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ACORDUL GLOBAL Îndeplinirea cu o lună mai devreme

puternic stimulent pentru
A ANGAJAMENTULUI ANUAL

creșterea producției, pentru
Un succes care face cinste
colectivelor muncitorești

valorificarea tuturor ale Capitalei

resurselor agriculturii
Rezultatele obținute în acest an în 

agricultură, realizarea unor produc
ții sporite la cereale, plante tehnice 
și alte culturi, precum și în zooteh
nie se datoresc, în bună măsură, și 
aplicării sistemului de cointeresare 
materială a cooperatorilor în acord 
global. Apreciind aceste rezultate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în ex
punerea prezentată la Plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie a.c.. arăta 
că experiența multor unități coope
ratiste din agricultură confirmă în
tru totul justețea 
țiate de condu
cerea partidului 
privind cointere
sarea membrilor 
cooperatori și, în 
mod deosebit, in
troducerea acor
dului global. E- 
fectele deosebit 
de pozitive din 
acest an și îndeo
sebi cele înregis
trate la cultura 
porumbului im
pun ca pe baza 
experienței dobin- 
dite să se extindă 
acordul global și 
în celelalte ramuri 
— in legumicultură, 
micultură, creșterea 
losindu-se forme specifice sectoarelor 
și unităților în care se aplică.

Ce) mai concludent argument care 
pledează în favoarea generalizării 
acordului global îl constituie pro
ducțiile sporite ce se obțin datorită 
participării active la muncă a coo
peratorilor, întăririi convingerii lor 
că de munca și rezultatele înregis
trate depind dezvoltarea cooperati
vei agricole, cît și propriile venituri. 
Succese deosebite s-au obținut în 
cooperativele agricole unde acordul 
global a fast de la bun început ex
plicat în mod dar cooperatorilor și 
mecanizatorilor, unde s-a trecut la 
aplicarea lui diferențiată, la fiecare 
cultură și loc de producție, iar la 
angajarea lucrărilor s-au prevăzut 
concret drepturile și obligațiile asu
mate. în cooperativele agricole Dor 
Mărunt, Smirna, Grindu și multe al
tele din județul Ialomița s-a îmbu
nătățit substanțial participarea la 
muncă, toate lucrările au fost efec
tuate Ia timp, deoarece, încă de la

măsurilor Ini-

începutul anului, terenurile și gru
pele de animale au fost repartizate 
pe formațiuni de lucru, s-au nomi
nalizat sarcinile de producție și s-au 
calculat tarifele și veniturile ce se 
cuvin cooperatorilor. în aceste uni
tăți, fiecare cooperator s-a străduit 
să depășească producția planificată. 
Ca urmare, la cooperativa agricolă 
Dor Mărunt s-au obținut, în medie, 
la hectar, 7 000 kg porumb boabe, iar 
la Smirna și Grindu cite 6 000 kg 
— cu 1 500 kg peste plan. Expe
riență bună există și în județele 

_ ’ ciui,
Mu-

Există experiență, condiții 
favorabile pentru ca această 
formă de cointeresare mate
rială să fie aplicată în fie
care cooperativă și forma
țiune de muncă, în fiecare 
ramură și sector de activi

tate

viticultură, po- 
animalelor, fo-

plan, 
în 

Prahova. 
Teleorman, 
reș. Argeș, Olt, 
Suceava ș.a., unde 
producțiile obți
nute la culturile 
lucrate în acord 
global 
cu mult 
rezultatelor 
ultimii ani.

Analizele 
s-au făcut în ul
timul timp au 
prilejuit și unele 
constatări care 
pun în evidentă 
anumite incon
secvențe în a- 
global. Una din

depășesc 
media 

din

care

plicarea acordului 
problemele care trebuie să preo
cupe îndeaproape organele agri
cole. conducerile cooperativelor este 
extinderea acordului global în le- 
gumicultură, viticultură, pomicul
tură și creșterea animalelor — 
sectoare în care aplicarea acestei 
forme de cointeresare s-a făcut în 
măsură mai mică, iar uneori în mod 
necorespunzător. Tinînd seama de 
unele dificultăți ce s-au ivit în ex
tinderea acordului global în aceste 
sectoare este necesar să fie clarifi
cate, în funcție de specificul fiecă
reia, modalitățile de aplicare, por- 
nindu-se de la 
rezultatele care 
unitățile fruntașe sau 
rile de cîmp. în unele coopera
tive in care au apărut imperfec
țiuni. iar folosirea acordului global 
nu a dat rezultatele cele mai bune, 
s-a dovedit cu limpezime că nu for-

confruntarea cu 
s-au obținut In 

la cultu-

(Continuare in pag. a III-a)

Oamenii muncii din intreprinderi- 
le industriale ale Capitalei anunță 
un succes de prestigiu obținut în în
trecerea socialistă în cinstea celei 
de-a XXV-a aniversări a republicii : 
pină la începutul lunii decembrie, 
pe ansamblul industriei municipiului 
București s-a obținut, peste plan, o 
producție-marfă in valoare de 1,8 
miliarde lei, ceea ce înseamnă ci an
gajamentul anual a fost realizat cu 
o lună înainte de termen. După cum 
se știe, comitetul municipal de partid 
a organizat în acest an o amplă 
acțiune de depistare a rezervelor 
existente în unitățile economice și 
de stabilire a măsurilor concrete pen
tru punerea lor în valoare — acțiu
ne la care au participat toate orga
nizațiile de partid, toate colectivele 
de întreprinderi — pe această bază 
ajungîndu-se la însuflețitorul anga
jament de a realiza cincinalul în 
patru ani și jumătate. îndeplinirea 
angajamentului pe acest an face cin
ste colectivelor muncitorești din ca
pitala tării, constituind un prim și 
important suoces pe calea realizării 
mai devreme a cincinalului.

Dintre produsele realizate pes
te prevederile planului enume
răm : 2 522 tone laminate finite pli
ne. 27 216 kVA transformatoare și 
autotransformaioare de putere. 1 347 
km cabluri electrice izolate. 10 671 
receptoare pentru radio și televiziu
ne, 25 combine autopropulsate pen
tru recoltat păioase, 15 locomotive 
Diesel hidraulice pentru linii magis
trale, 1 388,8 tone rășini sintetice, mo
bilă în valoare de 19.5 milioane lei, 
1 555 mii bucăți produse tricotate, 
confecții textile în valoare de 202.7 
milioane lei. 322.1 mii perechi încăl
țăminte. 5 523 tone,ulei comestibil și 
altele.

Aceste succese au fost pasibile ca 
urmare a măsurilor luate pentru de
vansarea termenelor de punere în 
funcțiune a 6 capacități de producție, 
pentru atingerea mai devreme (de 
la un trimestru la șapte trimestre) a 
parametrilor proiectați la 9 obiective, 
precum și pentru mai buna organi
zare a activității productive în fie
care .întreprindere, urmărindu-se, în
deosebi, folosirea cît mai judicioasă a 
mașinilor și utilajelor.

Produsele noi și modernizate, rea
lizate pină în prezent. ,în industria 
Capitalei reprezintă peste 22 la 
sută din volumul total al produc
ției industriale, față de 18.4 la sută 
cît s-a prevăzut în plan. în unită
țile constructoare de mașini, acest 
procent depășește 34 la sută. O 
deosebită contribuție la îndeplinirea 
angajamentelor asumate de organiza-

ția de partid a Capitalei au adus-o 
. colectivele de la uzina „23 August", 
uzina de utilaj chimic „Grivița ro
șie", Uzina de mașini grele, uzina de 
țevi „Republica", Uzina de mecanică 
fină. Uzina de mașini electrice, „E- 
lectroaparataj", Fabrica de elemen
te pentru automatizări, uzina de 
anvelope „Danubiana". „Anticorozi- 
vul", „Policolor", ..Biofarm", Fabrica 
de confecții și tricotaje, Fabrica de 
nasturi și mase plastice. Fabrica de 
bunuri de consum din cauciuc Jila
va. fabricile de încălțăminte „Pro
gresul" și „Dîmbovița", întreprinde
rile „Producția" și „Flamura roșie".

r

pe participanții de peste hotare 
la conferința științifică cu tema

Structuri sociale și relații sociale
construirii socialismului46

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit, joi după-amia- 
ză, pe participanții de peste hotare 
la lucrările conferinței științifice 
cu tema : „Structuri sociale și rela
ții sociale în condițiile construirii 
socialismului", organizată de Aca
demia ..Ștefan Gheorghiu" în ca
drul manifestărilor prilejuite de 
cea de-a 25-a aniversare a procla
mării republicii. La lucrările con
ferinței participă reprezentanți ai 
umor partide comuniste și socialiste, 
ai unor mișcări naționale antiimpe- 
rialiste, oameni de știință, cercetă
tori, activiști politici din 23 de țări 
din Europa, Asia, Africa și Ame
rica de sud.

La primire au luat parte tova
rășii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
P.C.R., Leonte Răutu, membru 
Comitetului Executiv al C.C. 
P.C.R., președintele Consiliului 
conducere, rectorul Academiei „Ște
fan Gheorghiu", Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Miron Constantinescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., președin
tele Academiei de științe sociale și 
politice, Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., precum și membri

al 
a] 
al 
de

ai C.C. al P.C.R., membri ai condu
cerii Academiei „Ștefan Gheor
ghiu", cadre didactice și alți par
ticipant din țara noastră la lucră
rile conferinței.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cu fiecare dintre oaspeții 
de peste hotare, într-o atmosferă 
cordială, de caldă prietenie.

în timpul discuțiilor dintre secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român și participanții de pesle 
hotare s-a apreciat spiritul priete
nesc de lucru în care s-au desfășu
rat dezbaterile pe marginea unor 
probleme care constituie preocupări 
de prim plan în gîndirea socială 
contemporană, în activitatea parti
delor comuniste și muncitorești, a 
forțelor democratice și antiimperia- 
liste. în acest context s-a subliniat 
că lucrările reuniunii științifice de 
la București au contribuit la mai 
buna cunoaștere a preocupărilor 
în domeniul investigării teoretice 
și al soluționării practice a proble
melor specifice ce se pun în dife
rite țări în cadrul activității de 
edificare a societății socialiste, al 
proceselor de transformări sociale 
progresiste, au reprezentat un
port la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare între partide 
și popoare.

Oaspeții au exprimat mulțumiri 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru inițiativa organizării acestei 
reuniuni științifice, pentru condi-

a-

țiile care au fost create bunei sale 
desfășurări, confruntării deschise 
de idei, schimburilor de opinii în
tr-o atmosferă de stimă și respect 
reciproc.

Numeroși participant de peste 
hotare au evocat cu deosebită sa
tisfacție vizitele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în țările lor, însemnăta
tea lor deosebită pentru dezvolta
rea relațiilor reciproce pe multiple 
planuri, transmițînd cordiale mesa
je de salut din partea conducători
lor de partid și șefilor acestor state.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți să 
transmită din partea sa cele 
bune urări conducătorilor de 
tid și de stat ai țărilor lor, 
succes în activitatea acestor 
tide?

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că raportu
rile de prietenie și colaborare din
tre Partidul Comunist Român și a- 
ceste partide, dintre Republica So
cialistă România și statele respec
tive se vor dezvolta tot mai mult, 
în interesul înțelegerii și cooperării 
între popoare, al cauzei întăririi 
mișcării comuniste și muncitorești, 
a unității tuturor forțelor democra
tice, progresiste și antiimperialiste 
din întreaga lume.

La încheierea întrevederii, oas
peții și-au luat rămas bun cu deo
sebită căldură de la conducătorul 
partidului și statului nostru.

mai 
par- 
mult 
par-

CROITORUL
pornit in 1948 de la hîrleț

Un obiectiv major în 
noul an de producție, 
o obligație a fiecărei

care a
unități economice, o 
datorie de onoare a

V

și fierul de călcat cu mangal 
confecționează astăzi aproape

UN MILION DE COSTUME

fiecărui om al muncii:

Să cheltuiești
puțin,

„Homo homini lupus" ! 
Ce poate fi oare mai re
velator pentru relațiile 
sociale din capitalism de
cît ilustra cugetare a fi
lozofului englez de acum 
mai bine de două secole ? 
Bazată pe proprietatea 
privată asupra mijloace
lor de producție, orindui- 
rea capitalistă generează 
raporturi sociale de do
minație și subordonare, 
in care „omul devine lup 
pentru om" ; capitaliștii, 
posesorii mijloacelor de 
producție, îi exploatează 
nemilos pe proletari, se 
înfruntă și se lovesc ei 
înșiși necruțător în goa
nă după profituri cît mai 
înalte.

în republica noastră 
socialistă, unor aseme
nea raporturi sociale li 
s-a pus pentru totdeauna 
capăt. O dată cu trece
rea în stăpinirea poporu
lui a principalelor mij
loace de producție, au 
fost înlăturate antagonis
mele de clasă din socie
tatea noastră, s-a făurit 
comunitatea intereselor 
fundamentale ale tuturor 
claselor și păturilor so
ciale, între membrii so
cietății noastre s-a in
staurat un nou tip de ra
porturi sociale — rapor
turile de colaborare și în
trajutorare.

Construcția socialismu
lui în patria noastră 
constituie un nesfirșit 
lanț de fapte prin care 
noile raporturi sociale 
și-au reliefat înalta lor 
valoare. în anii de în
ceput ai republicii, clasa 
muncitoare a făcut efor
turi considerabile pentru 
a ajuta țărănimea să pă
șească pe calea unei a- 
griculturi moderne, în 
vreme ce aceasta din ur
mă s-a străduit din răs
puteri, cu mijloace ade
seori rudimentare, să 
sporească recoltele pen
tru a trimite către orașe 
cit mai multe produse 
agro-alimentare. înche
ierea cooperativizării a- 
griculturii a marcat, la 
riadul ei, o nouă expre
sie a relațiilor de colabo
rare și întrajutorare din
tre cele două clase prie
tene ale societății noas
tre ; a fost o mare victo
rie a muncitorilor și țăra-

nilor, uniți în lupta pen
tru generalizarea relații
lor de producție socia
liste in intreaga econo
mie, pentru crearea unei 
temelii trainice prosperi
tății și avîntului repu
blicii noastre.

întrecerea socialistă 
constituie cea mai reve
latoare expresie a noilor 
raporturi sociale. Mili-

tării societății, partidul 
nostru veghează ca noile 
raporturi sociale să fie 
continuu perfecționate, a- 
daptate schimbărilor care 
intervin 
tru a-și 
de stimuli ai 
forțelor de 
Preocuparea pentru 
sigurarea concordanței In
tre dezvoltarea forțelor

în viată, pen- 
păstra rolul 

dezvoltării 
producție.

a-

REPUBLICA NOASTRĂ SOCIALISTA

Trăsături definitorii, instituții fundamentale (VI)

RAPORTURILE
SOCIALE

raporturi de
întrajutorare
oane de oameni ai mun
cii participă cu toate e- 
forturile la munca avin- 
tată pentru creșterea și 
perfecționarea forțelor de 
producție, pentru accele
rarea întregii dezvoltări 
economico-sociale a 
în care republică 
gheză din vremea 
tră ar putea avea 
asemenea măreață 
petiție a muncii? în nici 
una, oricît de democrată 
s-ar considera ea, pentru 
că mai presus de orice a- 
colo se află interesul pri
vat, egoist și rapace ca- 
re-i dezbină pe oameni.

înarmat cu concepția 
științifică asupra dezvol-

țării, 
bur- 

noas- 
loc o 
com-

de producție și relațiile 
de producție — ca rela
ții materiale, ele deter
mină în ultimă analiză 
toate celelalte relații so
ciale — s-a 
în ultimii ani 
gram amplu 
vizînd toate 
cestora. Desigur, pe pri
mul plan se înscriu pre
ocupările pentru dezvol
tarea și consolidarea con
tinuă a relațiilor de pro
prietate, a proprietății de 
stat și cooperatiste, ca o 
componentă fundamen
tală în sistemul relații
lor de producție. în egală 
măsură, atenția este în
dreptată și în direcția

materializat 
intr-un ero
de măsuri, 
laturile a-

perfecționării organizării, 
planificării și conducerii 
vieții economice și soci
ale, exercitării efective a 
atribuțiilor ce le revin 
oamenilor muncii, in du
bla lor calitate de pro
ducători și de proprie
tari ai mijloacelor 
producție, participării 
nemijlocite la luarea 
ciziilor economice.

' Evident, procesul 
perfecționare a relațiilor 
sociale vizează și rela
țiile de cooperare, schim
bul de activități intre di
feritele unități ale orga
nismului economic-social, 
între diferitele ramuri de 
activitate. Pași însem
nați în acest sens au 
marcat, de pildă, Legea
contractelor economice, 
măsurile întreprinse în 
agricultură în direcția 
extinderii relațiilor inter- 
cooperatiste, precum și 
între sectorul cooperatist 
și unitățile de stat. In 
organismul complex al 
societății noastre, coope
rarea se desfășoară și se 
dezvoltă de asemenea în
tre producție, știință și 
învățămînt,

în sfîrșit, 
rea relațiilor 
ție cuprinde 
partiției, unde de aseme
nea au fost aplicate nu
meroase măsuri ce con
verg in direcția întronă
rii ferme a principiilor 
echității socialiste, a asi
gurării unor raporturi e- 
chitabile între veniturile 
diferitelor categorii soci
ale, a diferențierii lor 
stimulative, ținindu-se 
seama, in primul rind, de 
aportul fiecăruia la pro
ducția și viața socială, a 
lichidării oricăror forme 
de parazitism social.

Practic, nici un aspect 
al raporturilor sociale nu 
a rămas in afara pre
ocupărilor de perfecțio
nare. Partidul nostru pri
vește perfecționarea re
lațiilor sociale ca un fac
tor primordial pentru 
dezvoltarea accelerată, 
neîntreruptă a forțelor 
de producție — elemen
tul propulsor al progre
sului social-economic.

Articolul următor va 
avea ca temă : Rezolva
rea consecventă a proble
mei naționale.

de 
ior 
de-

de

perfecționa- 
de produc- 

și slera re-

y

Ce nota reporterul poposit 
aici în urmă cu un sfert de 
veac ? Că fabrica de pe 
dealul Cotrocenilor va pro
duce „400 000 costume pe 
an, puțind îmbrăca, spre 
exemplu, întreaga popu
lație a orașelor Constanta. 
Timișoara, Arad și Cluj la 
un loc". Din informația co
municată simplu, 
răzbate și acum o 
vibrație optimistă, 
ratura satisfacției declarate.

Era în 1948, anul unu al 
republicii. Anul unu al 
bucuriilor statornice pe care 
începusem să le clădim, 
prin efort pasionant și e- 
roic, inaugurind astfel un 
timp de edificare fără pre
cedent.

Afirmația „fără prece
dent", înstăpînită în limba
jul curent al acestor ani, 
are acoperire forte în aurul 
faptei. Să luăm numai rea
litatea celor patru sute de 
mii de costume. Nu, atunci, 
in 1948, reporterul nu gre
șea. Sfertul de veac însă pe 
care urma să-l traverseze 
fosta APACA avea să aducă 
corecturi esențiale.

direct, 
anume 
tempe-

r

— Numai intr-a singuri 
zi a anului 1972 — aflăm de 
la tovarășul L. Blaga, unul 
din directorii Centralei in
dustriei confecțiilor-Bucu-

toate împrejurările, Intr-o 
asemenea varietate croma
tică și diversitate a linii
lor încît să dea satisfac
ție gusturilor celor mai

• Traiectoria spectaculoasă a unei in
dustrii care asigură îmbrăcăminte pentru 
toată lumea • Biografiile individuale sînt, 
poate, comune... dar biografia colectivă 
iese din comun I • Revelionul sărbătorit 
la 25 noiembrie : o „cupă" plină pentru 
realizarea cincinalului în patru ani și trei 

luni

rești — F.C.T.B. produce 
160 000 de confecții și trico
taje. Cite costume se rea
lizează intr-un an ? Aproa
pe un milion. Fabricăm tot 
ce îmbracă copiii, femei
le, bărbații, în toate ano
timpurile, pentru aproape

subiective și mai neaștep
tate...

Alăturăm aici remarca lui 
Victor Bădiță, șef de ate
lier :

— Generația mea a stră
bătut atît de repede drumu
rile ei de viață și de mun-

că încît, uneori, îi este greu 
să găsească termenul cel 
mai potrivit de comparație.

Pentru a-1 înțelege mai 
exact pe Victor Bădiță să 
stăruim în treacăt asupra 
citorva trăsături biografice. 
Deși n-are decit 42 de ani, 
meseria o învață în fostele 
barăci de la APACA. Cup
torul de cărămidă, pe care 
l-am văzut într-o fotografie 
devenită document, Victor 
Bădiță l-a apucat și-i înfă
țișează astfel utilitatea : 
„Dimineața, de pe la ora 
cinci, stăteam la rînd pen
tru mangal. La putere erau 
fiarele de călcat cu mangal. 
Cuptorul era așezat cam pe 
unde-i astăzi policlinica 
noastră". Apoi ? La începu
tul lui 1948 schimbă foarfe
cele, acul și fierul cu man
gal pe roabă și hîrleț. 
„Ne-am apucat să ridicăm o 
fabrică a noastră. Am făcut 
parte din brigada a IV-a 
Prahova. Am muncit exact

să produci mult

bună calitate!
CITIȚI ÎN PAG. A III-A:

Iile TANASACHE

(Continuare în pag. a V-a)

Relatarea experienței și 
preocupărilor din industria 
forestieră și ale colectivului 
Uzinei de pompe din Bucu
rești în acțiunea de creș
tere a rentabilității pro

ducțieiCu gîndul la oamenii de miine
© Care este
® Ce factori

Procesul firesc de urba
nizare — caracteristic as
tăzi tuturor județelor țării, 
ca urmare a industrializă
rii, creșterii oontinue a ni
velului de trai și acțiunii 
altor factori sociali — în
registrează un ritm deose
bit pe meleagurile oonstăn- 
țene. în acest județ — în 
care altădată nici nu se 
vorbea de industrie si care 
pină la 
avea și o agricultură ru
dimentară, 
printre cele mai sărace ju
dețe din România — prefa
cerile care au avuit loc in 
anii noștri, și se mai petrec 
încă, au determinat, o dată 
cu creșterea impetuoasă a 
puterii economice și dez
voltarea considerabilă a tu
turor localităților, un aflux 
al populației de la sate că
tre orașe. Astfel, peste 57 
la sută din totalul popu
lației județului Constanța 
aparține in prezent mediu
lui urban. Cunoașterea și 
studierea acestor fenomene, 
și, legat de ele, a mutații
lor demografice din aceas
tă parte a țării constituie 
probleme de o 
importanță

1

cooperativizare

numărîndu-se

asemenea 
încît, cu citva

evoluția demografică ?
sociali o condiționează ?

timp în urmă, la Constanța 
a fost constituită o Comisie 
județeană de demografie, 
iar zillele trecute o plenară 
a consiliului județean al 
Frontului Unității Socialis
te a fost consacrată dezba
terilor și măsurilor privind

spe-de către colective de 
cialiști și oameni ai muncii 
din diferite domenii.

în raportul care a fost 
prezentat și în cadrul dez
baterilor, o primă subli
niere a fost aceea că — la 
fel ca în întreaga țară in

lății. în municipiul Con
stanța, în celelalte orașe și 
în unele localități rurale 
s-au construit mii de a- 
partamente noi. s-au dez
voltat unitățile medico-sa- 
nitare, asigurîndu-se con
diții din ce în ce mai bune

Consiliul județean Constanța ai Frontului Unității Socia
liste, după o analiză temeinică, a concretizat răspunsurile 
la aceste întrebări într-o importantă hotărîre care vizează 

măsuri pină în anul 1980

imbunătățirea activității 
demografice.

Lucrările recentei plenare 
— conduse de tovarășul 
Vasile Vîlcu, prim secretar 
al Comitetului județean de 
partid, președintele Consi
liului județean al F.U.S. — 
au luat în dezbatere pro
blemele importante reieșite 
dintr-un amplu studiu fă
cut timp de mai multe luni

anii construcției socialiste 
— corespunzător dezvoltării 
economice, mișcării , 
lației și schimbărilor 
structura socială 
și în județul 
s-au obținut 
succese pe linia 
politicii partidului și statu
lui pentru asigurarea de 
condiții de viață și muncă 
tot mai bune întregii popu-

popu-
■ din 

a acesteia. 
Constanța 

importante 
înfăptuirii

de îngrijire medicală a 
populației. Totodată, ple
nara consiliului județean 
al F.U.S. a subliniat nece
sitatea continuării intr-un 
ritm susținut a lucrărilor 
de gospodărie comunală, 
de echipare tehnieo-edili- 
tară și social-culturală a 
tuturor localităților.

Semrialind însă și unele 
fenomene negative, rapor-

tul și numeroși vorbitori au 
reliefat faptul că. în ulti
mii ani, curba creșterii 
natalității înregistrează în 
județul Constanta o evolu
ție necorespunzătoare în 
raport cu condițiile din ce 
în ce mai bune de dezvol
tare socială existente : în 
general, indicele de natali
tate este scăzut (mai mult 
în mediul urban decît în 
mediul rural), iar indicele 
mortalității generale (in 
continuă scădere) ar putea 
fi și mai mic dacă s-ar re
duce simțitor indicele mor
talității infantile.

Stăruind cu atenția și 
răspunderea cuvenite asu
pra tuturor aspectelor le
gate de problemele luate 
în discuție, plenara consi
liului județean al F.U.S. a 
adoptat, în același timp, un 
cuprinzător plan de măsuri 
privind 
tivității 
scopul 
natural
dețul Constanța.

Dumitru MÂNDROIU

îmbunătătirea ac- 
demografice în 

creșterii sporului 
al populației in ju-

(Continuare în pag. a Il-a)
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FAPTUL
DIVERS
„Cecul" 
recunoș
tinței»

în primăvara lui 1944, pe cînd 
era militar, loan Irimia, acum 
muncitor la Combinatul de celu
loză și hîrtie din Suceava, a pri
mit de la Constantin Lungu, 
fostul său profesor de la școala 
primară din Să veni, un ajutor 
bănesc în sumă de 500 de lei, 
fără nici o pretenție din partea 
expeditorului pentru restituire. 
In urmă cu cîtva timp, pe adre
sa pensionarului Constantin 
Lungu, acum cu domiciliul -în 
orașul Dorohoi, sosea un man
dat poștal în valoare de 1 960 lei, 
fără vreo altă explicație. Ulte
rior, printr-o scrisoare, expedi
torul acestei sume, cel care în 
urmă cu 28 de ani fusese, la 
rîndu-i, ajutat și care aflase 
despre soții septuagenari Lungu 
că n-o duc tocmai bine cu sănă
tatea, i-a rugat să nu-i refuze 
ajutorul. „Am presupus — își 
explică LI. gestul — că în luna 
mai 1944 profesorul meu a de
pus la C.E.C. suma de 500 lei, 
cu o dobîndă anuală de 5 la sută. 
Din mai 1944 și pînă în mai 
1945, i s-ar fi cuvenit 525 lei și 
tot așa mai departe, pînă in 
anul 1972 inclusiv, cînd suma 
„depusă" atunci ar fi ajuns la 
aproape 2 000 lei".

Prea mult 
gerovital...

Cu prilejul unui control, în
treprins de lucrătorii miliției 
municipiului Brașov asupra des
fășurării traficului rutier, a fost 
oprit și autotrenul nr. 33-B-6232, 
aparținînd întreprinderii de 
transporturi internaționale auto 
București. în cabina mașinii au 
fost descoperite nu mai puțin de 
42 pachete mari cu Gerovital. In 
total — 840 de outii. întrebat de 
unde le are și încotro le duce, 
conducătorul auto Aureliu Cocoș 
n-a putut da nici o explicație. 
Pentru că nu avea nici un do
cument justificativ și farmaciile 
nu eliberează un astfel de medi
cament decît pe bază de rețetă 
și în cantitățile strict necesare 
fiecărui pacient, șoferul Aureliu 
Cocoș a trebuit să-și schimbe 
direcția de mers, fiind reținut 
pentru cercetări. Autotrenul și-a 
continuat drumul, dar cu alt 
șofer.

Cine face 
lumină ?

Satele Coșești, Ursoaia, comu
na Ivănești, și Satu Nou, comu
na Solești (Vaslui) sînt electri
ficate de circa doi ani. Cu toate 
acestea, școlile generale din sa
tele respective nu sînt conectate 
la rețeaua electrică. Din ce cau
ză ? Paradoxal, răspunsul este 
greu de dat. Cu atît mai mult, 
cu cit... firele electrice trec pe Ia 
distanțe de aproximativ 15—20 
metri de clădirile lor, iar în ca
zul școlilor din Coșești și Satu 
Nou instalațiile interioare sint 
de mult gata ! Aceasta fiind si
tuația, invităm organele județe
ne de resort să ia măsurile ne
cesare pentru ca, în școlile men
ționate, să se facă, in sfîrșit, lu
mină.

Cu si fără
9

perdele
în ultima vreme, holurile mai 

multor blocuri de locuințe din 
diverse cartiere ale Capitalei ră
măseseră fără perdele. Unde și 
cum dispăruseră ? După cerce
tările întreprinse, organele de 
miliție au stabilit că autorii 
misterioaselor dispariții erau Ni- 
colae Cornelia Jugănaru (str. 
Bujoreni nr. 43), Maria Miloses- 
cu (str. Boccacio nr. 99) și Con
stanta Ciucureanu (str. Iulia 
Hașdeu nr. 7). Din 157 de holuri, 
ei „au adunat" perdele in va
loare de peste 57 000 lei. Așa 
stind lucrurile, acum cei trei a- 
matori de perdele vor avea parte 
numai de... zăbrele I

Profilaxie 
rutieră

Se poate stabili cu precizie 
dacă o mașină sau alta este aptă 
pentru circulația pe drumurile 
publice ? întrebarea a căpătat, 
în sfîrșit, un răspuns pe care 
nici un șofer nu-1 mai poate 
contesta. Pentru că, supus unei 
testări minuțioase și complexe, 
efectuate cu ajutorul unor apa
rate de mare precizie (motome- 
trul — pentru verificarea sis
temelor de frinare ; sonometrul 
— pentru stabilirea intensității 
zgomotului produs de motor ; 
analizorul de gaze — pentru de
terminarea concentrației de oxid 
de carbon din gazele eșapate), 
fiecărui autovehicul i se prescrie 
pe loc un diagnostic fără drept 
de apel. Și seria unor astfel de 
examene a început. Timp de 
cîteva zile — după cum ne in
formează lt. major Ion Șerbă- 
nescu din cadrul I.G.M. — orga
nele de miliție au supus unor a- 
semenea verificări tehnice 280 
de autovehicule intilnite pe dru
murile publice din județele Ar
geș, Brașov, Prahova și muni
cipiul București. Rezultatul : 104 
dintre ele aveau carburația ne
reglată corespunzător, 25 prezen
tau defecțiuni la sistemele de 
frinare, iar 31 de autovehicule 
produceau zgomote peste limite
le admise. Așadar, atenție cum 
porniți la drum !

Rubrică redactată de : 
Dumitru TiRCOB 
Gheorghe POPESCU 
și corespondenții „Scînteii''

Ce fapt deosebit ne comunicați astăzi ?

Inițiative diferite, un țel unic: sprijin concret producției 
printr-o vie, bogată activitate politico-educativă

Am încercat un fel special de teleconferință, rugîndu-i pe cores
pondenții noștri, aflați în mari întreprinderi din țară, să răspundă 
oră de oră la întrebările noastre privind munca politică de masă con
sacrată înfăptuirii exemplare a hotăririlor Plenarei C.C. al P.C.R. din 
20—21 noiembrie. Am realizat astfel, din convorbirile avute, imaginea 
unei zile de muncă. O zi din munca patriei, o zi densă, străbătută 
de eforturile sutelor și sutelor de mii de oameni îndreptate spre a 
pune mai bine in valoare avuția națională, spre a face ca nimic din 
ceea ce este de preț să nu se irosească.

...Ora 6,00 dimineața. Lingă instala
țiile cu foc continuu ale Combinatu
lui de îngrășăminte azotoase Piatra 
Neamț are loc obișnuitul ritual al 
predării și preluării între schimburi. 
La aceeași oră, din zeci de difuzoare 
străbate vocea atît de cunoscută a 
crainicului I. Stavăr : „Aici stația de 
radioficare. Transmitem emisiunea 
„Stop risipei !“.

— Din ce fapte vă alcătuiți astăzi 
emisiunea ?

— Majoritatea exemplelor sînt cu
lese din activitatea schimbului de 
astă noapte.

Și difuzoarele transmit : ,Aseară, 
la orele 19, s-a produs „căderea" unui 
turbocompresor de gaze nitroase la 
fabrica de acid azotic. Intervenția 
operativă a maistrului Marius Radu, 
a operatorului chimist Constantin 
Popandron, a electricienilor Nicolae 
Andronache și Gheorghe Nistor a re
dus staționarea agregatului cu o oră 
și jumătate, evitîndu-se astfel pier
derea a 15 tone de acid azotic.

...Ora 7 dimineața. La secția 
R.C.M. a Depoului C.F.R. Piatra Olt 
are loc adunarea generală a comu
niștilor. Pe ordinea de zi — găsirea 
de noi căi pentru creșterea econo
miilor. Rezultatele obținute de cefe
riștii acestui complex pe primele 9 
luni ale anului — economisirea, între 
altele, a 2 740 tone de combustibil 
convențional, cu care se pot remorca 
548 de trenuri pe distanța Piatra Olt 
— Rm. Vîlcea — l-au stimulat și mai 
mult în adoptarea unor măsuri con
crete : tonarea rațională și încadra
rea mai judicioasă a tuturor trenuri
lor în orarul de mers, menite să ri
dice la cote superioare eforturile 
pentru mai buna gospodărire și or
ganizare a întregii activități.

De Ia Piatra Olt la Cluj. Este abia 
ora 8, dar la uzina „Tehnofrig", echi
pa Reflectorului", compusă din loan 
Joldoș. responsabilul cu propaganda 
în comitetul de partid, și medicul 
Emil Selișcan, de la protecția muncii,

un pasionat fotograf amator, a și por
nit-o cu aparatul de fotografiat prin 
uzină. Imaginile surprinse diferă, fi
rește, de la un loc la altul. La oțe- 
lărie, ca efect al unor critici anteri
oare, s-au luat măsuri de întronare 
a ordinii în gospodărirea metalului. 
Cei de la cazangerie insă... O nouă 
imagine critică va apărea deci Ia 
fotogazetă. în altă secție, 24 de ma

rui muncitor de la Fabrica de con
fecții din Focșani. Este ora 12. La 
secția de croit surprindem o dis
cuție :

— Cam așa ar trebui așezat șablo
nul pe foaia de desen — spune Pe- 
truța Stoica.

— Da, nu e rău. Dar să încercăm 
și altă variantă, apreciază Ioana 
Mir za.

Și, metodic, cu experiența ei de 7 
ani, de cind este șablonoare. așază 
altfel tiparele, ciștigind la foaia de 
desen 16 cm.

— Vezi, nu este mult, dar de la o 
foaie 16 cm. de la alta 20, se adună. La 
noi s-au economisit, de la Începutul 
anului. 13 300 m stofă, din care se pot 
confecționa 4 670 costume bărbătești 
și 1 670 de rochii.

INTR-O ZI, ORĂ CU ORĂ, 
DE LA PIATRA NEAMȚ LA REȘIȚA

șini de găurit, propuse spre casare, 
sînt acum în reparație pentru a fi 
redate producției. în bătălia pentru 
sporirea economiilor „Reflectorul" a- 
duee o contribuție de preț pentru 
găsirea de noi adaosuri la angaja
mentul anual de economisire a me
talului — la ora actuală îndeplinit 
și depășit.

Peste cîteva sute de kilometri, ia- 
tă-ne la Buzău. La ora 9, în turnăto
ria întreprinderii „Metalurgica" se 
consumă un eveniment semnificativ : 
din 200 de piese turnate, numai 6 au 
fost rebutate. Cu cîteva zile înainte, 
la același număr de piese se rebu- 
taseră 26. Acest fapt a pus în alertă 
agitatorii, membrii comitetului de 
partid și ai birourilor organizațiilor de 
bază din sectoarele vizate, care au 
discutat cu fiecare muncitor in parte. 
S-au evidențiat pierderile, cauzele 
lor, s-au stabilit răspunderi spre a le 
preveni. Efectele, cum vedem, nu 
s-au lăsat așteptate.

De la activitatea cu fiecare om, la 
chemări generalizatoare. „Să econo
misim centimetru cu centimetru, ban 
cu ban" — iată chemarea care ține 
treaz spiritul gospodăresc al fiecă

Ora 14. Nu lipsesc nici situațiile 
mai puțin plăcute. La gazeta sati
rică a întreprinderii de conștrucții- 
montaje Vaslui, situată în hala de la 
intrarea în unitate, au apărut 
trei caricaturi, însoțite de epigra
me. Iată una : „De ce nu m-oi îm
băta, / Căci îmi beau doar leafa 
mea / Că nu-s trei zile de apel ? / 
Nu mă supăra de fel..." însoțește ca
ricatura unui muncitor de la șan
tierul utilaj e-transporturi, surprins 
de cîteva ori in stare de ebrie
tate pe șantier. Ca și în alte împre
jurări, metoda a fost folositoare.

Ora încheierii schimburilor Ia Șan
tierul naval Brăila. Un grup de oa
meni din schimbul I, de la sectorul 
construcții-cazangerie, nu au dezbră
cat încă salopetele și discută cu in
teres intr-unui din birourile secto
rului. Sînt cîțiva propagandiști, la o- 
bișnuita lor întilnire de informare. 
Le trebuie mereu date proaspete in 
munca politică de mobilizare a oame
nilor împotriva risipei. Unul dintre 
ei înfățișează bilanțul zilei : sectorul 
a înregistrat 5 260 lei economii prin 
recuperarea scoabelor la atelierul de 
lansare și economisirea, la atelierul

de sudură, a unor electrozi în valoa
re de 1 453 lei. Sînt date și metode 
care popularizate de propagandiști in 
discuții cu oamenii, Ia stația de ra
dioamplificare, la cercurile invăță- 
mîntului de partid, întăresc spiritul 
de răspundere și stimulează lupta 
pentru economii.

Gindul la păstrarea și dezvoltarea 
avuției întreprinderilor poate fi so
cotit elementul de legătură între mi
nute, intre ore, între schimburi. Iată, 
intr-o pauză a schimbului II, 
la întreprinderea bucureșteană 
UREMOAS, agitatorul Gheorghe Din- 
că pune în atenția polizatorilor din 
secția de băi o problemă acută : cit 
„costă" repetatele absențe nemoti
vate de la lucru ale unor mun
citori. O discuție convingătoare 
despre una din valorile cele mai de 
preț — timpul — și care, după cum 
am aflat, și-a dovedit neîntirziat efi
ciența.

Fiecare oră. cu alte și alte eveni
mente semnificative. Zorii zilei 
următoare ne întimpină la oțe- 
lăria din Reșița. Și aici consem
năm : prin eliminarea pierderilor la 
deșarjare, la turnarea oțelului în 
lingotiere, noaptea s-a încheiat cu 
un plus de 70 tone la numai două 
cuptoare și cu o economie, la fie
care șarjă, de peste 150 kg. fero
aliaje. Secretarul de partid pe schim
bul de noapte, Traian Damșe, bucu
ros de avansul ciștigat, inițiază 
ad-hoc, la gura cuptoarelor, un 
schimb de păreri despre ceea ce 
s-ar mai putea economisi. Sînt pre- 
zenți aceiași oameni care, supunînd 
timpul, fac și mari economii la ma
terialele de aliere, la combustibili și 
energie.

Bilanțul unei zile de lucru — can
tități importante de bunuri econo
misite, valori adăugate economiei 
naționale. Datele acestui bilanț ma
terial implică insă și unul al con
științelor. Sînt, în același timp, date 
care marchează efortul de muncă și 
gîndire al comuniștilor, al milioa
nelor de oameni ai muncii, pentru 
a da viață chemării partidului, pen
tru înfăptuirea politicii sale.

Maria BABOIAN
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Cu gindul 

la oamenii de mîine
(Urmare din pag. I)

Măsurile preconizate prevăd ca 
toate consiliile populare (municipal, 
orășenești și comunale), întreprinde
rile industriale și agrioole, cooperati
vele agricole de producție și coope
rația de consum să asigure construi
rea de noi creșe și grădinițe, în așa 
fel incit, pînă la sfirșitul acestui cin
cinal, să intre in funcțiune in județ 
27 noi creșe, cu 2 500 de locuri (din 
care 19, cu 1 900 de locuri, în mediul 
urban) și 6 grădinițe, cu 720 de 
locuri. S-a hotărit ca, pînă la sfîr- 
șitul anului 1980, să se construiască 
70 noi creșe, cu 7 000 de locuri, și 50 
noi grădinițe, cu 6 000 de locuri, asi- 
gurindu-se astfel cuprinderea a 90 la 
sută din totalul copiilor preșcolari in 
creșe și grădinițe. Plenara a indicait 
ca, pînă atunci, comisia județeană 
de demografie — însărcinată cu în
deplinirea măsurilor stabilite cu acest 
prilej — să studieze și să aplice 
foarte aurind propunerea făcută de 
cetățeni de a se utiliza pentru că
mine săptămînale (în perioada 1 no
iembrie — 1 mai, în extrasezon) nu
meroase construcții hoteliere din sta
țiunile litoralului. De asemenea, la 
parterul noilor blocuri de locuințe 
din noile cartiere vor fi amenajate în 
apartamente cămine și grădinițe pen
tru copiii locatarilor acestor dartiere. 
S-au prevăzut, de asemenea, sarcini 
precise de extindere a spațiilor de 
joacă pentru copii și dotarea lor co
respunzătoare.

Plenara a hotărît ca, în afara pre
vederilor bugetare, fondurile realiza
te din contribuția bănească a cetă
țenilor, din acumulările cooperative
lor agricole de producție și ale altor 
întreprinderi și instituții să fie utili
zate 'Cu precădere pentru construirea 
de creșe, cămine, grădinițe, locuri de 
joacă, sportive și de agrement, pen
tru copii, pentru extinderea rețelei 
de internate și semi-internate șco
lare. cantine-restaurant pentru sa- 
lariați, elevi și studenți. Plenara a 
pus cu și mai multă tărie problema 
ca toate 'Consiliile populare, conduce
rile întreprinderilor și instituțiilor să 
aibă grijă ca la repartiția locuințelor 
să se dea prioritate familiilor cu 
copii.

Numeroase măsuri adoptate de 
plenară se referă la îmbunătățirea 
aprovizionării populației și a presta
țiilor de servicii, la ușurarea activi
tății gospodinelor. Se prevede înfiin
țarea de noi unități comerciale, de 
alimentație, cu raioane specializate 
— în care să se extindă metoda de 
desfacere preambalată a mărfurilor, 
de comandă la intrarea în întreprin
dere și de onorare a comenzilor fără 
să se stea la rînd. Aceste unități vor

fi amplasate în apropierea întreprin
derilor și chiar în incinta acestora, 
mai ales acolo unde lucrează multe 
femei. De asemenea, se prevăd ex
tinderea unităților tip „Gospodina" și 
aprovizionarea cu lapte, pîine, legu
me și fructe, variate semipreparate 
și articole de băcănie la domiciliu, pe 
bază de abonamente sau pe bază de 
comenzi. Rețeaua comercială va fi 
extinsă cu unități specializate pentru 
copii atît Ia orașe cit și la sate. în 
plus, la sate, cooperativele agricole 
de producție se var îngriji de asi
gurarea unor localuri corespunză
toare pentru căminele și grădinițele 
sezoniere, de dotarea lor cu cele co
respunzătoare, de creșterea, peste 
prevederile efectivelor planificate, a 
cel puțin 10-12 vaci care să asigure 
necesarul de lapte pentru căminele 
și grădinițele din comună și pentru 
familiile cu copii mici.

Planul de măsuri adoptat de ple
nara Consiliului județean Constanța 
al Frontului Unității Socialiste cu
prinde un capitol aparte cu privire 
la îmbunătățirea asistenței medico- 
sanitare a populației, și in special a 
mamei și copilului, extinderea activi
tății de educare sanitară a maselor. 
Se prevăd, de asemenea, măsuri pen
tru îmbunătățirea rețelei de organi
zare și funcționare a caselor de naș
tere în mediul rural și asigurarea 
asistenței medicale corespunzătoare a 
acestora. Se va urmări punerea la 
dispoziție a unor locuințe corespun
zătoare cadrelor medico-sanitare și 
cadrelor didactice pentru permanen
tizarea lor în comune și pentru a-și 
aduce astfel un sprijin stăruitor la 
educarea multilaterală a populației. 
Măsuri precise sînt stabilite cu pri
vire la controlul activității corniștilor 
medicale care avizează întreruperile 
de sarcini, precum și pentru întări
rea exigenței față de activitatea în 
acest sens a personalului medico-sa- 
nit-ar.

Traducerea în fapte a acestor Im
portante măsuri va putea contribui, 
evident, Ia îmbunătățirea continuă a 
nivelului de trai al oamenilor muncii 
din județul Constanța și al familiilor 
lor, la creșterea substanțială a Indi
celui de natalitate și a sporului na
tural al populației din această parte 
a țării, fenomenele demografice evo- 
luind astfel în sensul și în spiritul 
politicii demografice naționale pro
movate de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională ale partidului. 
Aceasta a fost, de altfel, hotărirea 
și convingerea unanimă a numeroși
lor participanți la recenta plenară a 
Consiliului județean Constanța al 
Frontului Unității Socialiste.

sarcinilor de ridicare 
modernizare a produselor,

diversifi- 
muncii 

de

or-

muncii politice de masă
în scopul îmbogățirii și i 

carii formelor și metodelor 
politice, Comitetul municipal 
partid București și consiliul munici- 

........................... o 
se-

pal al sindicatelor au organizat 
consfătuire la care au luat parte 
cretari ai comitetelor de partid, se
cretari și membri ai birourilor 
ganizațiilor de bază, agitatori și pro
pagandiști, președinți ai comitetelor 
sindicale, ai comitetelor oamenilor 
muncii, secretari și responsabili cu 
propaganda din birourile organiza
țiilor U.T.C. din marile unități eco
nomice ale Capitalei. Dezbaterile, 
purtate pe baza unor referate, au a- 
profundat probleme privind perfec
ționarea stilului de muncă al orga
nizațiilor de partid în conducerea 
activității politice de masă pentru 
mobilizarea salariaților la îndeplini
rea cincinalului în patru ani și jumă
tate, îmbunătățirea muncii politice 
și cultural-educative și creșterea 
forței ei de influențare, subordona
rea formelor și metodelor folosite

realizării 
calității și .
sporirea rolului casei de cultură in 
educarea salariaților și cetățenilor 
din cartiere și atragerea lor la ac
țiunile edilitar-gospodărești.

Variat și complex, programul con
sfătuirii a cuprins, de asemenea, 
prezentarea unor seiecțiuni din cele 
mai interesante spectacole ale brigă
zilor artistice de agitație, ca și a u- 
nor documentare cinematografice de 
scurt metraj, reflectînd preocupările 
organizațiilor de partid și sindicate
lor pentru mai buna gospodărire a 
avuției întreprinderilor, realizate de 

- cinecluburile de la uzinele „23 Au
gust", „Semănătoarea", combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii", uzina de 
utilaj și piese de schimb și Consi
liul sindicatului din construcții — 
București.

Prin întreaga sa desfășurare, prin 
participarea largă la discuții, con
sfătuirea a favorizat un util schimb 
de experiență.

Turda In imagine :
construcții de locuințe în car

tierul Oprișani

Și dacă la Moara Vlăsiei

în dimineața aceea — pe la ora 
șapte,' șapte și cinci — după ce toți 
salariații intraseră pe poarta coope
rativei de consum din comuna Moara 
Vlăsiei, președintele Dumitru Pă- 
trașcu i-a chemat la el și le-a spus :

— Am primit chiar acum un plic 
de la forul nostru tutelar — Uniu
nea județeană Ilfov a cooperației de 
consum. Ni se anunță ce unități de 
prestare a serviciilor va trebui să 
înființăm în acest an și in 1973.

— Cum adică, să înființăm o imi
tate de floricele și de copt castane ? 
a întrebat cineva, nedumerit, aflînd 

să înființeze și o 
Noi nu avem 

măcar unitățile 
o cizmărie sau

că li se 
asemenea unitate, 
în comună nici 
strict necesare — 
o croitorie ! Singurele noastre uni
tăți de servire sint cite o frizerie și 
o sifonărie. Și asta nici măcar in 
toate satele arondate cooperativei.

Nu știm dacă discuțiile s-au purtat 
exact așa, dar vă asigurăm — pe 
baza discuției purtate recent cu pre
ședintele cooperativei de la Moara 
Vlăsiei — că nedumerirea (cel puțin 
a sa) privind conținutul acelor hîrtii 
(primite cu adresa nr. 2859/1 august. 
1972 de la U.J.C.C — Ilfov) persistă 
și astăzi. Dar pentru a înțelege cum 
de au primit cei de la Moara Vlăsiei 
sarcina de a înființa unități de 
care nu au nevoie, in locul celor de 
care aveau imperioasă nevoie, vom 
da cîteva informații în plus.

Cu cîtva timp în urmă, specialiști 
din CENTROCOOP, constatind nive
lul redus de dezvoltare a sectorului de 
prestare a serviciilor din mediul ru
ral, au hotărît să planifice înființa
rea — 
1972 și 
număr i 
servicii.

Ideea alcătuirii unui plan care să 
ordoneze și impulsioneze dezvolta
rea serviciilor Ia sate este, evident, 
foarte bună. Tocmai de aceea, așa 
cum în atîtea alte rinduri ziarul nos
tru a avut cuvinte de laudă pentru 
ceea ce a realizat CENTROCOOP în 
vederea satisfacerii nevoilor oame
nilor de la sate, apreciem si aceas
tă idee. Numai că materializa
rea ei nu poate fi concepută plani- 
ficînd niște servicii și unități după

în
31 
de

cere

intervalul dintre 1 iulie 
decembrie 1973 — a unui 
14 692 unități de prestări

sînt castani ?
un STAS pentru fiecare județ. S-a 
mers pină acolo, spre exemplu, in
cit în planificarea întocmită, 35 de 
județe sint trecute a înființa cite 5 
unități de... copt castane și flori
cele ! Nici mai mult, nici mai pu
țin ! (Fac excepție județele Prahova 
și Constanța — „iertate" total de a- 
semenea sarcină — ca și județele 
Argeș și Cluj — planificate cu cite 
3 și, respectiv, 4 unități). La ru
brica „Lustragerii" — curiozitatea 
se menține, cu mici diferențe : 38 
de județe sînt planificate cu cite 
3 lustragerii, iar județul Tulcea este

Cîteva semne de mirare pe 
marginea modului în care 
sînt aplicate unele măsuri 
stabilite de CENTROCOOP 
pentru dezvoltarea unităților 
de prestare a serviciilor la 

sate

repartizat numai cu două ! Ca să nu 
mai vorbim de rubrica... „Alte acti- 
vit. ramura lemn" (! !) care prevede 
(tot cu o unică excepție) cite 5 uni
tăți de acest fel pentru fiecare ju
deț. Și exemplele ar putea continua. 
Renunțăm însă, pentru că toate ex
plică unui și același lucru : alcătui
rea planului ou pricina nu dovedește 
că s-ar fi lucrat pe baza unei ana
lize atente a situației concrete din 
fiecare județ, că ar fi fost cerce
tate în 
ficiarilor

Desigur, 
pune este 
nifice de 
și alte ,,i 
buie create în 
cutare ? Nu 
măsurile privitoare la dezvoltarea 
serviciilor — numărul unităților și 
felul lor — să fi fost stabilite îm
preună cu organele locale, la fața lo
cului, pe baza unei analize serioase ?

Și o a doua întrebare : chiar nu

prealabil cerințele bene- 
de servicii — cetățenii, 
prima întrebare care se 
de ce trebuie să se pla- 

la centru cite lustragerii 
.unități" de acest gen 

județul cutare 
era normal ca 

privitoare la

tre
sari 

toate

fi evitate exagerările de acestputeau
fel ? Evident, da ! Dar cu o condi
ție : uniunile județene ale coopera
ției de consum să fi intervenit atunci 
cînd au primit sarcinile respective, 
atrăgind atenția forului lor central 
asupra necesității de a corecta ci
frele în funcție de situația 
Practic însă, unele uniuni, în 
procedeze la o reanalizare a 
rilor primite de la centru, au 
șat și mai mult erorile inițiale adău
gind la ele altele, proprii. Vom 
exemplifica cum s-au petrecut lu
crurile la nivelul unuia dintre ju
dețe — Ilfov.

Salariații uniunii județene au pre
luat aidoma cifrele primite de la 
centru și au început să le defal
ce pe comune. Au avut insă și 
ei o anumită contribuție : din nu
mărul de 643 de noi unități reparti
zat de CENTROCOOP pentru ju
dețul Ilfov (care, raportat la numă
rul comunelor, era cu mult inferior 
mediei pe țară) au „omis" să dis
tribuie pe cooperative 160, iar restul 
de unități le-au Împărțit cum le-a 
venit la mină. La cooperativa de 
consum din Movilița, de exemplu, 
au stabilit să se înființeze o stație 
de parcare a autoturismelor, uitin- 
du-se că in cele trei comune ou 11 
sate servite de această cooperativă nu 
există încă nici măcar o frizerie ; 
la Moara Vlăsiei au repartizat ou- 
nitate de împletit răchită, deși aici 
nu ‘ există asemenea materie primă 
etc. Iată, deci, cum o inițiativă deo
sebit de lăudabilă devine................ ..
datorită modului cum este 
fapt.

Ce am putea spune în 
Dacă pină acum nu 
studiu amănunțit al cererii de ser
vicii la sate, pe baza căruia să se 
fundamenteze propunerile planului 
CENTROCOOP, este de așteptat ca 
măcar de acum înainte să se facă a- 
cest lucra. Ar fi singura soluție pen
tru ca planul respectiv (îmbunătățit, 
potrivit posibilităților și nevoilor lo
cale) să prindă cu adevărat viață spre 
binele și folosul cetățenilor de la 
sate.

locală, 
loc să 
măsu- 
îngro-

ineficientă 
tradusă in

încheiere ? 
s-a făcut un

Mihai 1ONESCU 
Florea CEAUSESCU

Itinerarul curiozității 
noastre a inceput o dată 
cu aflarea unui ciudat li
tigiu arbitrai. întreprin
derea de comerț cu ridi
cata de produse alimen
tare — București a inten
tat acțiune I.A.P.L. „Du
nărea", pentru a i- se 
plăti 170 544 de lei. Suma 
reprezintă valoarea a 
5 800 1 băuturi spirtoase 
livrate 
bruarie 
simplu, 
asta-i 
banii.

Cumpărătorul 
însă cu prima 
justificare : nu 
marfa pentru că salaria
tul care a confirmat pri
mirea produselor nu mai 
avea această împuterni
cire la data de 19 februa
rie. Pare justificat ? Pare! 
Dar I.C.R.A., la rîndu-i, 
spune : ce vină avem noi 
că mazilitul dumneavoas
tră mai dispunea de 
ștampilă, pentru că actele 
sint ștampilate... Pare 
justificat ? Pare ! Dar, 
cind să dai dreptate fur
nizorului, iată că cei de 
la întreprinderea de ali
mentație publică întreabă: 
„Unde-i însă tichetul 
de transport, cum probați 
livrarea mărfii ?“. „Ce ti
chet, ce transport ?“, răs
punde partea adversă. 
„Avem semnătura omului 
vostru !“. „Omul nostru a 
fost un hoț !“. „Păi și oa
menii noștri 
hoți".

Nedumeriți 
argumentelor, 
cat să reducem problema 
la esența ei : cele aproa
pe șase mii de sticle, gră
mada asta de cinci sute 
optzeci de lăzi-navetă, 
unde se află, totuși ?

Niște acte aproximati
ve, confirmate de un sa
lariat aproximativ, cu 
împuterniciri aproxima
tive, la o dată — vom ve
dea — aproximativă nu 
puteau să se refere de
cît la o marfă doar oare
cum existentă.

Așa cum există ape de 
suprafață și ape freatice, 
cursul de suprafață al re
lațiilor I.C.R.A.-I.A.P.L. 
era dublat de un curs as
cuns. La data de 7 ianuarie 
a. c., Marin Lazăr, gestio
narul depozitului nr. 4 al 
I.C.R.A., i-a trimis lui 
Marin Guță. gestionar la 
restaurantul „Grădinița", 
un cadou in valoare de 
55 400 de lei (băuturi 
spirtoase). A doua zi. a- 
celași M. L. i-a livrat 
aceluiași M. G.. tot fără 
forme, marfă de încă

în ziua de 19 fe- 
a. c. Nimic mai 
la prima vedere : 
marfa, ăștia-s

a venit 
excepție- 

plătim

au fost tot

de duelul 
am incer-

k

54 000
ianuarie, inventarul 
M.G. bătînd la ușă. prie
tenul lui de la I.C.R.A. 
i-a mai trimis marfă în 
valoare de 74 724 de lei, 
de data aceasta cu forme 
de recepție, dar nu de 
unde ajunsese marfa, ci 
de la un gestionar de... 
alimentara. în ziua de 18 
ianuarie, gestionarului a- 
limentarei i-a venit rîn- 
dul să primească marfă 
fără forme. fie și „nu
mai" pentru valoarea de

I.A.P.L.-ului, cum a fost 
posibil ca cei de la 
I.C.R.A. să factureze ex
pedierea unor cantități 
exorbitante de băuturi 
față de posibilitățile de 
primire, înmagazinare și 
vindere ale restaurantu
lui „Grădinița" ? „Noi 
avem semnătura gestio
narului ; dacă el ne certi
fica recepția, de unde să 
cunoaștem cît vînd dum
nealor și cît le încape în 
magazie" — răspund fur
nizorii. Si iată-ne. din

Cînd rigoarea stilului

de muncă este înlocuită

cu aproximații

o

58 000 de lei. în această 
amestecătură de livrări 
reale și fictive, actele în
cheiate la 19 februarie 
intre Lazăr și Gută ur
mau să acopere operațiu
nile nelegale făcute ante
rior. La livrări imprecise, 
acte imprecise și invers.

Activitatea infracțională 
a grupului Lazăr—Guță. 
grup de 12 inculpați, for
mează obiectul unui dosar 
încheiat zilele acestea la 
Procuratura municipiului 
București. Dar, dacă ne 
întoarcem la preopmentii 
noștri, dansul amețitor 
al justificărilor continuă. 
Prejudiciul descoperit de 
organele anchetatoare nu 
se limitează la valoarea 
litigiului arbitrai. Delapi
darea 
815 467

Cum 
cuză 
fostul

este neobișnuită : 
de lei.
a fost posibil, 

fostul director 
șef contabil

a- 
și 
ai

nou. pătrunși în hățișul 
justificărilor.

Cum a fost posibil ca 
acest Marin Guță să fure, 
intr-un asemenea hal ? 
„Ne-a indus în eroare", 
răspunde Alexandru Mu- 
reșanu, fostul director". 
„...Și pe noi, și pe șefii 
unității", completează C. 
Păunescu, fostul contabil- 
șef. „Era lingușitor"... de
clară secretarul organiza
ției de bază P.C.R., Ion 
Birsan. „...Se ploconea", 
încheie Ștefan Băițan, 
președintele sindicatului. 
„Dar cum a fost posibil 
ca prin lingușeli să vă 
ducă de nas, iar plocone
lile să cintărească mai 
mult decît faptele ?“. „Eu 
am lucrat puțin......... Eu
n-am lucrat direct... Eu 
am cerat să-l schimbe... 
...Dar îi păcălise și pe al
ții, mai mari".

Montajul fragmentar dă

poate impresia că cei pa
tru interlocutori au fost 
niște gură-cască. Este și 
nu este chiar așa. Multe 
dintre justificările lor sînt 
demne de reflecție. Cînd, 
spre exemplu, Alexandru 
Mureșanu a fost numit 
director la I.A.P.L. „Du
nărea", cei de la T.A.P.L. 
București l-au sfătuit ri 
studieze din experiența 
unității-model... „Grădini
ța". Cînd unul sau altul 
dintre interlocutorii de 
mai sus au preconizat 
schimbarea lui M.G., di
feriți băgători de seamă 
au sărit cu gura, susți- 
nind că „om ca Guță nu 
mai există în toată Capi
tala".

— Gestiunea lui Guță 
n-a fost inventariată ?

— A fost, dar ne-a pă
călit și atunci. A păcălit 
chiar comisii venite din 
afară. Ținea în sticle apă 
colorată.

— De ce i s-a lăsat a- 
ceastă posibilitate ? Pen
tru ce, in pofida tuturor 
reglementărilor și uzanțe
lor, gestiunea magaziei a 
fost ținută de barman și 
nu de responsabil ?

— Responsabilii n-au 
vrut s-o ia în primire. 
Nici Ion Georgescu-Miron, 
nici Vișan Pană. (Amindoi 
sint arestați).

— De ce nu i-ați obli
gat ?

— Le-am pus în vedere 
în fiecare ședință. Le-am 
trimis și circulare. — 
geaba !

— Nu trebuia să le 
plătiți salariul !

— Motivau că au 
munci și însărcinări și nu 
se pot
ne...

...De
ținerea căreia erau anga
jați !

Justificările par vala
bile doar intr-un aseme
nea grupuleț, în care ac
tivitatea fusese înlocuită 
cu vorbe goale, corectitu
dinea cu lingușeli, dispo
ziția fermă cu bunăvoin
ța. Apa chioară, colorată 
se afla nu numai în sticle, 
ci în tot ce făceau și spu
neau infractorii de la 
„Grădinița" celor dispuși 
să-i asculte.

Multe greșeli au comis 
cei sub, ochii cărora s-au 
comis incorectitudinile. 
Dar cea mai mare a fost 
aceea de a fi înlocuit 
rigoarea stilului de muncă 
prin aproximații. înțelesul 
clar al îndatoririlor prin 
eufemisme.

De

mal

alte

ocupa de gestiu-

gestiunea pentru

Sergiu ANDON

J
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Un obiectiv maior in noul an de producție, o obligație a fiecărei unităti economice, o datorie de fiecărui om al munciiSZÎ CHEL TULEȘTI PUȚIN, SĂ PRODUCI MUL T

Șl DE CEA MAI BUNĂ CĂLITĂ TE!
Vâ supunem atenției

ȘI ACȚIUNI 
de mare valoare

Termocentrala 

va costa cu 25 

milioane lei

Aceasta este una din 
recentele hotăriri ale 
harnicului colectiv de 
constructori ai termo
centralei de la Chis
ea ni — Brăila, concre
tizată. din inițiativa 
comitetului de partid 
și a conducerii șan
tierului, intr-un plan 
de măsuri întocmit eu 
avizul tuturor facto
rilor de răspundere :
proiectant, beneficiar, 
constructor. Prin a- 
plicarea tuturor mă
surilor cuprinse în 
acest plan se preve
de ca, pînă la termi

narea investiției, să se obțină 25 milioane lei economii.
— Cum ? — 1-a.m întrebat pe tovarășul inginer Petre Marinescu, 

jefui șantierului termocentralei.
— în primul rînd, prin reducerea la minimum posibil a costului 

investiției ; iar aceasta, prin raționalizarea consumurilor de ciment, 
metal și agregate destinate construcției ; dar. mai ales, prin alegerea 
unor soluții constructive de mare randament și eficiență economică.

— Vă rugăm să concretizați.
—■ Da. Iată, de exemplu, pe baza schimbării tehnologiei de construc

ție a chesoanelor (de asemenea, cu avizul factorilor de răspundere —• 
n.n.) se realizează peste două milioane lei economii. La aceasta se 
adaugă soluțiile tehnologice de mare randament, cum sint : metodele 
cofrajelor glisante, a cofrajelor pășitoare. folosite la închiderea sălii 
cazanelor și la construcția coșului de fum. care au dus pină acum la 
wcurtarea termenelor de execiiție și la obținerea unor importante eco
nomii de materiale. La corpul de exploatare, de pildă, vom înregistra 
peste 1,1 milioane lei economii, prin renunțarea la compartimentare și 

(finisaje costisitoare. La lucrările de aducțiune și evacuare a apei vom 
reduce costul cu aproape 1 milion Iei, ca urmare a schimbării solu
țiilor constructive ; vom renunța la construirea unui dig suplimentar 
la prizele canalelor de aducțiune și evacuare și vom economisi. în 
acest fel, aproape o jumătate de milion lei. La aceasta se adaugă și eco
nomia de materiale, de aproape 3 milioane lei, propusă să se obțină 
de șantierele unităților „Energo construcția" și „Energomontaj". care 
în mare parte se realizează prin folosirea mai chibzuită a agregatelor, 
cimentului și fierului-beton.

Acestea sint dovezi concrete ale colaborării strînse dintre proiec- 
tanți, beneficiari și constructori pentru stabilirea unor soluții tehno
logice și constructive cit mai eficiente.

mai puțin

în legătură cu rezulta
tele obținute în acest an 
și, mai ales, cu măsurile 
ce s-au stabilit pentru ca 
în 1973 rentabilitatea pro
ducției să înregistreze un 
nivel cît mai înalt. am 
întreprins o anchetă eco
nomică la Uzina de pom
pe din București.

Discutăm, mai întii. cu 
tov. Stere Statică, contabi- 
lul-șef al întreprinderii.

— în anul curent, rea
lizăm un beneficiu supli
mentar de 0.5 milioane 
lei — ne spune contabilul- 
șef. Trebuie însă să recu
noaștem că volumul bene
ficiului peste plan putea 
fi mult mai mare dacă 
prețul de cost nu ar fi fost 
afectat de o serie de chel
tuieli neeconomicoa.se. Mă 
refer. în special, la rebu
turi. care au „înghițit" 4.5 
milioane lei. la dobîn- 
zile penalizatoare pentru 
împrumuturi bancare și la 
alte asemenea — în ultimă 
instanță — căi de risipă a 
fondurilor date de stat 
spre administrare. Dar, 
rețineți, sîntem ferm h<>- 
tărîți ca. in 1973. să li
chidăm toate neajunsurile 
din activitatea productivă a 
uzinei. să ridicăm substan
țial nivelul beneficiilor.

Prin planul pe 1973, co
lectivul acestei unități e- 
conomice și-a prevăzut o- 
bișetive deosebite privind 
creșterea volumului de be
neficii : obținerea de bene
ficii. cu 60 Ia sută mai mult 
decit în acest an. Este o 
dovadă grăitoare că între
gul dolectiv a înțeles — așa 
cum s-a subliniat la plena
ra C.C. al P.C.R. — că anul 
1973 va trebui să marcheze 
o îmbunătățire radicală în 
sporirea rentabilității pro
ducției.

Cum se va acționa 
concret pentru îndeplini
rea exemplară a acestor 
sarcini ? Căile principale

de acțiune sint crește
rea producției, dar, mai 
ales, reducerea substan
țială a prețului de cost. La 
Uzina de pompe, anul vii
tor, volumul de pompe 
(produse intens cerute de

claritate hotărîrea colecti
vului acestei unități eco- 
nomioe de a obține o pro
ducție mai mare și de mai 
bună calitate, dar cu costuri 
mai scăzute.

Ca atare, accentul se

bază, consumul de metal 
se va reduce cu 8.4 kg pe 
fiecare pompă, ceea ce, la 
nivelul anului 1973. echi
valează cu o economie de 
30 tone metal. De aseme
nea. la secția de turnăto

Colectivul Uzinei de pompe din București 

a trecut la aplicarea programului de măsuri 

pentru realizarea

unei sarcini de mare răspundere:

Creșterea cu 60 % 
a beneficiilor

economia națională) va 
spori cu 15 la sută față de 
realizările preliminate pe 
acest an. Reducerea costu
rilor de fabricație va fi insă 
modalitatea decisivă de ac
țiune pentru creșterea be
neficiilor. Cei 60 de lei cu 
cît vor fi mai reduse chel
tuielile Ia 1 000 de lei pro- 
dueție-marfă, in 1973. com
parativ cu realizările pre
liminate din acest an. la 
Uzina de pompe, atestă cu

pune pe reducerea chel
tuielilor materiale, prin 
reproiectarea produselor, 
revizuirea și îmbunătățirea 
tuturor normelor de con
sum de materii prime și 
materiale, diminuarea vo
lumului rebuturilor. Bună
oară, ia electropompele de 
mărimea 1, 2, 3, din fami
lia de pompe „Lotru-Cerna- 
Criș" — prin executarea u- 
nor mpțlificări constructiv- 
tehnologice la plăcile de

rie, folosirea curenților de 
inducție la topirea fontei 
va permite — concomitent 
cu îmbunătățirea calității 
reperelor executate — ob
ținerea unei economii de 
180 tone metal. Alte im
portante efecte economice 
pozitive se vor obține prin 
turnarea pieselor mari cu 
miezuri executate din a- 
mestecuri cu autoîntărire 
(rășini turanice). în vede
rea lichidării rebuturilor.

în momentul de față o co
misie formată din specia
liști și din cei mai buni 
muncitori ai uzinei anali
zează cauzele acestui feno
men neeconomic — pe în
treaga „filieră", de la tur
nătorie și prelucrări meca
nice, pină la montajul ge
neral și sectorul de probe 
finale — pentru stabilirea 
unor măsuri de profunzime 
menite să asigure fabrica
rea numai de repere, sub- 
ansamble și produse de ca
litate superioară.

în scopul reducerii pre
țului de cost al producției 
și pentru creșterea mai 
accentuată a beneficiilor, 
la Uzina de pompe se acor
dă o mare atenție creșterii 
productivității muncii. Pen
tru anul 1973 , s-a prevă
zut o sporire sensibilă a 
productivității muncii, cu 
16 la sută comparativ cu 
realizările preliminate pe 
acest an. Pîrghiile concrete 
de acțiune ? Reorganizarea 
fluxurilor tehnologice, am
plasarea unor noi mașini 
și utilaje de mare randa
ment. realizate prin auto- 
dotare (în anul viitor vo
lumul mașinilor construite 
prin autodotare va fi de 
opt ori mai mare decit cel 
din 1972), ca și prin ridi
carea calificării lucrători
lor.

Colectivul acestei unități 
economice privește crește
rea rentabilității produc
ției ca pe o sarcină con
stantă, fiind convins că 
realizarea ei implică o 
muncă minuțioasă, tenace, 
permanentă de identificare 
a celor mai bune pirghii de 
valorificare a tuturor re
zervelor interne existente 
și, de aceea, își consacră 
toate forțele, inițiativa și 
priceperea îndeplinirii în 
condiții superioare a preve
derilor planului pe anul 
1973.

Dan MATEESCU

ACORDUL 
GLOBAL

(Urmare din pag. I)

Nicolae Gr. MARĂȘANU
corespondentul „Scînteii"

„Contul 
de economii 

al grupei sindicale" Trei imagini din trei întreprinderi diferite din București, dar cu un „numitor comun" : fiecare luerător din cele trei fotografii este fruntaș in producție. 
Sudorul-tăietor Adrian Nicolaie din secția eazangerie a uzinei de utilaj chimic „Grivița roșie" (foto 1) ; maistrul Zenoviu Condor, din secția de baterii a 

Fabricii de cabluri și materiale electroizolante (foto 2) ; și Ion Marin, de la Uzina de motoare electrice (foto 3)

în întrecerea socia
listă care se desfă
șoară în cinstea ani
versării republicii, la 
Fabrica de radiatoare 
și cabluri din Brașov, 
la sugestia grupei 
sindicale nr. 3 din 
secția radiatoare, a 
fost inițiat ..Contul de 
economii al grupei 
sindicale". Aceasta 
constă în introduce
rea unei evidențe 
stricte a consumului

de materii prime și materiale, a sculelor și combustibilului pe fiecare 
muncitor și mașină, in fiecare schimb de producție. Rezultatele fie
cărei zile sint consemnate în carnetele personale ale fiecărui munci
tor de către maistrul de schimb și organizatorul de grupă sindicala 
și, ’apoi, însumate la nivelul grupei în contul de economii al acesteia.

Introducerea unui asemenea sistem de urmărire a consumurilor de 
materii prime și materiale va permite ca, la sfîrșitul fiecărui schimb, 
să se cunoască dacă un muncitor s-a încadrat sau nu în consumul 
stabilit datiî a realizat economii sau. dimpotrivă, a înregistrat risipă, 
în felul acesta, carnetele de evidență introduse constituie o oglinda 
vie a spiritului gospodăresc al fiecărui om și, implicit, al grupei sin
dicale. Numai in decurs de 15 zile de la aplicare, membrii grupei sin
dicale nr. 3 au obținut economii de peste 600 kg bandă de alama și 
aliaj de lipit, adueîndu-și astfel o prețioasă contribuție la sporirea vo
lumului de economii de metal care, pină acum, pe fabrica însumează 
61 tone.

Pentru anul viitor, dat fiind că inițiativa s-a generalizat la nivelul 
tuturor secțiilor productive, se apreciază că — prin măsurile ce se 
vor adopta la fiecare loc de muncă — economiile de metal se vor 
ridica la aproape 120 tone, ceea ce echivalează de fapt cu o reducere 
a cheltuielilor materiale de producție cu circa 2 milioane lei.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

r
PRIN SPORIREA CU NUMAI UHU LA SUTĂ A GRADULUI DE UTILIZARE A LEMNULUI

1C A A A garnituri 
vvv de mobilă

POSIBILITĂȚILE INDUSTRIEI FORESTIERE SINT

convenționale

in plus

Insă incomparabil mai mari

Față de proiect —
cu tova- 
STAICU, 

Uzinei de 
sintetice din

o capacitate dublă

de producție
în primul trimestru!

Discutăm 
rășul Ion 
directorul 
fibre 
Iași, care ne spune :

— Colectivul nostru 
s-a pregătit temeinic 

a obține in 
o efica

citate sporită în înde
plinirea planului la 
parametrii săi maxi
mali. în primul rînd, 
se va îmbunătăți gra
dul de utilizare a ma
teriilor prime. Astfel, 
sîntem pregătiți pen
tru a realiza cu circa 
7.3 la sută mai multă 
pală din cablu, față de 
acest an, precum și 
sint mult solicitate de

pentru
anul viitor

circa 1 la sută mai multe fire texturate, care 
beneficiari. S-au stabilit măsuri pentru o mai buna organizare a 
muncii, aprovizionarea corespunzătoare cu materii prime și mate
riale, incit să utilizăm la maximum atit capacitățile de producție exis
tente, cit și cele ce urmează să intre în funcțiune. La acestea din 
urmă, vom urmări să atingem cit mai repede și chiar să depășim pa
rametrii proiectați. Am prevăzut să realizăm o capacitate dublă de 
producție în trimestrul I, față de dinamica înscrisă în studiul teh- 
nico-economic al noilor capacități. Acum grăbim montajul utilaje
lor la noile capacități, sarcină ce o considerăm la fel de importantă 
ca și realizarea producției propriu-zise din 1973. Sint organizate 
echipe de muncitori care participă la aceste operațiuni, apropiind mo
mentul punerii în funcțiune a noilor capacități de producție, pentru 
a începe recuperarea sumelor investite de stat in construcția lor.

Manole CORCAC1
corespondentul „Scînteii"

V y

— în anul viitor — ne-a 
spus la începutul convor
birii noastre dr. ing. AU
REL ANCA, director gene
ral in Ministerul Econo
miei Forestiere și Mate
rialelor de Construcții — 
urmărim mai stăruitor de
cit pină acum ca. din fie
care metru cub de lemn 
exploatat și prelucrat, să 
obținem sporuri de pro
ducție fizică cu o valoare 
economică cît mai ridicată 
— de mobilă, PAL, PFL, 
celuloză și hirtie. Un singur 
procent de creștere a indi
celui de utilizare a masei 
lemnoase echivalează cu 
materialul necesar realiză
rii unei producții supli
mentare în valoare de cir
ca 160 milioane lei. Desi
gur. și in acest an s-au 
obținut unele rezultate în 
acest domeniu. în compa
rație cu situația existen
tă în urmă cu doi ani, în 
11 luni din anul 1972 con
sumurile de cherestea de 
rășinoase și fag au scăzut 
de la 61 mc la un milion 
lei producție de mobilă, la 
numai 48 mc. Din cantita
tea de masă lemnoasă eco
nomisită s-a asigurat ma
teria primă din care se pot 
fabrica circa 180 0C9 gar
nituri convenționale de 
mobilă.

— La recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. s-a subli
niat, din nou. necesitatea 
utilizării in scopuri indus
triale a deșeurilor și altor 
resurse secundare de masă 
lemnoasă. Ce va între
prinde ministerul in aceas
tă direcție în anul viitor ?

cut, gradul de utilizare 
industrială a deșeurilor este 
acum cu peste 30 la sută 
mai mare, urmînd ca la 
nivelul anului 1975 să se 
dubleze.

— Se știe că mai există 
în pădure cantități însem
nate de lemn care, din di-

reslul se va repartiza u- 
nităților agricole și popu
lației din mediul rural.

— Ce pirghii vor fi mai 
ferm acționate, pentru ca, 
atit în unitățile din subor- 
dinea ministerului. cit și 
din alte sectoare, să se 
realizeze în 1973 o mai ac-

CUM VOR ACȚIONA COLECTIVELE DE
MUNCĂ DIN ACEASTĂ RAMURĂ IN 1973 ?

— Mai întii se vor ex
tinde și generaliza metode
le experimentate în anul 
curent privind exploatarea 
în trunchiuri lungi și a ar
borilor cu coroană, rea
lizarea în depozite — in 
condițiile unui înalt grad 
de mecanizare — a tuturor 
operațiunilor care pînă mai 
acum doi-trei ani se exe
cutau în pădure. Nu
mai pe această cale. în- 
cepind cu anul viitor se 
vor atrage în plus, in cir
cuitul economic, peste 
300 000 mc crăci și lemn 
subțire, material perfect 
corespunzător fabricării 
plăcilor din așchii și fibre 
de lemn. Față de anul tre-

ferite motive, nu se valo
rifică industrial. Arbori 
căzuți de pe urma unor ca
lamități naturale sau din 
cauza inibătrinirii lor pot 
fi găsiți in toate bazinele 
forestiere. Ce măsuri se 
vor lua în anul 1973 ca și 
acest material să fie mai 
bine utilizat ?

— în anul viitor, a- 
cestei acțiuni i se va 
acorda o atenție deosebi
tă, urmînd să se valorifice 
circa un milion metri cubi 
de lemn provenit din ast
fel de resurse. Circa 300 000 
mc din această cantitate 
Se va prelucra in indus
trie. transformînd-o in 
cherestea, plăci și lăzi, iar

centuată reducere a con
sumului de lemn ?

— în toate unitățile 
noastre va continua extin
derea noilor tehnologii ex
perimentate cu succes in 
exploatările forestiere din 
județele Mureș și Brașov. 
Se va acorda o deosebită a- 
tenție pregătirii profesio
nale a muncitorilor și maiș
trilor din sector, crește
rii răspunderii fiecărui om 
pentru modul cum se gos
podărește lemnul. în acest 
scop se va introduce acor
dul global in toate unită
țile de exploatare a lem
nului. Ne preocupă, de 
asemenea. înlocuirea e- 
lementelor masive din

lemn din producția de 
mobilă, cu noi tipuri de 
plăci înnobilate, livrate de 
unitățile din Suceava. Pi
pera și Caransebeș. Pentru 
reducerea pierderilor de 
prelucrare în și mai mare 
măsură se va lărgi produc
ția de semifabricate de 
mare serie, în dimensiuni 
apropiate de cele finale, 
în ce privește utilizarea cit 
mai judicioasă a lemnului 
în alte sectoare, căile sint 
multiple. Este vorba de în
locuirea lemnului cu tra
verse de beton precompri- 
mat, cu stilpi din beton 
pentru lucrările de electri
ficare și telefonice, cu alte 
materiale în sectorul de 
minerit, cu tot mai multe 
ambalaje din mase plasti
ce. După părerea mea, cu 
mai mult curaj ar trebui să 
fie introduse elementele 
prefabricate, care pot su
plini cu succes lemnul. Și, 
din acest motiv, nu putem 
fi de acord cu, o recentă 
cerere venită» din partea 
sectorului căilor ferate, de 
a i se suplimenta cantita
tea de traverse din lemn 
in anul viitor.

Convorbire consemnată de
Sever UT AN J

ma ca atare este cauza acestei 
situații, ci ndclarificarea temeinică, 
de la bun început, a modalității de 
aplicare, necunoașterea de către fie
care membru cooperator a. sarcini
lor ce le are de îndeplinit. De aceea, 
toate organele agricole județene, 
consiliile de conducere ale coopera
tivelor, organizațiile die partid, mili- 
tind pentru crearea condițiilor unei 
cît mai bune desfășurări a activității 
productive, pentru soluționarea pro
blemelor pe care le ridică munca de 
fiecare zi, trebuie să explice temei
nic modul în care se lucrează in acord 
global, avantajele oe decurg pentru 
fiecare cooperator și pentru coopera
tivă în ansamblu, asigurînd astfel 
aplicarea lui corectă, cu folos maxim 
în fiecare din aceste sectoare.

în această perioadă, cînd se întoc
mesc planurile de producție, tind au 
loc alcătuirea și definitivarea for
mațiunilor de muncă, este prilejul 
cel mai nimerit pentru stabilirea mă
surilor concrete referitoare la gene
ralizarea acordului global. în acest 
cadru trebuie avut în vedere, in pri
mul rfnd, ca sarcinile de pro
ducție și mijloacele materiale să 
fie defalcate și nominalizate pe 
fiecare formațiune de lucru, pe 
fiecare om în parte. Fiecare coo
perator și mecanizator trebuie să 
cunoască de pe acum în oe echipă 
va lucra și pe ce terenuri, pen
tru a se ocupa de îngrijirea se
mănăturilor de toamnă, de efectuarea 
arăturilor și , de fertilizare. De 
asemenea, în contextul pregătirilor 
care se fac pentru producția anului 
viitor este necesar să se precizeze 
tehnologiile ce urmează să fie apli
cate pentru a obține producțiile 
prevăzute. Rolul acordului global 
trebuie bine Înțeles ca un stimulent 
al celor harnici, un mijloc de a pune 
în valoare capacitatea creatoare, 
vrednicia cooperatorilor, a muncito
rilor din agricultură.

Ținind seamă de rolul important 
ce revine întreprinderilor de meca
nizare a agriculturii in creșterea 
producției agricole. în multe județe 
s-a trecut la înființarea formațiilor 
mixte de cooperatori și mecanizatori, 
la organizarea activității și retribui
rea muncii mecanizatorilor pe baza 
acordului global. Constituirea for
mațiunilor mixte de cooperatori și 
mecanizatori reprezintă un element 
nou in organizarea producției, prin 
care stațiunile de mecanizare se in
tegrează organic in viața cooperati
velor, participă mai mult la efortul 
acestora de a obține producții mari, 
asigură retribuirea echitabilă a tutu
ror participa nților la realizarea pro
duselor agricole. Superioritatea aces
tei forme de organizare și retri
buire este dovedită de rezultatele 
foarte bune obținute de unitățile a- 
gricole in care au luat ființă aseme
nea formațiuni. în cooperativele 
agricole Vină tori, județul Vrancea, 
Movilita și Fierbinți, județul Ilfov, 
încă de la începutul anului, meca
nizatorii au fost repartizați pe fer
me, iar în cadrul fermelor au fost 
integrați în echipele de cooperatori 
după preferințele fiecăruia. Rezulta
tele acestei forme de organizare s-au 
concretizat în sporurile de recoltă 
obținute de aceste unităti, în venitu
rile suplimentare realizate de coope
ratori și mecanizatori. De exemplu, 
cooperativele agricole Movilita și 
Fierbinți au obținut 5 870 kg și res
pectiv 5 580 kg porumb la hectar — 
cu 2 000 kg mai mult decit s-a pla
nificat. Și in alte județe există expe
riență bună care trebuie generalizată, 
astfel incit să fie stimulată partici
parea mai activă a tuturor mecani
zatorilor la realizarea sarcinilor mari 
care revin agriculturii în 1973.

Totodată, sint necesare măsuri 
pentru introducerea muncii în acord 
global și în întreprinderile agricole 
de stat, urmărindu-se creșterea con
comitentă a producției și beneficii
lor. participarea activă a tuturor lu
crătorilor și specialiștilor din aceste 
unități la realizarea și depășirea 
planului de producție.

Desigur, aplicarea acordului global 
trebuie făcută diferențiat, in funcție 
de condițiile concrete din fiecare 
cooperativă, din fiecare unitate sau 
sector de muncă. Scopul lui trebuie 
bine și'clar explicat acum tind »e 
organizează activitatea anului viitor 
în așa fel incit cooperatorii să treacă 
la acordul global convinși că prin 
creșterea producției fizice vor obține 
venituri suplimentare.

O dată cu măsurile tehnice ți 
organizatorice în vederea genera
lizării acordului global este impor
tant. ca, prin toate formele și mij
loacele muncii politice, organele și 
organizațiile de partid să sădească 
în conștiința fiecărui cooperator și 
mecanizator convingerea că numai 
prin muncă plină de abnegație se 
vor obține rezultate bune, iar veni
turile vor fi în concordanță cu con
tribuția adusă la sporirea producției.

Utilizînd acordul global ca pe un 
important mijloc de cointeresare 
materială, consiliile de conducere 
vor putea utiliza mai intens forța 
de muncă, baza materială de cate 
dispun cooperativele, vor pune mai 
bine in valoare marile rezerve care 
există încă în agricultura noastră în 
ceea ce privește creșterea randamen
telor la hectar, pentru sporirea și ief
tinirea producțiilor, în vederea îm
bunătățirii continue a aprovizionării 
populației cu produse agroalimen- 
tare.

neeconomicoa.se
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Artistul comunist,
mesager al ideilor înaintate

Desfășurate la puțin timp după ce 
a răsunat gongul noii stagiuni, ale
gerile de partid din cele două insti
tuții teatrale de primă mărime ale 
țării — Opera Română și Teatrul 
Național „I.L. Caragiale" — au pri
lejuit un fertil bilanț, o responsabilă 
confruntare a comuniștilor cu dezi
deratele majore puse de partid in 
fața artei și slujitorilor ei. Așa cum 
a rezultat din dările de seamă, cum 
au reliefat dezbaterile, puternic 
marcate de ideile profund stimula
tive ale programului de educație 
comunistă elaborat de partid in 
toamna anului trecut, perioada ana
lizată de adunările de alegeri s-a 
constituit, în viața ambelor colective, 
ca o etapă de apreciabile realizări, 
de fructuoasă înscriere în contextul 
eforturilor 
conștiinței 
înaltelor idealuri ale epocii noas
tre, a marilor valori ale artei na
ționale și universale. Calificativul 
strădaniilor meritorii ale organiza
țiilor de partid a fost în măsură 
să-1 confere, mai mult ca altă
dată, spectacolul purtător de me
saj înaintat, în expresiile unei arte 
de autentică valoare, spectacolul 
întemeiat pe un repertoriu 
In acest sens, referindu-se 
pertoriu ca program ideologic 
cărei instituții de artă, care 
tă poziția concretă a organizației de 
partid, a întregului colectiv fată de 
îndatoririle ce-i revin in înfăptuirea 
politicii partidului, numeroși parti- 
cipanți la dezbateri au subliniat in
teresul mai accentuat, manifestat în 
ultimele stagiuni, față de creația ro
mânească revoluționară, față de 
spectacolul profund ancorat în actua
litate. Montarea, de către Opera Ro
mână, într-o inspirată și sugestivă 
expresie 
măvara“ 
ție cu 
ționar, 
mânești
Teatrul Național s-au înscris ca un 
fructuos început care, așa cum a 
rezultat din dezbateri, a fost con
tinuat, la ambele instituții, pe un 
plan superior, în actuala stagiune. 
S-au relevat, astfel, preocupările de 
imediată actualitate ale Operei Ro
mâne de a relua, in cinstea aniver
sării unui sfert de veac de la pro
clamarea republicii, opera „Ion Vodă 
cel Cumplit", concentrarea atenției 
spre alte creații românești de ope
ră valoroase, precum și strădaniile 
colectivului Teatrului Național de a 
pune în scenă. în această stagiune, 
spectacole pregnant angajate politic 
cu piese de Paul Everac. Mihnea 
Gheorghiu și I. D. Sîrbu. în viitor, 
s-a relevat cu prilejul alegerilor de 
partid, se impune ca asemenea preo
cupări să fie adinei to și dezvolta
te, să se acorde o grijă sporită in
cluderii în repertoriu a unor creații 
actuale, de mare valoare, românești, 
din tezaurul nostru clasic, ca și din 
dramaturgia oelorlalte țări socialiste, 
din patrimoniul universal.

Progresele înregistrate în ultimii 
ani de Opera Română și Teatrul Na
țional reflectă creșterea rolului con
ducător al organizațiilor de partid de 
aici în orientarea activității, sint ur
marea înoetățenirii unor procedee de 
conlucrare, de atragere mai largă a 
tot ceea ce au valoros colectivele 
artistice atît în elaborarea, cît și în

consacrate 
socialiste,

dezvoltării 
promovării

viabil, 
la re
al fie- 
reflec-

scenică, a baletului ..Pri
de Cornel Trăilescu. crea- 

un bogat conținut revolu- 
spectacolele cu piese ro- 
contemporane realizate de

materializarea acestei lucrări de 
mare complexitate și finețe care este 
spectacolul. Nu-i mai puțin adevă
rat insă — și dezbaterile din adună
rile de alegeri au subliniat, în repe
tate rînduri, acest fapt — că garanția 
realizării unor spectacole de inaltă 
calitate o poate oferi numai perfec
ționarea climatului de muncă colec
tivă. găsirea celor mai bune mijloa
ce, angajarea și fructificarea deplină 
a tuturor valorilor interpretative, de 
gindire și inițiativă destinate bunu
lui mers al colectivității. Aceasta 
oferă organizațiilor de partid de aici 
un teren larg de acțiune, o multitu
dine de posibilități de a stimula 
creația, de a face ca spectacolul să 
poarte girul de înaltă calitate al co
lectivului. In mod cu totul justificat, 
atit la Opera Română, cit, mai ales, 
la Teatrul Național, numeroși comu-

au supus 
modul in 
prin mul- 
de partid, 

politico- 
Balerinul

Insemnări pe marginea
adunărilor de partid de la
Opera Română și Teatrul

Național „I. L. Caragiale**

niști — printre care solista Teodora 
Lucaeiu, regizorul Hero Lupescu, 
actorii Ion Henter, Damian Crîșma- 
ru. Elena Sereda — au criticat nea
junsurile existente în folosirea po
tențialului artistic, ceea ce duce la 
restrângerea nejustificată a activită
ții (un număr redus de premiere 
față de posibilitățile reale, evitarea, 
nefondată, a abordării spectacolului 
de amploare, care solicită polivalent 
teatrul) și apariția anumitor rapor
turi de muncă inechitabile. De aici 
datoria organizațiilor de partid de a 
veghea ca atmosfera de emulație să 
se întemeieze pe crearea unor posi
bilități de pregnantă manifestare a 
incontestabilului tezaur de 
interpretative și regizorale ; 
melor scene ale țării.

Semnificativ, definitoriu 
dezbaterile prilejuite de 
de partid a fost raportarea 
vestigației, schimbului de 
la actualitatea, stringentă, ca de
ziderate și înfăptuiri, a colectivului, 
la efortul de a găsi soluții de 
perfecționare, de sporire a aportului 
spectacolului de operă și teatru la 
definirea fenomenului cultural 
temporan din 
vintul multor 
bateri — între 
rin Mateescu, 
trițele Silvia
Andronescu,

*• a
i concentrării 
spre stimularea

• valori 
ale pri-

pentru 
alegerile 

in- 
opinii

con- 
Cu- 
dez- 
Flo.
ac- 

Coca
Po-

țara noastră, 
participant! la 
care balerinii 

Cristina Hamei,
Popovici și

regizorul Horea 
pescu — a scos în evidență ne
cesitatea concentrării muncii de 
partid spre stimularea responsa
bilității politice, civice a omului de 
artă, situarea lui în contextul misi
unii de. instrument de mare sensibi
litate la glasul timpului său, mesa
ger, cu o percutantă forță de con
vingere, a ceea ce reprezintă, în cel
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construirii socialismului"

adunării generale a 
științe, medicale. Pe 
au fost înscrise dez- 
activității desfășurate 
științific în anul 1972

a Academiei de științe medicale

A

PROGRAMUL I

Telex.

An-

Fln-

Bolotova. Scenariul

PROGRAMUL II

cinema

Expoziția
Alexandru Ciucurencu

După cădere

ro-

Octavian BARBOSA

:,15

de stat ,,George 
Ateneul Român) :

hoinăreală : LIRA
20,15, FLOREASCA

vor- 
naturi 

> sau 
so- 
re-

LU- 
18,15; 

LV1TA — s; ii, 15; 13,30; 
20,30, ARTA — 15,30; L8;

Nottara" (sala
Charlie — 19.30, 

lună la țară

Lucrările conferinței științifice
» » 9

9,00 Deschiderea emisiunii.
9,05 Teleenciclopedia.
9,45 O interpretă a cîntecului dol- 

jenesc : Ionela Prodan.
9,55 Publicitate.

10,00 Curs de limba germană — 
lecția a 31-a
Comentariu la 40 de steme. 
Județul Neamț. 
Cronica literară.
Satul contemporan. 
Telerecital : Costache 
toniu.

12,05 Teleglob : Imagini din 
landa.
Pentru sănătatea dumnea
voastră.
Selecțiuni din Promenada du
minicală.
Telejurnal.

16,00—17,00 Teleșcoală.
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Curs de limba 
engleză — lecția a 31-a (re
luare).
Cunoașteți legile ? 
Tragerea loto.
Școala campionilor. Emisiu
ne de inițiere sportivă pen
tru copii.

18.50 Teleconferința de presă.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. 
20,00 Reflector.
20,15 Film artistic : „Caruselul*. 

Producție a studiourilor so
vietice după nuvela lui A .P. 
Cehov. Cu : E. Leonov, I. La
pikov, V. Tihonov, N. Voro- 
biova, J. “ ' 
și regia : Mihail Sveițer. Pre
mieră pe țară.

21,40 Mai aveți o întrebare ? Po
sibilitățile și limitele auto
controlului uman. O emisiune 
despre solicitare, suprasolici
tare, stress și posibilitățile de 
dirijare a reacțiilor organis
mului prin igiena efortului. 
Muzică ușoară. 
,.24 de ore“.
Din țările socialiste.

Sumarul 
editorialul
TORI AI ÎNDEPLINIRII PLANU
LUI NAȚIONAL UNIC PE 1973“.

In continuare, la rubrica „IN ÎN- 
TÎMPINAREA ANIVERSĂRII RE
PUBLICII" sint inserate articole
le : „Proclamarea republicii —
moment important în procesul fău
ririi noii orînduiri", de CORNEL 
ALMĂȘAN ; „Funcția activă a 
principiilor și normelor comuniste 
de viață", de I. VELINCOV și R. 
ȘUȘNEA ; „Dezvoltarea în profil 
teritorial, parte integrantă a planu
lui național unic", de CONSTAN
TIN BĂBÂLÂU ; „Fondul național 
de dezvoltare economico-socială", 
de DAN GRINDEA ; Viziunea eco- 
nomico-socială în sistematizarea 
teritorială", de ȘTEFAN BACIU ; 
„Educația culturală de masă sub 
semnul perfecționării", de MIRCEA 
HERIVAN și „Cooperarea econo
mică și tehnico-științifică a Româ
niei cu țările socialiste", de RADU 
CONSTANTINESCU.

Rubrica „VIAȚA INTERNAȚIO
NALĂ" este reprezentată prin ar
ticolul „Securitatea europeană : o- 
biective și principii" de CONSTAN
TIN FLOREA.

Articolul intitulat „Participarea 
maselor la elaborarea și realiza
rea deciziilor", de PETRU PÂN- 
ZARU alcătuiește cuprinsul 
bricii „CONSULTAȚIE".

Sub semnătura lui GH. I. IO- 
NIȚA, la rubrica „ADNOTĂRI" 
este publicat articolul „Istoria ani
lor noștri este istorie".

In cadrul rubricii „ȘTIINȚĂ-ÎN- 
VĂȚĂMlNT", CĂTĂLIN ZAMFIR 
analizează „Problema soluțiilor 
practice în cercetarea sociologică", 
iar NICOLAE BÂRBULESCU pre- -I-- jn_
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Joi au continuat la București lu
crările conferinței științifice cu par
ticipare internațională pe tema 
„Structuri sociale și relații sociale în 
condițiile construirii socialismului".

In cadrul dezbaterilor din această 
zi au luat cuvîntul : prof. dr. Ma
rin Popescu, secretar științific al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu", care 
a vorbit despre trăsăturile care de
finesc țărănimea cooperatistă ca o 
clasă nouă a societății socialiste ; 
Ahmed El Gharbaoui, profesor la 
Facultatea de litere din Rabat, des
pre clasele sociale și revoluția na
țională, democratică din Maroc ; prof. 
Cornel Hidoș, membru al Consiliului 
de conducere al Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", despre metodologia de 
cercetare a structurii personalului ; 
Emilio Quiros, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al Partidului 
Comunist din Spania, daspre trăsă
turile specifice ale drumului revo
luționar în Spania ; Julio Homero, 
reprezentant al Partidului Socialist 
din Chile, despre transformările e- 
conomice. sociale și politice din a- 
ceastă țară ; Adriano Guerra, de la 
Institutul „A. Gramsci" — Italia, des-

pre misiunea și rolul clasei munci
toare și a partidului comunist în 
lupta pentru socialism ; Mihai M. 
Petrescu, director adjunct al Institu
tului de științe politice și studierea 
problemei naționale, daspre raportul 
dintre știință și acțiunea socială in 
înfăptuirea rolului istoric al parti
dului comunist ; dr. Liubisa Marko- 
vici, deputat în Adunarea Federală 
— Iugoslavia, despre, importanta re
voluției tehnico-științifice in pro
cesul dezvoltării socialiste și omo
genizarea socială în condițiile so
cialismului ; conf. L.M. Minaev, loc
țiitor al șefului catedrei „Mișcarea 
comunistă și muncitorească interna
țională", la Academia de științe so
ciale de pe lingă C.C. al P.C.U.S., 
despre dezvoltarea democrației socia
liste și perfecționarea sistemului de 
conducere socială in U.R.S.S. ; Mus
tafa Boutaieb, reprezentantul Comi
siei Centrale de Orientare a Fron
tului Eliberării Naționale — Algeria, 
despre problemele dezvoltării econo
mice și social-politice

Lucrările conferinței

mai înalt grad, idealurile contempo
raneității.

Referindu-se, în spiritul progra
mului de educație comunistă, la 
omul de artă ca o inaltă conștiință 
politică, participanții la dezbaterile 
din adunările de alegeri 
unui examen amănunțit 
care organizațiile de bază, 
țiplele mijloace ale muncii 
se preocupă de pregătirea 
ideologică a colectivului.
Dumitru Bivolaru, instrumentistul 
Ștefan Benedek, ca și actorii Marian 
Hudac și Virgil Popovici, după ce au 
arătat că perioada ultimilor ani a 
marcat, în această privință, unele 
progrese, mai ales în diversificarea 
căilor și mijloacelor folosite de or
ganizațiile de partid în domeniul 
muncii politico-educative, au insis- . 
tat asupra întăririi legăturii dintre 
aceasta și realitățile instituțiilor de 
artă, astfel ca dezbaterile din adună
rile de partid, cele prilejuite de în- 
vățămintul ideologic, expunerile, 
conferințele, simpozioanele, intîlnirile 
■cu personalități ale vieții politice, 
artistice, practicate aici, să ofere pri
lejul unei aprofundări aplicate, con
crete, în strînsă legătură cu procesul 
de creație din fiecare colectiv, a 
principiilor esteticii marxist-leninis- 
te. să aibă țelul precis al 
fiecărui membru al 
lui, înscrierii, cu un 
eficiență, a strădaniilor 
ansamblul strădaniilor colectivității. 
Demnă de menționat este sublinie
rea făcută de mai mulți comuniști 
de la Opera Română (a cărei valabi
litate o socotim deplină și pentru 
organizația de partid de la Teatrul 
Național) că munca de educare poli
tică a oamenilor de artă trebuie, 
totodată, să constituie un mijloc de 
cultivare a dragostei față de patrie, 
de identificare a țelurilor lor cu in
teresele colectivității din care fac 
parte, să devină liantul puternic 
dintre ei și instituțiile de înalt pres
tigiu național și artistic pe care le 
reprezintă. Ea trebuie să ducă la 
crearea unei opinii potrivnice egois
mului. individualismului, apolitismu
lui, estetismului, tuturor acelor men
talități debusolante care, în ultimă 
instanță, minează filonul artei, veș
tejesc și cele mai viguroase talente.

Cu un pronunțat caracter de lucru, 
adunările de alegeri de la Opera Ro
mână și Teatrul Național au oferit, 
implicit, cadrul unor dezbateri com
bative asupra stilului și metodelor 
folosite de organizațiile de partid in 
conducerea activității, a specificită
ții muncii de partid în instituțiile 
teatrale. S-a reliefat, în mod deose
bit la Opera Română, eficacitatea 
valorificării de către organizația de 
partid a cadrului creat in ultimii ani 
pentru asigurarea unei conduceri co
lective, în vederea atragerii la actul 
de decizie a celor mai experimentate 
forțe ale instituției. Dar așa cum 
arătau în cuvintul lor scriitorul
Mircea Horia Simionescu. directorul 
Operei Române, și artistul poporu
lui Radu Beligan, directorul Teatru
lui Național, în viitor ■ inițiativa 
cadrelor de conducere trebuie să se 
conjuge mai mult cu cea a birouri
lor organizațiilor de bază, astfel ca 
toate eforturile să conveargă spre 
același țel al ridicării la un nivel 
superior a activității de creație. 
Pasibil de substanțiale îmbunătățiri 
este, sub acest raport, stilul muncii 
de partid din Teatrul Național, unde 
inexistența unui spirit de colabora
re între membrii biroului organiza
ției de bâză a făcut ca activitatea 
de conducere a instituției să fie lip
sită — chiar într-o perioadă de reor
ganizare — de aportul de idei al ■ 
unora dintre cei mai experimentați 
comuniști, a creat teren propi
ce unor manifestări de indivi
dualism discuțiilor neprincipiale, a 
dus la tolerarea abaterilor de la dis
ciplină.

La început de stagiune, prin spiri
tul lor exigent, critic, izvorît din 
preocuparea comuniștilor de a-și 
îndeplini competent, calificat și res
ponsabil menirea de stimul puternic, 
de catalizator al tuturor energiilor, 
pentru afirmarea lor. plenară în 
spectacole de înaltă valoare, alege
rile de partid de la Opera Română și 
Teatrul Național pot fi socotite, ast
fel, prefața dinamică a unei viitoare 
etape de așteptate și necesare suc
cese.

activizării 
colectivu- 
spor de 
sale în

zintă „Metoda dezbaterilor in 
vățămintul superior".

La rubrica „ATITUDINI" este 
serat articolul „înrădăcinarea 
tistului in pămintul patriei", 
AL. OPREA.

Rubrica „DOCUMENTAR" f 
zintă în acest număr „U.R.S.S. 
cifre" și o „Incursiune în «condi
ția muncitorească» din Occident", 
de ARMAND OPREA.

Opiniile lui GEORGES MAR- 
CHAIS cu privire la „Posibilități 
și perspective pentru înfăptuirea 
programului comun de guvernare 
al stingii franceze" sînt publicate 
la rubrica „DIN MIȘCAREA CO
MUNISTĂ ȘI MUNCITOREASCĂ 
MONDIALĂ".

Recenziile intitulate „Despre o 
lucrare economică și încă ceva", 
de DANA VOINEA și „Un dome
niu nou al științelor sociale", de 
ION MITRAN formează obiectul 
rubricii „CĂRȚI ȘI SEMNIFICA
ȚII".

In încheierea sa, revista conține 
obișnuitele rubrici „REVISTA RE
VISTELOR" și „CUVINTUL CITI
TORILOR".

Joi dimineața au început în Capi
tală lucrările 
Academiei de 
ordinea de zi 
bateri asupra 
de acest for . 
și a proiectului planului de cerce
tare științifică pe anul viitor. S-a 
relevat, între altele, că în acest an 
s-au înregistrat succese în activita
tea de cercetare îndreptată în direc
ția realizării citostatului de mare 
eficiență — IOB-82 și a termografu- 
lui medical cu aplicații în oncolo
gie — ambele realizate de Institutul 
oncologic București. Au fost amintite 
peace-makerul cardiac, realizat la 
ASCAR, stilbenul citostatic hormo
nal cu aplicații în cancerul de pros
tată, obținut de cercetătorii Institu
tului de endocrinologie, instalația 
de bioradiotelemetrie, realizată 
Institutul de fiziologie.

Influența mediului poluat asupra 
organismului uman, prevenirea și 
combaterea unor boli cronice de 
largă răspindire în masă, realizarea 
de noi mijloace terapeutice și în 
special a vaccinurilor antivirale și 
antimicrobiene, dezvoltarea unor 
cercetări fundamentale din dome
niul geneticii medicale și imunobio- 
logiei, îndeosebi cele ce vor con
tribui la realizarea transplantului de 
organe, iată numai cîteva din temele 
asupra cărora insistă Academia de 
știinte medicale în planul său pe 
anul'1973.

în continuare au avut loc lucră
rile celei de-a IV-a sesiuni științi
fice a Academiei de științe me
dicale, în cadrul căreia va fi dezbă
tută, timp de 2 zile, tema „Debutul 
in bolile cronice".

Film serial pentru copii : 
„Delfinul Flipper".
Publicitate.
Fragmente din opera „Don 
Pasquale" de Donizzetti In in
terpretarea soliștilor Operei 
din Praga.
Program de circ.
Revista economică TV.
Un sfert de veac în muzica 
românească. o Tendințe și a- 
firmări în muzica de cameră. 
Stadion. Emisiune de repor
taje din lumea sportului.

• Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
LUCEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,30, 
BUCUREȘTI — 9; 12,45; 16,30; 20.
• Micul om mare : SCALA — 9,15; 
12; 15,30; 18,15; 21, FESTIVAL — 
9; 11,45; 14,30; 17,45; 20,30.
• Frumos, onest, emigrat în Aus
tralia... : PATRIA — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15.
• Trăind liber : CAPITOL — 7,30;
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Cazul Mattei : CENTRAL — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30.
• Săgeata căpitanului Ion : 
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16;
20.30, GRIVITA — 9; 11,15;
16; 18,15; C,::, _______ 
20,15.
• Seceră vintul sălbatic : FAVO
RIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 21,
EXCELSIOR — 8.30; 11; 13,30; 15,41; 
18,15; 20,45, MODERN — 8,45; 11; 
13.30; 16; 18,30; 21.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45.
• Drum în penumbră : DOINA — 
11,15; 13,45; 16; 18,30; 20,45.
• Bulevardul romului : FERO
VIAR — 8,45; 11; 13,30; 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.
• Colega mea, vrăjitoarea — 9,15— 
18 în continuare, Program de filme 
documentare — 20,15 : TIMPURI 
NOI.
• Vacanță la Roma s AURORA — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Creierul : DACIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Cu mîinile curate : BUCEGI — 
15,45; 18; 20,15, COTROCENI — 14; 
16; 18: 20.
• Cind tu nu ești — 10; 12; 14, 
Fanfan la Tulipe — 16,30 Karl 
Valentin, solitarul — 18,45, Nouă 
zile dintr-un an — 21 : CINEMA
TECA (sala Union).
• Sfînta Tereza și diavolii : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
• Anonimul venețian : UNIREA 
— 15,30: 18; 20,15.
• Pasărea liberă : DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.
• Marea * * “ '
15,30; 18;
15,30: 18: 20.15.
• Agentul nr. 1 : FERENTARI — 
15,30; 17,45; 20.
• A fost odată un polițist : GIU- 
LEȘTI — 15,30: 18; 20,30.
• Explozia albă : PACEA — 16; 
18; 20.
• Călăreții : CRINGAȘI — 15.30; 
18; 20,15.
• Am încălcat legea : VOLGA — 
9: 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30, MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Săptămlna nebunilor : MUNCA

• •și oamenii patriei
Pe masa de 

fața mea. se
scris, în 
află o 

carte cu 679 de pagini, 
,;Pirjolul“ cu o dedi
cație din 27 iunie 1960. 
Urma neobișnuit de 
lată a cernelii și sem
nătura ușor descifra
bilă, Oscar Walter Ci
sek, dezlănțuie în mine 
un torent de ginduri. 
Din amintiri mi se 
desprinde mai întîi o 
seară tirzie : afară, în 
fața ferestrei — cel 
mai frumos timp de 
primăvară ; înăuntru, 
pe masa de scris a re
dactorului de serviciu, 
un vraf de „perii" 
încă umede ale ziaru
lui „bțeuer Weg“ și 
între aceste hirtii o 
scrisoare. Oscar Wal
ter Cisek, pe care nu-1 
cunoscusem personal 
pînă atunci, mă înști- 

spital 
îmi ci- 
poves- 
debut, 

un în-

provin din volumul 
„Crișan" sau din „Ho
ria", aud vocea lui 
Cisek. 11 văd așezat 
lingă măsuța din ca
mera mea de lucru, ți- 
nind un picior peste 
celălalt în așa fel in
cit dunga de la panta
loni să nu i se 
îi aud vocea 
muind peisajul 
nesc în care se 
șurau acțiunile 
nelor sale. Intre timp 
citisem și nuvela „Tă- 
tăroaica" care candi-

strice ; 
plăs- 

româ- 
desfă- 
roma-

15 de ani

ința, dintr-un 
bucureștean, că 
tise una dintre 
firile mele de 
că o considera 
ceput bun și că ar vrea 
— în caz că se va mai 
însănătoși — să mă 
cunoască neapărat...

Și iarăși o seară. De 
data aceasta, un colos 
surizător ședea în fața 
mea și vorbea cu mul
tă naturalețe despre 
pictura românească, 
despre literatura ger
mană. Ceea ce mă fas
cina erau mai puțin 
marile nume pe care 
le auzeam tot timpul, 
cit talentul de povesti
tor al acestui om, felul 
în care 
tizeze : 
multe 
Iii pe 
te pe 
prinzătoare, 
atît de simple și neaș
teptate, cu o voce care 
dădea și mai multă 
plasticitate celor spuse. 
Curios, chiar această 
voce mi-a rămas mai 
mult în amintire. Car
tea amintită, deschisă 
în fața mea pe masa 
de scris, reprezintă de 
fapt doar primul volum 
al romanului „Pirjo- 
lul". Cel de-al doilea 
volum mi l-a oferit în
suși autorul trei ani 
mai tîrziu. Indiferent 
de paginile ce le am în 
fața ochilor, fie că ele

știa 
de 

ori 
cit 
atit

să portre
eve mai 
cu deta- 
de exac- 

de sur- 
în cuvinte

de la nașterea 
scriitorului Oscar

Walter Cisek

dase în anul 1929 la 
apreciatul premiu 
„Kleist", apoi și întin
sul roman „Fluviul fără 
sfirșit", una din cele 
mai frumoase epopei 
inspirate din 
pescarilor din 
Dunării și

viata 
Delta 

Dunării și, în sfirșit, 
romanul „în fața por
ților" care mi-a apro
piat lumea ciobanilor 
și frumusețea unică a 
ținuturilor românești 
de la munte. Dar pe 
vremea cind îmi dă
ruise cel de-al doilea 
volum al „Pirj olului", 
Cisek era stăpinit de 
gînduri cu totul și cu 
totul noi : era cu gîn- 
durile la Pintea .Vitea
zul, personajul princi
pal al ultimului său ro
man, început, dar, din 
păcate, niciodată ter
minat. Cind vorbea 
despre planurile și că
lătoriile sale de docu
mentare, despre plim
bările in ținuturile 
înveșmîntate în măre
ție ale munților patriei 
noastre, despre viața 
de la stînă, ceștile de 
cafea de pe măsuță 
deveneau dintr-o dată 
ca printr-un miracol,

vase pîntecoase de lut 
cu lapte proaspăt muls, 
așezate poate pe o 
masă cioplită cîndva 
cu toporul și răspîn- 
dind mirosul de rășină 
al. pădurii...

O adevărată dragoste 
de patrie și o legătură 
firească cu oamenii a- 
cestei țări caracteri
zează, de altfel, opera 

' lui Cisek de-a lungul 
întregii sale activități 
de eseist și critic lite
rar, de traducător, poet 
și prozator, operă pen
tru care sînt simbolice 
chiar și titlurile cărți
lor sale : „Crișan", 
„Horia" sau al volu
mului niciodată ter
minat „Pintea Vitea
zul". El a participat la 
răspîndirea valorilor 
culturale românești ale 
unor creatori, cum ar 
fi Luchian, Catargi și 
Pallady, Eminescu, Sa- 
doveanu, Arghezi, Bla- 
ga sau Stancu. cu a- 
ceeași profunzime și 
dăruire ca față de ma
nuscrisele 
sale opere.

Privind 
semnătura 
Walter Cisek, mă gîn- 
desc mai mult la data 
lui de naștere — 6 de
cembrie 1897 — decît la 
ziua aceea din mai 
1966, ambele date fiind 
trecute 
Ceea ce 
citi acolo 
dezvăluie 
expoziție 
organizată la 
de literatură 
vintele : „Am 
totdeauna ca 
tineri aflați 
proces de formare să 
nu fie Ia început atit 
de singuri cum am fost 
noi odată". Cuvinte 
testamentare rostite 
într-o cameră a spita
lului „Sahia" citeva 
zile înaintea hemora
giei cerebrale cu sfîr- 
șit tragic. Pentru mine 
era un răspuns la o 
întrebare pe care nu 
i-am pus-o niciodată : 
ce a determinat pe un 
maestru al prozei să 
trimită o scrisoare u- 
nui debutant necunos
cut.

Platon PARDĂU

propriilor

dedicația și 
lui Oscar

în lexicon, 
nu se poate 

și ceea ce nu 
nici recenta 
Vianu-Cisek 

Muzeul 
sint cu- 
dorit in- 
scriitorii 
in plin

Franz STORCH
J

r
Intr-o convorbire al cărei 

text a fost publicat 
în ziua deschiderii 
expoziții 
maestrul 
rencu își 
meni de 
programul artistic, 
zînd, cu modestia 
ristică, locul picturii 
în contextul teoretic al ar
tei moderne. Vorbind de 
preocupările care l-au ob
sedat în ultimii ani, spune : 
„In această perioadă cred 
că am reușit să adincesc 
componentele fără de care 
pictura nu se poate face : 
compoziția, adică organiza
rea suprafeței, culoarea și 
lumina. De Ia sine înțeles, 
nu este exclus desenul pe 
care l-am inclus în compo
ziție și nici contrastele de 
închis-deschis, pe care 
le-am inclus în culoare".

Fără emfază și ostentație 
revendicativă, ci cu înțelep
ciunea anilor de studiu 
neobosit, artistul, aflat in 
pragul împlinirii celui de-al 
șaptelea deceniu, se confe
sează cu o candoare de u- 
cenic, fascinat de porțile 
deschise ale meșteșugului și 
mai ales de cele nedeschise. 
Cu același ton de o exem
plară naturalitate, pictorul 
vorbește de cuceririle de 
limbaj ale artei moderne, 
așa cum apar ele în pro
blematica lăuntrică a unor 
mari înaintași și contempo
rani, de la impresionism 
încoace, cu care se 
înrudit și solidar.

Detașarea cu care o 
tură temperamentală 
excelență lirică ca 
a lui Al. Ciucurencu discer
ne intre subiectivitatea sen
zorială impresionistă și li
rismul lui Kandinsky, ri
goarea constructivă cezan- 
niană și raționalismul ana
litic al cubismului, este in
tr-adevăr exemplară. Față

K_____________ ___

de la sala 
Alexandru 
definește î 

strictă

t chiar 
amplei 

i Dalles, 
i Ciucu- 
în ter- 
meserie 

preci- 
caracte- 

sale

simte

struc- 
prin 

aceea

de experiențele amintite, 
arta sa se situează intr-un 
raport de contemporaneita
te, nu de succesiune.

Legat de cea mai pură 
tradiție figurativă, Alexan
dru Ciucurencu descoperă 
în propria sa experiență u- 
mană și artistică principiile 
constructive ale unei noi 
poetici de recuperare a 
realului în esențialitatea sa 
lăuntrică. Pentru el subiec-

treaga sa creație se poate 
observa, fie că este 
ba de peisaje sau i 
Statice, de portrete 
compoziții cu tematică 
cială, concomitent cu 
ducția severă a amănunte- 

exterioare, o grijă, o 
pentru forma 
a lucrurilor, 

este fără îndo- 
punct de ple- 

dar ea rămine în

lor 
delicatețe 
materială 
Realitatea 
ială un 
care,

de Delacroix și alte com
poziții inspirate din reali
tatea istorică și contempo
rană, plasează prin rigoarea 
compozițională a elemente
lor plastice momente pre
cise ale istoriei în durata 
eternității, subliniind cu 
discreția tonală cunoscută 
apartenența lor la un anu
mit timp și la o anumită 
realitate, care devin — da
torită picturii — simbolice.

tul nu există decît în măsura 
în care devine compoziție. 
Ajunsă la acea puritate a 
mijloacelor de care am 
vorbit, arta sa își afirmă și 
transmite mesajul indiferent 
de caracterul minor sau ma
jor al motivului. Dimpotri
vă, modestia subiectelor 
pare să sublinieze cu o dis
cretă elocvență măreția u- 
nei picturi pentru care rea
litatea a constituit, în ipos
tazele ei cele mai anonime, 
un permanent prilej de ui
mire.

Există la Alexandru 
Ciucurencu o coresponden
tă perfectă intre ceea ce am 
putea numi realitatea con
cretă a subiectului — obiec
tul material al picturii — și 
realitatea sa imaginară, 
pictura propriu-zisă. In în-

permanență și unul de 
referință directă. De aci ca
racterul obiectiv al lirismu
lui său, în cadrul căruia 
desenul funcționează ca un 
reper al realității imediate, 
iar culoarea ca o metaforă 
a universalității viziunii. 
Realitatea compozițională 
este însăși mesajul nu in 
sensul unui formalism ab
solut (dacă este ceva străin 
de arta lui Ciucurencu. și 
aici el se situează în cea 
mai autentică tradiție
mânească, acesta este ex
tremismul de orice natură), 
ci in acela mai adine al 
coincidenței dintre fond și 
formă, al osmozei dintre 
valorile sensibilității și ale 
rațiunii. „Ana Ipătescu", 
evocind în minte „Liberta
tea conducînd poporul"

Peisajul, abordat cu pre
dilecție, devine o entitate 
picturală de sine stătătoare 
care acoperă nu numai for
mal, ca pată de culoare sau 
discrete accente de contur 
linear, întreaga suprafață a 
pînzei. Peisajul se adresea
ză sensibilității noastre prin 
ipostaza lirică de fapt artis
tic. Atunci cind are în față 
o temă socială sau istorică, 
cum este cea care face su
biectul compoziției „13 de
cembrie 1918", maestrul 
descoperă în însuși modul 
de tratare al imaginii su
ficiente și elocvente re
surse de expresivitate. în
totdeauna în cazuri simi
lare, fundalul rămîne în 
aparență neutru. Spun în 
aparență pentru că funda
lul nu participă ca element

literar al dramei, ci se sub
stituie pictural și devine 
tot una cu subiectul. De 
fapt încetează de a mai fi 
fundal, transformîndu-se 
intr-un element dinamic și 
constructiv al compoziției. 
Dramatismul situației este 
redat exclusiv cu mijloace 
picturale. Lectura imaginii 
are loc în planul sensibili
tății. nu al discursului ra
țional. De aici posibilitatea 
unei impresionante varie
tăți stilistice în cadrul res- 
trîns al acelorași teme. Re
luate, naturile statice și pei
sajele sau o temă ca aceea 
a anului 1848 (una din ma
rile obsesii ale creației 
sale) nu se soldează nici
odată cu replici mai mult 
sau mai puțin apropiate de 
modelul inițial, ci cu opere 
de sine stătătoare.

Situat pe linia evolutivă 
a marii tradiții coloristice 
românești, in plină forță 
creatoare, Alexandru Ciucu
rencu, la 70 de ani, nu are 
timp pentru o retrospectivă. 
An de an, atelierul profe
sorului atitor generații de 
studenți se îmbogățește cu 
o frenezie adolescentină cu 
noi opere care așteaptă con
fruntarea cu publicul. Se
lecția antologică definitivă 
nu este proprie celor 
spiritul tînăr, celor care 
asemenea lui Goethe c 
sînt întrebați ce profesiune 
au — răspund cu timidita
te : student.

Iată de ce, stăpinit de pa
siunea investigațiilor crea
toare și bucurîndu-se de 
viață cu o frenezie calmă 
pe care pictura sa, generos, 
ne-o transmite, maestrul 
Alexandru Ciucurencu nu 
se gîndește încă la o retros
pectivă. Este un privilegiu 
de mare artist. Dar și de a 
fi contemporan.

• B îlarmonica
Enescu“ (la __ ______ t
Concert simfonic. Dirijor : Paul 
Popescu — 20.
• Conservatorul de muzică „Ci- 
prian Porumbescu" (sala „George 
Enescu"): Muzică de cameră — 20.
• Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19,30.
• Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Dulcea pa
săre a tinereții — 20: (sala Stu
dio) : Despre unele lipsuri, nea
junsuri și deficiențe in domeniul 
dragostei — 20.
• Teatrul de comedie,: Interesul 
general — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
Iandra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul lui Rameau — 
20, (sala din str. Al. Sahia) : Va
lentin și Valentina — 20.
• Teatrul Mic : — 
19,30.
• Teatrul „C. I. 
Magheru) : Adio 
(sala Studio) : O
— 20.
• Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Soldă
țelul de plumb — 16.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19.30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 19,30, 
(la Sala Palatului) : Hanul pirați
lor — 19,30.
• Circul „București" : Spectacol 
internațional cu artiști ai circu
rilor din Moscova, Ulan-Bator, 
Praga, București — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din
Calea Victoriei) : Bu Aii — 15,
(sala din str. Academiei) : De ce 
a furat zmeul mingea ? — 17.

I
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Convorbiri oficiale intre delegația 
de partid și guvernamentală română 

și delegația de partid și guvernamentală 
a Republicii Guineea

Decret privind stabilirea datei alegerii 
unor deputati in Marea Adunare Națională

Consiliul de Stat a stabilit, prin 
decret, data de 4 februarie 1973 pen
tru alegerea unor deputați în Marea 
Adunare Națională, în locurile rămase 
vacante în circumscripțiile electo
rale nr. 2 Tîrgu Mureș-Nord, jude
țul Mureș ; nr. 4 Caransebeș, județul

Caraș-Severin ; nr. 4 Culciu, județul 
Satu-Mare ; nr. 11 Nehoiu, județul 
Buzău ; nr. 22 Giulești — munici
piul București, sectorul 7 ; nr. 31 Ana 
Ipătescu — municipiul București, sec
torul 1 și nr. 34 Ștefan cel Mare — 
municipiul București, sectorul 2.

viața internațională
Francesco de Martino Lucrările Conferinței U. C. I.

La Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România au început, 
joi la amiază, convorbirile oficiale 
între delegația de partid și guverna
mentală, condusă de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
și delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Guineea, con
dusă de Diakite Moussa, membru 
al Biroului Politic Național al Parti
dului Democrat din Guineea, mi

nistrul domeniului interne și secu
ritate, care se află în vizită în țara 
noastră.

In timpul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă caldă, priete
nească, au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea în continuare a 
relațiilor de prietenie dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Guineea, lărgirea schimburi
lor comerciale și cooperării econo
mice și tehnico-științifice dintre 
cele două țări.

(Agerpres)

Vizita în Republica Socialistă România 
a ministrului afacerilor externe 
al Republicii Populare Bulgaria

VIZITA MINISTRULUI AFACERILOR
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe al Republicii

Populare Bulgaria, Petăr Mladenov, 
va face, în curînd, o vizită oficială 
și de prietenie în țara noastră.

EXTERNE AL R. S. CEHOSLOVACE
Continuîndu-și vizita în țara noas

tră, Bohuslav Chnoupek, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste Cehoslovace, a fost miercuri 
și joi oaspetele municipiului Dro- 
beta Turnu-Severin.

In drum spre municipiul Dro- 
beta Turnu-Severin, ministrul de 
externe cehoslovac, precum și per
soanele oficiale care-1 însoțesc, au 
făcut un scurt popas la Craiova. 
După întîlnirea cu ing. Marin Năs- 
tasie, prim-vicepreședinte al consi
liului popular municipal, s-a vizitat 
clădirea noului teatru național, 
precum și complexul de sere Ișal- 
niva—Craiova.

Un prim obiectiv al vizitei în ju
dețul Mehedinți l-a constituit siste
mul hidroenergetic și de navigație 
Porțile de Fier. S-a vizitat, apoi, 
zona Porților de Fier, orașul Orșova,

Castrul roman Drobeta și ruinele 
podului lui Apollodor din Damasc.

In cinstea ministrului afacerilor 
externe al Cehoslovaciei, a celor
lalți oaspeți, Traian Dudaș. prim-se- 
cretar al Comitetului județean Me
hedinți al P.C.R., președintele con
siliului popular județean, a oferit o 
masă.

La amiază, oaspeții au plecat spre 
Capitală.

In călătoria sa, Bohuslav Chnou
pek a fost însoțit de Nicolae Ghe- 
nea, secretar general în Ministerul 
Afacerilor Externe, Teodor Haș, am
basadorul României la Praga, de 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, precum și de Mi
roslav Sulek, ambasadorul Ceho
slovaciei la București.

(Agerpres)

Cronica zilei

Semnarea Protocolului româno-cehoslovac

La invitația Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea a făcut o vizită în țara noas
tră Vilho Siivola, președintele Aso
ciației de prietenie Finlanda—Româ
nia, regizor la Teatrul național din 
Helsinki.

Oaspetele a avut întrevederi la 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, I.R.R.C.S., s-a întîlnit cu oa
meni de cultură și artă, a făcut vi
zite în Capitală și alte centre din 
țară.

★
în cadrul manifestărilor consacrate 

celei de-a 25-a aniversări a republi
cii, Comisia de acustică a Academiei 
Republicii Socialiste România a or
ganizat, în zilele de 6 și 7 decem
brie, o sesiune de comunicări de 
specialitate, care a reunit academi-

cieni, reprezentanți ai unor minis
tere economice, profesori universi
tari, cercetători și ingineri în dome
niul tehnicii aerospațiale și din in
dustria aeronautică.

Comunicările și rapoartele expuse 
în cadrul sesiunii au relevat. între 
altele, importanța ultraacusticii, a 
mijloacelor noi ce le oferă pentru 
studierea fenomenelor naturale, pen
tru controlul calității produselor in
dustriale și elaborarea unor noi pro
cese tehnologice.

Alte comunicări au abordat o pro
blemă de mare actualitate — dimi
nuarea zgomotului produs de avioa
ne. în acest sens au fost subliniate 
rezultatele bune ce au fost obținute 
de cercetările bazate pe aplicarea 
efectului Coandă.

(Agerpres)

ales secretar 
general 

al P.S. Italian
ROMA 7 (Agerpres). — întrunită 

joi, pentru prima dată după congre
sul național din luna trecută, Direc
țiunea Partidului Socialist Italian a 
ales, cu 17 voturi, nici unul împo
trivă și 13 abțineri (buletine albe), 
pe fostul președinte al partidului, 
Francesco de Martino, în funcția de 
secretar general al P.S.I. Votul de 
joi este considerat ca rezultatul fi
nal al congresului din luna noiem
brie, cînd Francesco de Martino și 
„veteranul1' Pietro Nenni s-au pro
nunțat în favoarea unei linii politi
ce care să permită colaborarea ou 
principala forță politică din guvernul 
de ooaliție centristă, Partidul de- 
mocrat-creștin, precum și pentru o 
eventuală intrare în guvern. Cu ace
lași prilej, secretarul general de 
atunci al P.S.I., Giacomo Mancini, a 
sprijinit ideea întăririi forțelor opo
ziției de stingă, printr-o strînsă co
laborare cu Partidul Comunist Ita
lian.

Observatorii politici din capitala 
Italiei apreciază însă, că alegerea 
lui Martino ca secretar general al 
P.S.I. nu reprezintă în mod automat 
intrarea imediată a acestui partid în 
guvernul condus de Giulio Andreotti. 
Acest lucru nu pare posibil imediat 
în primul rînd pentru că Francesco 
de Martino, ca și Mancini, de altfel, 
a precizat că nu dorește să partici
pe la un guvern alături de liberali. 
La rîndul său, actualul premier a 
indicat că va saluta o eventuală co
laborare cu socialiștii în cadrul gu
vernului, dar nu cu prețul exclude
rii liberalilor.

BELGRAD 7 — Corespondentul
nostru, G. Ionescu, transmite : Lu
crările celei de-a IlI-a Conferințe a 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
deschise la 6 decembrie, au fost re
luate joi, la Belgrad.

Lucrările celei de-a doua zile a 
conferinței au fost consacrate dez
baterilor de lucru pe marginea pro
blemelor ridicate în referatul prezen
tat în ședința de deschidere de Krsta 
Avramovici, membru al Biroului E- 
xecutiv al Prezidiului U.C.I., pre
ședintele Comisiei Prezidiului pentru 
pregătirea lucrărilor conferinței. Nu
meroși delegați, reprezentanți ai or-

ganizațiilor U.C.I. din diferite centre 
industriale sau zone agricole au in
format conferința despre hotărî rea 
cu care tineretul dorește să contri
buie la îndeplinirea obiectivelor dez
voltării societății socialiste și auto- 
conducerii socialiste. Ei au subliniat, 
de la tribuna înaltului for al comu
niștilor iugoslavi, însuflețirea cu 
care tinerii muncitori, studenți, lu
crători în combinatele agro-indus- 
triale se pronunță pentru organizarea 
unor noi acțiuni de muncă patriotică 
în scopul realizării unor obiective e- 
conomice.

privind schimburile de mărfuri pe anul 1973 LA IAȘI

La 7 decembrie a fost semnat la 
București Protocolul privind schim
bul de mărfuri între Republica So
cialistă România și Republica Socia
listă Cehoslovacă pe anul 1973.

Documentul prevede o creștere a 
schimbului de mărfuri de 17 la sută 
față de volumul anului 1972. Repu
blica Socialistă România urmează să 
livreze în Cehoslovacia : mașini- 
unelte, aparataj electric, instalații de 
foraj și accesorii, mașini pentru in
dustria lemnului, pentru construcții 
și construcții de drumuri, rulmenți, 
tractoare, remorci, mașini agricole, 
autocamioane, autoturisme, vagoane, 
armături, produse chimice și petro
liere, energie electrică, produse agro- 
alimentare, materiale de construcție, 
mobilă și alte produse ale industriei 
lemnului, bunuri de oonsum etc. Re
publica Socialistă Cehoslovacă va 
livra : mașini-unelte, aparataj elec
tric, utilaj metalurgic, utilaje pentru

industria alimentară, textilă, chimi
că, macarale, mașini de construcții 
și construcții de drumuri, pompe, 
mașini poligrafice, utilaje pentru 
telecomunicații, utilaje energetice, 
autovehicule, cocs metalurgic, căr
bune cocsificabil, produse siderurgi
ce, diverse produse chimice, bunuri 
de larg consum etc.

în document sînt reflectate și ac
țiunile de cooperare convenite între 
cele două țări.

Protocolul a fost semnat din partea 
română de Ion Stoian, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, iar din 
partea cehoslovacă de Ian Strba, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior.

La semnare au fost de față Nico- 
lae M. Nicolae, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior, precum și reprezentanți ai Am
basadei R. S. Cehoslovace la Bucu
rești. (Agerpres)
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PLENARA C.C.
BERLIN 7. — Corespondentul nos

tru, Șt. Deju, transmite : în zilele de 
6 și 7 decembrie s-a desfășurat, în 
capitala R.D.G., cea de-a opta ple
nară a C.C. al P.S.U.G. Pe ordinea 
de zi s-au aflat raportul Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., prezentat 
de Giinter Mittag, membru al Birou
lui Politic și secretar al C.C. al 
P.S.U.G., precum și referatul privind 
planul economiei naționale a R.D.G. 
pe anul 1973, prezentat de Horst Sin-, 
dermann, membru al Biroului Poli
tic și prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

în raportul prezentat, G. Mittag a 
apreciat că, după 11 luni de desfășu
rare a planului pe anul 1972, există 
certitudinea că acesta va fi îndepli
nit și depășit in sectoare importante.

La cel de-al doilea punct al ordi-

AL P.S.U.G.
nii de zi, H. Sinidermann a relevat, 
în referatul privind planul economic 
pe anul 1973, următoarele cifre de 
control : producția industrială ur
mează să crească cu 6,5 la sută, pro
ductivitatea muncii cu 5,7 la sută, 
producția de bunuri pentru populație 
cu 6,8 la sută, construcțiile cu 7,6 la 
sută, iar venitul național cu 5,7 la 
sută.

Un loc important în referat îl ocupă 
preocupările pentru ridicarea nivelu
lui de trai material și cultural al 
populației.

O majorare importantă a volumu
lui schimbului de mărfuri cu țările 
socialiste este, de asemenea, preco
nizată în acest plan, care urmează să 
fie adoptat de către Camera Popu
lară a R.D.G., convocată pentru 
14 decembrie, la Berlin.

PLENARA C. C. AL P. C. DIN CEHOSLOVACIA
PRAGA 7 (Agerpres). — La Praga 

s-a deschis, la 7 decembrie, Plenara 
Comitetului Central al P.C. din Ceho
slovacia, consacrată problemelor dez
voltării economiei naționale pe anul

1973, anunță agenția C.T.K. Raportul 
la plenară a fost prezentat de Lu- 
bomir Strougal, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.C., președintele gu
vernului federal al R.S. Cehoslovace.
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Stemele județelor 
și municipiilor țării

1

Finalele campionatului 
național sătesc de trîntă

IAȘI (Corespondentul „Scînteii", 
Manole Corcaci). — în zilele de 
8, 9 șl 10 decembrie, Sala spor
turilor din Iași găzduiește finala 
pe țară a unei interesante com
petiții sportive de masă : campio
natul național sătesc de trîntă. 
Manifestarea, consacrată celei de-a 
XXV-a aniversări a proclamării re
publicii, aduce pe ring 240 dintre cei 
mai tari tineri din țară, Aceștia, cite 
șase din fiecare județ și din munici
piul București, se vor întrece la cate
goriile 55 kg, 61 kg, 68 kg, 76 kg. 84 
kg și peste 84 kg. Tinerii luptători 
sînt aleși dintre aceia care, în mod 
permanent, locuiesc, muncesc și în
vață în comună și nu sînt legitimați 
la alte asociații sau cluburi sportive 
în afara comunei respective.

Competiția este organizată de 
U.T.C. în colaborare cu Federația ro
mână de lupte și are ca scop să des
copere talentele din ramura sportivă 
a luptelor.

A

In cîteva
ȘAH

Carol Partoș - campion
După ce s-a aflat la șefia clasa

mentului timp de mai multe etape, 
șahistul ploieștean Carol Partoș (36 
de ani, de profesie inginer chimist) a 
încheiat cu deplin succes campiona
tul național pe anul în curs. Ieri di
mineață el a terminat remiză parti
da întreruptă din runda precedentă 
■cu Victor Ciooiltea. Acest rezultat 
i-a ușurat mult accesul la titlu, pen
tru că în ultima rundă, ieri după a- 
miază, ii era suficientă chiar și o re
miză. Avindu-1 acum ca adversar la 
masa de joc pe Șubă, Partoș a ob
ținut remiza necesară și astfel â de
venit campion. înaintea ultimei run
de, Partoș avea 13,5 puncte, iar ime
diat următorii (Ciocîltea și Ghițescu) 
cite 12,5 puncte. întrucît partida de 
ieri a lui Ciocîltea (cu Bondoc) s-a 
întrerupt, iar Ghițescu a cîștigat (la 
Dăneț), soarta locurilor 2-3 va fi de-

rînduri
finitiv cunoscută astăzi? după dispu
tarea partidelor întrerupte.

BASCHET. — Aseară în sala Giu
lești s-a disputat meciul tur din turul 
doi al „Cupei campionilor europeni" 
Ia baschet (feminin) dintre echipele 
Rapid București și Vozdovac (Bel
grad). Baschetbalistele bucureștene au 
obținut victoria cu scorul de 68—58 
(35—24). Returul va avea loc la 14 
decembrie, la Belgrad.

HANDBAL. — La Trondheim (Sue
dia) s-a disputat cea de-a doua întîl- 
hire internațională amicală de hand
bal dintre selecționatele masculine 
ale Suediei și Cehoslovaciei. Hand- 
baliștii cehoslovaci au obținut victo
ria cu scorul de 12—8 (7—7). în pri
mul joc echipa Cehoslovaciei a cîș
tigat cu 12—10.

FOTBAL. — La Dakar (Senegal) 
s-a disputat întîlnirea amicală de 
fotbal dintre reprezentativa R.P. Chi
neze și o selecționată locală. Fotba
liștii din R.P. Chineză au obținut vic
toria cu scorul de 4—1 (3—1).

Plenara C.C. al P.C. din Columbia
BOGOTA 7 (Agerpres). — La Bo

gota a avut loc plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Columbia. Plenara a aprobat con
cluziile celei de-a cincea Conferințe 
Naționale a partidului, desfășurată 
recent, care a trasat planul edifi
cării unui partid comunist puternic, 
influent și de masă, Pe calea lărgi
rii bazelor sale, îndeosebi în princi
palele centre industriale ale țării.

Totodată, la plenară au fost exa
minate sarcinile Partidului Comunist 
din Columbia în perspectiva alege
rilor prezidențiale din anul 1974. 
C.C. al P.C. din Columbia a adoptat 
o declarație prin oare cheamă toate 
forțele democratice din țară să de
semneze un candidat unic la pre
ședinție, care să se pronunțe în fa
voarea unui program de unitate, 
progres social și libertăți cetățenești.

*

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 

și 11 decembrie. In țară : Vremea se va 
menține relativ caldă la începutul in
tervalului, apoi se va răci ușor. Cerul 
va ti variabil, mai mult noros. Vor că-

dea ploi slabe locale, mai frecvente în 
vestul și nordul țării. Vint slab pînă la 
potrivit. Temperaturile minime vor osci
la între minus 5 și plus 5 grade, izolat 
mai coborîte, iar maximele între 2 șl 12 
grade, local mai ridicate la începutul 
intervalului. Local se va produce ceață.

In București : Vreme relativ umedă 
și caldă, cu cerul variabil, mai mult 
noros. Burniță și ploaie slabă. Vint slab 
pînă la potrivit. Temperatura în scădere 
ușoară la sfirșitul intervalului. Ceață 
slabă.

(Urmare din pag. I)

Fi ie prezintă in exclusivitate
in ept culori,
in condiții grafice excepționale,

almanahul dumneavoastră preferat

ALMANAHUL 
„SCiNTEIA“ 1973

»

A

la aripa în care lucrez și a- 
cuma". Din nou schimbă 
roaba și hîrlețul cu uneltele 
adevăratei lui profesii. Tră
iește și grăbește și dînsul, 
după puteri, saltul în tehni
că, spre noii parametri pro
ductivi, mai exigenți, pe 
care și-i propune fabrica. 
Parcurge etapă cu etapă, a- 
jungînd șef de atelier, preo
cupat de cum trebuie azi să 
producă.

O biografie comună, se-n- 
țelege. La serviciul docu
mentare, Ana Brateș ne pu
sese la îndemînă o statistică 
din care reieșea că aproape 
jumătate din colectivul Fa
bricii de confecții și trico- 
taje-București are o vechi
me în întreprindere de peste 
zece ani. Mulți sînt din cei 
care au început drumul 
profesiei o dată cu Victor 
Bădiță. Biografiile lor au, 
deci, emoționante interfe
rențe umane. Evoluția s-a 
petrecut in cadrul propice al 
evoluției destinului colec
tiv. Aspirațiile individuale 
s-au topit firesc în năzuin
ța comună. Afirmarea fie
cărei personalități poartă 
atomii marcați ai afirmării 
unuia dintre cele mai pres
tigioase colective ale indus
triei confecțiilor din țara 
noastră.

Biografii asemănătoare 
pînă la calchiere.

— De cînd lucrați aici ? o 
întrebăm pe inginera Blu- 
meta Darie.

— Din 1949.
Deci, din anul doi al re

publicii.
— Cum arăta atelierul de 

creație atunci ?
— N-arăta de loc. Nu a- 

veam încă așa ceva.
Era timpul cînd producția 

de serie o reprezenta mai 
ales faimosul... loden. A- 
cum ? Pe întreaga centrală 
— organizată pe structura 
acestei uriașe fabrici — 
10 000 de modele. în atelie
rul de creație, condus de in
ginera Darie, lucrează 400 
de creatori și modelori. 
Mințile cele mai ascuțite. 
Oameni cu fantezie. Cu vo
cația detectării noului. Ni
ciodată mulțumiți in căută
rile lor. Oameni pentru care 
inamicul public nr. 1 este 
clasicizarea unei formule 
sau a unei culori. O repre
zentare grafică ne-ar da, cu 
siguranță, o sinusoidă cu 
răsuciri neașteptate, cu în
toarceri la 180 de grade, 
pentru a reveni iarăși la 
punctul inițial, ca să opteze 
iar în favoarea unei linii și 
culori greu de intuit.

— Cum izbutiți să vă co

nectați la acest complicat 
mecansim ?

(Confecțiile și tricotajele 
produse în dealul Cotroceni- 
lor, după ce au trecut un 
sever examen pe piața in
ternă, au pătruns și pe pie
țele a 24 de țări, multe cu 
îndelungă tradiție în a- 
ceastă ramură: Anglia,
U.R.S.S., Canada, S.U.A., 
R.F.G., Franța).

— Străduindu-ne să fim 
în directă legătură cu noul 
din industria îmbrăcăminții. 
Colaborînd cu textiliștii —

vorbit despre termocolare 
— un procedeu de lipire a 
stofelor cu o peliculă. Ni s-a 
vorbit despre studiile an- 
tropometrice pentru deter
minarea celor mai optime 
tipare, în raport cu ritmu
rile contemporane de dez
voltare fizică a omului. 
Așadar, și competențele me- 
dioale sînt mobilizate pen
tru a se pronunța în această 
atît de vastă industrie a 
îmbrăcăminții...

Și cum nimic nu stă pe 
loc, reconsiderările pro

Ia lucru, colectivul secției 
respective avea la dispozi
ție o bandă de transport 
suspendată, în funcționare.

Sînt episoade cotidiene și 
recente. în acest sfîrșit de 
an, la F.C.T.B. mii de oa
meni sînt antrenați în cău
tările creatoare pentru în
noirea proceselor tehnolo
gice, a metodelor de lucru. 
Cîștigul concret al acestui 
efort colectiv, de la mun
citor pînă Ia director? S-au 
socotit exact avantajele : 
în 1973, un spor de producție

se vor realiza pînă la sfîrși- 
tul anului ? 56 milioane.
Un start bun pentru pro
ducția lui 1973.

Un start bun pentru acest 
colectiv harnic, destoinic, 
hotărît să scurteze spațiul 
actualului cincinal. Este un 
răspuns străbătut de căldu
ra recunoștinței întregului 
colectiv de aici pentru exis
tența nouă, fundamental 
schimbată față de munca în 
fosta APACA. Victor Bădiță 
afirma un mare adevăr, cu 
valabilitate generală : nici

UN MILION DE COSTUME
teritoriu în care mai sînt 
atîtea de făcut! Confruntîn- 
du-ne direct cu ceea ce se 
produce în lume.

Dincolo de afirmații — 
argumentele. în ziua cînd 
am mers la Fabrica de con
fecții și tricotaj e-București. 
produsele acestei firme re
cunoscute în lume își eta
lau virtuțile la tîrgul Româ
niei de la Moscova. A doua 
zi urma o confruntare la 
Frankfurt pe Main. în ate
lierul cu 400 de creatori și 
modelori se lucrează deja 
modelele pentru o impor
tantă competiție de modă 
ce urmează să aibă loc la 
începutul anului viitor, în 
Belgia. Se alcătuiesc albu
mele pentru 1974...

Tehnici moderne sint 
puse in slujba acestui dezi
derat. Florea Bileanu și 
Gherghina Buzatu ne-au

priilor tehnologii se fac tot 
mai des, din dorința fireas
că și lăudabilă a progresu
lui perpetuu. Inginera Ma
ria Lucaci — biografie pro
fesională cotidiană aici: a 
pornit de la tehnician, a 
învățat, e inginer-șef acum 
— ierarhiza astfel preocu
pările de a produce mai 
bine și mai mult:

— Drumul producției 
noastre e un drum de ofen
sivă permanentă. Chiar a- 
cum nc găsim in perioada 
reorganizării producției. 
Căutăm tehnologii, fluxuri 
mai eficiente; mecanizăm 
operații ; descoperim spații 
care mai pot fi folosite.

Florea Bileanu ne înfățișa 
următorul fapt: într-o sim- 
bătă seara, mecanicii de în
treținere s-au apucat virtos 
de treabă intr-una din sec
ții și, luni, cind s-a venit

mai mare cu 20 Ia sută de- 
cît în 1972.

— Și încă ceva, adăuga 
inginera Lucaci. Experiența 
cîștigată o vom generaliza 
în toate cele 15 fabrici care 
țin de centrală. Dar nu-i 
nimic neobișnuit în preocu
parea de a îndeplini și de
păși sarcinile productive ce 
ne revin. Noi ne-am anga
jat să îndeplinim cincinalul 
in patru ani și trei luni. 
Firesc, căutăm să respectăm 
cuvîntul de onoare.

O primă acoperire prin 
fapte a acestui cuvint de o- 
noare : planul producției 
globale pe acest an a fost 
realizat la 25 noiembrie 
1972. Pină la sărbătorirea 
revelionului calendaristic, 
la F.C.T.B. se vor produce 
confecții și tricotaje în va
loare de peste 300 milioane 
lei. Valoarea economiilor ce

i»-ai cum să compari munca 
și viața în fostele barăci cu 
aceea de lucrător la F.C.T.B. 
Nu-i vorba numai de mași
nile și fluxurile moderne, 
de halele în care activitatea 
productivă nu mai e un su
pliciu. Este vorba și despre 
tot ceea ce s-a făcut pentru 
miile de oameni ai muncii 
de aici, din întreaga indus
trie a României în acest pă
trar de veac aniversar. în 
fiecare an, de la F.C.T.B. 
sînt trimiși la odihnă și tra
tament peste 1500 de oa
meni. Fabrica are o policli
nică deservită de 80 cadre 
medico-sanitare, un stațio
nar cu 50 de locuri, creșă 
cu program săptămînal și 
de zi, cămin săptămînal, o 
modernă caaitină-restaurant, 
cu linii de autoservire, unde 
zilnic iau masa peste 3 000 
de persoane etc...

Iată explicația logică a 
ritmului accentuat de dez
voltare a acestei ramuri in
dustriale, a cărei menire 
nobilă constă în a satisface 
tot mai bine cerințele de 
îmbrăcăminte ale țării. La 
această oră a bilanțurilor, 
în anul 25 al republicii, no
tăm o cifră cu ample re
zonanțe în conștiința tuturor 
acelora care au semnat sub 
ea, prin muncă străbătută 
de pasiune și tenacitate : 
față dc 1938, anul de vîrf 
al industriei României bur- 
ghezo-moșierești, nivelul a- 
tins de industria confecțiilor 
in 1971 este de 27 ori mal 
mare. Este rezultatul nor
mal al concentrării unor 
importante mijloace finan
ciare de către statul nostru, 
al construirii numeroaselor 
fabrici modeme. Este sin
cronizarea normală cu rit
murile dinamice ale întregii 
noastre economii socialiste.

...Ce sentiment încerca 
reporterul poposit aici in 
urmă ou un sfert de veac ? 
Aceeași nemulțumire, pe 
care o încercăm și noi as
tăzi, de a nu fi în stare să 
cuprindem totul. Dar ce în
seamnă totul în epoca noas
tră? Omenește vorbind, nu-i 
ușor, oricîtă fantezie ai a- 
vea, să prinzi dimensiunea 
acestui timp al republicii. 
Oricît de sensibil ar fi ra
darul puterii noastre de 
previziune. Scriind acestea, 
reporterul caligrafiază fap
tele cu sentimentul că eroii 
reportajelor sale, autorii a- 
tîtor termene devansate, 
autorii operei trainice, so
cialiste pe care o durăm, 
vor obliga nu mai tîrziu de- 
cit mîine la o erată nece
sară.

Dar pe cine nu bucură a- 
ceste erate... necesare ?

Barăci. Și nelipsitul cuptor cu mangal. Și cîțiva lucrători profitind de evenimentul „pozei" pentru a ieși un pic la aer. Așa arăta fosta APACA... (fotografia 
din stingă). Fabrica de confecții și tricotaje-București. Arhitectură optimistă, modernă. Utilaje moderne. Procese tehnologice moderne. Condiții optime de 
lucru. Cu alte cuvinte, obișnuitul pe care l-am turnat în tot ceea ce am construit in acest glorios sfert de veac al republicii, (fotografia din dreapta).



In Comitetul pentru problemele sociale

și umanitare al Adunării Generale a O.N.U.

LI® SPRIJIN REZCLUTIIIDR 

INITIATE DE ROMANIA
„Aplicarea Declarației privind promovarea în rîndurile 

tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc 
și înțelegere între popoare” 

„Sporirea canalelor de comunicație cu tineretul 
și organizațiile internaționale ale tineretului”

NEW YORK 7 — Corespondentul nostru, C. Alexandroaie, trans
mite : In comitetul pentru problemele sociale și umanitare al Adunării 
Generale a O.N.U. continuă dezbaterile în legătură cu punctele agen
dei sesiunii referitoare la tineret și cu proiectele de rezoluție supuse 
atenției deiegaților din acest comitet, printre care figurează și două 
proiecte de rezoluție elaborate de România, respectiv — „APLICAREA 
DECLARAȚIEI PRIVIND PROMOVAREA ÎN RÎNDURILE TINERE
TULUI A IDEALURILOR DE PACE, RESPECT RECIPROC ȘI ÎNȚE
LEGERE INTRE POPOARE* 1 și „SPORIREA CANALELOR DE CO
MUNICAȚIE CU TINERETUL ȘI ORGANIZAȚIILE INTERNAȚIO
NALE ALE TINERETULUI".

PARIS 7 (Agerpres). — La Paris a
avut loc joi cea de-a 169-a ședință 
plenară a conferinței cvadripartite în 
problema Vietnamului. Luînd cuvîn- 
tul cu acest prilej, reprezentanții de
legațiilor R. D. Vietnam și Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud au cerut 
guvernului S.U.A. să semneze neîn- 
tîrziat acordul, realizat în octombrie 
a.c., în problema încetării războiului 
și restabilirii păcii în Vietnam.

în cuvîntarea sa, Nguyen Thi Binh, 
conducătoarea delegației G.R.P. al 
R.V.S., a relevat că acest acord ga
rantează principalele drepturi națio
nale ale poporului vietnamez și drep
tul la autodeterminare al populației 
Vietnamului de sud. „Gruparea lui 
Nguyen Van Thieu reprezintă o pie
dică în calea spre pace, conciliere și 
înțelegere națională" — a arătat con
ducătoarea delegației G.R.P.

Nguyen Minh Vy, adjunctul con
ducătorului delegației R. D. Vietnam 
la conferință, a arătrft că acordul 
realizat în octombrie 1972 între R. D. 
Vietnam și S.U.A. este acceptabil 
pentru toate părțile și că „a cere mo-

în timp ce întreaga omenire aș
teaptă cu legitimă nerăbdare vești 
care să anunțe încetarea războiului 
și restabilirea păcii în Vietnam, din 
această regiune atît de greu încer
cată continuă să sosească știri care 
trezesc indignarea și protestul ener
gic al poporului nostru, ca și al oa
menilor progresiști de pretutindeni.

Așa cum s-a relatat în presă, zilele 
acestea Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud a dat publicității o declarație în 
care condamnă planurile și actele 
administrației saigoneze urmărind 
intensificarea represiunilor și per
secuțiilor împotriva populației Viet
namului de sud. După cum se arată 
în declarație, această campanie vi
zează pe toți luptătorii patrioți, pe 
toți cei care se opun regimului 
antipopular al lui Thieu, pe toți cei 
care aspiră la pace și înțelegere na
țională și doresc semnarea acordului 
de pace. Printre aceștia se găsesc 
personalități politice, intelectuali, 
studenți, elevi, credincioși, chiar per
soane din aparatul administrației 
saigoneze. Noul val de represiuni își 
găsește expresie in arestări fără ju
decată și în condamnări la moarte 
sau la închisoare pe viață, pe baza

Reprezentantul Danemarcei : Dane
marca a devenit stat coautor ai ce
lor două proiecte de rezoluție pre
zentate de reprezentantul României, 
convinsă fiind că prevederile lor se 
înscriu pe linia principiilor Cartei 
O.N.U. și că pot aduce o contribuție 
esențială la promovarea idealurilor 
de pace, justiție, progres social în 
riridurile tineretului lumii.

Reprezentantul Republicii Chile : 
,,Tineretul chilian participă activ la 
eforturile pentru dezvoltarea econo
mică, construirea noii societăți, eli
minarea analfabetismului, edificarea 
noilor instituții social-politice și pro
movarea transformării revoluționare 
a societății chiliene. De aceea, dele
gația mea acordă o importanță atît 
de mare problemei aflate în dezba
terea comitetului".

Reprezentantul S.U.A. : „Delegația 
americană este deosebit de satisfăcu
tă de a participa în calitate de co
autoare la rezoluțiile elaborate de 
România. Dorim să ne exprimăm 
aprecierea noastră pozitivă față de 
inițiativa delegației române de a 
elabora aceste rezoluții. Cunoaștem 
profundul interes al României în a- 
ceastă problemă pe care o dezbatem 
în prezent și impulsul pe care ea l-a 
dat implicării Organizației Națiunilor 
Unite in problemele și activitățile ti
neretului. Sîntem convinși că aceste 
două rezoluții pun la dispoziție ja
loane realiste pentru intensificarea 
participării tineretului în activitatea 
organizației noastre".

Reprezentantul Ciprului: „Aprobind 
proiectele de rezoluție elaborate de 
România, nu vom face decît să ne 
aducem o' contribuție la sporirea ca
nalelor de comunicație dintre O.N.U., 
idealurile și principiile pe care le 
promovează, și tineretul acestei lumi 
în care trăim. Acesta este unul din 
motivele pentru care Ciprul a deve
nit coautor al acestor documente".

Reprezentantul Iugoslaviei : Legă
turile dintre O.N.U. și tineretul lumii 
trebuie să aibă două sensuri. Tre
buie să se urmărească nu numai o- 
biectivul de a obține sprijinul tine
retului în activitatea politică a orga
nizației, ci și cel al sporirii preocu- 

PARIS

CONFERINȚA CVADRIPARTITĂ IN PROBLEMA VIETNAMEZĂ

Să înceteze represiunile împotriva 
patrioților din Vietnamul de sud!

pârii organizației față de problemele 
-pe care tineretul le consideră impor
tante, creșterii influenței tineretului 
în soluționarea acestor probleme și 
în elaborarea uin-ar programe maii 
eficiente de către O.N.U. privind ne
voile și aspirațiile tinerei generații. 
Vorbitorul a recomandat, printre al
tele, sporirea participării tineretului 
la înfăptuirea programelor economi
ce, finanțate de O.N.U., din statele 
în curs de dezvoltare, și propagarea, 
în rândurile tineretului, a obiective
lor celui de-al doilea Deceniu al 
Națiunilor Unite pentru dezvoltare, 
astfel încât t.inăra generație să poa
tă participa la realizarea lor.

Reprezentantul Bulgariei a apreciat 
pozitiv interesul crescând ai O.N.U. 
față de problemele tineretului care, 
în multe ocazii, manifestă inițiative 
importante în probleme vitale pen
tru menținerea păcii și securității 
lumii. Totodată, el a salutat inițiati
vele vizînd sporirea legăturilor 
O.N.U. cu tineretul mondial.

Reprezentantul Egiptului : Declara
ția privind promovarea în rîndurile 
tineretului a idealurilor de pace, res
pect reciproc și înțelegerii între po
poare și măsurile preconizate pentru 
sporirea canalelor de comunicație cu 
tineretul mondial reprezintă doi pași 
însemnați în direcția sporirii parti
cipării tineretului la opera de dez
voltare și progres pe plan național și 
internațional. Tineretul lumii este 
perfect conștient de problemele care 
confruntă astăzi întreaga omenire, 
manifestîndu-se ca o forță majoră în 
lupta contra agresiunii, colonialismu
lui, ocupației străine, dominației, 
apartheidului și altor politici care 
pun in pericol pacea lumii. Vorbi
torul a cerut respectarea dorinței ti
neretului exprimată in anul 1970 de 
a se întruni din doi în doi ani la se
diul Națiunilor Unite pentru a dez
bate problemele pe care el le con
sideră a fi cele mai importante.

în sprijinul rezoluțiilor elaborate 
de România s-au mai pronunțat nu
meroși alți reprezentanți, printre care 
cei ai Republicii Costa Rica. Filipi- 
ne, Camerun, țări coautoare, ai In
diei, Kuweitului, Indoneziei și alții.

dificări în conținutul acestui acord 
însemnează a-I submina". Singura 
cale care poate duce la încetarea 
războiului din Vietnam este sem
narea neîntârziată a acordului, a re
levat Nguyen Minh Vy.

Următoarea ședință a conferinței 
cvadripartite în problema Vietnamu
lui urmează să aibă loc la 14 decem
brie a.c.

CONVORBIRE CONFIDENȚIAL 
LE DOC THO - H. KISSINGER

PARIS 7 (Agerpres). — Joi a avut 
loc la Paris o nouă convorbire con
fidențială între Le Duc Tho, consi
lier special al delegației R.D. Viet
nam Ia conferința în problema viet
nameză, și Henry Kissinger, consi
lier special al președintelui S.U.A. 
pentru problemele securității națio
nale.

unor legiuiri antidemocratice, în ac
țiuni de „pedepsire" la sate, și chiar 
în asasinate. în mod special, 
campania vizează epuizarea și ex
terminarea fizică a patrioților de
ținuți în mod ilegal în închisori, 
în acest sens, în declarație se semna
lează, ca un fapt deosebit de grav, că 
au fost întocmite liste cuprinzind 
numele a mii de deținuți, conside
rați ca deosebit de periculoși ; aceș
tia ar urma să fie lichidați înainte 
de încetarea focului.

Opinia publică din tara noastră 
dezaprobă și condamnă în mod ferm 
toate aceste acte represive, care în
calcă în mod flagrant drepturile na
ționale fundamentale ale poporului 
vietnamez, libertățile democratice si 
aspirațiile de pace ale poporului din 
Vietnamul de sud. Aceste măsuri nu 
fac decît să pună și mai mult in 
evidență caracterul reacționar și 
antipopular al regimului Thieu. în
cercările sale de a împiedica sau cel 
puțin de a tergiversa restabilirea 
păcii în Vietnam, criza profundă în 
care se zbate.

Urmărind cu interes negocierile 
care au loc în aceste zile la Paris 
între reprezentanții R.D.V. și S.U.A..

Austria și Iranul stabilesc 
relații diplomatice 
cu R.D. Germană

VIENA 7. — Corespondentul nos
tru, P. Stăncescu, transmite : La 
Viena s-au încheiat joi negocierile 
purtate de o delegație a Ministeru
lui de Externe al Austriei cu o dele
gație a Ministerului de Externe al 
R.D. Germane, în legătură cu sta
bilirea de relații diplomatice între 
cele două țări.

După cum se menționează în co
municatul comun dat publicității, 
cele două delegații vor propune gu
vernelor lor data de 21 decembrie 
1972 pentru transpunerea în faot a 
acestei înțelegeri.

★
Guvernele R.D. Germane și Iranu

lui au hotărît să stabilească relații 
diplomatice cu începere de la 7 de
cembrie — anunță agenția A.D.N. 
într-un viitor apropiat se va pro
ceda la schimbul de ambasadori.

agențiile de presă transmit:
COLABORAREA ROMÂNO-BULGARĂ 

în domeniul cultural si științific 
•>! ? 5 ț

Noul președinte ol El
veției pe anul 1973. Aclu- 
narea Națională — organism for
mat din membrii celor două ca
mere ale Parlamentului — l-a ales 
pe ministrul federal al transporturi
lor, Roger Bopvin, în funcția de pre
ședinte al Elveției pentru anul 1973. 
Constituția elvețiană prevede ca șe
ful statului să fie ales anual, prin ro
tație, dintre cei 7 membri ai Consi
liului Federal (guvernul). Roger 
Bonvin a mai deținut funcția de pre
ședinte al Confederației helvetice în 
anul 1967, cînd era ministru de fi
nanțe. Cu aceiași prilej, Adunarea 
Națională l-a ales și pe succesorul 
lui Bonvin la președinție, pentru 
anul 1974, în persoana ministrului 
economiei publice, Ernst Brugger.

A 18-a sesiune a Consi
liului Economic al Ligii 
Arabe s_a desclîis 1» Cairo. în cu
vântarea inaugurală, secretarul gene
ral al Ligii Arabe, Mahmud Riad, a 
subliniat importanța eforturilor în
treprinse de țările arabe în vederea 
dezvoltării lor economice.

Un nou front electoral - 
Frontul justițialist de eliberare — a 
fost creat în Argentina. Candidatul 
acestuia pentru alegerile prezidențiale 
din martie 1973 a fost desemnat Juan 
Peron. Noul front este compus din 
Partidul Justițialist (peroniștii), Miș
carea pentru integrare și dezvoltare 
(condusă de fostul președinte Fron- 
dizi), Partidul Conservator Popular, 
Partidul Muncitoresc, Mișcarea Re
voluției Naționale, Partidul Popular 
Creștin, Confederația Generală a 
Muncii și alte grupări politice mai 
mici.

opinia publică mondială cere cu toa
tă hotărîrea ca acordul să fie sem
nat fără nici un fel de întârzieri, 
deschizîndu-se astfel calea instaură
rii păcii în Vietnam și în întreaga 
Indochină. Așa cum se știe, poporul 
român. România socialistă, alături 
de toate forțele iubitoare de pace, 
și-au manifestat în permanentă soli
daritatea și sprijinul internaționa
list față de lupta dreaptă a poporu
lui vietnamez, s-au pronunțat ferm 
pentru încetarea războiului și rezol
varea pe cale politică a problemei 
vietnameze, corespunzător cu drep
turile sale naționale fundamentale.

Animată de aceste sentimente, opi
nia publică din România cere în 
mod hotărît curmarea persecuțiilor 
și represiunilor împotrivă democra
ților din Vietnamul de sud, elibera
rea din închisori a celor deținuți 
pentru convingerile lor patriotice și 
dorința lor de pace. împreună cu 
forțele democratice din toată lumea, 
poporul nostru își ridică glasul, ce- 
rînd semnarea grabnică a acordului, 
restabilirea păcii în Vietnam, cores
punzător intereselor generale inde
pendentei, democrației, păcii și secu
rității popoarelor dm întreaga lume

Plan de măsuri 
antiinflaționiste in Franța

PARIS 7 (Agerpres). — Ministrul 
economiei și finanțelor al Franței. 
Valery Giscard d’Estaing, a prezen
tat, joi, Adunării Naționale a Fran
ței proiectul măsurilor antiinflațio- 
niste de urgență, adoptat de guvern 
în cursul dimineții, în cadrul unei 
reuniuni a Cabinetului francez, con
dusă de președintele Georges Pom- 
pidou.Planul prevede efectuarea de 
către stat a unui împrumut de 5 mi
liarde franci, rambursabili în trei 
ani, pentru a stăvili excesul de masă 
monetară de pe piața franceză. De 
asemenea, se prevede ca taxa pe 
valoarea adăugată (t.v.a.) — măsură 
care constă într-un efort de echili
brare a prețurilor — să fie scăzută 
cu 7 la sută pentru produsele de car
ne, pe următoarele șase luni, cu 2 la 
sută pentru produsele manufacturiere 
și cu 3 la sută la produsele farma
ceutice.

Un acord asupra delimi
tării liniei de control în re
giunea Jammu-Cașmira re_ 
zultat din convorbirile dintre șefii de 
Stat Major ai armatelor indiene și 
pakistaneze, reuniți joi, la Lahore, în 
Pakistan. La sfîrșitul reuniunii a 
fost dat publicității un comunicat o- 
ficial în care se arată că reprezen
tanții comandamentelor militare din 
Pakistan și India se vor întâlni, la 
11 decembrie, în localitatea de fron
tieră Suchetgarh pentru a semna a- 
cordul intervenit la Lahore.

Guvernul burundez a ho
tărît să recunoască Guver
nul Regal de Uniune Națio
nală al Cambodgiei, «^e- 
rîndu-l singurul reprezentant legitim 
al națiunii khmere, se arată într-un 
comunicat dat publicității — trans
mite agenția China Nouă.

Referendum în Irlanda.
Ieri, cetățenii Republicii Irlanda au 
fost chemați să se pronunțe, ■ în ca
drul unui referendum, asupra proiec
tului de lege avansat de guvernul 
Jack Lynch, privind abrogarea pre
vederii constituționale în virtutea 
căreia Biserica catolică deține în stat 
,,o poziție specială". Rezultatele scru
tinului popular urmează a fi date pu
blicității în cursul zilei de astăzi.

Primul Simpozion al ma
terialelor plastice din Ame
rica Latină, la care participă 300 
de delegați și observatori din în
treaga lume, se desfășoară în capi
tala Columbiei. Cu acest prilej, sint 
dezbătute probleme legate de in
dustria petrochimică în America 
Latină, dinamica dezvoltării ei pe 
acest continent și evoluția cooperă
rii, in acest domeniu, atit în cadrul 
Pactului Andin, cit și pe plan in
ternațional. Participă și o delegație 
română cu statut de observator.

Rămășițele avioanelor militare americane „C-130" și „F-012", care s-au 
ciocnit în zbor, deasupra statului Carolina de sud

Premierul Iranului 
l-a primit pe 

ambasadorul României
TEHERAN 7 (Agerpres). — Primul 

ministru al Iranului, Amir Abbas 
Hoveyda, a primit, miercuri, în au
diență, pe Alexandru Boabă, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia în Iran. în cadrul întrevederii au 
fost discutate unele probleme ale 
cooperării viitoare în domeniul eco
nomiei între România și Iran.

NEW YORK 7 (Agerpres). — La 6 
decembrie, Corneliu Bogdan, amba
sadorul României în Panama, și-a 
prezentat, la Ciudad de Panama, scri
sorile de acreditare președintelui Re
publicii Panama, Demetrlo Lakas.

Cu acest prilej, între președintele 
Demetrio Lakas și ambasadorul Cor
neliu Bogdan a avut loc o convor
bire cordială, la care au mai parti
cipat Arturo Sucre, vicepreședinte, 
și Juan Tack, ministru al afacerilor 
externe.

K. F. KATUȘEV 
L-A PRIMIT PE 

AMBASADORUL ROMÂN
MOSCOVA 7. — Corespondentul 

Agerpres, L. Duță, transmite : 
Ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Uniunea Sovietică. 
Gheorghe Badrus, a fost primit, la 
7 decembrie, la cerere, de K. F. Ka- 
tușev, secretar al C.C. al P.C.U.S.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire, desfășurată într-o atmosfe
ră caldă, prietenească.

Protocol cehoslovaco- 
vest-german. La Praga a fost 
semnat cel de-al patrulea protocol 
al acordului pe termen lung cu pri
vire la schimbul de mărfuri și coo
perarea în domeniile economic și teh- 
nico-științific pe anul 1973 între 
Cehoslovacia și R.F. a Germaniei.

Noi numiri în guvernul 
S.U.A. Președintele Richard Nixon 

a numit pe fostul ministru adjunct 
al comerțului, James Lynn, în func
ția de ministru al dezvoltării urbane 
și locuințelor. în același timp, s-a 
anunțat că ministrul de interne, Ro
gers Morton, va rămîne titularul 
acestui portofoliu pentru alți patru 
ani. Ministrul comerțului, Peter Pe
terson, va părăsi guvernul, urmînd 
a fi înlocuit, la 20 ianuarie (data in
stalării noii administrații) cu Frede
rick Dent, industriaș din statul Ca
rolina de Sud. De asemenea, își va 
păstra portofoliul și ministrul agri
culturii, Earl Butz.

Convorbiri siriono-alge- 
rionO. Președintele Siriei, Hafez 
Assad, l-a primit pe ministrul alge- 
rian al afacerilor externe, Abdelaziz 
Bouteflika, aflat în vizită oficială la 
Damasc. Convorbirile dintre mi
nistrul de externe algerian și ofi
cialitățile siriene au fost consaorate 
examinării posibilităților de dezvol
tare a relațiilor dintre cele două țări, 
precum și unor probleme privind 
lumea arabă și situația interna
țională.

Hotărîri la reuniunea cu
prului ---  C.I.P.E.C. Conferința
extraordinară a Consiliului inter- 
guvernamental al țărilor exporta
toare de cupru (C.I.P.E.C.), care a 
avut loc la Santiago de Chile, la 
sfîrșitul săptămânii precedente, a 
adoptat o serie de hotărîri pe linia 
întăririi independenței economice a 
țărilor membre, a declarat Jorge 
Arrate, vicepreședinte al Corpora
ției cuprului din Chile.

Convorbiri purtate Ia Moscova 
de vicepreședintele Consiliului de Miniștri 

al României, președinte al C.S.P.
MOSOVA 7. — Corespondentul A- 

gerpres, L. Duță, transmite : Tova
rășul Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, a avut, la 7 decembrie, o 
întrevedere cu N.K. Baibakov, vice
președinte al Consiliului de Miniștri

MANIFESTĂRI CONSACRATE

ANIVERSĂRII REPUBLICII
MOSCOVA. — Cu prilejul a- 

propiatei sărbători a poporului 
român — cea de-a XXV-a ani
versare a proclamării republicii 
— ambasadorul Republicii Socia
liste România în Uniunea Sovie
tică, Gheorghe Badrus, a orga
nizat, la 7 decembrie, in saloa
nele ambasadei, o conferință de 
presă. Au participat reprezen
tanți ai ziarelor centrale sovie
tice, agențiilor de presă T.A.S.S. 
și Novosti, radioului și televi
ziunii.

Au fost prezenți, de asemenea, 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
Asociației de prietenie sovieto- 
române, ai unor organizații ob
ștești din capitala sovietică.

Ambasadorul român a făcut o 
amplă expunere asupra însem
nătății acestui eveniment în via
ța poporului român, succeselor 
remarcabile repurtate de poporul 
nostru, sub conducerea partidu
lui, in anii de după proclamarea 
republicii, a subliniat dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colabo
rare multilaterală dintre țara 
noastră și Uniunea Sovietică. 
Vorbitorul s-a referit, totodată, 
pe larg, la politica externă pro
movată de partidul și guvernul 
țării noastre.

SOFIA 7. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Amariței, transmite : La 
7 decembrie a.c., au fost semnate 
la Sofia convenția privind deschi
derea, la București și Sofia, pe bază 
de reciprocitate, a centrelor de cul
tură român și bulgar, precum și 
planul privind aplicarea Acordului 
de colaborare culturală și științifică 
între Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria pe 
anii 1973—1974.

Planul de colaborare culturală pre
vede un larg schimb de oameni de 
știință și cadre didactice pentru do

* Trenul spațial „Apollo-17“ 
în drum spre Lună

? Conform programu- 
ț lui stabilit, numără- 
i toarea inversă dinain-
* tea lansării navei
i „Apollo-17“ a fost re- 
1 luată, miercuri, la 
ț Cape Kennedy, la ora 
i 18,23, ora locală (ora 
1 23,23 GMT), după o
i pauză de 60 de minute 
/ prevăzută în progra- 
I mul misiunii.
i în cursul acestei în- 
' treruperi, cei trei as- 
i tronauți — Eugene Cer- 
i nan, Harrison Schmitt 
j și Ronald Evans — au 
i servit un „copios di- 
’ neu“ în compania unor 
| conducători ai NASA, 
i Avînd în vedere că
* totul se desfășoară 
i normal, lansarea urma 
J să aibă loc, așa cum 
1 se prevăzuse, la ora 
i 21,53 (ora locală). Dar,
* la treizeci de secunde 
l înaintea desprinderii 
; de sol, sistemul auto- 
) mat de control al na- 
l vei spațiale „Apollo-
> 17“ a anulat lansarea 
» spre Lună. Numără-

toarea inversă a fost 
ț oprită. Motivul între- 
l ruperii a fost determi- 
’ nat, cum a anunțat un 
' purtător de cuvînt al 
ț Centrului spațial de la 
i Cape Kennedy, de 
J nefuncționarea siste- 
i mului de punere sub 
’ presiune a rezervoa- 
ț relor de oxigen lichid 
1 ale rachetei.
.’ După remedierea 
) defecțiunii la ordina- 
i torul care verifică pre- 
' surizarea rezervoarelor 
i de oxigen lichid din 

cea de-a treia treaptă 
\ a rachetei „Saturn-5“, 
1 care a provocat un
> suspense de două ore 
l și 40 de minute, nava 
/ spațială „Apollo-17“ a 
) fost lansată joi dimi- 
1 neață, la ora 7,33 (ora
* Bucureștiului), în di- 
i recția Lunii.
I La scurt timp de la 
/ înscrierea pe traiecto- 
) ria spre Lună, echipa- 
i jul misiunii „Apollo- 
< 17“ a efectuat dificila 

manevră a transpozi
ției și docării cabinei 
de comandă cu modu
lul lunar. Cabina de 
comandă s-a desprins 
de treapta a treia a 
rachetei „Saturn-5“, 
după care a făcut o ro
tație de 180 grade în 
jurul axei proprii și 
s-a cuplat cu modulul 
lunar. întreaga mane
vră a fost efectuată de 
pilotul cabinei de co
mandă, Ronald Evans.

După încheierea ma
nevrei, la Houston s-a 
anunțat că întârzierea 
de 2 ore și 40 minute, 
cauzată de defecțiunile 
survenite cu puțin 
timp înaintea lansării, 
va fi recuperată. A- 
prinderea motoarelor 
treptei a treia a rache
tei „Saturn-5“, pentru 
înscrierea pe traiecto
ria spre Lună, a fost 
prelungită cu șase se-

al U.R.S.S., președintele Comitetului 
de stat al planificării.

Cu această ocazie, au fost discu
tate probleme ale colaborării econo
mice româno-sovietice în cursul ac
tualului cincinal, precum și unele 
probleme ale dezvoltării schimburi
lor și cooperării economice bilate
rale în perioada 1976—1980 și într-0 
perspectivă mai îndelungată.

PARIS în prezența președin
telui Senatului francez, Alain 
Poher, a avut loc la Palatul 
Luxembourg o seară închinată 
României, organizată din iniția
tiva grupului de prietenie 
Franța — România din Senat 
și a ambasadei țării noastre la 
Paris. Cu acest prilej, prof, 
univ. Traian Ionașcu, pre
ședintele comisiei juridice a 
Marii Adunări Naționale, vice
președinte al grupului de prie
tenie România — Franța din 
M.A.N., a prezentat conferința 
„România la un sfert de se
col după proclamarea republi
cii".

Seara românească a fost pre
zidată de Pierre-Christian 
Taittinger, președintele grupu
lui de prietenie Franța — Ro
mânia din Senat, care a evo
cat tradiționalele relații priete
nești dintre cele două țări și 
și-a exprimat satisfacția față 
de fructuoasa colaborare româ- 
no-franceză în cele mai diver
se domenii.

Au participat senatori, perso
nalități politice, oameni de cul
tură și știință. A fost de față 
ambasadorul României la Pa
ris. Constantin Flitan.

în încheiere, asistența a vi
zionat două filme documentare 
românești și a participat la un 
cocteil oferit de Senat.

cumentare și schimb de experiență, 
lărgirea relațiilor directe între (insti
tuții de învățămînt, organizarea re
ciprocă de expoziții și zile ale filmu
lui, dezvoltarea colaborării între 
uniunile de creație, radio și televi
ziune.

Din partea română, documentele 
au fost semnate de Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, iar din partea bulgară — de 
Gheorghi Dimitrov-Goșkin, pre
ședintele Comitetului pentru priete
nie și relații culturale cu străină
tatea.

cunde, ceea ce a im-
primat trenului spațial 
o viteză inițială ceva 
mai mare. Programul 
aselenizării nu va su
feri, astfel, nici un fel 
de modificări.

Deși amânarea cu 
două ore și 40 de 
minute a lansării na
vei spațiale „Apollo- 
17“ nu va avea efecte 
asupra principalelor 
momente ale zborului 
și a sarcinilor cu ca
racter științific ale a- 
cestei misiuni, întâr
zierea a determinat, 
totuși, unele modifi
cări în programul de 
lucru al celor trei as- 
tronauți. Astfel, pri
ma perioadă de odih
nă — de 6 ore si 44 
minute — nu a putut 
începe la ora 11 și 53 
minute (G.M.T.). cum 
se prevăzuse inițial, 
ci abia la ora 14 si 41 
minute (G.M.T.).
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