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ȘI ANGAJAMENTELE
DIN ACEST AN 

ÎNDEPLINITE ÎNAINTE 
DE TERMEN 

ÎNTREPRINDERILE 
INDUSTRIALE 

SUCEVENE
SUCEAVA (Corespondentul 

„Scînteii11, Gheorghe Paras- 
can). — Muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din industria județu
lui Suceava au înscris ieri un 
remarcabil succes : îndeplinirea 
planului anual de producție cu 
23 de zile mai devreme. Dato
rită avansului creat, pînă la 
sfârșitul lunii decembrie se va 
realiza o producție industrială 
suplimentară de peste 400 mili
oane lei, cu aproape 200 mili
oane lei mai mult decît angaja
mentul anual îmbunătățit. Co
lectivele unităților industriale 
din județ vor livra suplimentar 
economiei naționale mașini- 
unelte pentru industria materia
lelor de construcții in valoare de 
6 milioane lei, mașini și utilaje 
pentru industria de exploatare 
și industrializare a lemnului în 
valoare de 7 milioane lei, piese 
auto de schimb în sumă de 5,5 
milioane lei, mobilă de aproape 
17 milioane lei etc.

PORTUL CONSTANTA
CONSTANȚA (prin telefon de 

la Dumitru Mîndroiu). — Colec
tivul portului Constanța a înde
plinit planul anual la traficul 
portuar cu 27 de zile înainte de 
termen. Este un rezultat al mun
cii pline de abnegație și inițiati
vă a docherilor, mecanizatorilor, 
al tuturor lucrătorilor din port. 
Se cuvine relevat că prin portul 
nostru maritim au fost derulate 
pină acum în plus față de plan 
650 000 tone mărfuri, cu 150 000 
tone mai mult decît prevedea 
angajamentul asumat în între
cere pe întregul an. Prin ex

ploatarea mai rațională a utila
jelor, muncitorii portuari con- 
stănțeni au executat operațiuni 
de încărcare-descărcare la peste 
2 200 de naVe, cu 109 mai mult 
decît anul trecut ; totodată, ei 
au redus timpul de staționare a 
navelor sub aceste operațiuni cu 
1,5 la sută față de normele por
tuare.

A 9-a hidrocentrală de pe Argeș pro
duce cu 30 de zile înainte de termen. A 
fost conectată la sistemul energetic național noua hidro
centrală de la Curtea de Argeș cu o putere instalată de 
7,8 MW. Ea este cea de-a 9-a hidrocentrală construită 
pe bătrînul Argeș, din seria celor 14 ce urmează să fie 
construite pînă la finele cincinalului. Darea în exploa
tare a centralei s-a efectuat cu 30 de zile mai de
vreme și aceasta funcționează acum la capacitatea pro
iectată. Prin intrarea în funcțiune a acestei noi centrale, 
puterea instalată a hidrocentralelor construite pe acest 
riu a ajuns la 305,5 MW. Constructorii au intensificat 
ritmul de lucru și la celelalte unități din „salba11 de 
hidrocentrale ce se amenajează pe Argeș, la Noapteș, 
Zigonei, Vilcele, Băiculești.

La Porțile de Fier: De cinci ori mai 
multă energie electrică față de angaja
ment. Centrala hidroelectrică „Porțile de Fier11 a furni
zat pînă ieri sistemului energetic național, peste preve
derile planului Ia zi, 180 000 000 kWh. Potrivit precizări
lor inginerului Arcadie Vreme, directorul tehnic al 
Sistemului hidroenergetic și de navigație „Porțile de 
Fier11, cantitatea respectivă depășește de cinci ori pre
vederea din angajamentul majorat, ce și l-au asumat 
energeticienii de aici în întimpinarea aniversării repu
blicii. Centrala hidroelectrică „Porțile de Fier11 este 
cea de-a 12-a unitate economică din județul Mehedinți 
care a raportat îndeplinirea integrală a angajamentelor 
asumate în întrecerea socialistă din acest an.

Siderurgiștii hunedoreni au depășit 
Planul anual IO export. După îndeplinirea, cu mult 
înainte de termen, a angajamentului asumat în acest an 
La producție, siderurgiștii hunedoreni raportează, in

aceste zile, un nou succes de prestigiu în întimpinarea 
jubileului republicii : realizarea și depășirea cu paste 
8 milioane lei valută a planului de producție destinată 
exportului. Pină la sfirșitul anului, siderurgiștii vor 
livra suplimentar beneficiarilor de peste hotare profile 
grele, mijlocii și ușoare — din oțeluri carbon de cali
tate și aliate — in valoare de peste 17,5 milioane lei 
valută.

— Aceste deosebite succese ale siderurgiștilor noștri 
— aprecia inginerul Ionel Dobrin, directorul comercial 
al Combinatului siderurgic Hunedoara — au la bază 
valorificarea Ia export a. unei părți însemnate din vo
lumul depășirilor la planul de producție, în condițiile 
creșterii eficienței schimburilor de mărfuri cu străină
tatea.

Este de remarcat că livrarea în avans, pe piața in
ternă și externă, a produselor intens solicitate, consti
tuie una din căile importante prin care siderurgiștii 
hunedoreni au înscris in contul beneficiilor suplimen
tare suma de peste 84 milioane lei.

în fabricație - produse de înaltă tehni
citate nomenclatorul fabricație al Uzinei con
structoare de mașini din Reșița au fost înscrise anul 
acesta, pentru producția de serie, 25 de produse noi, cu 
performanțe constructive și funcționale ridicate. Prin
tre acestea se remarcă pompele de mare capacitate 
motoarele aferente, destinate echipării turboagregatelor 
de 330 MW, cîteva tipuri de motoare electrice, cu pu
teri cuprinse intre 7 200 și 100 000 kW, motoare elec
trice de curent continuu, reductoare navale, blocuri de 
telecomandă pentru instalații de propulsie navală, cu
pluri automate pentru tracțiune feroviară de mare vi
teză, precum și boghiurile pentru locomotivele Diesel 
de 1 250 și 2100 C.P. Concomitent, au fost modernizate, 
prin reproiectarea unor ansambluri și subansambluri, 
un număr de 24 de produse de serie, cele mai multe 
aparținînd grupei mașinilor electrice solicitate de indus
trie, agricultură, transporturi.

La 8 decembrie, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ce
hoslovace, Bohuslav Chnoupek, care 
face o vizită oficială de prietenie 
în țara noastră.

La întrevedere au participat to
varășii George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, Mircea Ma
liția. consilier al președintelui Con
siliului de Stat, Nicoiae Ghenea, 
secretar general în Ministerul 
Afacerilor Externe, Teodor Haș, 
ambasadorul României la Praga.

Oaspetele a fost însoțit de Mi
roslav Sulek, ambasadorul Ceho
slovaciei la București, Jaroslav 
Hes, director în Ministerul Aface
rilor Externe.

Ministrul afacerilor externe ce
hoslovac a transmis tovarășului

\ Nicoiae Ceaușescu un călduros 
salut din partea tovarășilor Gus
tav Husak, secretarul general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, Lud- 
vik Svoboda, președintele R. S. 
Cehoslovace, și Lubomir Strougal, 
președintele guvernului R. S. Ce
hoslovace.

Mulțumind, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu a adresat, la rîndul său, 
cele mai bune urări tovarășilor 
Gustav Husak, Ludvik Svoboda și 
Lubomir Strougal.

Apreciindu-se cu satisfacție evo
luția ascendentă a relațiilor tradi
ționale de prietenie româno- 
cehoslovace, în cursul convorbirii 
a avut loc un schimb de vederi 
privind dezvoltarea raporturilor 
de colaborare între partidele și 
țările noastre, de conlucrare în di
ferite domenii de interes comun, 
posibilitățile de promovare, adîn- 
cire și diversificare a cooperării

industriale și tehnico-științifice. In 
acest context, a fost relevat rolul 
deosebit de important pe care l-au 
avut întâlnirile dintre tovarășii 
Nicoiae Ceaușescu și Gustav Hu
sak, ceilalți conducători de partid 
și de stat ai celor două țări, hotă- 
rîrile luate cu acest prilej, pentru 
intensificarea relațiilor bilaterale 
pe multiple planuri, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei socia
lismului.

I.n cadrul discuțiilor au fost *- 
bordate, de asemenea, probleme 
internaționale actuale, îndeosebi 
cele privind securitatea europeană.

După întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu a reținut pe oaspeți la 
dejun.

Tovarășii Nicoiae Ceaușescu ți 
Bohuslav Chnoupek au rostit scurte 
toasturi.
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Tovarășul Nicoiae Ceaușescu a primit 
pe conducătorul delegației de partid 

și guvernamentale a Republicii Guineea
Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, a primit vineri, 
8 decembrie, pe Diakite Moussa, 
membru al Biroului Politic Națio
nal al Partidului Democrat din 
Guineea, ministrul domeniului in
terne și securitate, conducătorul 
delegației de partid și guvernamen
tale a Republicii Guineea, care se 
află în vizită în țara noastră.

La întrevedere a participat to
varășul Gheorghe Rădulescu, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri.

Oaspetele a fost însoțit de Abou- 
bakar Biro Kante, ambasadorul 
Guineei Ia București.

Cu acest prilej, conducătorul de
legației a transmis tovarășului

Nicoiae Ceaușescu, din partea lui 
Ahmed Sekou Toure, secretar ge
neral al Partidului Demoorat din 
Guineea, președintele Republicii 
Guineea, un mesaj, precum și căl
duroase urări de sănătate și feri
cire personală, de noi realizări în 
construirea socialismului poporului 
român, împreună cu dorința ca 
bunele relații dintre cele două țări 
și partide să se dezvolte tot mai 
mult.

în numele președintelui Ahmed 
Sekou Toure, oaspetele a reînnoit 
invitația adresată tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu de a vizita 
Guineea.

Mulțumind, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu a acceptat cu plăcere in
vitația de a vizita Guineea și a 
adresat lui Ahmed Sekou Toure 
cele mai cordiale urări de sănătate 
și fericire, de prosperitate și pro

gres poporului guineecz, exprimîn- 
du-și convingerea că relațiile 
prietenești existente între România 
și Guineea, între Partidul Comu
nist Român și Partidul Democrat 
din Guineea vor cunoaște pe mai 
departe o evoluție ascendentă.

în cursul convorbirii s-a apreciat 
că există largi posibilități pentau 
adîncirea și extinderea raporturi
lor politice, economice, tehnico- 
științifice și culturale între . cele 
două țări. în această ordine de 
idei, a fost reafirmată voința co
mună de a face totul pentru a im
prima o dezvoltare continuă aces
tor relații de colaborare și coope
rare, în interesul și avantajul re
ciproc al ambelor țări și popoare, 
al înțelegerii și cooperării interna
ționale.

întrevederea s-a desfășurat tn- 
tr-o atmosferă prietenească.
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Ieri, in Capitală, 340 echipe de control obștesc 
s-au deplasat in aproape 600 unități din sectoarele 
de larg interes cetățenesc ale serviciilor publice

Prin efortul comun al tu
turor organizațiilor ce fac 
parte din Frontul Unității 
Socialiste, controlul obștesc 
acționează cotidian — în 
toate localitățile țării — ca 
un factor de educație civi
că, aducindu-și contribu
ția efectivă și evidentă 
la promovarea experienței 
înaintate și stimularea 
exemplelor bune, la dez
voltarea unei atitudini exi
gente a lucrătorilor din 
unitățile de servire publi
că, la îmbunătățirea calită
ții produselor de larg con
sum, la combaterea mani
festărilor de neglijentă, ne
păsare sau lipsă de răspun
dere față de interesele 
populației, la păstrarea a- 
vutului obștesc și respecta
rea legalității socialiste.

Numai în Capitală sînt 
constituite și acționează 
3 378 echipe de control ob
ștesc. Dintre ele, 340 s-au 
deplasat concomitent — in 
cunsul zilei de ieri — în 
aproape 600 unități din 
principalele sectoare ale 
serviciilor publice.

— Acțiunea de astăzi se 
înscrie în preocuparea per
manentă și sistematică a 
Consiliului municipal al 
F.U.S., care conduce și or

ganizează direct această 
largă și democratică formă 
instituționalizată — ne-a 
declarat aseară Gh. Stupa- 
ru, președintele Comisiei 
de coordonare a controlului 
obștesc de pe lingă Consi
liul municipal al F.U.S. în 
cele cinci luni de zile, cite 
au trecut de la intrarea in

cuprindere a reflectorului 
obștei, cit, mai ales, eficien
ța acțiunii sale pot și tre
buie să fie încă mult mă
rite. Tocmai în acest sens 
— deși nu sîntem in pose
sia concluziilor finale ale 
acțiunii de azi. concluzii 
asupra cărora vom stărui 
pe îndelete abia mi ine.

de către un însemnat nu
măr de instructori sindicali 
(de la consiliile sindicale 
de sector și consiliul muni
cipal. uniunile sindicate
lor de ramură) și de la 
U.G.S.R. ne va ajuta să 
facem o analiză mai oro- 
tundă a activității de con
trol obștesc in Capitală și

Reporterii noștri, prezenți la această acțiune, vor relata 

in zilele următoare despre experiența, 

eficacitatea și învățămintele ei

vigoare a noilor reglemen
tări hotărîte de Legea nr 
6 privind organizarea și 
funcționarea controlului ob
ștesc. cei aproape 17 000 de 
muncitori, tehnicieni, ingi
neri, cooperatori, profesori, 
medici, juriști, gospodine 
și pensionari — antrenați 
în această activitate cetățe
nească — au efectuat peste 
30 000 controale în toate 
sectoarele de servire publi
că. Desigur, atit sfera de

sîmbătă, 9 decembrie — 
putem aprecia încă de pe 
acum că raidurile celor 340 
echipe au constituit tot a- 
tîtea prilejuri de experien
ță și de învățăminte asu
pra a ceea ce nu este in 
regulă, și trebuie să în
dreptăm, și asupra a ceea 
ce este bun și trebuie să 
generalizăm. Faptul că in 
această acțiune, echipele 
noastre de control obștesc 
au fost însoțite pe teren

să desprindem concluziile 
cele mai utile pentru spo
rirea considerabilă a efi
cientei acestuia.

...La ora Urzic. cînd aces
te rinduri iau drumul tipa
rului. controlorii obștești 
de la uzinele „Timpuri 
noi’1 și de la ..Electromag
netica11 se întorc din raidul 
făcut pe traseele mijloace
lor de transport in comun 
ale Capitalei : cei de la 
„Suveica11 și de la „Direc

ția de telecomunicații'1 din 
controalele efectuate prin 
unitățile sanitare ; cei de 
la fabrica „Dîmbovița'1 si de 
la I.O.R. — din unitățile 
cooperației meșteșugărești. 
Cu toții, cei care s-au de
plasat in 8 decembrie prin 
unități comerciale, depozi
te, cooperative meșteșugă
rești. întreprinderi de bu
nuri de larg consum, ofi
cii poștale, cinematografe, 
teatre, hoteluri și alte uni
tăți de servire publică — 
sînt acum în posesia unei 
bogății de fapte și învăță
minte. Ei au văzut, au con
trolat. au sesizat, au acțio
nat. Care sinț rezultatele 
muncii lor de-o zi și a ac
tivității lor in general, ce 
experiență valoroasă au re
ținut și ce inițiative au de
clanșat — altfel spus, ce 
eficiență are controlul ob
ștesc ?

La asemenea întrebări 
vor încerca să răspundă 
reporterii „Scînteii11. care 
au fost prezenți la această 
lăudabilă acțiune organi
zată de Consiliul municipal 
al F.U.S. Dar nu in ziarul 
de azi — ora la care s-au 
întors din teren fiind orea 
tirzie — ci in zilele urmă
toare.

Miercurea Ciuc : Construcții noi de locuințe, cu arhitectură modernă, păstrînd linia specifică locală
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FAPTUL! 
DIVERS! 
Ionel I
va reveni |
la joacă

In ziua de 28 octombrie a.c., .
băiețelul loan Alexiu, in virstă 
de 7 ani și jumătate, din co
muna Ovidiu (Constanța), por- 1 
nise să se joace cu alți copii. 
De îndată ce a ieșit insă din 
apartament, s-a urcat pe balus- I 
trada scării și și-a dat drumul > 
pe ea. Pierzindu-și însă echili
brul. copilul — după cum ne 
relatează intr-o scrisoare mama 
sa — a căzut printre scări de la 
etajul II la subsol, suferind un 
politraumatism cranian. A fost • 
dus imediat de către tatăl său ■ 
la circumscripția din localitate, 
dar medicul de serviciu de aici | 
nu i-a putut acorda nici un a- 
jutor. Citeva minute mai tirziu, 
in urma sprijinului primit din 
partea unui pacient rămas pină 1 
acum necunoscut, tatăl se afla I 
la spitalul de urgență din 
Constanța. Internat in secția re- I 
animare, timp de 12 zile, copilul ■ 
s-a zbătut intre viață și moarte. 
Acum, datorită medicilor de 
aici și apoi celor din secția Chi- 1 
rurgie II, el se află in afara I; 
oricărui pericol. In curînd va I 
putea să revină iarăși la joacă. I

Picturi 
pe o mărgea I

Cu prilejul unor săpături ar
heologice efectuate in ultimul 
timp, cercetătorii de la Muzeul 
de istorie și științe naturale din I 
Bistrița au descoperit pe teri
toriul localității Fintinele o bo- I 
gată colecție de obiecte de po- ■ 
doabă datind din sec. IV—III I 
i.e.n. Printre acestea, alături de | 
mai multe fibule și o cingă
toare lucrată din bronz, se află I 
și o serie de mărgele colorate.
Pe o astfel de mărgea, avind o I 
suprafață de 4 cm, se disting I 
două desene colorate, ambele 
reprezentind figuri umane. 
Mărgeaua purtătoare a picturi
lor cu o vechime de 2 200— 
2 300 de ani este acum obiec
tul unor minuțioase observații • 
de laborator.

Scurt-circuit
cu... 
draglina

Alertă la.I.R.E. Iași. Un ge
nerator de 50 MW 'de la C.E.T. I 
Iași și o linie de 110 kW fuse- . 
seră scoase din funcțiune. Din I 
ce cauză ? Nimeni nu putea 
să-și dea seama. 12 electricieni 
au pornit să caute, linie cu li
nie, sursa inexplicabilului de
ranjament. După trei ore, sub I 
o linie de înaltă tensiune, au i 
descoperit... o draglină. Adusă 
in zona respectivă — contrar | 
normelor de protecție a muncii 
— de către excavatoristul Con
stantin Mocanu din cadrul 
S.U.C.T. București, șantierul Iași, * 
ea provocase u.n arc electric, I 
soldat cu urmările amintite. I 
Numai printr-o minune, C. M. | 
a scăpat cu viață. Acum, el va . 
trebui să suporte pagubele pro
duse din propria-i neglijență.

Halta 
cu bucluc

Intr-una din nopțile trecute, ■ 
un tren se îndrepta spre moara I 
„Griul*4 din București. înainte | 
de a intra insă in incinta aces- 
teia, trenul a făcut o haltă de 
citeva minute pe strada Jude
țului. Faptul a atras atenția lu
crătorului de miliție Ion Stin- 
gaciu și soldatului fruntaș Mir
cea Bardale, care patrulau prin I 
apropiere. Cind trenul a fost ■ 
pus din nou in mișcare, ei s-au 
trezit in fața a trei căruțe în
cărcate cu griu. La scurt timp 
după ce cărăușii Dumitru Ju- 
gulete. Dumitru Niță (ambii 
din comuna Văcărești — Dim- • 
bovița) și Gheorghe Chelu din ■ 
Amărăști — Ilfov au fost invi
tați la miliție, s-a stabilit că | 
griul găsit in căruțe (circa 5 000 
kg) le fusese „vindut" de că
tre un grup de salariați din I 
stația C.F.R. Herăstrău. Acum, 1 
atit „cumpărătorii44, cit și „vin- I 
zătorii" vor suferi rigorile legii.

În fața |
probelor

Intr-una din zile, Gheorghe * 
Harabagiu, șofer la coloana din 
Agăș a autobazei de transpor
turi auto Comănești, a fost gă- 
sit în șanțul șoselei ce trece 
prin comună. în urma cercetă
rilor efectuate s-a ajuns la I 
concluzia că decesul s-a produs | 
in urma unui accident de cir
culație. După 23 de ore de | 
căutări, organele de miliție i-au . 
descoperit și pe făptași : Ion I 
Iscu și Dumitru Sultanei, șoferi 
la aceeași coloană de transpor
turi. După ce amîndoi băuseră 
Împreună cu Gh. H. ore în șir f 
la bufetul din comună, pe la I 
miezul nopții s-au urcat cu toții . 
in cabina unei autobasculante 
și au pornit spre dormitor. La | 
volanul mașinii, oare gonea ca 
un bolid, era Ion Iscu. La o 
curbă, portiera. neasigurată, 
s-a deschis și Gh. H. a fost a- I 
runcat din cabină sub roata ■ 
din spate a mașinii. Cei doi I 
l-au azvîrlit apoi in șanț. Puși | 
în fața probelor nu au mai avut 
încotro și au recunoscut. Acum | 
își așteaptă răsplata.

Rubricâ redactată de
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scînteii*'

Sînt necesare eforturi

sporite pentru a face

Pe suprafețe cît mai mari 
arături de calitate

Pe întreg cuprinsul țării, mecanizatorii continuă să desfășoare o activitate 
intensă pentru a termina cît mai grabnic arăturile de toamnă. în fruntea acestei 
importante acțiuni se situează mecanizatorii din județul Mehedinți, care au exe
cutat arături pe 96 la sută din suprafața prevăzută. în județele Satu Mare și Tul- 
cea această lucrare a fost efectuată în proporție de 89 la sută, iar în județele 
Bihor, Cluj, Constanța și Dolj — de 85 la sută. Arăturile sînt rămase în urmă 
în județele Caraț-Severin, Harghita, Teleorman, Ialomița, Arad, unde există 
încă mari suprafețe nearate. Aici se impun măsuri deosebite pentru folosirea de
plină a tuturor tractoarelor și încheierea grabnică a acestor lucrări.

SIBIU

Arături, la orice oră 
cind solul e „amorțit"

In cooperativele agricole din județul 
Sibiu cuvintul de ordine pentru 
mecanizatori este acum să se are cu 
toate forțele cind terenul îngheață la 
suprafață, • chiar dacă acest lucru 
se produce la miezul nopții. Aces
te măsuri, alături de executarea de 
canale și șanțuri pentru scurgerea ape
lor. au contribuit la sporirea vitezei de 
lucru in. cooperativele Ighișul Vechi, 
Hoghilag, Laslea. Axente Sever și altele.

Din constatările pe teren reiese că 
măsurile luate de organele agricole ju
dețene ar avea și mai mare efect dacă 
într-o serie de cooperative ca Șclimbăr, 
Biertan. Retiș. Cornățel și altele, cu su
prafețe intre 700 și 1 000 hectare nearate, 
in calea tractoarelor n-ar sta mari can
tități de coceni rămași in cimp. Tn 
această direcție trebuie îndreptată toată 
atenția organelor și unităților agricole 
pentru intensificarea ritmului arăturilor.

vele agricole din partea de șes, unde 
există cel mai mare volum de produse 
agricole in cimp și cele mai mari suprafe
țe nearate. In numeroase unități agri
cole — Buziaș, Peciul Nou, Recaș ș.a. — 
mecanizatorii lucrează în schimburi pre
lungite, folosind la maximum capacita
tea tractoarelor. Pentru intensificarea 
arăturilor, principala problemă rămîne 
eliberarea grabnică a terenului, trans
portul cit mai rapid al sfeclei de zahăr 
și cocenilor din cimp. Acest lucru este 
cu atit mai necesar cu cît, pe de o parte, 
este nevoie să se creeze front de lucru 
tractoarelor, iar pe de altă parte să poa
tă fi repartizate mai multe tractoare la 
arat. In prezent, din 3100 de tractoare 
aparținând S.M.A. o mare parte sînt an
grenate la transportul produselor, la re- 
morcarea camioanelor pe drumurile des
fundate etc. încheierea neîntîrziată a 
transportului, sarcină care preocupă in 
aceste zile organele județene și condu
cerile unităților agricole, va permite 
concentrarea tuturor tractoarelor la exe
cutarea arăturilor pe întreaga suprafață 
prevăzută.

dacu de Jos au ieșit dis-de-dimineață 
la ărat toate cele 9 tractoare. Și aici lu
crările se află intr-un stadiu avansat. Cu 
realizări bune se prezintă cooperativele 
din Sintereag, Șieu-Măgheruș, Căianu 
Mic, Crainimăț, Dumitra și altele.

Rezultate sub posibilități continuă insă 
să înregistreze cooperativele agricole din 
Beclean (unde s-au arat 40 hectare din 
500), Chiraleș, Archiud, Monor, Stupini 
etc. In zilele următoare, ritmul de efec
tuare a arăturilor adinei trebuie intensi
ficat, mai ales în cooperativele care au 
terenuri situate în pantă sau mai nisi
poase, unde se poate lucra cu mai mult 
spor.

Intr-o zi doar

800 hectare...

Cupluri de tractoare
Tn unitățile agricole ale județului Ti

miș, din cauza excesului de umiditate, 
executarea arăturilor de toamnă este 
îngreunată. Adesea este nevoie să fie 
cuplate cite două tractoare la un 
plug cu trei brăzdare. Cuplarea tractoa
relor este singurul mijloc de a efectua 
arături pe soluri imbibate de apă. 
Numeroși mecanizatori lucrează cu 
mult spirit de inițiativă și abne
gație, neprecupețind nici un efort 
pentru urgentarea acestei importante lu
crări. Mecanizatorii din cadrul S.M.A. 
Gâvojdia au executat arături pe 70 la 
sută din suprafața prevăzută, cei din ca
drul S.M.A. Bethausen și Peciul Nou — 
67 la sută, Făget și Orțișoara — 64 la 
sută etc. Realizările pe ansamblul județu
lui ar putea fi mult mai bune dacă tere
nurile ar fi eliberate de coceni. Anali- 
zind această situație, direcția generală a 
agriculturii județene a întreprins o serie 
de măsuri de întrajutorare între unită
țile agricole. Spre exemplu, peste 100 de 
tractoare și un număr însemnat de mij
loace de transport au fost deplasate din 
zona de deal a județului în cooperati

BISTRIȚA-
NĂSĂUD

»•__________ .

Mecanizatorii

se întrajutorează
în județul Bistrița-Năsăud se fac efor

turi deosebite pentru realizare integrală 
a planului de arături adinei. Pentru a fi 
utilizat din pli>n parcul de tractoare, spe
cialiștii agricoli urmăresc îndeaproape, 
zi de zi, în fiecare unitate agricolă, apli
carea măsurilor operative stabilite în 
vederea încheierii grabnice a arăturilor. 
Investigațiile de pe teren arată că din 
totalul parcului de tractoare, 70 la sută 
sint folosite la arături, iar restul la 
transporturi și la lucrările in pomicul
tură. Bune rezultate dă repartizarea te
renului pe fiecare tractorist de la secțiile 
de mecanizare — teren pe care il ară și 
va continua să-l lucreze și în anul viitor, 
apiicindu-se acordul global. Intrucît a- 
cum sînt condiții grele pentru efectuarea 
arăturilor, mecanizatorii s-au asociat in 
grupe formate din 2—3 tractoare pentru 
a se intrajutora. La cooperativa agricolă 
Blăjenii de Jos, de exemplu, în dimi
neața zilei de 7 decembrie, cele 8 trac
toare. împărțite pe grupe, au început 
arăturile încă de dimineață pe tarlalele 
„Lăzuț" și „Măzăriște". Din totalul de 
408 hectare, aici s-au arat 358. „în 2—3 
zile, ne asigură președintele cooperativei, 
Ion Triboacă, terminăm arăturile adinei44.

în aceeași zi, la cooperativa din Bu-

Oltul este unul dintre județele cu cele 
mai mari suprafețe nearate. Dacă în 
unele stațiuni pentru mecanizarea agri
culturii se acționează energic, cu respon
sabilitate pentru încheierea arăturilor, in 
alte locuri se așteaptă... vreme mai bună. 
Folosindu-se eficient, ziua și noaptea, 
forța mecanică la cooperativele agricole 
Drăgănești Olt și Piatra-Sat, arăturile 
au fost încheiate. Mult avansate sint și 
unitățile agricole din zona S.M.A. Balș, 
unde mai sint de arat doar 700 hectare.

Ritmul de lucru ce se realizează zil
nic pe județ este însă mai mic decît 
cel planificat. Evident, condițiile de 
lucru sint grele, dar orice bun gospodar 
știe că este mai bine să are acum decît 
in primăvară. în ziua de 6 decembrie 
a.c., de exemplu, s-au arat doar 800 
hectare. S-a lucrat numai în citeva uni
tăți din raza de activitate a S.M.A. Re
cea. Caracal, Corabia, Ștefan cel Mare 
și Izbiceni. La .Ș.M.A. Vlaici nu există 
un program concret al executării ară
turilor. Iată de ce este necesar să se 
controleze permanent starea terenului 
și să se nominalizeze punctele de lucru.

O cauză a ritmului nesatisfăcător la 
arat o constituie faptul că multe trac
toare sint folosite numai la eliberarea 
terenului. S-a stabilit să se transporte 
cocenii Ia capetele tarlalelor sau Ia dru
muri accesibile. Această măsură se 
aplică însă in prea puține cooperative 
agricole. O altă măsură care, de aseme
nea, nu se aplică peste tot este elibe
rarea cu prioritate a tarlalelor ce pot I! 
arate. La cooperativa Curtișoara, de 
pildă, o parcelă de 100 hectare putea fi 
arată dacă era eliberată de tulpinile de 
floarea-soarelui.

Măsurile pentru impulsionarea lucră
rilor să se aplice cu consecvență, astfel 
incit arăturile să se încheie pe toate 
suprafețele.

1 B
oriunde și oricum s-ar manifesta 
mare sau mică, 
de bani sau materiale, 
de muncă sau de timp

INOVATORUL S-A GÎNDIT 
ÎU PRIMUL RÎND 

IA ECONOMII
De curind. treburi de serviciu 

mi-au purtat pașii prin secția 
L 1 C.F.R. Pitești. Aici l-am in- 
tiln.it pe tehnicianul Constantin 
Duminică, care suda de zor o 
mică piesă tronconică — un ar
zător — elementul principal al 
ultimei sale inovații. Este vorba 
de instalația pentru iluminarea 
paletelor de la restricțiile de 
viteză de la calea ferată, pe bază 
de gaz propan, aprobată recent 
spre experimentare. Prin aplica
rea acestei inovații, datorită în
locuirii iluminatului cu petrol 
lampant, numai la o singură re
stricție de viteză se economisesc 
anual 48 492 lei. Dacă se ține 
seama că pe raza Regionalei de 
căi ferate Craiova există 30 de 
asemenea zone de restricție de 
viteză, economiile vor depăși 
astfel un milion de lei. Impor
tante economii se obțin și dato
rită valorificării unei alte 
inovații, din cele 17, cite are în
registrate pină acum tehnicianul 
Constantin Duminică, și anu
me conceperea unui dispozitiv 
mecanic de găurire orizontală a 
traverselor pe tabliere metalice, 
fără scoaterea din cale sau 
Închiderea de linie. Folosindu-se 
acest dispozitiv, atunci cind se 
execută lucrările de izolare a 
podurilor din punct de vedere 
electric, nu se mai închide li
nia ; se evită astfel întirzierea 
trenurilor și. in același timp, 
se reduc cheltuielile de materia
le de la 1 600 lei la 210 lei pe 
pod/zi;

Gheorghe DIACONU 
electromecanic, 
secția ECTz C.F.R. Pitești

Robinete 
și... picături
M-am mutat nu demult in

tr-un apartament din „Dru
mul Taberei", construit prin 
O.C.L.P.P. Unele robinete și in
stalații sanitare erau defecte. 
Evident, este vina celor car,j 
le-au executat și predat în a- 
ceastă stare. Vrind insă să pun 
totul la punct, m-am hotărit 
să caut garnituri și robinete 
noi. Am constatat însă că aces
te piese lipseau din magazine 
ori erau de calitate și dimen
siuni necorespunzătoare, Sau, 
dacă ai nevoie de un robinet, 
nu ți se vinde decît - întreaga 
garnitură. Consider că este o 
obligație elementară a fabrici
lor respective și a comerțului 
să pună la dispoziția cumpără
torilor întreg sortimentul de 
astfel de piese mărunte, nece
sare reparării instalațiilor. Mă 
gindesc că aceasta ar contribui 
la evitarea risipei de apă.

Ileana BRANESCU
str. Valea Roșie nr. 7, 
București

Spiritul gospodăresc se cultivă 
de pe băncile școlii

Cît valorează

Pentru păstrarea 
bunurilor școlii și gos
podări rea rațională a 
acestora s-au organi
zat cu colectivul teh- 
nico-administrativ și 
cu fiecare clasă de e- 
levi in parte discuții 
privind răspunderea ce 
revine fiecăruia dintre 
noi in ce privește în
treținerea mobilieru
lui, clădirii și buna 
folosire a utilajelor și 
instalațiilor din do
tarea scolii. Elevul 
de serviciu. însoțit de 
un cadru didactic, ve
rifică cu atenție, atit 
dimineața, cit și la

încheierea orelor, fie
care sală de clasă, fie
care încăpere și in
stalațiile aferente, spre 
a se cunoaște in orice 
moment starea lor și 
a se combate negli
jențele. In adunări
le generale U.T.C. și 
la orele de dirigen- 
ție insuflam elevilor 
respectul față de va
lorile produse prin 
muncă. intoleranta 
față de risipa de ma
teriale in atelierele- 
școală. In acest sens 
s-a organizat și un 
concurs pentru cea 
mai frumoasă și cu

rată sală de clasă, cu 
disciplina cea mai 
bună.

închiderea oricăror 
canale prin care s-ar 
putea irosi materiale
le. cultivarea spiritu
lui gospodăresc con
stituie preocupări de 
primă importantă în 
activitatea instructiv- 
educativă din liceul 
nostru.

Ing.
Titus PAVELESCU 
directorul Liceului 
industrial construcții 
de mașini Timișoara

„Troliile cu cabluri ? Nu știm ale cui sint : stau aici fără documente 
de vreo 7—8 luni și nu le-a reclamat nimeni". (Constantin Tufoi. ma
gaziner. magazia „Lipsuri și prisosuri").

„Avem și beneficiari care nu-și ridică la timp mărfurile, deși plă
tesc locații și taxe de magazinai. Ambele rezervoare împlinesc luni bune 
de cind zac aici : unul este al întreprinderii de proiectare, construcții și 
investiții, celălalt al I.A.T.M.". (Mitică Marin, șef adjunct de stație).

N. RED. : Nu-i vorba că, după cum se vede și din imaginea de mai 
sus, nici gospodarii de prin partea locului nil prea se omoară cu ordinea 
Și grija pentru ceea ce le-a fost dat in păstrare. De, se pare că unele 
metehne sînt molipsitoare.

Ceea ce vedeți in imaginea alăturată nu-i un depozit de fier vechi. 
Dimpotrivă, este un loc unde sosesc fel de fel de produse nou-nouțe : 
Stația C.F.R. „16 Februarie" din Capitală. Numai că. grație nepăsării 
unor beneficiari, unele produse pentru realizarea cărora s-au cheltuit 
bani și energie, se cam învechesc pe aici sau, pur și simplu, își... pierd 
stăpinul.

Construcțiile
9

La începutul acestui 
an, consiliul popular 
al comunei noastre, 
împreună cu Cetățenii, 
a hotărit pietruirea 
drumului comunal Lo- 
man-Săsciori (imprac
ticabil din cauza noro
iului și a pantei din
tre aceste localități), 
construirea unui local 
de școală în satul Pleși 
și a unui magazin uni
versal pentru coopera
tiva de consum din 
satul de centru. Ini-

cinci minute
In cadrul schimbului condus 

de maistrul Constantin Cioba- 
nu, de la secția amoniac a 
Combinatului de îngrășăminte 
azotoase Piatra Neamț, s-a năs
cut o valoroasă inițiativă : re
ducerea la minimum cu putin
ță a duratei intervențiilor, pro
vocate de cauze accidentale, la 
instalații și agregate. Bunăoară, 
ca să mă refer numai la un 
singur exemplu, reducerea cu 
numai cinci minute a timpului 
de schimbare a supapelor de la 
compresoarele de gaz convertii 
aduce secției, de fiecare dată, 
un spor de producție de 0,5 
tone amoniac. Faptul este po
sibil datorită siguranței și pre
ciziei cu care se execută ope
rația respectivă. Pentru ca ini
țiativa să dea cit mai bune re
zultate, operatorii chimiști din 
cadrul schimbului și-au însușit 
și cunoștințe de lăcătușerie, e- 
fectuind ei inșiși. atunci cind 
este nevoie, asemenea operații 
în cele mai bune condiții și in 
cel mai scurt timp posibil. In 
felul acesta, chimiștii din 
schimbul respectiv, ca și din 
celelalte schimburi, iși depă
șesc in fiecare lună sarcinile 
de producție.

Teodor STAVĂR
Combinatul de îngrășăminte 
azotoase Piatra Neamț

NEGLIJENȚA - 
cale spre risipă
Pe strada Păcii din Galați 

s-a spart, incă din luna sep
tembrie a.c.. conducta de apă 
potabilă și, de atunci, apa se ri
sipește. Ce fac gospodarii ora
șului ? Deși sesizați, în mai 
multe rinduri, salariații servi
ciului deranjamente apă n-au 
luat nici o măsură.

Și incă ceva. Tot pe strada 
noastră există o clădire în care 
a funcționat pină nu de mult 
spitalul nr. 2. Ei bine, această 
clădire, in loc să fie reparată 
și amenajată pentru a servi la 
ceva, a fost lăsată în paragină. 
Nu-i și aceasta o formă de ri
sipă ?

Constantin OtARU
pensionar, str. Păcii 34, Galați

s-au terminat. Dar de materialele rămase cine
țiative valoroase, ne
cesare pentru dezvol
tarea și modernizarea 
localității noastre, la 
realizarea cărora săte
nii și-au adus din plin 
contribuția. In scri
soarea de fată insă, do
resc să aduc in discu
ție citeva aspecte de 
risipă, de lipsă de spi
rit gospodăresc. Pen
tru școala din satul 
Pleși s-au confecțio
nat circa 30 000 bucăți 
cărămidă, s-a adus o

mare cantitate de pia
tră, s-a recuperat ma
terialul lemnos rezul
tat din demolarea unui 
local vechi, in care a 
funcționat școala. La 
terminarea construc
ției au rămas multe 
materiale neintrebu- 
ințate : cărămidă, ți
glă. scinduri etc., care 
stau împrăștiate Ia 
voia intîmplării în 
jurul școlii, de parcă 
nimănui nu i-ar mai 
face trebuință. In a-

are grijă?
celași timp, risipă de 
materiale se înregis
trează și pe șantierul 
magazinului universal 
amintit.

Este timpul ca ase
menea stări de lucruri 
să fie repede înlătura
te. iar materialele res
pective. care înseam
nă bani și muncă, să 
fie cu grijă gospodă
rite.

Petro FILIMON 
comuna l.oman, 
județul Alba

J

Ștafeta
inițiativelor

Un itinerar posibil între Oradea și Pitești — 
prin Valea Jiului — sugerat de experiența lăudabilă 

a comuniștilor, a unor organizații de partid

Rindurile de față nu-și propun să 
fie o „trecere in revistă", o relatare 
a desfășurării dezbaterilor din cadrul 
unei recente analize care a avut loc 
la Comitetul municipal de partid Pe
troșani. Aici a fost abordată o paletă 
largă de probleme din cele mai di
verse, subordonate acelorași preocu
pări majore : infăptuirea indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul vizitei de lucru făcute in 
Valea Jiului, în vederea creșterii 
producției de cărbune, indeplinirii 
ritmice a planului de către toate ex
ploatările miniere, ridicării nivelului 
de viață al minerilor.

O idee enunțată în intervențiile 
lor, într-un fel sau altul, de mai 
mulți participanți la dezbateri, în 
vederea îndeplinirii acestor sarcini, a 
adus cu sine întrebarea : cît de re
pede este cunoscută și valorificată 
zestrea de preț a gindirii tehnice, a 
inițiativelor de largă aplicabilitate, 
apărute in întrecerea consacrată rea
lizării inainte de termen a cincina
lului ? S-a vorbit, de pildă, despre 
calea dezvoltării în anii următori a 
producției de cărbune, sarcină clar in
dicată de către secretarul general al 
partidului. Ca intr-un adevărat co
locviu. oamenii se confruntau în le
gătură cu căile extinderii mecanizării 
lucrărilor din subteran și, pe această 
bază, a sporirii productivității mun
cii. Era. firește, preocuparea căreia 
trebuia să i se subordoneze toate 
eforturile colectivelor de aici. „A- 
ceasta cu atit mai mult — spunea di
rectorul general al Centralei cărbu
nelui Petroșani, tovarășul ing. Vasile 
Ogirlaci — cu cit ne-au fost acordați 
acum 30 milioane lei valută supli
mentar pentru achiziționarea de uti
laj minier. Este timpul să gindim cu 
toată responsabilitatea și competen
ta ce instalații vom achiziționa, unde 
le vom introduce, cum să le folosim 
la capacitatea maximă intrucît se 
știe că pînă acum numeroase utilaje 
din dotarea minelor au fost utilizate 
defectuos".

Ne-am amintit că asemenea în
trebări referitoare la folosirea mai 
bună a capacităților de producție 
existente, la necesitatea ca toate ca
drele de specialiști, ingineri și tehni
cieni să promoveze mai mult tehnica 
și tehnologiile noi, le-am auzit for
mulate și în alte unități din țară. 
Ne-am amintit, de asemenea, că au
zind asemenea întrebări am avut, 
totodată, prilejul să consemnăm și 
răspunsuri concretizate în găsirea so
luțiilor așteptate.

...Combinatul de exploatare și in
dustrializare a lemnului din Oradea. 
Aici, într-o adunare de partid, în 
care se analizaseră căile de sporire a 
eficienței economice, de introducere 
a unor noi tehnologii de lucru, a fost 
formulată inițiativa : „Fiecare ingi
ner, economist și tehnician să elabo
reze un studiu de raționalizare, a 
cărui eficiență să fie cel puțin egală 
cu salariul pe un an". Recepționaiă 
pe loc, aplicată fără ezitări, această 
idee a Început să rodească ; inteli
gența, pregătirea specialiștilor, senti
mentul pasiunii profesionale și al da
toriei au găsit făgaș prielnic pentru 
a fructifica din plin ; în numai citeva 
luni, din cele 36 de teme de studiu 
lansate. 19 au și fost elaborate. Tră- 
gind linia de adunare, sub lista te
melor de studii, am aflat că eficiența 
lor economică se ridică Ia aproape 5 
milioane de lei.

...Pitești. In același gînd cu oră- 
denii, colectivul de ingineri din ca
drul secției rafinărie de la Grupul 
industrial petrochimic Pitești este

autorul unei bogate activități tehni- 
co-științifice. Am consemnat-o, vor
bind de acțiunea lansată aici sub de
viza : „Fiecare inginer să rezolve in 
cursul unui an un studiu lehnico- 
economic !“. în fapt, cele 18 teme de 
studiu repartizate unor ingineri se și 
materializaseră, cu efecte dintre cele 
mai favorabile, asupra introducerii 
unor tehnologii noi de fabricație, mă
ririi capacității de prelucrare a rafi
năriei față de prevederile din proiect, 
optimizării regimurilor tehnologice, 
reducerii consumurilor specifice, 
ceea ce, în final, adaugă, in contul 
de eficiență a activității acestei uni
tăți economice 70 de milioane lei 
producție marfă suplimentară.

La cele consemnate mai sus 
ne-am gîndit ascultînd întrebările 
pe care și le puneau comuniștii din 
Petroșani : oare asemenea inițiative, 
„omologate" de practică, bun al gin
dirii unor colective, bun al gindirii 
tehnice a țării, nu și-ar putea găsi 
ecou și in Valea Jiului, aflată în pra
gul unui puternic reviriment al acti
vității sale ?

Un răspuns afirmativ la această 
întrebare am primit din partea tova
rășului Clement Ncgruț, prim secre
tar al Comitetului municipal de par
tid Petroșani.

— Eforturilor materiale și finan
ciare făcute de stat pentru achizițio
narea de utilaj minier avem datori* 
să le răspundem prin efortul propriu, 
îndeosebi de gindire tehnico-organi- 
zatorică, spre a asigura funcționarea 
capacităților de producție din dotare 
la parametrii cei mai inalți. Conco
mitent trebuie larg activizate con
cepția și căutările proprii pentru gă
sirea unor soluții tehnice optime. Un 
început promițător a fost făcut. Se 
lucrează, pe plan local, la Uzina de 
utilaj minier Petroșani, pentru asi
milarea și construirea unui cadru pâ- 
șitor care se va experimenta în tri
mestrul II al anului viitor. Această 
lucrare este încredințată unui mă
nunchi de ingineri, tehnicieni și mun
citori de înaltă calificare. în exploa
tările miniere din Valea Jiului exisiă 
525 de ingineri, 610 tehnicieni, 950 
maiștri, 50 de economiști cu studii 
superioare — un potențial de con
cepție și gindire creatoare, de compe
tență profesională extrem de prețios. 
Aplicarea pe scară largă — și cît. mai 
curind posibil de către organizațiile 
noastre de partid — a inițiativelor 
care urmăresc valorificarea deplină a 
acestor importante rezerve interne 
este absolut necesară. Vom trece ho
tărit, fără nici o aminare, la organi
zarea acestei activități, la stimularea 
prin toate mijloacele de care dispu
nem a căutărilor întreprinzătoare, 
spiritului inventiv, la punerea în 
valoare a inteligenței și pregătirii 
cadrelor noastre de specialiști ; cul- 
tivind mai mult decît pină acum res
ponsabilitatea și simțul datoriei aces
tor cadre pentru progresul tehnic in 
minele noastre, vom determina orga
nizațiile de partid să deschidă un foc 
concentric pentru combaterea como
dității in gindire, blazării și spiritu
lui rutinier, a mentalității unora că 
„cu lopata am lucrat pină acum, cu ea 
vom lucra și de acum înainte". Sin- 
tem siguri că o asemenea investiție 
de gindire tehnică și organizatorică 
va fi rambursată însutit.

Am înțeles, prin urmare, că eei 
dinții in măsură să determine ca pe 
ruta inițiativelor să existe o „via 
Valea Jiului" sint comuniștii de aici.

Constantin MORARU

tiln.it
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0 interesantă experiență metodică

Este bine cunoscut că ritmul 
Înalt al creșterii economice con
stituie una din caracteristicile 
principale ale dezvoltării României 
în anii construcției socialiste. 
Conferința Națională a partidului 
din vara acestui an, ținînd seama 
de necesitatea stringentă de a ac
celera progresul țării și a asigura 
astfel ajungerea din urmă a sta
telor avansate economic, a hotărit 
ca dezvoltarea noastră economică 
să aibă loc intr-un ritm mai rapid.

Recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
marchează un moment esențial in 
evoluția ritmurilor de dezvol
tare. Planul pe 1973. dezbătut cu 
acest prilej, asigură, comparativ cu 
prevederile inițiale ale cincinalului, 
îmbunătățiri substanțiale la toți in
dicatorii. Bunăoară. în anul viitor 
producția industrială urmează să 
crească cu 16,2 la sută, iar venitul 
național cu 14 la sută. Amploarea 
prevederilor planului cere iden
tificarea și mobilizarea importan
telor rezerve de creștere a pro
ducției și a eficienței acesteia in 
fiecare unitate și în fiecare loc de 
muncă. întrebarea cu privire la iz
voarele creșterii economice în rit
mul înalt prevăzut vizează, așadar, 
preocupările tuturor colectivelor da 
oameni ai muncii.

Un răspuns, chiar sumar, nu 
poate scăpa din vedere adevărul 
esențial că hoiărîtoare pentru a- 
sigurarea unui ritm inalt de creș
tere economică este opțiunea de a 
repartiza o cotă însemnată din 
venitul național pentru fondul na
țional de dezvoltare. Aceasta 
creează condițiile necesare pentru 
lărgirea și perfecționarea aparatu
lui de producție, ceea ce condi
ționează, în ultimă instanță, acce
lerarea ritmului de creștere a ve
nitului național, introducerea pro
gresului tehnic. modernizarea 
structurii economiei naționale. Așa
dar, între nivelul fondului na
țional și cel al creșterii economice 
există un raport strins de intercon- 
diționare. Tocmai pe o asemenea 
bază a fost posibilă majorarea con
siderabilă in actualul cincinal.» pro
gramului de investiții.; in. 5 ani 
vom investi tot atit cit s-a in
vestit în întreg deceniul 1961—1970.

Am elucida problema numai în 
parte dacă ne-am opri cu expli
cația aici. Este un fapt bine cunos
cut că dezvoltarea accelerată a e- 
conomiei depinde nu numai de 
mărirea resurselor alocate, ci. într-o 
măsură considerabilă, și de efi
ciența cu care sînt folosite. Toc
mai în acest sens a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în

expunerea sa la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. : „Problema centrală 
a planului pe 1973, ca de altfel a în
tregului cincinal, de a cărei solu
ționare depinde accelerarea dez
voltării economiei românești, o 
constituie îmbunătățirea calitativă a 
întregii activități economice, creș
terea eficienței economice în toate 
sectoarele producției materiale". 
Pornind de la cunoașterea posibili
tăților și necesităților societății 
noastre, expunerea a preconizat di
recțiile în care trebuie acționat in

la obiectivele industriale care ur
mează a fi puse in funcțiune pină 
la sfirșitul actualului cincinal ar 
asigura o producție suplimentară 
pe perioada 1973—1975 de 6—7 mi
liarde lei.

Tot pe această linie trebuie in
tensificate preocupările pentru 
realizarea parametrilor proiectați 
la capacitățile productive date în 
funcțiune în ultimii ani. în nume
roase împrejurări, specialiștii noș
tri au făcut dovada experienței, 
capacității și pregătirii de specia-

poate fi impulsionat și prin folo
sirea cu maximă eficiență a mate
riilor prime, materialelor, semifa
bricatelor. Aceste aspecte le-a a- 
vut in vedere recenta plenară a- 
tunci cind a subliniat necesitatea 
unor eforturi sporite în direcția 
reducerii normelor de consum. în 
acest domeniu continuă să existe 
■importante rezerve nevalorificate.
Plenara C.C. al P.C.R. a subliniat 
că va trebui creată o adevărată ac
țiune de masă, cu caracter perma
nent, pentru raționalizarea consu-

Se prevede accelerarea 
ritmulHi dezvoltării economice 
Care sînt căile de acțiune?

vederea atingerii acestui obiectiv;
Una dintre cele mai importante 

pirghii pentru accelerarea ritmuri
lor de dezvoltare economică o 
constituie utilizarea rațională, la un 
nivel tot mai înalt de eficiență, a 
fondurilor de investiții. De aceea, 
fiecare titular de investiții sau 
proiectant are datoria să acționeze 
cu fermitate în vederea reducerii 
simțitoare a investiției specifice, 
prin eliminarea oricăror supradi
mensionări și finisaje costisitoare, 
inutile, prin pregătirea temeinică a 
condițiilor de executare a lucrărilor, 
■asigurarea din timp a docunjența- 
ției tehnico-economice, contractarea 
utilajelor. în același timp, printr-o 
mai bună organizare și dotare a 
șantierelor, constructorii pot acțio
na cu bune rezultate pe linia redu
cerii duratelor de execuție a in
vestițiilor, ceea ce influențează de 
asemenea favorabil eficiența inves
tițiilor. Potrivit unor calcule, re
ducerea numai cu o lună a ter
menelor de dare în funcțiune și de 
atingere a parametrilor proiectați

litate, au trecut examenul unor 
complexe confruntări cu exigen
țele tehnicii moderne. Or, tocmai 
acest capital inestimabil, existent 
în unitățile producătoare, îndrep
tățește aprecierea din expunerea 
la plenară că anul 1973 va trebui 
să fie un an de cotitură în ce pri
vește realizarea parametrilor pro
iectați.

Folosirea intensivă a tuturor ca
pacităților de producție reprezintă 
o altă cale de creștere a eficien
ței econoipice. De aceea, plenara a 
indicat că în fiecare unitate eco
nomică, fie ea mare sau mică, tre
buie să se treacă rapid la aplica
rea de măsuri ferme care să asi
gure creșterea timpului de utili
zare a mașinilor și instalațiilor. In 
acest scop se impun încărcarea 
corespunzătoare a tuturor mașini
lor și utilajelor, buna lor între
ținere și repararea Ia timp, genera
lizarea schimbului II și extinde
rea schimbului III. îmbunătățirea a- 
provizionării fehnico-materiale.

Ritmul dezvoltării economice

murilor specifice, acțiune care să 
antreneze, alături de oamenii 
muncii, toate cadrele de concepție.

Coroborarea prin plan a tuturor 
factorilor enumerați în rîndurile 
de față, ca și a altora, stă la baza 
prevederii din actualul cincinal 
de a reduce ponderea cheltuielilor 
materiale în produsul social cu peste 
5 la sută. Cit de importantă este în
făptuirea exemplară a acestui 
obiectiv esențial al planului cin
cinal rezultă din faptul că in spa
tele celor 5 procente de chel
tuieli materiale se află un venit 
național de circa 40 de miliarde 
lei, adică aproape o pătrime din 
întregul spor de venit national din 
această perioadă.

Alături de gospodărirea cit mai 
bună a resurselor materiale, un rol 
hotăritor in menținerea ritmuri
lor înalte de creștere economică 
il dețin resursele umane. Desi
gur, este vorba nu numai de 
volumul lor — aspect deosebit 
de important de care conduce
rea partidului nostru ține seama in

proiectarea în perspectivă a evolu
ției economice — ci mai ales de 
modul in care aceste resurse sînt 
folosite. Acest proces calitativ este 
expresiv ilustrat de creșterea pro
ductivității muncii sociale. în etapa 
actuală, ridicarea productivității 
muncii se detașează ca un factor 
de prim ordin al progresului socie
tății noastre socialiste. Sporirea 
înzestrării tehnice a muncii prin e- 
chîparea întregii economii cu ma
șini și utilaje moderne, de înalt ran
dament, îmbunătățirea radicală a 
structurii populației ocupate, in 
sensul creșterii simțitoare a ponde
rii celor ce lucrează în industrie și 
construcții, creșterea gradului de 
instruire și calificare a celor ce 
muncesc sînt principalele căi de ri
dicare a productivității muncii, asu
pra cărora partidul nostru concen
trează eforturile.

Din cele arătate pină acum se 
desprinde clar ideea că asigurarea 
urmi ritm inalt de creștere econo
mică este condiționată, in primul 
rind, de eforturile proprii ale po
porului nostru. Nu-i mai puțin a- 
devărat că acest efort poate fi 
potențat prin sporirea partici
pării țării noastre la diviziunea 
internațională socialistă a muncii, 
la schimburile economice și la coo
perarea internațională. Pornind de , 
la înțelegerea • acestei necesități, 
ca un factor al dezvoltării accele
rate, prognozele prevăd pentru 
perioada 1976—1990 o devansare 
continuă a ritmului de creștere a 
comerțului exterior asupra ritmu
lui de creștere a produsului social. 
Alături de sporirea volumului co
merțului exterior va avea loc îm
bunătățirea structurii lui și, în pri
mul rînd, a exportului. De la 25 
la sută, cît reprezintă în prezent 
ponderea construcțiilor de mașini 
în totalul exportului, aceasta ur
mează să sporească la circa 45 la 
sută în 1990,

Toți acești factori, care fac posi
bilă asigurarea unui ritm înalt de 
creștere economică, trebuie să fie 
puși neîntîrziat în valoare de că
tre organele și organizațiile de 
partid, de către organele de con
ducere colectivă a întreprinderilor 
și de fiecare om al muncii pentru 
a contribui din plin la accelerarea 
dezvoltării economico-sociale a ță
rii, la înfăptuirea plenară a prin
cipiilor socialismului, la creș
terea nivelului de trai, la așezarea 
temeliilor trainice pentru edificarea 
comunismului.

Lector universitar 
G. PĂRAIANU

„DEZBATEREA
DE CAZ"

în eforturile pentru legarea cît mai strinsă a învățămintulul d« 
partid de sarcinile actuale, de problemele care preocupă fiecare co
lectiv, organele de partid îmbogățesc în permanență paleta metode
lor de lucru cu cursanții. Astfel, in numeroase întreprinderi din ju
dețul Satu-Mare este folosită tot mai mult „dezbaterea de caz". In 
legătură cu aceasta ne-am adresat tovarășului VASILE FECHETE, 
director adjunct al cabinetului județean de partid Satu-Mare.

ÎNTREBĂRI Șl RĂSPUNSURI
Cu prilejul dezbaterii prevederilor 

plopului pe 1973, Plenara C.C. al 
P.C.R. din 20-21 noiembrie a.c. a 
stabilit o serie de măsuri pentru 
îmbunătățirea in continuare a con
ducerii și planificării activității e- 
conomico-sociale. Noile măsuri se 
încadrează in spiritul hotăririlor 
Conferinței Naționale a partidului, 
al legii recent adoptate cu privire 
la dezvoltarea economieo-socială 
planificată a României. Vizind 
schimbarea modului de soluționare 
a unor probleme de bază ale plani
ficării, aceste măsuri concretizează 
de fapt o nouă concepție de elabo
rare a planului în ansamblul său, 
care își găsește reflectarea încă 
in planul pe anul 1973.

în cadrul acestei noi concepții, 
pentru prima oară în cadrul econo
miei noastre planificate s-a asi
gurat integrarea în prevederile 
planului de stat a angajamentelor 
asumate de colectivele de oameni 
ai muncii, concretizate și corelate 
sub formă de planuri suplimentare. 
Indicatorii sintetici de producție și 
export se vor planifica între limi
te — niveluil minim corespunzind 
sarcinilor inițiale înscrișe în cinci
nal, iar nivelul maxim incluzînd 
planul suplimentar, care înglobează 
angajamentele comitetelor jude
țene de partid, ale organizațiilor 
de partid și ale întreprinderilor ; la 
indicatorii calitativi, planul va ou- 
prinde un singur nivel, corespunză
tor planului îmbunătățit.

Se cuvine reținut că planul este 
unitar și, ca atare, el trebuie con
siderat de fiecare colectiv ca fiind 
obligatoriu în întregul său la para
metrii maximali, întrucît numai 
astfel pot fi asigurate corelațiile 
necesare echilibrului dezvoltării, 
respectiv constituirea și repartiza
rea resurselor materiale, financiare, 
de cadre etc. Drepturile bănești 
«le salariaților urmează însă să se 
stabilească pornindu-se de la limi
ta minimă de producție și export 
prevăzută in plan. Pentru reali
zarea planului suplimentar asumat.

colectivele vor beneficia de stimu
lente materiale, ca pentru depăși
rea planului. în felul acesta se asi
gură o cointeresare mai bună a 
acestora în asumarea de sar
cini mobilizatoare incă din faza de 
elaborare a planului, se creează 
condiții pentru înlăturarea tendin
ței de subestimare a posibilităților 
proprii, care s-a făcut deseori sim
țită cu ooazia formulării propune-

— ca, de exemplu, producția de 
piese de schimb, producția de uti
laje tehnologice, o parte a produc
ției industriei ușoare — urmează să 
fie întoouiți cu indicatori fizici, 
care să nominalizeze concret în
treaga gamă de produse ce face 
obiectul sarcinii respective. în a- 
ceste condiții, se prevede ca, pînă la 
finele anului în curs, să se nomina
lizeze, pină la ultimul reper și sub-

tățile beneficiarilor. Sub paravanul 
unor asemenea indicatori, uzinele 
constructoare de mașini, de exem
plu, au avut posibilitatea să depă
șească adeseori prevederile planului 
fără a realiza integral unele din 
sortimentele planificate. acope
rind nerealizar-ea unor utilaje sau 
piese de schimb cu depășiri sub
stanțiale la alte produse. Or, pu
nerea în funcțiune a unor noi ca-

— Ce înțelegeți prin 
,.dezbaterea de caz" în 
cursurile de partid ?

— Punerea în discu
ția cursanților a unei 
probleme majore din 
activitatea unității 
respective, pentru ca 
și prin intermediul 
învățămintulul de par
tid să se acționeze în 
vederea înțelegerii de
pline a importanței ei, 
a creării unei largi o- 
pinij colective în spi
ritul soluționării ei 
optime — iată ce în
seamnă în accepția 
noastră „dezbaterea 
de caz". Desigur, a- 
ceastă raportare la si
tuația concretă de la 
fiecare loc de muncă 
trebuie să caracteri
zeze îndeosebi orice 
dezbatere in învăță- 
mîntul de partid. 
Ceea ce aduce nou 
„dezbaterea de caz" 
este faptul că ea 
concentrează de la 
bun început atenția 
cursanților asupra li
nei anumite probleme, 
considerată esențială, 
face din ea un „caz", 
supunind-o unei ana
lize amănunțite sub 
toate aspectele. Bună
oară, la fabrica de 
mașini casnice emai
late „23 August" din 
Satu-Mare, comitetul 
de partid, analizînd 
activitatea întreprin
derii sub raportul exi
gențelor formulate în 
documentele de partid, 
a apreciat că mai e- 
xistau destule posibi
lități de. a îmbunătăți 
folosirea capacităților 
de producție. Pentru 
a îndrepta atenția co
muniștilor. a celor
lalți muncitori spre 
identificarea acestor 
posibilități, a organi
zat în învățământul de 
partid dezbateri pe a- 
ceastă temă.

— Cum se desfă
șoară o asemenea 
„dezbatere de caz ?“

— în situația a- 
mintită mai sus, pro
pagandistul a început 
prin a expune, cu a- 
jutorul unor date și 
calcule economice con

crete, modul în care 
sînt folosite utilajele 
in întreprinderea res
pectivă, precum și ur
mările pe care le-ar 
avea creșterea, fie și 
cu un singur procent, 
a indicelui de utilizare 
a capacităților de pro
ducție. A făcut, cu alte 
cuvinte, cunoscută im
portanța problemei. A 
urmat apoi analiza de
taliată, însoțită de noi 
date, a factorilor care 
concură la mărirea 
gradului de folosire a 
capacităților produc
tive ; în acest con
text cursanții au dez
bătut pe larg sarcinile 
ce. le revin lor, ca 
muncitori în secția în
treținere : reducerea 
duratei reparațiilor, 
executarea lor la pa
rametrii calitativi su
periori, întreținerea 
corespunzătoare a uti
lajelor, folosirea in
tensivă a celor 480 
de minute de lucru. 
Și pot să afirm că au 
făcut-o cu destul fo
los, dacă avem în ve
dere observațiile, su
gestiile și propunerile 
cu care s-au încheiat 
dezbaterile amintite.

— A reieșit, din 
spusele dumneavoas
tră, că asemenea dez
bateri, pornind de la 
situații concrete, cu
noscute de cursanți, 
dau naștere unui 
schimb viu de opinii, 
din care se desprind 
concluzii ' valoroase 
pentru .' activitatea 
cursanților. Acestea-ar 
fi avantajele ' „dezba
terii de caz“. Care ar 
fi rigorile sale ?

— Rigorile de care 
mă întrebați se referă 
in cea mai mare par
te la propagandist. Și 
iată de ce : in primul 
rînd documentarea a- 
cestuia trebuie să fie 
mai amplă. Nu numai 
că el trebuie să fie 
la curent cu cele mai. 
noi aprecieri din do
cumentele de partid 
asupra problemei puse 
în discuție, dar tre
buie să facă și un e- 
fort de investigare in 
secția sau întreprinde
rea respectivă. Nu

meroși propagandiști 
ne-au mărturisit că re
zervă multe ceasuri 
pentru documentare, se 
consultă cu conducăto
rii locurilor de produc
ție, își verifică conclu
ziile in discuții la or
ganele de partid din 
unitățile respective.

Desigur că propa
gandistul trebuie să 
conducă de așa mani
eră dezbaterea incit 
aceasta să nu se trans
forme într-o consfă
tuire de producție o- 
bișnuită, să nu alu
nece in practicism, in 
tehnicism ; aspectele 
concrete trebuie exa
minate prin prisma 
politicii economice a 
partidului, punindu-se 
permanent in evidență 
sensurile ei și căile 
aplicării în practică. 
Interesul pe care 
l-au stârnit „dezba
terile de caz" în în
treprinderi ca : ,,23
August", „Ardeleana", 
„Unio" și „Mondiala" 
din Satu-Mare, „Ar
dealul" din Cărei, 
„Victoria" din Tăș- 
nad, utilitatea lor deja 
dovedită arată că me
toda merită să fie cit 
mai larg răspindită.

— Ce-și propune în 
acest sens cabinetul 
județean de partid ?

— înainte de toate 
ne-am gmdit să orga
nizăm un schimb de 
experiență, în cadrul 
căpruia.'; ♦propagandiștii 
bare ah realizat „dez
bateri de caz" reușite 
să împărtășească din* 
experiența lor. In al 
doilea rînd ne-am pro
pus să trimitem lec
tori ai cabinetului nos
tru care să organizeze 
asemenea dezbateri- 
model la cursurile de 

Ne mai gîn- 
la per- 

meto-
u-

partid, 
dim apoi 
fecționarea 
dei prin folosirea 
nor mijloace moderne 
audio-vizuale : diapo
zitive, diafilme, chiar 
filme ale cinecluburi- 
lor.

S-a adapiai o nana caaceptie 
de elaborare a planului 

în ce constau avantajele ei?
rilor de plan ale întreprinderilor. 
Recunoașterea materială și morală 
a efortului încununat de realizări, 
estimarea judicioasă a contribuției 
fiecăruia în procesul muncii consti
tuie, indiscutabil, un factor impor
tant de mobilizare a energiilor, de 
canalizare a lor spre activități . de 
înaltă utilitate și eficiență.

Actuala concepție de elaborare a 
planului preconizează îmbunătățiri 
și in sistemul indicatorilor de plan, 
in sensul orientării. în mai mare 
măsură, spre obiective concrete. 
Astfel, o serie de indicatori 
globali, exprimați de obicei valoric

ansamblu, întreaga producție a anu
lui 1973 ; sarcini asemănătoare sînt 
prevăzute în ceea ce privește no
minalizarea exporturilor, a produc
ției de piese de schimb, a volumu
lui de investiții etc. Aplicarea unei 
asemenea măsuri are în vedere în
lăturarea unor deficiențe care se 
mai manifestă, in special, în do
meniul aprovizionării tehnico-ma- 
teriale și in realizarea planurilor 
de cooperare intre întreprinderi. 
Planificarea pe bază de indicatori 
globali a permis deseori realizarea 
unei structuri neconforme cu cerin
țele economiei, respectiv cu necesi-

pacități și obiective industriale este 
de neconceput fără montarea tutu
ror utilajelor care intră în compo
nența acestora ; de asemenea, efec
tuarea unei reparații temeinice im
pune existența tuturor pieselor și 
lipsa oricăreia dintre ele făcînd im
posibilă încheierea lucrării respec
tive. în alte cazuri, planificarea pe 
baza indicatorilor globali a dat po
sibilitate unor întreprinderi să fa
brice produse de tehnicitate redu
să. in raport cu dotarea acestora.

îmbunătățiri substanțiale aduce 
noua concepție de planificare și în 
ceea ce privește eșalonarea in timp

— pe trimestre, luni, zile — a sar
cinilor de plan. Pentru a se evita 
aglomerarea cu sarcini a trimestru
lui IV, numărul indicatorilor la care 
se stabilește prin planul de stat de- 
falearea trimestrială a fost mult 
sporit ; defalcarea pe trimestre are 
totodată in vedere încărcarea cît 
mai bună a trimestrelor I și II. Evi
tarea muncii ..în asalt" a impus de
falcarea sarcinilor de plan pe luni 
în cadrul fiecărui trimestru și pe 
zile în oadrul fiecărei luni. Astfel 
se creează condițiile propice pentru 
o mai bună folosire a capacităților 
de producție, pe baza realizării rit
mice a sarcinilor planificate.

în ansamblul măsurilor de per
fecționare a conducerii și planifică
rii economiei se înscriu și cele re
feritoare la activitatea de investiții 
și comerț exterior. Dincolo de as
pectul particular al măsurilor pro
puse se vede limpede preocuparea 
partidului nostru de a impulsiona 
puternic, prin intermediul planului, 
valorificarea tuturor rezervelor, in 
vederea creșterii rapide a eficien
ței economice și în aceste sectoare 
vitale ale economiei naționale.

Se cuvine, de asemenea, relevat 
că toate măsurile pe care le pre
conizează noua concepție de plani
ficare urmează să fie aplicate în 
condițiile sporirii oontinue a rolului 
conducător al partidului în toate 
domeniile, ale participării clasei 
muncitoare; a maselor largi de oa
meni ai muncii la întreaga activi
tate de conducere și organizare a 
economiei. Crearea consiliilor de 
control muncitoresc și a comisiilor 
pe domenii — organisme cu. atri
buții directe în soluționarea pro
blemelor activității economice și so
ciale a întreprinderilor — consti
tuie o chezășie îji plus că noua 
Concepție de planificare își va dez
vălui din plin avantajele în fieca
re unitate productivă.

Paul MANDA 
director adjunct 
în Comitetul de Stat 
al Planificării

Convorbire 
realizată de
Silviu ACHIM

Propagandiști, lectori, participant

la învățâmîntul de partid
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o carte utilă
Dacă studiați

• Problemele demo
crației noastre so
cialiste

• Problemele eticii și 
echității socialiste

• Construirea socie
tății socialists mul
tilateral dezvol
tate

CiTEVA RECOMANDĂRI BIBLIOGRAFICE

• Realitățile lumii 
contemporane, 
probleme actuale 
ale politicii noas
tre externe

pe masa dv. de lucru
Consultați :

„UȘI DESCHISE LA PARLAMENT" i 
un amplu documentar despre Ma
rea Adunare Națională

„OMUL EXEMPLAR ÎN CiMPUL 
MAGNETIC AL ETICII COMUNIS
TE" : o contribuție la dezbaterea 
„Proiectului de norme”

„COMPENDIU DEMOGRAFIC RO
MÂNESC" si „CAPITALA SI JUDE
ȚELE ȚĂRII ÎN ANUL 25 AL REPU
BLICII" : sinteze cuprinzînd ulti
mele date statistice și cifre compa
rative de ordin economic, social, 
cultural

„MIC DICȚIONAR PENTRU UZUL 
CITITORILOR DE PRESĂ" : 73 de 
termeni politici, sociali, filozofici 
din actualitatea imediată, definiți 
sintetic

1. Câile ritmurilor înalte de creștere econo
mică

Rezoluția Conferinței Naționale a Partidului Comunist 
Român cu privire la realizarea înainte de termen a planu
lui cincinal 1971-1975, creșterea continuă a eficienței acti
vității economice, dezvoltarea colaborării și cooperării 
economice internaționale, in voi. „Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român", pag. 443—453 ; • NICOLAE 
CEAUȘESCU : ..Raport la Conferința Națională a Partidu
lui Comunist Român", in voi. „Conferința Națională a

Partidului Comunist Român", pag. 17—26 ; „Expunere la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 20—21 noiembrie 1972", pag. 
13—36.

2. Concepția nouă asupra planificării
• Rezoluția Conferinței Naționale a Partidului Comunist 

Român cu privire la perfecționarea organizării și condu
cerii vieții sociale și la dezvoltarea democrației socialiste, 
în voi. „Conferința Națională a Partidului Comunist 
Român", pag. 454—465; • NICOLAE CEAUȘESCU: „Raport 
la Conferința Națională a Partidului Comunist Român", in

voi. „Conferința Națională a Partidului Comunist Român", 
pag. 39—42, 46—51 ; „Expunere la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 20 noiembrie 1972", pag. 10—12 • Expunere la „Pro
iectul de lege pentru adoptarea planului de dezvoltare 
economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 
1973", în „Scînteia" nr. 9340. din 24 noiembrie 1972 • Ex
punere la „Proiectul de lege eu privire la dezvoltarea 
economică planificată a României" în „Scînteia" nr. 9339, 
din 23 noiembrie 1972 • în revista „Era socialistă" nr. 2 
(10) — 1972 articolul „Dezvollarea economico-socială pla
nificată a țării".

Sînt doar cîtevc recomandări din sumarul bogat al unui 
volum indispensabil omului bine informat

ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1973
• Sursă bibliografică @ Lucrare enci
clopedică • Lectură instructivă
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FESTIVAL

INTERNATIONAL 

DE POEZIE
Sub auspiciile Uniunii scrii

torilor și Universității popu
lare București, vineri seara a 
avut loc în sala Dalles din Capi
tală un festival internațional de 
poezie închinat celei de-a XXV-a 
aniversări a proclamării repu
blicii.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de Virgil Teodorescu, vice
președinte al Uniunii scriitori
lor, au citit din lucrările lor 
scriitori din R.P. Bulgaria. R.S. 
Cehoslovacă, Cuba, R.D. Germa
nă, Iugoslavia, Polonia, Republi
ca Socialistă România, R.P. Un
gară, U.R.S.S.

(Agerpres)

Semnificația etică 
a unei pasiuni

ȘTIRI

CULTURALE

Dejun oferit de C. C. al P. C. R. 
în onoarea participantilor

Vineri, Comitetul Central al Par
tidului Comunist Român a oferit un 
dejun în onoarea participanților la 
conferința științifică „Structuri so
ciale și relafii sociale în condițiile 
construirii socialismului".

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Leonte 
Râutu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele

*

Vineri s-au încheiat la București 
lucrările conferinței științifice cu 
participare internațională cu tema 
„Structuri sociale și relații sociale în 
condițiile construirii socialismului", 
organizată de Academia „Ștefan 
Gheorghiu", în cadrul manifestărilor 
consacrate celei de-a XXV-a aniver
sări a republicii.

Programul reuniunii din această zi 
a cuprins expunerile prezentate de : 
prof. dr. Mihai Fătu, șef de sector la 
Institutul de studii istorice și social- 
politice de pe lingă C.C. al P.C.R., 
care a vorbit despre structura de 
clasă și raporturile dintre clase în 
preajma trecerii la revoluția socialistă 
din România ; prof. dr. Mircea Bul
gara, prorector al Academiei de stu-

Consiliuilui de conducere, rectorul 
Academiei „Ștefan Gheorghiu", 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Miron Constantinescu, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
precum și membri ai C.C. al P.C.R., 
membri ai conducerii Academiei' 
„Ștefan Gheorghiu".

*

dii economice, despre unele probleme 
privind modificări jn structura social- 
profesională a populației României ; 
Ion Matei, director adjunct al Cen
trului de cercetări sociologice, des
pre contribuția științelor sociale în 
optimizarea structurilor urbane și ru
rale în cadrul activităților de siste
matizare a teritoriilor și localităților ; 
prof. dr. Tudorel Postolache, prorec
tor al Academiei „Ștefan Gheorghiu", 
despre corelația dintre forțele de 
producție și relațiile de producție în 
economia mondială contemporană.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui de conducere, rectorul Academiei 
„Ștefan Gheorghiu".

FESTIVALUL 
FORMAȚIILOR 
CORALE DIN 

CAPITALĂ
în cadrul manifestărilor cul- 

tural-artistice pe care Comite
tul de cultură și educație socia
listă al municipiului București 
le organizează în cinstea aniver
sării unui sfert de veac de la 
proclamarea republicii, la Ate
neul Român și în sala ansam
blului „Rapsodia română" s-au 
desfășurat, în zilele de 7 și 8 
decembrie, festivalul formațiilor 
corale din Capitală, intitulat 
„Cîntare republicii". Sub ba
gheta unor cunoscuți dirijori, 
cele mai valoroase formații co
rale bucureștene au susținut un 
program de cîntece închinate 
patriei socialiste, Partidului 
Comunist Român. precum și 
lucrări din repertoriul coral cla
sic, național și universal.

(Agerpres)

Deși fără scenă profesio
nistă (dar cu statornică pa
siune teatrală), orașul lui 
Aristide Demetriad, Nicu- 
lescu-Buzău. Leonard și 
Vladimir Maximilian. Bu- 
zăul, a găzduit recent. în 
cinstea celei de-a XXV-a 
aniversări a republicii, „Zi
lele dramaturgiei româ
nești". Manifestarea a in
tegrat caracterului festiv 
pe cel de lucru, dovedin- 
du-se un meritoriu schimb 
de experiență al teatrelor 
populare. Pe scenă au evo- 
luat atît formația locală, cit 
și cele din Mediaș și Lugoj. 
au asistat la spectacole și 
au participat la dezbateri 
numeroși reprezentanți ai 
mișcării artistice de ama
tori (unii sosiți din extre
mitățile țării), oameni de 
specialitate din Capitală.

Bilanțul s-a dovedit bun.
Repertoriul a fost echili

brat, reunind dramaturgi 
clasici (Caragiale), autori 
din al doilea pătrar al seco
lului nostru (Victor Ion 
Popa), dramaturgi contem
porani (Aurel Baranga, 
Ion Băieșu, Ștefan Berciu, 
Paul Everac. Leonida Te
odorescu, Alexandru Voi- 
tin). Din spectacolul me- 
dieșean reținem numele lui 
Plaut și — ingenioasă ini
țiativă — pe cel al dra- 
maturgului-cizmar Haos 
Sachs. Epoci și meridiane 
diferite s-au întîlnit pe a- 
fișele de la Buzău, come
diile echilibrîndu-se cu 
drama. Piesele s-au cum
pănit judicios și ca întin
dere — cele intr-un act și 
cele in mai multe acte. O 
singură rezervă reperto
rială : dacă textelor origi
nale cu temă contempora
nă. a celor prezente, le-am 
recunoscut preocuparea ac
tualității, din păcate. din 
punct de vedere literar, 
puține păreau învestfte 
cu girul durabilității. 
Totuși, decît să fi asis
tat la manifestări scenice 
cu o dramaturgie vizînd 
capodopera, dar fără aco
perire în forțele colectivu
lui, preferăm recentul flo
rilegiu in care textele au 
fost la îndemîna interpre- 
ților.

La întîlnirl ca aceea de la 
Buzău simți cum întreaga 
componență a mișcării

noastre de amatori alcă
tuiește de fapt o singură 
familie ; stimezi amatorii 
pentru ardoarea strădaniei, 
te bucuri cînd spectacolele 
lor rezistă la o critică e- 
xigentă, se dovedesc sti
mabile și prin însușirile ar
tistice, nu numai prin 
suflul etic. Am reținut, 
special, din distribuții, pe 
Silvia Ponciu, M. Ada- 
mescu, Ioniță Dragoș, V. 
Sprinceană, D. Mărginea- 
nu. Dacă „Siciliana" (T.P. 
Lugoj) și „Cuiul lui Pe
pelea" (T.P. Buzău) nășteau 
impresii contradictorii prin 
opoziția dintre hazul ac

spectacole buzoiene — 
Cristian Munteanu (secon
dat de Jean Reder), isr la 
Lugoj — Ion Taub. Presti
giul numelor lor nu a fost 
prejudiciat prin intepretă- 
rile amatorilor.

Stimez admirabilele per
formanțe ale artiștilor-a- 
matori, atunci cînd, în jurul 
unui animator, se compune, 
pasionat, colectivul și re
zultă un aliaj omogen, un 
metal artistic trainic și 
strălucitor. După orele de 
lucru în cele mai diferite 
îndeletniciri, actorii-ama- 
tori își aleg ca odihnă stră
dania pe scenă (iar anima

însemnări pe marginea unor spectacole 
ale teatrelor populare din Buzău, Mediaș 

și Lugoj

torilor și montările banale, 
cu scenografii terna, dacă 
„Șantajul" (T.P. Mediaș) 
oscila în jurul corectitudi
nii, dacă spectacolul — com
pus (sub aceeași egidă) in
teresa mai mult prin in
tenție decît prin realizare, 
în schimb „Evadarea" (T.P. 
Buzău), deși se resimțea 
de prelungul timp scurs de 
la premieră, vădea calitatea 
atît în interpretare cit și în 
regie și decor. Aceluiași 
regizor — Cristian Mun- 
teanu — „Zilele dramatur
giei românești" îi datorează 
un alt spectacol meritoriu: 
„Urme pe zăpadă". Tot co
lectivul buzoian a înfățișat, 
în ultima zi a întîlni- 
rii, spectacolul care mi s-a 
părut prim ca valoare: 
premiera „Ancheta" de Al. 
Voitin, în regia și sceno
grafia lui C. Codrescu. Un 
spectacol modern, laconic, 
tensionat, onorând gazdele.

Faptul că, în general, 
partiturile prezentate la 
Buzău au fost bine alese se 
certifică prin calitatea res
pectivelor spectacole. Toate 
semnăturile regizorale au 
aparținut unor profesio
niști, pe afișele medieșene 
și la „Ancheta" — Constan
tin Codrescu, la celelalte

torul, profesionistul scenei, 
între o repetiție și un spec
tacol ..la el", devorează în 
fuga trenului sau a mașinii 
kilometrii care-1 despart de 
căminul artistic adoptiv ; 
o asemenea dăruire ii 
onorează, de ani și ani, pe 
D. D. Neleanu, Dan Radu 
Ionescu, Constantin Co
drescu, Costel Rădulescu și 
mulți alții, rândurile întă- 
rindu-se recent cu profesio
niști tineri ca Aurel Manea, 
Alexandru Tatos și Petre 
Bokor).

Cei mai mulți dintre ac- 
torii-amatori funcționează 
în producția nemijlocită de 
bunuri materiale, ca mun
citori, maiștri, tehnicieni 
(vom cita numai din actorii 
evidențiați în întîlnirea 
triunghiulară de la Buzău): 
Cornel Muscă, Gh. Minescu, 
Petru Anton, Adalbert 
Weiss. Helmuth Zienerth, 
Ion Subțirelu. Alții sînt 
profesori sau învățători: Ion 
Stroie, Doina Bîlcu-Ionescu, 
Romulus Canea. Mioara 
Olteanu. Neli Chirilă e a- 
sistentă medicală. Onița 
Dragomir — contabilă. Jana 
Lucaci e casnică, Al. Vrap- 
ciu — operator cinemato
grafic ; un pregnant actor 
de factură filmică — T. Io

nescu — e frizer. Dar ceea 
ce ii reunește și îi înalță 
pe toți, în pofida în
deletnicirilor și a studiilor 
diferite — e pasiunea : toți 
slujesc cu abnegație arta, 
spectatorii. Dacă opt ore 
zilnic produc, sau înlesnesc 
producerea unor bunuri 
materiale sau spirituale 
destinate societății — fieca
re fiind un subiect care 
acționează asupra unui 
obiect exterior — in orele 
consecutive acestei munci 
ei produc alte bunuri ; ei 
devin acum subiect și o- 
biect totodată, ei produc, 
cu ei înșiși, după legile fru
mosului, alte identități — 
ființele fictive și atît 
de aparte — reale ale 
personajelor pe care le 
vor dărui, prin spectacol, 
celor din jur. Ca să 
facă asta pe scena tea
trului popular din Buzău, 
prețuite actrițe-amatoare ca 
Mioara Burducea și Elena 
Frigescu vin mai mult de 
douăzeci de kilometri, una 
din satul în care e profe
soară, cealaltă din satul în 
care e cooperatoare. îmi 
amintesc o noapte geroasă, 
de-acum cîțiva ani, cînd în
soțeam, într-un autobuz 
vechi. formația teatrului 
popular din Sighet, pe un 
drum montan plin de hîr- 
toape. pînă în Țara Oașului 
și îndărăt ; a doua zi nu a 
lipsit nimeni la condică sau 
la ceasul de pontaj. Uneori, 
pasiunea scenei unește fa
milii peste generații ; la 
Lugoj practică, de ani și 
ani, teatrul, ceferiștii Gan- 
gan. tatăl și fiul ; la Rîmni- 
cu-Vîlcea se ilustrează pe 
scenă familia Moțoc — ta
tăl. mama, fiul, nora... Și 
exemplele pot continua !

După cum se știe, „Zilele 
dramaturgiei românești" de 
la Buzău au inclus și o am
plă dezbatere cu actorii, 
autorii și criticii prezenți 
asupra rolului teatrului de 
amatori. Ne propunem ca 
într-un viitor articol să 
desprindem cîteva conclu
zii privind esența coloc
viului purtat și să reflec
tăm la prioritarele proble
me de actualitate și de 
perspectivă pentru teatre
le populare.

Mihai D1M1U

Vineri seara. în sala ,,Lyra“ a ca
sei de cultură a municipiului Timi
șoara a avut loc un festival lite- 
rar-artistic închinat celei de-a 25-a 
aniversări a republicii. Cu acest 
prilej, poeți români, germani, ma
ghiari și sirbi, membri ai asociației 
scriitorilor din localitate, au citit din 
versurile lor închinate partidului și 
patriei socialiste. Filarmonica de 
stat „Banatul" și ansamblul folclo
ric „Timișul" au prezentat un bo
gat program muzical-coregrafic, care 
a cuprins creații reprezentative ale 
cîntecului și jocului popular româ
nesc și ale naționalităților conlocui
toare din această parte a tării.

★

In sala clubului tineretului dan 
Drobeta-Tumu Severin a avut loc 
vernisajul expoziției „Sistematizarea 
județului Mehedinți și a municipiu
lui Drobeta-Turnu Severin". Organi
zată în intimpinarea aniversării repu
blicii, expoziția reunește numeroase 
hărți, schițe, machete, diagrame de
mografice etc. care prezintă sintetic 
viitoarea înfățișare a orașului de re
ședință și a oelorlalte așezări ale 
județului.

Prin organizarea acestei expoziții 
se urmărește cunoașterea opiniilor 
vizitatorilor, astfel, îneît schițele și 
planurile de sistematizare să fie ema
nația colectivă a populației județului.

★

în cadrul manifestărilor culturale 
consacrate aniversării unui sfert de 
veac de la proclamarea republicii, la 
Palatul culturii din Ploiești a fost 
deschisă o expoziție județeană de pic
tură și grafică.

★

Sub genericul „Te slăvim republică, 
măreață vatră", au avut loc, in în- 
timpinarea acestui eveniment, o serie 
de simpozioane și spectacole muzical- 
literare, la casele de cultură din Bu
zău și Rm. Sărat, la cluburile unor 
întreprinderi și instituții din județ.

★

La casele de cultură din Tîrgoviște 
și Titu s-au organizat expoziții de 
pictură, sculptură și grafică intitulate 
„Județul Dîmbovița — în cei 25 de 
ani de republică".

(Agerpres)

Reînnoiți-vă abonamentele la revista
* • > . ' ' ■ 1 -J- •• ■ •* ' e ■ii. D-j.a. S • .........

MPHBO jBk Proletari din toate tir He, unitLvâ FERA < 
SOCIALISTĂ
REVISTĂ TEORETICĂ Șl SOCIAL-POLITICĂ
A COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Prețul unui abonament este de 72 Iei anual (24 de nu
mere). Abonamentele se iac la oiiciile și agențiile 
P.T.T.R., iactorii poștali și prin diiuzorii de presă din în
treprinderi, instituții și de la sate.

întreprinderile și instituțiile pot contracta abonamen
tele necesare pentru documentare, adresîndu-se, de ase
menea, oiiciilor P.T.T.R. din localitate.

NOTE DE LECTURĂ

Ion BANUȚA:

„Panorama 
focului albastru"

PROGRAMUL II

ogari**. Producție a studiouri
lor cinematografice bulgare. 
Regia : Gheorghi Stoianov. Cu 
Ștefan Mavrodiev, Kiril Gos
podinov.

PROGRAMUL I

Deschiderea emisiunii. Telex. 
Cunoașteți legile ? — Noul 
Cod al Muncii.
„A fost odată ca niciodată44... 
,_.Cheița de aur“ (II).
De vorbă cu gospodinele.
Mai aveți o întrebare ? Posi
bilitățile și limitele autocon
trolului uman.
Pe sub Feleac — întîlnire 
muzical-coregrafică pe scena 
Teatrului Național din Cluj. 
Comentariu la 40 de steme — 
Județul Olt.
Un sfert de veac în muzica 
românească. Tendințe și afir
mări în muzica de cameră. 
Program de circ.
Fragmente din opera „Don 
Pasquale** de Donizzetti.

12,50 Telejurnal.
16,30 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază. Emisiune în 
limba germană.
Ritm, tinerețe, dans.
Pictură și vers. Gh. Petrașcu 
— 100 de ani de la naștere. 
1001 de seri.
Telejurnal. • în cinstea ani
versării republicii — Croni
ca marii întreceri.
Arc peste timp. „Lucrul 
exact** — un reportaj despre 
Brașov.
Teleenciclopedia.
Film serial : „Mannix**. „De
corație pentru un erou**.
„Toate viorile lumii și... Mi- 
haela Mihai“. Recital de mu
zică ușoară cu public trans
mis de la hotelul „Intercon- 
tinental**. Invitați : Octavian 
Cotescu, Horia Moculescu, 
Johnny Răducanu, Doru Stăn- 
cuiescu, Doina și Cornel Pa
triciii. Prezintă Victor Re- 
bengiuc.
Telejurnal.
Săptămina sportivă.
Crizantema de aur. Laureați 
ai celei de a V-a ediții a con
cursului de romanțe „Cri
zantema de aur“ — Tirgoviș- 
te, 1972. 22—25 noiembrie.

16,30 Agenda.
16,40 Cîntece și jocuri populare 

executate de orchestra „Me- 
seșul“ a Consiliului județean 
al Sindicatelor din Sălaj și 
formația de dansuri a Casei 
de cultură a municipiului 
Zalău.
Statornicie. Film documentar 
realizat de studioul cinemato
grafic „Al. Sahia**.
Pagini de mare popularitate. 
Patru balade de Fr. Chopin, 
interpretate de pianistul Gh. 
Halmoș.
Film artistic : Păsări

cinema
• Lupul mărilor ; Răzbunarea :
LUCEAFĂRUL — 9; 12,30; 16;
19.30, BUCUREȘTI — 9; 12,45;
16,30; 20.
• Marea evadare : SCALA — 9,30; 
13; 16,45; 20,15.
• Micul om mare : FESTIVAL
— 9; 11,45; 14,30; 17,45; 20,30.
0 Frumos, onest, emigrat în Aus
tralia... : patria — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15.
• Kes : 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 : LU
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, GRIVIȚA — 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, ARTA — 15,30; 18; 
20,15.
• Seceră vîntul sălbatic ; FAVO
RIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.30; 
21, EXCELSIOR — 8,30; 11; 13,30; 
15,45; 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 : TIM
PURI NOI.
• Vacanță la Roma : AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30,
• Creierul : DACIA — 9; 11,15;
13,30; 16: 18,15; 20,30.
0 Cu mîinile curate : BUCEGI
— 15,45; 18; 20,15, COTROCENI - 
14; 16: 18; 20.
0 Cînd tu nu ești — 10; ,12; 14, 
Acuzatul — 16,30; Cine ia dragos
tea in serios ? — 18,45, Frumoasele 
nopții — 21 ; CINEMATECA (sala 
Union).
• Sfînta Tereza și diavolii : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
• Anonimul venețian : UNIREA
— 15,30; 18; 20,15.
0 Pasărea liberă î DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.
0 Marea hoinăreală : LIRA — 
15.30; 18; 20,15, FLOREASCA —
15,30; 18; 20,15.
0 Agentul nr. 1 : FERENTARI — 
15,30; 17,45; 20.
0 A fost odată un polițist : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
0 Explozia albă : PACEA — 16:
18; 20.

e Călăreții : CRÎNGAȘI — 15,30; 
18; 20,15.
0 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.
0 Săptămina nebunilor : MUNCA 
— 16.
0 Martin în al nouălea cer : MUN
CA — 18; 20.
0 Mania grandorii : VITAN — 
15,30: 18; 20,15, POPULAR — 15,30; 
18; 20,15.
0 O floare și doi grădinari : COS
MOS — 9; 12; 15.
0 Cheia : COSMOS — 18; 20,13.
0 Fugi, ca să te prindă : FLACĂ
RA — 15,30; 18; 20,15.
0 Ferma din Arizona : RAHOVA
— 15,30: 19.
0 Nu te întoarce : PROGRESUL
— 15.30; 18; 20.15.
0 Fuga e sănătoasă : VIITORUL
— 15,30; 18; 20,15, LAROMET — 
15,30; 17,30; 19,30.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Paul 
Popescu — 20.
• Teatrul de operetă : Spune, ini
mioară, spune — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Un flu
ture pe lampă — 20; (sala Studio) : 
Părinții teribili — 20.
• Teatrul de comedie : Mutter 
Courage — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută
— 20; (sala din str. Al. Sahia) : 
Valentin și Valentina — 20.
• Teatrul Mic : După cădere — 
19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Stana — 19,30.
• Teatrut Giulești : Casa care a 
ieșit pe ușă : premieră — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ninigra și Aligru
— 15, (sala din str. Academiei) : 
Răi și nătărăi — 17.
• Teatrul evreiesc de stat : Un 
șirag de perle — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara
giale" : O noapte furtunoasă și 
Kir Zuliaridi — 20.
• 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" : Cine are dor pe 
lume — 19,30, (la Sala Palatului) : 
Hanul piraților — 19,30.
• Circul „București" : Spectacol
internațional cu artiști ai circu
rilor din Moscova, Ulan-Bator. 
Praga, București — 16: 19.30.

L

„Imagini ale vieții noi" se intitulează expoziția de fotografii găzduită 
de Galeriile de artă. Participă membri ai cercurilor de fotografi ama
tori de la uzinele „Republica", F.M.U.A.B., de la casele de cultură 

și cluburile tineretului din Capitală
(Foto : M. Cioc)

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE
In semn de omagiu adus celei de-a 

25-a aniversări a republicii, Institu
tul de studii sud-est europene al 
Academiei de științe sociale și po
litice a organizat, vineri, o sesiune 
științifică festivă.

După cuvîntul inaugural, rostit de 
prof. dr. Mihai Berza, directorul in. 
stitutului, au fost prezentate urmă
toarele comunicări : „Apariția ideii 
de republică în sud-estul european", 
„25 de ani de . cercetări in istoria 
ideilor", „Umanism și spirit repu
blican în istoria culturii", „Origina
litatea procesului de structurare a 
puterii de stat în țările române (sec. 
XIV—XVIII)", „Izvoarele bizantine 
ale istoriei poporului român".

★

Vineri s-au încheiat lucrările celei 
de-a IV-a Sesiuni științifice a Aca
demiei de științe medicale. Timp de 
două zile, academicieni, cercetători 
din institutele medicale, cadre didac
tice, medici de diferite specialități 
au dezbătut o temă de actualitate : 
„Debutul în bolile cronice".

în încheierea sesiunii a fost orga
nizată o „masă rotundă" cu care pri
lej au fost dezbătute terminologia 
folosită in perioada debutului pre- 
clinic. importanta, utilitatea si diver
sele aspecte — medicale, etice, so
ciale — pe care le implică acțiunile 
de depistare precoce a bolilor cro
nice.

*
La Institutul agronomic „Nicolae 

Bălcescu" din Capitală s-au deschis, 
vineri dimineața, lucrările seminaru
lui national pe tema : „Contribuții 
științifice studențești la creșterea 
producției vegetale și animale", la 
care iau parte student! din institu
tele agronomice, facultăți de biolo
gie, mecanică agricolă și știinte na
turale. cadre didactice universitare, 
tineri specialiști, elevi din licee agri
cole, reprezentanți ai unor unități e-

conomice și de cercetare din agri
cultură.

In cadrul celor 5 secții sînt pre
zentate lucrări care tratează teme 
actuale din domeniile geneticii și a- 
meliorârii plantelor și animalelor, 
metodelor noi de ' cultivare si de 
creștere a animalelor, profilaxiei și 
combaterii bolilor, utilizării rationa
le a fondului funciar și a Îngrășă
mintelor, mecanizării, irigațiilor,. or
ganizării științifice și planificării 
producției agricole. Seminarul consti
tuie unul din aspectele de integra
re a învățămintului agronomic cu 
cercetarea științifică, pentru legarea 
strânsă a acestora cu cerințele speci
fice ale dezvoltării unităților agrico
le de stat și cooperatiste.

In cadrul seminarului, reprezen
tanți ai Ministerului Agriculturii. 
Industriei Alimentare și Apelor, ai 
institutelor de cercetări și întreprin
deri agricole de stat fac expuneri 
asupra unor probleme actuale și de 
perspectivă în domeniul agriculturii, 
rezultate din documentele Conferin
ței Naționale a partidului, din ex
punerea secretarului general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. la plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972.

Cu prilejul seminarului se organi
zează o masă rotundă pe tema „O- 
rientări noi în activitatea studenților 
privind integrarea învățămintului cu 
cercetarea și producția".

★

Centrul din Craiova al Academiei 
de știin(e sociale și politice a găzduit 
simpozionul „Momente din lupta pen
tru instaurarea republicii". Cercetă
tori științifici și cadre didactice din 
învățămîntul superior au prezentat, 
cu acest prilej, cele mai semnifica
tive momente ce au precedat eveni
mentul abolirii monarhiei și procla
mării republicii, rolul maselor, con
duse de partid, pentru înfăptuirea a- 
cestui important act revoluționar.

(Agerpres)

Cu recentul volum
— apărut la editura 
„Albatros" — Ion Bă
nuți se află la cea 
de-a unsprezecea con
fruntare editorială cu 
publicul cititor. O 
predoslovie de autor, 
găzduită pe una din 
copertile Panoramei 
focului albastru, ne 
avertizează că tenaci
tatea lirică a poetului 
a rodit — sau va rodi
— încă șapte volume 
de stihuri in care 
„diavolului" (zămislire 
ideatică absolut per
sonală) îi sînt aduse 
ofrandele versificate 
ale cuvintului. Spu
nem „zămislire ideati
că personală" întrucit 
poetul atribuie spiri
tului tutelar al stihu
rilor sale o identitate 
univocă și în contra
dicție desăvîrșită cu 
chipul „clasic" al aces
tuia. Diavolul este, in 
viziunea autorului, un 
„dulce copil al Soare
lui". Este știut că 
simpatia multor poeți 
de la John Milton la 
Mihai Eminescu se 
manifestase, intr-o a- 
numită măsură, față 
de demon. Simbolul 
acesta este cultivat cu 
fervoare de poetul 
contemporan, care vede 
în el o aspirație că
tre energii spirituale 
și fizice nebănuite, o 
împlinire a idealului 
de luminozitate și 
perfecțiune. Un astfel 
de „demon" al abso
lutului i se pare a fi 
autorului și românul 
sculptor al minunilor 
de la Tirgu-Jiu, cele
brat într-o frumoasă

„Panoramă a dansului 
în sărut brâncușian", 
purtînd ca motto ur
mătorul distih : „Dia
vol fu acel Brâncuși / 
artei deschizîndu-1 
uși".

„Ucenicul-vrăjitor" 
care se dorește poetul 
e mîndru că solul pa
triei sale a fost lumi
nat din vechimi ime
moriale de astfel de 
iubitori de întreg, de 
absolut, oameni hără
ziți cu darul faptelor 
ce se înscriu intr-o e- 
ternitate. magnifică. 
„Panorama dansului 
invocației" mi se pare 
revelatoare în această 
direcție : „Viitor / 
lacrimile nu mă dor. / 
Vino ! Vino / Mai a- 
proape / în tumult a- 
dînc de ape / in căr
buni / in argint, in 
neminuni / / Vino- 
vin / in pelin / in 
miez de foc / în nisi
puri. in noroc / in 
narcise / și în vise. / 
Porți de Fier, — / 
porți de patimă, de 
cer / patimă de din 
răsuri / și din vagi 
dărâmături / din ve
nin, din miere / și din 
Decebal-Durere, / din 
Traian-Plăcere / Vii
tor / lacrimile nu mă 
dor".

Cu sursă certă în 
poezia populară, poe
mele lui Ion Bănuță 
panoramează idei ge
neroase și actuale in 
metru folcloric și cu 
efect sonor similar 
celui al descîntecului 
popular : „Sabia otră
virii a murit / în in
finit / de lingoare / 
Decebal de soare /

cîntă-n izvor / în vii
tor". Alteori poetul 
preferă forma versifi
cației moderne, versul 
liber reușind să ofe
re transparentă lirică 
meditațiilor autorului. 
Cităm din „Panorama 
dansului libertății" : 
„Scoateți lacătele ne
gre / dintre ferestrele 
negre / din adincul 
pămintului negru / 
din adincul apelor ne
gre / din adincul văz
duhului alb / să intre 
lumina albă / soarele 
alb / lumina sufletu
lui meu / lumina Hi
drocentralei de pe Ar
geș / lumina Porților 
de Fier / lumina Li
bertății...".

E limpede, credem, 
că poetul aduce in 
„Panorama focului 
albastru" un vibrant 
omagiu omului descă
tușat și libertății.

Volumul recent al 
lui Ion Bănuță legiti
mează o dată în plus 
un poet căruia critica 
e datoare să-i acorde 
interesul meritat. Căci 
în pofida unor scăderi 
ale tensiunii poetice, 
manifestate în unele 
piese ale volumului, și 
a unor discontinuități 
verbale, cartea măr
turisește înțelegerea 
pe care i-o acordă 
poetul „Diavolului de 
foc", invocat astfel : 
„Din păduri de nea- 
bis / adu-mi patimă 
de scris, / din Carpa- 
ții de ninsori / cer
ne-mi vîrfuri de cu
lori"...

Titus VÎJEU

Vernisajul expoziției pictorului marocan
Fatemi El

în cadrul schimburilor culturale 
dintre România și Maroc, la sala 
Ateneului Român din Capitală s-a 
deschis, vineri la amiază, expoziția 
pictorului Fatemi El Fathemy.

Expoziția, ce reunește 36 de pic
turi în ulei și guașă, inspirate din 
natura Marocului, aduce o artă de 
impresie plină de vitalitate, o con
cepție estetică modernă, realizată 
prin lumină și culoare. Despre per- 
șonalitatea artistului marocan a vor-

Fathemy
bit Ion Pacea, secretar al Uniunii 
artiștilor plastici.

La vernisaj au participat funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, din Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, artiști plas
tici. critici de artă, alți oameni de 
artă și cultură, un numeros public. 
Au fost de față. de asemenea, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)
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G Ritmurile patriei pulsea
ză azi in amplul proces 
de renaștere socialistă a 
străvechii cetăți de scaun

• Platforma umană a Tîr
goviștei - fascicol din 
lumina politicii partidu
lui de dezvoltare armo
nioasă a tuturor regiu
nilor

• Și aici, și acum, ca in 
fiecare zi din anii repu
blicii, la chemarea parti
dului primii răspund 
comuniștii Ialomița se înalță cetatea oțelului tirgovișteanDecembrie 1972. Pe pieptul bombat al pămîntului dintre Dîmbovița și

în cetatea de scaun a Tîrgoviștei
Atunci am simțit o ire

zistibilă nevoie de a mă di
vulga. De a face mărturi
siri complete. De a recu
noaște că tot ceea ce știam 
despre Tirgoviște era su
mar, incomplet, palid. Lă
sasem in urmă un oraș pa
triarhal cu sufletul strivit 
între ziduri străvechi, cu 
slova strânsă în teascurile 
tiparniței lui Coresi, cu li
niștea măsurată aidoma 
veacurilor de demult de bă
taia orologiilor din turnuri, 
cu ființa copleșită de un 
trecut prea încărcat cu fap
te din care se plămădește 
istoria spre a mai putea 
găsi în trupul ei vreun col
țișor pentru prezent sau 
pentru viitor. Mă înșelasem. 
Cind am căutat cadrul cel 
mai potrivit pentru acțiu
nea filmului „Străzile au 
amintiri", am ales Tîrgo- 
viștea. Puține orașe mai 
păstrau atît de intact „par
fumul" trecutului oferind 
cu generozitate un decor ce 
nu se mai putea găsi în 
altă parte. Tirgoviștea adu
cea după ea în prezent fan
toma vie a unui trecut in 
care se stratificau șase se
cole, peste două sute de mii 
de zile de ieri, enorm în 
comparație cu prea puținul, 
prea scurtul, prea proaspă
tul azi, abia de vreo trei 
decenii instaurat pe aceste 
meleaguri. Și nu mă aștep
tam ca o perioadă care nu 
reprezintă decît a două zeci 
și patra parte din virsta u- 
nui oraș să-î schimbe atît 
de radical chipul și sufletul.

al pămîntului din- 
Dîmbovița și Ialomița 
văd „platforma in-

Poposeam în acest în
ceput de decembrie 
1972 pe pieptul bom

bat 
tre 
să 
dustrială a Tîrgoviștei". A- 
veam retina încărcată cu 
amintiri, purtam în nări a- 
roma covrigilor cu susan 

cuptoarele brutarilor 
cărămida 

dom- 

din 
tîrgovișteni cu 
smulsă din ruinele 
neștilor palate de odinioară, 
și mi se părea că știu fie
care colțișor al fostei cetăți 
de scaun valahe, credeam 
că turnul Chindiei avea 
să-mi indice ca un ac de
busolă mersul fără putință 
de rătăcire pe pașnicele și 
îndelung adormitele străzi 
ale orașului de sub Mănăs
tirea Dealului. Și venind 
pe șoseaua asfaltată dinspre 
Găiești, n-am mai apucat să 
intru în știuta cetate. în
șiși nepoții și strănepoții 
celor ce au zidit-o s-ar fi 
rătăcit, căci locul nu mai e

cu putință de recunoscut, și 
nici lesne de priceput. Pă
trundeam ca într-o nouă și 
răscolitoare facere a lumii, 
intr-un etern reînceput a 
ceea ce de atîtea ori trăisem 
în alte părți de-a lungul a- 
nilor de renaștere a patriei 
și, deși uimirea mi se părea 
deplasată, nu o puteam a- 
lunga din suflet căci rătă
ceam printr-o pădure de 
semne ale exclamării. Pă- 
mint răscolit cu fierul în
fipt adine în carnea gliei, 
milioane de cai putere 
prinși într-o neînduplecată 
încleștare strunită de oa
meni, cohorte de macarale, 
de screpere și buldozere, 
herghelii de tractoare mu
gind de efort, caravane de 
basculante și camioane stri
vind sub roțile lor țărîna 
muiată de ploi, codrii de 
stilpi metalici, implintați în 
temelii de beton, imense 
hale de uzină abia căpătînd 
contur pe un pămînt ce mai 
mirosea încă a sfeclă, a 
foaie de varză și a floarea- 
soarelui. Apoi un oraș alb 
și roșu încorsetind din toa
te părțile vechea așezare 
căreia nu îi mai lăsa decît 
o provizorie ieșire spre e- 
ternul trecut prin podul ce 
ducea peste Ialomița către 
Valea Voievozilor. Cetatea 
dormea în neliniște sub 
lințoliul de ciment care i-a 
închegat de-a pururi surpa
rea. vechiul tirg cu străzi 
purtind nume de bresle era 
la orele serii înțesat de o 
năvalnică tinerețe în haine 
de vinilin, aroma covrigilor 
cu susan se împletea cu 
izul aspru al betonului 
proaspăt care abia învăța 
vîrsta veșniciei, tihna se 
dusese pe pustii o dată cu 
amorțirea, căci aici se clă
dea o nouă și fremătătoare 
cetate pentru un domn al 
cărui blazon nu poate lipsi 
de pe pieptul a tot ceea ce 
înțelegem prim puritate și 
trăinicie : Oțelul nobil.

Măria Sa ce poartă acest 
nume, abia își ridică pe me
leagurile din preajma stră
vechii Tirgoviște scaunul 
domnesc. L-a precedat pe 
aici in frenetica ei expan
siune lumea petrolului, i-au 
netezit calea „bătrîna" ter
mocentrală de la Doicești și 
puternica uzină de utilaj 
petrolier care pînă în ulti
mii ani încercau să inscrie 
Tirgoviștea printre vetrele 
industriale ale înnoitei țări, 
dar ceea ce se petrece acum 
aici nu mai are seamăn și 
nici nu suportă vreo com
parație cu ceea ce a trăit 

această vatră in șase secole 
de tumultuoasă istorie.

Nu sînt nici o mie de zile 
de cînd a fost bătut primul 
țăruș. A mai rămas mai 
puțin de un an pină cind 
platforma industrială a Tîr
goviștei va da cea dinții 
șarjă de oțel nobil inalt a- 
liat. Spun că, ceea ce se pe
trece acum aici nu suportă 
nici comparație și nici ase
mănare cu fapte aidoma, 
deși știu că asemenea epo
pei le-am trăit în cei 25 de 
ani de republică în multe 
colțuri ale patriei româ
nești, dar ceea ce prin alte 
locuri a trebuit să se facă 
în zece sau în cincisprezece 
ani, tîrgoviștenii sînt che
mați să realizeze numai in 
puținii ani ai unui singur 
cincinal. Sînt alte ritmuri, 
alte forțe chemate la com
petiția pentru timp, și alți 
oameni. Alții ? Nu. oamenii 
sînț aceiași. Le-au mai că
runțit doar tîmplele, une
ori prematur, și s-au ridi
cat noi detașamente ale ti
nereții deprinse să gîndeas- 
că și să facă mai repede, 
mai temeinic, mai eficient, 
mai rapid căci timpul nu 
așteaptă și, în întrecerea 
cu el, fiecare secundă con
tează. De aceea, platforma 
industrială a Tîrgoviștei 
mi-a apărut în adevărata ei 
forță și măreție prin chinte
sența tuturor faptelor și 
năzuințelor noastre : plat
forma umană.

Cine sînt aceste mii de 
oameni, ce înflăcă
rată și nepotolită che

mare i-a adus aici, pe 
un pămînt încărcat de po
vara istoriei și a unor 
sublime legende ale pămin- 
tului românesc, ce forță le-a 
stirnit cutezanța, ce le-a dat 
atita nestrămutată încre
dere în reușita lor ? Aș vrea 
să-1 opresc pe fiecare din
tre ei, să-l întreb de unde 
vine, ce a făcut pînă acum ? 
Aș vrea să-i întreb ce 
i-a adus, ce i-a reținut aici, 
ce i-a smuls de prin alte 
vetre mai așezate, mai po
tolite după iureșul construc
țiilor abia terminate, poate 
mai comode, mai propice 
zilei de odihnă după atîtea 
faceri și refaceri ale noii 
lumi ? Dar nimeni nu are 
prea mult timp pentru des
tăinuiri Căci pămîntul fier
binte se cutremură sub pa
șii lor, brațele macaralelor 
piaptănă plumbul cerului 
îngreuiat de apăsarea iernii, 
zidurile se înalță, acoperișu
rile albastre sau argintii iși 
ridică scuturile de sticlă și 

oțel peste sute de hectare, 
mașinile calcă și răscolesc 
pămintul care nu apucă să 
se mai așeze, turnuri de be
ton de două ori mai înalte 
decît cilindrul crenelat al 
Chindiei sfidează din de
părtare umerii gîrbovi ai 
străvechiului oraș, șosele 
proaspete îi descurcă labi
rintul străzilor medievale, o 
horă de cartiere noi cu 
nume de foști domnitori în
conjoară ființa tirgului tre
zit din amorțire, căci aici 
se naște o metropolă pentru 
o sută de mii de oameni și 
pieptul bombat al pămintu- 
lui dintre Ialomița și Dîm
bovița se pregătește să 
poarte cu mîndrie incandes
centul semn de noblețe al 
celui mai pur oțel.

Mă întrebam cine sint a- 
cești oameni, de unde vin și 
unde au de gînd să se 
ducă cînd vor fi terminat 
zidirea și, iată că, străbă- 
tînd vulcanicul lor pămint 
îi regăsesc știuți de de
mult, întîlniți pe drumurile 
unui sfert de veac de um
blet, descendenți din osul 
domnesc al străbunilor, noii 
voievozi din cetatea voievo
zilor. Cei mai mulți sînt 
tîrgovișteni, întorși după 
îndelungi peregrinări de 
muncă prin mai toate șan
tierele țării, la vatra lor că
reia, i-a venit timpul la în
noire.

Iată-1 pe comunistul Cos- 
tache Zapis, cinquagenar 
dirz și vinos, cu timplele 
cărunte, cu fața cioplită de 
dalta unui sculptor care a 
ales o piatră de esență prea 
tare, strămutat, timp de 17 
ani la Hunedoara, care în a- 
cest răstimp a fost pusă să 
crească de la o sută de mii 
de tone de metal la 3.5 mi
lioane de tone. A venit adu- 
cind după el o mulțime de 
specialiști. Multor tîrgoviș
teni pe care îi știa stabiliți 
prin alte orașe le-a scris să 
se întoarcă acasă. II întreb 
ce Ie-a oferit în plus față 
de ceea ce aveau și cum i-a 
convins să se „lase" recru
tați. „Deocamdată nu oferim 
nimic în plus, oferim numai 
în minus ! — imi spune el. 
Dar există o șansă nemai
pomenită : aceea de a o lua 
de la iarbă, adică de la în
ceput. și de a înfăptui de la 
A pină la Z întregul alfabet 
al unui gigant industrial. Și 
mai există o pasiune a con
structorilor pentru tot ce e 
nou. Și una a siderurgiști- 
lor pentru metale din ce in 
ce mai nobile... Apoi, și asta 
in primul rind. nu uitați că 
«intern comuniști și venim 

oriunde este nevoie de noi 
și ne ducem oriunde ne tri
mite partidul. Acum, pen
tru foarte mulți dintre cei 
ce lucrează aici, este vorba 
de orașul lor. Au ridicat o 
tară și au venit să clă
dească propria lor ■ vatră. 
Nu este normal să și-o 
vrea la fel de mindră ca 
acelea pe care le-au du
rat prin alte părți ?“

Vorbim despre prima pi
cătură de otel tirgoviștean. 
Otel nobil. înainte ca ea să 
apară din cuptoarele cărora 
abia li se montează făga
șele, gindul o Vede, gindul 
o știe, gindul a calculat-o. 
Oamenii trăiesc perspecti
va. Prevederea viitorului 
nu mai este o îndeletnicire 
pur intelectuală, suspectată 
de visare, pretabilă la spe
culații, ci un instrument 
de lucru. Totul s-a prevă
zut, nimic nu este lăsat in 
voia hazardului. însăși am
plasarea uriașei platforme 
industriale aici, la Tîrgo- 
viște, oraș lipsit în aparen
tă de o vocație tehnică de o 
asemenea anvergură, este o 
demonstrație a felului cum 
înțelegem să ridicăm mănu

șa pe care ne-o aruncă vi
itorul. Ziua de mîine va a- 
vea nevoie de tot mai mult 
oțel. Și nu de orice fel de 
oțel, ci de oțeluri superi
oare. Inginerul I. Mărășes- 
cu care asistă la dialogul 
nostru explică ce covârși
toare importanță va avea 
pentru dezvoltarea jude
lui Dîmbovița edificarea 
colosului de la porțile Tîr
goviștei. El este amplasat in 
centrul de greutate al con
sumului de oțeluri speciale 

Comunistul Constantin Vișan (dreapta) împreună cu echipa lui. înăițînd unul dintre 
hiperboloizii parabolici ai platformei industriale

de către industria noastră 
producătoare de mașini de 
înaltă tehnicitate. în actua
lul cincinal. caracterizat 
pentru constructorii tîrgo- 
vișteni de un excepțional 
ritm din punctul de vedere 
al punerii în funcțiune a o- 
biectivelor industriale, se e- 
difică baza și se pornește 
producția la nivelul indicat 
de conducerea de partid. în 
următorul cincinal, platfor
ma va cunoaște o dezvolta
re de încă 40 la sută. în de
ceniul 1980—1990, capacita
tea atinsă la sfîrșitul viito
rului cincinal va fi dublată. 
Populația orașului va ajun
ge în acest timp la aproxi
mativ 100 000 de oameni. O- 
rașul se dezvoltă vertiginos. 
Aproape 200 de arhitecți, 
proiectanți și ingineri con
structori lucrează la Insti
tutul județean de proiectări 
Dîmbovița și media lor de 
vîrstă nu întrece virsta re
publicii : 25 de ani. în tușul 
tras cu linii subțiri, pe foile 
lor de calc se poate desci
fra viitorul Tîrgoviștei. ziua 
de mîine a acestei străvechi 
vetre românești care a în
ceput deja să fie ziua ei de 

azi. Căci viitoarea Tirgo
viște a ieșit de mult de sub 
scara redusă a machetelor și 
poate fi privită in lungul 
noilor străzi și bulevarde. 
Se construiește aproape ex
clusiv pe terenuri noi, cău- 
tindu-se ca procentul de 
demolări să fie cit mai re
dus. Vechea vatră a orașu
lui este menajată, incercin- 
du-se păstrarea tuturor va
lorilor urbanistice și arhi
tecturale care ii dau așeză
rii specificul local. Toate e

dificiile trecutului sint con
servate cu sfințenie. Cen
trul comercial al vechii 
urbe, unde s-au concentrat 
micile ateliere de breslași, 
se va transforma intr-un a- 
devărat ..cite" istoric rezer
vat artizanatului și valorilor 
muzeale. Orașul care se 
pregătește să-și creeze un 
mediu înconjurător caracte
rizat de o înaltă calitate a 
vieții se extinde în zonele 
cu aer pur la adăpost de 
efectele poluării. De altfel, 
întreaga platformă indus
trială a Tîrgoviștei este ca
racterizată de o producție 
nepoluantă, fără reziduuri 
nocive, cu un nivel modern 
al proceselor tehnologice 
prin recuperarea și recicla
rea tuturor deșeurilor.

Și îmi aduc aminte — 
fără să fiu la virsta 
cind să pot revendica 

amintiri pe care alții nu le 
au — de primele noastre 
șantiere socialiste. Unul 
dintre ele, cel dinții mare 
nucleu energetic al țării, s-a 
aflat aici, la vreo zece kilo
metri de Tirgoviște : Ter
mocentrala Doicești. Muș

chiul omului, tîrnăcopul și 
lopata erau suverane. O ba
racă cu țevi fierbinți în loc 
de calorifere era un adevărat 
miracol. Dușul se lua direct 
in Ialomița, printre sloiuri 
de gheață, și bătăturile din 
palme ne făceau miinile ca 
niște labe de elefant. Era 
perioada hainelor din cirpă 
de sac și a rațiilor alimen
tare drămuite strașnic. Dar 
și a marelui entuziasm și 
a primului elan construc
tiv care nu ne-a părăs't 

(Fotografii : G. Safta — Tirgoviște)

nici, astăzi. Aveam încă un 
drum greu de parcurs pină 

• la perioada marilor exigen
țe. Alte lucruri se cereau 
făcute mai întîi și noua 
lume care abia se așeza 
cerea în primul rind ener
gie. O insațiabilă foame de 
energie ne devora. Și atunci 
am născut cuvintul Bicaz, 
apoi Sadu, apoi Bistrița- 
aval, apoi Corbeni. Nu a- 
veam turle de sonde căci 
ne lipsea oțelul și atunci 
am învățat să tirîm cu 
tractoarele vechile turle de 
la un puț la altul. Hu
nedoara era constrînsă să 
nască din trupul ei atit. 
de firav la început alte și 
alte Hunedoare pină cînd 
cetatea siderurgiștilor de 
sub porțile castelului Cor- 
vinilor a ajuns de 35 
de ori mai puternică decît 
fusese inițial. Nu îndrăz
neam să visăm încă nici la. 
mașini, nici la apartamente 
proprietate personală prin 
cartierele care nu existau 
nici măcar in proiectele ar- 
hitecților. Erau încă prea 
vii, nu numai in memoria 
noastră, ci în însăși carnea 
și în respirația noastră zi
lele de furtună din care 
abia ieșiserăm săraci și vlă- 
guiți dar cu conștiința căli
tă la focul revoluției.

Răsfoiesc colecția Scân
teii" din ultima lună îna
intea momentului instaură
rii republicii. Sint numai 
25 de ani de atunci, jumă
tate din virsta unei gene
rații. „Azi, 14 decembrie 
1947, valabil bonul de car
telă nr. 54 pentru 250, 350 
sau 500 grame de piine, 
mîine valabil bonul 55 pen
tru mălai...".

A-i spune toate acestea, 
unui tinăr care astăzi nu 
are decît 25 de ani riști să 
nu fii crezut. Și totuși, el 
a fost plămădit din subne- 
cesarul pentru o viață co
modă și din excedentul de 
vise ale acelor ani...

Mă întorc pe platforma, 
industrială a noii Tir
goviște și citesc în u- 

riașa desfășurare de for
țe materiale și umane 
declanșate aici însăși pu
terea republicii și a o- 
rînduirii socialiste la 25 
de ani de la instaura
re. Pretențiile și exigen
țele față de noi înșine ne 
sint altele. Cei ce cară 
greul pe umerii lor electri
zând și dinamizînd voința 
tineretului au parcurs di
ficila școală a edificării so
cialismului pornind uneori 
de la atit de puțin incit pu
tea fi considerat zero. Cei 
mai mulți au in spatele lor 
ca intr-o continuă progre
sie spre perfecțiune școlile 
marilor șantiere ale edifi
cării industriei socialiste.

Tn amplasarea platformei 
sale umane, in uriașa forță 
care dirijează renașterea de 
astăzi a Tîrgoviștei recu
noaștem aici, între parale
lele a două riuri românești 
cu apele cîntate de atîtea 
legende, prezența întregii 
patrii socialiste. Recunoaș
tem o pagină din imensa 
carte a zilelor noastre în 
care se aștern filele unei 
noi istorii la scara întregii 
țări. Biografiile oamenilor 
de aici sînt biografiile tu
turor acelora care și-au 
descoperit într-o zi viața 
marcată pentru totdeauna 
de noul destin al țării. Ei 
sînt eroii cunoscuți sau 
încă anonimi ai unor înfăp
tuiri epocale conduse de 
partidul comuniștilor intru 
izbîndirea visului de liber
tate și bunăstare a po
porului.

La 42 de ani, biografia 
inginerului N. Catona se 
împarte în patru etape dis
tincte ; Săvinești — 7 ani ; 
Brazi — 3 ani ; Pitești — 
8 ani ; Tirgoviște — 2 ani. 
Are o familie, trei copii, 
de care in majoritatea a- 
cestui timp a fost nevoit 
să stea deoparte. „Viața u- 
nui constructor nu se poate 
desfășura decit pe șantie
re, de dimineața pină noap
tea" — îmi spune el. Vor
bește calm, puțin jenat de 
curiozitatea reporterului, 
iot învîrtind între degete 
bășica de sticlă a unuia din 
cele 50 de milioane de 
becuri pe care le produce 
într-un singur an uzina 
tirgovișteană „Romlux". 
Cind scapă de asaltul în
trebărilor pleacă ușurat 
să-și vadă de treabă.

Inginerul mecanic Nicola,» 
Gheorghiu, șeful grupului 
șantiere Tirgoviște, care 
timp de citeva ceasuri a 
luat cu asalt la volanul u- 
nui „gaz" pentru toate te
renurile lava de noroaie a 
platformei pentru a ne 
arăta „domeniul" lui, îmi. 
vorbește despre „supercom- 
puterul" om. cel mai per
fect mecanism al voinței 
și al capacității de realizare 
a tuturor planurilor pe 
care și le-a propus. A pe
trecut ultimii 5 ani din 
viața lui pe marele șantier 
hidroenergetic de la Lotru, 
unde a bătut primul țăruș. 
Doi dintre oamenii lui, șe
fii de echipă Constantin 
Vișan și Dumitru Mavro- 
din, fiecare din altă gene
rație, îmi apar ca niște 
Meșteri-Manole ai unor noi 
zidiri care nu ne mai cer 
sacrificarea dragostei, ci 
înflorirea ei. Primul înalță 
hiperboloizi parabolici, u- 
riașe turnuri de răcire, ca 
niște gîturi de amorfă de 
cite 42 de metri fiecare, 
cit aproape două turnuri 
ale Chindiei suprapuse ; al 
doilea conduce echipele de 
montori și specialiști în 
confecții de metal care 
croiesc haina de oțel r 
platformei industriale.

Comunistul Constantin 
Vișan are 44 de ani) 
o față blîndă deprinsă 
mai mult cu zimbetul 
decît cu răcnetul și. la 
fiecare două trei luni, lasă 
în urma lui, pe pămîntul 
țării, cite unul dintre acei 
coloși din beton șlefuit 
care ne apar în incintele 
tuturor marilor uzine ea 
niște întruchipări ale cu
tezanței constructive sfidînd 
parcă prin echilibrul și 
suplețea lor legile dintre 
sarcini și rezistențe. Un 
hiperboloid parabolic creat

parcă din brațele unui 
imens Y și din picioarele .. 
unui uriaș X este o operă 
de artă. Se naște din citeva 
planuri, criptice pentru un 
ochi de profan, dar care 
pentru meșterul cu fața 
bălaie nu mai au nici un 
secret. îmi s-pune că, pen
tru descifrarea planurilor 
unui astfel de colos nu mai 
are nevoie de mai mult de 
o oră. Trage după el 25 de 
tineri, adevărați meșteri 
mari, calfe și zidari, popu- 
lînd panoramicul marilor 
combinate eu astfel de 
uriași în clădirea cărora 
raza și grosimea zidirii 
trebuie controlate din cen
timetru în centimetru. A 
ridicat turnuri de beton 
prin Făgăraș, prin Danu
biana, prin Tumu Măgurele 
și prin Pitești. Acum are 
de ridicat o duzină numai 
la Tirgoviște. Muncă pen
tru cinci ani. Abia a înăl
țat cu ajutorul cofrajului 
glisant pășitor primul din
tre ele și a pus bazele 
celui dintâi mare compen
sator de apă, uriașă cupă 
de șampanie cu un picior 
inalt de 50 de metri in 
virful căruia, pereții une. 
Plinii de beton de 32 de 
metri în diametru sînt puși 
să susțină două milioane
de litri de apă necesara
fluxului continuu în marile 
oțelării.

Trebuie să mărturisesc 
că, ascultindu-1, nu-mi pot 
tăinui un sentiment de in
vidie. Ceva tulburător este 
in calmul și în firescul 
gesturilor lui, în modestia 
cu care vorbește despre 
ceea ce a făcut pină acum, 
în căldura cu care iși pre
zintă oamenii găsind pen
tru caracterizarea fiecăru'a 
o vorbă bună. Este unul 
din milioanele de construc
tori ai acestei țări care nu 
cunosc bucurie mai mare 
decit aceea de a fi făcut 
și de a face ceva cu miinile 
lor . Zidirile lui nu îi poar
tă numele spre a fi trans
mis urmașilor, este unul 
din marii anonimi, soldat 
in rândurile partidului care 
spune că tot ce s-a făcut, 
tot ce s-a înălțat și s-a 
clădit în această țară nu 
poate aparține operei unui 
singur om. ci efortului unui 
întreg popor. Și are drep
tate. Deși știu că, de acum 
trecând pe lingă uriașele 
lui amfore de beton îm
prăștie de-a lungul și . de-a 
latul țării, îmi voi aminti 
întotdeauna : acestea-s zi
dirile meșterului comunist 
Constantin Vișan. Umblă 
pe șantierele țării de la ÎS 
ani. A intrat în partid cînd 
abia împlinise 27 de ani. 
îmi spune ; „Chiar dacă nu 
știu alții că noi le-am fă
cut, ele rămân. Astea nu se 
șterg. Nimic din ce a făcut 
partidul nostru în această 
țară nu se poate șterge. 
Totul rămâne să le arate 
urmașilor noștri cine am 
fost și ce am făcut !“

Vorbe demne de ure
chile străvechii ce
tăți târgoviștene de

prinsă cu secole de dom
nești porunci. Căci aici
fiecare piatră a fost șle
fuită de pașii istoriei. O
nouă istorie se scrie insă
pe pieptul bombat al pă
mîntului dintre Ialomița și 
Dîmbovița. Noi voievozi 
trec pe Valea Voievozilor 
pe care au pășit toate nu
mele ilustre ale României, 
de la Mircea cel Bătrin 
pînă la Tudor Vladimirescu. 
„Acolo este leagănul lupte
lor și al sacrificiilor pa
triotice" — spunea Ion 
Ghica vorbind despre Tir
goviște. Ce ani teribili, ce 
lupte și sacrificii patriotice 
au uf mat dincolo de ceea 
ce apucase să știe Ghica, o 
aflu de la un cronicar al 
timpurilor noi, comunistul 
tirgoviștean cu stagiu din 
ilegalitate, Vasile Toboșaru. 
Tot. ce s-a petrecut pe a- 
cest colț de pămint româ
nesc de la marile luple 
proletare din 1933, pină la 
izbînzile din zilele noastre, 
constituie pentru acest 
septuagenar o carte vie 
care ar trebui să fie scrisă 
de cineva. Poate că nicăieri 
ca aici, unde tradițiile se 
stratifică secol după secol, 
in această Suceavă a Mun
teniei, nu se poate surprin
de mai grăitor chintesența 
vieții românești pe pămin- 
turile de sub Carpații Me
ridionali.

Aici, in tiparnița Iul 
Macarie și a lui Coresi 
s-au născut primele cărți 
românești, aici au trăit cei 
cinci poeți din. familia Vă- 
căreștilor, aici și-au dus 
viața unii dintre cei mai 
străluciți scriitori ai litere
lor noastre. Aici s-a născut 
arta brîncovenească. înu 
reazim timpla de lemnul 
tiparniței lui Coresi pen
tru a pătrunde tîlcul a 
cinci veacuri de gînd ro
mânesc cuprins în lomuri 
grele. Și mingii ca pe o 
sfintă relicvă piatra criptei 
de la Mînăstirea Dealului 
in care odihnește capul lui 
Mihai Viteazul.

De acolo, de sus. de la 
înălțimea a patru veacuri 
deasupra Tîrgoviștei. ceta
tea nouă se vede asaltînd 
vechiul tirg ca intr-un arc 
de cerc deschis către Va
lea Voievozilor. E poate 
cel mai binemeritat „ase
diu" pentru îndelung mar
tirizata cetate.

Va poposi aici Măria Sa 
Oțelul și cetatea va căpăta 
noi însemne nobiliare. Aș 
vrea să știu că toți tirgo- 
viștenii sint coaștienți de 
ceea ce fac. Că in vacar
mul și nesomnul acestor 
nopți ei creează în acest 
colț al pămîntului românesc 
o nouă renaștere. Că ei, 
cei plecați și întorși la 
vetrele lor, că cei vemți 
aici de pe alte meleaguri 
aduși de pasiunea marilor 
construcții și de irezistibila 
chemare a Partidului Co
munist Român pentru ridi
carea întregii țări la un 
inalt nivel de. dezvoltare 
sînt demni de cei ce i-au 
precedat, lăsîndu-le un le- 
gămint de suflet : „A pa
triei mărire"...

loan GWIGO8ESCU
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Tuva este o țară de munți și de 
stepe cu o suprafață mai mare de- 
cit a Austriei, Danemarcei și Elve
ției luate la un loc, aflată în sud- 
esiul Siberiei, dincolo de crestele 
munților Saiani. în taigaua cu por
țiuni încă neatinse de secure hălă- 
duiesc elani. marai. kaborgoan, a- 
nimal fără coarne din familia cerbi
lor, urși, samuri, veverițe, un ade
vărat rai pentru vinători. Pină nu 
de mult nu era deloc simplu să a- 
jungi în acest îndepărtat colț de 
lume. Acum urci la Krasnoiarsk în
tr-un „Iak-40“ și după o oră de zbor 
aterizezi la Kizil, capitala Tuvei și, 
in aceiași timp, inima geografică a 
continentului asiatic. Pe malul Eni
seiului, într-un scuar, se înalță un 
obelisc pe soclul căruia se poate 
citi „Centrul Asiei".

La începutul secolului al XX-lea, 
Tuva era cea mai Înapoiată țară din 
Asia. încremenită în anacronice rin- 
duleli feudale, sfișiată de rivali
tăți tribale. Poporul tuvin nu cu
noștea piinea, zahărul sau săpunul, 
era analfabet, purta iama și vara 
haine confecționate din piei da 
oaie, locuia în iurte. Geograful en
glez D. Carruthers avea toate te
meiurile să scrie in 1910 că tuvinii 
se află pe calea dispariției treptate. 
Poate că așa s-ar fi petrecut lucru
rile dacă în văile dintre munții 
stincoși ai Tuvei nu ar fi pătruns 
suflul fierbinte al lui octombrie. 
Sub influența și cu sprijinul pro
letariatului rus, arații au înfăptuit 
revoluția eliberatoare, au instaurat 
puterea democrat-populară. Tuva a 
devenit astfel un stat independent. 
Partidul popular-revoluționar tuvin 
s-a orientat in activitatea sa după 
teza leninistă a posibilității trecerii 
la socialism evitindu-se stadiul de 
dezvoltare capitalist. în momentul 
de grea încercare al Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei, tuvinii 
și-au manifestat solidaritatea cu po
poarele sovietice, numeroși fiind 
voluntarii care au luptat in rîndurile 
Armatei Roșii. în octombrie 1944, 
Tuva s-a alăturat Uniunii Sovietice, 
devenind una din republicile auto
nome din componența federației 
ruse. In acel moment, majoritatea 
populației continua să fie constitui
tă din crescători de vite nomazi. 
Terenurile cultivate ocupau o su
prafață de numai 60 000 de hectare, 
industria era total inexistentă.

în răstimpul istoric scurt ce s-a 
scurs de atunci s-au produs aici 
prefaceri profunde. Pornindu-se de 
la bogățiile subsolului descoperite 
de geologi, s-a trecut la dezvoltarea 
industriei, iar în limba tuvină a in
trat, pentru prima oară dar defini
tiv, cuvîntul „industrie". în viața 
araților s-a produs o cotitură fun
damentală : trecerea de la noma
dism la sedentarism. S-au ivit pri
mele așezări stabile, cu case de pia
tră (in locul iurtelor de pîslă de- 
montabile de odinioară), cluburi și 
biblioteci, grădinițe și creșe, spitale 
și unități comerciale. Energia elec
trică a pătruns temeinic atît în sov
hozuri și colhozuri, cit și in viața de 
toate zilele a oamenilor. Ca urmare 
a îmbunătățirii radicale a condiții
lor de viață și sanitare, populația 
republicii crește an de an, natalita
tea depășește de șase ori mortali
tatea. Tuva, care în urmă cu 30 de 
ani avea o populație sub 100 000, 
numără in prezent, circa 220 000 de 
locuitori. Scrierea tuvină a fost 
creată abia in urmă cu 43 de ani. 
în prezent, toți copiii de vîrsită șco
lară învață carte, există scriitori și 
artiști autohtoni, un institut peda
gogic, 7 școli medii-tehnice, 13 școli 
muzicale, teatru dramatic-muzical, 
un studiou de televiziune și stație 
orbitală pentru recepționarea pro
gramelor postului central de televi
ziune din Moscova.

avionului cariera Kahem, una din 
cele trei exploatări carbonifere ale 
Tuvei, cu excavatoarele și auto
basculantele sale în plină activitate. 
De Ia înălțime par niște jucării. 
Exploatarea ră-mîne în urmă și sub 
aripa avionului se ivește un peisaj

Palatul a fost înălțat în urmă cu 
peste

Iată
direa 
cîteva 
și un avion de transport. Ceva mni 
departe — satul cu case solide, cu

1 200 de ani...
și Kungurtuk-ul. Lingă clă- 
de lemn a aeroportului — 
elicoptere folosite de geologi

la hectar. Toate acestea atestă sal
tul spectaculos al unui popor no
mad spre civilizație și cultură.

COMORILE ADÂNCURILOR 
IES LA LUMINĂ

Orașe în chingile
'1

care nu cunoșteau 
nici măcar cuvîntul

„industrie"
stăpinesc natura
itinerare ale

Imaginea noului oraș Tuva, rod a! forței și hărniciei oamenilor, acolo 
unde pînâ nu demult natura era singurul „arhitect"

plin de o sălbatică măreție. Munții 
se adună, se înghesuie parcă unii 
într-alții, pentru a bara calea Eni
seiului. Dar rîul nu se dă bătut, se 
azvîrle spumegînd, fierbînd, învol- 
burîndu-se peste îngrămădirea de 
stinci, croindu-și drum spre miază
noapte, spre îndepărtatul Ocean în
ghețat de Nord. în contrast 
ceasta crîncenă încleștare. 
Tere-Hol, din care se naște 
pierdut în creierul munților, 
lumii o liniște și o împăcare
Iute, oglinda lui albastră nu c tul
burată de nici un val. In mijlocul 
lui. pe o insulă vdrde.se văd ruine
le unei cetăți străvechi. O expe
diție de arheologi și istorici efec- 
tuind aici săpături a descoperit în 
centrul fortăreței zidurile unui pa
lat cu numeroase încăperi, fosta re
ședință a lui Moiun-Ciura, unul 
dintre cuceritorii Asiei Centrale.

cu a- 
lacul 
riul, 

arată 
abso-

LA IZVOARELE ENISEIULUI
Zburînd. în direcția izvoare

lor Eniseiului, vezi prin hubloul

uiiți drepte. In centru se înalță 
școala de zece clase cu internat, 
magazinul, casa de cultură, spitalul, 
poșta, stația meteorologică, sediul 
întreprinderii silvice. Tineretul a 
schimbat caii părinților cu moto
ciclete și biciclete. Averea obșteas
că a colhozului din Kungurtuk nu
mără peste 11000 de oi, turme de 
vite cornute și herghelii de cai, 
tractoare, camioane etc.

Agricultura Tuvei dispune de pes
te 2 500 de tractoare, 1 100 combine 
cerealiere. 2 300 de camioane. Su
prafețele cultivate au fost extinse 
de peste șase ori față de 1944, tar 
producția agricolă globală a cres
cut de trei ori în ultimii 15 ani. 
Anul acesta, colhozurile și sovhozu
rile republicii au strins de pe o- 
goare o bogată recoltă de cereale, 
cea mai mare din întreaga istorie 
a agriculturii Tuvei. Unele unități 
au atins' producții de 30—35 chintale

Păstorul Hoilpak-Ool a. adus o 
contribuție esențială la descoperi
rea unui bogat zăcămînt de cobalt, 
nichel; un bătrin cu plete albe, cu 
fata lată brăzdată adine de vreme, 
are azi Premiul de stat. Pentru că el 
a sesizat pentru prima dată existen
ța cobaltului în aceste ținuturi. De
sigur, a fost nevoie de ani și ani de 
muncă susținută, a unui numeros 
colectiv de constructori, mineri, me- 
talurgiști, chimiști localnici cit și 
ruși, ucraineni, bieloruși și de alte 
naționalități, pină s-au construit 
drumurile de acces, halele combi
natului „Tuvakobalt" de la poalele 
muntelui Tannu-Ola. Acum toate 
acestea există.

Majoritatea cadrelor, atît de mun- . 
citori cît și de specialiști, sint au
tohtoni. Inginerul Dorju Buzur- 
Ool, tehnologul șef al combinatului, 
este originar din stepa Ovur, 
din sudul republicii, unde se face 
simțit suflul fierbinte al mare
lui deșert Gobi. în 
locuit, împreună cu 
numeroșii săi frați, 
acoperită c<u pîslă. 
dar-Ool, inginerul șef al combi
natului, este fiui unui țăran din re
giunea centrală a Tuvei. Au absol
vit amîndoi institutul politehnic, 
apoi s-au intors acasă să pună la 
punct procesele înnobilării mine
reului de cobalt.

în partea de apus a Tuvei, la 
Ak-Dovurak, se află o altă mare 
întreprindere industrială — combi
natul „Tuvaazbest". în limba tuvină 
azbestului i se spune „tak-tugu". 
adică „lină de munte". Pentru a ex
trage cantități tot mai mari din a- 
ceastă prețioasă „lînă“ din muntele 
Kara-Daga, la Ak-Dogurak se des
fășoară vaste lucrări de construcții, 
se deschide o nouă carieră, se înal
ță o fabrică de înnobilare, se înși- 
ruie de o parte și de alta a străzilor 
noi așezări, case cochete cu două 
niveluri. Producția actuală trece de 
40 de mii de tone. Azbestul tuvin, 
de calitate superioară, cu fibra lun
gă, este binecunoscut și apreciat. 
Din el se fabrică peste 3 000 de ar
ticole diferite necesare industrii
lor energetică, metalurgică, a azbo
cimentului și altor ramuri.

In apropiere de Kizil, la Kaa- 
Hem, a fost deschisă o carieră de 
cărbuni. Geologii au însemnat pe 
harta republicii alte două mari ză
căminte : unul de huilă, cu rezerve 
de 19 miliarde de tone, celălalt de 
minereu de fier, cu rezerve de circa 
250 milioane de tone. Taigaua tuvi
nă oferă exploatărilor forestiere 4 
milioane de metri cubi de lemn 
pe an.

Dacă acesta este, conturat in linii 
generale, prezentul Tuvei. viitorul ei 
se profilează și mai luminos. După 
inlrarea in funcțiune a uriașei hi
drocentrale Saianskaia, de pe Eni- 
sei, republica va primi energie e- 
lectrică ieftină, iar lacul de acu
mulare al centralei, care va ajunge 
pină aici, va ridica nivelul apelor 
pe cursul superior al Eniseiului, a- 
coperind, astfel, periculoasele sale 
cataracte și făcîndu-1 navigabil. Se 
prevede construirea unei căi ferate 
care va traversa munții Saiani 
realizînd astfel și o legătură fero
viară cu restul țării.

Se poate spune că obeliscul de pe 
malul Eniseiului, ce-și ridică cute
zător săgeata ascuțită spre înălțimi, 
in mijlocul capitalei R.S.S.A. Tu- 
virie. nu este numai un simbol al 
centrului Asiei, ci și al poporului 
pe al cărui pămînt se află, un po
por al marii familii a popoarelor 
Uniunii Sovietice.

S. PODINĂ
Moscova, decembrie

copilărie a 
părinții și 

într-o iurtă 
Mongusi Da-

k

Există o imagine a ma- 
metropole america- 
cu viața ei inten- 
cu mărturiile cla-

violenței
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mintul și cultura

rii
ne 
să, 
moroase, caracteristice ci
vilizației de consum. 
Există apoi orașele care 
încă păstrează liniște o- 
dihniloare. Există însă, 
dincolo de aceste imagini 
devenite clasice, și o ima
gine a metropolei care 
cunoaște drama violenței. 
Noaptea, străzile sînt pus
tii. Ici-colo se zăreș
te cite un taxi. Șofe
rul incuie portierele din 
față. Este izolat de pa
sageri printr-un geam 
de sticlă pe care gloan
țele nu-1 pot străpunge. 
Banii pentru cursa efec
tuată se depun într-un 
sertăraș glisant, montat în 
sticla incapabilă... Unele 
instituții au luat aseme
nea măsuri de apărare a 
proprietății și personalu
lui lor, de parcă s-ar afla 
în stare de asediu. Pro
prietari de magazine și 
cetățeni de rind sînt siliți 
să se angajeze în adevă
rate dueluri armate cu 
răufăcătorii ce pătrund în 
locuințele lor. Singurii oa
meni pe care o asemenea 
stare de lucruri insupor
tabilă nu-i deranjează sint 
cei ce lucrează în indus
tria mijloacelor de protec
ție și securitate.

Intr-adevăr, această in
dustrie, a cărei producție 
anuală se ridică la miliar
de de dolari, este unul din 
puținele sectoare ale eco
nomiei americane . total
mente neafectate de rece
siune. Dimpotrivă, a în
registrat în ultimii ani o 
expansiune fără prece
dent, realizînd profituri 
record, prin specularea 
abilă a efectului psiholo
gic pe care-1 exercită es
caladarea criminalității 
supra întregii 
mericane.

„Cind este 
viața lui, cind 
lat simțul său 
vare, omul este gata 
orice sacrificii pentru 
se elibera de 
fricii, a se pune la 
post de primejdji, declara

•— agent d.e 
companiei 

Company", 
este o rea- 

Luați statisticile.
29 000 de omoruri în 1971, 
sute de mii de spargeri, 
jafuri, furturi etc. Nu, noi 
nu creăm nici un fel de 
psihoză a groazei prin re
clamele noastre, sintem 
chiar foarte reținuți. Re
clama cea mai bună ne-o 
fac alții, gratuit. Ziarele 
publică pagini intregi des
pre crime de tot felul. 
Lunar și anual, oficialită
țile guvernamentale com
petente publică 
vinci creșterea 
tății. Credeți că 
noastre mai au 
alte reclame ?“

Veniturile acestei noi 
industrii, care a debutat 
cu puțini ani în urmă 
pornind de la cîteva mi
lioane de dolari, ating ci
fre fabuloase. In 1972 se 
prevăd Încasări de peste 
4 miliarde de dolari. De
sigur, intre creșterea cri
minalității și profiturile 
industriei mijloacelor de 
securitate există un raport 
direct proporțional, fapt 
care interesează și com
paniile de asigurări con
tra crimelor și furturilor. 
Multe dintre acestea au 
anunțat în 1971 profituri 
minime, datorită plăților 
imense făcute familiilor 
celor uciși și victimelor 
spargerilor. Unele com
panii au dat faliment, 
în special cele din zonele 
unde s-a constatat o es
caladare a criminalității, 
în timp ce altele au ma
jorat substanțial rata asi
gurării. Multe dintre ele 
refuză să asigure contra 
crimelor și furturilor pe 
cetățenii situați în regiu
nile cu un grad ridicat de 
criminalitate.

Zilele trecute, poliția 
newyorkeză a publicat 
lista celor mai sigure la
căte existente pe piața a-

mericană. O companie din 
industria mijloacelor de 
securitate și protecție s-a 
oferit să acorde gratuit 
consultații la domiciliu, 
prin experții săi. Există 
agenți ai unor astfel de 
companii, care țin să-și 
asigure clientela că dețin 
„titlul" de „expert în ja
furi cu un respectabil sta
giu de pușcărie" sau au 
fost „spărgători de sa- 
feuri". Cum să nu ții sea
ma de experiența unor 
astfel de „profesioniști" ? 
Cum să desconsideri apre
cierile lor despre cutare 
sistem de siguranță sau 
alarmă ?

Cei care au fost deja 
victime ale spargerilor și 
jafurilor sînt mai ușor de 
lămurit și bagă mai re
pede mîna în buzunar,

sint total lipsite de fe
restre. Ușa din față este 
confecționată din sticlă 
groasă de 30 mm. incasa- 
bilă ; cea din spate — din 
plăci de oțel. Interiorul 
magazinului este împăr
țit în săli drepte, cu un 
număr limită de stîlpi de 
susținere, pentru a putea 
fi supravegheat cit mai 
bine prin sistemul de te
leviziune cu circuit inte
rior. La 
ții sînt 
camere 
precum 
agenți secreți i 
în civil care 
prin magazin, 
personal de
este „împrumutat" de la 
societățile de mijloace de 
protecție și securitate. 
Salariile lor intră tot în

rindul lor, clien- 
supravegheati de 

de
și de

televiziune, 
numeroși 

și polițiști 
se plimbă 

întregul 
securitate

• TEAMA GENEREAZĂ CEA MAI PROS
PERĂ INDUSTRIE • CIFRE OFICIALE 
FURNIZATE DE POLIȚIE • OPINIILE SO
CIOLOGILOR ASUPRA UNOR ÎNTINSE 

PLĂGI SOCIALE

societăți
a- 
a-

devorba 
este stimu- 
de conser- 

de 
a 

coșmarul 
adâ-

ziariștilor un 
vînz&ri al 
„Waskenhut 
Criminalitatea 
litate.

cifre pri- 
criminali- 
produsele 
nevoie de

cumpărînd fel de fel de 
aparate, echipamente și 
arme. își instalează sirene 
legate cu fire electrice de 
uși și geamuri, reflectoa
re — comandate automat 
de o celulă fotoelectrică 
fixată în pervaz — becuri 
care se aprind și se sting 
la diverse intervale 
timp pentru a crea 
presia că locatarii 
acasă, sau magnetofoane 
care se declanșează auto
mat din sfert in sfert de 
oră și pe ale căror benzi 
sint imprimate lătraturi 
furioase...

Dar în ciuda ingeniozi
tății inovatorilor din in
dustria amintită, numărul 
spargerilor, crimelor, fur
turilor, atacurilor cu arme 
de foc este în continuă 
creștere, deși sporește și 
numărul condamnărilor 
pentru astfel de crime 
(80 009 în anul 1971).

Potrivit datelor statis
tice oficiale, 
reclamate de 
nele din întreaga țară la 
poliție se ridică anual la 
o valoare de peste 2.5 mi
liarde de dolari. De pe 
urma lor nu păgubesc 
patronii magazinelor, ci 
consumatorul american 
căruia i se includ in pre
țul mărfii cumpărate și 
pagubele suferite de ma
gazin.

Escaladarea 
tății a dus la 
radicală a 
magazinelor 
care se construiesc în a-, 
fara orașelor. Acestea au 
formă paralelipipedică și

de 
im- 
sint

furturile 
magazi-

criminali- 
modificarea 
arhitecturii 
universale

prețul mărfurilor... Pagu
bele totale anuale sufe
rite de bănci in urma ja
furilor nu au fost nicio
dată publicate și, în ge
nere. orice bancă care se 
respectă ține secret ast
fel de date pentru a nu 
fi considerată de clienți 
drept nesigură. La Chase 
Manhattan 
New York 
într-una din 
rate holului 
un scurt-metraj intitulat 
„Chase — cea mai sigură 
bancă din lume". Ne-am 
putut da seama de ex
traordinarul ei sistem de 
securitate valorînd mili
oane de dolari, i-am vă
zut pe cei ce, ignorind 
avertismentele, au încer
cat să prade banca, ne-am 
recunoscut noi înșine pe 
peliculă în momentul in 
care pășeam pragul băn
cii. Filmul urmărește să 
convingă pe 
că banii lor 
ranță, să 
clienți și să 
eventualele 
spargeri.

Dar pe măsura perfec
ționării mijloacelor de a- 
sigurare a securității lo
cuințelor, clădirilor pu
blice și particulare, ban
dele de criminali își per
fecționează la rindul lor 
modul in care operează, 
fără a se putea întrezări 
posibilitatea de a se ieși 
din acest infernal cerc 
vicios.

Criminalitatea atinge 
proporții Îngrijorătoare 
mai ales în slumsuri, 
ai căror locuitori nu dis-

Bank din 
am vizionat, 
sălile alătu- 
de primire.

depunători 
sînt în sigii- 
atragă noi 
descurajeze 

tentative de

pun de mijloace pentru 
protejarea locuințelor. în 
ghetoul Betford-Stuyve- 
sant din Brooklyn, spre 
exemplu, unde clădirile 
abandonate de proprieta
rii lor ca nerentabile sau 
aflate în curs de demo
lare au fost transformate 
in „cartiere generale" ale 
bandelor de traficanți și 
consumatori de stupefian
te, numărul crimelor, 
spargerilor și jafurilor a 
atins proporții alarmante, 
iar locuitorii se retrag in 
casele lor inainte de că
derea serii, dind cartie
rului . un aspect dezolant. 
Potrivit unui calcul al 
poliției aici au loc în me
die, in fiecare 
două crime, 10 
25 de atacuri 
de foc și zeci 
turi. Cartierul 
t rulat de poliția 
rizată întrucit pină si 
polițiștilor le este teamă 
să circule pe jos (in anul 
1971 numai in New York 
au fost uciși 11 polițiști, 
iar în întreaga țară 160). 
De multe ori poliția nu 
răspunde chemărilor de 
ajutor recepționate in 
cursul nopții din anumite 
cartiere ale New Yorku- 
lui. întrucît s-au intim- 
plat cazuri cind poli
țiștii au intrat în cap
cane sau ambuscade.

Măsurile administrati
ve pentru stăvilirea esca
ladării criminalității nu 
s-au soldat cu rezultatele 
scontate. Astfel, jafurile 
cu mina înarmată au cres
cut de la 90 000 in anul 
1968 la circa 135 000 in 
1971. atacurile la drumul 
mare de la 65 000 la 
80 000, asasinatele prin fo
losirea armelor de foc da 
la 8 900 la peste 10 000.

Fenomenele sociale ge
neratoare de criminali
tate sînt, firește, mult 
prea adinei pentru a pu
tea fi combătute prin 
simple metode polițienești 
sau administrative, care, 
în cel mai fericit caz. pot 
neutraliza temporar și 
parțial efectele, nu însă 
și cauzele. Iar aceste 
cauze trebuie căutate, in 
primul rind, în condi
țiile sociale și economice 
precare — mizerie, șo
maj. discriminare rasia
lă, lipsa unor perspective 
mai bune de viată, me
diul deprimant din ghe
tourile marilor orașe, 
bună dreptate arată 
ciologii americani 
atita vreme cît nu se 
măsuri hotărîte de com
batere a acestor racile 
fundamentale, nu există 
perspective de scădere a 
criminalității cu tot cor
tegiul ei de efecte și con
secințe.

noapte, 
spargeri, 
cu arme 
de fur- 

este pa- 
moto- 

pină

Pe 
so- 
că 

iau

C. ALEXANDHOAIE

Zilnic, la New York sînt atacați în strada peste 100 de pietoni. Numai în puține 
cazuri poliția reușește să-i captureze pe atacatori, ca în imaginea de mai sus

k
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PĂDURE ELECTRICA
în India crește un copac care, la 

atingere, provoacă un fel de șocuri 
electrice. Și mai curios este faptul 
că „potențialul electric" al copacu
lui se modifică de cîteva ori in de
curs de 24 de ore, fiind mai intens 
la amiază și mai scăzut la miezul 
nopții.

WtOIECT EXPERIMENTAL 
DE TRANSPORT ÎN COMUN

nie, în cazul in care alți pasageri 
îl solicită (el are o capacitate de’ 12 
locuri) sau se oprește, direct 
tinație.

Prima linie experimentală 
blă — în lungime de 1,6 km, 
pune de trei stații și cinci 
le și urmează să fie terminată în 
primăvara anului 1975. în a doua e- 
tapă se va 
mentară de 
stații și 196 
în funcțiune

la des-

du- 
dis-va

vehicu-

construi o linie supli-
6,5 km lungime cu 12 
de vehicule ce va intra 
în 1977,

STIMULAREA CREȘTERII 
OASELOR

O intervenție chirurgicală specială 
poate stimula creșterea oaselor. Ex
perimentată la clinica de ortopedie 
din Miinster. R. F. a Germaniei, 
noua metodă a dat rezultatele scon
tate. Ea 
persoanelor 
construcție 
constă din

american a hotărît să 
finanțarea unui proiect 
de transport în comun, 

să fie realizat în orașul

Guvernul 
participe la 
ultramodern 
ce urmează 
Denver.

Sistemul, ____
pid Transit" (P.R.T.). poate fi com
parat cu niște lifturi ce se depla
sează pe orizontală. Călătorul 
prezintă în stație, apasă pe un 
ton și. ca urmare, prima cabină 
ponibilă se oprește, pe linie. în 
sa. Odată intrat în vehicul, apasă 
pe butonul corespunzător stației la 
care dorește să coboare. Vehiculul, 
controlat de către un ordinator, se 
poate opri și la alte stații de pe li-

denumit „Personal Ra-

se 
bu- 
dis- 
fata

R0MA „SE APĂRA" 
DE ASALTUL MAȘINILOR
Numărul crescând de mașini pe 

străzile strimte și întortocheate din 
centrul Romei — ca urmare și a 
fluxului sporit de turiști din capi
tala Italiei — a făcut ca „cetatea e- 
ternă" să devină unul din orașele 
cu circulația cea mai anevoioasă din 
lume. Pentru a se pune capăt aces
tei veritabile paralizii a traficului, 
municipalitatea din Roma a 
recent, să interzică accesul 
automobilelor particulare în 
orașului, cu cîteva excepții 
xemplu. automobilele celor care lo
cuiesc în perimetrul respectiv).

hotărî t, 
tuturor 
centrul 
(de e-

este de o mare utilitate 
care, printr-un defect de 
a oaselor, șchioapătă și 
introducerea in măduva 

oaselor respective a unor implanturi 
metalice, care intensifică circulația 
sângelui în țesuturile adiacente, sti- 
mulînd astfel creșterea osului. în 
felul acesta pot fi egalate oase care 
prezintă diferențe de 3—6 centimetri.

deosebi polimorfismul a cinci spe
cii — considerate ca cele mai dăună
toare — în condiții de climă dife
rite, obținute în laborator, cercetăto
rii britanici speră să ajungă la 
posibilitatea formulării de previziuni 
cit mai exacte asupra datei și locu
lui în care ar putea apărea roiu
rile de lăcuste distrugătoare, in 
scopul prevenirii daunelor în agri
cultură.

PERLA DIN DEȘERT

POLIMORFISMUL 
LĂCUSTELOR

E expediție științifică mongolo- 
sovietică a descoperit în deșertul 
Gobi, din sudul R.P. Mongole, o 
perlă care, apreciază specialiștii, se 
află acolo de circa 200 milioane de 
ani. în opinia savanților, aceasta 
dovedește că, în zona descoperirii, 
a existat, în trecutul foarte înde
părtat, o mare.

TELEVIZOR CU INSTALAȚIE 
DE „MEMORIZARE"

e- 
va 
u- 
in

Doriți să „conservați" un cadru 
sau o secvență oarecare dintr-o 
misiune televizată 7 Acest lucru 
fi posibil de acum înainte grație 
nui televizor special, construit
Japonia. Aparatul dispune de două 
ecrane, pe unul din ele puțind fi 
„reținută" imaginea care prezintă in
teres pentru telespectator. Instalația 
de „memorizare" care fixează ima
ginea poate fi păstrată timp înde
lungat și reprodusă după dorință.

La universitatea York (Marea 
Britanie) se efectuează studii spe
ciale asupra comportamentului lă
custelor. Aceste insecte sînt recu
noscute pentru deosebita lor capa
citate de a se adapta la mediul în
conjurător — așa-numitul poli
morfism — în funcție 
factori (temperatură, perioadă 
zi, anotimp etc.). Urmărind

de diverși 
din 
in-

„CLOPOTE" 
PENTRU STATUI

Pentru a fi protejate împotriva as
primii iernilor leningrădene, statui 
datind din secolul XVIII, aflate in- 
tr-unul din parcurile marelui oraș 
sovietic, au fost acoperite 
„clopote" speciale din plastic.

CU

vdrde.se
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Vizita ministrului afacerilor DUPĂ O ESCALA LA ATENA

externe al R. S. Cehoslovace
Primire la Consiliul de Miniștri

Vineri dimineața, tovarășul Iile 
Verdeț, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, a primit pe Bo- 
huslav Chnoupek, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
Cehoslovacie.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, prie
tenească, au luat parte George Ma-

covescu, ministrul afacerilor exter
ne, și Teodor Haș, ambasadorul 
României la Praga.

A fost de față Miroslav Sulek. 
ambasadorul Cehoslovaciei, la Bucu
rești.

în timpul întrevederii au fos.t a- 
bordate probleme privind 
continuă a 
colaborare

întărirea 
relațiilor de prietenie și 

dintre cele două țări.

încheierea convorbirilor oficiale
La 8 decembrie, la Ministerul Afa

cerilor Externe, s-au încheiat convor
birile oficiale dintre George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, și 
Bohuslav Chnoupek, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialis
te Cehoslovace.

Cu această ocazie s-a efectuat un 
schimb larg de păreri cu privire la 
stadiul actual și perspectivele dez-

voltării relațiilor bilaterale româno- 
cehoslovace, precum și in legătură cu 
unele probleme internaționale ac
tuale.

în timpul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă, s-a a- 
preciat cu satisfacție dezvoltarea cu 
succes a relațiilor reciproc avanta
joase dintre ambele țări.

Recepție oferită de ambasadorul R. S. Cehoslovace
Cu prilejul vizitei oficiale de prie

tenie în țara noastră a ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste Cehoslovace, Bohuslav Chnou
pek, ambasadorul Cehoslovaciei la 
București, Miroslav Sulek, a oferit, 
vineri seara, o recepție.

Au participat George Macovescu,

ministrul afacerilor externe, Teodor 
de secție la C.C. al 
M. Nicolae. ministru 
la Ministerul Comer- 
funcționari superiori 
Afacerilor Externe,

Marinescu, șef
P.C.R., Nicolae 
secretar de stat 
tului Exterior, 
din Ministerul 
alte persoane oficiale.

(Agerpres)

Cronica zilei
SOSIREA NOULUI AMBASADOR 

AL JAPONIEI

Vineri seara a sosit in Capitală 
Kanazawa Masao, noul ambasador al 
J aponiei în 
România.

Republica Socialistă

★
Cu prilejul prezenței în țara noas

tră a Ansamblului artistic al Arma
tei populare ungare, vineri la amia
ză, colonel Endre Toth, atașatul mi
litar și aero al R. P. Ungare la Bucu
rești, a oferit un cocteil în saloanele 
ambasadei. Au participat general
colonel Ion Coman, adjunct al minis
trului apărării naționale, secretar al 
Consiliului Politic Superior, funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, 
artă și cultură. 
Ferenc Martin, 
Ungare la București, și membri ai 
ambasadei.

generali, oameni de 
Au fost prezenți 

ambasadorul R. P.

★
Vineri după-amiază, Jean-Baptiste 

Lounda, ambasadorul Republicii 
Populare Congo la București, a oferit 
o recepție cu prilejul plecării sale 
definitive din țara noastră. Au par
ticipat Petru Burlacu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, alte per-

soane oficiale. Au luat, de asemenea, 
parte șefi ai unor misiuni diploma
tice acreditați la București și membri 
ai corpului diplomatic.

★
La Biblioteca franceză din Bucu

rești a avut loc, vineri seara, o mani
festare consacrată semicentenarului 
inaugurării primei linii aeriene trans- 
continentale de pasageri Paris—Bucu
rești—Istanbul, linie realizată de 
compania franco-română „Navigația 
aeriană", înființată din inițiativa lui 
Nicolae Titulescu. Cu acest prilej, 
ambasadorul Franței la ~ 
Francis Levasseur, dr. 
Danielopolu, membru al 
internaționale a istoricilor 
Jean Renac, șeful serviciului de do
cumentare din Direcția afacerilor ge
nerale de la „Air France", Camille 
Leplanquait, director tehnic al liniei 
aeriene Paris—București—Istanbul,
au omagiat memoria savantului ro
mân Henri Coandă, marele precursor 
al aviaticii moderne, și au evocat 
tradițiile colaborării româno-france- 
ze în domeniul aviației civile.

București, 
Alexandru
Asociației 

de aviație,

(Agerpres)
țg ț! 1

La Fabrica „Flaro" — Sibiu

Conlucrare strinsă între cercetare,
proiectare și producție

Ministrul comerțului exterior
s-a înapoiat in Capitală

Vineri după-amiază s-a înapoiat 
în Capitală Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, care, la invita
ția ministrului indian al comerțului 
exterior, L. N. Mishra, a făcut o vi
zită în India.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Emil Drăgănescu. vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor, Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul “Comerțului Exterior. Vasile

Gliga, adjunot al ministrului aface
rilor externe, alte persoane oficiale.

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

tV
în drum spre țară, tovarășul 

Ion Pățan a făcut o escală la Atena, 
unde a avut întrevederi cu vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Greciei. Stylianos PattakoLS, și cu Ni- 
kolaos Effessios, ministrul economiei 
naționale.

Delegația Ministerului Metalurgiei 
al R. P. Chineze a vizitat

Combinatul siderurgic din Galați
Delegația Ministerului Metalurgiei 

al R. P. Chineze, condusă de mi
nistrul Cen Șao-kun, care se află în 
țara noastră la invitația ministrului 
industriei metalurgice, a vizitat. în 
cursul zilei de vineri, Combinatul si
derurgic de la Galați.

Oaspeții au fost întîmpinati de Ion 
Niță, adjunct al ministrului indus
triei metalurgice. Ion Potoceanu. di
rector general al Centralei siderur-

gice Galați, specialiști. în timpul vi
zitei au fost purtate discuții pri
vind problemele curente și de 
perspectivă ale siderurgiei celor două 
țări, s-a făcut un util schimb de ex
periență.

Delegația a fost însoțită de Liu 
Hun-ling. consilier economic al Am
basadei R. P. Chineze la București.

ȘEDINȚA CONSILIULUI UCECOM

Asigurarea unei cît mai strin- 
se conlucrări între cercetare, 
proiectare și producție, în vede
rea îmbunătățirii continue a ca
lității, reducerii consumului de 
materii prime și materiale, spo
ririi productivității mașinilor și 
unităților, constituie una dintre 
principalele preocupări ale fa
bricii „Flaro“-Sibiu, întreprin
dere „unicat" a industriei Ușoa
re. furnizoare a unui mare volum 
de accesorii necesare fabricilor 
textile și a unei game largi de 
bunuri de consum (de la creioa
ne cu pastă și stilouri piuă la 
scule de pescuit și flori artificia
le). O asemenea preocupare a 
fost atestată și de recenta se
siune de comunicări de la Sibiu, 
organizată de Grupul întreprin
derilor 
pentru Industria ușoară Sibiu și 
fabrica „Flaro", cu prilejul îm
plinirii a 50 de ani de activitate 
a fabricii. Cele peste 20 de co

industriale de accesorii

municări și referate prezentate 
de cercetători, proiectanți și 
specialiști din Timișoara, Iași, 
Cluj, Arad și Sibiu au concen
trat atenția participanților asu
pra unor realizări de prestigiu 
ale fabricii sibiene, fixînd, tot
odată, noi jaloane pentru o pro
ducție mai eficientă și de cali
tate superioară. Unele dintre 
temele supuse dezbaterii sînt 
elocvente în acest sens : „Studii 
privind obținerea pastei pentru 
stilouri cu bilă și a cemelurilor 
pentru creioane cu vîrf de fi
bră", „Considerații asupra pro
iectării stilourilor", „Rezultate 
pozitive în domeniul proceselor 
de aurire a oțelului inoxidabil", 
„Studiu privind fenomenul de 
rezonanță a capetelor din mate
rial plastic".

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scinteii"

După cum ni se comunică de 
la Comisia centrală a coopera
tivelor de credit din cadrul 
CENTROCOOP. locuitorii din 
mediul rural au posibilitatea 
obținerii unor împrumuturi._ în 
condiții avantajoase. Aceste îm
prumuturi, oferite de către coo
perativele de credit, sint desti
nate acoperirii unor necesități 
legate de sporirea producției

agroalimentare din gospodării
le proprii, prin cumpărarea de 
vaci și juninci, ovine, iepuri de 
casă, stupi de albine, material 
săditor și altele. Pentru obține
rea împrumutului necesar, do
ritorii se pot înscrie în coope
rativa de credit în a cărei rază 
de activitate se găsește domici
liul lor.

vremea

Ieri în țară : în cea mai mare par
te a țării, cerul a fost acoperit, iar 
in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, 
Moldova și estul Transilvaniei s-a 
produs ceață. Vintul a suflat in ge
neral slab. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între minus 6 grade la 
Joseni și 10 grade la Banloc. Ora- 
vița. Călărași, Fetești și Tecuci.

Timpul probabil pentru zilele de 
10, 11 și 12 decembrie. în țară ; vre
mea va fi în general umedă, cu ce
rul mai mult acoperit. Vor cădea 
ploi temporare în vestul și nordul 
țării și locale în rest. Vintul va su
fla slab pină la potrivit. Tempera
tura în scădere. Minimele vor fi cu
prinse între minus 6 și plus 4 gra
de, local mai coborîte, iar maximele 
intre zero și 10 grade. La munte se 
va semnala lapoviță și ninsoare. La 
București : vremea va fi în general 
umedă, cu cerul mai mult acoperit. 
Temporar burniță și ploaie slabă. 
Vint slab pînă la potrivit. Tempera
tura în scădere in a doua parte a in
tervalului.

(Agerpres)

(Agerpres)

Noua autogara din Zalâu

Izvoare de
sănătate

viteză spo- 
în condiții 
condiționat, 
radioficare

„Stirex

HARGHITA

CURIER JUDEȚEAN
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

Noul tramvai 
silențios

La Timișoara a început 
circule un nou tramvai, construit 
in cadrul întreprinderii de trans
porturi din localitate. După cum 
ne informează 
Grigorescu, 
județene de gospodărie 
nală, noul mijloc de 
face parte din prima serie 
tramvaie realizate de 
timișoreni, după o 
proprie. Dispunînd de caracte
ristici superioare celor- aflate 
acum în circulație, noul tramvai 
poate transporta, cu 
irită. 300 de călători 
confortabile : aer 
iluminație specială, 
și, mai ales, fără zgomot. Odată 
cu începerea fabricației de se
rie, noul tramvai va intra și în 
dotarea altor orașe din țară.

inginerul Virgil 
directorul direcției 

comu- 
transport 

de 
specialiștii 

concepție

Lucrătorii din cooperația meșteșugărească și-au depășit 
angajamentele anuale

luate pentru 
bune condiții 
pentru 1973, 

ale UCECOM 
din coopera-

Consiliul UCECOM , a dezbătut, în 
zilele de 7 și 8 decembrie, stadiul 
îndeplinirii planului pe anul în curs 
și măsurile ce trebuie 
realizarea în cele mai 
a sarcinilor prevăzute 
bugetele pe anul viitor 
și Asigurărilor sociale 
tia meșteșugărească.

Din materialele prezentate și dez
baterile care au avut loc a reieșit 
că. pină acum, lucrătorii din coope
rația meșteșugărească au realizat și 
depășit angajamentele asumate in 
întrecerea socialistă pe anul în curs.

în vederea realizării sarcinilor 
sporite ce revin cooperației mește
șugărești în cadrul planului pe anul 
viitor. Consiliul UCECOM a stabi
lit măsuri pentru îmbunătățirea în 
continuare, a activității economice, 
diversificarea producției și a ser-

virii populației, precum și pentru 
reducerea continuă a consumului de 
materii prime și materiale.

în telegrama adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de Consiliul Uniunii Centrale a 
Cooperativelor Meșteșugărești se a- 
rată : Asigurăm conducerea de partid 
și de stat, pe dumneavoastră nerso- 

tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că membrii cooperatori, 
conducerile de cooperative și uniuni. 
Consiliul și Comitetul Executiv ale 
Uniunii Centrale a Cooperativelor 
Meșteșugărești nu-și vor precupeți 
eforturile în vederea îndeplinirii e- 
xemplare a sarcinilor, sporindu-și 
astfel contribuția la dezvoltarea in
tr-un ritm și mai accelerat a eco
nomiei naționale, la înflorirea scum
pei noastre patrii, Republica Socia
listă România.

Deși cunoscute de multă vre
me, băile sărate din Cristuru 
Secuiesc abia acum au început 
să fie căutate pentru efectele lor 
curative și terapeutice. Pentru 
a le pune mai bine în valoare, 
în 1972 au fost întreprinse lu
crări pentru modernizarea in
stalațiilor de pompare și încăl
zire. De asemenea, a fost con
struit un motel, iar la pavilioa
nele existente s-au efectuat a- 
menajări. Una din cele mai im
portante lucrări : modernizarea 
drumului de acces pe o lungime 
de 1 620 m. Totodată, se află în 
curs de execuție un bazin 
captare a apei sărate pentru 
mentarea viitorului ștrand 
aer liber.

colecției „Studii vîlcene", volum 
care apare sub îngrijirea Filialei 
județene a Arhivelor Statului. 
Sint inserate comunicări pe teme 
arheologice și istorice, de artă 
și cultură, etnografie și folclor, 
un itinerar turistic și istoric, 
opinii și recenzii. Un loc de sea
mă îl ocupă prezentarea unor 
evenimente importante din anii 
construcției socialiste.

BRAf>ov.. rl — -
Cale liberă 

transportului 
rutier

nai. stimate

VILCEA

de 
ali- 

în

Colecție de studii
La Rm. Vîlcea a ieșit de sub 

tipar cel de-al doilea volum al

Pentru eliminarea deselor stag
nări cauzate circulației de ba
riera de cale ferată din vestul 
Brașovului, mai ales pentru tra
ficul rutier spre Sibiu și Pitești, 
se află in curs de execuție un 
important pasaj cu patru benzi 
de circulație. Noul pasaj de la 
Bartolomeu va asigura o desfă
șurare optimă fluxului rutier. 
Acesta este cbl de-al cincilea 
pasaj construit în ultimii ani la 
Brașov.

Aniversarea C.A.P. din Rimetea
Cooperativa agricolă de producție 

din comuna Rimetea, județul Alba, 
a aniversat 20 de ani de existență. 
Participanții la adunarea festivă, 
care a avut loc cu acest prilej, au 
adresat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care.se subliniază că succesele obți
nute de cooperativă în întărirea ei 
economico-organizatorică și crește
rea nivelului material și spiritual ai 
cooperator lor se datorese ajutoru
lui permanent acordat de partid și 
de stat. Cooperatorii se angajează să 
nu-și precupețească eforturile pen
tru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor care le revin în anul 1973 și în 
perspectivă, avsnd create condiții 
pentru obținerea unor cantități spo
rite de produse vegetale și animale.

Aducem calde mulțumiri partidu
lui, dumneavoastră personal, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu — se 
spune în telegramă — pentru aju
torul primit și prețioasele indicații 
date. Alături de întreaga țărănime 
cooperatistă nutrim față de dumnea
voastră un profund respect, un 
adine sentiment de stimă și prețuire 
pentru eforturile și 
care activați pent u 
progresul societății 
liste.

consecvența cu 
prosperitatea și 
noastre socia-

(Agerpres)

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

LA AMBASADA REPUBLICII

VIETNAMULUI DE SUD
Vietna-

Lam Van
Ambasadorul Republicii 

mului de Sud la București,_ ______
Luu, a organizat, vineri la amiază, 
la sediul ambasadei, o conferință de 
presă in cadrul căreia a făcut o ex- 

' punere asupra acțiunilor administra
ției saigoneze de intensificare a . re
presiunilor și. persecuțiilor împotriva 
patrioților din Vietnamul de sud.

(Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE

8 DECEMBRIELA TRAGEREA DIN
1972

FOND GENERAL 
930 221 lei

EXTRAGEREA I :
79 21 55 4

EXTRAGEREA a II a : 16 78 31
46 90 73 69

DE PREMII :

în 24 de ore.

din Sinnicolau Mare 
întreprinderii „Electro-

Noi capacități de producție

in industria locală
TIMIȘOARA (Corespondentul 

Scinteii", Cezar Ioana). — între
prinderile de industrie locală din 
județul Timiș au realizat în a- 
cest an o producție marfă supli
mentară în valoare de 34 mili
oane lei, cu 7 milioane mai mult 
decît prevedea angajamentul a- 
sumat în întrecerea socialistă. 
La obținerea acestui spor de 
producție, ca și la diversificarea 
nomenclatorului de fabricație au 
contribuit — după cum ne spunea 
tovarășul Nicolae Drimbă, ingi
ner șef in cadrul direcției jude
țene de resort — atit utilizarea 
mai eficientă a mașinilor, a 
timpului de lucru șl a forței de 
muncă, cît și punerea în funcțiu
ne la termen sau mai devreme a 
unor capacități de producție re
alizate din fondul de mică me
canizare. In această categorie 
de lucrări intră extinderea 
spațiului producție

timiseană
A

secția
rl 111 VI UJJl XIXVICX IX „.

metal", care permite obținerea 
unui spor anual la sortimentele 
de confecții metalice în valoare 
de 10 milioane lei. O extindere 
însemnată a capacității de pro
ducție a fost realizată și în sec
torul tîmplărie al întreprinderii 
„Timișul" din Lugoj. La secția 
din Peciu Nou a întreprinderii 
„Banatul" a fost supraetajată 
clădirea industrială existentă, 
creîndu-se o capacitate supli
mentară de producție. Pentru 
prima oară a fost amenajat și 
un atelier de împletituri din ră
chită, valorificindu-se astfel bo
gata sursă de materie primă ofe
rită de terenul mlăștinos, impro
priu pentru agricultură. In și
rul lucrărilor realizate din fon
duri necentralizate, se înscrie și 
amenajarea unei brutării în co
muna Ceacova, cu o capacitate 
de 7 tone piine

BISTRIȚ A- 
NĂSĂUD

numele unui

nou magazin
în piața 

Bistrița se 
lucrări de finisaj la noul maga
zin „Stirex", destinat desfacerii 
articolelor de menaj din sticlă 
fină și porțelan. Pînă în prezent, 
în depozitele magazinului au și 
sosit mii de articole de menaj 
de la fabricile din București, 
Cluj, Turda, Avrig, Mediaș, To- 
mești, Pădurea Neagră. Magazi
nul „Stirex" va fi aprovizionat 
și de noua fabrică de sticlărie 
pentru menaj, a cărei construc
ție a început de citeva luni în 
orașul Bistrița.

centrală a orașului 
efectuează ultimele

MARAMUREȘ

Centru de igienă

Spitalul de copii din Oradea

i 1 mwîsS’h f

și medicină

preventivă

La .Baia Mare și-.a început ac
tivitatea centru) de.»-igienă și 
medicină preventivă, instituție 
menită să asigure ocrotirea să
nătății populației. Acesta gru
pează, într-un concept unitar, 
toate mijloacele necesare supra
vegherii mediului de viață și 
muncă al populației din această 
parte a țării. Centrul dispune de 
servicii de epidemiologie, labo
ratoare de chimie a mediului, 
de igiena comunală, de igienă a 
muncii și alimentară, un servi
ciu de informație și statistică 
medicală.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT «SPORT «SPORT «SPORT

ACTIVITATE SPORTIVĂ
A

In cîteva rînduri

NUMAI LA „ZILE MARI" ?

1

I

Activitatea sportivă a județului 
Covasna a cunoscut în ultimii ani 
o dezvoltare continuă, marcată prin 
obținerea unor rezultate valoroase 
pe plan județean, pe plan național 
și chiar internațional. în această pe
rioadă, au fost îmbunătățite aproape 
100 de recorduri județene, 13 echipe 
au cîștigat dreptul de a participa în 
diferite campionate divizionare, iar 
atleții județului — pe lingă numeroa
sele locuri I-III la diferite con
cursuri republicane — și-au înscris 
în palmares trei titluri balcanice la 
juniori. Au fost create o serie de 
asociații sportive noi, numărul lor. 
la începutul anului 1972, fiind de 94 
(131 secții afiliate, 2670 sportivi le
gitimați, dintre care 1 200 clasificați).

Recent, biroul comitetului județean 
de partid, cu participarea tuturor 
factorilor răspunzători, a analizat 
activitatea sportivă din ultimii ani 
și, îndeosebi, din anul 1972. Pe mar
ginea dezbaterilor ce au avut loc, 
am solicitat un interviu tov. CON
STANTIN STANCA, secretar al co
mitetului județean Covasna

consideră că trebuie să se ocupe 
numai de sectorul său.

— Am dori să vă referiți la 
unele cazuri concrete...

— Există și la ora actuală asocia
ții sportive (îndeosebi în mediul să
tesc) de activitatea cărora — bine
înțeles, dacă aceasta există cu ade
vărat — la C.J.E.F.S. se știe doar 
din rapoarte. în unele comune, acti
vitatea. sportivă ori lipsește cu de-

că nu putem garanta dezvoltarea lor 
în continuare. Ar fi fost mai 
vit să asigurăm aici, la noi. 
țiile desăvîrșirii aptitudinilor 
astfel de sportivi. Iată doar 
din lipsurile care au făcut și
nivelul atins de sportul de masă și 
cel de performantă să fie sub posi
bilitățile reale existente la noi în 
județ.

potri- 
condi- 

unor 
citeva 
fac ca

al P.C.R.
posibili- 
rezulta- 

apreciați

— Ținind seama de 
tățile existente și de 
tele obținute, cum 
activitatea sportivă din județ ?

— Incontestabil, in ultimii ani, 
mișcarea sportivă în județul nostru 
s-a îmbunătățit. Trebuie să arăt însă, 
de la bun început, că rezultatele nu 
se ridică la nivelul oe care l-am fi 
dorit, mai ales al posibilităților de 
care dispunem. Măsurile luate de că
tre C.J.E.F.S.. de Consiliul jude
țean al sindicatelor și de comi
tetul județean U.T.C. nu au fost 
conjugate pentru punerea în prac
tică a Legii 29, care reglemen
tează activitatea sportivă. Dintre 
deficiențele ce s-au manifestat în 
mișcarea sportivă din județ aș 
aminti mai întîi faptul că C.J.E.F.S. 
nu a asigurat o coordonare unitară 
a activității sportive, nu și-a înde
plinit rolul de for de îndrumare și 
control, ocupîndu-se 
mărunte, neesențiale, 
nici măcar activitatea 
fășoară salariații săi.
apărut o serie de neconcordanțe în 
munca forurilor locale de resort. 
Fiecare dintre aceste organizații

de probleme 
necontrolind 

pe care o des- 
Ca atare, au

ANALIZA MIȘCĂRII SPORTIVE 
LOCALE ÎN BIROUL COMITE
TULUI JUDEJEAN DE PARTID 

COVASNA

săvîrșire, ori se reduce la cițiva 
sportivi, cel mai adesea... la o echi
pă de fotbal. Cotele-părți aferente 
sportului din fondul social-cultural 
al fiecărei comune, din contribuția 
C.A.P.-ului, a cooperației de consum 
și a cooperației meșteșugărești sînt 
folosite prea puțin în scopul desti
nat. Asociațiile sportive primesc 
prea puțin sprijin din partea orga
nizațiilor de partid respective. Or
ganizația de partid de la C.E.I.L. Tg. 
Secuiesc, de pildă, din cauză că nu 
s-a interesat de problemele sportu
lui, nu a reușit să prevină gravele 
abateri apărute în conducerea aso
ciației sportive „Forestierul". De alt
fel. în întreprinderi toată lumea se 
ocupă și este atentă la cele ce se în- 
tîmplă în fotbal. Ce fac echipele. Dar 
nici aceasta nu-i o preocupare con
stantă. Sportul de masă rămine pe 
planul al doilea. Din păcate așa văd 
lucrurile și comitetele sindicale și or
ganizațiile de tineret respective.

Răminerea în urmă față de cerințe 
a sportului de masă a influențat în 
mod negativ și dezvoltarea sportului 
de performanță. Este un fapt 
tiv că, în cursul acestor ani, 
multe echipe au promovat în 
oionatele divizionare. La fel. .. _ 
pozitivă ridicarea la nivelul național 
a unor sportivi (atleți și fotbaliști), 
dar este regretabil că s-a încurajat 
plecarea acestora la alte cluburi, pe 
motiv — de fapt, e un pretext —

pozi- 
mai 

cam- 
este

— După părerea dv., care este 
calea pentru îmbunătățirea 
vității sportive in județul 
vasna?

— înainte de toate, folosirea 
judicioasă a bazei materiale exis
tente, dezvoltarea acesteia cu fon
duri minime proprii, factor primor
dial, chiar determinant în lărgirea 
ariei de practicare a sportului. Va 
trebui să acordăm o mai mare im
portanță practicării sporturilor tradi
ționale județului, care au creată 
o bază materială, ținind cont de con
dițiile naturale de pe aceste melea
guri. Se impune dezvoltarea 
sporturi, precum schiul alpin 
ales cel de fond, atletismul, 
tarea turistică, ciclismul etc. 
odată, vom lua măsuri pentru a a- 
sigura un plus de interes atragerii 
la sport a elevilor de la școlile pro
fesionale. Este absolut necesar ca or
ganizațiile de bază din întreprinderi 
și instituții, de la sate, să contro
leze și să îndrume activitatea aso
ciațiilor sportive.

Realizarea celor spuse necesi
tă. înainte de toate, respecta
rea prevederilor Legii nr. 29. Se 
cere ca C.J.E.F.S. să nu se limiteze 
la funcția sa actuală de „îndrumător 
tehnic", ci să se transforme în con
ducător autoritar al întregii activi
tăți sportive. Consiliul județean al 
sindicatelor și comitetul județean 
U.T.C. ar trebui să manifeste, mai 
multă exigență pentru înfăptuirea 
întocmai a sarcinilor ce le revin in 
mișcarea sportivă de masă din județ. 
Sint ferm convins că și In privința 
sportului de performanță avem po
sibilități mari ; rezultatele depind 
însă numai de modul in care vor 
conlucra forurile de resort.

mai

unor 
și mai 
orien-

Tot-

Interviu consemnat
TOMORI Geza

corespondentul „Scinteii"

de

ȘAH. — Disputate ieri dimineață în 
sala Constructorul din Capitală, par
tidele întrerupte în ultima rundă a 
campionatului masculin de șah s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
Ciocritea — Bondoc 1—0 ; Follert — 
Mozes 0—1 ; Ungureanu — Wolf re
miză ; Stan cin — Mititelu remiză. Cu 
aceste rezultate, clasamentul — de Ia 
locul 2 mai departe — a căpătat for
mă definitivă.

După cum s-a mai anunțat, titlul 
de campion național a fost cîștigat 
de Carol Partoș (Petrolul Ploiești), 
care a totalizat 14 puncte din 19 po
sibile.

Pe locul doi s-a clasat Theodor 
Ghițescu cu 13,5 puncte, rar locul trei 
a fost ocupat de Victor Ciociltea — 
tot cu 13,5 puncte, dar ou un co- 
elicient Sonineborg inferior.

• „Trofeul campioanelor" Ia șah 
a continuat la Vrnjacka Banja (Iu
goslavia) cu disputarea partidelor 
din runda a 6-a. Maestra. româncă 
Elisabeta Polihroniade (cu piesele 
negre) a remizat în 16 mutări cu una 
din fruntașele clasamentului, șahista 
maghiară Suzana Veroczi. în clasa
ment conduc Gaprindașvili (U.R.SS) 
șt Veroczi (Ungaria) cu 4 puncte si 
cite o partidă întreruptă fiecare. Eli- 
sabeta Polihroniade (România) are 
2,5 puncte (1). • TENIS. — La Madrid 
a început faza finală a Cupei euro- 
PeP.?. tenis pe teren acoperit, com
petiție la care participă selecționatele 
masculine ale R.F, a Germaniei, 
Italiei, Ungariei și Spaniei. în primul 
meci s-au întilnit echipele Ungariei 
și Italiei, victoria revenind cu sco
rul de 2—1 tenismanilor maghiari. 
Zugarelli — Baranyi 6—4, 6—4 Ta- 
roezy — Barazutti 6—1, ’4—6, 7_ 5.
In partida de dublu, decisivă pentru 
calificare, Taroczy, Machan — Zu
garelli, Di Matteo 4—6, 6—4, 6—4, 3—6, 
5 3. în urma acestei victorii, repre
zentativa Ungariei s-a calificat pentru 
finala, în care va întîlni pe cîștigă- 
toarea întîlnirii Spania _  R F a
Germaniei, o HANDBAL — La Pra
ga s-a disputat returul meciului 
dintre echipele feminine Plastika 
Nitra și Lokomotiv Plovdiv, contând 
pentru primul tur al „Cupei campio
nilor europeni". Handbalistele ceho
slovace au terminat învingătoare cu 
scorul de 17—9 și s-au calificat pen
tru optimile, de finală. (în primul 
joc, echipa bulgară a cîștigat cu sco
rul de 10—8). « TENIS DE MASA— 
în localitatea engleză Guildford s-au 
întilnit, în cadrul „Cupei ligii euro
pene" la tenis de masă, selecționatele 
Suediei și Angliei. Oaspeții au obți
nut victoria cu scorul de 5—2.

care.se


viața internațională
O.N.U.: ÎN COMITETUL PENTRU PROBLEMELE SOCIALE

$1 UMANITARE AU FOST ADOPTATE REZOLUȚIILE 

INIȚIATE DE ROMANIA

Pentru creșterea rolului 
tineretului în viața internațională

Reuniunea 
de la Helsinki

HELSINKI 8 (Agerpres). — La 
Helsinki continuă lucrările reuniunii 
multilaterale consacrate pregătirii 
conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa. Joi și vineri, par- 
ticipanții la reuniune au trecut la 
examinarea. în detaliu, a probleme
lor evocate în cadrul dezbaterilor ge
nerale.

Vizita in R. P. Chineză a delegației 
Uniunii Generale a Sindicatelor din România

NEW YORK 8. — Corespondentul nostru, C. Alexandroaie, transmite : 
în Comitetul pentru problemele sociale și umanitare al Adunării Gene
rale a O.N.U. s-au încheiat dezbaterile asupra punctului înscris de 
România pe agenda sesiunii, intitulat „Tineretul, educarea sa în spiritul 
ideilor de pace, respect reciproc și înțelegere între popoare, problemele 
și nevoile sale, participarea sa activă la dezvoltarea națională și coope
rarea internațională".

La acest punct. România a pregă
tit, împreună cu alte 33 de state 
coautoare, două proiecte de rezo
luții.

Prima rezoluție, intitulată „Trans
punerea în viată a declarației asu
pra promovării in rindurile tinere
tului a idealurilor de pace, respect 
reciproc și înțelegerii intre popoare", 
a fost adoptată de comitet în una- 

.nimitate. Rezoluția reafirmă valabi
litatea principiilor înscrise în decla
rația amintită și necesitatea de a se 
lua măsuri pentru încurajarea parti
cipării tineretului la activitatea sta
telor, în toate domeniile. Statelor 
membre, organismelor Națiunilor li
nii® și agențiilor specializate li se 
cer să acorde o mai mare atenție 
aplicării în practică a prevederilor 
declarației, în special în stabilirea 
politicii și programelor privitoare la 
tineret. Rezoluția adresează Un apel 
solemn tuturor statelor, precum și 
organizațiilor internaționale, guver
namentale și neguvdrnamentale, de 
a lua măsuri adecvate pentru a sădi 
in rindurile tineretului respectul față 
de toate popoarele, considerația față 
de valorile umane și devotament fată 
de idealurile de pace, libertate, pro
gres și față de cauza drepturilor 
omului.

în încheiere, rezoluția cere exami
narea periodică de către Națiunile 
Unite a modului în care sînt trans
puse în viață principiile declarației.

Cea de-a doua rezoluție, referitoa
re la „Multiplicarea canalelor de co
municație ou tineretul și organizațiile 
internaționale ale tineretului", a fost 
adoptată de Comitetul pentru pro
blemele sociale și umanitare cu 94 
de voturi, nici unul contra și nouă 
abțineri.

Luind notă de faptul că metodele

de comunicație și cooperarea dintre 
Națiunile Unite și organizațiile ti
neretului pot fi îmbunătățite pentru 
a veni în întîmpinarea nevoilor și 
aspirațiilor tineretului, rezolu
ția recomandă secretarului ge
neral să evalueze programele 
și proiectele în materie, pentru a 
permite tineretului să participe mai 

' activ, in limita nivelurilor adecvate.
la formularea acestor proiecte și a- 
plicarea lor în practică. Tot
odată. recomandă formarea unui 
grup consultativ pentru a aju
ta secretarul general în elabo
rarea acelor acțiuni care trebuie în
treprinse în cadrul Națiunilor Unite, 
spre a răspunde necesităților și aspi
rațiilor tineretului, inclusiv în pre
gătirea de programe și proiecte care 
să asigure participarea tineretului la 
dezvoltarea națională, promovarea 
drepturilor omuiui cu referință spe
cială la aplicarea strategiei „Dece
niului Națiunilor Unite pentru dez
voltare", elaborarea de programe, 
convocarea de seminarii și simpo
zioane ale tineretului.

în încheierea rezoluției se subli
niază că la viitoarea sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. se va exa
mina din nou această problemă, cu 
ocazia prezentării de către secreta
rul general a unui raport asupra si
tuației sociale a tineretului lumii.

în încheierea dezbaterilor asupra 
punctului înscris de România au 
luat cuvîntul reprezentanții UNESCO, 
F.A.O., precum și ai Republicii Peru, 
Japoniei. Olandei. Tunisiei, Austriei, 
Greciei și Norvegiei. Vorbitorii au 
dat o înaltă apreciere inițiativei 
României și au relevat spiritul de 
colaborare de care a dat dovadă de
legația noastră în elaborarea proiec
telor de rezoluție.

0 nouă întîlnire Le Duc Tho - II. Kissinger
PARIS 8 (Agerpres). — La 8 de

cembrie, la P^ris, 9 avut loc, o nouă 
convorbire confidențială între Le Duc 
Tho, consilierul special al delegației

★

Președintele Franței, Georges Pom
pidou, a avut vineri la palatul Elysee, 
o întrevedere cu Henry Kissinger,

R. D. Vietnam la convorbirile de la 
Paris cu privire la Vietnam, și Henry 
Kissinger, consilierul special al pre
ședintelui S.U.A. pentru problemele 
securității naționale.

*

consilier special al președintelui
S. U.A., Richard Nixon, pentru proble
mele securității naționale.

Bombardamente asupra R.D. Vietnam

R.D.G. a stabilit 
relații diplomatice 

cu Finlanda si Suedia J
HELSINKI 8 — Trimisul nostru 

special, Dumitru Ținu, transmite : 
La Helsinki a fost semnat, vineri, 
acordul cu privire la stabilirea re
lațiilor diplomatice și schimbul de 
ambasadori extraordinari și plenipo
tențiari între Republica Finlanda și 
Republica Democrată Germană. Cu 
acest prilej, a fost semnat, de ase
menea, tratatul privind bazele rela
țiilor dintre cele două state.

Din partea finlandeză, documente
le au fost semnate de ministrul de 
externe. Ahti Karjalainen, iar din 
partea R.D.G. de ministrul de exter
ne, Otto Winzer, aflat in vizită la 
Helsinki, la invitația omologului său 
finlandez.

★
STOCKHOLM 8 (Agerpres). — 

Tratativele dintre delegațiile Minis
terelor de Externe ale R.D.G. și Sue
diei, începute la 29 noiembrie, la 
Stockholm, s-au încheiat cu para
farea acordului privind stabilirea de 
relații diplomatice între cele două 
țări. în acord se exprimă dorința ca 
relațiile bilaterale să se dezvolte pe 
baza principiilor Cartei O.N.U.

DEZBATERI IN 

PARLAMENTUL INDIAN
NEW DELHI 8 (Agerpres). — In 

Camera Populară a Parlamentului in
dian s-au încheiat dezbaterile în pro
blemele de politică externă. Depută
ții au relevat că acordul semnat de 
India și Pakistan, poate fi trans
format într-un factor real care să 
asigure stabilizarea situației în sub- 
continentul sud-asiatic.

în alocuțiunea sa, ministrul de ex
terne, Swaran Singh, s-a referit la 
situația din Indochina, subliniind în
semnătatea dreptului popoarelor din 
această zonă de a-și hotărî singure 
soarta. Vorbind despre Orientul A- 
propiat, ministrul indian a relevat 
faptul că țara sa va acorda și în 
viitor sprijin Rezoluției Consiliului 
de Securitate al O.N.U. Referindu-se 
la viitoarea conferință general-euro- 
peană pentru securitate și cooperare, 
șeful diplomației indiene și-a expri
mat speranța că ea va duce la conso
lidarea păcii și instaurarea unei cola
borări strînse între statele din Eu
ropa.

PEKIN 8 — Corespondentul Ager
pres, I. Gălățeanu, transmite : De
legația Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, condusă de Gheor- 
ghe Petrescu, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Copsiliului 
Central al U.G.S.R., aflată într-o vi
zită de prietenie și schimb de expe
riență în R.P. Chineză, a fost primită, 
la Pekin, de Ci Ten-kuei, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, Ken Piao, membru al 
C.C. al P.C.C., șeful Secției relații 
externe a C.C. Ni Ci-fu, membru al 
C.C. al P.C.C., activiști cu munci de 
răspundere la C.C. al P.C.C. La, în
trevedere a participat Nicolae Gavri- 
lescu, ambasadorul României în R.P. 
Chineză.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, prietenească, Ci 
Ten-kuei a transmis din partea pre
ședintelui Mao Tzedun, a premierului 
Ciu En-lai și a celorlalți conducători 
de partid și de stat chinezi un salut 
cordial și urări de sănătate tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și celorlalți 
conducători de partid și de stat ro
mâni. La rindul său, Gheorghe Pe
trescu a transmis din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu un călduros sa
lut și urări de sănătate președintelui 
Mao Tzedun, premierului Ciu En-lai 
și celorlalți membri ai conducerii 
chineze de partid și de stat.

Ministrul de interne al României

și-a încheiat vizita in Egipt
CAIRO 8. — Corespondentul nos

tru, Nicolae N. Lupu, transmite : Mi
nistrul de interne al Republicii Socia
liste România, Ion Stănescu, care a 
întreprins o vizită oficială în Re
publica Arabă Egipt, a fost primit de 
Hafez Ghanem, secretar al C.C. al 
Uniunii Socialiste Arabe.

Vineri, Ion Stănescu a părăsit 
Cairo. La plecare, el a fost salutat de 
Mamduh Salem, vicepremier și mi

nistru de interne al R.A.E., de ad- 
juncții acestuia și de alte persoane 
oficiale.

în aceeași zi, Ion Stănescu a sosit 
în Algeria, unde a fost întîmpinat pe 
aeroportul „Dar El Beida" de Ahmed 
Medegri, membru al Consiliului Re
voluției, ministrul afacerilor interne 
al Algeriei, și alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Ștefan Mihai, 
ambasadorul țării noastre la Alger, și 
membri ai ambasadei.

HANOI 8 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. informează că, la 7 decembrie, 
avioane americane, inclusiv aparate 
„B-52", au bombardat regiuni popu
late din provinciile Quang Binh, 
Nghe An, Ha Tinh și. din zona Vinh 
Linh. Purtătorul de cuvînt al Minis
terului Afacerilor Externe al R. D.

Vietnam a dat publicității o decla
rație condamnînd aceste acte de război 
și cerînd Administrației S.U.A. înce
tarea imediată a bombardamentelor, a 
minării și blocadei porturilor, precum 
și a tuturor acțiunilor prin care sînt 
încălcate suveranitatea și securitatea 
R. D. Vietnam.

ECUADOR

„Petrolul e al nostru64
Zăcăminte conținînd 

peste 500 de milioane 
tone de țiței de cali
tate superioară au 
fost descoperite in ul
timii opt ani in jun
glele ecuadoriene, si
tuate la est de lanțul 
Anzilor. Perspectiva 
unor profituri substan
țiale a ' declanșat un 
veritabil exod spre 
mica țară din nord- 
vestul continentului 
latino-american. „Fe
brei aurului". din tim
pul conquistei spa
niole i-a luat locul 
„febra aurului negru", 
iar rolul cavalerilor 
căutători de aur, com
paniile petroliere din 
Statele Unite și Euro
pa occidentală. Nu mai 
puțin de 32 de compa
nii străine s-au și nă
pustit in zona petro
liferă, fiecare incer- 
cind să acapareze pe 
calea concesiunilor su
prafețe cit mai mari. 
Anticipînd un „busi
ness" remarcabil, con
sorțiul Texaco-Gulf 
s-a și grăbit să con
struiască o conductă 
lungă de 500 km, care 
traversează Anzii a- 
tingind litoralul in 
dreptul portului Balao.

Cursa frenetică spre 
profit a monopoluri
lor s-a izbit insă de 
măsurile de apărare 
ale autorităților ecua
doriene. „Petrolul e al 
nostru, exploatarea lui 
trebuie făcută in folo
sul poporului ecuado- 
rian". Și, in octombrie 
anul trecut, a fost a- 
doptată o lege asupra 
hidrocarburilor, con
form căreia rezervele 
de petrol sînt declara
te proprietate de stat. 
Statului îi aparțin toa
te drepturile in pri

vința rafinării, indus
trializării și transpor
tului petrolului. A fost 
creată o companie pe
trolieră de stat — 
C.E.P.E. — toate fir
mele concesionare 
fiind obligate să se a- 
socieze cu această 
companie.

Un nou pas înainte 
in folosirea bogățiilor 
naționale in interesul 
propriu a fost făcut 
după instalarea la pu
tere a regimului gene
ralului Guillermo Ro- 
driguez Lava, in fe
bruarie anul acesta. 
Noul regim și-a pro
pus, încă de la înce
put, un plan de recu
perare a resurselor 
naționale și lichidare 
a dependenței față de 
monopolurile străine. 
In cadrul acestor mă
suri, cele destinate 
protejării zăcăminte
lor de petrol de
țin un loc de frunte. 
Guvernul a stabilit 
prețul de referință al 
țițeiului la 2,60 dolari, 
ceea ce înseamnă că 
statul ecuadorian va 
incasa de acum înain
te 80 la sută din pro
fiturile care reveneau 
pînă acum companiilor 
străine. Totodată, a- 
ceste companii vor 
trebui să restituie gu
vernului 60 la sută din 
zonele concesionate, 
precum și toate infor
mațiile de ordin geo
logic culese. Consor
țiul Texaco-Gulf va 
trebui să predea gu
vernului. după mor- 

i tizarea cheltuielilor, 
conducta pe care a 
construit-o.

Veniturile obținute 
prin reducerea sub
stanțială a profituri
lor companiilor străi

ne vor fi utilizate în 
beneficiul întregii țări. 
Potrivit obiectivelor 
planului de dezvoltare 
economică, urmează să 
fie inițiat un proces 
larg de industrializare, 
accentul punindu-se 
pe industria petrolu
lui. Populației ecua
doriene i se va da po
sibilitatea să mun
cească in vederea va
lorificării superioare a 
bogățiilor țării. Se vor 
crea noi locuri de 
muncă, o dată cu în
cheierea construirii 
unei rafinării și a 
unei uzine pentru li
chefierea gazelor na
turale. Numeroși e- 
cuadorieni vor fi an
gajați în flota petro
lieră națională, recent 
creată. Aceasta, pe 
măsura dezvoltării ei, 
va transporta aproxi
mativ 50 la sută din 
petrolul destinat ex
portului.

Sprijinite de masele 
largi, măsurile noului 
regim au început să 
dea rezultate. Ofen
siva companiilor străi
ne spre Ecuador a 
fost oprită. O parte 
dintre consorțiile străi
ne s-au văzut chiar 
puse în situația să pă
răsească fosta „repu
blică a bananelor". 
„Febra aurului negru" 
în rindurile companii
lor internaționale înce
pe, așadar, să se poto
lească. Ce-i drept, nu 
de la sine, ci sub im
pulsul dorinței arză
toare a poporului ecua
dorian de a-și exercita 
dreptul suveran asu
pra avuțiilor țării.

T. PRELIPCEANU

DELHI

Ziua României 

la Tirgul internațional 

„Asia - 72“
DELHI 8 (Agerpres). — La 

Tirgul internațional „Asia-72“, 
de la Delhi, s-a sărbătorit, la 
7 decembrie Ziua României. La 
festivitățile organizate cu acest 
prilej a participat tovarășul Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, care s-a a- 
flat într-o vizită oficială in 
India.

Presa indiană a marcat prin 
știri și articole Ziua României la 
tîrg. Posturile de radio indiene 
au transmis, de asemenea, știri 
despre țara noastră și muzică 
populară românească.

AMBASADORUL ROMÂNIEI 
PRIMIT DE 

PREMIERUL ISIANDEI
LONDRA 8 — Corespondentul nos

tru, N. Plopeanu, transmite : Primul 
ministru al Republicii Islanda, Ola- 
fur Johannesson, l-a primit pe am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia, Vasile Pungan, cu prilejul în
cheierii misiunii sale în Islanda. Cu 
același prilej, ambasadorul român a 
fost primit de președintele parlamen
tului, Eysteinn Jonsson, și de minis
trul de exterhe, Eynar AgustSSon. în 
cadrul convorbirilor care au avut loc 
și care s-au desfășurat într-o atmos
feră cordială, prietenească, s-a expri
mat dorința de a se dezvolta, în con
tinuare, relațiile de colaborare și coo
perare dintre cele două țări.

De asemenea, ambasadorul român 
a avut o întrevedere cu președintele 
Partidului Alianța Populară din 
Islanda, Ragnar Amalds, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
tovărășească.

r

*

*
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Manifestări consacrate
aniversării

MOSCOVA — Cu prilejul ani
versării proclamării Republicii 
Socialiste România, la biblioteca 
de literatură universală din 
Moscova a avut loc, joi, deschi
derea unei expoziții de carte 
românească, în care sînt prezen
tate circa 1 700 titluri de litera
tură social-politică, 
tehnică. Cu acest prilej, Grant 
Martirosian, ' . "
Comitetului de Stat al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
pentru edituri, poligrafie și co
merțul cu cartea, a adresat mul
țumiri Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste din țara 
noastră pentru bogata colecție de 
literatură expusă aici, apreciind 
că „remarcabilele succese în ac
tivitatea editorială reflectă reali
zările uriașe obținute de poporul 
român in construcția socialistă, 
sub conducerea partidului său 
comunist". Vorbitorul a subli
niat apoi că România este prima 
țară in care s-a tradus și editat 
in întregime cea de-a V-a ediție 
a Operelor complete ale lui Vla
dimir Ilici Lenin.

Expoziția urmează să fie des
chisă și in orașul Novgorod.

★
RABAT — La Rabat a avut 

loc inaugurarea expoziției „Bucu
rești — capitala României", or
ganizată sub auspiciile prefec
turii Rabat-Sale și a Consiliului 
municipal. Cu prilejul vernisa
jului, Abrahim Frej, guvernato
rul prefecturii Rabat-Sale, a 
oferit un cocteil, la care au luat 
parte membri ai corpului diplo
matic, autorități locale, oameni 
de cultură.

științifică,

vicepreședinte al

★
VIENA — La Institutul de ro

manistică al Universității din 
Viena a avut loc, in prezența 
cadrelor didactice și a studenți
lor acestui institut, o seară cul
turală românească. Prof. Vasile 
Serban, de la lectoratul de limba 
română, din capitala Austriei, a 
vorbit despre lupta poporului 
român pentru instaurarea re
publicii. Studenții au recitat apoi 
versuri de Mihai Eminescu, în 
limbile română și germană. In 
continuare, a fost proiectat un 
film despre viața și preocupările 
studenților din România.

agențiile de presă transmit:
Tratativele S.A.L.T. La 

Geneva a avut loc, la 8 decembrie, 
o nouă întîlnire între delegațiile so
vietică și americană, care poartă tra
tative privind limitarea înarmărilor 
strategice — anunță agenția T.A.S.S.

Instituirea sistemului 
partidului unic în Zambia. 
Adunarea Națională a Zambiei a a- 
probat, vineri, un proiect de lege 
prin care se instituie în țară siste
mul partidului unic. Legea stabilește 
că singura organizație politică legală 
din țară este Partidul Unit al Inde
pendenței Naționale, partid de gu- 
vernămint, condus de președintele 
Zambiei, Kenneth Kaunda.

In cadrul noului guvern 
neo-zeelandez, format după 
victoria Partidului laburist, de opo
ziție. in alegerile legislative desfășu
rate la 25 noiembrie, principalele 
funcții au fost atribuite astfel : prim- 
ministru și ministru al afacerilor ex
terne — Norman Kirk ; vicepremier 
și ministru al muncii — Hugh Watt ; 
ministru al finanțelor — William 
Rowling ; ministru al comerțului, in
dustriei și resurselor energetice — 
Warren Freer ; ministru al apărării 
— Arthur Faulkner.

Primul ministru al Fran
ței, Pierre Messmer, a apreciat, în
tr-o alocuțiune televizată, că măsu
rile antiinflaționiste adoptate de gu
vern „vor determina dezvoltarea în 
1973 a economiei într-un climat de 
mai mare stabilitate". Premierul 
francez a menționat, totodată, că eco
nomia țării era amenințată, încă de 
Ia începutul anului 1972, de o creș
tere accelerată a prețurilor, subli
niind că, în această privință, Franța 
nu face excepție in raport cu cele
lalte țări occidentale.

Referendumul din Irlan
da. Numărarea voturilor în cele 35 
de circumscripții electorale din Re
publica Irlanda relevă că, în cadrul 
referendumului popular de la 6 de
cembrie, covîrșitoarea majoritate a 
cetățenilor prezenți la urne s-a pro
nunțat în favoarea amendamentului 
constituțional propus de guvernul 
Lynch, privind abrogarea prevederii 
in virtutea căreia Biserica catolică 
deținea în stat o „poziție specială".

Congresul Național co
lumbian. întrunit în sesiunea

extraordinară, a ales în funcția de 
vicepreședinte al statului pe Rafael 
Azuero Manchola, membru al Par
tidului conservator, de guvernă- 
mi nt.

„Apollo-17“ își continuă drumul 
spre Lună

• Astronauții au consumat... somnifere și aspirine I • E 
nevoie de un poet pentru a cînta spectacolul albastru 

al Terrei
Un purtător de cu

vînt al Centrului spa
țial de la Houston a 
anunțat că cei trei as- 
tronauți de la bordul 
navei „Apollo-17" au 
luat, vineri dimineața, 
înainte de a se culca, 
cite o pastilă de „Se
conal", un somnifer 
ușor. Este pentru pri
ma dată cînd astro
nauții unei misiuni 
„Apollo" iau un som
nifer în primele 24 de ore

de la lansarea navei 
spațiale. Astronauții nu 
au dormit suficient 
joi, în timpul afectat 
odihnei, din cauza în- 
tirzierii lansării navei 
spațiale cu două ore și 
patruzeci de minute. 
Pe de altă parte, Jack 
Schmitt a indica’ con
trolului de la sol că, 
datorită unor dureri de 
cap, a trebuit să ia joi 
două aspirine.

Vineri, la ora 9.10, 
Schmitt își exprima

regretul că nu este 
poet pentru a putea 
descrie spectacolul pe 
care îl oferă Terra, 
văzută ca un fragil 
glob albastru, de la 
bordul navei „Apollo- 
17". „Sper în mod sin
cer, a spus astronautul, 
că, într-un viitor des
tul de apropiat, un 
poet va fi trimis în 
Cosmos și va putea 
împărtăși întregii o- 
meniri ceea ce- vede și 
simte".

republicii
PEKIN — Televiziunea chine

ză a transmis filmul românesc 
„Valurile Dunării", in cronica 
intitulată „Valurile revoluțio
nare pe Dunăre", ziarul „Jen- 
minjibao" relevă că „filmul, 
care ne poartă cu decenii în 
urmă, in anii războiului anti
fascist, a trezit respectul și ad
mirația noastră față de poporul 
român". Cronica subliniază că 
„la fel ca eroul principal, au 
fost mii și mii de oameni care, 
animați de înalte idealuri, erau 
gata să moară pentru popor și 
aceasta este o întruchipare a 
legăturilor strînse dintre partid 
și mase".

Postul de televiziune a trans
mis, de asemenea, reportaje fil
mate de la Combinatul siderur
gic Galați și despre alte obiec
tive industriale din România.

4r

KOLN — La Kbln a avut loc 
deschiderea expoziției de foto
grafii „București — capitala 
României". Expoziția prezintă în 
imagini sugestive etapele isto
rice ale dezvoltării orașului, ac
tuala sa viață politică, econo
mică și culturală, arhitectoni
ca tradițională și modernă a 
Bucureștiului. La vernisaj au 
participat Hans Griinn și Else 
Schmitt, primari ai orașului 
Kbln, Kurt Hackenberg, direc
torul Departamentului Culturii 
al orașului, personalități ale 
vieții culturale, precum și un 
numeros public.

ADEN — Ambasada României 
din Aden a organizat, în colabo
rare cu Ministerul Culturii 
R.D.P. a 
culturală 
Ghaddaf, 
Artiștilor
pre arta plastică din tara noas
tră. Manifestarea a fost urmată 
de o gală de filme documenta
re românești. Au fost prezenți 
reprezentanți ai ministerelor 
culturii și informațiilor, oameni 
de artă și cultură, ziariști.

al 
Yemenului, o seară 
în cadrul căreia Aii 
președintele Uniunii 
Plastici, a vorbit des-

Noul guvern al Hondu
rasului. După cum relatează agen
ția Prensa Latina, la Tegucigalpa a 
fost anunțată componența noului gu
vern al Hondurasului, condus de pre
ședintele țării, generalul Osvaldo Lo
pez Arellano, care a preluat puterea 
în urma loviturii de stat de la 4 de
cembrie. Funcția de ministru pentru 
relațiile externe a fost atribuită lui 
Cesar A. Batres, iar cea de ministru 
al apărării și securității publice — 
colonelului Râul Galo Soto.

„Un pas important 
în edificarea 
independenței 

Ghanei"
ACCRA 8 (Agerpres). — Guver

nul Ghanei a preluat controlul asu
pra a 55 Ia sută din pachetul de ac
țiuni aparținînd companiilor mi
niere străine, care își desfășoară ac
tivitatea în țară, a anunțat pre
ședintele Consiliului Redeșteptării 
Naționale, Ignatius Acheampong, în
tr-o cuvintare radiodifuzată. Potrivit 
decretului, toate companiile miniere 
respective vor fi transformate în în
treprinderi ghaneze și vor funcțio
na conform legilor în vigoare în 
Ghana. Prevederile decretului au e- 
fect retroactiv, începind de la 1 oc
tombrie a.c., și afectează, în princi
pal, interesele companiilor „Ashanti 
Goldfields Corporation", proprie
tate a grupului britanic „Lonhro", 
și „Consolidated African Selection 
Trust", care urmează să fie îndem
ni zate.

Inițiativa ghaneză, a declarat A- 
cheampong, a devenit necesară ca 
urmare a unei situații care a făcut 
posibilă exercitarea controlului de 
către întreprinderile străine asupra 
resurselor vitale ale Ghanei și elu
darea sistematică, de către compa
niile respective, a legilor țării.

Cotidianul ghanez „Daily Graphic", 
salutînd măsura adoptată de Con
siliul Redeșteptării Naționale, relevă 
că instituirea controlului guvernu
lui asupra pachetului de acțiuni a- 
'.'arținînd companiilor miniere străi
ne constituie „un pas important în 
lupta pentru edificarea unei reale 
independențe a Ghanei".
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încheierea Conferinței U. C. I.
BELGRAD 8. — Corespondentul 

Agerpres, G. lonescu, transmite : în 
sala Adunării federale din Belgrad a 
luat sfîrșit, vineri, cea de-a treia 
Conferință a Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, care a examinat probleme
le sporirii eficacității activității poli- 
tico-ideologice în rindurile tineretu
lui, pentru o mai largă și intensă an
gajare a generației tinere la înfăptui
rea obiectivelor societății socialiste, 
în cele trei zile de lucrări, la tribuna 
conferinței au luat cuvîntul peste 100 
de delegați și invitați. în încheierea 
conferinței, delegații au adoptat o re
zoluție în problema aflată în dezba
tere.

Cuvîntul de încheiere a lucrărilor 
a fost rostit de președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, care a scos în evidență 
însemnătatea deosebită a conferinței 
și înrâurirea pozitivă pe care o vor 
avea hotărârile adoptate în viata ti
nerei generații. El a apreciat faptul 
că tot mai multi tineri au devenit

membri ai Uniunii Comuniștilor și 
că dezbaterile conferinței au arătat 
că tinerii comuniști au o bună pre
gătire politică și ideologică.

Președintele Tito a spus că Uniu
nea Comuniștilor trebuie să adopte 
hotărîri clare cu privire la formele 
organizatorice aile tineretului., adău
gind că toate organizațiile de tine
ret — studențești, muncitorești, țără
nești trebuie să fie unite într-o 
singură organizație.

în încheierea cuvîntul-ui său. pre
ședintele U.C.I. a menționat necesi
tatea înfăptuirii ferme a hotărârilor 
adoptate de Conferința a IlI-a a U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia.

LONDRA

Rezultate-sur  priză 

în alegerile parțiale
VICTORIE A PARTIDULUI 

LIBERAL ÎN CIRCUMSCRIPȚIA 
SUTTON AND CHEAM

LONDRA 8 (Agerpres). — Rezul
tatele alegerilor legislative parțiale, 
desfășurate joi in circumscripțiile 
Sutton and Cheam și Uxbridge, din 
suburbiile Londrei, au constituit — 
potrivit aprecierii unanime a obser
vatorilor — una dintre cele mai 
mari surprize electorale ale vieții 
politice britanice din ultimii 30 de 
ani. Astfel, în circumscripția Sutton 
and Cheam, mandatul de deputat a 
fost obținut de reprezentantul Parti
dului liberal, aflat în opoziție, care 
l-a învins pe candidatul conservator 
la o diferență de peste 12 000 de vo
turi. în felul acesta, micul partid 
liberal — care a apreciat această 
victorie drept „fantastică" — va fi 
reprezentat în Camera Comunelor 
de opt deputâți (din totalul de 630).

în cealaltă circumscripție — Ux
bridge — candidatul conservator a 
obținut victoria la o diferență de 
mai puțin de 1 200 de voturi de con
tracandidatul laburist.

Rezultatul consultării legislative 
parțiale de joi ar putea marca pri
mul pas într-o nouă strategie de co
laborare între laburiști și liberali, 
apreciază observatorii politici din 
Londra.

Plenara C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia

PRAGA 8 (Agerpres). — La -răga 
au luat sfirșit lucrările Plenarei C.C, 
al P.C. din Cehoslovacia consacrate 
problemelor dezvoltării economiei 
naționale a țării pe anul 1973 și 
dezbaterii altor probleme ale ac
tivității de partid. Comitetul Central 
a adoptat hotărîri corespunzătoare în 
problemele discutate.

în încheiere a luat cuvîntul Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia.

PLENARA C. C. 
AL P.S.U.G.

BERLIN 8 — Corespondentul nos
tru, Șt. Deju, transmite : în cuvintul 
de închidere rostit la Plenara C.C. 
al P.S.U.G., Erich Honecker, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., a sub
liniat că anul 1972 poate fi apreciat 
drept un an al consolidării și al a- 
vîntului vieții sociale în Republica 
Democrată Germană. Prestigiul 
P.S.U.G. și încrederea în partid au 
sporit și ne putem bizui pe faptul 
că poporul nostru aprobă pe deplin 
linia Congresului al VIII-lea, a de
clarat vorbitorul.

Erich Honecker s-a referit apoi la 
tratatul privind bazele relațiilor din
tre R.D.G. și R.F.G., subliniind că 
semnarea și ratificarea lui cit mai 
grabnică este în avantajul ambelor 
părți. Totodată, el a anunțat că, po
trivit unei înțelegeri între guver
nele R.D.G. și R.F.G., în scurt timp 
vor fi întreprinși pașii necesari 
pentru primirea celor două state 
germane în Organizația Națiunilor 
Unite.

Sesiunea Consiliului A. I. E. A.
VIENA 8 — Corespondentul nos

tru. P. Stăncescu, transmite : La 
sediul Agenției Internaționale pentru 
Energia Atomică (A.I.E.A.) din Viena 
s-a desfășurat, la 7 decembrie, se
siunea ordinară a Consiliului guver
natorilor al A.I.E.A. Delegația româ
nă participantă la lucrări a fost con
dusă de prof. Ioan Ursu, președintele 
Consiliului . de Stat pentru Energia

Nucleară, vicepreședinte al Consiliu
lui guvernatorilor al A.I.E.A.

Cu prilejul prezenței sale în capi
tala austriacă, prof. Ioan Ursu a fost 
primit de dr. Sigvard Eklund, direc
tor general al A.I.E.A., și a conferit 
cu alți reprezentanți din conducerea 
acestei organizații, cu privire la dez
voltarea activităților A.I.E.A. și lăr
girea cooperării dintre România și 
A.I.E.A.
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