoare în 
lupta pentru înfăptuirea politicii 
marxist-leniniste a partidului, pusă 
în slujba accelerării dezvoltării 
economico-sociale a tării.

/ I FAPTUL 
DIVERS

I Mineri 
' la datorie
Ilntr-una din nopțile trecute, 

peste masivul Țibleșului s-a

1 abătut o puternică furtună, în
soțită de o ploaie torențială. 
Iazul de decantare de la Ex
ploatarea minieră Băiuț (Mara- I mureș) era in pericol. Sterilul 
se găsea la un pas de „evada
re". Minele de la Băiuț și flo- 

Itația erau amenințate să fie 
scoase din producție pentru o 
perioadă îndelungată. Zeci de I mineri și preparatori au început 
acțiunea de consolidare a iazu
lui. Lucrările au durat mai 
bine de 36 de ore. In tot acest

Itimp, minerii prezenți la lucru 
n-au pus geană pe geană. După 
două nopți și o zi de luptă în- 
Icordată cu furia apelor, oame
nii s-au adunat la „apel". Ca
drele din conducerea exploată
rii miniere, care s-au aflat tot 1 timpul in mijlocul minerilor,
i-au felicitat pentru această iz- 
bîndă, pentru abnegația de care 

Iau dat dovadă.

Atenție, 
I bolizi!

I Străzile orașelor nu sînt 
piste pentru raliuri. Fie și din 
simplul oonsiderent că, potrivit

I regulamentului de circulație, pe 
ele nu se poate circula decît 
cu viteze sub 60 km pe oră. 
Dar, așa cum nu o dată

I putem constata, multe dintre 
mașinile care trec ca fulgerul 
pe artere intens circulate sfi- 

Idează, în, chip ostentativ, aceas
tă „barieră" de siguranță a tra
ficului rutier. Rezultatele ? In 

Idupă-amiaza zilei de 30 noiem
brie, automobilul 3-B-1999. con
dus de șoferul Nicolae Gruianu 

Idin comuna Sîrbeni (Teleorman), 
circula ca un bolid pe șos. Ki- 
seleff din București. Lingă 
Arcul de Triumf, la inter- I secția cu str. Docenților (a-
dică acolo unde, în urma mai 
multor accidente, trecerea de I pietoni a fost marcată și prin 
semnale electrice), a lovit un 
pieton, surprins în imediata a- 
propiere a liniei zebrate, acci- I dentindu-1 mortal. Două zile I mai tirziu, pe aceeași arteră, la 

• intersecția cu str. Monetăriei, I mașina 5-B-4420, condusă de
Mircea Dragomir, săvîrșea un 
aaciident grav în condiții simi- 

Ilare. Și exemplele ar putea con
tinua. Ele atestă existenta unor 
vitezomani iresponsabili, cărora 
trebuie să li se pună o barieră I categorică și definitivă pe dru
murile publice; Pentru aceasta î 
însă este necesar ca și organele 

Ide circulație ale miliției să in
tre „în viteză" și să-i sancțio-/ 
neze cu toată severitatea.
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GALAȚI (Corespondentul 
„Scînteii", T. Oancea). — în ul
timii ani, întreprinderea indus
trială de stat „Textila" din Ga
lați a cunoscut un amplu proces 
de modernizare. Au fost mon
tate noi ringuri și războaie, fo- 
losindu-se mai judicios spațiul 
de producție existent. De curînd, 
aici a intrat în producție o nouă 
mașină de imprimat în 8 culori 
de mare productivitate.

— Modernizarea unităților 
noastre și creșterea volumului 
de țesături imprimate — ne 
spune tovarășul Valeriu Stoe- 
nescu, directorul I.I.S. „Textila" 
Galați — au în vedere o mai 
bună valorificare a producției 
noastre, îmbunătățirea continuă 
a calității acesteia. Datorită mă
surilor luate, ponderea produc
ției de țesături imprimate a spo
rit de la 40 la 60 la sută. în a- 
celași timp, sarcinile planului 
pe 11 luni ale anului au fost 
îndeplinite cu 5 zile mai devre
me. Pînă acum am obținut pes
te prevederile planului o pro7 
ducție suplimentară de 83 tone 
fire bumbac, 51 000 metri pătrați 
țesături finite, 25 000 metri pă
trați textile nețesute și altele.

In ziarul „Scînteia' 
din 10 octombrie a.c. 
a apărut articolul in
titulat : „De la circu
lara-mamă la circula
ra-fiică și, de aici, la 
alte circulare", care 
aducea în discuție vo
lumul mare de hirtii 
(multe inutile) puse 
în circulație in relații
le dintre diverse or
gane departamentale 
și direcțiile de specia
litate ale 
populare

Ce a urmat după a- 
pariția respectivului 
articol, aflăm din răs
punsurile trimise re
dacției de diverse or
gane vizate.

„Criticarea aspecte
lor negative cu pri
vire la indicațiile ce 
se dau de către insti
tuțiile și organele 
centrale unităților sub
ordonate — se spune 
in răspunsul Ministe
rului de Finanțe — do
vedește insuficienta a- 
profundare a proble
melor pe care le ridi
că punerea în aplicare 
a unor acte normative. 
Emiterea de dispoziții 
la dispoziții sau de 
completări la indica
ții creează, de regu
lă, greutăți organelor 
chemate să pună în a- 
plicare actul respectiv 
normativ (...)

Cu toate că în arti
colul publicat de 
„Scinteia" se arată 
că numărul circulare
lor emise de Ministe
rul Finanțelor s-a re
dus, totuși aspectele

ridicate au fost prelu
crate în cadrul direc
țiilor noastre, insiStîn- 
du-se pe posibilitățile 
de reducere in conti
nuare a circularelor, 
în acest sens s-a 
pus un accent deo
sebit pe temeinica cu
noaștere a actului 
normativ și a sarcini-, 
lor ce decurg din el,

ganizare, control 
personal din Ministe
rul Agriculturii, In
dustriei Alimentare și 
Apelor — a stat și stă 
permanent in atenția 
conducerii ministeru
lui nostru. Activitățile 
multiple și foarte di
verse ale M.A.I.A.A.. 
precum și faptul că în 
acest an condițiile cli-

țiunilor, adreselor etc. 
Ca urmare a acestei 
analize s-au luat noi 
măsuri pentru raționa
lizarea în continuare a 
modului de elaborare 
și a circuitului cores
pondenței și pentru 
trimiterea în unități a 
unui număr mai mare 
de specialiști '.din mi
nister, în vederea so-

altfel, numărul acesto
ra nici nu ni se pare 
prea mare, fiind vorba 
de primirea in medie 
a două acte pe zi și de 
trimiterea în medie a 
3—4 acte pe zi la di
verse unități 
subordonate.
tor 
ca 
care

sanitare
Pe vii- cursul 

strădui precierea 
actelor

rifică și se înaintează 
tot prin serviciul 
statistică. sanitară 
direcției sanitare, 
ajunge la un total 
nual de 25 modele 
formulare, însumînd 
144 de raportări în 

unui an. A-
ne vom 
numărul 
vor fi trimise de mului acestor

consiliilor 
județene.

| Mufloni de... 
I Dobrogea
• In zona silvică Băneasa-Negu- 
Ireni, din județul Constanța, 

prin strădaniile deosebite ale 
silvicultorilor locali, s-a acli- 

Imatizat in ultimii 6 ani muflo- 
nul. specie sălbatică de ovine 
originară din Corsica și Sardi
nia. Adaptindu-se condițiilor de 

Iaici. colonia de mufloni numă
ra la ultima inventariere cine
getică peste 350 exemplare. Do- 

Ivadă că ea a găsit în sudul Do- 
brogei condiții optime de dez
voltare.

| Ulița copiilor
Dacă ulițele comunei Unțeni, I județul Botoșani, ar primi de

numiri, una ar trebui s-o pri
mească, neapărat, pe cea din I titlu. Motivul ? Uliță obișnuită' 
în peisajul comunei, nici mai 
lungă, nici mai scurtă ca alte- 

Ile. ea se distinge prin aceea că 
aproape toată ziua este plină 
de copii. Lucru firesc, dacă mai 
adăugăm că. la o populație de I circa 5 000 de suflete, cit nu
mără întreaga comună, din cei 
aproape 1 000 de copii, nu mai 1 puțin de 404 locuiesc pe ulița
în cauză.

■ Cascador din 
imprudență

Viteza — o știe orice condu- 
' câtor auto — nu-i bună nicioda- 
Ită, dormite acum, in pragul 

iernii, cînd șoselele sint acope
rite cu polei. Mihai Popa din 

I Bacău apăsa insă pe accelera
tor. Trecînd peste pasajul de 
nivel de la intrarea in oraș, a 
fost nevoit să frineze brusc. Re- 

Izultatul ? Mașina a ieșit prin pa
rapetul podului și... a aterizat, 
de la înălțimea de peste 12 me- 

Itri, direct pe linia ferată. Auto
mobilul s-a făcut zob, iar con
ducătorul lui, devenit cascador 
fără voie, a fost rănit, scăpind 

I ca prin minune cu viață.

Prietenie...
I penală
I Maiorul de miliție Nicolae 

Beșleagă efectua o anchetă pe
nală in care era implicat Crăciun 

IEzechil, șofer la întreprinderea 
pentru industrializarea laptelui 
București. In timpul cercetări- 

Ilor, Dumitru Ștefan, din str. 7 
Noiembrie nr. 59, șofer la între
prinderea de industrializare a 
cărnii București, s-a prezentat 

Ila ofițerul de miliție și — după 
cum a declarat el — „in cali
tate de prieten" cu C.E., i-a ofe-

Irit 15 000 lei pentru... clasarea 
dosarului amintit ! La scurt 
timp după aceasta, D.Ș. „și-a 
onorat" oferta in localul ageh- 

Iției C.E.C. nr. 45. Dar cum la 
această operație au asistat și re
prezentanții organelor de procu- 

Iratură, „salvatorul" lui C.E. a 
devenit in mod automat „eroul" 
unui nou dosar penal.

| Rubrică redactată de ;
Dumitru T1RCOB 
Gheorghe POPESCU 
ți corespondenții „Scînteii"

ceea ce influențează 
negativ luarea celor 
mai judicioase hotărîri 
de către organele de 
conducere. In sensul 
celor de mai sus, sis
temul informațional 
sanitar a suferit an de 

an. A- an substanțiale redu- 
necesității ceri și simplificări.

Cu toate acestea, 
considerăm că unele

de 
■al 
se.
a- 
de-

numărului și volu- 
situa-

ECOUL ANCHETELOR „SCÎNTEII1

De la circulara-mamă
nu se va mai ajunge la circulara-fiică

pe colaborarea tutu
ror factorilor de răs
pundere care pot și 
trebuie să contribuie 
la emiterea unor in
dicații clare și com
plete, atunci cînd a- 
cestea sînt absolut ne
cesare. Considerăm 
semnalul din articolul 
apărut drept bine venit 
și sîntem de acord cu 
concluziile ce se des
prind din el". .

..Problema raționa
lizării corespondentei, 
reducerii acesteia la 
minimum necesar — 
se arată în răspunsul 
primit din partea Di
recției generale de or-

matice deosebite au 
influențat negativ des
fășurarea proceselor 
de producție în unită
țile agricole, au făcut 
să se elaboreze și să 
se trimită în unitățile 
din subordine un nu
măr relativ mai mare 
de hotărîri, precizări, 
recomandări etc. Apa
riția articolului men
ționat, conținind as
pecte reale și concre
te, a prilejuit condu
cerii ministerului efec
tuarea unei noi ana
lize .(asupra modului 
cum se desfășoară e- 
laborarea și transmite
rea ordinelor,

luționării operative a 
problemelor la fața 
locului. Mulțumindu- 
vă pentru ajutorul dat, 
vă asigurăm că proble
mele ridicate în arti
colul publicat vor 
fi urmărite în conti
nuare cu perseveren
ță de către conduce
rea ministerului și so
luționate cu toată răs
punderea".

„Revăzînd conținu
tul acestor acte — se 
spune in răspunsul 
Direcției sanitare a ju
dețului Mehedinți — 
putem 
marea

afirma că in 
lor majoritate 

instruc-, ’rpu necesare (...) De

către direcția sanita
ră unităților subordo
nate să fie redus la 
maximum posibil, fără 
a afecta bunul mers 
al serviciului. Refe
ritor la situațiile și 
dările de seamă sta
tistice, precizăm că a- 
nual serviciul de sta
tistică sanitară întoc
mește și înaintează 
Ministerului Sănătății 
un număr de 85 de ast
fel de 
gînd la 
tuațiile 
seamă 
care le
tățile sanitare 
donate, și 'care se ve-

seamă 
să 

vedere mo- 
este conceput. 
informațional

care 
de 

avem 
pentru 
luării

situații. Adău- 
acestea și si- 

și dările de 
statistice, pe 

întocmesc uni- 
subor-

ții și dări de 
statistice trebuie 
aibă în 
dul cum 
sistemul 
sanitar.

în situația in 
dorim ca volumul 
date, pe care-1 
la dispoziție 
fundamentarea
deciziilor, să fie bogat, 
atunci sînt necesare un 
număr proporțional de 
mare de situații și 
dări de seamă statis
tice. Reducerea acestor 
raportări sub o anumi
tă limită determină 
furnizarea unui număr 
sărac de informații.

dări de seamă statis
tice sanitare pot > fi 
simplificate".

Un răspuns la i 
lași articol am 
mit, de asemenea, 
din 
de stat pentru protec
ția muncii din Ministe
rul Muncii, în care — 
după ce se precizează 
că numărul exact al 
informărilor cerute de 
la județul Mehedinți a 
fost de 14 și nu de 22 
cum declara în articol 
directorul direcției lo
cale pentru probleme 
de muncă și ocrotiri 
sociale — se spune : 
..Subliniind necesitatea

ace- 
pri- 

. și partea Inspecției

informărilor pentru 
activitatea de sinteză 
și de îndrumare și ți- 
nînd seama de obser
vația critică cuprinsă 
în articolul amintit, la 
consfătuirea de lucru 
cu inspectorii șefi ai 
inspectoratelor județe
ne ținută la Brașov în
tre 26 și 28 octombrie 
a.c. s-a indicat ca, pen
tru acțiunile care sînt 
cuprinse în planul de 
muncă al inspecției și 
al inspectoratelor ju
dețene de protecția 
muncii, și care sînt 
deci cunoscute din 
timp, constatările și 
propunerile să fie in
cluse în informările 
trimestriale și să nu 
se mai întocmească in
formări separate".

Sînt de apreciat, 
fără îndoială, măsu
rile preconizate de 
departamentele vizate 
și unitățile subordo
nate lor pentru rațio
nalizarea circulației 
actelor, pentru sim
plificarea și reducerea 
lor la strictul nece
sar. astfel incit de la 
circulara-mamă să nu 
se mai ajungă la... cir
culara-fiică. Sînt ne
cesare, fără îndoială, 
organizarea în conti
nuare a unor analize și 
controale propriii, pen
tru depistarea tuturor 
canalelor care absorb 
hirtii inutile. pentru 
dezvoltarea unui sis
tem informațional bine 
pus la punct.

Constantin
PR1ESCU

y
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Se poate spune că în u- 
riașa operă de transforma
re social-eoonomică a ță
rii ultimii ani au însemnat 
o perioadă de etervescen- 
ță creatoare, caracterizată 
printr-o mobilizare fără 
precedent a energiilor și 
o participare crescîndă a 
maselor la elaborarea po
liticii economice și la tra
ducerea ei în viață. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu șe" 
referea în mod explicit la 
această problemă în expu
nerea la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 3-5 noiembrie 
1971 : „Fără a nega cîtuși 
de puțin rolul esențial al 
forțelor de producție în 
dezvoltarea societății, noi 
pornim de la teza, de ase
menea, marxistă, că Ia rin- 
dul ei conștiința poate e- 
xercita o puternică inriu- 
rire asupra mersului înain
te al societății, că ideile 
înaintate, cucerind mase
le, devin o uriașă forță ma
terială a progresului". Con
știința a devenit factor im
portant al procesului eco
nomic, punînd în mod des
chis acțiunea omului sub 
semnul marilor finalități, 
al realizării valorilor fun
damentale care definesc 
specia ginditoare. Proble
ma se mută acum de pe te
renul abstract al conside
rațiilor generale în sfera 
activității concrete a fie
cărui om al muncii. La u- 
zina Rulmentul din Bra
șov, de pildă, chemarea, de
venită hotărire a întregului 
popor : „Cincinalul înain
te de termen" nu a rămas 
doar la stadiul imperative
lor frumoase, ci s-a meta
morfozat în sarcină pre
cisă a fiecărui colectiv de 
muncă, a fiecărui mun
citor și utilaj. Salaria- 
ții fabricii știu că cin
cinalul în patru ani și ju
mătate înseamnă că pla
nul trebuie realizat în 54 
de luni în loc de 60, ceea 
ce presupune ca fiecare 
plan anual să fie îndepli
nit în 10,8 luni, cel lunar 
în 22,9 zille față de 25,5, iar 
planul de producție pe opt 
ore să fie îndeplinit de fie- 
oare om în șapte ore. Toată 
lumea cunoaște ce înseam
nă aceste prevederi, ele 
au fost dezbătute în adu
nări de partid, de sindicat, 
în ședințele cu toți mun
citorii. Sensul lor adine se 
referă la creșterea bună
stării oamenilor muncii, la 
atingerea unui asemenea 
nivel al producției materia
le care să permită situarea 
României între țările dez
voltate dip punct de vede
re economic, cu un dina-

f

mism social și o capacitate 
mare de a asigura cetățe
nilor săi o viață îmbelșu
gată. Munca politică și în
treaga activitate a colecti
vului de la „Rulmentul" 
s-a concretizat în rezulta
te impresionante. Din ana
liza datelor obținute în pri
mele zece luni ale anului 
se poate estima că în 1972 
producția globală va fi 
realizată în proporție de

rectorul general al uzinei, 
în urmă cu șase ani „Rul
mentul" nu-și îndeplinea 
planul și se afla într-o si
tuație dificilă. Ne-am dat 
seama că ceea ce lip
sea nu era decît încre
derea în forțele proprii, 
convingerea că putem face 
tot atît de mult și de 
bine ca și alții, dacă nu 
chiar mai mult. Am stu
diat fiecare mașină în

livii are un decalaj de o 
lună, deși înainte nu își 
realiza nici măcar planul 
curent". Pasiunea tuturor 
și asumarea conștientă 
sarcinilor economice 
decis destinul mare
uzinei, care astăzi este 
competitivă pe plan inter
național și a realizat un 
curs de revenire al leului 
dintre cele mai bune din 
țară.

„RULMENTUL“-BRAȘOV
/

a 
au 
al

toată 
a unui 
muncă, 
într-un

Aurel-Drațjoj 
MUNTEANU

din

I

Imagine cotidiana pe ogoare. Tractoarele lucrează

haară și noaptea
HARGHITA: Se

neîntrerupt la execuiarea arăturilor de toamnă

tul că neglijența Înseamnă 
yo carență de conștiință ce
tățenească. S-au dezbătut 
exemplele cele mai flagran
te de nepăsare față de in
teresele colectivului, s-a 
arătat că interesul gene
ral înseamnă in ultimă in
stanță interesul fiecăruia 
și că buna reputație a fa
bricii duce la sporirea po
sibilităților de a rezolva pro
blemele sociale și persona-

Noi am făcut ceea ce 
spus dinsul : am aruncat 
STAS-urile cînd nu au fost 
bune Ai am dat curs liber, 
inițiativei oamenilor mun
cii, colectivelor noastre. 
Am luat măsuri pentru lu
crul in trei schimburi, 
mult înainte, astfel 
la ora actuală toate 
țiile de bază lucrează 
acest regim, iar indicele de 
utilizare a mașinilor este 
de 94,6 la sută, comparabil 
cu cele mai bune 
lume". Intr-adevăr, in toa
tă uzina „Rulmentul"

Eforturi neslăbite

0 uzină în care fiecare om
are cincinalul lui

eșalonat pe ani, trimestre, luni și zile,
măsurat gospodărește cu micronul, gramul și secunda

102,6 la sută, i. 
producția marfă 
la sută, 
depăși 
planul 
va fi 
nătățit. 
date din 
zinei, definitorii pentru sta
diul activității productive 
și semnificative pentru 
munca politică de aici.

La ora actuală, 
mentul" se află în 
întreprinderilor pe 
ră, este un colectiv 
gat, capabil să-și asume o- 
rice sarcină, cu o remarca
bilă disciplină de producție.' 
„Oamenii au fă cut totul, a-1 
firmă tovarășul Badea, di-

în timp ce 
i — de 104,7 

Angajamentul de a 
cu 2,5 la sută 
la producția marfă 
el însuși imbu- 
Sînt numai cîteva 

„palmaresul" u-

con- 
fără 
ex-

„Rul- 
fruntea 
ramu- 
inche-

parte, posibilitățile tehni
ce și încărcarea lor, 
trodind zi și noapte, 
exagerare, dacă erau 
pioatate rațional. Ne-am o-
cupat foarte mult de apro
vizionarea uzinei, cu un 
plus de prevedere în acest 
sens, pentru a nu întreru
pe nici o clipă lucrul din 
pricina lipsei de material. 
De asemenea, colectivul de 
conducere 
sprijinul 
partid, a 
un decalaj de 
permanent, pe tot 
tehnologic,

'<> permite
1 de vreo tntîrziere. La 
actuală, de pildă, secția co-

al uzinei, cu 
comitetului de 
militat pentru 

fabricație 
fluxul 

pentru a nu 
să fim „gîtuiți" 

ora

Rezultatele „Rulmentu
lui" nu s-au născut însă 
ușor. A fost nevoie de bi- 
ruirea unei anumite iner
ții, de eradicarea indisci
plinei, a risipei de timp și 

• de energie. în prima zi a 
introducerii unui nou re
gulament au rămas in a- 
fara fabricii o sută de în- 
tirziați de la serviciu. La 
ora actuală, toată lumea 
vine la timp la uzină. Toți 
membrii de partid, organe
le politice și de conducere 
administrativă au fost mo
bilizate împotriva lejeri- 
tăț.ii, a celor certați cu dis
ciplina. Obiectivul princi
pal a fost de a face limpe
de pentru toată lumea fap-

le ale salariațiâor săi. Cri
tica și autocritica au deve
nit arme curente, iar pa
nourile cu exemple nega
tive s-au dovedit eficace, 
rareori intimplindu-se ca 
cineva să revină de mai 
multer ori în chenarele lor 
incomode. „Colectivul și-a 
înțeles întotdeauna sarci
nile și am convingerea că 
vom realiza prevederile 
maximale ale planului. Am 
urmărit cu atenție lucră
rile recentei plenare și mai 
ales cuvîntarea tovarășu
lui Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, care 
ne-a onorat de cjteva; ori, 
vizitind uzjna și dindiu-ne 
indicații foarte prețioase.

nu 
vei găsi nici o mașină care 
să stea în afara timpului 
planificat pentru reparații 
și control. Acesta este con
ținutul celebrei inițiative, 
cunoscută în întreaga țară, 
Micronul, gramul, secunda : 
o muncă de calitate, măsu
rabilă în micronii apara
telor de control ai rulmen
ților, cu un consum cit 
scăzut de metal (nici 
gram irosit !), folosind 
mod rațional timpul 
muncă. Aici îndemnul 
varășului Ceaușescu de 
realiza prevederile anga
jamentelor suplimentare 
fără un consum mai mare 
de forță fizică, ci prin mai 
buna organizare și folosi
re a rezervelor, este o rea
litate. Lucrul în trei schim
buri nu permite orele su
plimentare ; trebuie ex
ploatate mai intens posi
bilitățile celor opt ore. Un 
panou, care poate fi găsit 
peste tot, cheamă : „Nici o 
mașină, nici un utilaj sub 
randamentul planificat, njei 
un minut neiucrat. Un mi
nut nelucrat în uzina noas
tră reprezintă o pagubă de 
peste 3 000 Iei". De aceea, 
la „Rulmentul" s-a intro
dus controlul, sau mai bine 
spus autooontrolul riguros, 
pe toate liniile de fabri
cație. Fiecare utilaj are a- 
paratele sale și muncitorul 
este in permanență con
fruntat cu calitatea muncii, 
cu randamentul și cu sta
rea mașinii pe care o con
duce. Controlul este de alt
fel draconic la „Rulmentul" 
și, în acest fel, s-a ajuns la 
situația de a nu avea pînă 
acum nici o plîngere cu 
privire la calitate. în spa
tele rigorii evidente pe ca
dranele aparatelor de mă
surat se află însă toată 
substanța umană 
mare colectiv de 
Dar despre asta 
număr viitor.

mai

pentru încheierea
araturilor de toamna!
VRANCEA
In două schimburi

Pentru încheierea grabnică a 
arăturilor, mecanizatorii nu pre
cupețesc nici un efort, li pes
te 350 de tractoare s-a organizat 
munca in două schimburi. De a- 
semenea, toate tractoarele au 

fost grupate cite 10—12 pentru a înlesni aprovizionarea cu carburanți și 
pentru înlăturarea operativă a diferitelor defecțiuni. Lucrindu-se ast
fel, in ultimele zile, ritmul arăturilor s-a intensifioat. In cooperativele 
agricole din Mărășești, Făurei, Ciușlea, Soveja, Răcoasa și altele, ară
turile sint aproape încheiate. In aceste unități, unde solul este mai 
argilos și umed, s-a arat cu cite două tractoare la un plug.

Se apreciază că, în județ, în următoarele 12 zile, arăturile se vor 
încheia pe întreaga suprafață. Pentru a grăbi eliberarea terenului și 
a se crea front larg de lucru tractoarelor, între cooperativele agri
cole au fost organizate acțiuni de întrajutorare cu mijloace de trans
port. Ca urmare, în ultimele zile au fost eliberate peste 10 000 hec
tare pe care acum se fac arături de toamnă. In cooperativele agri
cole din Nănești, Rîmniceni și Măicănești, unde, pe tarlale mai băl
tește apa, cooperatorii sapă șanțuri de scurgere.

Rămase în urmă sint arăturile în I.A.S. di>n cauză că terenul nu 
a fost eliberat decît în proporție redusă. Este necesar să se întreprindă 
măsuri eficiente, operative, astfel îneît și în aceste unități eliberarea 
terenului și executarea ogoarelor să se încheie în cit mai scurt timp.

BRAȘOV: Acțiuni 
de întrajutorare

în județul Brașov, la indica
ția comitetului județean de 
partid, au fost întreprinse o se
rie de măsuri pentru intensifi
carea ritmului de executare a 
arăturilor de toamnă. In pri

mul rînd au fost concentrate un număr suplimentar de camioane și 
•remorci la eliberarea terenului și îndeosebi la transportul sfeclei de 
zahăr din cîmp. Din cauza excesului de umiditate, multe tractoare 
se folosesc la remorcarea camioanelor și altor mijloace de transport, 
îndeosebi în unitățile situate în Tara Bîrsei. Tinînd seama că în 
această zonă sînt cele mai mari suprafețe nearate, au fost organi
zate ample acțiuni de întrajutorare între cooperativele agricole. Spre 
exemplu, aproape 6 sută de tractoare din zona Făgărașului și 60 din 
zona Rupea au fost transferate în cooperativele unde este de exe
cutat cel mai mare volum de lucrări la arăt. Beneficiarii acestui spri
jin sint, îndeosebi, cooperatorii din Codlea. Ghimbav. Cristian, Bod, 
Hărman și altele. Este necesar însă să fie, mai larg, extinsă muneg: . 
în schimburi prelungite sap în două schimburi,, cu atît.mai multjn$u/ ,- 
cit arăturile se pot efectua mai bine în nopțile și diminețile cînd pă- 
mîritul este înghețat la suprafață.

CE ROL POATE JUCA AMBIȚIA
ÎN CREȘTEREA PRODUCȚIEI

— N-aț putea vorbi de recolta a- 
cestei toamne fără să mă gîndesc cit 
de migălos am pregătit-o încă din 
toamna trecută — ni se destăinuie 
Gheorghe Jiga. președintele coopera
tivei agricole din Bistrița,

...Se derulează, secvență cu secven
ță, episoade de muncă desfășurate pe 
distanța dintre două toamne. Ele 
încep în urmă cu un an, la șărbăto-
1 irea „Zilei recoltei". Atunci, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a ținut o cu- 
vîntare în care, felicitîndu-i pe frun
tașii recoltelor bogate, a adresat lu
crătorilor ogoarelor o vibrantă che
mare pentru realizarea, în întreprin
derile de stat și cooperativele agri
cole, a unor producții cit mai mari, 
incurajîndu-i în
aspirația de a 
obține 4 500 ' kg 
griu la hectar și 
5 000 kg porumb 
la hectar, în con
dițiile unor su
prafețe neirigate.

Unul dintre 
miile de destina
tari ai mesajului 
secretarului ge
neral al partidu
lui a fost și or
ganizația de par
tid din cooperati
va agricolă din 
Bistrița. Pe loc, 
fără a

■tepta
din partea cuiva, 
comuniștii de 
aici au început 
să chibzuiască a- 
supra răspunsu
lui ce-1 aveau de 
dat. Recolta de 
porumb era de
2 800 kg la hec
tar. Cum să a- 
jungă de la o 
toamnă la alta 
la un asemenea 
de producție încă _____
aici, la 5 000 de kilograme la hectar ? 
Unii — mai sceptici — și-au dat cu 
părerea : „Mult, foarte mult. Ne cam 
aventurăm". A trebuit depusă o mun
că stăruitoare nu numai pentru pre
gătirea viitoarei recolte, ci și pentru 
pregătirea oamenilor, pentru ca unii 
din aceștia să depășească momentele 
de cumpănă, de ezitare și neîncredere 
în forțele proprii. „în fiecare încer
care e o sămînță de izbîndâ" — și-au 
spus comuniștii din organizația de 
partid din ferma 2. Stabilindu-și un 
minuțios plan „de bătălie" ei au „a- 
tacat" — curajos, cu ambiția sănă
toasă de a-și demonstra lor și altora 
că se poate obține mai mult — ceea 
ce s-a numit la un moment dat „re
duta" celor 5 000 de kilograme. In pri
mul rind prin muncă exemplară. In 
adunările de partid, în discuțiile de zi 
cu zi cu oamenii', in activitatea agita
torilor s-a insistat cu deosebire asupra 
necesității executării lucrărilor in 
timpul optim și de cea mai bună ca
litate ; s-a urmărit ca fiecare țăran 
cooperator să înțeleagă că de munca 
lui, a tuturor la un loc, depinde rea
lizarea angajamentului luat.

...A trecut un an de cînd țăranii

cooperatori din Bistrița au recepțio
nat chemarea secretarului general al 
partidului de a realiza producții cit 
mai mari. Acum, porumbul a ajuns 
in hambare și la bazele de recepție. 
„Contabilitatea" cîmpului a fost în
cheiată, consemnîndu-se o producție 
medie de 5 700 kg porumb la hectar 
în condițiile unor suprafețe neirigate. 
Fără să socotească acest succes o li
mită, urmărind îndeplinirea indica
țiilor secretarului general al partidu
lui care arăta la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. că și în viitor accen
tul principal se va pune pe sporirea 
producției de cereale, cea mai mare 
creștere prevăzîndu-se a se realiza la 
producția de porumb, comuniștii din

Țăranii cooperatori dintr-o zonă
o demonstrează

,neagricolă“
în mod concludent:

M

Al PARTIDULUI, EI ȘI-AU PROPUS Șl AU OBȚINUT,
aș-mai

indicații

PORUMB LA HECTAR. 1N LOC DE 2800 KG

salt, la un „virf“
neatins pe

fermă au hotărît ca în toamna anu
lui viitor să se întreacă din nou pe 
ei înșiși și să urce ștacheta la 6 000 
kg porumb la hectar.

Frumoase aspirații. Ambițioase gîn- 
duri. De la o toamnă la alta, Bistrița 
se recomandă cu aceiași, dar parcă 
mereu cu alți oameni. Și cu alte re
colte.

...Ne-am fi putut încheia aici în
semnările noastre despre saltul vi
guros al producției de porumb de la 
cooperativa agricolă din Bistrița 
dacă n-am fi aflat de alte „planuri" 
ale organizației de partid și care au 
drept punct de pornire tot o sarcină 
importantă la care s-a referit tovară
șul Nicolae Ceaușescu in expunerea 
făcută la plenara din noiembrie a 
C.C. al P.C.R. După încheierea recol
tării și insămințărilor de toamnă aici 
se pregătește o nouă campanie... pe 
care am putea-o numi a spiritului 
gospodăresc, întreprinzător.

Am aflat că „planul" comuniștilor 
de aici, al președintelui cooperativei, 
noua campanie pe care ei se pregă
tesc s-o declanșeze în aceste zile, ur
mărește curmarea risipei de pămint 
și folosirea fiecărei palme din aceas
tă avuție națională.

Pe cimp, în fața terenurilor din

zona inundabilă a Șieului, urmărin- 
du-i coturile și albia nouă ce și-a 
săpat-o, în discuțiile pe care le-au 
purtat, tovarășii Teodor Olteanu. se
cretar al Comitetului județean Bistri- 
ța-Năsăud al P.C.R., Iulian Fazecaș, 
președintele cooperativei agricole din 
Viișoara. și Vasile Florea, secreta
rul comitetului comunal de partid 
din Șieu Măghieruș, au clarificat u- 
nele din punctele de sprijin ale noii 
acțiuni.

Spunea la un moment dat tovară
șul Jiga : „în pămîntul acesta arid, 
impropriu pentru orice cultură, se 
ascunde o comoară. Să-1 plantăm cu 
răchită. Puieți se găsesc. Ocolul sil
vic e în oraș, ne poate ajuta. Dezvol- 

tînd activitatea 
în cadrul unor 
ateliere anexe, la 
cooperativă sau 
la domiciliu, oa
menii vor putea 
prelucra. în timp 
de iarnă, răchita, 
realizind diferite 
împletituri pen
tru care solicită
rile Ia export sînt 
nelimitate".

— Ideea este 
excelentă — a 
fost de părere 
președintele coo
perativei agricole 
din Viișoara 
mai ales că 
am și făcut 
prim pas în 
ceastă 
Avem 
hectare 
cu răchită, 
primul an. după 
ce ne-am recupe
rat investițiile, 
ne-au mai rămas 
și cîteva mii 
de lei beneficiu, 
noastre. putem

noi 
un 
a- 

privință. 
vreo trei 

plantate 
In /

Irt județul Harghita, organele 
agricole au elaborat un plan o- 
perativ pentru fiecare S.M.A. și 
secție de mecanizare, in ve
derea folosirii la întreaga ca
pacitate a tractoarelor la exe

cutarea arăturilor. O dată cu înghețarea terenului la suprafață s-au 
creat posibilități pentru executarea arăturilor și în zonele cu exces 
de umiditate. Ca urmare a acestor măsuri. Intr-o serie, de coope
rative agricole ca Zetea, Sînmartin, Lăzarea, Temești, Toplița-Ciuc 
și altele, arăturile au avansat mult, existind condiții pentru termi
narea lor 
Simonești, 
și S.M.A. 
schimburi
rații din cadrul județului au mărit numărul de repere de piese de 
schimb la care se face recondiționarea pentru executarea imediată a 
reparațiilor. In zona Ciucului și Gheorghienilor. datorită condițiilor 
grele de lucru, plugurile sînit folosite cu două trupițe. iar în unele 
cazuri se lucrează și cu cite două tractoare cuplate.

in cîteva zile. In cooperativele agricole Felioeni. Eliseni, 
Cristuru Secuiesc, Avrămeni etc., consiliile de conducere 
au creat condiții pentru ca mecanizatorii să lucreze în 
prelungite și în timpul nopții. Cele trei centre de repa-

r
(Urmare din pag. I)

CONSTANȚA
Zilnic 3000

După calculele 
scoate de pe un hectar cu răchi
tă un venit curăț de circa 100 000 lei. 
Frumos, nu-i așa ?

Spre amurg, la comitetul județean 
de partid.

— Iată cum încolțește o inițiativă 
pe care ne propunem s-o urmărim, 
s-o generalizăm — il aud la un mo
ment dat pe tovarășul Teodor 01- 
teanu, secretar al comitetului jude
țean, vorbindu-ne nouă sau poate 
sieși. La rădăcina ei șe află un fel 
de neastimpăr al căutărilor, spiritul 
gospodăresc. întreprinzător. căruia 
nu-i scapă nimic din ceea ce ar pu
tea aduce folos obștii, simțul res
ponsabilității.

...Ce ar mai fi de adăugat la aceas
tă meditație decît că prin proba1 fap
telor, a rezultatelor se vede 
o toamnă la alta cresc, devin 
gate nu numai recoltele, ci 
menii. Poate la anul, 
vreme, il vom auzi din 
ședințele cooperativei : 
vorbi de recolta acestei 
să mă gîndesc cit 
pregătit-o încă din toamna trecută"...

Adică de acum. Din toamna lui ’72.

că de la 
mai bo
și oa- 
această 
pe pre

rie 
nou 
„N-aș putea 
toamne fără 

de migălos am

Constantin MORARU

ceastă importantă activita
te economică și socială se 
desfășoară corespunzător, 
mărfurile ajung în cea mai 
mare parte acolo unde sint 
cerute, repartizarea și, deci, 
aprovizionarea decurge nor
mal. Sint insă unele 
cazuri in care renar- 
tizarea mărfurilor pe teri
toriu se face inegal, fără 
a se avea in vedere criterii 
judicioase, științific sta
bilite. Deși o serie de măr
furi sint solicitate cu pre
cădere în mediul rural, 
în unele județe cumpără
torii de la sate sint puși pe 
drumuri de zeci de km, 
pentru că repartizarea nu 
ține cont de locul de con
sum, oi se face in funcție 
de criterii subiective.

Asemenea deficiențe a- 
par — după cum e lesne 
de constatat — la nivelul 
organelor comerciale loca
le. Ele se datorase 
lipsei unor mărfuri, 
controlului' insuficient
xercitat de unele foruri 
responsabile din județ, mu
nicipii, orașe și comune, cu 
competențe în această di
recție ; ele se datoresc ne- 

• cunoașterii de către aseme
nea foruri a tuturor aspec-

nu 
ci 
e-

k /

telor legate de înfăptuirea 
efectivă a aprovizionării 
corespunzătoare a maga
zinelor, indiferent de locul 
unde acestea sînt plasate.

Consiliile populare, pri
marii, organizațiile comer-

In cooperativele agricole din 
județul Constanta au fost ara
te 124 000 hectare, din cele 150 000 
hectare planificate. Zilnic se 
ară peste 3 000 de hectare, 

să fie mărită. Pentru urgentareazilnică
șir de măsuri privind eliberarea terenului 

și executarea arăturilor pe bază de grafice, întocmite pe fiecare mijloc 
de transport și pe fiecare tractor. Lucrînd cu toate forțele, cooperati
vele agricole Horia, Tichilești, Topalu, Castelu și altele au efectuat 
arături pe întreaga suprafață prevăzută. Bune rezultate au dat măsu
rile întreprinse din timp, din inițiativa comitetului județean de partid 
pentru organizarea întrajutorării între unități. In acest mod au fost 
transportate mari cantități de coceni lingă fermele de animale sau la 
marginea tarlalelor, aștfel incit arăturile nu au fost întrerupte.

Arăturile de toamnă trebuie urgentate în întreprinderile agricole de 
stat. In multe I.A.S., cum sînt Negru Vodă, Amzacea și altele 
această lucrare întirzie din cauză că nu s-a eliberat terenul de 
coceni.

existind condiții ca viteza 
lucrărilor au fost luate un

“X
local, în ineficienta lui. Nu 
este vorba de deziderate 
mai mult sau mai puțin fa
cultative, ci de obligații' 
ferme. Legea cu privire 
la activitatea de comerț in
terior menționează clar da-

aprovizionare și prestare de 
servicii către populație au 
luat ființă și urmează să 
intre în activitate, cu drept 
de decizie, consiliile jude
țene și al municipiului 
București pentru aceleași

Aprovizionarea mereu
mai bună a populației
ciale — a căror îndatorire 
esențială este să vegheze 
permanent, să intervină 
operativ pentru înlăturarea 
deficiențelor — au obligația 
de a controla cotidian re
țeaua comercială, de a se 
informa asupra stării de 
lucruri pentru că, în cele 
din urmă, rădăcina mul
tor neajunsuri se află in 
caracterul sporadic al con
trolului exercitat pe plan

torta comitetelor executi
ve ale consiliilor populare 
județene de a organiza co
merțul cu amănuntul, de a 
repartiza și gospodări ju
dicios fondul de mărfuri în 
localități în care iși des
fășoară activitatea. In acest 
sens, și in aaest spirit, o 
dată cu înființarea Consi
liului pentru coordonarea 
și îndrumarea activității de

probleme. Astfel, aceste 
organe colective de coordo
nare — care cuprind repre
zentanții a numeroase or
ganizații economice și ob
ștești — trebuie să exerci
te în localitățile 
ve, între altele, 
privind planul de 
re a comerțului
conducerea activității 
turor întreprinderilor și or-

respecți - 
atribuții 

dezvolta- 
socialist, 

tu-

ganizațiilor comerciale, rea
lizarea producției de bunuri 
de consum, dezvoltarea 
bazei legumicole și ă pro
ducției locale agroalimen- 
tare, asigurarea rezervelor 
destinate aprovizionării de 
toamnă-iarnă, completarea 
și îmbunătățirea fondului 
de marfă, coordonarea ac
țiunilor de 
desfășurării 
aprovizionare și 
de servicii către 
etc.

Organele locale 
mate să se ocupe înde
aproape și cotidian de buna 
aprovizionare a populației 
nu numai pentru că au a- 
tribuții precise in acest 
sens, nu numai pentru că 
au cadrul legal și organi
zatoric necesar pentru a ac
ționa. Consiliul popular, 
organele sale de specialita
te trebuie să-și facă un 
titlu de mindrie din a or
ganiza și îndruma rețeaua 
comercială de pe teritoriu, 
astfel incit fiecare piață, 
fiecare magazin să fie zil
nic bine aprovizionat. A- 
tunci • populația va fi 
deplin mulțumită că 
sește tot ce-i trebuie, iar 
organele locale vor putea 
fi satisfăcute că și-au fă
cut exemplar datoria.

control asupra 
activității de 

prestare 
populație

sint che-

pe
Să-
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sinteza creatoare
INVĂȚĂMÎNT CERCETARE PRACTICĂ

LUCRĂRILE CONFERINȚEI ȘTIINȚIFICE PE TEMA
la Academia Republicii „STRUCTURI SOCIALE SI RELAȚII SOCIALE
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se apropie mai mult de viață, Socialiste România IN CONDIȚIILE
7

CONSTRUIRII SOCIALISMULUI H

de cerințele reale ale ocrotirii sănătății
Formula de sinteză dialectică „învățămint-cercetare-producție", căreia 

secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, i-a con
ferit o nouă și strălucită expresie in cuvintarea rostită la Cluj cu pri
lejui deschiderii acestui an universitar, situînd-o la baza modernizării 
școlii noastre superioare, iși găsește in învățămintul de medicină și 
farmacie — la care mă voi referi în cele ce urmează — una din cele 
mai fructuoase aplicări. Medicina și farmacia sînt ramuri de învățămint 
legate prin natura for de practica ocrotirii sănătății. Există în această 
privință și o tradiție care a situat învățămintul medical și farmaceutic 
între cele mai avansate din țara noastră, Sub aspectul legării sale de 
producție Și de cercetarea științifică. Totuși bogăția de conținut și in- 
terrelațiile creatoare ale triadei învățămint-cercetare-producție în dome
niul medicinii și farmaciei — ca și în alte ramuri de invățămînt 
superior — nu au devenit elocvente și nu au căpătat forța necesară 
de realizare decit în ultima vreme, prin aplicarea directivelor condu
cerii de partid cu privire la perfecționarea întregului sistem de invă
țămînt.

Prin introducerea practicii zilnice 
„la patul bolnavului" și în labora
toarele clinice, sub forma externatu
lui generalizat, a studenților din anii 
IV, V și VI ; prin extinderea stagii
lor de clinică și a lucrărilor prac
tice din anii I, II și III și prin an
trenarea la practica în producție, 
(respectiv în rețeaua sanitară) și a 
studenților din primii ani, ca și prin 
practica de vară obligatorie pentru 
toți studenții, s-a ajuns în prezent 
la o pondere a activităților practice 
de peste 72 la sută din totalul ore
lor din planul de invățămînt, pon
dere neatinsă vreodată in trecut in 
medicină și farmacie. Dar aspectul 
cantitativ al practicii nu este satis
făcător prin el însuși, ci prin ridi
carea calitativă a acesteia. A învăța 
producînd înseamnă un salt indis
cutabil fată de a 
învăța privind pe 
alții cum produc 
sau cum lucrează, 
citind ori ascuil- 
tînd. Observația, 
ca și lectura sau 
audierea celor 
care își Împărtă
șesc experiența 
iși au rostul și 
în învățămint, dar sentimentul de a ................. ...... - ■=--
serie, _ 
fesiune . nu se conturează 
decât în momentul cînd 
să faci singur, cu mină 
munca respectivă și cînd o 
in condiții „de seră" sau de

formula muncii individuale. și reale, 
în procesul normal de asistență cli
nică sau de laborator, sub controlul 
discret al cadrelor didactice, se de
monstrează infinit mai realistă și 

' mai fertilă. Dacă o asemenea legare 
de practică a fost și este posibilă 
în învățămintul de medicină și far
macie — nu fără a fi susceptibilă de 
perfecționări in continuare — aceas
ta se datorează în mare măsură și 
faptului că înseși cadrele de învăță- 
mînt, în marea lor majoritate, 
fost legate în mod nemijlocit 
producție (de rețeaua sanitară)

beneficieze, în măsură mai mare 
decît pină acum, învățămintul și, 
prin intermediul său, practica o- 
crotirii sănătății, a cărei ridicare 
calitativă ar duce la rîndul ei, în spi
rală, Ia ridicarea calității învăță- 
mintului și a cercetării.

Prin legarea tot mai eficientă a 
Invățămintului de cercetarea ști
ințifică și de practica productivă, 
respectiv de problemele majore ale 
sănătății publice — cadrele didacti
ce și studenții facultăților de medi
cină și farmacie din I.M.F. Bucu
rești înțeleg să răspundă cu tot mai 
bune rezultate Ia chemările secre
tarului general al partidului, peri-, 
tru ca întregul " 
puternic ancorat în realitățile vie
ții noastre sociale.

Prof. dr. docent 
Constantin ANASTASATU 
rectorul Institutului de medicină 
și farmacie din București

învățămînt să fie

Aniversarea a 300 de ani de 
la nașterea marelui 
român 
marcată, 
printr-o 1 
zată de 
Socialiste 
scriitorilor.

Manifestarea a reunit acade
micieni și alți oameni de știin
ță, scriitori, profesori, cercetă
tori științifici. Acad. Ștefan 
Milcu, vicepreședinte al Acade
miei, a rostit un cuvînt omagial. 
Au fost expuse, apoi, co
municările : „Neculce, precursor 
al lui Creangă" — acad. Iorgu 
Iordan ; „Neculce și societatea 
moldovenească a secolului 
XVIII" - prof. Mihail Berza, 
membru corespondent al Aca
demiei ; „Obiectivitatea lui Ne
culce" — prof. Alexandru Piru.

cronicar 
Ion Neculce a fost 

marți, la București, 
ședință festivă organi- 
Academia Republicii 

• România și Uniunea

(Agerpras)

Marți au continuat, in Capitală, lu
crările Conferinței științifice cu par
ticipare internațională, pe tema 
„Structuri sociale și relații sociale în 
condițiile construirii socialismului".

La discuțiile în ședință plenară au 
luat cuvîntui : prof. Ion Rachmuth, 
membru al Academiei de științe so
ciale și politice, care a vorbit despre 
perfecționarea metodelor de condu
cere a economiei naționale : prof. dr. 
Jerzy Ciepielewski, de la Școala su
perioară de științe sociale de pe 
lingă C.C. al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, despre transformările 
cantitative și calitative ale structurii 
clasei muncitoare în condițiile socia
lismului ; Alexandre Enguet, mem
bru al C.C. al Partidului Congolez 
al Muncii, ministrul muncii și al jus
tiției, despre profundele transformări 
sociale din Republica Populară 
Congo ; Toyema Elgarf, profesor la 
Facultatea de drept a Universității 
din Cairo, delegat ai secretariatului 
general al Uniunii Socialiste Arabe, 
despre unele probleme ale democra
ției ; jjrof. dr. Ion Ceterchi, vicepre-

ședințe al Academiei de științe so
ciale și politice, despre perfecționa
rea democratismului și a reglemen
tării juridice ; prof. dr. A. A. Am- 
vrosov, de la Școala superioară de 
partid de pe lingă C.C. al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, despre 
problemele structurii sociale a socie
tății sovietice ; prof, dr; Johannes 
Zelt, de la Institutul de Științe so
ciale de pe lîngă C.C. al P.S.U.G., 
despre mutațiile în structura socială 
din R. D. Germană ; prof. Gheorghe

Șiclovan, de la catedra de organizare 
și conducere planificată a economiei a 
Academiei „Ștefan Gheorghiu11, des
pre eficiența economică, moderniza
rea structurii economiei naționale și 
creșterea economică ; prof. dr. Ion 
Iordăchel, șeful catedrei de sociolo
gie de la Academia „Ștefan Gheor
ghiu", despre raportul dintre struc
tura socială și structura socio- 
profesională.

Lucrările conferinței continuă.
(Agenpres)

fi învățat 
o artă 

i nu 
în

Consfătuire cu 
dramatice și

activul teatrelor 
lirice din țară

au 
de 

.___ . în
care își desfășoară întreaga normă 
zilnică de muncă. De aceea, apre
ciem că o perfecționare în această 
direcție nu poate să vină decit in 
măsura în care se va reuși ca to
talitatea cadrelor

puncte de vedere

însemnătatea lor
sau de a ști o me- 

sau orice altă pro
se 

momentul
deplin 
ajungi 

proprie, 
faci nu 

...____ r„ „_ ____ __ labora
tor, ci in condiții de producție reală 
și de responsabilitate socială.

în acest spirit, în desfășurarea 
„externatului generalizat", studen
ții în medicină pot să participe zil
nic și efectiv, la nivelul pregătirii 
lor, în procesul de ingrijire a bol
navilor. Chiar studenții din primii 
doi ani, care nu au încă cunoștințe 
clinice, sînt orientați spre o prac- 
tică efectivă de niv^P-Sanihar auxi* ; 
liat și nu spre o activitate' „prac-. 
ticp" de spectatori. Un student care 
lucrează dimineața 4 iWe-lri' 
și care în continuare audiază cursuri 
sau frecventează un cerc științific, 
realizează o pregătire solidă și ar
monioasă.

Și în cadrul cursurilor postuniver
sitare, cu durata între 2 și 11 luni, 
fără a fi deranjați de lecțiile teo
retice (și ele centrate pe probleme 
practice) sau de îndrumarea atentă 
a cadrelor didactice, medicii și far
maciștii cursanți pot să fie înrolați 
efectiv în clinicile sau laboratoarele 
de invățămînt, în aceleași condiții) 
ca și personalul stabil al acestora și 
cu aceleași obligații și responsabili
tăți. în comparație cu formula sta
giilor în grupe compacte, „dădăcite" 
de un asistent sau șef de lucrări, 
praoticată cu mai mulți ani în urmă

didactice, inclusiv 
cele neclinice, să 
fie încadrate în 
același regim.

Ne-am permis 
să insistăm pen
tru că avem con
vingerea că acest 
mod de legare a 
invățămintului de 
practică, prin 

practica în producție, in sensul crea
tor de practică productivă, este unul 
din principiile esențiale desprinse din 
formula „învățămint-cercetare-pro- 
ducție" pe care ne-am angajat să o 
traducem efectiv în viață încă din 
primele zile ale acestui an universi
tar.

Cercetarea științifică din învăță
mintul superior de medicină și far
macie capătă în acest context un 
sens foarte precis, cerut de nevoile 
invățămintului și ale producției. Ea 
poate și trebuie să ducă pe de o 
parte la menținerea în actualitate și 
la îmbogățirea continuă a cursurilor 
și a celorlalte forme de invățămînt ; 
pe de altă parte 
ziții științifice noi

la achi- 
__ .__________și la valori- 

-- țflcaiiea ..4or concretă in producție. 
.Nu ■ este . .întimplător faptul că oa- 

___ ' menii' ceî mai conipetenți în pre- 
sr^taî dațea unui anumit domeniu de 

specialitate sînt cei care nu numai 
că lucrează 
pectiv, dar fac în același timp 
cercetări în t___t -L-;
spune că numai ei întrunesc în în
tregime virtuțile formulei 
mînt-cercetare-producție la 
referim.

Sub acest aspect, există 
tențial didactic insuficient

anumit domeniu
efectiv în domeniul res- 

’ " _> Și
acest domeniu. Se poate

învăță- 
eare ne

un po- 
__ _ _ valorifi
cat'in institutele de cercetări ale 
Academiei de Științe Medicale și ale 
Ministerului Sănătății. El ar putea 
să fie mai activ antrenat. îndeosebi 
spre o acoperire mai rapidă și mai 
eficientă a cerințelor crescînde ale 
invățămintului postuniversitar și ale 
reciclării sau perfecționării cadre
lor medico-sanitare de toate catego
riile. De rezultatele cercetărilor din 
aceste institute — ca și de cele din 
propriile-i catedre — ar putea să

Monografia „Enescu"

premiată de Institutul Franței

ii

I»

în ziua de 15 noiem
brie a.c. a avut loc la 
Paris ședința solemnă 
a Academiei de arte 
din cadrul Institutului 
Franței. Compozitorul 
Olivier Messiaen, vice
președintele acade
miei, a dat citire 
listei premiilor de
cernate de această 
înaltă instituție de cul
tură. în acest cadru,

Institutului de istoria 
artei al Academiei de 
științe sociale și po
litice a Republicii So
cialiste România i-a 
fost decernat premiul 
„Bernier" pentru mo
nografia „Enescu", pu
blicată de curînd de 
Editura Academiei. Co
lectivul de cercetare 
căruia i se datorează 
realizarea acestei am-

ple lucrări în două vo
lume este alcătuit din 
muzicologii Mircea 
Voicana (care a asigu
rat și munca de coor
donare), Clemănsa Fir
ea, Alfred Hoffman, 
Elena Zottoviceanu, în 
colaborare cu compo
zitorii Miriam Marbe, 
Ștefan Niculesou și A- 
drian RațiU.

—
. Cunoaștem două date im
portante din biografia lui 
Gheorghe Petrașcu. Una 
este ziua de naștere — 5 de
cembrie 1872, pe care o 
celebrăm, iar cealaltă mar
chează momentul deschi
derii primei sale expo
ziții, eveniment ce avea loc 
la Palatul Ateneului tot în- 
tr-o zi de decembrie, în 
1900. Două date precise, 
prin urmare, despre O dublă 
apariție pe lume : o dată ca 
om și a doua oară ca ar
tist și, totuși, n-am putea 
arăta nici măcar cu aproxi
mație cînd a apărut acel 
Petrașcu care 
generația cu

Clasic încă din viață, Pe
trașcu s-a bucurat de pre
țuirea cvasiunanimă a con
temporanilor, mărturie stind 
alegerea sa la Academia 
Română, în 1936. Premiul 
național din 1925 și, mai 
ales, difuzarea masivă a 
operei, care a pătruns in 
toate muzeele și colecțiile 
particulare de seamă. Mai 
mujt însă decît atît, consa
crarea sa depășește cadrul 
național. Nu întimplător,

ritm, orchestrarea valorilor 
tonale, ca și voluptatea pen
tru culoare și pentru pre
țiozitățile pastei, în sfirșit, 
spiritul modern al operei. în 
ansamblul ei, pot explica 
parțial farmecul picturii lui 
Petrașcu. Motivele însă nu. 
Prozaice, dacă nu chiar ba
nale, motivele pictate de el 
ne izbesc mai degrabă prin 
Simplitatea lor. In afară de 
unele arhitecturi mai pres
tigioase cel puțin ca vechi-
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PROGRAMUL I

în

bi
de
E,

»,00
9.05
9,23

9.55
10,00

10,30

10,50

12.20
12,«
17,30

18,00

18.35
18,45

19,00

Deschiderea emisiunii. Telex. 
Bucureștiul necunoscut.
Prietenii iul Așchiuță. Emi
siune pentru preșcolari: „Cră
iasa zăpezilor" — adaptare 
după un basm de H.C. Ander
sen (II). Prezintă Teatrul de 
marionete din Arad.
Publicitate.
Curs de limba franceză — 
lecția a 32-a. Prezintă asist, 
univ. Claude Dignoire.
Comentariu la 40 de steme. 
Județul Mureș.
Telecinemateca pentru tine
ret. „Ucigașul și fata" — O 
producție a studiourilor po
loneze. Prezintă : Magda Mi- 
hăilescu — critic de film. 
Tehnic-club.
Telejurnal.
Deschiderea emisiunii de 
după-amlază. Curs de limba 
germană — lecția a 30-a (re
luare).
întrebări și răspunsuri, a In 
cadrul emisiunii din această 
seară se va răspunde la în
trebări pe temele : a) trăsă
turile specifice ale patriotis
mului socialist ; b) teoria 
convergenței sistemelor so- 
cial-economice. Participanțl: 
prof. dr. Ovidlu Trăsnea, prof. 
Ivanciu N.
Pentru 
voastră. Reumatismul la co
pii. Invitatul emisiunii : dr. 
Caimacan Dumitru.
Tragerea Pronoexpres. 
Muzica — emisiune de actua
litate muzicală.
Timp și anotimp în agricul
tură. *
1001 de seri.

sănătatea dumnea-

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. • în cinstea ani-

versării republicii — Cronica 
marii întreceri.

20.00 Teleobiectiv.
20,20 Oameni și fapte. Mereu 

acțiune.
20,35 Telecinemateca : „Hoții de 

delete". Regia ; Vittorio 
Sica. Cu : L. Maggioranl, 
Stajola. L. Carell.

21.55 Balet. Variațiuni pe muzică 
de Haydn. Interpretează An
samblul de balet al Teatrului 
academic „Estonia". Soliști ; 
Tamara Soone, Serghei Vora- 
biev. Regia și coregrafia : 
Mai Murdmaa.

22,15 Teleglob : Imagini din Fin
landa.

22,30 „24 de ore".
22.55 Baschet masculin : Dinamo 

feucurești — Akademik Sofia 
in „Cupa campionilor euro
peni" (repriza a Il-a). înre
gistrare din sala Dinamo.
PROGRAMUL II
O viață pentru o idee ; Con
stantin Levaditti.
România' în lume.
Agenda.
Luminile rampei. Trei tineri 
violoniști, Ruxandra Colan, 
Elena Popescu și Șerban 
Lupu. La pian : Marietta Le- 
onte. Prezintă : prof. univ. 
George Manoliu, decanul Fa
cultății de instrumente și 
canto a conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu" din Bucu
rești, și Grigore Constanti- 
nescu.
Cărți și idei. O dezbatere a- 
supra volumului „Axiologia 
și condiția umană" de Lud
wig Griinberg. Participant! : 
prof. Alexandru Tănase. prof. 
Alexandru Boboc și Octavian 
Chețan.
Roman foileton (reluare) : 
„Elizabeth R“ — Conspirația 
(I). Regia : Richard Henry. 
Cu : Glenda Jackson. Stepien 
Murray, Vivian Pickles. Ha
milton Dyce, John Graham. 
David Nettheim.

20,25
20,55
21,05

21,43

22,10
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și-a vrăjit 
neasemuitele 

sale tablouri-giuvaere și o 
fascinează astăzi pe a noas
tră. Fapt este că el nu s-a 
ivit dintr-o dată.

Desigur, nu i-a fost ușor. 
A trebuit să se lepede de 
unele prejudecăți, să re
ziste tentațiilor, să-și domo
lească elanuri, să înăbușe 
porniri. Un suflet romantic 
îl împingea spre clamarea 
sentimentelor, propensiunea 
pentru feeric îl purta sub 
daruri de lună, precum 
dragostea pentru peisajul 
românesc sau obedienta 
față de Grigorescu amenin
țau să-l dea pradă efuziu
nilor lirice. In orice caz nu
mai un nedezmințit simț al 
măsurii.' acea cumpătare 

• proverbială, la vorbă și la 
faptă, de care a dat me- 

î reu dovadă și, bineînțeles, 
tenacitatea cu care și-a ur
mărit o viață întreagă vi
sul i-au Îngăduit să Învin
gă. Astfel incit lucrările 
sale, cizelate indelung, cu 
•migală și răbdare, ’să se 
înscrie printre cele mal de 
seamă piese ale patrimo
niului național de artă. A- 
partenența la viața între
gului pămint românesc, la 
preocupările oamenilor Iui 
răzbate, implicit sau expli
cit, din suprafața pictată a 
fiecărui tablou.

A stabili locul lui Petraș
cu in cultura românească 
liu-i, desigur. lucrul cel mai 
lesne de făcut. Există totuși 
cîteva coordonate la care-1 
putem raporta cu destulă 
precizie. Se știe bunăoară 
că a stăruit o vreme păre
rea lipsită de temei că Pe
trașcu — fire discretă, 
testînd reclama ieftină 
gălăgioasă — ar fi fost 
izolat de lumea înconjură
toare, străin .de ceea ce se 
petrece in jur. Or. el a 
fost, în fond, foarte re
ceptiv la bogăția de sensuri 
atribuite de contemporani 
existenței. Sensibil la cerin
țele vremii, pe care în mo
dul său specific a expri
mat-o, stăpin pe o intuiție 
sigură și într-un permanent 
contact cu cultura romă, 
nească contemporană și cea 
europeană fecundată de ex
periențe decisive, cu toate 
că opțiunile n-au avut nici
odată la el vehemența ma- 
nifestărilor-program, Pe
trașcu va oglindi, in opera 
sa, stări de spirit cu larg 
răsunet în epocă.

Alăturîndu-se elementelor 
tinere care, în luptă cu for
țele tradiționalist-semănă- 
toriste, își propuneau să a- 
firme valori noi, în pas cu 
evoluția culturală general 
europeană. Petrașcu și-a 
lărgit și diversificat temati
ca prin anexarea universu
lui citadin, în care a desco
perit frumuseți și sensuri 
necunoscute inaintașilor. 
Departe de a face concesii 
și a ceda presiunii gustului 
public, putem vorbi, dimpo
trivă. despre influenta ho- 
tărîtoare exercitată de el 
asupra acestui gust, format 
oarecum paralel cu închega
rea operei sale.

de
și 

un

100 DE ANI DE LA NAȘTEREA

LUI GH. PETRAȘCU

Pictor al 
frumosului 
cotid ian i

Gh. Petrașcu „AUTOPORTRET"

spre deosebire de alți pic
tori români, el a fost com
parat cu mari maeștri ai ar
tei universale (Chardin, 
Monticelli, Vlaminck, iar 

‘mă* recent cu Rouault) nu 
pentru a i se stabili o as
cendență, ci de pe picior de 
egalitate, spre a i se defini 
și mai pregnant caracterul 
original al operei. Tot așa, 
prezent cum n-au fost mulți 
pictori din generația sa, la 
expozițiile din străinătate 
(Paris. Miinchen, Amster
dam, Haga, Bruxelles, Ve
neția, Ziirich, Basel, Brati
slava), Petrașcu s-a bucurat 
de aprecieri elogioase 
partea unor străini ca 
Huyghe, H. Focillon, 
Venturi, J. Alazard, J. 1 
saigne.

Cit despre secretul 
stă la temelia acestui 
ces, el n-a fost descifrat pe 
deplin nici pină astăzi, deși 
buna știință a gospodăririi 
spațiului pictural, remarca
bilul simț pentru formă și

din 
I R.

.. L. 
Las

care 
suc-

me, aflate uneori in ruină, din " . - • •
to“................
din Spania („Ppisaj din To
ledo", „Podul Alcantara"), 
din Bretania sau din cen
tre medievale românești, ca 
Tîrgoviște („Atelierul artis
tului") și Sighișoara („Casa 
olarului", „Pe plajă"), cel 
din zona dealurilor („Case 
la Tg. Ocna", „Casă la Vă
leni", „Casă la țară"), inte
rioarele aproape mereu a- 
celeași, naturile moarte cele 
mai umile : cărți, ulcele, 
recipiente de aramă, fruc
te, in sfirșit florile prefera
te (cîrciumăresele). mai rar 
nudurile și cu totul ocazio
nal portretele („Portretul 
lui Romașcu", ..Portretul 
Marianei" și cîteva auto
portrete) iată cam tot regis
trul tematic pe care glo
sează Petrașcu. Dar sub pu
terea emoției trăite de ar
tist, lucrurile, țiuitele toate, 
se cristalizează in concen
trate de materie densă și

Veneția („Ponte Rial- 
„Palatul Molibieri")

prețioasă, transfigurindu-sc 
magnific și integrindu-se 
altui univers decit cel știut. 
Ca atinse de o baghetă 
magică, lucrurile, mai ales 
ele, căci pictura lui Pe
trașcu poate fi interpretată 
ca o laudă a lucrurilor, ca
pătă o înfățișare fabuloasă. 
Dinamitată, realitatea apare 
ca și cum și-ar fi schimbat 
structura. Luminată pină a- 
tunci de soare, ea începe, 
în tablourile acestui maes
tru, să primească și să re
flecte o stranie și rece lu
mină siderală.

Stăm uimiți în fața aces
tui nou cosmos și ne în
trebăm : cu ce pîrghie a 
dislocat artistul lumea știu
tă ? Care este punctul ex- 
tramundan pe care și-a 
sprijinit efortul ? Și ne dăm 
firește seama că nu prin 
trucuri, nici prin inflexiuni 
savante ale desenului sau 
prin plăsmuiri bizare ; nu 
prin acuitatea cromatică a- 
junsă la paroxism, așa cum 
o intîlnini la marii haluci- 
nați ai expresionismului, și 
nici măcaș prin mimarea 
primitivismului sau a nu 
știu cărei alte mode, ne im
presionează Petrașcu. Din 
contră, el ■ rămîne credin
cios picturii de șevalet de 
cea mai pură și clasică tra
diție, intuind insă ca puțini 
alții posibilitățile pastei de 

• ulei, căreia-i smulge stră- 
. luciri mirifice. Este, deci, 
. autentica,si puternica țgpițe . 

a actului creator, este tem
peramentul fugos, stăvilit în 
afară și concentrat patetic 
înăuntru — ceea ce dă atita 
noblețe lumii închipuite de 
el.

Dar cum spuneam, toate 
acestea nu i s-au dezvăluit 
dintr-o dată. Fără mutații 
spectaculoase de la o expo
ziție la alta, ba punînd a- 
desea la încercare răbdarea 
unor critici și amatori, Pe
trașcu și-a cizelat indelung 
opera. In această strădanie 
aproape fanatică rezidă, se 
pare, marea lecție de mo
rală a pictorului, care nu 
și-a îngăduit să abandoneze 
o clipă înaintarea patetică 
spre autodesăvirșire, spre 
culme. Chiar și atunci cînd 
omul cobora pe povîrnișul 
vieții, artistul a continuat 
să urce. în creația sa nu 
întîlnim, de aceea, nici un 
semn de oboseală, de ma
nierism, nici un poncif. în
seși ultimele lucrări, cele 
din 1942, pictate în plin 
război, sînt niște capodo
pere. Pe măsură ce bătrî- 
nețea întuneca lumea exte
rioară, pentru artist, cea in
terioară se lumina miracu
los și lumina zvicnea, pe a- 
ceste ultime pînze. trium
fătoare. Din scoriile începu
tului, artistul descătușase 
astfel străluciri diamantine 
menite să-i incinte pe oa
meni și să le facă mai fru
moasă viața pe pămint.

Cum a aparținut tipului 
de artist care se mărturi
sește pictînd, Petrașcu n-a 
tlnut discursuri despre artă. 
Cuvintele memorabile ros
tite de el în materie au. 
mal degrabă, rezonante 
oenologice. Observa, de pil
dă, vorbind despre origina
litate : „Prefer
meu, cit de mic, dar 
al meu". De regulă 
dențele sale sînt în 
uri, în muzee. în
ră el și-a pus toate frămin- 
tările, toate candorile și 
întreaga sa afecțiune pen
tru oameni. Este rostul nos
tru să deslușim și să recep
tăm astăzi cit mai exact 
acest profund mesaj.

în ziua de 5 decembrie au avut loe, 
în sala de marmură a Casei Scinteii, 
lucrările unei consfătuiri cu activul 
teatrelor dramatice și lirice din în
treaga țară. Consfătuirea a avut ca 
obiect analizarea modului în care 
instituțiile de spectacole își desfășoa
ră activitatea in vederea înfăptuirii 
programului elaborat de Plenara C.C. 
al P.C.R. din 3-5 noiembrie 1971, eve
niment memorabil în viața ideologică 
a tării.

Au participat dramaturgi, directori 
de teatre, activiști de partid din in
stituțiile artistice, regizori, actori, se
cretari literari, critici de artă, zia
riști.

Tovarășul Ion Brad, vicepreședinte 
ai Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, a prezentat raportul in
titulat „Sarcinile organizațiilor de 
partid și ale conducerilor instituții
lor de spectacole teatrale șl muzicale 
pentru asigurarea unui înalt conținut 
ideologic — artistic și educativ tu
turor spectacolelor, pentru dezvolta
rea unui climat politic și moral sănă
tos în colectivele artistice".

Raportul a fost urmat de ample 
dezbateri, în cadrul cărora au luat 
cuvîntui Marcel Angheiescu, directo- 

' rul Teatrului de stat din Ploiești, 
Corneliu Sturzu, directorul Teatru
lui Național „Vasile Alecsandri" din 
Iași, Ion Besoiu, secretarul organiza
ției de partid de la teatrul „Lucia 
Sturdza-Bulandra", dramaturgul Ilie 
Păunescu, regizoarea Marieta Sado
va. de la teatrul de stat ..Mihai 
Eminescu" din Botoșani, Mauriciu 
Vescan, directorul Teatrului muzi
cal din Brașov, scriitorul Corneliu 
Leu, Bisztrai Maria, directoarea Tea
trului maghiar de stat din Cluj, Am- 
za Săceanu, președintele Comitetului

cinema
a Lupul mărilor : Răzbunarea : 
LUCEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,30, 
BUCUREȘTI - 9; 12,45; 16,30; 20. 
a Micul om mare : SCALA — 
9,15; 12: 15,30: 18.15: 21. FESTIVAL
— 9: 11,45; 14.30: 17,45: 20.30.
a Frumos, onest, emigrat in Aus
tralia... : PATRIA - 9; 11.30: 14; 
16,30; 19; 21,15. SALA PALATULUI
— 20,15, (seria de bilete — 4363).
• Războiul lui Murphy : CAPI
TOL — 7,30; 9,30; ti,45; 14; 16.15: 
18,30; 20,45.
• Cazul Mattei : CENTRAL — 10: 
12,30: 15.30: 18; 20,30.
a Săgeata căpitanului Ion : 
MINA - 9; 11,15; 13.30; 16; 1 
20,30. GRIVIȚA - 9; 11.15: I 
16: 18.15 : 20.30. ARTA 15,30 
20,15.
• Seceră vintul sălbatic : FAVO
RIT — 9.15; 11,30: 13,45; 16;

LU-
18.15; 
13,30; 
l; 18-

is.r •

21, EXCELSIOR — 9,15: 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, MODERN — 8,45; 
11; 13,30; 16; 18.30; 21.
a Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
a Drum in penumbră : DOINA — 
11,15: 13,45; 16: 18,30: 20,45.
• Bulevardul romului : FERO
VIAR — 8,45; 11; 13i30: 16: 18,30; 
21, MELODIA — 9,15; 11,45; 15.45; 
18,15; 20,45, GLORIA — 8,45; 11;
13,15: 15,45: 18,15: 20,45. TOMIS - 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45
a Colega mea, vrăjitoarea — 9.15— 
18 in continuare, Program de fil
me documentare — 20,15 : TIM
PURI NOI.
n 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: 10: 18,15: 20.30.
• Cu mîinile curate : BUCEGI - 
15,45: 18: 20.15. COTROCENI - 14: 
16: 18; 20.
• Cind tu nu ești — 10: 12; 14: 
Amintiri pierdute - 16.30. tngera-

si
Sil

ei 
din

paharul 
să fie 
confi- 
tablo- 

ope-

Vasile FLOREA J

șui ; Păpușa — 18,45: 21 : CINE
MATECA (sala Union).
• Sfinta Tereza și diavolii : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18: 20,15.
■ Anonimul Venetian : UNIREA 
— 15,30; 18: 20,15.
• Pasărea liberă : DRUMUL SĂ
RII — t6: 18: 20.
• Marea hoinăreală: LIRA — 15,30;
18; 20.15. FLOREASCA — 15.30;
18; 20.15.
• Agentul Nr. 1 : FERENTARI — 
15,39; 17,45: 20.
a A fost odată un polițist : GIU- 
LESTI — 15.30: 18; 20.30.
• Explozia albă : PACEA — 16; 
18; 20.
e Călăreții : CRÎNGAȘI — 15,30; 
18; 20.15. -
• Am Încălcat legea t VOLGA — 
9; 11,15: 13,30: 16; 18.15; 20,30. MIO
RIȚA - -
10.15.
• Martin
CA - 16:
• Mania
15,30; 18:
IO: 30.15.

în al nouălea cer: MUN- 
18: 20.
grandorii : V1TAN — 

20.13. POPULAR - 15,30:

de cultură 41 educație socialistă 
municipiului București, actorul 
viu Stănculescu, vicepreședinte 
comitetului Uniunii sindicatelor 
învățămint, știință și cultură, Horia
Lovinescu, directorul teatrului C.I. 
Nottara", actorul Horea Benea, de la 
teatrul „Ion Creangă", dramaturgul 
I. D. Sirbu, secretar literar al Teatru
lui Național din Craiova, Dem Nicu- 
lescu, secretarul organizației de 
partid de la teatrul de stat „Al. Da
vila" din Pitești, dramaturgul Ser
giu Fărcășan, Dina Cocea, vicepreșe
dinte al Asociației oamenilor de artă 
din institutele teatrale și muzicale, 
Hans Schuschnig. regizor la secția 
germană a Teatrului de stat din Si
biu.

Vorbitorii s-au angajat să-șl con
sacre, în continuare, toate energiile 
creatoare sporirii rolului activ, mili
tant, al teatrului — factor important 
de educație civică — slujirii înaltelor 
comandamente ale artei noastre so
cialiste. în acest sens, au fost făcute 
numeroase propuneri privind mai 
buna valorificare și afirmare a dra
maturgiei originale, îmbogățirea por
tofoliului repertorial cu luarări inspi
rate din. realitățile societății noastre 
socialiste, cu piese de valoare din 
literatura dramatică universală, rea
lizarea unor spectacole de calitate cu 
un bogat conținut ideologic, cu o 
mare forță de înrâurire asupra con
științei și sensibilității oamenilor.

în încheierea consfătuirii a luat 
cuvîntui tovârășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste.

(Agenpres)

Cazul Mattei"
«•»*'. ......... ;>n

Cunoscut publicului 
nostru prin filmele Cu 
mîinile pe oraș și Sal
vatore Giuliano, regi
zorul Francesco Roși 
se dovedește și de_data 
aceasta, prin ~ 
Mattei, film 
la Cannes, 
tor atras de 
centrale ale 
italiene contemporane, 
pe care le analizează 
cu un evident simț al 
responsabilității civice 
și morale, cit și un 
desăvîrșit maestru al 
tehnicii interioare de a 
conduce și de a con
strui viguroase, expre
sive anchete cinema
tografice. Un om a 
murit, acum zece ani, 
într-un accident de 
avion, lingă aeroportul 
din Milano.

Despre cine e vorba ? 
Despre inginerul En
rico Mattei, creatorul 
și, valorificatorul ex
ploatărilor de gaz me
tan în Italia, adică al 
„cărbunelui" într-o 
țară lipsită de cărbu
ne, președintele între
prinderii Naționale a 
Hidrocarburilor (ENI). 
Spirit deosebit de în
treprinzător și totoda
tă independent, Enri
co Mattei a avut de, 
dus — în fruntea unei 
industrii de stat — o 
dublă bătălie : împo
triva intereselor parti
culare înăuntrul țării, 
și împotriva monopo
lului, a cartelului așa- 
numitelor „șapte su
rori", societăți petro
liere internaționale, în 
afara Italiei. O bătălie 
pe care a fost nevoit 
s-o . poarte de unul 
singur, într-o manieră 
aproape donquijotes- 
că, și care l-a costat 
pină la urmă viața. 
Pledînd și acționînd 
necontenit în favoarea 
ideilor de independen
ță economică, de su
veranitate națională, 
de egalitate în drepturi 
pentru toate țările — 
pentru propria sa pa
trie, ca și pentru sta-

Cazul 
premiat 

un crea- 
probleme 
societății

tele în curs de dezvol
tare — Mattei a așezat 
pe primul plan intere
sele colective, națio
nale, Iezind implicit pe 
cele ale „inițiativei 
private" și provocînd 
reacția celor ce o re
prezentau. Drama lui 
Enrico Mattei a stat 
— așa cum observă 
scriitorul Alberto Mo
ravia — în faptul că el 
n-a avut la spate o 
clasă și o cultură he- 
gemonică, 
așa cum 
adversarii
l-au înlăturat cu bună

s-a 
să 

ac-

dominantă, 
le-au avut 

săi, care

CRONICA

FILMULUI

știință și cu rea cre
dință.

Toate acestea reies 
(cu cea mai mare cla
ritate posibilă în ase
menea „cazuri") din 
filmul lui Roși. Trăind 
el însuși pasiunea unui 
autentic act de cu
noaștere, de cercetare 
și dezvăluire a adevă
rului, autorul își clă
dește filmul în mod 
„radial", prin secven
țe concentrice, bazate 
cînd pe analogie, cînd 
pe contrast, ce recom
pun atît biografia liri
că și tensiunea mora
lă a personajului, cit 
și starea de lucruri o- 
biectivă, „istorică", 
proiectînd mereu fi
gura lui Mattei pe fun
dalul vieții politice, e- 
conomice, sociale a a- 
nilor ’50. A rezultat, 
astfel, o operă filmi- 
că plină de energie, 
nervoasă, polemică și 
agresivă, abilă și nai
vă deopotrivă, ca și 
protagonistul ei. Cred 
că de la Citizen Kane 
al lui Orson Welles nu 
s-au mai obținut roade

i .'.>)• IȘGiavot 3
atît de valoroase tn 
domeniul filmelor de 
acest gen. Pe de altă 
parte, de la Brecht în
coace, nimeni nu 
priceput, ca Roși, 
transforme într-o
țiune concretă, palpa
bilă și pasionantă, o 
dezbatere abstractă 
cum e aceea în jurul 
unor probleme econo
mice, industriale, fi
nanciare. E, acesta, un 
merit cu totul remar
cabil, deoarece Cazul 
Mattei poate fi urmărit 
cu încordarea la care 
ne obligă de obicei fil
mele de aventuri sau 
polițiste (de ficțiune). 
Un merit pe care au
torul îl împarte cu in
terpretul principal, 
Gianmaria Volontd, un 
actor extraordinar prin 
finețea și echilibrul 
mijloacelor de expre
sie, prin intuițiile^ acu
te ce stau la baza unei 
creații cu adevărat 
exemplare, firească fi 
cursivă.

Prin Cazul Mattei, 
cinematografia italiană 
își afirmă încă o dată 
vitalitatea. demon- 
strînd cu eficacitate nu 
numai faptul că între 
artă și politică, între 
artă și viața economică 
și socială există un 
raport de intimă și 
subtilă comunicare, ci 
mai ales că adevărata 
artă, adevărata operă 
de artă (cinematogra
fică în acest oaz) apa
re tocmai atunci 
se stabilește un 
tact nemijlocit cu 
litatea națională, 
în elaborarea ei inter
vine. — oum susținea 
chiar și esteticianul 
Benedetto Croce — is
toria, tot ceea ce e real, 
pasional, practic, mo
ral. Și că adevărata 
artă e întotdeauna un 
element 
niciodată 
niciodată imorală, nici
odată facilă.

cînd 
con- 
rea- 
cînd

propulsor : 
retrogradă.

Florian POTRA

I

I

• O floare și doi grădinari : COS
MOS — 9; 12: 15.
• Cheia : COSMOS — 18; 20,15.
a Fugi ca să te prindă : FLACA- 
RA — 15,30: 18: 20,15.
a Ferma din Arizona : RAHOVA
— 15,30; 19.
• Nu te întoarce : PROGRESUL
— 15,30; 18; 20,15.
a Fuga e sănătoasă : VIITORUL
— 15,30; 18; 20.15, LAROMET — 
15,30; 17,30; 19,30.

teatre
■ Filarmonica de 
Enescu" (la Sala Mică 
tul) ; In cadrul ciclului 
ale barocului muzical" 
„Concertino" prezintă 
franceză — 20.
• Opera Română : Seară vienezâ 
- 19.30.

stat „George 
a Palatu» 

„Comori 
Qvintetul 

muzică

/

• Teatrul de operetă : Contele de 
Luxemburg — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) ; Un fluture 
pe lampă — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : O scrisoare pierdută — 
20, (sala din str. Al. Sahia) : Va
lentin șl Valentina. — 20.
• Teatrul Mic : După cădere — 
19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19.30.
• Teatrul Glulești : Geamandura
— 19,30.
• Teatrul satiric muzica! ,.C. Tă
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntui — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Fetele Didinei
- 19,30.
• Circul „București" : Spectacol 
internațional cu artiști ai circu
rilor din Moscova. Ulan-Bator, 
Praga, București — 19.30.

/

“-1
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TRĂIEȘTI AȘA CUM MUNCEȘTI- 
MUNCEȘTI AȘA CUM TRĂIEȘTI
O propunere pentru proiectul de norme în sprijinul căreia trei muncitori 

desprind din experiența lor de viață și de muncă trei argumente

• CE ESTE MODELUL UMAN, CE INFLUENȚA EXER
CITĂ ÎN OPERA DE EDUCAȚIE ?

• • CE ȘTITI DESPRE EVOLUȚIA MODELULUI UMAN 
DE-A LUNGUL ISTORIEI ?

• ÎN CE CONSTĂ FORȚA DE ATRACȚIE A MODELULUI 
UMAN PROPUS DE „PROIECTUL DE NORME" ?

1. Argraneniiil 
eficientei 
formative

Maistrul ȘTEFAN BADES- 
CU, din atelierul de prelu
crări al Secției mecanice de 
la U.M.M.R, Craiova, a in
editul prin a preciza : „Am 
citit cu toții, cu multă aten
ție, proiectil de Norme și 
n-am putea spune că impor
tanța educativă a raporturilor 
dintre oameni în cadrul pro
cesului muncii nu este pre
zentă în acest important do
cument. Ea se subînțelege din 
toate paragrafele privind în
datoririle ce revin tuturor 
comuniștilor și uteciștilor, tu
turor oamenilor muncii in 
cadrul producției. Ceea ce 
propunem noi este sintetiza
rea tuturor acestor îndatoriri 
intr-un paragraf care să a- 
firme direct, limpede, ideea 
de care vorbeam și pe care 
o socotim fundamentală. De
sigur, influență educativă a- 
șupra omului exercită întrea
ga ambianță socială : familie 
și școală, muncă, activitate 
politică și obștească, rapor
turi civice de fiecare zi etc. 
Dar în acest amplu complex 
de influențare, de modelare, 
rolul primordial îl ocupă lo
cul unde muncești, definit nu 
ca o abstracțiune, ci în com-

; ponentele -Iui fpante horijcr&e.M 
‘ Raportul ’ orfi-îmreprindere, 
■ om-producție, relația de zi 
| cu zi între tovarăși de mun

că, între șef și subaltern sint 
tot atitea elemente de edu
cație, de formare. In cei a- 
proape 20 de ani de cînd lu
crez în uzină — ca elev de 
școală profesională, ca strun
gar, ca elev la școala de 
maiștri, la cursul seral, ca 
șef de echipă, ca. maistru — 
am constatat că nicăieri nu 
se formează omul mai bine, 
inai hotăritor ca la locul de 
muncă. Generații succesive 
de ucenici care mi-au trecut 
„prin mînă“ mi-au arătat 
multe cazuri de cîștigare, de 
către unii tineri, în cadrul 
uzinei, a... celor șapte ani pe 
care, dintr-un motiv sau al
tul, nu-i aveau de-acasă. De 
asemenea, am cunoscut și c.u-., 
nosc tineri cărora școala 
profesională nu izbutise să le 
scoată la iveală harurile pro
fesionale sau să le declanșe
ze energiile. Lucru pe care 
l-a făcut, uneori in mod de-a 
dreptul uimitor, uzina : băieți

cotați de profesori ca medio
cri au devenit, la locul de 
muncă, fruntași in producție, 
inovatori ; tineri socotiți re
calcitranți, certați cu disci
plina, „elemente cu care nu 
mai ai ce face" au devenit, 
în uzină, muncitori de nădej
de. oameni exemplari, dintre 
aceia despre care de obicei 
se spune cu uimire : „Ia te 
uită ce-a ieșit din el ! Cine 
s-ar fi așteptat ?“... Dar de 
ce să uimească asemenea ca
zuri cită vreme locul de mun
că este locul maximei eficien
te formative ? Și iată de ce... 
La școală, un profesor se în- 
tîlnește cu elevul (cu citeva 
zeci de elevi !) de două-trei 
ori pe săptămînă — cite o 
oră. cel mult două — cită 
vreme eu. maistrul, mă întîl- 
nesc, la locul de muncă, cu 
tinerii din .subordine, zilnic, 
cite opt ore, luni și ani la 

'Șrfnd. Ățn, deci, și tinfp și »
condiții concrete Să rira“ocftp'* 
nu numai de producția pe 
care o dau ei, în sine, ci și 
de formarea lor. Asta, bine
înțeles, dacă eu, maistrul, 
înțeleg limpede că nu sînt 
doar un șef profesional, un 
specialist interesat doar de 
parametrii tehnici și de ci
frele de plan, ci și un edu
cator... Pentru că, dacă nu 
înțeleg asta, înseamnă că-mi 
fac datoria de comunist, de 
om, numai pe jumătate — 
sau nici atit...

Vorbim mereu despre ti
nerii dezorientați care, in loc 
să învețe o meserie, își pierd 
vremea prin baruri. Mai pu
țin ne preocupăm, însă, de 
tinerii care au o meserie, 
care au un loc de muncă, dar 
îl părăsesc pentru a tăia 
frunză la clini. Sau, chiar 
dacă vorbim despre asta, 
răspunderea ambianței de Ia 
locul de muncă față de 
dezertarea tinerilor respectivi 
n-o luăm mai niciodată în 
discuție. Zicem : „Era * un 
pierde-vară, nu-i plăcea 

munca" și cu asta basta, ne 
relinnoim... anunțurile la 
mica publicitate : ne trebuie 
atîția strungari, atîția lăcă
tuși, atîția sudori... Nu ne 
gîndim însă de-ajuns că 
tînărul calificat care nu 
muncește reprezintă o inves
tiție socială nevalorificată — 
o investiție care a fost în
credințată uzinei ca un bun 
care trebuie făcut cît mai 
eficient și, în plus, nu ne 
gindim că tînărul de al că
rui destin n>u ne-am ocupat 
așa cum se cuvine poate 
servi drept cel mai „convin
gător exemplu" tinerilor care 
nu vor să învețe o meserie. 
De aici, obligația de a înțe
lege că a conduce în pro
ducție înseamnă și a educa... 
Avem în . jur suficiente 
exemple. îl aleg, la Intim-

2. Argumentul 
valorii morale 
a muncii

FLOREA POPA, șef de e- 
chipă în cadrul Secției 
transporturi-expediție. „E- 
lectroputere" : „Eu sint mult 
mai tinăr decît ceilalți par- 
ticipanți la această discuție 
și, desigur, n-am "atita ex
periență ; nici de viață, nici 
de producție, nici mai ales, 
de conducător de formație. 
Totuși, mi-am format și eu 
o concluzie privind impor
tanța educativă a locului de 
muncă. Conduc 21 de Oameni 
— tîmplari, macaragii, ne
calificați — și lucrăm în 
regim de 12—24, pentru că 
răspundem de un sector im
portant pentru ritmul pro
ducției. In general facem 
treabă bună, sîntem eviden- 
țiați, ne știe toată uzina, 
sîntem cotați ca o formație 
ambițioasă, de șoc. Una 
peste alta, sîntem priviți cu 
simpatie de toată lumea. 
Dar nu toți oamenii din 
echipă sînt la fel. Alături de 
cei mulți, care lucrează cu 
zlmbetul pe buze, care îți 
lasă mereu impresia că nu 
le-ajunge munca, mai sînt 
și dintre cei care, cînd le 
încredințez, seara, sarcinile 
pentru schimbul respectiv, 
au o privire de parcă li s-ar 
îneca corăbiile. Despre a- 
ceștia știu precis că in zori, 
la sfirșitul schimbului, vor 

plare. pe acela al inginerilor 
Vasile Nădrag și Florea Fo- 
lea, foști muncitori, care 
mărturisesc totdeauna că pe 
ei uzina, tovarășii de muncă, 
atmosfera din producție i-au 
ajutat cel mai mult să se 
formeze, ca oameni ai profe
siei, ca cetățeni, că, de pil
dă, dacă n-ar fi avut niște 
maiștri care să-i îndrume nu 
numai în muncă, ci și în via
ță, n-ar fi putut birui greu
tățile firești ale facultății, 
urmată în paralel cu produc
ția. Mai este nevoie oare să 
adaug că acești doi ingineri 
pe care mijloacele educative 
ale colectivului de muncă 
i-au transformat fundamen
tal sînt acum și excedenți 
educatori ai oamenilor din 
subordine ?

arăta de parcă au cărat 
pietre de moară. Și mai știu 
ceva : că așa cum se com
portă in muncă, la fel se 
comportă și în viață. Cu doi 
dintre cei de acest soi am 
avut, relativ recent, pro
bleme ceva mai compli
cate : se apucaseră să-și 
destrame căsniciile. Beții, 
escapade, gesturi antisocia
le, iresponsabilitate paternă 
(amîndoi .aveau șase copii !). 
Pe scurttrăiau așa cum 
munceau : fără simț de răs
pundere, fără bucurie. De 
aceea, sfătuindu-mă cu e- 
chipa am socotit firesc să 
încercăm să-i aducem pe 
drumul cel bun nu urmă- 
rindu-i în afara uzinei — ar 
fi zis că „ne amestecăm în 
viața lor" și ar fi luat poza 
unor „martiri" — ci ocu- 
pîndu-ne mai îndeaproape 
de felul cum muncesc. Nu 
atit prin a le da treburi 
mai grele, cît mai de răs
pundere. încet, incet. senti
mentul că fac lucruri im
portante la locul de muncă 
i-a obligat să elimine și a

titudinea ușuratică față de 
propria lor viață, față de 
propriii copii. în felul aces
ta, familia de la uzină i-a 
ajutat pe tovarășii noștri 
să-și revizuiască poziția 
față de familia de-acasă.

3. Argumentul 
onoarei 
muncitorești

SAVEL PATULEANU, fre
zor, controlor tehnic de cali
tate la Autorecepție — „E- 
lectroputere" : „Sînt aici, in 
uzină, de la începuturi. Ba 
chiar de mai înainte, pentru 
că am lucrat, ca brigadier, 
la construcția primei hale. 
Știu toate etapele de dezvol
tare ale întreprinderii : etapa 
Iopeților, roabelor și patu
rilor de șantier, a tramvaie
lor, a transformatoarelor mici 
și mari, a locomotivelor Die
sel și electrice, a giganților 
pe care i-am produs pentru 
Porțile de Fier, iar acum, 
pentru Lotru... Ce-am obser
vat eu în toți acești ani? Că 
uzina, locul nostru de muncă, 
n-a dat doar produse indus
triale, ci a și educat. Și nu 
doar pe propriii ei munci
tori. ci întreg orașul. Azi e 
simplu să spui : Craiova — 
cetate industrială. Acum,,-Uft. 
sfert, de veac insă. oamenii 
fostului oraș.-irliaîp; te-âr 'ti . 
ascultat năuci, ..„Ețtec.țro- 
putere", prin ‘ jWodusete. și' 
mai ales prin oamenii ei, 
i-a familiarizat și cu acest 
gînd, adică- uzina și-a înder 
plinit misiunea formativă 
chiar la nivelul unei colecti
vități mai ample... Acum se 
pune problema perfecțio
nării. Ține deci de onoarea 
noastră muncitorească, de 
tradiția comunistă cimentată 
la noi in ultimele decenii, 
să ne străduim să ne per
fecționăm și felul în care 
facem educație la locul de 
muncă, în focul producției. 
Avem experiență bună, dar 
putem mai mult. De ce să nu 

Supunem atenției cititorilor propunerea și argumentele 
celor trei muncitori craioveni, ca pe o frintură din ampla 
dezbatere pe care o poartă poporul nostru pe marginea 
CODULUI ETIC elaborat de partid, ca pe o invitație ia 
noi și noi „replici", pe care Ie vom găzdui cu bucurie în 
paginile „Scinteii".

Petre DRAGU „SCÎNTEIA" 1973

Ceea ce demonstrează că 
forța educativă a ambianței 
de ia locul de muncă nu 
reprezintă un element auxi
liar in societatea noastră, ci, 
dimpotrivă, unul de prim 
ordin.

!

lărgim, de pildă, acțiunile de 
perfecționare a conducerii și 
la maișțri sau șefi de echipe 
(să învețe noțiuni elemen
tare de psihologie, de pildă) ? 
Și, în aceeași idee, de ce să 
nu fie socotită fiecare între
prindere direct răspunzătoare 
de rezultatele obținute de 
tinerii — elevi, studenți — 
care vin în practică ? Prin 
aceasta cred eu, s-ar conso
lida fiecărui om din uzină — 
inginer, maistru, muncitor — 
conștiința că, în noile condi
ții, el este, la locul său de 
muncă, și,un profesor, un. e- 
ducător comunist. De cii- 
rind. băiatul meu a trăit, la 
ll.ani. bucuria imbrăcării 
pffltnului lui „halat de prac
tică". M-am gindit la atîția 
și atîția copii ca el și mi-am 
zis că această bucurie trebuie 
să fie întîmpinată in între
prinderea unde merge să ia 
primele lecții despre muncă 
cu un efort educativ efi
cient, izvorit din conștiința 
însemnătății primordiale a 
ambianței locului de muncă, 
în contextul amplului proces 
de formare prin care socie
tatea își modelează cetățe
nii. Dintr-un asemenea gînd 
a izvorit propunerea noas
tră.

...iată cîteva din întrebările unei dezbateri de strin
gentă actualitate pe marginea PROIECTULUI DE 
NORME ALE VIEȚII SI MUNCII COMUNIȘTILOR, ALE 

ETICII Șl ECHITĂȚII SOCIALISTE :

al etica comuniste

Un capitol de larg interes social in
ALMANAHUL

Doar după vorbe?
în dimineața zilei de 6' iu

lie 1971 un paznic al Ocolu
lui silvic Runcu, județul 
Vilcea, a constatat dispariția 
unor lemne prelucrate. Cum 
era și firesc, a anunțat or
ganele de miliție. Plutonie
rul Dumitru Lăudat a în
treprins cercetări urgente 
și, în scurt timp, lemnele 
au fost găsite la Gheorghe 
Sițoiu din comuna Cepari. 
Acesta a declarat că au fost 
aduse și depuse la el de că
tre Gheorghe Lupu și de 
Ion Văcălie din comuna 
Runcu. Gh. Lupu și I.. Vă
călie au recunoscut că au 
Încărcat și transportat în 
noaptea de 5—6 iulie 64 de 
bulumaci, în două care. 
Conform recunoașterilor, 
patru bucăți de lemne fuse
seră lăsate la Gh. Lupu a- 
casă. iar restul de 60 de 
bucăți la cumnatul lui, 
Gheorghe Sițoiu, unde, de 
fapt, au și fost găsite. Mai 
mult, în acea noapte Gh. 
Sițoiu a luat și unele mă
suri pentru ascunderea fur
tului.

Pînă aici toate lucrurile 
sînt limpezi ca lacrima. Au 
fost prinși făptașii, au fost 
găsite lemnele. Urma doar 
să se aplice măsurile pre
văzute de lege celor vino- 
vați de furt sau, dacă era 
cazul, de continuarea inves
tigațiilor pentru descoperi
rea altor eventuali complici. 
Lucrurile nu s-au petrecut 
însă așa. Vina a fost abă
tută pe capul lui Gheor
ghe Drăghici, maistru ges
tionar la unitatea de ex
ploatarea lemnului Jiblea. 
Gheorghe Lupu, Ion Văcă
lie și Gheorghe Sițoiu au 
susținut că au luat lemnele 
cu știrea lui Gheorghe Dră
ghici. Se poate ca acesta să 
fie adevărul. Dar el ar tre
bui probat; pentru că, alt
fel, acest „adevăr" rămine 
un „adevăr al hoțului". Cei 
trei aveau tot interesul să 
declare astfel. Fără alte 
probe decît' declarațiile ce

lor trei persoane prinse cu 
bunurile furate, s-a tras 
concluzia că vinovat de furt 
este... un al patrulea. Plu
tonierul de miliție D. Lău
dat a întocmit referat cu 
propunere de trimitere in 
judecată a maistrului ges
tionar. Procurorul Cezar 
Diaconescu și-a însușit 
punctul de vedere și a se
sizat instanța cu rechizito
riu împotriva lui Gh. Dră
ghici. Așa a luat ființă do
sarul judecătoriei Rîmnicu 
Vilcea nr. 5788/1971. Judecă
torii au analizat probele ad
ministrate. au audiat mar
tori și au dedus că nu sînt 
dovezi certe pentru a-1 con
damna pe Gh. Drăghici. 
Cum nimeni nu poate fi pe
depsit pe simple presupu
neri ori acuzații tendenți
oase, Gh. D. a fost achitat.

Procuratura locală a de
clarat însă recurs. Dar Tri
bunalul județean Vilcea a 
menținut soluția de achi
tare a lui Gh. D.

Procuratura județeană 
Vilcea a sesizat însă

Procuratura Generală pen
tru introducerea recursului 
extraordinar. De ce atita in
sistență pentru a scoate cu 
orice preț vinovat numai și 
numai pe Gh. Drăghici ? 
Este acesta un om periculos 
societății ? (Și, chiar dacă 
ar fi, legea pedepsește ca
racterele oamenilor sau 
faptele lor ?) Dar Gh. D., 
„intîmplător", pînă la virsta 
de 51 de ani nu s-a dovedit 
a fi un om primejdios ; are 
o vechime de 30 de ani in 
cîmpul muncii, din care 25 
de ani în unitatea de ex
ploatare a lemnului Jiblea; 
după cum apreciază foru
rile competente n-a avut 
nici o abatere în muncă ; 
este membru de partid din 
anul 1947. a primit apre
cieri și decorații.

S-au bătătorit multe dru
muri ca să se mai găsească 
o vină cît de mică lui Gh. 
Drăghici și să se adauge la 
acea presupunere de furt. 
La 19 august 1971 Drăghici 
a fost arestat pe motivul că

ar influența martorii în fa
voarea lui. Gh. Drăghici a 
fost privat de libertate timp 
de 81 de zile, fără a i se do
vedi vinovăția. Se pare că 
acesta este adevăratul mo
tiv pentru care s-a călărit 
cu insistență un cal mort, 
pentru a-1 scoate cu orice 
preț vinovat pe Gh. D.: răs
punderea pentru deținerea 
lui ilegală.

Recent, am aflat de la 
Procuratura Generală a 
Republicii Socialiste Româ
nia că in urma unei 
temeinice analize a fost res
pinsă propunerea de a se 
introduce recurs extraordi
nar. propunere făcută de 
Procuratura județeană Vil
cea. în același timp s-a dis
pus adincirea cercetărilor și 
tragerea Ia răspundere a 
celor vinovați, atit pentru 
furtul db lemne, cît și pen
tru măsluirea adevărului și 
privarea de libertate a unui 
om nedovedit vinovat.

Florea CEAUȘESCU

N-am văzut I... Nu mă privește !...
Desen de Eugen TARV

Astăzi are termen de judecată do
sarul lui Dumitru Cremănaru, acu
zat pentru omor deosebit de grav. 
Nu ne-am fi oprit asupra cazului 
din mai multe motive : individul și 
faptele lui constituie excepții, proba
bil unice, neconcludente pe plan so
cial ; gîndirea și convingerea mem
brilor instanței se cuvin a fi ocro
tite de orice impresie subiectivă ; 
răspunderea de a te pronunța in
tr-un asemenea caz ește extremă.

Iată, totuși, că intervenim. O fa
cem după ce ne-am. format noi în
șine convingerea proprie că D. C. 
este vinovat. O facem cunoscînd și 
dorind ca acest articol să rămînă 
fără vreo legătură cu misiunea jus
tițiarilor. Ne atrag atenția nu faptele 
pentru care D. C. este acum jude
cat, ci viața lui anterioară și atitu
dinea celorlalți față de ea.

Mai mulți cititori ne-au cerut să 
nu omitem a pune în discuție o 
ipostază specială a complicității mo
rale. (Scrisorilor primite le vom re
zerva un spațiu aparte). Se refe
reau la cazuri in care cetățenii își 
achită datoria de conștiință și ma
nifestă intoleranță față de actele 
antisociale, dar autorii acestora scapă 
și capătă curaj datorită inerției sau 
greșitei înțelegeri a cite unui repre
zentant al autorităților. Situațiile 
de acest gen nu pot fi decît rarisime, 
dar însuși spiritul de intransigență, 
care ne animă în combaterea orică
rei forme de complicitate morală, 
normele echității socialiste in nu
mele cărora ne pronunțăm ne obligă 
să fim consecvenți și să nu trecem 
cu vederea manifestările de tole
ranță din partea oricui ar veni.

Ne întoarcem cu gindul în urmă 
cu 16 ani, atunci cind biografia lui 
Dumitru Cremănaru, zis Cloșcă, din 
sătul Izvoarele, județul Ilfov, a făcut 
primul viraj periculos. D. C. avea pe 
atunci 24 de ani. In ziua de 11 no
iembrie 1956 a furat lemne din pă
dure, a fost prins și a plătit o a- 
mendă. Peste șase luni, în mai 1957, 
a furat bani din gestiunea achizito
rului D.C.I. ; păgubașul nu-și putea 
da seama cum i-a dispărut suma și 
n-a reclamat cazul, pentru ca mai 
tîrziu, aflind cine e hoțul, să consi
dere evenimentul depășit și să tacă. 
Experiența i-a dat curaj lui Cremă
naru care, în vara următoare, cind 
a avut din nou nevoie de bani, să 
fure 2 000 de lei de la un alt achi
zitor. Acesta — G. A. — mai atent 
și mai decis, a anunțat imediat pos
tul de miliție, și l-a indicat pe D. C. 
ca singur bănuit posibil. Autoritățile 
s-au denlasat de îndată la locuința 
lui D. C. care, încolțit de probe, a

scos pe loc banii. Recunoașterea fap
tei, arătarea banilor și restituirea lor 
s-a făcut de față cu martori. In a- . 
ceasta fază începe seria atitudinilor 
incredibile față de faptele lui D.C. 
Șeful postului de miliție a raportat 
infracțiunea comisă miliției fostului 
raion Oltenița (banii erau din gesti
une, deci — furt in paguba avutului 
obștesc). Ofițerul interlocutor a dat 
niște dispoziții de parcă n-ar fi as
cultat relatarea. A transmis acel It. S. 
următoarele : „dacă nu există probe 
suficiente să țe înceteze orice acți
une, că nu are efect". Probe nu erau 
decît martorii, recunoașterea făptui
torului și banii găsiți în locuința lui.

gospodăriei lui D.C. Alte probe și in
dicii îl indicau pe acesta ca vinovat. 
El recunoaște fapta, dezgroapă bu
telia de unde o ascunsese și o de
pune in curtea păgubașului. O cer
cetare model, cu rezultate eficiente. 
A fost adus, deci, ciinele polițist, s-au 
deplasat specialiști în cercetarea 
furturilor, a fost consumat material 
fotografic, timp și altele, s-au efec
tuat două expertize... Dar după a- 
ceea, parcă cineva ar fi întors o clep
sidră și nisipul adunat a început să 
curgă invers. De la dosar dispar ac
tele uneia din expertize — cea grafo
logică — martorilor li se iau semnă
turi Jn alb, hîrtiile iscălite sînt um-

ASTĂZI, DUPĂ 16 ANI
deci, pentru că nu apăruse și un 
curcubeu deasupra satului Izvoa
rele pe care să fie scris numele vi
novatului, cauza n-a mai fost înre
gistrată !...

Ce-i rămînea lui D. C. să facă de
cît să fure din nou, cu mai mult cu
raj, ceea ce și întreprinde la 17 mar
tie 1959. Noua faptă nu i s-a mai 
înghițit și a încasat 4 luni de închi
soare. Dar la 10 octombrie a furat 
din nou ; a dus obiectele la locuința 
soacrei sale, apoi a tirit-o pe aceasta 
in cimp, a strins-o de gît și a co
mis un act incestuos. Trimis în ju
decată, tribunalul fostului raion 
Vidra l-a condamnat la 6 luni în
chisoare pentru furt (furt calificat!), 
dar l-a achitat pentru viol !

Deși evident blinda, pedeapsa l-a 
determinat pe D.C. să-și > mai 
adune, pentru un timp, mințile. Dar 
numai pentru un timp. In noaptea 
de 24 spre 25 aprilie 1964, el a pă
truns in locuința lui I.Z., lingă ca
mera in care dormea familia aces
tuia și a furat butelia de la aragaz. 
Ciinele polițist a mirosit urma 
exact pină la locuința iui D. C. 
în curtea păgubașului a fost găsită 
o bucată de piine cu care fusese 
imblînzit dulăul din lanț ; prin ex
pertiza efectuată jn cauză s-a stabilit 
că piinea fusese coaptă în cuptorul

plute cu declarații imaginare, este 
modificată data interogatoriului, iar 
la 24 septembrie 1964 se clasează 
cauza.

Triumf total pentru Dumitru Cre
mănaru. Din acest moment se putea 
zice Că este cineva în comună. După 
numai patru luni și trei zile de la 
inimaginabila soluție de clasare dată 
de It. maj. Z. de la miliția fostului 
raion Oltenița, D.C. îl bate și-l înjură 
public pe șeful postului de miliție. 
Au trebuit să treacă alți doi ani și 
zece zile ca să se pronunțe pentru 
acest ultraj o pedeapsă definitivă : o 
lună de închisoare !

Dar D.C. n-a așteptat doi ani ca să 
comită alte fapte. Furtul și violența 
dovedindu-i-se rentabile, comite cu- 
rîrid după ultraj o nouă prădăciune 
la locuința lui I.P. Pentru această 
faptă au fost cercetate și trimise în 
judecată alte persoane, nevinovate, 
pe căre instanța a trebuit să le achi
te. Păgubașul susține că I-a bănuit pe 
D. Cremănaru dar l-a fost frică să-l 
indice organelor de miliție. Fără co
mentarii !

în prima jumătate a anului 1966, lui 
D.C. i s-au încredințat diferite can
tități de legume produse de coopera
tiva agricolă pentru a le vinde într-o 
piață bucureșteană. Mica gestiune 
temporară s-a încheiat cu □ lipsă de

1 133 lei, pentru care D.C. a fost iertat. 
Drept recunoștință, în anul 1967 indi
vidul comite în serie : o tîlhărie, dar 
fapta este judecată abia acum, un 
viol pentru care a fost iertat în mod 
inexplicabil și încă o tentativă de viol 
care nici n-a mai fost reclamată. 
Consătenii Începeau să se teamă se
rios de infailibilitatea lui Dumitru 
Cremănaru,

Dar, alături de teamă și lipsă de în
credere, prolifera în jurul lui D.C. și 
complicitatea morală in formele ei 
știute. Cităm din dosarul format ca 
urmare a atacului și dezonoarei co
mise asupra bătrînei I.C., noaptea, la 
locuința acesteia, dosar soluționat 
prin clasare pentru... lipsă de probe. 
Cind D.C. a pătruns cu forța in casă 
cu un basc tras peste obraz, în curte 
rămăseseră, pe la ferestre, trei băr
bați, companioni de petrecere ai in
dividului. Ei declară : „Am ascultat 
la geam și am auzit tot ce s-a petre
cut, cum I.C. plîngea și se ruga dc 
D.C. să o lase în pace"... „am auzit 
mult zgomot"... „I.C. striga : -nu m.ă 
lăsa Ioane !», adică I.M." (unul din
tre spectatorii din curte), „tot timpul 
striga «scăpați-mă», dar noi n-am pu
tut interveni, avînd teamă de acesta 
pentru că e un element înrăit și pe
riculos".

Probabil că tot așa striga și bătri- 
nul M.N., în noaptea de 19 spre 2<’ 
aprilie 1970, ultima scenă a vieții mo
șului consumîndu-se lingă fereastră 
unde s-a zbătut și a smuls perdeaua, 
după o luptă de două-trei ore.

Și D.C. strigă de unde se află. An
cheta omorului a fost neobișnuit dc 
dificilă. Prin atitea infracțiuni, D.C. a 
cîștigat metodă, după atitea iertări a 
căpătat curaj. (Infracțiunile enumera
te nici măcar nu sint singurele, am 
făcut o selecție a lor). Crima este ju
decată abia acum, deoarece, după c 
primă arestare, Cremănaru a reuși! 
să se disculpe, să arunce din nou 
vina asupra altora, să fie pus in li
bertate. Completarea probelor l-n 
împins din nou in fața justiției. Poate 
pentru ultima oară. Un gong capital 
trebuie să răsune odată în această 
biografie.

Dar nu fapta abominabilă ne-a in
teresat. Independent de ea rămin ca 
pete rușinoase pe obrazul unor oa
meni, a căror atitudine l-au „sal
vat" pe D.C,, ocazional, ca el să sc- 
poată scufunda definitiv. Sînt .fapte 
petrecute mai demult. Dar, o dată 
descoperite nu le. putem trece cu 
vederea. Pentru că dezbatem PRO
CESUL COMPLICITĂȚII MORALE.

Sergiu ANDON
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ÎNNOIREA
Șl MODERNIZAREA

PRODUCȚIEI

Noi mase plastice — excelenfi înlocuitori ai me
talului — vor fi livrate anul viitor industriei 
construcțiilor de mașini. La realizarea lor contri
buie și Laboratorul central de cercetare și prelu
crare a maselor plastice și auxiliare din Capitală 
(în fotografie : aspect dintr-una din secțiile labo

ratorului)

La Centrul de cercetări și proiectări pentru mine 
de fier și substanțe nemetalifere din Cluj, anul 
acesta au fost puse la punct tehnologiile de ela
borare a unor noi produse. In fotografie : labora
torul de spectrografie din cadrul acestui prestigios 

centru de cercetare

Creații ale cercetătorilor, 

tehnicienilor

și muncitorilor noștri
MAȘINI Șl UTILAJE 

PENTRU AGRICULTURĂ
APARATAJE ELECTRICE 

Șl DE AUTOMATIZARE
tn trei trimestre ale acestui an. cele 8 întreprinderi 

din cadrul Centralei industriale de mașini agricole din 
București au asimilat, pe baza proiectelor tehnice 
elaborate de propriii specialiști, în colaborare cu cei ai 
Institutului de cercetări și proiectări în domeniul ma
șinilor agricole, 32 de produse noi și 30 de produse 
modernizate prin reproiectare. Pintre aceste noi pro
duse, unele incluse în fabricația curentă, iar altele 
aflate în curs de asimilare pentru anul viitor, se nu
mără plugul universal cu discuri tip PDU 4, semănă
toarea universală purtată cu front mare de lucru Sub- 
48 (cu 48 de rînduri), mașina de. împrăștiat îngrășă
minte minerale sub formă de cristale, combiria de re
coltat și măcinat plante furajere pentru siloz, echipa
mente diverse pentru irigații și altele. In cadrul aces
tei acțiuni se pune un accent deosebit pe realizarea 
unor utilaje cu parametri tehnici ridicați, dar cu gaba
rite și greutate redusă, deci cu posibilități mai largi de 
valorificare superioară a metalului. Ca urmare a repro- 
iectării și modernizării lor, greutatea combinei autopro
pulsate C 12 a fost redusă cu 220 kg, cea a selectorului 
universal cu 103 kg. cea a mașinii de împrăștiat gunoiul 
de grajd cu 90 kg. Acestea au avut ca rezultat sporirea 
cu 3 000 lei a valorii obținute anul acesta pe fiecare 
tonă de metal fată de 1970. ajungindu-se la un coefi
cient de utilizare a metalului de 0,86. Pentru dezvolta
rea in anul 1973 a acestor realizări, la propunerea unor 
muncitori și specialiști, în uzine s-au luat măsuri de 
extindere a înlocuitorilor din materiale plastice la 
confecționarea unor repere, de intensificare a înnoirii 
producției.

INSTALAȚII DE TĂIERE 
CU PLASMĂ 

A METALELOR
Pe baza soluțiilor elaborate de specialiștii Centrului 

pentru sudură și încercări la oboseală (C.S.I.O.) din 
Timișoara, în laboratoarele și atelierele unor mari 
unități de cercetare științifică din Capitală au fost 
definitivate proiectele instalației românești de tăiere 
a metalelor cu ajutorul plasmei termice. Acest utilaj 
modern a fost introdus recent în fabricația de nivel 
industrial la uzina „Electrotehnica" din București. 
Brevetată, de altfel, ca invenție atît în țară, cit și 
peste hotare, această nouă instalație prezintă parame
tri superiori, ce-i permit o largă utilizare în ramura 
industriei construcțiilor de mașini mai ales. Astfel, 
dotată cu dispozitive de transport automat al genera
torului de plasmă și dispozitive de comandă (de la 
pupitrul propriu sau de Ia distanță), ea poate fi folo
sită atit in secțiile uzinale, cit și pe șantiere sau în 
atelierele mobile. Instalația este utilizată în special la 
tăierea oțelurilor inoxidabile, a oțelurilor carbon și 
slab aliate (pină la 60 mm grosime), precum și a 
cuprului și aluminiului (pină la grosimi de maximum 
40 mm).

La solicitarea unora dintre unitățile constructoare de 
mașini, Institutul de cercetări și proiectări pentru 
automatizare (I.P.A.), în colaborare cu specialiștii din 
uzine, a realizat, după concepte proprii, numeroase 
tipuri de echipamente electrice pentru acționarea unor 
mașini-unelte. Astfel, la dispoziția Fabricii de mașini- 
unelte și agregate din București au fost puse echipa
mente și instalații electrice pentru acționarea și co
manda strungurilor Carusel din seria S.C. 2 000. 2 500 
și 3 200, mașinilor de frezat longitudinal — 1 600, mași
nilor orizontale de alezat și frezat AFP 100 și A.F. 125 
ș.a. Datorită, acestor echipamente electrice, care reali
zează un program complet, mașinile-unelte de mare 
randament au putut fi solicitate să lucreze la perfor
manțe mai înalte. Specialiștii institutului bucureștean 
au elaborat echipamente similare și pentru mașinile de 
rectificat interior, strungurile Carusel 1 250 și cele cu 
comandă numerică de poziționare și prelucrare liniară 
pe 2 axe și pentru alte agregate, echipamente. care, cu 
mici modificări, pot fi adaptate la un mare număr de 
mașini-unelte. în momentul de față, după soluțiile 
elaborate de IPA, se pot realiza în țară integral și la 
un înalt nivel tehnic instalațiile electrice și cele pen
tru automatizare, destinate echipării mașinilor-unelte 
de fabricație românească.

NOI TIPURI DE LOCOMOTIVE
Ca urmare a intensificării activității de creație teh- 

nico-științifică proprie, industria constructoare de 
mașini a realizat în ultimul timp noi tipuri de loco
motive. în rînțlul acestora se află locomotiva Diesel j 
mecanică de 80 CP, care, alături de tipurile de 120 și ' 
200 CP, întregește gama locomotivelor destinate linii
lor uzinale, celor forestiere și șantierelor de construc
ții. Noul tip de locomotivă a trecut recent cu succes 
probele tehnologice, urmind să fie introdusă în pro
ducția curentă. Posibilitățile în continuă dezvoltare ale 
industriei noastre au permis, în ultima vreme, reali
zarea și a altor noi tipuri de locomotive. Este vorba de 
locomotiva Diesel electrică de 2 500 CP, cu o viteză de 
peste 120 km pe oră, precum și locomotivele Diesel 
hidraulice de diferite capacități. . în prezent se fac 
pregătiri in vederea asimilării locomotivei Diesel 
electrice de 4 000 CP — mijloc de tracțiune de mare 
viteză —, precum și a adaptării unor tipuri aflate in 
fabricație pentru diferite ecartamente metrice —: largi 
sau înguste — solicitate de parteneri străini.

MOTOARE DIESEL 
DE MARE PUTERE

Uzinele „23 August" din București au realizat, re
cent, trei tipuri de motoare Diesel — MB 836 BB. MB 
820 BB și GD 30 — cu multiple utilizări. Astfel, primele 
două tipuri sint folosite pentru acționarea instalațiilor 
de foraj și pompare, pentru tracțiunea feroviară, acțio
narea grupurilor electrogene și pentru propulsia navală. 
Motorul Maybach MB 836 BB are o putere maximă de 
450-525 CP, iar MB 820 BB de 660-1 100 CP, la 1500 
rotații pe minut. Consumul specific de combustibil este 
mic : 170-178 g/cp oră. Motorul Diesel tip GD 30 dis
pune de o putere de 21-28 CP, la o turație de 1 200- 
1 500 și, respectiv, 1 800 rotații/min. El a fost construit 
pentru acționarea unor mașini și instalații industriale

în cincinalul actual. în . 
unitățile Centralei indus
triale a mecanicii fine 
și sculelor urmează a fi 
înnoite circa 60 la sută 
dintre produsele aflate in 
momentul de față pe ben
zile de fabricație. Sarcină 
de mare Însemnătate, la 
îndeplinirea căreia este 
absolut necesar și deosebit 
de prețios aportul sporit 
al cercetării tehnico-știin- 
țifice de specialitate. Des
pre acest aport ne-a vor
bit, la începutul anchetei 
noastre, dr. ing. Mircea Ro
maniță, directorul Centru
lui de cercetări și proiectări 
pentru mecanică fină și 
scule din Capitală.

Creat in urmă cu doi ani, 
centrul amintit a realizat 
cîteva zeci de produse noi, 
de mare utilitate pentru 
sfera mecanicii fine și. in 
general, pentru economia 
națională.

— De curînd, ne-a spus 
directorul centrului, am 
pus la dispoziția Uzinei de 
mecanică fină din Bucu
rești proiectele a trei a- 
parate. de măsură moder
ne, destinate agriculturii. 
Cu toate rezultatele obți
nute. totuși, nu putem 
spune că ne-am valorificat 
întreaga capacitate teh- 
nico-științifică, în vederea 
creării de produse noi, 
realmente de valoare. în 
domeniul atit de avansat, 
ca tehnică și tehnologie, al 
mecanicii fine și sculelor.

— Din ce cauză ?
— Pentru că, după opi

nia mea., centrala indus
trială de profil nu și-a de
finit incă concepția în ce 
privește condiția și valori
ficarea optimă a activită
ții de cercetare științifică. 
Mai exact, se constată ten
dința de a se face cerce
tare după „calapod" și a- 
ceasta grevează serios ac
tivitatea noastră, în spe
cial. preocuparea de a con
tura și promova in pro
ducția de serie noutăți su
perioare, eficiente sub as
pect economic și moderne 
din punct de vedere tehni- 
co-științific. Am înțeles, 
de pildă, că trebuie să ne 
sporim contribuția la efor
turile de autodotare a sec
torului de producție coor
donat de centrală. în sen
sul că ne dotăm pe noi, 
ca centru de curînd Înche
gat, prin forțe proprii și 
participăm la dotarea teh
nică a uzinelor de profil. 
Circa 50 la sută din capa
citatea centrului se con
sumă in prezent cu aseme
nea lucrări, adică cu rea
lizarea de diverse utilaje 
de control, de bancuri de 
probă negesare Uzingi de 
mecanică fină. Fabricii de 
scule din Rișnov, into'- 

, . prinderii „Balanța" din. Si- 
. biu ș.a.

— Iar restul, de 50 la 
sută, cum se utilizează ?

— Din păcate, chiar și 
din această capacitate, o 
bună parte sintem nevoiți 
să o afectăm tot unor lu
crări cu specific de execu
ție, pregnant rutiniere. Cu 
toate că in sectorul nostru, 
cum se știe, efortul de 
creație trebuie să predo
mine în acest cincinal, iar 
acest efort se cere canali
zat unitar spre înnoirea 
susținută a producției. In 
consiliul oamenilor muncii 
din centrala noastră s-a 
discutat, nu demult, des
pre cerința ca noi. — uni
tate științifică centrală — 
să livrăm în principal pro
ducției ceea ce se cheamă 
„tehnologii specifice". La 
nivelul centralei însă, a- 
ceasta este privită în mod 
eronat. Adică, se tinde să 
se dea centrului să exe
cute tehnologii cu.șpecific 
de mecanică fină și scule, 
de la un capăt la altul, in
clusiv elementele și lucră
rile minore, arhicunoscute. 
Or. centrul nostru ar tre
bui să se ocupe de cu to

tul altceva — și anume, să 
livrăm numai acele părți 
de tehnologii și repere 
oare reprezintă, realmente, 
elemente de noutate tehni- 
co-științifică. Planul nos
tru de cercetare din acest 
an oferă mostre oonarete în 
acest sens ; acesta cuprin
de teme ce ar putea fi rea
lizate și de un tehnician 
calificat sau de un stu
dent de la politehnică din 
ultimul an. Ni s-a dat să

tă nici un minimum de risc, 
inevitabil de altfel în ac
tivitatea de creație. Se ab
solutizează execuția, în 
care știi de la început ce 
vei obține, pină la detaliu. 
Dar aceasta nu mai este 
activitate de inovare, mun
că tehnico-științifică.

Care este opinia produc
ției, respectiv, a' Uzinei de 
mecanică fină din Capita
lă ? Discutăm cu inginerul- 
șef de concepție — cel care

nă ? Oare acestea nu tre
buie să contribuie efectiv 
la asimilarea — în condi
țiile întreprinderii — a so
luțiilor noi, a noilor pro
duse oferite de cercetare ?

— Un factor de răspun
dere din Uzina de meca
nică fină din Capitală a 
oondiționat preluarea unei 
soluții valoroase, oferite 
de noi, de realizarea de că
tre centrul nostru și a am
balajului pentru produsul

Azi, despre
SECTORUL 

MECANICII FINE
Ancheta noastră pune în evidență cîteva 
puncte nevralgice și soluții de îndreptare 
sugerate de cadre din institutul de specialitate 

și uzine beneficiare

Centrul de cercetări ți proiectări pentru mecanică fină și scule din Capitală. Printre 
compartimentele puternic angrenate în efortul de înnoire a gamei produselor se 
numără și laboratorul de control activ. în fotografie, ing. Spineanu Ulm verifică 
un dispozitiv de control activ complex, destinat producției de mașini-unelte, pe 

care l-a creat recent împreună cu cercetătorul științific, ing. Cornel Popescu 
Foto : M. Cioc

producem sîrme de măsu
rat, filete ș. a., în detri
mentul preocupării pentru 
crearea de noi produse.

Ce implicații are o ase
menea stare de lucruri a- 
supra activității cercetăto
rilor centrului ? La această 
întrebare ne răspunde ing. 
Mihai Rădulescu, cercetător 
științific :

— Specialiștii noștri, lu- 
crind la o temă, fie ea 
chiar minoră, dar prevă
zută în plan, deci obligato
rie, nu pot face cercetare 
chiar și atunci cînd desco
peră o pistă de investigație 
nouă, care duce, sau ar 
putea duce. . la ceva valo
ros. Cauza ? Pentru că, la 
nivelul cdntealei — și nu 
numai aici — nu se pot ad
mite „abateri", nu se accep-

răspunde. din partea con
ducerii întreprinderii, de 
cercetarea uzinală — ing. 
Victor Bîzu. Interlocutorul 
ne-a relatat :

— în viitor, centrul de 
cercetări trebuie să ne o- 
fere proiecte de produse 
noi, definitivate pină la 
ultimul amănunt. Așa fel 
incit noi să le putem in
troduce direct în fabrica
ție.

Opiniile sint împărțite, 
în fața cerințelor întreprin
derii, directorul centrului a 
optat pentru diferențierea 
lor și evitarea exagerărilor. 
El se întreba : Dacă cer
cetarea execută totul — 
piuă Ia ultimul amă
nunt — ce mai rămîne 
de făcut serviciilor de con
cepție și tehnologice din uzi-

respectiv — ne reiata dr. 
ing. Mircea Romaniță. Era 
absurd. Cum trebuia să fa
cem, să angajăm tîmplari, 
să creăm în centru o tîm-
plărie ?

Să vedem ce ar trebui să 
întreprindă Centrala indus
triei mecanicii fine și 
sculelor pentru a reme
dia neajunsurile semnala
te, pentru a impulsiona ac
tivitatea de creație tehni
co-științifică, orientată spre 
înnoirea producției.

Tov. Valeriu Matache,
inginer-șef coordonator la 
Uzina de mecanică fină din 
București : în primul rind, 
este necesară aducerea în 
rețeaua științifică a cen
tralei a acelor nuclee de spe
cialiști care corespund spe
cificului. dar care au ră

mas in afara acesteia pină 
acum. La Institutul de Cer
cetări Tehnologice pentru 
Construcția de Mașini 
(I.C.T.C.M.) există un ast
fel de grup, cu o tradiție 
de 15 ani, care desfășoară 
cercetări in domeniul op
ticii și mecanicii fine. De ce 
un asemenea paralelism ? 
Aoeeași concentrare de forțe 
trebuie să se facă simțită 
și în activitatea forurijor 
de îndrumare și control. 
Căci, în prezent, centrala 
nu-și exercită incă prero
gativele stabilite de lege in 
domeniul cercetării știin
țifice. fiind frecvent inter
ferată. in hotăririle sale, 
de departament și minister.

Dr. ing. Mircea Romaniță: 
Consider că centrala ar pu
tea să aibă in vedere și 
trăsăturile specifice, indis
pensabile unui efort de cer
cetare eficient. în această 
privință, ar fi utilă acor
darea unui fond minim a- 
nual, care ar permite o 
evoluție mult mai fermă a 
colectivului nostru de cer
cetători și proiectanți în di
recții realmente inovatoa
re, de originalitate, în sco
pul amplificării ponderii 
concepției ini înnoirea pro
ducției. Concomitent, cen
trala ar trebui să sprijine 
mai intens eforturile cen
trului nostru și pc linia re
alizării unor produse nu 
numai eficiente tehnico- 
funcțional, dar și estetice. 
Fiindcă în prezent, in cen
trală se acordă prea puțină 
atenție aspectului produ
selor, deși el devine, mai 
ales în domeniul opticii și 
mecanicii fine, un pawne- 
tru esențial pentru călită- , 
tea acestora. Ar mai putea 
să sugereze, de pildă, Ofi- 
cuul de Stat pentru Invenții 
și Mărci să simplifice pro
cedurile sale — greoaie și 
de durată — care demobi-' 
lizează pe cercetător și-l 
face să nu fie pe deplin in
teresat in brevetarea aspec
telor inedite ale cercetări
lor pe care le întreprinde, 
deși acestea sint de natură 
să stimuleze înnoirea ac
celerată a producției.

*
în ancheta noastră, pen

tru inceput — am con
semnat doar punctul de 
vedere al cercetării — al 
centrului amintit și al ce
lei din uzine — urmind ca 
în unui dintre numerele 
viitoare ale ziarului sâ în
fățișăm și opiniile repre
zentanților centralei, de
partamentului, ministerului 
de resort. Totuși, și din a- 
ceastă etapă a investigații
lor sint evidente anumite 
neconcordanțe și păreri S 
oautradiclorii în legătură 
dQbtoil și rolul respectivei 
rețele de creație tehnico- f 
științifică în cadrul centra
lei. în efortul de participare 
sporită la înnoirea gamei 
produselor aflate în fabri
cația de serie. O limpezire 
grabnică a acestor „diver
gențe" se impune tocmai 
în scopul de a situa mai 
decisiv cercetarea de spe
cialitate din domeniul me
canicii fine și sculelor pe 
făgașul slujirii operative și 
eficiente a intereselor pro
ducției. Aceasta va trebui 
să ducă, neapărat, la măsu
rile adecvate necesare, in
diferent de nivelul și tere
nul concret — centru de 
cercetare, uzină, centrală 
industrială, departament, 
minister — în care acestea 
se impun a fi aplicate, 
pentru a se orienta clar 
activitatea cercetătorilor 
centrului spre una din
tre direcțiile fundamen
tale stabilite de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 20-21 
noiembrie a.c. — și anu
me : asimilarea de produ
se noi și elaborarea de pro
cedee tehnologice perfec
ționate.

Teodor CAZACU

—- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O incursiune pasionantă în universul modern al științelor vă oferă

ALMANAHUL „SCÎNTI.IA" 1973
• VIITOROLOGI A — știința de azi a zilei de miine

O anchetă internațională printre exploratorii tărîmu- 
lui științifico-fantasticului-real :

Ce este știința despre viitor și ce rol are în lumea con
temporană ? Ce modele de investigare a zilei de miine 
oferă spre dezbatere viitorologii ? Ce ne vor aduce 
nou viitoarele decenii în dezvoltarea științei și tehnicii?

• Este creierul uman o necunoscută ?

Un colocviu științific despre modalitățile prin care 
„Homo sapiens" descifrează universul, însoțit de o ex
plorare fotografică în planșe color fără precedent în 

microcosmosul materiei cenușii

• 0 senzațională intervenție chirurgicală a 

doctorului Barnard, relatată de autorul ei, 

în exclusivitate pentru cititorii almanahului 

• Ce știm despre viteze, intr-un secol care apasă pe 
accelerator ?

in cite universități ale lumii se studiază limba și litera
tura română ?

Poate fi stăpinită „reacția în lanț" informațională ? 
De ce nu le mai ajunge matematicienilor spațiul cu 

trei dimensiuni ?
Vor fi dezlegate și transpuse în tehnică misterele or

ganismelor vii ?
Sint cîteva dintre întrebările la care vă oferă răspun
suri rubrica ACTUALITATEA ENCICLOPEDICĂ

Zeci de fotografii inedite din lumea științei și tehnicii contemporane

0 lectură instructivă, captivantă: ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1973
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CONGRESULUI PARTIDULUI MIȘCAREA 
DE ACȚIUNE POPULARĂ 

PENTRU UNITATE"-M. A. P. U.
SANTIAGO DE CHILE

Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează delega- 
ților la congresul partidului dumneavoastră, tuturor membrilor „Mișcării 
de Acțiune Populară pentru Unitate" un cald salut prietenesc și urări 
de succes deplin în desfășurarea lucrărilor congresului.

Membrii partidului nostru și oamenii muncii din România socialistă 
urmăresc cu viu interes și sentimente de solidaritate militantă activitatea 
forțelor populare, patriotice, progresiste din Chile și, în cadrul acestora, 
Mișcarea de Acțiune Populară pentru Unitate, împotriva politicii de do
minație a cercurilor imperialiste, pentru apărarea independenței națio
nale, pentru prombvarea intereselor fundamentale ale poporului chilian, 
pentru transformări înnoitoare menite să asigure mersul nestingherit al 
Republicii Chile pe calea progresului economic și social, a păcii, înțe
legerii și colaborării între popoare.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

VIZITA MINISTRULUI AFACERILOR
EXTERNE AL R. S. CEHOSLOVACE

în cursul zilei de marți, la Minis
terul Afacerilor Externe au avut loc 
convorbiri oficiale între George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, și 
Bohuslav Chnoupăk, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

La convorbiri au participat, din 
partga română, Nicolae Ghenea, se
cretar general în Ministerul Aface
rilor Externe. Teodor Haș. ambasa
dorul României la Praga. Gheorghe 
Diaconescu, director în M.A.E. ; iar 
din partea cehoslovacă Miroslav Su
lele, ambasadorul Cehoslovaciei la 
Bpcurești, Jaroslav Hes, director în 
Ministerul Afacerilor Externe, Jaro
mir Johanes, șeful cabinetului mi
nistrului afacerilor externe, Jaroslav 
Hana, prim-secretar in M.A.E.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă, a avut 
loc un schimb de păreri cu privire 
la stadiul actual al relațiilor bilate
rale și în legătură cu dezvoltarea in 
viitor a prieteniei și colaborării din
tre România și Cehoslovacia. Au fost 
abordate, de asemenea, unele proble
me internaționale actuale, îndeosebi

privind pregătirea și organizarea 
conferinței pentru securitate și coo
perare in Europa.

★
Marți dimineața, ministrul afaceri

lor externe al Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Bohuslav Chnoupek, a 
depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru so
cialism.

La solemnitate au luat parte Mi
roslav Sulek, ambasadorul R.S. Ceho
slovace la București, și persoanele 
oficiale care îl însoțesc pe ministrul 
afacerilor externe.

Au fost de față Gheorghe Diaco
nescu, director in Ministerul Aface
rilor Externe, Teodor Haș, ambasa
dorul României la Praga; Vasile Dră- 
goescu, secretar al Consiliului popu
lar municipal București, funcționari 
superiori din M.A.E., generali și ofi
țeri superiori.

★
Marți seara, ministrul afacerilor 

externe al Republicii Socialiste Ce
hoslovace a asistat la un spectacol 
cu „Cavaleria Rusticană" și „Paiațe" 
la Opera Română.

(Agerpres)

Acord româno-argentinean 
de cooperare in domeniul 

folosirii pașnice 
a energiei atomice

La București a fost semnat Acor
dul privind cooperarea între Comi
tetul de stat pentru energia nuclea
ră al Republicii Socialiste România 
și Comisia națională pentru energia 
atomică a Republicii Argentina. în 
domeniul folosirii pașnice a energiei 
atomice. Acordul prevede, printre 
altele, rezolvarea în comun a unor 
teme de cercetare și tehnologii din 
domeniul nuclear, aplicații ale radio- 
izotopilor și tehnicilor nucleare din 
diferite sectoare /ale economiei celor 
două țări, schimburi de specialiști și 
bursieri, precum și de informații și 
documentații.

Documentul a fost semnat de prof. 
Ioan Ursu. președintele Comitetului 
de stat pentnT energia nucleară, și 
amiral Oscar Armando Quihillalt, 
președintele Comisiei naționale pen
tru energia atomică a Republicii 
Argentina.

Au fost de față membri ai condu
cerii Comitetului de stat pentru 
energia, nucleară, oameni de știintă 
din unități de cercetare și învătă- 
mînt. A fost, de asemenea, prezent 
Cesar Bautista Rezzonico, însărcinat 
cu afaceri a.i. al Argentinei la Bucu
rești.

(Agerpres)

vremea

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 
și 9 decembrie. In țară : Vremea va fi 
relativ umedă, cu cerul mai mult noros. 
Vor cădea burnițe și ploi slabe locale, 
mai frecvente în nordul țării. Vîntul va 
sufla slab pînă la potrivit. Temperatu
rile minime vor fi între minus 3 și plus 
7 grade, iar maximele între 2 și 12 gra
de. Local se va semnala ceață. în Bucu
rești : Vreme relativ umedă, cu cerul 
mai mult noros. Burniță și ceață. Vînt 
în general slab. Temperatura ușor va
riabilă.

Magazin școlar
Centre

de sănătate

în cartierul constănțean Tomis-Noid a fost dat in folosință un nou complex comercial

w re-.
’ V . .. T

La Brașov s-a deschis com
plexul expozițional al artiștilor 
plastici (Galeriile de artă „Vic
toria"). El este format din două 
săli de expunere, un magazin de 
artizanat și tablouri etc. Prin

Complex 

expozițional

In scopul evitării in timpul 
iernii a întirzierilor in mersul 
trenurilor de marfă și călători, 
cauzate de înghețarea macazu
rilor. la stațiile Ploiești-sud și 
Ploiești-vest s-au instalat siste
me electrice de încălzire la ma
cazuri. In prezent, astfel de o- 
perații se execută și în sta
ția Cimpina. Apoi lucrările vor 
continua în toate gările, pînă la 
Predeal.

în acest an, în cinci comune 
din județ — Corbi, Ștefan cel 
Mare, Nucșoara, Săpata și Su
seni — au fost înființate dispen
sare umane. Tot in acest an, in 
județ s-au dat în folosință 12 
cabinete stomatologice, iar la 
Pitești un nou centru de re
coltare a sîngelui. Tot aici, ur
mează să-și primească peste pu-

La Botoșani s-a deschis un 
magazin școlar pentru desface
rea produselor realizate de ele
vii școlilor de cultură genera
lă, liceelor și cercurilor tehrp- 
ce pionierești din județ. De la 
început se constată o afluență 
de cumpărători, cărora li se o- 
feră, lucrate cu grijă și iscu
sință, costume naționale speci
fice acestor meleaguri, rochițe, 
cămăși și pantaloni pentru co
pii, obiecte de artizanat, piro
gravuri, articole electrotehnice 
și de uz casnic.

ARGEȘ

BRAȘOV

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT;

CURIER JUDEȚEAN

Așa se numește noul magazin 
de prezentare și desfacere pro
filat pe articole pentru decoruri 
interioare, inaugurat în munici
piul Suceava. Printre cele mai 
solicitate articole (realizate în 
atelierele cooperației meșteșugă
rești) se numără cele de cera
mică ornamentală, obișctele din 
fier forjat, precum și 'țesăturile 
cu motive din creația populară 
de pe aceste meleaguri. Unități 
Similare au fost deschise anul 
acesta la Broșteni, Moldovița, 
Marginea și in alte localități si-, 
tuate pe traseele turistice suce
vene.

a macazurilor

Asociație corală

VÎLCEA

SUCEAVA

țină vreme pacienții modernul 
spital de pe colina Găvanei,

„Rustic"

BACĂU

IALOMIȚA

■v

PRAHOVA

O nouă autogara
■s>. e "

La Rm. Vîlcea a fost dată în 
exploatare a nouă autogară. A- 
sigurînd liniile de transport din
tre municipiu și stațiunile bal- 
neo-climaterice de pe valea Ol
tului, autogara dispune de o 
spațioasă sală de așteptare, pre
cum și de 18 peroane. Ea are 
posibilitatea să primească zilnic 
peste 200 autobuze și să asigure 
transportul a 13 000 de călători. 
Noua autogară este, totodată, 
punct de tranzit pentru autobu
zele de cursă lungă care .asigură 
legătura municipiului Rm. Vîl
cea cu Sibiu. București, Pitești, 
Tîrgoviște, Ploiești etc-

Vești bune 

pentru 
automobiliști

Conducătorii auto, care stră
bat drumurile publice sibiene, 
pot întîlni ' 
secțiile cu 
oglinzi de 
se observă 
lele ce se 
menea oglinzi, realizate, 
colaborare de 
din Mediaș, au fost 
pînă acum la Sibiu, Mediaș și 
pe Valea Oltului. Și încă o 
văste : celor trei stații de ben
zină existente la intrările in 
Sibiu li s-au adăugat alte două, 
prin care se poate face „plinul" 
autoturismului și în centrul 
orașului.

la curbele și inter- 
vizibilitate redusă, 
asigurare, prin care 
din vreme vehicu- 

apropie. 60 de ase- 
prin 

întreprinderi 
instalate

Sisteme electrice 

de încălzire

deschiderea acestui complex, se 
creează condiții excelente de ex
punere pentru cei peste 100 ar
tiști plasticieni din. Brașov, ca și 
pentru colegii lor dirvJtară. .

• __

Alo !... 

cu cinci cifre
In municipiul Gheorghe 

_ Gheorghiu-Dej s-au încheiat lu
crările de dezvoltare a centralei 
telefonice automate. Aceasta a 
permis sporirea capacității cu 
peste 1 000 de linii. Totodată, 
s-a trecut la sistemul de tele
foane cu 5 cifre. Prin lucrările 
efectuate, s-au creat și condiții 
pentru racordarea orașului la 
rețeaua telefonică automată in
terurbană.

Din inițiativa comitetului o- 
rășenesc de cultură și educație 
socialistă, la Slobozia a luat 
ființă asociația corală „Doina 
Ialomiței". Noua formație ar
tistică își propune să includă 
în repertoriul său cîntece pa
triotice, piese corale ale com
pozitorilor români și străini, 
creații populare. Reuniți la pri
ma repetiție, coriștii au hotă- 
rît să ' pregătească primul lor 
program în cinstea aniversării 
republicii.

0 DELEGAȚIE A MINISTERULUI METALURGIEI
1

DIN R.P. CHINEZĂ A SOSIT ÎN CAPITALĂ
La invitația ministrului industriei 

metalurgice, marți după amiază a 
sosit în Capitală delegația Ministeru
lui Metalurgiei al R.P. Chineze, con
dusă de ministrul Cen Șao-kun. 
Oaspeții, vor avea convorbiri la Mi
nisterul Industriei Metalurgice și vor 
vizita întreprinderi siderurgice din 
Capitală și din țară.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întimpinată de 
Nicolae Agachi, ministrul industriei 
metalurgice, de membri ai conducerii 
ministerului, precum și de alte per
soane oficiale. Au fost prgzenți Cian 
Hai-fun, ambasadorul R.P. Chineze 
la București, și membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)

Adunare festivă consacrată

semicentenarului I.E.F.S.
La Casa de cultură a studenților 

din Capitală, a avut loc, marți di
mineața, o adunare festivă consacra
tă semicentenarului Institutului de 
Educație Fizică și Sport, manifesta
re care a fost închinată sărbătoririi 
celei de-a XXV-a aniversări a pro
clamării republicii. La adunare au 
luat parte membri ai conducerii Mi
nisterului Educației și învățămintu- 
lui, Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, rectori ai unor 
institute de învățămînt superior din 
Capitală, cadre didactice, maeștri și 
antrenori emeriti ai sportului, stu- 
denți ai institutului. Mesajul tovară
șului Nicolae Ceaușescu adresat ca
drelor didactice și studenților Insti
tutului de Educație Fizică și Spoilt a 
fost primit cu vie satisfacție, cu 
puternice ovații și aplauze. Cei pre
zent! scandează minute în șir 
„Ceaușescu — Ceaușescu".

„Mesajul transmis azi institutului 
nostru de dumneavoastră, stimate 
tovarășe secretar general, ne ono
rează și ne mobilizează, ne dă 
imbolduri noi în întreaga activitate
— se subliniază în telegrama adre
sată tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de participanții la festivitate. La 
aniversarea semicentenarului Insti
tutului de Educație Fizică și Sport
— se spune în telegramă — vă trans
mitem sentimentele noastre de dra
goste și recunoștință fierbinte, dum
neavoastră, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru activitatea prodig 
gioasă pe care o desfăsurați în frun
tea partidului și statului. Ne expri
măm și cu acest prilej adeziunea 
totală la politica internă și externă 
a partidului, politică științifică Și 
creatoare, animată de cel mai pro
fund umanism, chezășie pentru , o 
existență demnă a ponorului român, 
pentru realizarea idealurilor de ci
vilizație și progres în patria noas
tră.

Pe deplin conștient! de sarcinile 
trasate de partidul și statul nostru 
învățămîntului, de înalta valoare teo-

★

în cadrul manifestărilor organiza
te cu ocazia aniversării Semicentena
rului Institutului de Educație Fizică 
și Sport, ieri, în sala „Progresul" din 
Capitală s-au desfășurat mal multe 
întîlniri internaționale. Intr-un meci 
de handbal feminin, echipa I.E.F.S. 
a învins cu 15—10 (7—2) echipa
D.H.F.K. Leipzig. La volei masculin, 
I.E.F.S. a întrecut cu scorul de 3—1 
(15—8, 15—2, 7—15, 15—7) formația 
I.C.F. Praga. A urmat apoi o aplau-

retică și practică a indicațiilor for
mulate de dumneavoastră personal 
privind perfecționarea ■ procesului 
de instruire și educație, de formare 
a tinerei generații, vă raportăm, iu
bite tovarășe secretar general, că sin- 
tem angajați plenar In acțiunea de 
continuă înnoire și modernizare a în- 
vățămintului, de legare a lui de ce
rințele actuale ale etapei de dezvol
tare a societății noastre, de pregătire 
a cadrelor pentru educația fizică, 
pentru sportul de masă si de perfor
manță. care să reprezinte cu cinste 
și demnitate culorile patriei noastre 
în confruntările internaționale. Pă
trunși de misiunea de onoare ce re
vine fiecăruia dintre noi, cadre di
dactice și studenți, sîntem hotărîți, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
întîmpinăm marea sărbătoare a po
porului nostru, a 25-a aniversare a 
republicii, cu no' succese in activi
tatea noastră și să ne dăruim întrea
ga capacitate și putere de muncă 
pentru dezvoltarea educației fizice și 
sportului din scumpa noastră patrie, 
Republica Socialistă România".

Cuvîntul de deschidere a adunării 
a fost rostit de acad. Octav Onicescu, 
fost rector, al Institutului de educa
ție fizică și sport.

Despre realizările obținute de 
I.E.F.S. în cei 50 de ani de existentă, 
despre succesele cadrelor didactice 
și studenților sportivi în cinstea ani
versării proclamării republicii'a vor
bit prof. univ. dr. Leon Teodorescu, 
vicepreședinte al C.N.E.F.S., rectorul 
institutului. Au rostit anoi cuvîntări 
de salut tovarășii Virgil Cazacu, 
prim-adjunct al ministrului educației 
și învățămîntului, în numele Condu
cerii- ministerului, Anghel Alexe, 
președintele C.N.E.F.S., George Ciu- 
cu, rectorul Universității București, 
Gheorghe Toca, secretar al Uniunii 
asociațiilor studenților din România, 
Traian Penea, absolvent al I.E.F.S. ; 
în numele studenților institutului a 
vorbit Rodica Bunea.

★

dată demonstrație de gimnastică mo
dernă, în cadrul căreia au evoluat 
sportive de la I.E.F.S. București și 
V.I.F. Sofia.

Astăzi. în'localul I.E.F.S.'»W W; 
’Maior En&,. v’or avea loc o sesiune de 
.comunicări și referate științifice 
’(ora 9) și vernisajul unei' expoziții 
retrospective (ora 11). După-amiâză 
(de la ora 16) — un spectacol cul- 
tural-sportiv, la Qpera Română.

Constituirea Comitetului pentru sărbătorirea 

a 500 de ani de la nașterea lui Copernic
La Academia Republicii Socialiste 

România, a avut loc marți ședința 
de constituire a Comitetului pentru 
sărbătorirea a 560 de ani de la naște
rea savantului polonez Copernic. 
Comitetul, al cărui președinte este 
prof. dr. doc. Călin Popovici, este 
format din reprezentanți ai condu
cerii unor instituții centrale, aca
demicieni și alți oameni de cultură 
și știință.

La ședința de constituire a comite
tului au luat parte Traian Pop, ad
junct al ministrului educației și in- 
vățămintului, prof. dr. doc. Jean Li- 
vescu, membru corespondent al A- 
cademiei, președintele Comisiei na
ționale române pentru . UNESCO, 
Octav . Livezeanu, vicepreședinte al 
Institutului Român pentru Relațiile 
Culturale cU Străinătatea, reprezen
tanți ai unor instituții centrale și 
foruri cultural-științifice bucureștene. 
A fost de față Jaromir Ocheduszko. 
ambasadorul R.P. Polone la Bucu
rești.

România va lua parte la această 
sărbătorire, care se va desfășura 
pe plan internațional sub egida 
UNESCO, prin organizarea — in 
tot cursul lui 1973 — a unor mani
festări menite să releve semnifica
ția evenimentului, a declarat cu acest 
prilej, unui redactor al Agerpres, 
prof. dr. doc. Călin Popovici. Atît Co
mitetul național de astronomie, so
cietățile științifice, cit și instituțiile 
de învățămînt superior și de cerce
tare, vor organiza sesiuni științifice 
axate pe temele „Copernic și astro
nomia de azi", „Copernic și con
cepția sa despre lume", „Copernic și 
revoluția științifică". în București și 
alte centre ale țării, se vor deschide 
expoziții și vor fj prezentate filme 
documentare. De asemenea, vor fi 
traduse din limba polonă lucrări 
despre viața și opera marelui sărbă
torit. Cu prilejul semimileniului 
Copernic va fi emis un timbru jubi
liar.

(Agerpres)

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A FINLANDEI

Excelenței Sale Domnul URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

HELSINKI
S - • '
Aniversarea Zilei naționale a Finlandei îmi oferă plăcutul prilej de 

a vă adresa, Excelență, calde felicitări și cele mai bune urări de feri
cire personală, de pace și prosperitate pentru, poporul finlandez prieten.

îmj exprim convingerea că relațiile de colaborare stabilite între ță
rile noastre se vor dezvolta în continuare în interesul ambelor popoare, 
al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Imagini din țara

al cărei simbol

este granitul
Vechiul dicton că 

temperamentul unui 
popor este modulat de, 
natura tării sale își 
găsește în Finlanda 
una din confirmările 
cele mai categorice. 
Iar natura nu este de
mentă aici. în sud. în 
centru, in nord, o- 
mul are de înfruntat 
stihiile elementelor 
dezlănțuite, ostilitatea 
solului, lunga noap
te de iarnă. Poate că 
simbolul cel mai grăi
tor al Finlandei nu 
este nici apa. nici pă
durea, ci granitul. II 
întilnești peste tot : in 
mijlocul pădurilor de 
mesteceni sau de brazi, — .4,--- 1 și

de 
o- 
a- 

gra- 
nu 

se poate mai bine te
nacitatea unui popor a 
cărui existență este o 
luptă continuă cu na
tura.

Cu excepția lemnu
lui. a cuprului și a 
căderilor de apă, Fin
landa nu dispune de 
resurse naturale și a- 
ceasta ar putea ex
plica, în bună parte, 
4le#6e economia»ei s-a 
întemeiat secole de-a 
rindul numai pe agri
cultură și silvicultură. 
„Țara noastră este și 
va răniine săracă", 
spunea la mijlocul se
colului trecut poetul 
fatalist J. L. Rune- 
berg. în trecut, des
tule generații de fin
landezi s-au împăcat 
cu adevărul amar al a- 
cestor cuvinte, supu- 
nîndu-se unui destin 
care părea implacabil. 
Dar finlandezul de as
tăzi nu mai subscrie la 
această optică fatalis
tă, ci preferă să dea 
crezare indicatoarelor 
contorului Geiger. 
Descoperirile geologi
ce stau la originea u- 
nei industrii miniere 
în plină creștere, care 
aduce prosperitate, u- 
nor regiuni altă dată 
uitate de lume, 
fel. s-a reușit ca 
perioada postbelică, a- 
lături de industria fo
restieră, cea a prelu
crării metalului să de
vină una din ramuri
le de bază ale econo
miei finlandeze, 
îmbrățișează un 
tor mai larg in 
domină construcțiile 
navale, mecanice și e-

în mijlocul zecilor 
zecilor de mii 
lacuri, în mijlocul 
raș-elor. Blocurile 
cestea roșii, de 
nit, exprimă cum

Aust
in

Ea
sec-
care

lectrice. Șantierele 
finlandeze au construit 
cel mai mare spărgă
tor de gheată cu mo
tor Diesel-electric 
pentru rutele polare. 
Fiecare a zecea mași
nă din lume 
industria lemnului 
de proveniență 
landeză. Datorită 
voltării rapide pe 
a cunoscut-o în

pentru 
i e 
fin- 
dez- 
care 
ulti- . 

mii ani, chimia a de
venit un domeniu in
dustrial important. Pe 
de altă parte, căderi
le de' apă de la Ia- 
matra, Tamerko.ski. 
Kunbankoski, odini
oară atât de sălbatice, 
au fost încătușate și 
constrinse să produ
că energie electrică. 
Prin hărnicia și 
lentul poporului 
Finlanda etalează 
însemnele unei 
moderne, industriali
zate, care oferă o re
plică viguroasă la a- 
sertiunea lui Rune- 
berg.

Tara săracă din tre
cut este azi o tară cu 
un nivel ridicat de 
dezvoltare, o tară a 
cărei vocație pașnică 
se exprimă in dispo
nibilitatea unei largi 
cooptări y cu 
țări ale lumii. Aces
ta este cadrul în care 
se întilnesc interese
le și preocupările a 
două țări situate în 
puncte opuse ale con
tinentului. 
Finlanda, 
manifestă 
voință de 
a ideilor 
înțelegerii 
rării rodnice între po
poarele Europei. După 
cum .se știe, în aceste 
zile. la Helsinki se 
desfășoară consultă
rile multilaterale pen
tru pregătirea 
ferinței 
ropene, 
deschidă calea înfăp
tuirii unor asemenea 
țeluri, a statornicirii 
unui climat nou în 
raporturile dintre sta
te, a creării condi
țiilor pentru ca toate 
țările și popoarele 
continentului să se 
poată dezvolta liber, 
nestingherit, la adă
post de orice acte de 
forță sau încercări de 
amestec în treburile 
lor interne, să desfă
șoare un amplu cir
cuit de valori mate
riale și spirituale. în 
vederea asigurării

ta- 
său, 
azi 
țări

România și 
dar care 

aceeași 
promovare 
securității, 
și colabo-

con- 
general-eu- 

menită să

prosperității fiecăruia 
in parte 
Laolaltă.

Animate 
de dorința 
duce contribuția 
reaLizarea acestui 
curs, România și Fin
landa dezvoltă pe 
plan bilateral relații 

sinceră prietenie și 
colaborare, bazate 
respectul deplin 

suveranității și in- 
nationa-

și tuturor

deopotrivă 
de a-și a- 

la

de 
de 
pe 
al 
dependenței
le, egalitatea îh drep
turi. neamestecul • 
treburile 
6lima și 
reciproc, 
un motiv 
ție pentru 
poare faptul că aces
te relații au cunoscut 
în anii din urmă o ex
tindere continuă, 
toate domeniile : 
lirtic. economic, 
tural, științific și 
nic. în evoluția 
cendentă a 
rilor prietenești ro- 
mâno-finlandeze un 
rol deosebit de impor
tant l-au avut intîlni- 
rile la nivel înalt în
tre conducătorii 
lor două state, 
întreprinsă de 
ședințele Nicolae 

‘Utuiușeseu în Finlanda 
și cea a președintelui 

. Urho Kekkonen în
România. Convorbiri
le prilejuite de aceste 
vizite au pus in evi
dență existenta unor 
largi posibilități de 
intensificare a rapor
turilor de colaborare 
bilaterală în cele mai 
diverse planuri. Dez
voltarea dinamică a 
economiilor celor
două țări creează, fără 
îndoială, premise fa
vorabile pentru rea
lizarea acestui obiec
tiv. mai ales în acele 
domenii în care struc
turile și experiența 
sectoarelor economi
ce ale celor două țări 
asigură o bază de co
laborare reciproc a- 
van ta,joasă.

Acordînd o înaltă a- 
preciere dezvoltării 
pozitive a relațiilor 
de prietenie și colabo
rare cu Finlanda, po
porul român transmi
te poporului finlan
dez, de Ziua naționa
lă a patriei sa,le. feli
citări prietenești și u- 
rări de prosperitate și 
pace.

in
interne, pe 

avantajul 
Constituie 

de satisfac- 
ambele po-

in 
po- 

cul- 
teh- 
as-

raportu-

ce- 
vizita 

pre-
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Astăzi și mîine, la București A

In cîteva rînduri
Trei echipe românești in cupele europene de baschet

Formațiile bucureștene de baschet 
Dinamo și Steaua (masculin). Rapid 
și I.E.F.S. (feminin), s-au calificat in 
turul al doilea al cupelor euro
pene. Astăzi, de la ora 18, în sala 
Constructorul, I.E.F.S. întilnește pe 
Slavia Praga, în cadrul „Cupei Cu
pelor". Tot azi (sala Dinamo, de la 
ora 20) Dinamo—Akademik Sofia, 
meci contînd pentru „Cupa campio

nilor europeni". Mîine — de aseme
nea, în cadrul „C.C.E." — sala Giu- 
lești găzduiește partida feminină 
Rapid—Vozdovac Belgrad (ora 19).

Aseară tîrziu, echipa Steaua a în- 
tîlnit la Anvers (Belgia), în cadrul 
„Gupei Cupelor", pe Racing Ford 
(pină la Închiderea ediției, rezulta
tul nu ne-a parvenit).

HANDBAL FEMININ

Schiorii noștri 

în Austria
Schiorii noștri fruntași se află în 

aceste zile în Austria, unde participă 
la cîteva concursuri internaționale. Ei 
au luat deocamdată startul in cadrul 
unui mare concurs de probe alpine 
(cu 120 de schiori din 8 țări) desfă
șurat sub egida F.I.S., pe pirtiile din 
localitatea Neustadt (lingă Innsbruck). 
După cum ne-a informat ieri antre
norul federal I. Berindei, Dan Cristea 
a ocupat un loc fruntaș la slalom 
special (5), in compania unora dintre 
cei mai buni schiori austrieci, vest- 
germani, elvețieni, italieni, . norve
gieni/ suedezi și cehoslovaci (proba a 
revenit austriacului Hinterzeer). La 
aceeași probă, Gh. Vulpe s-a clasat 
pe locul 26.. Slalomul uriaș a revenit, 
de asemenea, lui Hinterzeer ; Dan 
Cristea s-a clasat al 20-lea.

Campionatul național 
de șah

Aseară s-au jucat partidele .din 
runda a 17-a a campionatului națio
nal de șah. Partos a cîștigat Ia Fol- 
lert. Rotaru a obținut victoria la 
Vaisman. Mozes l-a învins pe Stan- 
ciu. Partidele Ungureanu-Mititelu, 
Stoica-Ghițescu. Nacht-Wolf. Ghin- 
dă-Grunberg. Ghizdavu-Neamțu, Dă- 
net-Bondoc s-au încheiat remiză. A 
fost întreruptă partida Ciociltea— 
Șubă.

în clasament conduce Partos (13 
puncte), urmat de Ciociltea 11,5 (1) 
și Ghițescu 11,Ș puncte.

Astăzi, în penultima rundă. în par
tida centrală se întilnesc Partos și 
Ciociltea.

ROMÂNIA-R.F.G. 14-10
Marți seara, la Ciluj, a avut loc a 

doua întilnire internațională de 
handbal dintre echipele feminine ale 
României și R. F. a Germaniei. 
Handbalistele noastre au obținut din 
nou victoria ; scor 14—10 (6—5). Du
minică, la Timișoara, echipa Româ
niei a cîștigat cu 12—9 (7—5).

ȘAH. In cadrul campionatului eu
ropean feminin de șah, care se des
fășoară la Vrnjacka Banja (Iugo
slavia), s-au disputat unele dintre 
partidele întrerupte în primele trei 
runde. Verdczi a cîștigat lâ Erenska, 
iar Ivanka a invins-o pe Merlini. A 
fost consemnată remiza în partida 
Aleksandria-Merlini. în clasament, 
după trei runde, conduc neînvinse 
Nona Gaprindașviili (U.R.S.S.) și Su- 
zana Veroczi (Ungaria) cu cite 3 
puncte.

TENIS. în cadrul unei conferințe 
de presă, s-a anunțat oficial că în 
anul 1'973 „Turneul campionilor" la 
tenis va avea loc la începutul lunii 
decembrie în S.U.A. întrecerile aces
tui turneu, ale cănii ultime două e- 
diții au fost cîștigate, după cum se 
știe, de tenismanuil român Ilie Năs- 
ta.se, se Vor desfășura în orașul 
Boston.

TENIS DE MASA. — La Paris au 
continuat campionatele internaționa
le de tenis de masă ale Franței. în 
sferturile de finală ale probei de 
dublu mixt, perechea Stipancici (Iu

goslavia), Maria Alexandru (Româ
nia) a învins cu 3—2 pe Biehl (Da
nemarca), Carmen Crișan (România). 
La dublu femei, Maria Alexandru și 
Carmen Crișan au dispus cu 3—0 de 
suedezele Radberg, Andersson. în 
proba de simplu femei, Cian-li (R.P. 
Chineză) a întrecut-o cu-3—2 pe Ma
ria. Alexandru, iar Kishazi (Ungaria) 
cu 3—0 pe Carmen Crișan.

CICLISM. — Cu prilejul reuniunii 
cicliste internaționale desfășurate pe 
velodromul acoperit din Ziirich, pis- 
tardul belgian Patrick Sercu a sta
bilit un nou record mondial (profe
sionist) in proba de 1 000 m cu start 
de pe Ioc (l'07’’35/100). Un nou re
cord mondial de amatori, in proba 
de 4 000 m, a realizat olandezul Roy 
Schuyten (4’53”52/100).

FOTBAL. La Dakar, în meci retur 
pentru preliminariile campionatului 
mondial de fotbal, selecționata Ma
rocului a întrecut cu 2—1 (1—1) for
mația Senegalului.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA EXCEPȚIONALA DIN 5 
DECEMBRIE 1972

FOND DE PREMII : 1 716 120 lei
EXTRAGEREA I : 84 90 61 7 65 68 

38 71
EXTRAGEREA a Il-a : 63 25 54 23

75 53 82 6
EXTRAGEREA a IlI-a : 51 61 25 

57 82 27 4
EXTRAGEREA a IV-a : 2 52 31 6

90 4
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DEZBATERILE DIN ADUNAREA GENERALA A O.N.U.

Este timpul ca întreaga comunitate
de la

nostru

pentru înfăptuirea păcii in Orientul Apropiat
• Intervenția reprezentantului romfin

HELSINKI 5 — Trimisul 
special, Dumitru Ținu, transmite : 
Marți s-a încheiat etapa dezbaterilor 
generale din cadrul consultărilor 
multilaterale privind pregătirea con
ferinței pentru securitate și coope
rare în Europa.^ Ultimii vorbitori care 
au expus pozițiile guvernelor lor în 
chestiunea conferinței au fost âmba-

sadorii Ciprului, Spaniei, Maltei, Un
gariei, Austriei și Finlandei.

După o pauză de o zi, miercuri 
fiind Ziua națională a Finlandei, par- 
ticipanții ia reuniune vor trece ia 
examinarea, în detaliu, a probleme
lor evocate în cadrul dezbaterilor ge
nerale.

NEW YORK 5 — Corespondentul nostru, C. 
mite : în cadrul dezbaterilor Adunării Generale

Alexandroaie. trans- 
a O.N.U., consacrate 

examinării situației din Orientul Apropiat, marți dimineața 
cuvîntui ambasadorul Ion Datcu, reprezentantul permanent al 
niei la Națiunile Unite.

a luat 
Româ- HAGA

Vicepreședintele Consiliului de Miniștri al României,

DELHI 5 (Agerpres). — Tovarășul 
Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ministrul comerțului exte
rior, țâre se află într-o vizită oficială 
în India, a fost țirimit, la 5 decem
brie, de președintele Republicii In
dia, Venkata Varahagiri Giri. Oaspe
tele român a transmis președintelui 
Indiei un mesaj de salut din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre-

de președintele Indiei

MANIFESTĂRI

CONSACRATE

ANIVERSĂRII

După ce a arătat că perpetuarea 
stării de încordare comportă un 
permanent pericol pentru recrudes
cența operațiunilor militare în O- 
rientul Apropiat, cu serioase impli
cații pentru alte zone ale luimii. vor
bitorul a relevat că un factor care 
alimentează această situație de în
cordare este continuarea prezentei 
trupelor israeliene pe teritoriile u- 
nor țări arabe. O întreagă expe
riență istorică dovedește că secu
ritatea unui stat se poate asigura 
numai prinitr-o politică de prietenie, 
pace și cooperare cu, vecinii. înte- 
meindu-se pe principiile dreptului 
internațional, a arătat reprezentan
tul țării noastre, guvernul român 
consideră că nici un stat nu are 
dreptul să ridice pretenții teritoria
le asupra altor state sub pretextul 
că aceasta ar corespunde propriei 
sale securități. Israelul, ca membru 
al comunității internaționale, 
poate constitui o excepție.

Relevînd că, pe parcursul unei pe
rioade mai îndelungate de timp, 
menținut starea de încetare a focu
lui — un act pozitiv, dar insuficient 
— vorbitorul a arătat că. în 
petate rânduri, 
acest timp. 
a suveranității unor 
ceea ce reprezintă un alt factor care 
alimentează starea de tensiune din

nu

s-au 
acte

s-a

re
produs. în 

de violare 
state arabe,

Președintele Republicii Chile

face apel la

Unirea eforturilor
tuturor statelor pentru
transpunerea in viață

a principiilor Cartei 0. N. U.
NEW YORK 5 (Agerpres). — 

Sosit luni la New York, președintele 
Republicii Chile, Salvador AUende, 
a luat cuvîntui în fața Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Vorbitorul a expus pe larg situația 
economică și politică din țara sa, 
aspectele luptei poporului chilian 
pentru construirea unei vieți noi, 
măsurile economice întreprinse de 
guvern pentru recuperarea bogății
lor naturale și resurselor naționale 
din mîinile trusturilor și monopolu
rilor străine, arătînd, totodată, că 
acestea au provocat reacția violentă 
a intereselor străine, care s-au coa
lizat pentru a încerca să răstoarne 
noua ordine social-politică din Chile. 
„Am venit Ia Națiunile Unite pentru 
a denunța faptul că țara mea este 
în prezent victima uneî serioase 
agresiuni economice străine", a ară
tat președintele Allende. Dar situa
ția noastră, a subliniat președintele 
Republicii Chile, nu este unică. Este 
pur și simplu o manifestare pe plan 
local a ceea ce se întîmplă în afara 
frontierelor noastre, 
latino-amerlcan și 
a treia.

Subliniind apoi 
O.N.U. trebuie să-1 
mondială, președintele Allende 
cut apel la concertarea eforturilor 
tuturor statelor pentru transpunerea 
în viață a principiilor și idealurilor 
de pace, securitate și progres social 
pe care a fost fondată Organizația 
Națiunilor Unite.

★

ALGER 5 (Agerpres). -» Corespon
dentul Agerpres. C. Benga, trans
mite : Marți au început convorbi
rile oficiale dintre președintele Al
geriei, Houari Boumediene. și pre
ședintele Republicii Chile. Salvador 
Allende, care întreprinde o scurtă' 
vizită la Alger.

în continentul 
In țările lumii

rolul pe 
joace pe

care 
arena 
a fă-

chile Congresul național

populară pentru unitate
SANTIAGO DE CHILE 5. — Cores

pondentul nostru E. Pop transmite : 
La Santiago de Chile se desfășoară 
cel de-al doilea Congres național ai 
Mișcării de acțiune populară pentrp 
unitate (M.A.P.U.) — grupare politică 
înființată în 1969,' prin desprinderea 
unor grupări de stingă din Partidul 
Democrat-Creștin — în prezent fă
când parte din coaliția guvernamen
tală a Frontului Unității Populare.

Cel de-al doilea congres al 
M.A.P.U. dezbate- linia politică a 
partidului în legătură cu alegerile 
parlamentare din martie 1973 din 
Chile. în raportul prezentat la con
gres de secretarul general al parti
dului, Jaime Guzban Tazmuri, se re
levă importanța și necesitatea pe 
care o au, în procesul revoluționar 
chilian, eforturile 
unității partidelor 
țeie de stingă.

pentru întărirea 
reprezentînd for-

Orientul Apropiat. Nici un 
subliniat reprezentantul

Consultări in vederea 

formării noului guvern

La 8 decembrie va fi semnat

pe 
co
in 

s-a 
ale

stat, a 
țării noas

tre. nu-și poate aroga dreptul de a 
încălca frontierele altui stat, de a 
atenta Ia independenta, suveranitatea 
și integritatea teritorială a altor 
state, sau de a-și impune voința sa 
cu forța.

România s-a declarat întotdeauna, 
cu consecvență, pentru soluționarea 
tuturor problemelor litigioase 
calea tratativelor, în interesul 
laborării și păcii internaționale, 
acest spirit, guvernul român 
pronunțat, încă din primele zile
războiului din 1967, pentru încetarea 
imediată a ostilităților și pentru so
luționarea problemelor Orientului 
Apropiat pe cale politică. După pă
rerea delegației române, a spus vor
bitorul, există toate premisele pen
tru a se păși 
ceastă cale, 
de Securitate 
oferă o bază 
privință. Ceea 
zent este traducerea in viață a pre
vederilor ei.

Declarînd că eforturile în vederea 
unei reglementări politice în Orien
tul Apropiat, Întemeiate pe rezoluția 
Consiliului de Securitate, vor tre
bui să asigure îndeplinirea cîtorva 
obiective fundamentale, vorbitorul a 
arătat că, în primul rînd. este vorba 
de retragerea trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate ; în al doi
lea rînd. este vorba ca. în același 
timp, să se recunoască independenta, 
suveranitatea și integritatea terito
rială a tuturor statelor din regiune 
și, deci, și a Israelului, ceea ce ar 
deschide perspective favorabile pen
tru coexistenta pașnică a popoarelor 
din regiune, pentru dezvoltarea lor 
independentă, iar în al treilea rînd. 
realizarea unei păci trainice în 
Orientul Apropiat este legată nemij
locit și de rezolvarea problemelor 
populației palestinene. O soluție în 
această privință va trebui să tină 
seama de interesele legitime ale a- 
cestei populații, să-i asigure condiții 
de viață de sine stătătoare și exer- 
cițarea dreptului la autodeterminare, 
în conformitate cu propria sa voință.

Vorbitorul a arătat apoi că posibi
litățile O.N.U. de a contribui la o 
soluție politică în această ’regiune 
trebuie folosite din plin. Avem con
vingerea profundă, a spus reprezen
tantul țării noastre, că este în inte
resul tuturor popoarelor ca O.N.U. 
să devină un instrument care să 
contribuie la dezvoltarea indepen
denței fiecărei națiuni, să împiedice 
aplicarea forței sau a amenințării cu 
forța în relațiile dintre state. Efor
turile de pînă acum ale ambasadoru
lui Jarring, reprezentantul special al 
secretarului general, a cărui misiune 
se întemeiază pe rezoluția Consiliu
lui de Securitate, nu au dus încă da 
nici un progres substanțial. Consi
derăm oportun să fie folosită aceas
tă posibilitate în vederea îndeplini
rii prevederilor rezoluției.

Guvernul român sprijină orice ini
țiativă care merge în direcția tradu
cerii în viață a rezoluției Consiliului 
de Securitate, inclusiv prin găsirea 
unor soluții parțiale care ar putea 
deschide drumul spre o soluție defi
nitivă. Este timpul ca toate țările 
care doresc o soluție politică în 
Orientul Apropiat, întreaga comuni
tate internațională să acționeze cu 
mai multă hotărire și energie pentru 
a contribui la înfăptuirea păcii in 
această zonă.

cu fermitate pe a- 
Rezoluția Consiliului 
din 22 noiembrie 1967 
rezonabilă în această 
ce se impune în pre-

HAGA 5 (Agerpres). — Luni seara, 
regina Juliana a Olandei a încredin
țat lui Marinus Ruppert sarcina stu
dierii posibilităților de formare a 
unui nou guvern, în urma alegerilor 
generale de la 29 noiembrie. Ruppert 
este membru a] Consiliului de Stat 
din 1969 și face parte din partidul 
fostului premier Barend Biesheuvel.

Suverana olandeză a luat această 
hotărire in urma consultărilor avute 
cu 14 personalități politice, printre 
care liderii grupurilor parlamentare 
și ai partidelor politice. De mențio
nat că senatorul Wilhelmus de Jaay 
Fortman a respins, luni, aceeași ce
rere de a investiga posibilitățile 
formare a unui guvern.

VIETNAMUL DE SUD

Succese
aie forțelor

de

VIETNAMUL DE SUD — 5 (Ager
pres). — Agenția de presă Eliberarea 
transmite că, în cursul lunii noiem
brie. forțele armate de eliberare din 
Vietnamul de sud au continuat ope
rațiunile ofensive, scoțînd din luptă 
peste 3100 de militari saigonezi. în 
aceeași perioadă, patrioții din Viet
namul de sud au distrus peste 250 
vehicule militare ale inamicului, în
tre care 43 de tancuri, au avariat 15 
baterii de artilerie, au provocat in
cendierea a 10 depozite de muniții și 
combustibil și au doborît sau distrus 
la sol 35 de avioane saigoneze. La a- 
cestea se adaugă capturarea a mari 
cantități de arme și muniții, radîo- 
transmițătoare și echipament militar.

Declarație de protest 
a NI.A.E. al R.D. Vietnam

HANOI 5 (Agerpres). — Aviația și 
navele americane au continuat să 
bombardeze, la 4 decembrie, nume
roase localități din R. D. Vietnam, 
provocind pierderi de vieți omenești 
și însemnate distrugeri materiale, a- 
nunță agenția V.N.A. Ministerul Afa
cerilor Externe al R. D. Vietnam a 
dat publicității o declarație de pro
test în care cere guvernului Statelor 
Unite să înceteze orice acte de încăl
care a suveranității și securității 
R. D. Vietnam.

Pe de altă parte, agenția V.N.A. 
transmite că forțele de apărare anti
aeriană din provincia Nghe An din 
R. D. Vietnam au doborît un avion 
american de tipul „A-4“, ridieînd. ast
fel, la 4 070 numărul total al apara
telor de zbor pierdute de S.U.A. în 
R. D. Vietnam de la începutul războ
iului și pînă în prezent.

de relații diplomatice
CANBERRA 5 (Agerpres). — Noul 

premier australian, Edward Gough 
Whitlam, a dfeclarat marți, în cadrul 
unei conferințe de presă, că repre
zentanți diplomatici ai Australiei și 
R. P. Chineze se vor întîlni joi, la 
Paris, pentru a discuta aspecte le
gate de stabilirea relațiilor diploma
tice între cele două țări — informea
ză agenția Reuter.

După cum s-a mai anunțat, Parti- 
din Australia, care a 

victorie ‘ convingătoare in 
alegeri parlamentare, s-a 

tn favoarea normalizării 
cu R. P. Chineză, liderul

dul laburist 
obținut o 
recentele 
pronunțat 
relațiilor 
acestui partid, actualul prim-ministru. 
efectuînd, in iunie 1971, o vizită la 
Pekin.

TRATATUL

ședințele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România. Expri- 
mînd mulțumirile sale, președintele 
Indiei l-a rugat, la rîndul său,» pe 
oaspetele român să transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu urări de, 
sănătate și de succese, iar poporului 
român prosperitate.

Intilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială. Au participat am
basadorul român la Delhi, Petre Tă- 
năsie, și ambasadorul indian la Bucu
rești, V. K. Ahuja.

în cursul aceleiași 
dintele Consiliului 
României l-a întîlnit 
facerilor externe al 
Singh. într-o atmosferă prietenească, 
s-a discutat despre continua dezvol
tare a relațiilor dintre oele două țări.

REPUBLICII

o-

zile, Vicepreșe- 
de Miniștri al 
pe ministrul a- 
Indiei, Swaran

privind normalizarea relațiilor 
dintre R. D. G. si Finlanda

1

BERLIN 3 (Agerpres). — Guver
nele Republicii Democrate Germane 
și Finlandei au convenit să semneze, 
la 8 decembrie, la Helsinki, acordul 
cu privire la stabilirea de relații di
plomatice și tratatul privind norma
lizarea relațiilor dintre cele două 
țări, care au fost parafate la 6 sep
tembrie — anunță agenția A.D.N.

La invitația colegului său finlan
dez, Ahti Karjalainen, ministrul afa
cerilor externe al R.D. Germane, Otto 
Winzer, urmează să sosească la Hel
sinki pentru 
menționate.

semnarea documentelor

Pioțo comună a Americii 
Centrale pe cale 
de restructurare

BUDAPESTA — La Casa de 
cultură a marilor uzine „Cse- 
pel“, din Budapesta, s-a deschis 
o expoziție de artă populară ro
mânească. Expoziția, prezentind 
o bogată și variată gamă de 
costume, covoare, ceramică,
biecte de uz casnic din lemn, 
se bucură de un larg interes.

★
OTTAWA. — La Universita

tea Carleton, din capitala Cana
dei. a fost deschisă expoziția 
„Personalități ale științei și cul
turii românești". Expoziția a 
fost primită cu deosebit interes 
de cadrele didactice studenții 
universității.

CIUDAD DE .GUATEMALA 5 (A- 
gerpres). — în capitala Guatemalei 
au luat sfîrșit lucrările Conferinței 
miniștrilor economiei, finanțelor și a 
președinților băncilor centrale din 
statele membre ale Pieței comune a 
Americii Centrale (M.C.C.A.), rela
tează Prensa Latina. Comunicatul 
oficial, dat publicității la sfințitul 
celor trei zile de dezbateri, preci
zează că a fost creat un „Comitet la 
nivel înalt", însărcinat să prezinte 
propuneri concrete pentru restructu
rarea acestui organism economic la- 
tino-american.

geneva CONVORBIRILE
SOVIETO-AMERICANE

GENEVA 5 (Agerpres). — Ui se
diul reprezentantei permanent a 
U.R.S.S. de pe lingă Oficiul O.N.U. 
din Geneva a avut loc, marți, o nouă 
întîlnire a delegațiilor sovietică și 
americană, care poartă convorbiri 
pentru limitarea armamentelor stra
tegice — anunță agenția T.A.S.S.

BAI

Noi tratative între R.D.G. 
si R.F.G. Joi, urmează să înceapă 
tratative, cu privire la un acord gu
vernamental în domeniul poștelor și 
telecomunicațiilor, intre R. D. Ger
mană și R. F. a Germaniei, la pro
punerea ministrului poștelor și tele
comunicațiilor al R.D.G., [jauritz 
Lauritzen. Această hotărire a fost a- 
doptată în urma unui schimb de 
scrisori asupra căruia s-a convenit la 
parafarea tratatului privind bazele 
relațiilor dintre cele două state ger
mane.

Rîndurile Partidului Co
munist Francez au sporit, 
în intervalul ianuarie-noiembrie 1972, 
cu noi membri. Astfel, numai la Pa
ris au intrat in partid peste 3 100 de 
persoane, în timp ce in cele șapte 
federații ale regiunii pariziene nu
mărul noilor membri s-a ridicat la 
circa 15 000. Iar în Federația Depar
tamentului Nord a P.C.F. au fost 
primiți 2 600 noi membri.

Primul ministru al R. A. 
Egipt Aziz Sedki, care se află în
tr-o vizită oficială la Doha* a avut o 
întrevedere cu emirul Qatarului, șei- 
cuil Khalifa Bin Hamad Al Thani. 
Potrivit unui comunicat oficial. în 
cadrul întrevederii au Cost abordate 
probleme privind dezvoltarea rela
țiilor bilaterale în diferite domenii 
și situația din Orientul Apropiat- 
Premierul egiptean a transmis emi
rului Qatarului un mesaj din partea 
președintelui Anwar Sadat.

Șeful grupului de obser
vatori O.N.U. din Orientul 
Apropiat generalul Ensio Siilas- 
vuo, care întreprinde o vizită la Tel 
Aviv, a avut o întrevedere cu minis
trul israelian al apărării, Moshe Da
yan. Cu această ocazie, au fost abor
date o serie de probleme 
menținerea încetării focului 
giune. Anterior, generalul 
Siilasvuo a întreprins vizite 
mase și Cairo.

privind 
în re- 

Ensio 
la Da-

«o
Experții care au examinat epava avionului „Convair-990" (în fotografia de 
mai sus) aparținînd companiei spaniole „Spantax", prăbușit, duminică, în 
localitatea Tenerife (Insulele Canare), au stabilit că accidentul s-a daiorat 
defectării unuia din motoarele aparatului. Avaria survenită a făcut ca, la 
scurt timp de la decolare, avionul să vireze brusc la stingă și să explodeze 
la înălțimea de 150 m. După cum s-a anunțat, toate cele 155 persoane aflate 
la bord — in marea lor majoritate turiști vest-germani — și-au pierdut viața

agențiile de presă
transmit

fost avariate, iar peste 90 la sută din 
recoltă a fost. distrusă.

Un nou avion de tipul 
„Starfighter" s-a prăbușit

luni, in timpul unui exercițiu. Pilotul 
n-a reușit să' se salveze. Pină in pre
zent.' forțele aeriene ale R.F.G. a.u 
pierdut 156 de aparate „Starfighter", 
importate din S.U.A. sau fabricate 
în R.F.G, pe bagă de licență.

Deputății creștin-demo- 
crați în Bundestag 8 au reu 
nit. marți, la Bonn. Cu acest prilej. 
Rainer Barzed. președintele U.C.D.. 
a prezentat o informare asupra con
vorbirilor pe eare le-a avut. luni, 
cu reprezentanții U.C.S. in vedere» 
menținerii unei fracțiuni comune a 
U.C.D.—U.C.S. Deși tratativele for
male dintre cele două partide nu 
s-au terminat, întrevederea de luni 
dintre Baizel și F. J. Strauss (pre
ședintele U.C.S.) a dus la încheierea 
unui acord de principiu privind men
ținerea unității fracțiunii parlamen
tare comune U.C.D.—U.C.S. si in cea 
de-a șaptea legislatură a Bundesta- 
gului.

de
Cil

In cadrul reuniunii de 
la Bruxelles a miniștrilor 
de externe ai țărilor mem
bre ale viitoarei Piețe co
mune lărgite, 
convenit să nu aducă nici un fel 
modificări acordurilor existente
Spania și Israelul — aflate printre 
țările mediteraneene care au înche
iat acorduri comerciale cu cele șase 
țări cuprinse inițial în C.E.E. și stnt 
acum infr-o măsură importantă a- 
f'ectate de intrarea în această or
ganizație a Marii Britanii.

Principalele companii 
producătoare de bismut din 
cele două Americi și de pe alte con
tinente au căzut de acord să înfiin
țeze. în capitala Boliviei, La Paz, un 
..Institut al bismutului". Una din 
principalele sarcini ale institutului 
urmează să fie prospectarea de 
noi posibilități de folosire a acestui 
metal rar și combaterea tendințelor 
de utilizare * unor substituți ai 
bismutului.
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Sezon politic agitat
Continuind să co

menteze dezbaterile 
recente din Camera 
Comunelor in care gu
vernul conservator a 
fost pus în minoritate, 
presa londoneză consi
deră că nu a fost vor
ba de o simplă reacție 
față de noile reguli 
privind imigrarea după 
1 ianuarie 1973 — data 
intrării Angliei in Pia
ța comună — ci de o 
veritabilă „revoltă" 
împotriva acestui or
ganism. Nevoit, ca ur
mare a legislației Pie
ței comune, să preva
dă avantaje speciale 
pentru cetățenii „ce
lor șase" in detrimen
tul cetățenilor din ță
rile Commonivealth- 
ului, guvernul s-a vă
zut în fața unui front 
comun al opoziției și 
al adversarilor Comu
nității economice eu
ropene din rîndul p’ar- 
tidului conservator. 
Practic, in „răscoala" 
din parlament au fost 
implicați aproape 50 
de deputați conserva
tori. care fie că au vo
tat împotriva propriu
lui lor guvern, fie că 
s-au abținut. Desigur, 
acest eșec din Camera 
Comunelor, nefiind le
gat de o problemă 
care să pună în.cauză 
„încrederea in guvern", . 
nu a dus la demisia 
cabinetului, deși lide
rul opoziției laburiste. 
Harold Wilson, a cerut 
aceasta in mod expres. 
Totuși înfringerea din 
parlament, care, după

cum scrie „Times", 
„constituie cel mai se
rios eșec înregistrat de 
guvern de la venirea 
la putere în iunie 
1970", a determinat a- 
numite complicații în 
climatul politic. Este 
vorba, în primul rină, 
de climatul în care va 
avea loc intrarea ofi
cială în C.E.E. „Pînă 
nu demult, scria ziarul 
„Sunday Telegraph", 
era rezonabil să se 
creadă că apropierea

CORESPONDENTA 
DIN LONDRA

datei intrării in Piața 
comună va determina 
o înviorare a atmosfe
rei politice. Episodul 
din parlament ne-a re
dus mult speranțele. 
Desigur, ne vom alătu
ra Pieței comune la l 
ianuarie, așa cum s-a 
hotărit, 
aceasta 
mul și 
nă de 
ar fi fost de 
pus".

Toate aceste frămin- 
tări din domeniul po
litic au loc intr-un mo
ment de încordare pe 
plan economic și so
cial. Măsurile intiin- 
flaționiste, care deo
camdată se rezumă la 
înghețarea salariilor și 
la o relativă înghețare 
a prețurilor. întimpină 
o serioasă rezistentă 
din partea opoziției și

dar vom face 
fără entuzias- 
atitudinea pli- 
speranțe care 

presu-

mai ales din partea 
sindicatelor, exprimată 
prin numeroase greve 
și acțiuni revendicati
ve. „Anglia — scrie 
„Financial Times" — 
are de intimpinat o 
iarnă grea".

La un moment dat 
s-a vinturat ideea eg, 
pentru a găsi o ieșire, 
guvernul va recurge la 
alegeri anticipate. Se 
părea că această for
mulă era de natură să 
fie pe placul laburiști
lor. Dar opțiunile a- 
cestora par să evolueze 
acum intr-o altă direc
ție': ca și guvernul 
conservator, care tre
buie să facă față unor 
„rebeliuni intestine", 
partidul laburist este 
confruntat cu diver
gențe interne care îi 
pot îngreuna poziția 
într-o eventuală con
fruntare electorală.

Peste, cîteva săptă- 
mini urmează să aibă 
loc alegeri parțiale 
pentru completarea u- 
nor locuri de deputați 
in Camera Comunelor. 
După cum subliniază 
presa londoneză, de pe 
acum se conturează o 
situație paradoxală : 
de data aceasta nu va 
fi vorba, ca 
numai' de 
luptă între 
conservatori 
riști, ci mai 
bătălie intre 
„oficiali" 
și laburiști și „rebelii' 
din propriile partide.

de obicei, 
o simplă 
candidați 
și labu- 

ales de o 
candidata

conservatori

N. PLOPEANU
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labu
rist australian, Gough Whitlam 
ciștigător în alegerile legislative de 
ia 2 decembrie, a depus, marți, jură- 
mîntul în calitate de prim ministru 
al noului guvern.

Liderul Partidului

Președintele Consiliului 
Republican al R.A. Yemen, 
Abdul Rahman Al Iriani. a promul
gat un decret privind efectuarea u- 
nor schimbări in conducerea forțelor 
ai-mate ale tării — anunță agenția 
Reuter. In baza decretului. Moham
med Al Iriani a fost numit coman
dant Șef al armatei, iar colonelul 
Ibrahim Al Hamdi— comandant șef 
adjunct.

Cheltuielile militare în 
lume au totalizat 216 mi
liarde dolari în 1971,infor- 
mează agenția France Presse, care 
citează statistici furnizate de Agen
ția pentru dezarmare a S.U.A. în 
comparație cu anul 1962. suma mar
chează o creștere de 82 la sută.

Reprezentanții a 62 de 
state
consumatoare — s-au reunit, luni, la 
Londra, pentru a se pronunța asupra 
acordului ce reglementează comerțul 
cu cafea în lume, încheiat în urmă 
cu zece ani și ajuns aproape de ex
pirare.

41 producătoare și 21

Guvemul federal elvețian 
a adoptat mai multe proiecte de ho- 
tăriri avthd ca scop combaterea in
flației. Ele prevăd limitarea creditu
lui și majorarea depunerilor obliga
torii ale băncilor la Banca de emi
sie și supravegherea prețurilor, fără 
înghețarea lor.

careIn urma taifunului
s-a abătut asupra provinciei 
tale Misamis au fost omorite 
persoane, a anunțat Crucea Roșie fi- 
lipineză. Același. comunicat precizea- . 
ză că aproximativ ,500 de locuințe au

orien-
169 de

C. A.E.R.: ȘEDINȚE

MANIPULATION
IN ZAHLEN

Institutul de științe sele
nare din HOUStOn recomandă, 
într-un raport publicat, luni, la Cape 
Kennedy, continuarea cercetărilor În
treprinse în cadrul programului spa
țial american „Apollo", după înche
ierea misiunii .,Apollo-17“, prin fo
losirea intensivă a sondelor spațiale 
fără echipaj uman la bord.

Arbeitslosenquote (Arbeitslose in 
Prozent der Beschâftigten) in den 

j USA nach Angaben der US-Regierung

Arbeitslosenquote fur Farbige 
in Aunutsgebieten nach der 

Berechnung einer US- 
Burqerrechts Orgamsdtiop

jU î 1

Șomaj și discriminare
„Statisticile oficiale ascund adevăratele proporții ale șomajului din 

S.U.A." — scrie revista vest-germană „DER SPIEGEL", publicind gra
ficul de mai sus. Pe de o parte in statisticile privind șomajul sini in
cluși numai acei cetățeni care, patru săptămâni înaintea respectivei 
statistici, au solicitat o slujbă. Pe de altă parte nu reiese disproporția 
flagrantă dintre anumite categorii de șomeri, respectiv șomerii albi și 
cei negrii Cind organizația pentru drepturile civile National Urban 
League a întreprins cercetări pe cont propriu, incluzînd și pe acei 
americani care, dezamăgiți de îndelungi căutări, s-au resemnat, ince- 
tindsă mai solicite o slujbă prin intermediul birourilor de plasare: a 
reieșit, de țfUdă, că in ghetourile locuite de negri numărul șomerilor 
raportat la totalul populației active se ridică' pină la 24 la sută.

Graficul, intitulat ..Manipulare cu cifre", indică, la stingă, cota 
anuală a șomerilor in S.U.A. (in raport cu populația activă), potrivit 
datelor guvernului american. Chiar potrivit recunoașterilor oficiale 
reiese că, atît in ce privește media anuală, cit și cea lunară pe anul 
1912 (partea dreaptă), numărul șomerilor de culoare (Farbige) — este 
mai mult decit dublu în comparație cu cel al șomerilor albi (Weisse). 
Săgeata din partea dreaptă indică adevărata cotă a șomerilor in rin- 
durile populației negre din regiunile sărace, potrivit statisticii în
tocmite de organizația pentru drepturile civilA National Urban League
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ALE UNOR COMISII
PERMANENTE

VARȘOVIA 5 (Ager.pres). — La 
Wroclaw a avut Ioc ședința a 23-a 
a Comisiei permanente a C.A.E.R. 
pentru utilizarea -energiei atomice in 
scopuri pașnice. Au participat dele
gații. din Bulgaria. Cehoslovacia, 
R. D. Germană. Polonia. România. 
Ungaria și Uniunea Sovietică, pre
cum și reprezentanți ai Secretariatu
lui C.A.E.R. și ai Uniunii interna
ționale pentru producția de apara- 
taj nuclear ..Interatominstrument".

Participanții ■ la ședință au discu
tat. printre altele, probleme legate 
do dezvoltarea în continuare a co
laborării intre țările membre ale 
C.A.E.R. și de organizarea cooperării 
în privința unor cercetări și lucrări n 
de proiectare-producție în crearea 
de reactoare de mare capacitate. Au 
fost examinate probleme legate de 
cooperarea și specializarea producției 
de instalații pentru centrale atomo- 
eleotrice și alte probleme. A fost a- 
probat plănui de lucru al comisiei 
pe anii 1973—1974.

★

BERLIN 5 (Agerpres). — La Ber
lin a avut loc ședința Comisiei per
manente a C.A.E.R. pentru construc
ții. La ședință au particinat deîbga- 
ții ale țărilor membre a<1e C.A.E.R., 
precum și Iugoslaviei.

Comisia a analizat direcțiile prin
cipale și măsurile în vederea coordo
nării planurilor pe anii 1976—1980. 
acordînd o atenție deosebită dfezvoi- < 
tării colaborării in domeniul indus
triei materialelor de construcții.
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