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• La Fabrica de apara- 
taj electric de insta
lații din Titu : ÎN TREI 
TRIMESTRE S-AU 
CÎȘTIGAT PATRU 
LUNI

AU ÎNDEPLINIT PLANUL ANUAL

• UNITĂȚILE INDUSTRIALE DIN MUNI
CIPIUL FOCȘANI. în cadrul conferinței muni
cipale de partid, care a avut loc în ziua de 9 
decembrie, comuniștii au raportat un succes de 
seamă obținut în întrecerea socialistă de către 
colectivele unităților industriale din Focșani : 
îndeplinirea cu 21 de zile înainte de termen a 
sarcinilor planului anual la producția globală 
și marfă. Au fost realizate suplimentar confec
ții în valoare de 15 milioane lei, mobilă în va
loare de 5,8 milioane lei, produse alimentare în 
valoare de 11,3 milioane lei. Pină la sfirșitul 
anului, planul producției-marfă va fi depășit cu 
peste 78 milioane lei.

lemnului și cea de mecanizarea transportului 
forestier, au îndeplinit sarcinile de plan pe 
anul în curs. Pină la sfirșitul lunii decembrie, 
aceste unități vor furniza, suplimentar, econo
miei naționale, ulei, furfurol, bușteni de fag și 
diverse specii și lemn de celuloză, ambalaje și 
alte produse în valoare de 6 milioane lei. De 
asemenea, vor fi livrate în plus, pentru export, 
produse în valoare de circa 940 000 lei valută. 
Pină în prezent, 29 de unități economice din ju
dețul Bihor au îndeplinit sarcinile planului 
anual.

• UZINA DE FIBRE SINTETICE DIN IAȘI 
este cea de-a 20-a unitate economică din cu
prinsul | județului cu același nume care a în
deplinit? pină în prezent sarcinile anuale de 
plan. De menționat că producția realizată in a- 
cest an de tinăra întreprindere întrece produc
ția realizată în 1938 în intreg județul Iași. Co
lectivul uzinei va realiza, pină la sfirșitul anu
lui, o producție globală suplimentară evaluată 
la 91 milioane lei. Acest plus de producție se 
va concretiza. în 867 tone de fibre și fire poli- 

i deesterice, 200 tone metanol și alte cantități 
produse.

• La Șantierul naval din Dro- 
beta Turnu-Severin s-a lansat pri
mul doc de 800 tone din seria celor care 
vor fi construite aici. Prin aplicarea unor soluții 
tehnice eficiente, termenul de execuție s-a 
scurtat cu 20 de zile. într-un stadiu avansat de 
execuție se află și cel de-al doilea doc de 
aceeași capacitate. în aceste zile constructorii de 
nave pregătesc o nouă premieră : lansarea ulti
mului tanc de 1 390 tone din planul pe acest 
an. In cinstea aniversării republicii, colectivul 
de Ia Șantierul naval din Drobeta Turnu-Severin 
s-a angajat să lanseze și cargoul nr. 4 de 2 000 
toile, destinat flotei noastre și prevăzut în planul 
pe trimestrul II al anului 1973.

pe platforma chimică din Săvinești și siderur- 
giștii din Roman se dovedesc a fi pasionați in
vestigatori a tot ce este nou și prezintă impor
tanță pentru creșterea eficienței economice. Nu
mai la Uzina de fire și fibre sintetice din Săvi
nești ș-au înregistrat, pină acum, 75 de inovații 
și 10 invenții, a căror eficiență economică post- 
calculată se ridică Ia 6 milioane lei. Dintre aceste 
inovații amintim „Modificarea instalației de 
filare-mătase" și „Procedeu de recuperare a car- 
bonatului de etilenă" care sînt aplicate în prac
tică cu bune rezultate. De asemenea, siderurgiștii 
de la Uzina de țevi Roman sînt autorii a 52 
inovații, din care 30 constituie acum 
eficiente în acțiunea de creștere a 
utilizare a laminoarelor, reducerea 
de metal și îmbunătățirea calității 
Calculele arată că. numai la cele 
unități economice din județul Neamț, contribuția 
inovatorilor la bilanțul bogat dedicat celei de-a 
XXV-a aniversări a republicii este de peste 10 
milioane lei economii.

instrumente 
indicilor de 
consumului 
produselor, 
două mari
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• ALTE NOUA UNITĂȚI ECONOMICE
JUDEȚUL BIHOR, printre care Fabrica de. __
din Oradea. Fabrica de mobilă din Beiuș, între
prinderea de exploatarea și industrializarea

Măsura pasiunii pentru nou.
nind în valoare întreaga lor capacitate profesio
nală, pricepere și inițiativă, oamenii muncii de

Primul calculator universal de 
capacitate medie — Felix C-256. 
Primul calculator universal de capacitate me
die —’ Felix C-256 — a fost realizat de Fabrica 
de calculatoare din Capitală. Performanțele teh
nice ale, acestui complex aparat sînt remarca
bile : rezolvă 16 000 de operații matematice pe 
secundă, dispune de o capacitate a memoriei de 
2 milioane semne convenționale, o viteză de 
imprimare a datelor de 123 caractere convențio
nale sau 1 200 linii pe minut.

La Uzina de mașini grele din București se obțin noi și importante 
succese în întrecerea socialistă. Cea mai recentă realizare a acestui 

harnic colectiv este statorul alternatorului de 330 MW

• La Fabrica de gea
muri din Buzău : 0 
EXPERIENȚĂ CARE 
DEMONSTREAZĂ CĂ 
SE POATE MAI BINE

Diploma 
„honoris
causa“

a meseriei
Dacă n-ar fi existat nici strun

gul — ca mașină-unealtă — și 
nici strungăria — ca îndeletnicire 
umană, este foarte probabil că 
le-ar fi inventat Nicolae Ale- 
xandrescu.

„Cum“ — n-aș putea spune, 
dar „de ce“ este simplu de ex
plicat : fiindcă le iubește. Este 
o iubire dintre acelea care-1 fac 
uneori pe om să uite că undeva 
îl așteaptă o casă și o masă.

Este modul lui Alexandrescu 
de a fi și de a munci.

în secția reparații mașini a 
uzinei ploieștene „1 Mai" — aco
lo lucrează — toată lumea îi 
spune „nea Alexandrescu" și 
numai cel care nu a lucrat nicio
dată într-o uzină nu poate înțe
lege semnificația apelativului 
pentru cineva care n-a atins

încă nici vîrsta de 27 de ani. 
Este ca o diplomă „honoris cau
sa", expresia recunoașterii netă
găduite, un mod suigeneris de 
consacrare profesională.

S-ar putea obiecta că astfel de 
cazuri întilnești, în ultima vre
me, cu miile. Nu contest. „Ca
zul" Alexandrescu are însă ceva 
aparte.

Băiatul poștașului din Căneștii 
de Buzău a fugit, în urmă cu 
ani, de La examenul de admitere 
în institutul pedagogic, la care 
îl înscrisese tatăl,, și a venit la 
Ploiești, Ia școala profesională. 
Știa că-i place strungăria, dar 
dacă l-ai fi întrebat „de ce", nu 
ți-ar fi răspuns pentru simplul 
motiv că nu văzuse strung decît 
la cinematograf. Era „nebunia" 
lui.

Au trecut anii, astăzi -Nicolae 
Alexandrescu e unul dintre „ar
tiștii meseriei" la uzinele „1 
Mai". „Zeii" lui în arta așchierii 
metalelor — comuniștii Nicolae 
Stănescu și Ion B. Constantin — 
l-au învățat ceva mai important 
chiar decît tehnologia strungu
lui : pasiunea pentru piesa pre
tențioasă, greu de executat, și 
pentru calitate. în fond, pentru 
izvoarele adevăratelor satisfac
ții. Să nu se înțeleagă de aici că 
Alexandrescu a refuzat vreodată 
vreo lucrare mai simplă sau mai 
slab retribuită. Ceea ce trebuia, 
ceea ce i s-a cerut — aceea a 
executat, fără discriminare.

Nu-i mai puțin adevărat însă
Mircea BUNEA

*

(Continuare in pag. a V-a)

INDUSTRIA CHIMICĂ
Probleme de actualitate
într-o amplă perspectivă

Convorbire cu tovarășul Mihail FLORESCU,
ministrul industriei chimice

Pină Ia sfirșitul anului au mai rămas doar 20 de zile. După cum s-a 
subliniat Ia Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, fiecare zi trebuie 
folosită din plin pentru îndeplinirea planului din acest an la toți indi
catorii și, concomitent, pentru pregătirea cît mai corespunzătoare a 
producției din anul 1973. în legătură cu perspectivele încheierii pla
nului pe acest an și cu pregătirile pentru anul viitor in industria 
chimică, am adresat citeva întrebări ministrului industriei chimice.

— Care este stadiul realizării 
■planului și 
acest an ">

a angajamentelor in

— Colectivele 
terul Industriei 
jat, in întimpinarea Conferinței Na
ționale’ a Partidului Comunist Român 
și a celei de-a XXV-a aniversări a 
republicii, să depășească planul anual 
la numeroase sortimente, reprezen- 
tind pe ansamblul ministerului 1.8 
la sută din producția globală și 
marfă. Acest angajament a fast în
făptuit în mai puțin de 11 luni, mi
nisterul realizînd în această perioadă 
o producție mai mare cu 800 milioane 
lei, cît a fost angajamentul anual. La 
această depășire au contribuit toate 
centralele și grupurile industriale, în
deosebi cele de medicamente, fire și 
fibre sintetice, lacuri și vopsele, an
velope, mai puțin una din cele două 
centrale de îngrășăminte, datorită 
dificultăților care au mai persistat în 
realizarea capacităților la Turnu-Mă- 
gurele, precum și grupurile industria
le de la Rîmnicu-Vîloea și Pitești, 
care în luna octombrie au avut pier
deri mari în urma unor calamități 
naturale. S-au realizat peste plan. în 
11 luni, depășiri la anvelope (63 300 
buc.), materiale plastice (1 656 tone), 
cauciuc sintetic (1719 tone), rășini 
sintetice (2.3 mii tone), fibre și fire 
sintetice (1 345 tone), pesticide (1 152

unităților din Minis- 
Chimice s-au anga-

*

tone), benzină (132 000 tone), motori
nă (237 200 tone), uleiuri minerale 
(5 300 tone).

— La Conferința Națională ați 
afirmat că uzinele chimice au 
elaborat măsuri pentru recupe
rarea nerealizărilor pe fiecare 
sortiment in partd, concentrin- 
du-se forțele in special în indus
tria de îngrășăminte chimice. Or, 
la îngrășăminte cu azot și fosfor, 
sodă caustică și calcinată, la alte 
produse, planul pe 11 luni nu a 
fost îndeplinit integral. Care va 
fi situația la sfirșitul anului ?

— Ministerul Industriei Chimice, 
centralele și grupurile industriale au 
fost intens preocupate să rezolve 
neajunsurile existente în funcționa
rea unor instalații, puține la număr, 
dar care au provocat nerealizarea 
nivelelor stabilite. Din 8 mari insta
lații de amoniac, una — la Turnu- 
Măgurele — nu realizează planul sta
bilit, celelalte lucrind peste capaci
tățile proiectate, și totuși n-a fost 
posibilă recuperarea completă. Difi
cultățile au fost provocate, pe de o 
parte, de calitatea utilajelor livrate, 
iar pe de altă parte, de lipsuri în dis
ciplina tehnologică. La aceasta a mai 
contribuit și faptul că instalațiile de 
la Combinatul de îngrășăminte eu 
azot de la Slobozia și noile capacități 
de la Piatra Neamț nu au intrat in

funcțiune la termenele stabilite, ca 
urinare a nelivrării in termen a uti
lajelor comandate la uzinele „Grivița 
roșie" și „Vulcan" “ ~
U.Z.U.C.-Ploiești.

Planul pe 11 luni 
a fost îndeplinit in 
la sută, iar la sodă caustică — de 
96,5 la sută. Aceasta întrucît, la pu
nerea în funcțiune a unor noi capaci
tăți în cursul acestui an, au intervenit 
dificultăți datorită calității necores
punzătoare a utilajului livrat, care au 
fost in mare măsură eliminate in 
momentul de față. La polietilenă, 
nerealizările se datoresc opririlor 
cauzate de calamitățile naturale care 
au avut loc în lunile ianuarie și oc
tombrie ; realizarea planului la car
bid în proporție de numai 99.3 la 
sută se datorește modului necores
punzător în care. în general, se fac 
livrările de calcar și calității sale. Ți- 
nînd seama însă de modul în care 
funcționează instalațiile. în cursul 
lunii decembrie aceste restante pot fi 
micșorate.

Colectivele din unitățile de produc
ție și din minister sint ferm hotă- 
rîte să muncească cu devotament

din București și

la sodă calcinată 
proporție de 97.3

(Continuare în pag. a IH-a)

Republica Socialistă 
România este un stat na
țional unitar, in cadrul 
căruia, laolaltă cu oa
menii muncii români, 
conviețuiesc oameni ai 
muncii de alte naționali
tăți. Constituția consacră 
egalitatea în drepturi a 
tuturor cetățenilor țării, 
indiferent de naționalita
te, în toate domeniile vie
ții economice, politice, ju
ridice. sociale și 
rale.

în instaurarea 
rantarea efectivă 
tei depline egalități 
drepturi își găsește ilus
trare rezolvarea marxist- 
leninistă a problemei na- 

. țiqnale de-către P.C.R. Ea 
a fost realizată in cursul 
revoluției și construcției 
socialiste, constituind, pe 
de o parte, unul din cele 
mai importante rezulta
te ale luptei revoluționa
re. iar pe de altă parte, 
o condiție hotăritoare 
pentru unirea tuturor e- 
nergiilor poporului in 
scopul ridicării pe o treap
tă măi inaltă a procesu
lui revoluționar.

Baza trainică a rezol
vării problemei naționale 
in țara noastră o consti
tuie proprietatea socialis
tă. care asigură tuturor 
oamenilor muncii, indife
rent de naționalitate, o 
poziție egală față de mij
loacele de producție. Din 
dubla lor calitate de pro
ducători și de proprietari 
ai mijloacelor de produc
ție izvorăște conștiința 
răspunderii comune 

, revine, deopotrivă.
meniior muncii 
maghiari, germani și 
alte naționalități în 
celerarea progresului 
Ponomic și social al 
rii. I’e plan economic, 
consolidarea bazei ma
teriale a egalității în 
drepturi a tuturor cetățe
nilor se realizează prin 
politica partidului de dez
voltare armonioasă a for
țelor de producție pe în
treg teritoriul țării, prin 
imprimarea unui ritm mai 
accentuat de industrializa
re zonelor altădată men
ținute in înapoiere econo- 

, mică, printre care și cele 
în care, alături de români, 
locuiesc și oameni ai 
muncii de alte naționali
tăți.

Pe plan politic, deplina 
egalitate in drepturi a ce
tățenilor își găsește ilus
trare în reprezentarea lor 
corespunzătoare în toa
te organele centrale și lo
cale ale partidului, sta
tului și organizațiilor ob
ștești. de la birourile or- 

k_________

cultu

și ga- 
a aces- 

in

ce 
op- 

români.
de 

ac- 
e- 

tă-

ganizațiilor de bază ale 
P.C.R., sindicate sau con
silii populare, pină la Co
mitetul Central al parti
dului, Consiliul Național 
al F.U.S., Marea Aduna
re Națională, Consiliul de 
Stat și guvern. Perfec
ționarea în ultimii ani 
a cadrului instituțional 
propice pentru valorifi
carea deplină a potente
lor naționalităților 
locuitoare în opera 
construcție socialistă 
găsit concretizare in

con- 
de 

și-a 
con-

Pe plan cultural, sta
tul socialist asigură acce
sul egal la învățătură 
pentru toate naționalită
țile conlocuitoare. în în- 
vățămîntul de toate gra
dele tinerii din rîndurile 
naționalităților conlocui
toare pot efectua studiul 
in limba maternă. Tot
odată. prin măsurile adop
tate pentru îmbunătățirea 
studiului limbii române 
le-au fost create șanse e- 
gale de a-și valorifica 
pregătirea in orice

REPUBLICA NOASTRĂ SOCIALISTĂ

re-

Trăsături definitorii; instituții fundamentale (VII)

REZOLVAREA
CONSECVENTA
A PROBLEMEI
NAȚIONALE

stituirea consiliilor națio
nalităților conlocuitoare.

Pe plan juridic, ’ con
stituția consfințește ega
litatea deplină in drep
turi a tuturor cetățeni
lor. iar legile tării con
sacră dreptul lor la mun
că și la odihnă, la asigu
rarea materială în caz de 
boală sau bătrinețe. la a- 
sistență medicală. în u- 
nitățile administrativ-te- 
ritoriale locuite 
populație de altă 
n aii ta te decit cea 
nă. toate organele 
stituțiile folosesc și lim
ba naționalității respec
tive. se fac numiri de 
funcționari din rîndul a- 
cestora sau al altor ce
tățeni cunoscînd limba și 
felul de trai al naționa
lității respective.

și de 
națio- 
româ- 
și in-

giune a țării. înflorirea 
vieții cultural-artistice a 
naționalităților conlocui
toare se reflectă, totoda
tă, în activitatea tot mai 
bogată a numeroaselor, 
teatre, cămine culturale,’ 

- biblioteci, ansambluri ar
tistice, în editarea de pu
blicații și cărți în limba 
maternă, în emisiunile ra
diofonice și de televiziune 
în limbile maghiară și 
germană, în suita mani
festărilor consacrate cin
stirii tradițiilor progresis- 

. te ale naționalităților 
locuitoare.

Rezolvarea justă a 
blemei naționale a
menlat trainic frăția și 
unitatea poporului român 
și a naționalităților con
locuitoare. Toate 
riile repurtate în

strucția socialistă sint re
zultatul eforturilor 
ne ale poporului 
și naționalităților 
cultoare, această 
te de nezdruncinat 
zentind o pirghie uriașă a 
progresului social.

Socialismul a făurit o 
comunitate reală de inte-lj 
rese a tuturor cetățenilor* 
țării, le-a asigurat posi
bilități egale de afirnia- 
re. Fie că e vorba de via
ța economică, socială sau 
politică, fiecare cetățean, 
fără deosebire de naționa
litate, se simte pe deplin 
stăpin, consideră republi
ca socialistă drept patria 
comună a tuturor fiilor 
ei. Roadele politicii na
ționale marxist-leniniste 
a P.C.R. iși găsesc cris
talizare în stadiul supe
rior pe care îl cunoaște 
azi procesul de întărire a 
coeziunii politice și so
ciale a oamenilor mun
cii, indiferent de națio
nalitate. O deosebită în
semnătate in această pri
vință are înfăptuirea pro
gramului de educare co
munistă adoptat de partid, 
in care se acordă o aten
ție primordială formării 
conștiinței socialiste, cul
tivării patriotismului și 
internaționalismului so
cialist. combaterii ferme a 
oricăror forme ale ideolo
giei burgheze, ale națio
nalismului și șovinismului.

Partidul nostru por
nește de la premisa că. 
în condițiile perspectivei 
existenței îndelungate a 
națiunii socialiste, se 
vor păstra multă vreme 
și caracteristicile dis
tincte ale naționalităților, 
paralel cu desfășurarea 
unui proces istoric de a- 
propiere, care se va ac
centua in viitor. Confe
rința Națională a subliniat 
necesitatea de a se acționa 
neabătut pentru asigura
rea deplinei egalități in 
drepturi intre toți cetățe
nii, fără deosebire de na
ționalitate, pentru omoge
nizarea socială și naționa
lă tot mai pronunțată • 
societății, pe calea făuri
rii orinduirii

La a 25-a 
a republicii, 
noastră oferă

comu- 
ro'mân 
conlo- 
unita- 
rep.re-

«

con-

pro- 
ci-

victo-
con-

comuniste, 
aniversare 
societatea 
imaginea

eforturilor pline de elan 
ale celor peste 20 mili
oane de fii ai României 
socialiste, români, ma
ghiari, germani si de alte 
naționalități, pentru în
florirea Datriei comune.

Articolul următor va a- 
vea ca temă „Centralis
mul democratic — prin
cipiul organizatoric fun
damental al statului nos
tru socialist".

J

Ceea ce ar trebui să
. /-

înțeleagă toți comercianții...

X V

S4

Aspect din timpul piocesului de pioducție de Id Uz.na de fibre sintetice 
Săvinești, secJia poliamid II înfășurare

Consumul de carne de pasăre s-a dublat de la un an la altul;
• - - -

vuizarea
depinde nu numai de ritmicitatea livrărilor, ci și de modul de prezentare

Ziarul nostru a acordat deseori 
spații largi experiențelor bune ciști- 
gate de organizațiile comerciale in 
intenția lor de a chivernisi mai 
bine spațiile de desfacere, de a pre
zenta marfa atrăgător și in condiții 
de igienă corespunzătoare. Firește, 
nici in privința economiei de spa
ții comerciale, nici în ce privește 
originalitatea fanteziei in prezen
tare nu există rețete, șabloane pen
tru totdeauna și pentru toată lu
mea. Prezentarea mărfii in mod a- 
trăgător depinde în primul rind de 
interesul și fantezia comerciantului, 
de experiența lui. E adevărat, de 
multe decenii se spune că „Re
clama e sufletul. comerțului". dar 
reclama nu înseamnă îndemnuri in
sistente, cu vorbe goale, ci prezeii-

tare atrăgătoare, evidențiere inge
nioasă a calităților unui produs 
oarecare.

Pentru că ar fi imposibil să de
scriem într-un singur articol mo- 
.dul cum își prezintă comercianții 
toate mărfurile, ne vom oprj de 
data aceasta asupra unui singur 
produs alimentar, de larg consum 
public : carnea de pasăre. Se con
sumă la noi din tradiție. în ultimul 
timp însă — fie datorită recomandă
rilor repetate ale specialiștilor în 
nutriție, care apreciază carnea de 
pasăre ca pe un aliment necesar 
oricărui organism, fie datorită mo
dului civilizat de prezentare și des
facere — consumul a crescut consi
derabil. Iată, pentru ilustrare, citeva 
date furnizate de direcția de specia-

litate din M.C.I. : în 1971 s-au vîn- 
dut 13 000 tone de carne de pasăre, 
iar în 1972 — 24 000 de tone. La 
păsări vii, în 1971 s-au vindut 
30 200 tone, iar în acest an (pină a- 
cum) 42 000 tone. Cu alte cuvinte, ■ 
pe total, consumul aproape că s-a 
dublat de la un an la altul.

E drept, și producția de păsări a 
crescut mult. Au fost construite 
mari combinate avicole, printre care 
se remarcă cele din Crevedia și Ga
lați. Au fost îmbunătățite mult ra. 
iele păsărilor. în mod firesc au evo
luat și formele de prezentare. înfă
țișarea spatiilor de desfacere. Eram, 
zilele trecute, la magazinul „Gostat" 
din Calea Victoriei.- Am observat 
dintr-o singură ochire că sortimentul 
cel mai căutat de cumpărători e

carnea de găină. Responsabilul, un 
bun cunoscător al pulsului pieții, a- 
preciază că magazinul ar putea 
„trăi" chiar și numai din comercia
lizarea păsărilor. în fiecare zi se 
vînd între o mie și două mii de kilo
grame de găini și pui, incasîndu-se 
intre 25—30 de mii de lei.

— Nu cred, mai spunea el, că s-ar 
vinde atit de mult dacă am ține cu 
săptăminile puii prin frigider. . La 
noi marfa e foarte proaspătă, fru
mos ambalată. Pot spune că maga
zinul a devenit un bun vad pen
tru comercializarea păsărilor, iar 
clientela este foarte statornică.

Gh. GRAURE

(Continuare in pag. a Ii-a)



PAGINA 2 SCINTEIA — duminică 10 decembrie 1972

FAPTUL
DIVERS

A

înfăptuim cu hotărire măsurile adoptate

Copiii au 
învins focul

Satul GurusJău, comuna Here- 
clean (Sălaj). Aflați in recreație, 
mai mulți elevi de la școala din 
localitate au observat că, intr-o 
locuință din apropiere, a izbuc
nit un incendiu. Trebuia acționat 
de îndată. Pînă la sosirea pom
pierilor se puteau pierde impor
tante bunuri materiale. Pornind 
spre casa respectivă, copiii au 
început lupta cu flăcările, reu
șind să localizeze și să stingă 
incendiul. Cînd au sosit la fața 
locului, pompierilor nu le-a mai 
rămas decit să-i felicite pe mi
cii lor prieteni pentru această 
faptă.

Cine se 
aseamănă 
se adună
Accident de circulație tn Alba 

lulia. Autoturismul nr. 1-AB- 
3017, in timpul unei depășiri ne
regulamentare, s-a ciocnit cu o 
motoretă. Dar nu avarierea 
autovehiculelor îi durea cel mai 
tare pe cel doi neprevăzători. 
Șoferul autoturismului, Mi- 
cloș Paka, salariat al coope
rativei de consum din Teiuș, nu 
avea permis de conducere, iar 
motoretistul Ștefan Telegdi, sa
lariat la Uzina de utilaje pentru 
industria materialelor de con
strucție din Alba lulia, avea 
permisul suspendat pe două luni! 
Culmea ghinionului ? Sau, dim
potrivă, un epilog previzibil al 
încălcării de către ambii condu
cători de autovehicule a norme
lor de circulație ?

Mirii 
nici nu se 
cunoșteau

La o masă din restaurantul 
„Racova" din Vaslui — chef 
mare, prelungit de cîteva ore. 
în culmea fericirii, cîțiva inși se 
întreceau pe ei înșiși în compli
mente la adresa tinerei C.B. din 
Iași, care le acordase favoarea 
de a petrece cîteva ore în com
pania lor. Dar cum tînăra 
respectivă era urmărită pentru 
vagabondaj (de circa doi ani a- 
bandonase liceiul în olasa Xl-a 
pentru a colinda orașele în com
panii mai mult sau mai puțin 
onorabile), la un moment dat 
s-a apropiat de masa cu pri
cina un lucrător de miliție, 
care a invitat-o -săSe ‘ legiti
meze. Unul dintre meseni însă, 
Nicolae Irirnia, ; economist la 
I.A.S. Laza, a sărit ca ars ; „E 
viitoarea mea soție — a ripos
tat el categoric — și nu vreau 
să fie legitimată". în această 
situație, N. I. a fost invitat să-i 
facă el cuvenita prezentare, dar 
s-a constatat pe loc că grăbitul 
mire nu știa nici măcar cum o 
cheamă pe mireasă ! Drept 
pentru care dumnealui a pri
mit o amendă de 1 000 lei. iar 
dumneaei î s-a întocmit dosar 
de urmărire penală.

Despărțire 
emoționantă»

Eveniment emoționant la u- 
nitatea pentru exploatarea lem
nului Reghin : maistrul fores
tier loan Pețan, șeful sectoru
lui de exploatare Isticeu, iși 
prezenta în fața tovarășilor săi 
de muncă ultimul și cel mai 
complet „raport" de serviciu. 
După mai bine de 30 de ani de 
muncă în unitate sosise vremea 
să iasă la pensie. Două fapte au 
reținut atenția celor prezenți la 
acest moment de bilanț: secto
rul condus de acest veteran al 
codrilor Gurghiului este sector 
fruntaș pe întreprindere, iar 
urmașii cărora le-a predat șta
feta — vrednici să o ducă mai 
departe. Două merite deose
bite, pentru care, la felicitările 
calde ale tovarășilor săi de 
muncă, le adăugăm acum șl pe 
ale noastre.

Ce n-a ghicit 
ghicitoarea

Sofia Ghyuri din Mediaș „se 
specializase" în prezicerea tre
cutului, prezentului și viitoru
lui fiecărei persoane care avea 
timp să o asculte. Dar cum a- 
semenea persoane erau tot mai 
rare, de la o vreme a început 
.să-și caute clienți printre pa- 
cienții veniți să se interneze în 
spital, asigurîndu-i că ghicitul 
său în cărți și în cafea îi vin
decă de orice boală. Și adău
gind la aceasta încă un „argu
ment forte" — faptul că... lo
cuiește pe strada Spitalului nr. 
16 — în fața multor naivi avea 
succesul asigurat. Dar înșelin- 
du-i în acest fel pe alții, ghici
toarea s-a înșelat în primul rind 
pe sine. Trimisă în fața instan
ței de judecată, Sofia Ghyuri a 
fost condamnată la 3 ani închi
soare.

Cu căprioa- 
rele-n sac

Intr-una din zile, Gheorghe 
Popa din Hoghiz (Brașov) se 
întorcea acasă din direcția pă
durii cu o raniță voluminoasă 
in spate. Pe drum s-a intilnit 
cu un lucrător de miliție. In 
urma controlului efectuat s-a 
constatat că impușcase, fără au
torizație, două căprioare, tn fața 
unor asemenea probe, dintr-un 
foc, a rămas fără permisul de 
port-armă. Dar de-abia de-a- 
cum inainte este „in focuri" I

Rubrică redactată de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scînteii"

de plenara CC alP.CR., angajamentul nostru:

„cincinalul Înainte de termen"!
„Participanții la Conferința organi

zației municipale de partid Piatra 
Neamț, in numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din muni
cipiul nostru — se menționează în 
telegramă — vă raportează cu mîn- 
drie și satisfacție, iubite tovarășe 
secretar general, rezultate de seamă 
obținute in toate domeniile de acti
vitate. O dată cu îndeplinirea pla
nului de producție pe anul 1972, va. 
loarea producției industriale a muni
cipiului pe acest an este de două ori 
mai mare față de anul 1968, însu- 
mînd un spor de producție indus
trială de 2 miliarde de lei, din care 
800 milioane pe seama folosirii mai 
eficiente a capacităților de produc
ție. La sfîrșitul acestui an. produc
tivitatea muncii pe salariat este eu 
aproape 90 la sută mai mare față 
de 1968. Anul 1973 reprezintă si pen
tru municipiul Piatra Neamț un nou 
prilej de angajare plenară a tuturor 
forțelor pentru a îndeplini și depăși 
planul de producție, asigurînd în 
acest fel condițiile pentru îndeplini
rea planului cincinal înainte de ter
men.

Asigurăm întregul popor, partidul 
și pe dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, că vom face totul pen
tru creșterea rolului conducător al 
partidului în toate domeniile de ac
tivitate, pentru aplicarea cu consec
ventă în viață a principiilor eticii și 
echității comuniste, pentru adîncirea 
democrației socialiste, prin antrena
rea maselor largi la elaborarea și 
aplicarea politicii partidului, la con
ducerea vieții economice și sociale, 
pentru ca fiecare cetățean să fie un 
participant activ și conștient la în
făptuirea mărețului program de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate în patria noastră".

„Conferința organizației munici
pale de partid Tîrgoviște, analizînd 
cu un înalt spirit de răspundere ac
tivitatea desfășurată pentru îndepli

nirea hotăririlor Congresului al X- 
lea, ale Conferinței Naționale * 
partidului și ale recentei plenare a 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, raportează conduce
rii superioare de partid, dumnea
voastră personal, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că oame
nii muncii din municipiul Tîrgoviște, 
în frunte cu comuniștii, muncesc cu 
entuziasm pentru realizarea sarcini
lor și a angajamentelor asumate —

eial-culturală prin construirea unor 
obiective deosebit de importante 
pentru economia națională.

Pătrunși de un inait spirit de pa
triotism și răspunzând chemării în- 
șuflețitoare a partidului, de a rea
liza cincinalul inainte de termen, 
vom acționa cu toată energia și pri
ceperea noastră ca în anul 1973 să 
realizăm în mod exemplar sarcinile 
de plan, să punem în funcțiune la 
termen și chiar înainte de termen

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

se arată în telegrama particioanților 
la conferință.

în cinstea celei de-a XXV-a ani
versări a proclamării republicii s-au 
dat peste plan importante cantități 
de produse, printre care 46 270 000 
kWh energie electrică, 1 962 tone ți
ței, 32 automacarale de 5 tone. 16 000 
reducții rotary, 1 900 mc beton celu
lar autoclavizat în urma măsurilor 
întreprinse pentru gospodărirea mai 
bună a materiilor prime și materia
lelor, s-a reușit să se economisească 
800 tone metal, 1225 mc- material 
lemnos, 5 000 tone carburanți, aproa
pe 45 milioane kWh energie electrică 
și altele.

Ca o dovadă a justeții politicii 
științifice a partidului nostru de re
partizare rațională a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul tării, mu
nicipiul Tîrgoviște cunoaște o pu
ternică dezvoltare industrială și ne

toate capacitățile de producție plani
ficate, să economisim materii pri
me și materiale în valoare de 29 mi
lioane lei. Vom subordona întreaga 
muncă organizatorică și politico-e- 
ducativă desfășurată de organizații
le de partid îndeplinirii exemplare a 
sarcinilor din toate domeniile de ac
tivitate".

„Analizînd activitatea desfășurată 
de comuniști, de toți oamenii mun
cii, în perioada noiembrie 1968 — 
decembrie 1972 — se arată în tele
grama parti'cipanților la Conferința 
organizației municipale de partid 
Roman — constatăm cu legitimă min- 
drie că s-au obținut rezultate presti
gioase în activitatea economică, po
litică și socială, în îndeplinirea e- 
xemplară a hotăririlor Congresului 
al X-lea și ale Conferinței Națio

nale a P.C.R. din iulie a.c. Cu sa
tisfacție, conferința raportează con
ducerii partidului, dumneavoastră, 
iubite tovarășe secretar general, că 
municipiul nostru, angajat în avîn- 
bul creator al întregului popor, își 
va îndeplini angajamentele, reali
zed peste plan, pînă la sfîrșitul a- 
nului, 130 milioane lei la producția 
globală, 135 milioane lei la produc - 
ția-marfă, 7 milioane lei valută la 
export. Succesele obținute pînă în 
prezent în toate sectoarele de acti
vitate exprimă în mod elocvent creș
terea rolului conducător al organiza
țiilor de partid, munca avîntată a tu
turor colectivelor, care în aceste mo
mente se angajează să găsească noi 
rezerve pentru realizarea sarcinilor 
economice pe anul 1973, an hotăritor 
pentru devansarea cincinalului.

Delegații la conferința municipală 
de partid, analizînd în mod critic și 
autocritic propria lor activitate, sînt 
conștienți de faptul că alături de a- 
ceste rezultate mai există și nea
junsuri, însă sînt hotărîți.ca, în spi
ritul hotărârilor adoptate de Plenara 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român din noiembrie a.c., să 
se mobilizeze pentru a obține succese 
tot mai mari în realizarea cincinalu
lui înainte de termen. Folosim acest 
■prilej pentru a vă asigura încă o dată, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că întreaga noastră orga
nizație municipală de partid, perfeb- 
ționSndu-și activitatea în spiritul ce
rințelor Conferinței Naționale din iu
lie a.c.. nu-și va precupeți nici un 
efort pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce-i nevin".

Au mai sosit telegrame din par
tea parțicipanților Ia conferințele 
orășenești de partid Bicaz, județul 
Neamț, Șiret, județul Suceava, Tăș- 
nad, județul Satu-Mare. Plopeni. ju
dețul Prahova. Buftea, județul Ilfov.

Răspunzînd cererilor a numeroși cititori, selectînd întrebările cele mai frecvente,

ALMANAHUL „SCINTEIA" 1973
publică documentarul:

Breviar 
juridic 
într-o formulă nouă

AVOCATUL 
CASEI 

vă oferă 
20 He 

consultații
Tn «upfimtnt:

TERMENI 
DIN „SALA
PAȘILOR
PIERDEȚI-

• Cînd angajăm avocat? • 
împăcarea părților atrage în
cetarea procesului ? • La ce 
servește cazierul judiciar?
• Reconstituirea vechimii în 
muncă se poate face și fără 
acte? • Cum se procedează 
în cazul unui accident de

circulație ?

V . ----------- ---

...sint 5 din cele 20 de consultații 
oferite de „avocatul casei“

„MÎINI 
MĂIESTRE"

Timp de trei zile, orașul Timișoara, 
puternic centru al industriei ușoare, 
a găzduit faza finală a celei de-a 
patra ediții a concursului profesio
nal „Mîini măiestre" — organizat de 
C.C. al U.T.C.. M.I.U.. uniunea sindi
catelor din întreprinderile de indus
trie ușoară și Consiliul național al 
femeilor. 117 tinere și tineri, ciști- 
gători ai fazei de măsă, pe între
prindere, desfășurată pe parcursul a 
trei' lițini, la oare au luat parte peste 
30 000 de . oonaurenți. și-au măsurat 
priceperea, profesională și cunoștin
țele teoretice intr-o pasionantă între
cere, care a relevat din nou frumu
sețea unor meserii ou vechi tradiții 
în țara noastră, multiplele posibili
tăți deschise tinerilor de a-și valori
fica din plin puterea de muncă, spi
ritul de inițiativă, gîndirea crea
toare. Vizitele de lucru făcute in 
răstimpul dintre probele concursului 
în întreprinderile timișorene de pro
fil, consfătuirea profesională, la care 
au fost prezenți și reprezentanți ai 
ministerului de resort, au conferit 
întrecerii și atributele unui rodnic 
schimb de experiență, cu foloase 
certe pentru stăpînirea mai profundă 
și mai sigură a tainelor meseriei. 
Participanții la faza finală a acestui 
ooncurs au reprezentat tînăra gene
rație de mtincitori textiliști.

Laurii atribuiți cîștigătorilor au în
cununat pe cei mai buni dintre cei 
buni : Elena Epure, filatoare la In
dustria Bumbacului București, Ecate- 
rina Ene,. țesătoare la întreprinderea 
„Suveica" București, și Maria Cîrmaci, 
confecționară la fabrica „Flacăra" 
Cluj. Altor nouă concurenți li s-au 
atribuit premii și mențiuni.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

Ceea ce ar trebui să înțeleagă
toti comerciantii...

(Urmare din pag. I)

— Aveți și alte observații deose
bite ?

— Da ! Din păcate, s-a creat »n 
fel de șablon în prezentarea a- 
cestui produs : se vînd, de regulă, 
păsări intregi (e drept la alegere). 
Eu însă afn observat că vînzarea 
crește considerabil dacă pasărea este 
traușală, dacă se vînd pulpele se
parat de rest. E nownai, unii; vor 
să-și facă doar ciorbă, alții preferă 
friptură. Ambalajul are și ,el im
portanța,Jui. Una e/să oferi clien
tului o pasăre într-o pungă de plas
tic, frumos imprimată, și alta e să 
i-o așezi într-o foaie de ziar. Din 
experiența pe care o am, pot afirma 
cu certitudine că și ritmicitatea li
vrărilor de Ia furnizor are o mare 
importanță. Dacă o zi ai marfă. Iar 
două nu, te părăsește și cel mai 
fidel client.

Deși nu face parte direct din te
matica acestor însemnări, vom a- 
dăuga cîteva cuvinte despre ritmi
citatea livrărilor. Mare parte din 
păsări se vînd curățate gata și, după 
cum am văzut, chiar tranșate. Se 
procedează așa în primul rind pen
tru a scuti gospodinele de o muncă 
în plus, migăloasă. O parte din 
păsări se vînd însă vii. Cu cîteva 
zile în urmă, la Obor era mare a- 
glomerație la păsări vii. Cu alte 
cuvinte, în loc de economie, se fă
cea risipă din timpul cumpărători
lor. De ce ? Unele chioșcuri, care 
aveau marfă, erau, la ora 13,30', în
chise, iar cele deschise nu aveau 
ce vinde ! Pentru că nu e prima 
dată cînd se ivesc perturbați! în a- 
provizionarea cu păsări la centrele 
celei mai mari piețe din Capitală, 
solicităm pe această cale forurilor 
responsabile explicațiile și, mai cu 
seamă, măsurile necesare.

Dar să revenim la formele de 
prezentare, Ia spațiile cele mai pro
pice de desfacere. Pentru că dispu

nem de marfă din, abundență șl, In 
același timp, pentru a se evita aglo
merațiile, păsările Vii sau tăiate se 
vînd. și la centrele de legume și 
fructe. E o măsură pe care cumpără
torii au primit-o cu interes. In fond, 
păsările sînt și iele produse ăgro- 
alimentare. Este însă necesar ca 
fondul de marfă să fie repartizat la 
toate centrele de legume și fructe, 
de pe tot teritoriul orașelor, deci și 
în cartierele mai mărginașe.

In .ce privește volumul, desfacerii, 
rezultate foarte bune obțin în ul- 
t.irriuț timp unpțe unitățtodc alimen-fei-, 
tație ‘publică : rOtiseriile; Pot fi vă-"'4’ 
zute la rotiseria de lingă consiliul 
popular municipal din București, la 
cele din Cluj și Brașov tablouri ex
trem de ademenitoare. în aparate 
speciale se rumenesc in frigări, 
foarte aproape de vitrină, deci și in 
văzul trecătorilor, păsări proaspăt 
tăiate. E surprinzător cită lume se 
perindă prin aceste mici și intime 
localuri. Responsabila rotiseriei din 
Cluj ne spunea că vinde 2—3 mii de 
păsări pe zi, că cele mai multe gos
podine fac comenzi pentru domi
ciliu. E o metodă bună de prezen
tare și desfacere, care fără îndoială, 
poate fi extinsă.

Datorită cererilor substanțiale au 
devenit mai interesate în comer
cializarea păsărilor și unitățile 
„Gospodina". In multe magazine de 
acest tip se constată o preocupare 
sporită pentru diversificare. Găsești, 
de pildă, piftie de pasăre, păsări 
fripte, tocană semipreparată ș.a.m.d.

Indiferent de profilul localului 
sau magazinului, posibilitățile de di 
versificare a preparatelor din came 
de pasăre, de prezentare și desfa
cere a acesteia sînt inepuizabile. 
Mai ales la acest produs alimentar, 
solicitat pentru multiplele lui cali
tăți, .fantezia comercianților are un 
teren de manifestare deosebit de 
fertil. Așteptăm, deci, mai mult de 
Ia comercianți.

Zalele 
penale ale 

„lanțului 
fantomă1'

au fost condamnați la pedepse variind în
tre 4 luni și 1 an și 6 luni închisoare. Tot
odată, au fost obligați sâ restituie și su
mele dobîndite in mod ilicit.

Pină aici totu-i în regulă : legalitatea a 
fost restabilită, prejudiciul a fost acoperit. 
Mai rămîne totuși o nedumerire : împo
triva birocraților care, prin atitudinea lor 
față de averea comună, au facilitat acest 
act antisocial ce măsuri s-au luat ? Pen
tru că intr-un asemenea „lanț al slăbi
ciunilor" nu pot fi admise jumătăți de 
măsură...

marcă : plăcerea modei și-o procura pe... 
spezele statului. Rezultatul ? Pentru urmă
torii cinci ani, cocheta gestionară va fi 
nevoită să se îmbrace după moda... peni
tenciarului.

Zilele trecute, în sala de festivități a 
Centralei industriei sticlei și ceramicii 
fine s-a consumat un episod mai puțin o- 
blșnuit : judecarea unui grup de infrac
tori care au prejudiciat avutul obștesc. 
(Sub titlul „Lanțul fantomă era, de fapt, 
un lanț al slăbiciunilor", ziarul nostru a 
publicat cu citva timp in urmă o anchetă 
detaliată atît despre cauzele — atitudinea 
birocratică față de avutul obștesc a unor 
cadre , cu munci de răspundere de la Fa
brica de articole de sticlărie București și 
Cooperativa de consuni Tunari — cît și 
despre împrejurările producerii acestui 
prejudiciu).

Goana după căpătuială, mirajul cîștigu- 
lui fără muncă i-au adus pe maistrul 
Constantin Crețu și complicii săi în pos
tura de furi ai muncii cinstite a propriilor 
colegi. Au fost pronunțate pedepse aspre, 
drepte, pe măsura faptelor : Elemer Cră- 
ciunescu — 10 ani închisoare corecțională; 
Constantin Crețu — 8 ani ; Gaudius Pave- 
lescu — 5 ani și 6 luni.

Poate că n-am fi reluat cazul dacă nu 
ne-ar fi atras atenția un grup numeros a- 
flat in boxa acuzaților, alături de princi
palii infractori ; sînt cei care au semnat 
state de plată fictive, insușindu-și bani 
pentru care n-au muncit niciodată. Toți

Cochetărie ? 
Dar 

pe banii cui?
— După socotelile mele trebuie «ă fie 

doar 20 000 de lei...
— Ce socoteli 7
— Aveam, un caiet special în care notam 

tot ce luam din sertar... Mă gîndeam că 
mai tîrziu să pun banii la loc.

— Pentru ce v-au trebuit atîția bani 7
Cu o cochetărie studiată, Maria Grigo- 

rescu, fostă gestionară la unitatea nr. Bl, 
aparținind de Centrul de librării-București, 
își îndreaptă o șuviță de păr. Apoi ? Apoi 
se confesează, nu fără candoare, doar, doar 
va înclina cit de cît balanța :

— Știți, îmi plăcea să mă îmbrac după 
ultima modă...

Așadar, M. G. voia să țină pasul cu 
moda... Pină aici, nimic rău. Cui nu-i 
place să se îmbrace frumos ? La M. G. 
s ■ cuvine insă să facem o „simplă" re

A pus și puii 
și ouăle 

și tot n a ieșit!
— Am făcut economii, zice convins cel 

interpelat. Și, o dată pornit pe această de
monstrație, se ambalează :

— Mai venea' și Șoacră-mea pe La noi... 
Ne aducea cite un pui, 20—30 de ouă...

— De cite ori venea ?
— De vreo două-trei ori pe an...
Fiind trimis in fața Instanței pentru a 

justifica disproporția dintre veniturile re
ale și bunurile dobîndite, Tudor Lazăr, 
fost ospătar la I.A.P.L. „Izvorul rece", pare 
să-și ti epuizat toate explicațiile în legă
tură cu... economiile. Mai rămineau totuși 
nejustificate bunuri in valoare de peste 
100 000 de Iei. Sută de mii pe care nici 
puii, nici ouăle (mă rog, dacă n-or fi 
fost de aur !) aduse de soacră nu o puteau 
acoperi, lată insă că T.L. continuă să... 
combată :

— 100 000 ziceți ? Este exact valoarea 
imobilului pe care l-am cumpărat. Am și 
acte !

— tn regulă. Dar o singură întrebare : 
ou ce bani ?

Moment evident de derută.
— Să vedeți... nu l-am cumpărat singur...

Treaba asta am făcut-o împreună cu tatăl 
și fratele meu... Eu am pus 33 000 de lei. 
Restu’ ? Ei. (Deschidem o mică paranteză: 
cum reușise tatăl lui T. L., pensionar 
C.A.P., să economisească intr-un timp 
foarte scurt aproape 60 000 lei, asta e mai 
greu de argumentat...)

— In acte însă apari numai dumneata în 
calitate de cumpărător, remarcă președin
tele completului.

— Asta pentru că ei n-aveau buletin de 
Capitală...

— Dumneata aveai ?
— Nu, dar...
Fără comentarii I*

7 000 (șapte mii) lei ce reprezintă ZESTRE 
pentru fiica sa căsătorită cu mine. Primito
rul se legitimează cu B. I. seria..., iar plă
titorul cu B.I., seria... Am plătit (ss indes
cifrabil), am primit (ss indescifrabil)». 
Chitanța a fost alcătuită în fața organelor 
locale ale consiliului popular din comuna 
Valea ^Jucărilor, județul Tulcea, plata fiind 
făcută în fața dumnealor, semnînd de au
tentificare chiar tovarășul președinte".

(Din dezbaterile dosarului nr. 6 221/1972, 
aflat pe rol la Judecătoria sectorului 6 
București).

Din caietul 
grefierului

„Subsemnata A.T. am cerut — după 
multe promisiuni ale sus-numitului T.T., 
care a procedat cu mine intr-un mod bar
bar și înainte și după încheierea căsăto
riei civile, care a avut loc'în luna august 
’71 — ca părinții mei sâ mă sprijine să 
închei un cămin cu sus-numitul, dîndu-mi 
următoarele bunuri : două plăpumi, șase 
perne (două albe, două roz, două verzi), o 
icoană, patru cearșafuri etc., in valoare de 
cel puțin 11 430 lei".

„Subsemnatul Gh. A. sînt socru ce am 
fost forțat să accept ca fiica mea să se 
căsătorească cu pirîtul T.T. care mi-a 
pretins și suma de 9 000 de lei. N-am avut 
decît 7 000. dar știindu-1 un om de rea cre
dință. i-am predat contra chitanței alătu
rate : «Subsemnatul T.T.. domiciliat în 
București, ștr. Păușa nr. 69, declar că am 
orimit de la tovarășul Gh. A. suma de

Crochiuri
Șerban Valeriu, zis Lică din Rîmnicu- 

Sărat, venise în București cu intenția să 
se specializeze în strungărie. Lăudabilă 
intenție. Numai că de la gînd la faptă 
drumu-i lung, nu de puține ori cu cotituri 
pentru alde Șerban Valeriu. Ce-și zice 
sus-numitul pînă la urmă : mai bine să se 
profileze pe... biserici. Nu, nu e vorba de 
nu știu ce acces mistic, ci de preocupări 
mult mai laice : jefuirea lăcașurilor.

— Prima dată am vrut să văd dacă mă 
trăsnește vreun „sfînt". Drept să spun, se 
dezvăluie azi Șerbănică, purtam o teamă 
în suflet. Dar văzind că nu mi se întimplă 
nimic, am mai încercat...

Cum se vede, S.V. este pus pe glume 
?i în fața instanței. E drept că in timpul 
„specializării" nu l-a trăsnit nici un „sfînt". 
Instanța însă nu a luat această „minune" 
drept o circumstanță atenuantă. Pe scurt, 
s-a dovedit intransigentă, astfel îneît in
fractorul va avea de „izbăvit" 6 ani și 3 
luni ! Pentru păcate lumești pe care, po
trivit codului penal, le numim : furturi ca
lificate...

Emil MARINACHE
J

)
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Realizarea 

grabnică a 
parametrilor 

proiectați
Ce rezultate 
s-au obtinut, 

ce măsuri concrete 
se aplică în noile 
unități industriale ?

<__________________ J

La 30 martie a.c„ la 
Ti'tu a început să producă 
noua Fabrică de aparataj 
electric de instalații. Este 
vorba, de fapt, de data o- 
ficială a intrării în func
țiune a noii întreprinderi 
căci, așa cum am aflat la 
fata locului, producția în 
această fabrică, activitatea 
intensă pentru atingerea 
parametrilor proiectați au 
început cu citeva luni mai 
devreme.

— Nu se terminase încă 
acoperirea halelor — ne 
spunea inginerul Andrei 
Coste*, directorul fabricii 
— adică la începutul lui 
decembrie 1971, dar oamenii 
din atelierele de autoutilare 
și scplărie începuseră să 
dea producție. Altfel nu 
am fi izbutit să asigurăm 
în avans nici dotarea 
tehnică cu S.D.V.-uri a 
fabricației de bază a în
treprinderii, nici realiza
rea cu mijloace proprii a 
celor 10 benzi din secția de 
montaj, pe care nici un 
furnizor nu le-ar fi putut 
livra atît de repede cit 
doream noi, în vederea 
demarării producției de 
serie. La fel a procedat și 
colectivul secției prese me
canice. condus de maistrul 
principal Gheorghe Popes
cu. în această secție, la 1 
martie a.c. au început pro
bele mecanice. La 13 ale 
aceleiași luni s-a lansat și 
producția curentă, de serie 
mane. Oamenii noștri au 
participat, zi de zi, alături 
de constructori, la închide
rea halelor — realizînd 
prin autoutilare toată tim- 
plăria metalică — la mon
tarea tuturor mașinilor și 
utilajelor, la efectuarea 
probelor mecanice și teh
nologice. Așa au ajuns să 
le cunoască toate tainele, 
încă înainte de intrarea a- 
cestora în funcțiune.

Aprecierea directorului, 
încărcată cu mult mai nu
meroase fapte și cifre, dez
văluie, fără îndoială, o ex
periență deosebită în do
meniul realizării investi
țiilor, care se înscrie în 
sarcinile recentei plenare a 
C.C. al P.C.R. privind uti
lizarea cu eficiență maxi
mă a fondurilor statului. 
La Titu, exemplu demn de 
urmat, în același timp se 
construia, se monta și se

producea. Colectivul aces
tei noi unități industria
le a preluat „din mers" 
o mare parte ,din sar
cinile constructorilor și 
montorilor, finalizindu-le 
cu forțe proprii, în bune 
condiții. Ca rezultat, har
nicul colectiv al acestei 
noi unități industriale a 
cîștigat patru luni, față de 
prevederile din graficul de 
atingere a parametrilor 
proiectați. Calculele arată

rie de aprecieri pozitive în 
acest sens. De asemenea, 
cheltuielile planificate la o 
mie lei producție-marfă — 
în trimestrul doi — au fost 
diminuate cu 1,6 lei, în tri
mestrul trei cu 5,5 lei, pen
tru ca la încheierea anu
lui această reducere să a- 
jungă la 6 lei.

— Lucrăm în trei schim
buri complete în toate sec
țiile productive — ne-a 
spus inginerul-șef adjunct

schimb de experiență la 
Timișoara. Au deprins teh
nologia de fabricație a re
perului, apoi s-au întors. 
De curînd. in secția prese 
mecanice s-a încheiat asi
milarea acestui reper. Tot 
maistrul, Împreună cu șe
ful secției, a observat că 
de la ștanțarea reperului 
furcă de 315 amperi re
zultau deșeuri de cupru 
prea mari. Prin realizarea 
și adaptarea unui dispo-

La Fabrica de aparataj electric de instalații din Titu

IN TREI TRIMESTRE S-AU 
CISTISAT PATRU LUNI

că una din secțiile de bază 
ale intreprinderii — prese 
mecanice — va încheia pla
nul de producție pe anul 
curent la 15 decembrie, rea
lizînd suplimentar, deci încă 
din primul an de funcționa
re, însemnate cantități de 
produse Utile economiei. De 
fapt. întreaga fabrică va 
indepiini planul pe acest an 
Ia 25 decembrie a.c.. dind 
suplimentar o productie- 
marfă în valoare de 3,5 mi
lioane lei.

Efortul pentru a asigura 
bunul mers al producției, 
precum și atingerea para
metrilor proiectați a vizat, 
deopotrivă, și laturile cali
tative ale activității econo
mice. Bunăoară, pînă a- 
cum. nici unul din cei 
peste 100 de beneficiari ai 
fabricii n-a ridicat vreo 
obiecțiune privitoare la ca
litatea produselor livrate. 
Dimpotrivă, fabrica a în
ceput să primească o se

al fabricii. Ion Țenea, ex- 
ceptînd montajul, unde se 
muncește în două schim
buri. Nici o clipă nu 
pierdem din vedere mai 
buna gospodărire a tablei 
de cupru, ceea ce influen
țează favorabil diminuarea 
cheltuielilor de producție. 
Un volum important de 
repere, instalații și utilaje 
Ie producem, în continua
re, prin autoutilare. Chiar 
in aceste zile s-au pus în 
funcțiune zece mașini de 
filetat, fabricate la noi în 
întreprindere.

Am cerut detalii. De pil
dă. capacul D 4 este un re
per mic din metal, indis
pensabil pentru siguranța 
de 100 amperi — care se 
execută la „Electrobanat" 
din Timișoara. în procu
rarea acestuia se iveau fel 
de fel de greutăți. Maistrul 
Gheorghe Tănase. cu echi
pa sa, a mers într-un

zitiv ingenios, din aceste 
deșeuri s-au obtinut încă 
alte două piese mai mici. 
Eficienta inițiativei ? In 
fiecare lună, circa două 
tone cupru economii. O altă 
idee. în secția bachelită 
s-a trecut la realizarea, 
prin injecție în loc de pre
sare directă, a capacului de 
protecție de la tabloul de 
distribuție C 2. Productivi
tatea muncii, la fabricarea 
sortimentului amintit, a 
crescut cu peste 25 la sută. 
Acest succes a îndemnat să 
se studieze posibilitatea a- 
daptării tehnologiei — in
jecție in loc de presare — 
și la alte produse. Din pri
mele zile ale anului viitor 
se vor obține un număr 
sporit de repere pe această 
cale ceea ce va determina 
sporuri importante la pro
ductivitatea muncii.

Anul viitor va marca, 
neîndoielnic, realizarea in

tegrală, cu mult înainte de 
termen, a parametrilor 
tehnico-economici proiec
tați pentru etapa I a Fa
bricii de aparataj electric 
de instalații din Titu. Ga
ranție sigură pentru Obți
nerea acestui succes simt 
măsurile aplicate în ultima 
vreme în întreprindere. 
Potrivit relatărilor tov. Du
mitru Stoleru, inginerul- 
șef al fabricii, circa 50 la 
sută din sortimentele ce 
se vor produce în anul 
viitor au fost lansate 
in fabricație din luna no
iembrie a.c. ; peste 50 la 
sută din S.D.V.-urile nece
sare producției din anul 
1973 se află, de pe acum 
în execuție în sectorul de 
autoutilare ; de fapt, în 
prezent. în sectorul de au
toutilare și la proiectări se 
finalizează documentația /de 
execuție pentru dispozitive 
care, introduse în procesul 
tehnologic al întreprinderii, 
vor asigura creșterea cu 
aproape 30 la sută a pro
ductivității muncii în anul 
viitor, comparativ cu acest 
an. în anul 1973, față de 
acest an de debut, pe fie
care metru pătrat uzinal se 
va realiza o producție de 
1,5 ori mai mare. Re
marcabil este că peste 90 
la sută din sporul de pro- 

•ducție raportat la nivelul 
anului in curs se va obți
ne pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Cheltu
ielile la o mie de Iei pro- 
ductie-marfă vor scădea în 
anul viitor cu 50 de lei.

Cit privește etapa a doua 
de construcție a fabricii, cu 
termen de punere in func
țiune în trimestrul IV al 

■ anului viitor, de pe acum 
s-au creat condițiile pentru 
debutul industrial al aces
teia cu un trimestru mai 
devreme. Și, firește, reali
zarea parametrilor tehnico- 
economici proiectați la ca
pacitățile din etapa a 
II-a va avea loc tot 
înainte de termen. în 
acest fel, noua între
prindere din Titu va ram
bursa mai repede sumele 
investite de stat pentru 
construirea ei, obiectiv ma
jor urmărit de pe acum de 
întregul colectiv al fabricii.

Sever UTAN

„NOTE BUNE" 
LA EXAMENUL 
MATURIZĂRII
ECONOMICE

Filatura de lină pieptănată din Miercurea CIuc. Prin 
utilizarea cu randamente superioare a „zestrei" 
tehnice, buna organizare a producției și a muncii, 
se apreciază că la sfîrșitul acestui an această nouă 
unitate a industriei ușoare își va atinge parame
trii proiectați. In fotografie : secția bobinat

© Realizarea indicatorilor din proiecte la £$|g 
două cuptoare electrice de cîte 50 
tone oțel pe șarjă din cadrul Combi* 
natului siderurgic Hunedoara * *vut 
loc înțr-o perioadă de două ori mai scurtă decit cea 
planificat.^. Măsura hotărîtoare pentru obținerea 
acestei performanțe a fost stabilirea cu rigurozitate 
a tehnologiei de elaborare a oțelului în acest tip 
de cuptoare. Ca urmare, colectivul oțelăriei elec
trice a dat, peste plan,, circa 2 100 tone oțel special 
și a asimilat, cu rapiditate, în producția curentă, 
încă 7 noi mărci de oteluri.

la Fabrica de geamuri din. Buzău

U EXPERIENȚA CARE DEMONSTREAZĂ 
CĂ SE POATE MAI BINE

• Nivelul proiectat la majoritatea indicatorilor,
ca și a sortimentelor ce se fabrică la Rafinăria 
Pitești a fost realizat în 6 luni, față de 24 luni cit I
s-a planificat. Scurtarea duratei de atingere a paT 
rametrilor js-a concretizat într-o producție supli
mentară de 4 000 tone motorină și păcură.

0 Comprimînd timpul în folosul producției, 

energeticienii primului grup de 210 
MW al Centralei termoelectrice Deva- 
Mintia au reușit să atingă parametrii proiectați 
de putere cu o lună și jumătate mai devreme. Acest 
rezultat de prestigiu a fost posibil prin grija deo
sebită acordată condițiilor de punere în funcțiune 
a instalațiilor și calificării personalului care exploa
tează acest grup energetic.

Funcjionînd cu mult peste indicatorii tehnico-eco- 
nomici stabiliți în proiecte, Uzina de alumină din 
Oradea livrează industriei „aurului alb" însemnate 
cantități de materie primă în fiecare decadă, în 

fiecare lună

în cadrul întreprinderii de gea
muri din Buzău, notabil este faptul 
că secții ca aceea de geam securizat 
și aceea de geam tras Fourcault au 
reușit să-și îndeplinească și chiar 
să-și depășească parametrii din 
proiecte, iar altele — secția de du
plex și termopan — prin condițiile 
tehnice create, au posibilitatea să 
reușească acest lucru înainte de 
termenul prevăzut în grafice. Dar 
principala secție a întreprinderii, 
aceea de laminare-șlefuire-polizare, 
deși a intrat in funcțiune Ia Începu
tul anului 1971, totuși, pînă acum, 
nu s-a inscris în cotele proiectului, 
provocind neajunsuri „in lanț" sec
toarelor care își bazează activitatea 
pe produsele sale.

Analizele recente, la care au par
ticipat specialiștii unității, cadre 
din ministerul de resort și din par
tea organelor locale de partid și de 
stat, au preconizat o serie de mă
suri, în parte aplicate, pentru ca 
in cel mai scurt timp secția amin
tită și întreprinderea, în întregul 
său. să poată intra în normal. Din 
relatările inginerului Sergiu Almă- 
jeanu, directorul întreprinderii bu-

zoiene. am reținut că, în prezent, 
se află montate 4 mașini suplimen
tare pe conveierul de șlefuire-poli- 
zare, care contribuie într-o mare 
măsură la ridicarea calității și spo
rirea cantității de produse obținute. 
Totodată, tehnologia prevăzută în 
proiecte a fost îmbunătățită in fa
brică, prin purificarea sulfatului fe
ros, urmînd ca de la începutul anu
lui 1973 să se treacă, după un sis
tem bine pus la punct, la valorifi
carea superioară a plăcilor de geam, 
ceea ce va duce la o creștere a pro
ducției cu 15 la sută.

Punctul sensibil, de care depind 
îmbunătățirea calității și, implicit, 
sporirea volumului producției in 
secție, îl reprezintă materia pri
mă, care nu corespunde normelor 
prevăzute în proiect. Nisipul nece
sar șlefuirii geamului, primit acum 
de la cariera din Aghireș, datorită 
caracteristicilor scăzute față de cele 
cerute de tehnologie și utilajele din 
dotarea întreprinderii, a. determinat 
în mare măsură neatingerea para
metrilor. înlăturarea acestui nea
juns se poate asigura prin realiza

rea unui indice calitativ rflai ridicat 
al nisipului, in care scop unitatea 
buzoiană a elaborat un proiect de 
STAS, cu datele necesare, dar pe 
care Ministerul Minelor, Petrolului 
și Geologiei ezită să-l avizeze. In 
acest mod, răspunderea conducerii 
carierei din Aghireș este diminuată, 
materialele livrate înscriindu-se in 
prevederile unui standard existent, 
depășit insă de cerințele unei pro
ducții de calitate.

în seria măsurilor întreprinse la 
întreprinderea de geamuri din Bu
zău, pentru creșterea producției a- 
cestei secții principale, se înscrie și 
punerea în funcțiune, în cursul lunii 
decembrie a.c., a unei mașini de 
superfinisare a geamului șlefuit, ce 
va aduce un spor de producție de 
aproape 12 la sută. Astfel, actuala 
sticlă pentru oglinzi, parbrize, vi
trine va avea indici de calitate su
periori, ireducîndu-se considerabil 
volumul rebuturilor rezultate din 
finisaj. Măsuri cuprinzătoare se 
aplică și în vederea diminuării 
considerabile a consumurilor speci
fice și încadrării lor în normele pre

văzute în datele tehnice ale insta
lațiilor. De asemenea, se întărește 
asistența tehnică in schimburile II 
și .'III, prevenindu-se. prin măsuri 
organizatorice, opririle accidentale, 
mecanice și electrice la instalația de 
șlefuire-polizare. Cu toate acestea, 
cauza principală a neatingerii pa
rametrilor proiectați nu poate fi în
lăturată doar prin efortul propriu al 
intreprinderii. Este absolut necesar 
ca ceea ce s-a prevăzut în proiectul 
instalației de geam tras „Pitsburg" 
să se realizeze în cel mai scurt 
timp, adică să se producă geamuri 
de calitate superioară, necesare sec
țiilor prelucrătoare — dar atingerea 
acestui obiectiv depinde, în ultimă 
instanță, de aprovizionarea cu ma
terie primă corespunzătoare. O ase
menea chestiune credem că iși va 
găsi soluționarea grabnică cu spri
jinul departamentului de resort din 
Ministerul Economiei Forestiere și 
Industriei Materialelor de Con
strucții.

Mihai BAZU 
corespondentul „Scînteii"

J k

(Urmare din pag. I)

© Cu 6 luni mai devreme au fost realizați inte
gral indicatorii tehnico-economici aprobați pentru 
întreprinderea de pielărie „Partiza
nul" din Bacău. Efectele : productivitatea 
muncii planificată a fost depășită cu 3,5 la sută, 
iar pină la sfîrșitul anului se va realiza o pro
ducție suplimentară de 55 mii perechi de încălță
minte.

• La instalația de cocsare nr. 2 de 
la Rafinăria Brazi s a devansat termenul 
stabilit pentru atingerea indicatorilor din proiecte 
cu 3 luni. Productivitatea muncii realizată este cu 
21 la sută mai mare decit prevederile, iar consumu
rile specifice de materii prime și materiale au fost 
substanțial diminuate în comparație cu cele din do
cumentația tehnico-economică.

• Iu sectorul de laminare de la Combinatul
siderurgic Reșița, Prevederile d‘n graficele
de eșalonare a parametrilor proiectați sînt zilnic 
depășite. Pînă în prezent. în acest an, producția ob
ținută suplimentar este de circa 30 milioane lei.

J
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pentru învingerea dificultăților care 
mai există în desfășurarea activității 
din sectoarele de îngrășăminte și 
produse sodice, întărind disciplina 
tehnologică și asigurînd întreținerea 
in cit mai bune condiții a instalații
lor, pentru funcționarea lor continuă.

— După cum se știe, ațțMi 1973 
reprezintă o perioadă de „virf“ 
pentru industria chimică, atît in 
domeniul creșterii volumului 
producției fi investițiilor, cit și 
in privința realizării unei efi
ciente economice sporite. Care 
este, deci, stadiul pregătirii pro
ducției fi investițiilor pentru 
1973 și ce elemente noi, sub as
pectul creșterii eficienței — 
ținind seama de sarcinile trasate 
de recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. — vor interveni în cel 
de-al treilea an al cincinalului ?

— Anul 1973 reprezintă pentru in
dustria chimică un an deosebit de 
important, atît din punctui de vedere 
al noilor capacități ce trebuie puse 
in funcțiune, cît și în ceea ce pri
vește planul de producție, care la 
majoritatea instalațiilor este dat la 
capacitatea maximă.

în anul viitor industria chimică va 
pune în funcțiune un număr de 160 
capacități noi. secții, instalații și fa
brici chimice, față de 59 capacități 
realizate in 1972, iar planul de inves
tiții este cu 26 la sută mai mare decîi 
cel al anului precedent.

Producția industriei chimice in anul

1973 este cu 24,8 la sută mai mare 
decit realizările preliminate ale anu
lui 1972. Ponderea valorii produselor 
noi și reproiectate cu performanțe 
îmbunătățite va fi de 15,6 Ia sută, fală 
de 10,6 la sută In acest an. Sînt pre
văzute creșteri importante in sectoa
rele furnizoare de produse chimice 
pentru celelalte ramuri industriale și, 
în special, pentru agricultură, unde, 
conform indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se îndreaptă preo
cuparea principală în momentul de 
față. Față de realizările preliminate 
pe anul 1972 se vor produce cu 32.5 
la sută mai multe îngrășăminte chi
mice, cu 25,9 la sută mai multe me
dicamente, cu 15,3 la sută mai multe 
lacuri și vopsele, cu 36,5 la^sută mai 
multe produse prelucrate din mase 
plastice, cu 49,2 la sută mai multe 
fire și fibre sintetice, cu 15 la sută 
mai multe benzine și motorine. Se 
prevede, totodată, un spor de 45 la 
sută față de acest an la produsele de 
mic tonaj, cu influență asupra creș
terii valorii pe tona de produs chimic 
și reducerii importului. Exportul pro
duselor chimice va crește cu 46 la 
sută în anul viitor, creșterile princi
pale prevăzîndu-se la materiale plas
tice și fibre sintetice.

Ceea ce caracterizează planul pe 
1973 în industria chimică este că, 
prin indicatorii financiari, concen
trează eforturile și preocupările co
lectivelor spre ridicarea eficienței e- 
conomice. Volumul beneficiilor va 
crește cu 40 la sută, în primul rind 
prin scăderea prețului de cost și mai 
ales a cheltuielilor materiele la mia 
de lei producție-marfă. Această sar

cină va fi realizată în întregime. In 
timpul lucrărilor recentei plenare a 
C.C. al P.C.R., au fost cîțiva direc
tori generali de centrale și grupuri 
de uzine care au ridicat problema 
încadrării în nivelurile de cheltuieli 
•stabilite de minister pentru fiecare 
unitate in parte. în momentul de 
față, comisii de specialiști din cadrul 
ministerului și al altor organe exa-

perită cu contracte în proporție de 
peste 70 la sută, urmîrțd ca pînă la 
sfîrșitul anului să fie contractată in
tegral. Pentru aprovizionarea cu ma
terii prime necesare realizării planu
lui de producție, majoritatea acestora 
au fost asigurate prin repartiții și sînt 
în curs de contractare.

Pentru realizarea planului de in
vestiții s-au. luat măsuri pentru a-

ganizare menite să sporească capaci
tatea de producție a utilajelor tehno
logice chiar din 1973, ceea ce va asi
gura volumul mare de utilaje nece
sare punerii în funcțiune a multor 
capacități din industria chimică.

Dat fiind volumul mare de utilaje 
ce se execută în țară p°ntru nevoile 
industriei chimice, numărul mare de 
instalații ce urmează să intre în pro-

INDUSTRIA CHIMICĂ

minează în aceste uzine condițiile 
necesare pentru încadrarea în nive
lurile stabilite, care noi considerăm 
că pot fi realizate. De asemenea, și 
la alți indicatori care reflectă efi
ciența economică a industriei chimi
ce — cum sînt valoarea producției 
globale și venitul net la mia de lei 
fonduri fixe — sînt prevăzute creș
teri substanțiale pentru anul 1973.

Pregătirea planului pe antil 1973 a 
început cu mult înainte. Astfel, au 
fost elaborate balanțele materiale 
pentru produsele chimice, s-au sta
bilit nivelurile pe beneficiari și s-a 
trecut la w acțiunea de contractare. 
Pînă la 1 decembrie, ale., produc- 
ția-marfă a ministerului a fost aco-

sigurarea cu documentații, cu utilaje 
din țară și import, contractarea vo
lumului de construcții și montaj cu 
antreprenorii. Ministerul nostru a or
ganizat realizarea în anul 1973 a circa 
30 la sută din necesarul de utilaje în 
uzinele și atelierele proprii. De ase
menea, prin remedieri sau completări 
care se execută de către beneficiari 
in ateliere se rezolvă o serie de pro
bleme care altfel ar implica timp și 
care ar duce la întirzieri mari în 
montajul instalațiilor.

In cursul ultimelor săptămîni, din 
inițiativa conducerii de partid, perso
nal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
s-au inițiat numeroase acțiuni de or-

ducție, fac un apel călduros tuturor 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor din industria constructoare de 
mașini, din sectorul construcțiilor in
dustriale și din alte sectoare, pentru 
realizarea cu prioritate a lucrărilor 
contractate cu unitățile din industria 
chimică, pentru evitarea oricăror în
tirzieri, deoarece numai prin respec
tarea termenelor de punere în func
țiune a noilor capacități în 1973, care 
reprezintă mai mult de o treime din 
obiectivele întregului /incinal, vom fi 
în măsură să asigurăm ministerelor 
beneficiare produsele chimice la ni
velul cerințelor lor crescînde.

Rămîne în continuare o preocupare 
deosebită a conducerii și a aparatu

lui de lucru al ministerului nostru 
urmărirea măsurilor înscrise în plan, 
în vederea realizării în condiții co
respunzătoare, mai bune decît cele 
din 1972, a planului pe 1973, con- 
știenți fiind că de modul cum se vor 
duce la îndeplinire sarcinile din anul 
1973 depinde realizarea angajamen
telor noastre de a îndeplini planul 
cincinal înainte de termen.

— Cum se plasează industria 
' chimică în marea întrecere pen
tru realizarea înainte de vreme 
a planului cincinal ?

— Prin directivele aprobate de 
Congresul al X-lea al P.C.R. în 1969, 
industria chimică urma să realizeze 
în 1975 o creștere a producției chi
mice de 190 la sută. în legea planului 
cincinal 1971—1975, adoptată la se
siunea Marii Adunării Naționale din 
toamna anului 1971, dinamica de 
creștere a fost stabilită la 228 la sută.

Realizările din primii doi ani ai 
cincinalului arătau existența unor 
importante rezerve în industrie. în 
dezbaterile preliminare și în desfă
șurarea lucrărilor Conferinței Națio
nale a P.C.R. din iulie 1972 s-a năs
cut o mare mișcare care a generat 
întrecerea pentru realizarea planului 
cincinal înainte de vreme. Pe această 
bază s-a elaborat un plan suplimen
tar pentru ultimii trei ani ai cinci
nalului, care stabilește pentru anul 
1975 o creștere de 250 la sută a pro
ducției chimice.

Multe din întreprinderile chimice 
au prezentat ministerului programe 
din care rezultă că vor încheia sar

cinile cincinalului în 4 ani și jumă
tate sau chiar într-un termen mai 
scurt. Consiliul ministerului a hotărît 
ca, in următoarele 2—3 luni, colec
tive formate din specialiști cu înaltă 
calificare din minister, institutele de 
cercetare și proiectare să examineze 
posibilitățile de îmbunătățire a muncii 
în fiecare întreprindere în parte și să 
se stabilească un program prin care 
să se realizeze perfecționarea insta
lațiilor construite în ultimele două 
decenii pentru a fi aduse la parame
trii care se obțin în tehnologiile cele 
mai moderne, să se mărească substan
țial volumul sortimentelor din dome
niul producției de mic tonaj și sin-, 
teză fină, să se stabilească punerea 
înainte de vreme a unor capacități in 
construcție și atingerea parametrilor 
la instalațiile puse în funcțiune mai 
devreme decît graficul stabilit. Aces
tea sînt rezerve care pot duce la noi 
creșteri ale producției chimice chiar 
în cursul realizării planului pe anul 
1973 și trebuie să constituie baza sta
bilirii nivelurilor pentru anul 1974.

Este o activitate de mare răspun
dere. Toți lucrătorii din industria 
chimică sînt hotărîți să nu precu
pețească nici un efort pentru a în
deplini ritmic planul pe anul viitor, 
să muncească cu inițiativă și dăruire 
pentru ca încă in anul 1973 să în
registreze rezultate pe măsura sar
cinilor stabilite de Conferința Na
țională a partidului de a realiza cin
cinalul înainte de termen.

Convorbire realizată de 
Dan CONSTANTIN
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ORIENTĂRI PRACTICE 
ÎN CERCETAREA

ȘTIINȚIFICĂ MEDICALĂ

t V

Convorbire cu acad. Aurel MOGA
președintele Academiei de științe medicale

închinate aniversării pătrarului de veac al republicii noastre, adu
narea generală și lucrările celei de-a IV-a sesiuni științifice a Acade
miei de științe medicale au evidențiat unele succese obținute, dar mai 
ales au subliniat sarcini de viitor ale școlii medicale românești. Despre 
aceste succese și sarcini ne vorbește președintele Academiei de științe 
medicale, care pentru inceput ne-a spus :

— In fond, ceea ce s-a abordat pe 
larg vizează eficiența practică a acti
vității de cercetare medicală și in 
specțal viitoarele posibilități de valo
rificare a rezultatelor bune obținute. 
Pentru că, în acești 3 ani, de cind a 
luat ființă Academia de științe me
dicale, se poate aprecia că s-a pro
dus o serioasă schimbare de concep
ție în mentalitatea cercetătorilor, în 
sensul că oamenii de știință au înțeles 
să-și mobilizeze mai bine eforturile 
in direcția rezolvării problemelor 
majore ale sănătății poporului. Fără 
îndoială, se mai face și acum prea 
multă „literatură științifică". Totuși, 
majoritatea cercetărilor noastre se în
cadrează în direcția de care am a- 
mintit. Dovada o constituie însuși 
conținutul sesiunji științifice înche
iate recent : „Debutul în bolile cro
nice".

Pentru a pune în aplicare noua o- 
rientare spre problemele de ordin 
practic a fost necesară o reorgani
zare a activității de cercetare ; este 
vorba de munca în echipe complexe, 
cu colaborări și mai largi intre 
institutele de cercetare, catedrele de 
învățăimînt medical și unități din 
rețeaua de asistență medicală. A- 
ceasta reflectă traducerea în viață a 
principiului clar formulat în hotărî- 
rile Conferinței Naționale a partidu
lui : legătura strînsă dintre invăță- 
mint, cercetare și producție, respec
tiv practică. O asemenea orientare 
este ilustrată cit se poate de clar și 
de planul unic al activității științi
fice Pe anul 1973 — primul plan 
unic — care este o sinteză a planu
rilor institutelor de cercetări, ale 
catedrelor universitare și ale uni
tăților sanitare aparținînd mai mul
tor departamente.

— Ce realizări ale școlii medi
cale românești a evidențiat pre
zenta sesiune, închinată proble
melor de debut in bolile cronice ?

— Bolile cronice ocupă, in prezent, 
tn toate țările dezvoltate, primul loc 
în privința morbidității și mortalității. 
Spre exemplificare, aș arăta că, din
tre acestea, bolile cardiovasculare, 
cancerul, bolile neuropsihice, bolile 
de nutriție, bronhopneumopatiile 
cronice au devenit adevărate fla
geluri ale societății moderne. Aces
te boli, avînd o evoluție de 
cîțiva ani, fără a produce tulburări 
care să avertizeze pacientul și să-1 
determine să consulte medicul, sînt 
cunoscute uneori abia cu ocazia con

trolului periodic obligatoriu al stării 
de sănătate. Se înțelege că depistarea 
perioadei de inceput a bolii permite 
asigurarea unui maximum de eficaci
tate diferitelor mijloace de tratament. 
Dar pentru a depista aceste cauze 
inițiale sînt necesare atiț studii pe 
colectivități umane, în cadrul cărora 
se impune colaborarea dintre igieniști, 
clinicieni, fiziologi. psihologi, socio
logi ș.a., cit și cercetări la nivel ce
lular, molecular, biochimic, enzimatic. 
Pentru că o tulburare moleculară, 
de obicei la nivelul unui sistem bioca- 
talitic, enzimatic, declanșată inițial 
de un anumit factor de mediu, poate 
fi considerată adesea precursor al 
bolii. Iată de ce în depistarea acestor 
boli pornim de la concepția unei 
largi cooperări a specialiștilor din 
clinici, laboratoare și igieniști.

Cit privește sesiunea amintită, lu
crările la care mă voi referi trebuie 
privite prin prisma interesului de 
masă. Astfel, în domeniul combaterii 
concerului, cercetarea medicală pune 
la dispoziția rețelei sanitare metodo
logii de lucru și noi medicamente. 
Un colectiv de la clinica Polizu, pe 
baza unui studiu efectuat pe 30 000 de 
cazuri în decurs de 10 ani, că și colec
tivul Institutului oncologic de la Cluj 
au făcut propuneri cu privire la or
ganizarea unor acțiuni și folosirea 
unei metodologii clinice originale, în 
vederea depistării și profilaxiei can
cerului. Testînd pe cale experimen
tală, în condiții de laborator, perioa
da de timp și gradul de nocivitate al 
unor agenți din mediul de muncă, 
cercetătorii institutelor de igienă con
tribuie la stabilirea unor criterii 
științifice precise ale debutului bolii, 
prin investigarea atît a noxei, cît și 
a terenului biologic. Una din bolile 
de largă răspîndire — diabetul — a- 
flată în studiul mai multor colective 
din țară, va putea fi prevenită cu mai 
mult succes decit pînă in prezent, 
datorită cercetărilor moderne efec
tuate în această direcție. O serie de 
lucrări au abordat probleme ale diag
nosticului biochimic, enzimatic în 
faza preclinică a bolilor cronice, fapt 
ce va conduce la noi căi de preve
nire a multora din ele.

— Puteți numi citeva proble
me de perspectivă care au fost 
dezbătute și măsurile ce se pre
conizează ?

— După cum se știe, multe din 
roadele cercetărilor actuale apar abia

peste cîțiva ani. Ca un exemplu, voi 
arăta că, în urmă cu 20 de ani, cer
cetătorii Institutului de endocrinolo
gie au elaborat metoda de combatere 
a gușei endemice iar rezultatele s-au 
arătat abia în ultimii ani. Deși pro
gresele sînt evidente, cercetările în 
acest domeniu vor trebui să fie con
tinuate, deoarece predispoziția față de 
această boală face ca în anumite con
diții de mediu factorii favorizanți să 
declanșeze apariția ei sub o formă 
nouă. Același lucru se poate spune 
despre fiecare din cercetările anali
zate în sesiune.

în domeniul realizării de noi medi
camente, alături de cele valoroase 
realizate pînă în prezent — ci fosta - 
ticele IOB-82 și Honvan, realizate de 
institutele de oncologie din București 
și respectiv Cluj, apoi Aspatofort (un 
hepatoprotector) realizat de cercetă
torii clujeni, imunoglobuline specifice, 
vaccinuri antigripale ș. a. — se va »- 
corda, in continuare, atenție valorifi
cării plantelor medicinale care rezer
vă incă mari posibilități, ca și studie
rii unor noi izvoare naturale de ape 
minerale, ale căror acțiuni și efecte 
trebuie bine cunoscute, Înainte de a 
se face investiții pentru valorifica
rea lor. In următoarea etapă, ne 
propunem să lichidăm unele deficien
țe legate de valorificarea cercetărilor. 
Nu ne putem mulțumi, de pildă, eu 
faptul că unele medicamente și apa
rate medicale se aplică in prezent 
numai în unitățile în care au fost 
realizate. Și aici m-aș referi, de pil
dă, la aparate foarte apreciate și 
căutate peste hotare, ca termograful 
utilizat in depistarea tumorilor ma
ligne, sau dispozitivul de bioradiote- 
lemetrie, cu ajutorul căruia cercetă
torii Institutului de fiziologie din 
București, apreciind obiectiv capaci
tatea de adaptare cardiovasculară la 
condițiile de muncă, au putut realiza 
o selecție profesională a conducători
lor de locomotivă și efectua teste de 
control la intrarea In schimburi. In 
aceeași categorie intră și alte apara
te, ca numărătorul automat de ele
mente figurate din singe, pace- 
makerul de la Ascar și multe altele, 
care au rămas ani da zile unicate 
sau intr-un număr cu totul redus. 
Una din sarcinile majore ale anului 
1973 constă, deci, intr-o mai bună va
lorificare a tuturor cercetărilor, lu
cru pe care sîntem conștienți că il 
vom putea realiza numai cu sprijinul 
activ al Ministerului Sănătății ți 
Consiliului Național pentru Știință ți 
Tehnologie.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

PROGRAMUL I

1,15 Deschiderea emisiunii. Gim
nastica pentru toți.

5.30 Cravatele roșii.
10,00 Viața satului.
11.10 Mari muzicieni la București. 

„Soliștii din Zagreb", o cele
bră formație instrumentală 
se prezintă publicului! româ
nesc de astâ-dată sub condu
cerea lui Drăguți Hrdjok, Un 
program. de la J.S. Bacii la 
D. Șostakovici.

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

„360 de grade".
14,00 Fotbal : Sport Club Bacău — 

Dinamo București. Transmi
siune directă de la Bacău.

15,43 O interpretă a folclorului bi
horean : Florica Bradu.

16,00 In vizită la colegii noștri de 
la Studioul de Radio Iași. 
Transmisiune directă.

16.30 In studlb, flautistul Virgil 
' Frîncu.

16.40 Regizorul Sergiu Nicolaescu 
In direct cu telespectatorii.

17,00 Din nou legătura cu Stu
dioul de Radio Iași. Transmi
siune directă.

17.30 „Spectacolul lumii” — cu 
scriitorul Ioan Grigorescu : 
„Lacrima zeilor".

17.50 Muzica ușoară la noi acasă. 
Azi, în studio. Doina Moro- 
șanu.

16.00 Film serial pentru tineret *. 
„Pierduți In spațiu". Episodul 
VII. ..Dorință sub o stea".

ÎS.50 Vetre folclorice — Valea Per- 
șanilor.

19.M 1001 de seri.
19.30 Telejurnal, a Tn cinstea ani

versării republicii. Cronica 
marii Întreceri.

10,00 Comentariu la 40 d» steme. 
Județul Prahova.

10.20 Film artistic : ..Waterloo —
coproducție Italia—U.R.S.S.

’ Regia : Serghei Bondarciuk. 
Cu : Rod Steiger, Christopher 
Plummer, Orson Welles.

12.20 Telejurnal.
32.35 Duminica sportivă.

PROGRAMUL H

Promenada duminicală.
12.30 Variațiuni pe un nai — mu

zică populară, clasică și de 
jaz cu Stanciu Slmion.

11.45 Aventuri tn epoca de piatră.
13.10 Invitatul emisiunii : cîntâre- 

țul spaniol Joaquin Gasa.
. 13,26 Muzică și poezie. Cîntece pe 

versuri de Eminescu. Minu- 
lescu, Blaga, M. R. Paraschi- 
vescu.

13.35 Un scriitor : Ion Băieșu. Un 
actor : Aurel Giurumia.

13.40 Muzică ușoară interpretată la 
harfă de Maria Teclu.

13,55 Betty Boop.
14,00 Microrecital cu Ana Lăcătușu.
14.10 Umorul animalelor... sesizat 

de Nell Cobar.
14.15 „Discuții casnice". Interpre

tează Coca Andronescu și Ion 
Caramltru.

14.30 Mozaic pe 16 mm.
14.45 Moment folcloric eu frații 

Petreuș. ;
15,00 închiderea emisiunii de prlnz. 
20,00 Eroi îndrăgiți de copii : Pur- 

celușul Stafidă.
20,25 Studioul muzical. Filarmonica 

din Arad la Ateneul Român.
21.15 Reportaj bucureștean.
21.30 Romanțe și cintece de petre

cere cu Maria Popa, Elena 
Stănllă, Viorel Pop șl Cornel 
Tigan. Acompaniază o forma
ție muzicală condusă de lullu 
Kozac.

21.50 Telex tehnico-știintifie. 
22,05 Film serial „Mannix".

Debutai actualei stagiuni 
la Teatrul Național „I. L. 
Caragiale'- vine să con
sacre un moment impor
tant al procesului de ma
turizare pe care 11 în
registrează scrisul teatral 
românesc inspirat din uni
versul spiritual contempo
ran.

Cu piesa lui Paul Everac 
„Un fluture pe lampă" și, 
Implicit. cu spectacolul 
care o slujește admirabil, 
prima noastră scenă își re
găsește și își revendică, 
astfel, cu îndreptățire, ros
tul și meritul de a se. de
vota cu obstinație drama
turgiei originale, lansind-o 
și pramovînd-o în tot ceea 
ce are ea mai bun și mai 
rezistent în timp, oreind 
condițiile optime de mani
festare și împlinire specta
culară acelor direcții care 
se oonfundă inspirat și 
creator cu direcțiile auten
tice de desfășurare a con
strucției spirituale socia
liste.

Iar una din aceste direc
ții, prin excelență definito
rie pentru fenomenul lite
rar românesc actual, o 
constituie preocuparea con
stantă pentru ceea ce 
s-a încetățenit a se 
numi și înțelege prin tea
tru politic — teatrul consa
crat descifrării lucide și 
partinic angajate a proce
selor sociale și morale care 
structurează, la un moment 
dat. profilul unei societăți.

„Un fluture pe lampă", 
drama propusă de Paul 
Evenac primei noastre 
soene, este, din acest punct 
de vedere, o lucrare rele
vabilă în primul rind prin 
caracterul ei politic, prin 
luciditatea și curajul salu
tar cu care autorul abor
dează — neocolindu-i com
plexitatea — problema li
bertății și a moralei li
bertății prin raportarea 
la ideea de revoluție socia
listă și la ideea de patrio
tism.

Este bine cunoscut faptul 
că revoluțiile sociale, cuce
rind și concentrind în jurul 
ideilor lor nobile masele 
largi ale poporului, stâr
nesc, in același timp, ura a- 
cerbă a grupurilor restrinse 
ale privilegiaților, reacțio
narilor și trădătorilor de 
tot felul ai intereselor na
ționale și populare. Nu 
odată, cum iar este bine 
cunoscut, din rindurile a- 
cestor refuzați, ai istoriei 
se recrutează transfugii și 
trădătorii de țară, pe care 
și istoria revoluției noastre 
socialiste i-a cunoscut în 
întreaga lor degradare mo
rală, dar față de care re
gimul nostru 8-a dovedit 
înțelegător și umanist a- 
tunci cind trezirea lor 
amară i-a condus la recu
noașterea, chiar tîrzie, a 
erorii și la solicitarea acor
dării unui nou credit mo
ral.

Iată ce își propune să 
descifreze Paiul Evenac în 
noua sa lucrare : drama 
prăbușirii filozofice și mo-

rale a unui astfel de refu
zat al istoriei, un trans
fug revelatoriu tocmai prin 
caracterul său de om obiș
nuit, de mediocritate no
torie, amețit ți îmbă
tat de falsele sloga
nuri despre libertate și 
fericire ale societății bur
gheze, în care el vede, la 
un moment dat, rezolvarea, 
soluțiile tuturor confuziilor 
Iui cu pretenție de filozo
fie, ea și a tuturor ambi
țiilor lui egoiste.

Personajul, central ai pie
sei, Ovidiu Petrescu, un 
oarecare inginer sau econo- .. 
mist de duzină, cu un ca
racter oscilatoriu. în orice 
caz incapabil să înțeleagă 
libertatea ca orice cetățean

oeea ce. filozofic, se nu
mește tragedia incoîuunica- 
bilității in societatea de 
consum. Apoi, travensind o 
adevărată Golgotă a dispe
rării morale și umilințelor, 
eroul trăiește revelația 
brutală a întâlnirii cu anu
me reprezentanți ai lumii 
magnaților. Aici, piesa cu
noaște unul din momente
le cele mai vii și mai dra
matice ale ei, și profesia 
lui Everac se dovedește de 
o rafinată maturizare a 
mijloacelor de expresie și 
de ilustrare artistică a unei 
idei. Remarcabile rămin 
aooi. descrise, peregrinările 
eroului in cercurile unor 
transfugi, cărora încearcă să 
li se alăture, întîmpinînd,

„Un fluture 
pe lumpu"

de Paul EVERAC

la Teatrul Național 
„I. L Caragiale"
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cinema

• Lupul marilor t Răzbunarea : 
LUCEAFĂRUL — 9; 12,30; 16 ; 19,30, 
BUCUREȘTI — 9; 12,45; 16,30; 20.
• Micul om mare : FESTIVAL — 
9; 11,45; 14,30; 17,45; 20,30.
• Marea evadare : SCALA — 9,30; 
13; 18,45; 20,15.
• Prietenul : CAPITOL —
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;

7,30;
20,45. 

a Frumos, onest, emigrat in Aus
tralia... : PATRIA — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15.
• Cazul Mattei 1 CENTRAL — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30.
• Săgeata căpitanului Ion
MINA — 9: 11,15; 13,30; 16 
20,30, GRIVIȚA — 9; 11,15 
16; 18,15; 30,30, ARTA 
20,15.
a Seceră vintul 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

LU- 
18,15; 
13,30; 

15.30; 18;

pentru copii : DOINA — 11; 12.30.
• Drum in penumbră : DOINA — 
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;
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
a Creierul : DACIA — »i 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Cu miinile curate : BUCEGI — 
15,45; 18; 20,15, COTHOCENI — 14; 
16; 18; 20.
• Ctntărețil «trăzll — 18.45, Orgo
lioșii — 21 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Sfinta Tereza și diavolii t BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
• Anonimul venețian : UNIREA 
— 15,30; 18; 20,15.
• Pasărea liberă : DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.
• Marea hoinăreală : LIRA —

15,30;

15,30; 1»; 30,15, TLOREASCA —
11; 15,30; 18; 20.15.
• Agentul nr. 1 : FERENTARI — 
15,30; 17,45; 20.
a A fost odată un polițist : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Explozia albă : PACEA — 16; 
18; 20.
• Călăreții s CRINGAȘI
18; 20.15.
a 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.
• Săptămtna nebunilor s MUNCA 
— 16.
a Martin In al nouălea cer : 
MUNCA — 18; 20.
• Mania grandorii : VITAN — 
15,30; 18; 20,15.
a O floare și doi grădinari : COS
MOS — 9; 12; 15, POPULAR — 
15,30; 18, 20,15.
a Cheia : COSMOS — 18; 20.15.
a Fugi, ca să te prindă : FLACĂ
RA — 15,30; 18: 20,15.
• Ferma din Arizona : RAHOVA
— 15,30; 19.
• Nu te întoarce : PROGRESUL
— 15,30; 18; 20,15.
a Fuga e sănătoasă : VIITORUL
— 15,30: 18; '20,15, LAROMET — 
15,30; 17,30; 19,30.

I

I

I
I

In cinstea celei de-a 25-a aniversari a republicii, la muzeul „A. Simu" din 
Capitală s-a deschis ieri o expoziție de grafică, cuprinzînd lucrări ale 
unor creatori cu autoritate recunoscută, precum și ale unor artiști aflați 
pentru prima dată la o confruntare de asemenea amploare cu publicul

animat de idealuri civice 
înalte, ca necesitate a unui 
comandament moral și so
cial, ci împins de dorința de 
satisfacere egoist-indivi- 
dualistă și anarhică a unor 
deziderate de mic mercan
tilism și de ieftină îmbui
bare, aflat în conflict cu 
rigorile unei societăți fun- 
ciarmente morale și con
vins că numai intr-un anu
me Occident va putea 
să respire, folosește pri
mul prilej de a trece 
granița. El alege Parisul, 
pe oare il vede strălucitor 
și homeric în disponibilită
țile lui pentru cei care 
caută „libertatea" și împli
nirea „tuturor" visurilor, 
care altfel se reduc, pentru 
mediocritatea notorie > a 
transfugului, la două ma
șini, la nu știu ce băuturi 
alcoolice, .la nu știu ce cra
vate, la femei pe care însă 
nu le poate vedea decit în 
condiția subumană da 
marfă de vînzare ete.

Meritul lui Paul Everac 
este de a desena traiectoria 
prăbușirii unui astfel de 
personaj, cu o foarte nuan
țată preocupare de a sur
prinde, de la început, atent 
și sensibil și aș zice obiec
tiv. determinarea psiholo
gică a actiilui trădării de 
țară, acordind un. anume 
•credit deciziei inițiale.; pena, 
tiu a Reflecta apoi, convin
gător, în derularea conflic- 
tuală a faptelor, lipsa de 
suport moral și politic a 
acestei decizii, falsitatea ei 
obiectivă, alunecarea dra
matică a eroului pe panta 
denigrării și trădării, pră
bușirea lui sub propria 
întreprindere.

Ovidiu Petrescu se avtată 
în lumea pe care el o cre
de a libertății absolute 
cu o sete aproape bol
năvicioasă, cu convinge
rea că nici o forță nu-i 
va putea sta în cale, 
intr-un Paris năucitor prin 
strălucirea reclamelor, prin 
frumusețea arhitecturală, 
prin confuzia pe care eroul 
o fade mereu între parfu
mul orașului și rețeaua re
lațiilor junglei capitalis
te, unde dominantă este 
lozinca „homo homini 
lupus". Everac reali
zează admirabil primul 
șoc pe care il primește 
eroul din chiar clipa sosirii 
la Paris în casa unor eu- w 
noscuți. de asemenea trans
fugi, unde ia brusc act de

de fiecare dată, rezistenta 
inamică a susceptibilității 
față de un intrus, amenin.- 
țind cu o gură în plus dra
matica lor existență de azi 
pe mâine, din pomeni sau 
din iluzoria vi.nz.aire a unor 
produse manufacturiere, cu 
pretenții de artă. Pictori 
ratați, aventurieri de tot 
felul, filozofi mucegăiti și 
reacționari fără obiect, na
ționaliști, legionari, actori 
ajunși picolo in baruri pes
trițe sau bătăuși de profe
sie la agențiile de spărgă
tori de grevă, o faună a 
decăzuților morali ne este 
descrisă de Everac cu o 
pastă groasă și violentă. 
Scriitorul se dovedește un 
pictor excelent al acestei 
lumi larvare, după cum se 
ilustrează. în continuare, 
ca un polemist acid și ca 
un dialectician de incon
testabilă forță, atunci cind 
din scenele descrise, din 
confruntarea faptelor ex
trage pledoaria ‘ sa pă, 
timașă și convingătoare in 
numele ideii de libertate 
care nu poate exista in a- 
fara ideii de libertate a pa
triei și a poporului, care 
nu poate exista în afara 
patriei, după cum nici o 
împlinire morală, nici' o 
împlinire spirituală nu este; 
posibilă în afara condițio
nării ei de către patrie, 

■de către i popor, de că
tre epoca tn Oare patria 
și poporul se definesc. 
Din acest punct de ve
dere, momentul final, de 
un dnamatismî acut, zgudui
tor, mi se pare, de aseme
nea, de o valoare literară 
antologică, reconstituind a- 
devărata tragedie a unui 
actor care, transfug și tră
dător de patrie, ajunge să 
se recunoască învins și 
să-și dea seama că viața 
lui nu este acum altceva 
decit traducerea în realita
te a roiului unei prăbușiri 
morgle, rol pentru care în 
patrie, jucîndu-1 pe scenă, 
a fost aplaudat, ca un ar
tist, dar pentru care acum, 
cind îl trăiește cu adevă
rat. nu mai poate intîlni 
decit propriul său dispreț.

Sigur, meritele acestei 
drame politice, dezbătind 
cu atîta ascuțime problema 
libertății, sînt indiscuta
bile. dincolo de anu
me fisuri de ordin arhi
tectural, de liniaritatea 
unor episoade sau carac
tere. acestea abi.a schițate, 
de retorismul unor situații

și dialoguri, în sfârșit, de 
didacticismul prețios sa
vant al unui moment ca 
acela descriind cursurile 
confuze filozofic ale unui 
profesor transfug și laș — 
moment care și in specta
col trenează, chiar dacă. în 
rolul profesorului, Emil 
Botta ne. oferă un recitai al 
remarcabilelor sale virtuți 
actoricești. Dar chiar si 
îri construcția personajului 
central, altfel realmente 
semnificativ pentru dezba
terea propusă și intr-ade
văr personaj de dramă, au
torul ezită atunci efori, 
mgtivîndu-i „decizia de tră
dare", îl creionează modest 
intelectual .și mediocru, pe 
bună dreptate, pentru a-1 
ilustra la un moment dat 
drept căutător pasionat și 
aproape avizat ai unei po
luții filozofice.

în sfirșit, nu vom putea 
să nu admirăm, în încheie
rea cronicii, faptul ca prin 
această dramă politică 
scrisul lui Paul Eve
rac se dovedește el În
suși a fi expresia unuă pro
fund proces de definire a 
personalității unuia dintre 
cei mai interesanți senili- 
tori de teatru actuali, ori
ginal atît prin preocuparea 
constantă pentru actual Eta
te, cit și pentru constanța 
abordării, mereu noi, pro
fesioniste și inspirate ar
tistic, a unei problematici 
de esență filozofică.

Un capitol special merită 
spectacolul care lansează 
piesa lui Paul Everac și 
care, in regia lui Horea 
Popescu, ne convinge că 
Naționalul bucureștean dis
pune de o trupă actoriceas
că mare, o trupă ilustrând 
o clasă artistică deosebită 
și distinctă în mișcarea 
noastră teatrală.

Regia lui Horea Popescu 
este și ea o demonstrație 
de virtuozitate a slujirii 
anga jate și inspirate a pri- 
matuilui literaturii dramati
ce, și este firesc să relev n 
faptul că acest regizor 8-a 
afirmat și s-a impus în fața 
opiniei publice prin deyo- 
tamentul pentru literatura 
dramatică originală, prin 
echilibrul artistic al soluții
lor sale regizorale, prin 
ambiția de a fi el insuși 
într-un peisaj uneori mar
ca,! de mimarea nefertilă a 
unor modele străine.

La știința regizatului de 
a valorifica ideea de dezba
tere propusă de piesă, 
știință care își revendică și 
fantezia cu care a fost rea
lizat un film „refren" și 
comentariu al acțiunii, un 
foarte frumos film despre 
Parisul iluziilor cu care se 
întâlnește dramatica expe
riență a protagonistului, la 
toate acestea se adaugă 
inspirata scenografie a FJo- 
ricăi Mălureanu.

Distribuția, cuprinzînd 
capetele de afiș ale Națio
nalului, strălucește, fără 
nici o exagerare, și sînt de 
salutat creațiile semnate 
de Victor Rebengiuc, inter
pretul fidel și excelent al 
dramei pe care o trăiește 
protagonistul, Gh. Cozo- 
rlri. o parfliură de rafina
ment actoricesc, Emanool 
Pfetruț desenlnd remarcabil' 
degringolada unei brute 
legi.onafe' 6ii veleități artis
tice, Gh. Dinică, admirabil 
intr-un aventurier, Ma
rin Moraru, o copioasă pa
gină de umor satiric, Matei 
Alexandru, cu profesiona- 
litatea-i recunoscută. Fory 
Etterle, Cella Dima, Nelly 
Sterian, Ilinca Tomoro- 
veanu. Ioana Bulcă. fie
care meritînd elogii pen
tru arta cu care își con
struiesc personajele, fie și 
episodice, N. Gr. Bălănes- 
cu. realizind un moment 
satiric de reținut etc., 
ete. pentru că este o 
distribuție uriașă și toa
tă de zile mari. Dar. 
înainte de a încheia și toc
mai de aceea acum, se im
pune detașată, din distri
buție — prin creația pe 
care o ilustrează — pre
zenta lui Florin Piersic, 
semnând unul din rolurile 
importante ale carierei sale, 
cum- este acel final iiț «mire 
Actorul — Florin Piersic — 
își recunoaște zdrobit fali
mentul moral.

Dinu SARARU

• A.R.I.A. prezintă (la Sala Mică 
a Palatului) : Concert extraordi
nar susținut de Cvintetul de su
flători din Ankara — Turcia —- 20.
• Opera Română : Madame But
terfly — 11, Mandarinul miracu
los ; Sărbătoarea primăverii —
19.30.
• Teatrul de operetă : Secretul Iui 
Marco Polo — 10,30, Vînt de liber
tate — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Oameni și 
șoareci — 10,30, Coana Chirița —
— 15, Cui i-e frică de Virginia 
Woolf T — 20, (sala Studio) : Des
pre unele lipsuri, neajunsuri și 
deficiențe în domeniul dragostei —
10.30, Jocul de-a vacanța — 15, 
Să nu-ți faci prăvălie cu scară
— 20.
• Teatrul de comedie : Fata Mor
gana — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce și Lena — 10: 
D-ale carnavalului — 15, 
Strindberg — 20, (sala din str. 
Sahia) : Iubire pentru iubire 
10, Valentin și Valentina — 15;
• Teatrul Mic : După cădere
10.30, Prețul — 19,30.
• Teatrul „,C. I. Nottara" (sala 
Măgheru) : Adio Charlie — 10, 
Bună seara, domnule Wilde —
15.30. Omul care... — 19,30, (sala 
Studio) : Sora cea mare — 10,20, 
Gaițele — 20.
? Teatrul Giulești : ...Eseu — 10, 

asa care a ieșit pe ușă — 19,30.
• Studioul 
giale" : A
• Teatrul evreiesc de 6tat : 
șirag de perle — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala

Play 
Al.

20.

jl I.A.T.C. „I. L. Cara- 
Autorul moare azi — 20.

Un

_ ________ ____ , din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru
— 11, (sala din str. Academiei) : 
Punguța cu doi bani — 11.
• Teatrul satiric muzical ,.C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul î — 15,30; 19.30, (sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : Trăsni- 
tul meu drag — 11: 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
,,lon VasileBCU" : Cine are dor pe 
lume — 10, Cind revolverele tac
— 19,30, (la Sala Palatului) : Cri
zanteme muzicale — 16; 19.30.
• Circul „București" : Spectacol 
internațional Moscova, Ulan-Bator, 
Praga, București — 10; 16; 19,30.

l
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Omagii Luceafărului
Cu citva timp în urmă 

mă aflam într-un grup de 
oameni de profesii diferite. 
La un moment dat. unuia 
dintre cei prezenți i-au 
căzut ochii asupra unor 
versuri publicate într-o re
vistă. A citit cu voce tare 
citeva strofe și mi s-a a- 
dresat : „Ei, dumneata, ca 
specialist, ce 
cred că mai 
insist asupra 
poate maliției.

zici Nu 
e nevoie să 

insinuării, 
„„„„„ cu care a
rostit această întrebare. în- 
timplător erau niște ver
suri oarecari, în care se în
cerca, aglomerindu-se in
util cuvintele, să se comu
nice o stare de incertă ne
liniște. Nu erau nici. mai 
bune, nici mai rele decit o 
parte din versurile pe 
care le întîlnim nu o dată 
în diferite publicații. Erau, 
ca să simplific, din fon
dul mediocru al poeziei. 
Ceea ce i-am și decla
rat interlocutorului im
pacientat. Și poate că totul 
s-ar fi oprit aici dacă.„ 
„Chiar dacă poezia ar fi 
excelentă, spunea el. cine 
crezi dumneata că mai are 
timp de ea, acum, in seco
lul tehnicii ? Omul e gră
bit. are griji multe. Nu 
mai are vreme de poezie !“ 
Ce să-i răspunzi ? O parte 
de adevăr exista în ce spu
nea. Omul are, 
tari dintre cele 
se. Dar că se 
lumea cifrelor 
tehnice ca-ntr-un seif nu

azi, solici- 
mai diver- 

inchide în 
și pieselor

e de crezul. I-am argu
mentat cu tirajele mari 
ale unor cărți de poezie 
ale clasicilor, cu succesul 
unor poeți ai generațiilor 
mai noi.

Nu s-a arătat convins.
Acum citeva zile, o mani

festare culturală deosebită 
mi-a oferit un argument 
dintre cele mai convingă
toare. La sala de concerte 
a Radioteleviziunii a avut 
loc un recital Eminescu, 
inaugurîndu-se prin aceas
ta cea de-a 
permanentă 
de poezie al 
nii, fiind al 
tal dedicat 
operei lui Eminescu. 
vom mai adăuga și 
220 de 
difuzate sub titlul „Emi
nesciana" vom avea o 
imagine a uneia dintre no
bilele inițiative ale radio
ului — larga difuzare a 
creației Luceafărului poe
ziei românești. în seara re
citalului sala era arhipli
nă. Vîrstele spectatorilor 
dintre cele mai diferite, de 
la elevi de liceu pină 
pensionari. Timp de 
ore. într-o liniște cum 
mai la marile concerte 
mai întâlnit, s-au ascultat 
poezii din nepieritoarea o- 
peră a geniului național, 
recitate cu dăruire și talent 
de actori de frunte ai sce
nei românești.

Pentru momentele de a- 
dîncă bucurie prilejuite de

Vl-a stagiune 
a Studioului 
Radiodifuziu- 
șaptelea reci
ta întregime 

Dacă 
cele 

momente 'poetice 
titlul

vom

întilnirea — într-un spec
tacol de ținută artistică — 
cu inegalabila metaforă 
eminesciană, voi consemna 
do^r numele cîtorva dintre 
realizatorii menționatei 
seri de poezie : Nicolae 
Herlea și Teodora Lucaciu, 
interpreți ai unor cunos
cute melodii inspirate de 
poezia eminesciană ; acto
rii Irina Răchițeanu-Șiria- 
nu, Fory Etterle, George 
Calboreanu, Dan Nasta, Ion 
Marinescu, Emil Botta. Sil
via Popovici, Violeta An
drei, Elena Sereda. Gheor- 
ghe Cozorici, Ovidiu-Iu- 
liu Moldovan ș.a., 
au propus meditației 
tre. 
tile 
zii 
relui 
vins că 
există o pleiadă de

în interpretări 
sau avîntate. 

cunoscute ale 
liric (ne-am 

în teatrul

care 
noas- 
«ub- 
poe- 
ma- 
eon- 

nostru 
exce-

lenți recitatori) ; poeții Ma
rin Sorescu. și Romulus 
Vulpescu, pentru versurile 
inspirate, emoționante, pe 
care le-au dedicat lui Emi
nescu, glorios voievod al 
ritmurilor și metaforelor. 
Și, desigur, nu vom omite 
contribuția corului și or
chestrei simfonice ale Ra- 
dioteleviziunii, dirijate de 
Emanuel Elenescu, rolul ce 
a revenit regiei artistice 
sertinate de Paul Stratilat.

L-aș fi dorit prezent aici 
pe scepticul meu interlo
cutor ; să asculte aplauze
le izvorîte dintr-o comu
niune generală cu marea 
poezie. Oricînd, asemenea 
omagii aduse operei celui 
mai mare între poeții po
porului nostru va afla ecou 
in inima spectatorului.

Nicolae DRAGOȘ

Tencuieli

pe pereți de sticlă f

A

la 
trei 
nu- 
am

Semnalam în citeva ad
notări riscurile experimen
tului poetic tactice, ale jo- 
oului estetic gratuit. Dar 
epurarea poeziei de orice 
dat al realității 
prelucrat estetic, nu 
singurul defect al celor ce 
iși închipuie că poezia e o 
simplă aglutinare de cu
vinte. că acestea pot trăi 
în afara unei structuri li
rice. Autarhia cuvîntului, 
înțeleasă ca o comoda

imediate,
este

transcriere din dicționar___ '____ . a 
unor expresii cit mai in
solite, ca împănare a sin- • 
taxei cu o avalanșă de neo
logisme amenință însăși 
ființa poeziei. Aproape ni
mic nu se poate reține din 
placheta ‘ lui Zeno Ghițu- 
lescu intitulată Discul (E- 
ditur* „Cartea Româneas
că"), culegere întîmplă- 
toare de versuri dezarticu
late — supărătoare fiind 
nu numai locurile comune.

ci și modul de a imagina, 
incontinent și greoi : „U-
medă priință, involtă e- 
sență candidă / geneză 
continuă îmi îndeamnă ță- 
rina / orizont sub lupa 
mirării. / materia se zbate 
supusă de argintie chin
gă. / Sirepi necheazâ in 
mireasma fecundității. / O, 
cît am așteptat cu pori în 
flăcări / botezul luminii, 
întretăieri de linii, / aud 
depărtat din străfunduri 
violete / îndemnuri tălmă
cite de-un vînt răscolitor" 
șau „Sulf din golul pier
zării triumfă / amețind pa
sărea verde. / Transportul 
interzis / in belciuge de 
zahăr. / Chemarea trimbi- 
ței, în nesaț oracular".

Un stil voit sibilinic, ce 
se vrea emițătorul unor 
„drame" existențiale, o ex
presie prolixă și artificioa
să, la care se adaugă un 
verbalism infrarațional ce 
înlocuiește notația co
erentă. Așa-zisa poezie a 
lui Zeno Ghițulescu tre
zește cititorului un senti
ment de jenă față de pre
caritatea fondului de idei. 
Ce justificare pot avea 
niște versificări incon
gruente, cu o lipsă absolu
tă de consistență ?

Din păcate se poate con
stata și la autori, realmente 
promițători, deplasarea ac
centului pe planuri formali- 
zante. Vasile Igna în „Drum 
și ninsoare" (Ed. „Dacia") 
crede a scoate o stare a 
poeziei printr-o dispunere 
dezordonată a cuvintelor. 
Iată Un „Interior nocturn" 
unde mimarea discontinui-

tații și a unei sensibilități 
crucificate prin singurăta
te nu poate depăși 
tuozitatea... grafică : 
sește solul pașii 
rari / pătrund în 
darimul veșted / bunicul 
mîngiie portretul mamei / 
nu mama e de vină / 
îmi amintesc ce n-am știut 
de mult de mult / 
Hector latră miezul 
/ singurătatea lui 
de furcă". Ceea Ce

vir-
„So-
cal-

Cîinele 
nopții: 
îmi da 
deran-

jează în ultimă instanță la 
Vasile Igna e absența liris
mului, generată de inauten- 
ticitatea stărilor sufletești. 
„Poezia e în primul rînd 
lirism — aprecia G. Căli- 
pescu. Dacă însă vibrația 
lirică este absentă, orice 
sforțare formală este inu
tilă, stilul fiind atunci o 
tencuială Pe pereți de sti
clă'.

George GIBESCU

vizionare plăcută11
Sînt unul dintre nenumă- 

rații iubitori ai filmului ro
mânesc. Am avut adeseori 
prilejul să văd noile filme 
chiar la premierele de 
gală. „Premiera de gală" 
este, prin definiție, o săr
bătoare cinematografică. 
Ea implică o anume solem
nitate — fiind vorba des
pre prima confruntare a 
filmului cu publicul. Or. 
in nouă cazuri din zece, a- 
ceste spectacole n-au ni
mic comun cu ținuta și at- 

• mosfera unei gale cinema
tografice. Tonul il dă lipsa 
de punctualitate. Anunța
tă pentru ora 20 — „gala" 
incepe de regulă cu o în- 
tîrziere de o jumătate de 
oră (și nu o singură dată 
publicul protestează zgo-

motos împotriva acestor 
supărătoare întîrzieri).

Dar nu numai atit. Pre
zentarea propriu-zisă ■ a ac
torilor, realizatorilor, a in
tențiilor care au prezidat 
turnarea filmului respectiv 
devine, adeseori, o forma
litate. La ultima premieră, 
(„Săgeata căpitanului Ion"), 
după întirzierea de rigoare, 
prezentarea a fost făcută 
de cineva care a citit foar
te anevoie textul (destul 
de plat) ce i-a fost pus la 
dispoziție. Alteori s-a în- 
timplat ca prezentatorul să 
vorbească poticnindu-se. 
creînd impresia că ar su
feri de o anume „obosea
lă",' cum se zice... Sau ca 
diferiți prezentatori să-și 
permită dezinvolte impoli-

teți față de spectatorii din 
sală ori să recurgă la glu
me deloc la locul lor. La 
care se adaugă laminarea 
unor buchete de flori de 
către tineri sau tinere în 
ținute, să zicem cel puțin 
cam... „pestrițe".

Au existat și premiere cu 
o ținută corespunzătoare 
(de curind, în cazul fil
mului „Cu miinile curate"). 
Dar acestea sînt, din păca
te, excepții. „România 
film" sau alte instituții 
care patronează aceste ga
le ar trebui să-și dea mai 
mult interes față de orga
nizarea lor. Pentru că. pre
miera de gală nu este doar 
pretextul — improvizat — 
al defilării unor actori 
cunoscuți și al unei „in
troduceri" formale, al că
rei fond îl constituie ura
rea „vă dorim vizionare 
plăcută" ! Premiera de 
gală este și trebuie să fie 
tratată ca un eveniment 
al vieții cinematografice, 
un moment de 
tate culturală, 
cu grija de a 
ste operei prezentate și 
a întări prestigiul cine
matografiei românești. Să 
combatem „galele" impro. 
vizate. întîrzierile. prezen
tările superficiale și aplau
zele de circumștanță. Sînt 
datorii elementare impuse 
de respectul datorat publi
cului, 
mieră 
cît și 
scenă, 
festiv 
butului operei lor.

solemni- 
pregălit 

face cin-

invitaților la pre- 
—atît celor din sală, 
celor care, aflați pe 

trăiesc momentul 
și, emoționant al de-

Nicoleta CRISTEA
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înapoierea de la Moscova 

a președintelui Comitetului
de Stat al Planificării

Sîmbătă seara s-a întors în Capi
tală tovarășul Manea Mănescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, care a participat, ,1a Mos
cova, la ședința Comitetului C.A.E.R. 
pentru colaborarea în domeniul acti
vității de planificare.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți tovarășii Gheorghe

Vizita delegației de activiști 
ai Partidului Socialist Unit din Germania
în perioada 3—9 decembrie 1972. o 

delegație de activiști ai P.S.U.G., 
condusă de Giinter Fischer, adjunct 
al șefului Secției agitație a C.C. al 
P.S.U.G., a făcut, la invitația C.C. 
al P.C.R., o vizită în țara noastră 
pentru schimb de experiență în do
meniul presei și radioteleviziunii.

Delegația a avut convorbiri la 
Secția presă a C.C. al P.C.R., comi
tetele județene Brașov și Argeș ale 
P.C.R.. Ia redacțiile ziarului „Scîn- 
teia" și revistei „Lumea", Agerpres, 
Comitetul de Stat al Radiotelevi
ziunii, la Uniunea ziariștilor și la

Delegația de melalurgiști din R.P. Chineză 
în județele Neamț și Iași

Delegația de metalurgiști din 
R. P. Chineză, condusă de Cen Șao- 
kun, ministrul metalurgiei, a făcut 
in cursul zilei de sîmbătă o vizită la 
Uzina de țevi din Roman, unitate 
care colaborează cu întreprinderi din 
țara prietenă. Oaspeții s-au interesat

CONFERINȚA UNIUNII ASOCIAȚIILOR STUDENTESTI
* « « 1

DIN CENTRUL UNIVERSITAR BUCUREȘTI
t

La Casa de cultură a studenților 
din Capitală s-a desfășurat, sîmbătă 
Conferința Uniunii asociațiilor stu
dențești din Centrul universitar 
București, consacrată analizei activi
tății consiliului uniunii pe perioada 
noiembrie 1970 — decembrie 1972, 
stabilirii sarcinilor ce revin asocia
țiilor studențești respective pentru 
transpunerea în viață a programului 
elaborat de Conferința Națională a 
paptidului și pentru alegerea jioi- ■ 
lor organe de conducere ale Uniunii« 
asociațiilor studențești din acest 
centru universitar. ,

La lucrările conferinței au parti
cipat Ion Traian Ștefănelscu. prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, mi
nistru pentru problemele tineretului, 
Alexe Popescu, adjunct al ministru
lui educației și învătămîntului. con
ducători ai institutelor bucureștene 
de invățămînt superior, cadre didac
tice, studenti, muncitori, elevi.

Darea de seamă prezentată și dis
cuțiile care au avut loc au eviden
țiat hotărîrea fermă a studențimii 
bucureștene de a contribui la înfăp
tuirea hotărîrilor Conferinței Națio
nale a partidului, a indicațiilor cu
prinse în cuvîntările rostite de to
varășul Nicolae Ceaușescu la deschi
derea anului universitar și la Con

Manifestări științifice
Sîmbătă s-au. încheiat la Cluj lu

crările celei de-a 4-a consfătuiri pe 
tară * forjorilor, consacrată proble
melor îmbunătățirii pieselor forjate. 
Au luat parte specialiști din între
prinderile cu profil .metalurgic, cadre 
didactice din învătămîntul tehnic su
perior, cercetători din secțiile și in
stitutele de cercetări și proiectări.

în încheierea consfătuirii, specia
liștii forjori șjrezenti la Cluj au a- 
dresat C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o telegramă iri 
care se exprimă hotărîrea fermă 
de a aduce o cit mai substan
țială contribuție la îndeplinirea 
înainte de termen a planului 
cincinal prin generalizarea experien
ței înaintate a forjorilor, aplicarea 
soluțiilor tehnico-științifice de maxi
mă eficientă industrială.

★
Sîmbătă. la Oradea, s-au încheiat 

lucrările consfătuirii pe țară cu 
tema „Organizarea, efectuarea și efi
cienta pregătirii practice a elevilor 
școlilor tehnice și profesionale sa
nitare", inițiată de Ministerul Sănă
tății, în colaborare cu uniunea sin
dicatelor din unitățile sanitare în 
cinstea aniversării republicii. Timp 
de două zile participanții au dezbă
tut principalele aspecte referitoare la 
îmbunătățirea metodelor de pregătire 
a procesului instructiv-educativ în 
școlile tehnice și profesionale sanita

O noutate: Loteria în obiecte!
în curînd, Administrația de Stat 

Loto-Pronosport va organiza o lo
terie în obiecte, oferind participan
ților posibilitatea de a obține în nu
măr nelimitat premii între 100 de lei 

Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Emilian Dobrescu, 
ministru secretar de stat, prim-vice- 
președinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, alți membri ai condu
cerii C.S.P.

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Facultatea de ziaristică din cadrul 
Academiei „Ștefan Gheorghiu", și 
a vizitat obiective economice și so- 
cial-culturale din Capitală și pro
vincie.

In încheierea vizitei, delegația a 
fost primită’ de tovarășul Cornel 
Burtică, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. A participat tovarășul Ion 
Cumpănașu, prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față Hans Voss. amba
sadorul R.D. Germane la București.

despre tehnologiile de producție ale 
țevilor din oțeluri aliate și înalt alia
te, despre perspectivele de dezvoltare 
a colaborării uzinei cu întreprinderi 
de specialitate din R. P. Chineză.

în aceeași zi, delegația a vizitat și 
Uzina metalurgică din Iași.

sfătuirea pe țară cu cadrele didac
tice de la catedrele de științe socia
le din învătămîntul superior pri
vind îmbunătățirea activității orga
nizațiilor de tineret.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la conferință au 
adoptat textul unei telegrame adre
sate Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.
, Conferința Uniunii asociațiilor 
studențești din Centrul universitar 
București — se arată, printre altele, 
în. telegramă — dînd expresie ade
ziunii înflăcărate la politica internă 
și internațională a partidului si sta
tului nostru, atașamentului profund 
față de patrie și popor, sentimente 
ce animă întreaga noastră studenti- 
me, asigură conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, mult iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
sîntem ferm hotărîți să muncim cu 
pasiune și dăruire, cu responsabili
tate și entuziasm, pențru continua 
perfecționare a pregătirii noastre 
profesionale si politice, să închinăm 
întreaga noastră capacitate creatoa
re și tot elanul nostru tineresc în
floririi multilaterale a societății so
cialiste în România.

(Agerpres)

re, la necesitatea creșterii calitative 
a învătămîntului sanitar din tara 
noastră prin legarea lui de practica 
asistentei medicale, atît profilactice 
cit și curative. Consfătuirea a fă
cut cunoscut participanților unele 
preocupări ale Ministerului Sănătății 
și ale biroului executiv al uniunii 
sindicatelor din unitățile sanitare 
pentru îmbunătățirea ocrotirii sănă
tății populației.

*
în zilele de 7. 8 și 9 decembrie 

a avut loc la Hunedoara un simpo
zion științific național, cu tema : 
„Metode de analize și combatere a 
poluării atmosferei", organizat de 
Consiliul național al inginerilor și 
tehnicienilor în colaborare cu con
siliile județean și municipal Hune
doara ale sindicatelor.

Cele 15 referate și comunicări, sus
ținute de cadre de specialitate de Ia 
Universitatea din București, inspec
toratele sanitare Iași și Hunedoara, 
Laboratorul de toxicologie din Tur- 
nu-Măgurele, Grupul industrial de 
petrochimie Pitești. Institutul de fi
zică atomică, Institutul de meteorolo
gie. Combinatul siderurgic Hune
doara și de alte întreprinderi au re
levat o serie de măsuri și acțiuni 
întreprinse în acest scop, precum și 
unele din realizările obținute.

(Agenpres)

și 70 000 de lei. La această tragere 
eîștigătorii vor putea să-și aleagă 
singuri obiectele preferate în limita 
sumei cîștigate.

Al R.S. CEHOSLOVACE ȘI-A ÎNCHEIAT 
VIZITA IN TARA NOASTRĂ

• Semnarea Convenției consulare între România și 
Cehoslovacia

• Dejun oferit în onoarea ministrului român al afacerilor 
externe

Sîrnbătă la amiază a părăsit Bucu- 
reștiul Bohuslav Chnopp'ek, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste Cehoslovace, care a făcut o 
vizită oficială de prietenie în țara 
noastră.

La aeroportul Otopeni, ministrul 
afacerilor externe al Republicii. So
cialiste Cehoslovace a fost condus de

★
La 9 decembrie, la Ministerul Afa

cerilor Externe a fost semnată Con
venția consulară între România și 
Cehoslovacia, care reglementează re
lațiile consulare dintre cele două 
țări. Documentul înlocuiește Conven
ția consulară încheiată la București, 
în 1960.

Documentul semnat reglementează 
modul de înființare a oficiilor con-

*
Ministrul afacerilor externe ăl Re

publicii Socialiste Cehoslovace, Bo
huslav Chnoupek, a oferit sîmbătă 
un dejun in onoarea ministrului a- 
facerilor externe al Republicii So
cialiste România, George Maco- 
vescu.

Au participat Teodor Vasiliu,, mi
nistrul justiției, Nicolae Ghenea, se
cretar general in Ministerul Aface
rilor externe, Teodor Haș, ambasa
dorul României la Praga, Miroslav 
Șulek, ambasadorul Cehoslovaciei

Spectacol de gală prezentat de Ansamblul 
artistic al Armatei Populare Ungare

Sîmbătă seara, Ansamblul artistic 
al Armatei Populare Ungare, care 
întreprinde un turneu în țara noas
tră, a prezentat un spectacol de gală 
pe scena Operei Române din Bucu
rești.

Au participat general de armată 
Ion Ioniță. membru supleant al Co
mitetului Executiv al. C.C. al P.C.R., 
ministrul Apărării Naționale, gene
ral-colonel Ion Coman, adjunct al mi
nistrului Apărării Naționale și secre
tar al Consiliului politic superior, re
prezentanți ai unor instituții ’ centra
le și organizații obștești, generali și

Aniversarea unei întreprinderi clujene
întreprinderea „Mucart" din Cluj, 

prima fabrică ardeleană de car
toane, împlinește 90 de ani de 
existență. Participanții la adunarea 
festivă organizată cu acest, prilej au 
adresat o telegramă C.C. al P.C.R.. 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

„Angajat plenar în avinfitl creator, 
generat de ridicarea României so
cialiste pe culmile civilizației — se 
arată printre altele în telegramă — 
colectivul fabricii noastre a realizat 
progrese de seamă. în anii care s-au 
scurs de la actul naționalizării, pro
ducția noastră a crescut de 48 de ori. 
Progresele obținute au fost posibile 
ca urmare a sprijinului primit din 
partea conducerii partidului și sta
tului, fapt care permite ca efortu
rile noastre să fie astăzi mai rod
nice, reușind să depășim cu regu
laritate indicatorii de plan, să a- 
jungem la o dinamică economică 
ridicată, concretizată în realizarea 
unei producții globale suplimentare, 
în acest an. în valoare de 2 550 000 
lei.

Diploma „honoris causa" a meseriei
(Urmare din pag. I)

că, atunci cînd se ivește , cîte o 
piesă ce implică cunoștințe și 
deprinderi deosebite, nu se lasă 
pină cînd nu o prelucrează el. 
Iată, nu mai departe decît acum 
două . luni, se punea problema 
prelucrării unor pinioane de 
schimb pentru o mașină impor
tantă. Toți credeau că sînt im
posibil de executat în uzină și că 
trebuia așteptat pînă le trimite 
firma producătoare. Soluție fără 
risc, dar nerentabilă, la două 
„capitole" : timp și bani. S-a în
cercat confecționarea lor în sec
ția reparații, iar operațiile de 
strunjire i-au fost repartizate lui 
Alexandrescu. Nu numai că pi- 
nioanele au fost excelente, dar 
s-a renunțat la cumpărarea pe 
viitor de peste hotare.

Sau luna trecută : nu se găsea 
„pasul" unui filet la un racord. 
Meseriașii bătrîni îl abandona
seră. A intervenit Alexandrescu 
și l-a „scos". Sau prelucrarea 
protectoarelor pentru filete la 
ciocanul „Dynapak". Tot el a 
pus-o la punct. Și s-ar putea 
continua cu exemplele care să-i 
ateste înalta calificare.

..Dulapul său de scule este o 
adevărată expoziție" — îmi spu
ne șeful secției. Altcineva l-a 
completat . „Prințre strungari 
există o regulă : ucenicul răs
punde de curățenia mașinii. La 
strungul lui Alexandrescu e alt
fel. De lucrat îl lasă pe ucenic 
să lucreze pe mașină, dar s-o 
curețe nu i-a permis nimănui 

George Macovescu. ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ghenea, secretar 
general în Ministerul Afacerilor Ex
terne, funcționari superiori din 
M.A.E.

Au fost de față Miroslav Sulek, 
ambasadorul Cehoslovaciei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
sulare, funcțiile consulare și imuni- 
tățile și privilegiile oficiilor consu
lare și ale membrilor acestora.

Convenția a fost semnată, din 
partea română, de George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor externe, iar 
din partea cehoslovacă de Bohuslav 
Chnoupek, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ceho
slovace.

*
Ia București, precum și persoanele 
oficiale care l-au însoțit pe minis
trul afacerilor externe al R.S. Ce
hoslovace.

în timpul dejunului/ care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, Bohuslav Chnoupek și 
George Macovescu au toastat în să
nătatea conducătorilor de partid și 
de .stat ai celor două țări, pentru 
întărirea prieteniei și colaborării ro- 
mâno-cehoslovaoe.

(Agerpres)

ofițeri superiori, oameni de cultură 
și artă, ziariști.

Au fost de față Ferenc Martin, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, colonel Toth Endre, atașat mi
litar și aero al R. P. Ungare, atașați 
militari, aero și navali acreditați în 
țara .noastră.

Spectacolul, care s-a bucurat de 
succes, a cuprins tablouri muzical- 
coregrafice inspirate din trecutul re
voluționar al poporului ungar, din 
viața de azi a ostașilor armatei popu
lare ungare.

(Agerpres)

Organizația, noastră de partid, co
mitetul oamenilor muncii, întregul 
nostru colectiv luptă în permanență 
pentru ridicarea eficienței econo
mice, punînd accent pe îmbunătăți
rea calității produselor, diversifica
rea sortimentelor, reducerea chel
tuielilor, valorificarea stiperioară a 
materiilor prime și a materialelor, 
dînd atenție autoutilării. Prin folo
sirea judicioasă a capacităților de 
care dispunem, în cursul anului 1972 
colectivul nostru a dat peste plan o 
producție marfă în valoare de 3,5 
milioane lei, cu 475 mii lei cheltuieli 
de producție mai reduse decît pre
vederile planului.

In preajma celei de-a 25-a ani
versări a republicii — se spune in 
încheierea telegramei — raportăm 
pă am realizat, încă de pe acum, un 
avans de peste trei luni, iar măsu
rile pe care le-am luat ne întăresc 
certitudinea că, așa cum ne-am an
gajat in adunarea generală a re
prezentanților salariaților, planul 
cincinal va fi realizat în mai puțin 
de 4 ani".

niciodată. Singuc face totul. E 
un incăpățînat...".

S-ar părea că, în oe privește 
„încăpățînarea" lui Alexan
drescu, omul are dreptate. Ceva 
asemănător mi-a relatat unul 
dintre colegii lui de la liceul 
seral :. „La fizică aveam toți cîte 
o notă, numai el nu. îi spune ■ 
profesoara : „Te ascult poimîine, 
vezi să impuști o notă bună". A 
citit ca de obicei, dar cînd a 
fost să-l asculte n-a scos un 
cuvînt. A luat patru. „De ce ? 
Doar știai..." — l-am întrebat in 
pauză. „Fiindcă' eu n-am venit 
aici să-mpușc note. Clar" ? 
— mi-a răspuns. Ulterior și-a 
îndreptat nota. Asta s-a întîm- 
plat prin ’68. anul oînd a fost 
primit și în partid".

...Fapte, atitudini — fiecare cu 
sensul și semnificația lor. Fie
care eompletînd profilul moral 
al unui tînăr crescut o dată cu 
republica. O personalitate res
ponsabilă a colectivului unde 
muncește. Nu preocupată exclu
siv de soarta pronriei persoane, 
ci și de a celorlalți.

La concursul celor mai buni 
tineri strungari ai uzinei „1 
Mai" el s-a clasat primul. Ni-, 
mic mai firesc. Ceea ce trece 
de firesc este „doar" faptul că 
locurile doi și trei au fost obți
nute de foștii săi ucenici, strun
garii Victor Varga și loan Mi- 
hăilescu. A urmat faza pe județ, 
iar Alexandrescu s-a clasat pe 
primul loc, primul din cei peste 
trei mii de participanți. Cel mai 
bun tînăr strungar din Prahova!

triplu jubileu
ANINA (Corespondentul „Scîruteii", 

Nicolae Cât ană). — Ieri, în cel mai 
vechi centru carbonifer din munții 
Banatului — Anina — s-a sărbătorit 
o triplă aniversare : două secole de 
existență atestată documentar, 180 de 
ani de activitate minieră neîntrerup
tă și două decenii de la ridicarea lo
calității in rîndul așezărilor urbane 
ale țării.

La festivitatea organizată cu acest 
prilej au luat parte tovarășii : 
Trandafir Cocârlă, prim-secretar al 
Comitetului județean Caraș-Severin 
al P.C.R.. Bujor Almășan. minis
trul minelor, petrolului și geo
logiei, membri ai biroului comitetu
lui județean de partid și ai comite
tului executiv al consiliului popular 
județean, numeroși invitați.

în semn de prețuire a contribuției 
pe care o aduce la creșterea produc
ției de cărbune, cu prilejul aniversă
rii a 180 de ani de activitate, între
prinderea minieră Anina a fost 
distinsă cu „Ordinul Muncii" clasa I.

Printr-un alt Decret al Consiliului 
de Stat s-au conferit ordine și me
dalii unui mare număr de mineri, in
gineri, tehnicieni și funcționari. înal
tele distincții au fost înminate de 
către prof. dr. docent Ion Anton, 
membru al Consiliului de Stat, rec
torul Institutului Politehnic „Traian 
Vuia" din Timișoara, care, în numele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, i-a 
felicitat pe cei distinși.

A luat apoi cuvîntul tovarășul Ilie 
Păuna, secretar al comitetului orășe
nesc de partid, primarul orașului, 
care, în numele concetățenilor săi, a 
adus mulțumiri conducerii de partid 
și de stat pentru prețuirea ce o dă 
muncii minerilor, pentru, grija pe care 
o poartă îmbunătățirii continue a ni
velului de trai al celor ce muncesc. 
Vorbitorul a arătat că în întrecerea 
socialistă în cinstea celei de-a XXV-a 
aniversări a republicii, minerii au 
extras peste prevederile planului mai 
bine de 5 000 tone de cărbune.

Felicitînd. pe sărbătoriți, tovarășul 
Trandafir Cocârlă a subliniat că, în 
anii socialismului, Anina, asemenea 
altor localități ale patriei, a fost și 
este beneficiara unor importante in
vestiții făcute prin grija partidului 
și statului pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de viață a lo
cuitorilor ei.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire, participanții la adunarea 
festivă au trimis Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. o te
legramă prin care iși exprimă pro
funda lor recunoștință și dragostea 
pentru grija permanentă pe care 
conducerea partidului și statului 
nostru o acordă ridicării continue a 
nivelului de trai material și spiritual 
al tuturor celor ce muncesc în pa
tria noastră, hotărîrea lor fermă de 
a munci cu și mai mult spor pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin din 
obiectivele trasate de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională ale 
partidului.

Sesiune de comunicări
RM. VÎLCEA (Corespondentul 

„Scînteii", Ion Stanciu). în cadrul 
manifestărilor ‘închinate aniversării 
unui pătrar de veac de la proclama
rea republicii, ieri a avut loc la 
Rm. Vilcea o sesiune de Comunicări 
și referate pe tema : „Județul Vilcea 
— 25 de trepte în timp pe ca
lea marilor transformări socia
liste". Cu acest prilej, tovarășul 
Ștefan Voicu, vicepreședinte al 
Academiei de științe sociale și po
litice, redactor-șef al revistei „Era 
socialistă", a vorbit -despre sem
nificația istorică a instaurării re
publicii în viața poporului român. 
Prof. dr. docent Titu Georgescu, rec
torul Universității Craiova, a pre
zentat comunicarea „De la insurecția 
națională antifascistă — la procla
marea republicii în România", iar 
prof. dr. docent Dumitru Berciu a ex
pus un referat pe tema „Contribuții 
la cunoașterea istoriei patriei". în 
continuare sesiunea și-a desfășurat 
lucrările pe secții.

■ Ești tentat să-l crezi mulțu
mit. Nu este. Iți și explică de 
ce. „Am clacat la faza pe țară". 
Cum ? Stupid. La faza pe uzină 
și pe județ sorții au hotărît să 
lucrez pe o mașină care, intr-un 
anumit regim de lucru, se de
cuplează și... stă. M-a salvat 
rapiditatea cu care lucrez. Cul
mea este că la competiția pe 
țară — ținută tot la noi — am 
avut ghinionul... aceleiași ma
șini. Și de-ar fi fost numai ații, 
începusem să lucrez cînd au 
venit să se perinde pe lîngă 
mine tot felul de „delegații", 
îmi doreau „succes". De. repre
zentam gazdele concursului. 
Combinați „toanele" strungu
lui cu „urările" de succes — 
care în unele împrejurări mai 
mult te încurcă și veți înțelege 
de ce am pierdut. Cum să fiu 
mulțumit ? Puteam să arăt că...

„Se întîmplă. Pentru noi ră- 
mîne cel mai bun, nu sîntem 
supărați că n-a cîștigat" — îmi 
spune șeful de atelier, Gheorghe 
Duțcscu, om cu 33 de ani ve
chime în uzina „1 Mai". Și con
tinuă : Aveam o vorbă — „Nu-1 
dau pe Alexandrescu pe zece 
strungari". O s-o schimb. A de
monstrat că merită. Acum nu-I 
mai dau nici pe... trei mii. Alt
ceva m-ar fi supărat. Anume ? 
Dacă după ce termina concursul 
nu și-ar fi curățat mașina. Dar 
nu. nu-i Alexandrescu omul să 
uite așa ceva. Deși, din 39 de 
concurenți, doar patru au avut 
o astfel de „memorie"...

Excelenței Sale
Domnul ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de felicitări 

transmis cu ocazia zilei mele de naștere.
Permiteți-mi, totodată, să vă adresez urările mele de sănătate și 

bunăstare personală, precum și salutul meu pentru poporul român.
A dumneavoastră sinceră,

INDIRA GANDHI

„Ziua drepturilor 
omului"

Intr-un moment cînd ecoul orori
lor ultimului război mondial stăruia 
încă puternic in memoria popoarelor, 
cind pe trupul umanității mai sîn- 
gerau rănile pricinuite de flagelul 
distrugerilor. Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite adop
ta, la 10 decembrie 1948. „Declarația 
universală a drepturilor omului", 
această zi fiind proclamată în mod 
simbolic „Zi a drepturilor omului".

Reflectând aspirațiile popoarelor 
spre o lume mai bună, mai dreaptă, 
„eliberată de teamă și de mizerie", 
această Cartă a principiilor și nor
melor menite să asigure „demnita
tea și valoarea persoanei umane" 
constituie un rezultat al afirmării tot 
mai impetuoase a ideilor de pro
gres, libertate și democrație. Codi
ficând drepturile și libertățile funda
mentale ale oamenilor, declarația 
subliniază necesitatea colaborării 
internaționale în scopul recunoaște
rii și aplicării universale si efecti
ve a dreptului la viată, a drepturilor 
și libertăților civile și politice, a 
drepturilor economice, sociale și cul
turale. Principiile generoase ale de
clarației au alcătuit punctul de por
nire pentru adoptarea, în decursul 
anilor, de către O.N.U. și instituțiile 
sale specializate a numeroase alte 
documente, care i-au îmbogățit con
ținutul și i-au extins sfera de apli
care.

O consecventă traducere în viață 
a acestor drepturi și principii este 
asigurată în țările socialiste.- Pe 
mai bine de un sfert din suprafața 
globului, unde popoarele acestor țări 
făuresc noua orimduire, s-au creat, 
pentru prima dată în istoria omeni
rii, premisele unei înfloriri depline 
a personalității umane, Înfăptuirii 
drepturilor fundamentale ale omului.

Totodată, nu se poate trece cu ve
derea că pe întinse regiuni ale globu
lui, drepturile și libertățile funda
mentale ale omului continuă să fie 
încălcate. In lumea capitalului, ex
ploatarea și asuprirea omului de 
către om împiedică afirmarea drep
tului vital al celor ce muncesc de 
a trăi liber și de a fi stăpîni pe 
roadele muncii lor. In diferite țări, 
forțele progresiste și democratice sînt 
supuse prigoanei și represiunilor. 
Politica de dominație și dictat a 
cercurilor imperialiste atentează la 
independenta și suveranitatea po
poarelor. Milioane de oameni se mai 
află sub călciiul colonialismului ; în 
Republica Sud-Africană și Rhode
sia legislațiile draconice ale discri
minării rasiale și apartheidului re
prezintă 6 sfidare cinică la adresa 
drepturilor umane.

In numele drepturilor legitime și 
inalienabile ale omului iși ridică gla
sul popoarele care luptă pentru eli
berarea din robia colonială, din chin
gile oricărei forme de asuprire, pen
tru întărirea păcii și securității in
ternaționale. Niciodată nu a fost atit 
de larg împărtășită ca în zilele noas
tre convingerea că pacea si secu
ritatea pot domni în lume numai

★
Cu prilejul „Zilei drepturilor o- 

mului", sîmbătă a avut loc în Ca
pitală o ședință festivă organizată 
de Asociația de drept international 
și relații internaționale (A.D.I.R.I.) 
și Asociația juriștilor din Republica 
Socialistă România.

Festivitatea a fost deschisă dc 
prof. dr. docent Grigore Geamănu, 
vicepreședinte al A.D.I.R.I.

A rostit apoi o alocuțiune Sayed 
Abbas Chedid, directorul Centrului 
de informare al O.N.U. la Bucu
rești, care a adresat, în numele Or
ganizației Națiunilor Unite, un oma
giu României pentru contribuția a- 
dusă la dezbaterea diferitelor aspec
te ale drepturilor fundamentale ale 
omului și principiului egalității în
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Astăzi, se desfășoară penulti
ma etapă a turului campionatu
lui categoriei A, la fotbal. In 
Capitală, pe stadionul „23 Au
gust", de la ora 14, Steaua va 
juca in compania echipei Petro
lul. Cu începere de la aceeași oră, 
pe stadionul Republicii Sportul 
studențesc va întîlni formația 
C.F.R. Cluj. Iată meciurile din 
tară : Universitatea Craiova —

În cîteva rînduri
• TENIS. Faza finală a Cupei 

europene la tenis pe teren acoperit 
a continuat la Madrid, echipa Spa
niei învingînd cu 2-1 selecționata 
R.F. a Germaniei. (Gimeno—Fassben
der 6-2, 6-4 ; Gisbert—Engert 6-3, 
6-2 ; Fassbender, Pohjan—Herera, 
Munoz 9-7, 6-4). în finală, echipa 
Spaniei va juca în compania Unga
riei, care, după cum se știe, a eli
minat Cu 2-1 echipa Italiei. • TE
NIS DE MASA. Campionatele inter
naționale de, tenis de masă ale Aus
triei au continuat la Innsbruck cu 
întrecerile concursurilor individuale, 
în sferturile de finală ale probei de 
simplu femei, campioana româncă 
Maria Alexandru a învins-o cu 3—1 

dacă toți oamenii se bucură de drep
turile și libertățile lor esențiale. Un 
postulat fundamental al vremurilor 
noastre îl constituie faptul că pro
gresul ființei umane se poate realiza 
numai în condițiile respectării depli
ne a personalității fiecărui popor, a 
dreptului său de a dispune liber, fără 
amestec din afară, de bogățiile și re
sursele naționale.

Tot mai larg devine frontul acelor 
forțe care militează pentru înfăptui
rea pe întreg globul a nobilelor 
principii proclamate in „Declarația 
drepturilor omului". In rîndurile a- 
cestui front, alături de celelalte 
țări socialiste, alături de toate for
țele iubitoare de pace și progres, 
democratice și antiimperialiste, pă
șește poporul român, republica 
noastră socialistă.

Fundamentată pe recunoașterea și 
respectarea demnității și valorii o- 
mului, politica profund umanistă a 
partidului și statului asigură făuri
torilor bunurilor materiale și spiri
tuale dreptul de a beneficia din plin 
de roadele muncii lor, de a-și ma
nifesta plenar capacitățile creatoare. 
Procesul continuu, profund și multi
lateral de dezvoltare a democrației 
socialiste, de intărire neîntreruptă a 
legalității socialiste, participarea 
maselor populare la conducerea sta
tului, crearea cadrului pentru ca 
toți oamenii muncii să-și poată 
spune părerea în problemele po
liticii interne și externe — au de
venit o realitate pregnantă a Româ
niei socialiste. „Facem totul — a 
arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— ca socialismul să asigure omului 
cele mai bune condiții de viață, cele 
mai largi libertăți democratice, dez
voltarea umanismului — toate aces
tea constituind, de altfel, esența în
săși a societății socialiste".

Militind neobosit pentru respec
tarea dreptului sacru al fiecărui 
popor de a-și decide singur desti
nele, pentru înlăturarea colonialis
mului, neocolonialismului, rasismului 
și apartheidului, a practicilor impe
rialiste de dominație, dictat și asu
prire, a tuturor manifestărilor de în
călcare a drepturilor și libertăților 
ființei umane, țara noastră acționear 
ză, in același timp, consecvent pen
tru așezarea relațiilor dintre state pe 
temelia respectării neabătute a prin
cipiilor independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne, re
nunțării la forță — unicul cadru de 
înflorire a fiecărei națiuni, de colabo
rare pașnică între popoare, spre bi
nele general al umanității.

Aniversarea .„Zilei drepturilor omu
lui" este pentru poporul român 
prilejul de reafirmare a hotă- 
rîrii de a-și aduce și pe mai de
parte contribuția, alături de po
poarele celorlalte țari socialiste, de 
celelalte popoare, la eforturile în 
vederea asigurării unei dezvoltări 
libere, de sine stătătoare, pe calea 
progresului și civilizației, a fiecărei 
națiuni, a. tuturor locuitorilor pla
netei noastre.

Viorel POPESCU
•k

drepturi al popoarelor, ca o condi
ție de bază a dezvoltării și progre
sului.

în continuare, conf. univ. dr. 
Gheorghe Moca a vorbit despre 
semnificația aniversării, aportul Ro
mâniei la dezvoltarea cooperării in
ternaționale și a dreptului interna
țional privind respectarea drepturi
lor și libertăților fundamentale ale 
omului.

La adunare au participat acade
micieni, cadre didactice universita
re, cercetători științifici din institu
te de specialitate, juriști, funcțio
nari superiori din ministerul Aface
rilor Externe, ziariști.

(Agerpres)

U.T. Arad ; S.C. Bacău — Di
namo ; A.S.A. Tg. Mureș —Jiul: 
F.C. Argeș — Rapid ; Farul 
Constanța — C.S.M. Reșița ; 
Universitatea Cluj — Steagul 
roșu.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite pe programul I, cu 
începere din jurul orei 13,45, 
aspeote de la toate aceste jo
curi.

(18—21, 21—16. 21—14. 21—16) pe
Ciang Li (R. P. Chineză), iar Hu 
Yu Lan (R. P. Chineză) a dispus cu 
3—2 (18—21, 15—21. 21—9, 21—14,
21—18) de Carmen Crișan (Româ
nia).

în proba de dublu femei, cuplul 
Maria Alexandru—Carmen Crișan s-a 
calificat în semifinale, după ce in 
„sferturi" a întrecut cu 3—0 (21—11, 
21—17, 21—13) perechea Ciang Li—Hu 
Yu Lan (R: P. Chineză). Competi
ția pe echipe s-a încheiat cu un du
blu succes al selecționatelor R. P. 
Chineze, învingătoare în finale cu a- 
celași scor : 3—0, în fata echipelor 
U.R.S.S. (la masculin) și Cehoslova
ciei (la feminin).

CEREȚI LA CHIOȘCURI

ȘI LIBRĂRII ALMANAHUL „SCINTEIA" 1973
O bibliotecă intr-un almanah, ALMANAHUL—în fiecare bibliotecă
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viața internațională
REZOLUȚII ADOPTATE IN ADUNAREA

GENERALĂ . A O.N.U.

PARIS ITALIA

Pentru edificarea unei păci ieste si durabile Le Duc Tho

BERLIN sesiunea „Apollo-17“ se apropie de Lună

în Orientul Apropiat Unității Proletare1

NEW YORK 9. — Corespondentul, 
nostru, C. Alexandroaie, transmi
te : Vineri seara, Adunarea Genera
lă a O.N.U. și-a încheiat dezbaterile 
asupra situației din Orientul Apro
piat, prin adoptarea unui proiect de 
rezoluție supus plenarei de un grup 
de 20 de state.

Documentul „reafirmă că rezolu
ția Consiliului de Securitate, a- 
doptată la 22 noiembrie 1967, trebuie 
transpusă integral in practică1* și 
exprimă profunda neliniște a state
lor pentru faptul că rezoluțiile și 
hotăririle din anii treauți ale Na
țiunilor Unite nu și-au găsit mate
rializarea, neajungî.ndu-se, astfel, la 
edificarea unei păci juste și durabi
le în Orientul Apropiat. Totodată, în 
document se „reafirmă că teritoriul 
unui stat nu poate forma obiectul o- 
cupației sau cuceririi de către un 
alt stat, ca rezultat al amenințării 
sau folosirii forței" și, in consecință, 
subliniază că „schimbările în carac
terul fizic, sau în compoziția demo
grafică, efectuate în teritoriile ocu
pate sînt contrare scopurilor și prin
cipiilor Cartei Națiunilor Unite, pre
cum și prevederilor convențiilor in
ternaționale în materie".

Rezoluția, adoptată de plenară cu 
86 de voturi, 7 contra și 31 abțineri,

exprimă deplinul sprijin al Adună
rii Generale față de eforturile secre
tarului general și reprezentantului 
său special, ambasadorul Jarring, 
pentru restabilirea păcii in Orientul 
Apropiat.

De asemenea, rezoluția reafirmă 
că stabilirea unei păci juste și du
rabile în Orientul Apropiat trebuie 
realizată prin aplicarea principiilor 
„retragerii forțelor israeliene de pe 
teritoriile ocupate în timpul con
flictului recent" și „anularea oricăror 
pretenții sau stări de beligeranță, 
prin respectarea suveranității, inte
grității teritoriale și independenței 
politice a oricărui stat din zonă și a 
dreptului său de a trăi în pace în 
cadrul unor granițe sigure și recu
noscute, liber de amenințări cu for
ța sau cu acte de forță". Totodată, 
Ădunșrea Generală „recunoaște că 
respectarea drepturilor palestine- 
nilor este un element indispensabil 
pentru stabilirea unei păci juste și 
durabile în Orientul Apropiat" și 
cere Consiliului de Securitate ca, 
prin consultări cu secretarul gene
ral și cu reprezentantul său special, 
să ia măsurile necesare în scopul 
transpunerii rapide și depline în 
practică a rezoluției din 22 noiembrie 
1967.

PARIS 9 (Agerpres). — Sîmbătă 
avut loc o nouă întîlnire între 
Duc Tho, consilierul special al dele
gației R.D. Vietnam la convorbirile 
de la Paris cu privire la Vietnam, și 
Henry Kissinger, consilierul special 
al președintelui S.U.A. pentru proble
mele securității naționale.

a 
Le

COMPONENȚA NOULUI

GUVERN AL S.U.A.
(Agerpres). —

Poporul Zimbabwe să-și hotărască viitorul 
in alegeri libere

Adunare» Generală a O.N.U. 
a adoptat cu 93 de voturi pen
tru, 8 contra și 23 de abțineri, o 
rezoluție elaborată de 31 de țări, 
printre care și România, prin care 
se condamnă încălcarea de anumite 
state membre ale N.A.T.O. a sancțiu
nilor obligatorii aplicate regimului 
minoritar din Rhodesia de către 
O.N.U. între altele, documentul con
damnă reluarea de către Statele U- 
nite a importurilor de crom din Rho
desia și atrage atenția Consiliului de 
Securitate asupra înrăutățirii Situa
ției din această țară ca urmare a in
tensificării măsurilor de represiune

Consiliul de Securitate

și polițienești asupra poporului Zim
babwe.

O altă rezoluție în această pro
blemă, adoptată în urma propunerii 
a 28 de state, printre care și Româ
nia, rbafirmă dreptul inalienabil al 
poporului Zimbabwe la autodetermi
nare și independență și cere Marii 
Britanii, in calitate de putere admi
nistrativă a Rhodesiei, să ia imediat 
măsuri pentru convocarea, cît mai 
curînd posibil, a unei conferințe 
constituante la Salisbury, la care să 
participe reprezentanții legitimi ai 
poporului Zimbabwe și in cadrul că
reia să se reglementeze viitorul a- 
cestui teritoriu prin organizarea de 
alegeri libere.

cere :

WASHINGTON — 9
Președintele Nixon a completat, prin 
numirea lui Richard Kleindienst în 
funcția de ministru al justiției, lista 
noului cabinet, care -își va prelua 
oficial atribuțiile la 20 ianuarie 1973, 
o dată cu începerea celui de-al doi
lea mandat prezidențial al său.

în cadrul noului guvern al State
lor Unite «înt incluși, în prezent, ur
mătorii miniștri : William Rogers, se
cretar de stat ; George Schultz, mi
nistrul finanțelor și consilier al pre
ședintelui pentru problemele econo
mice ; Elliott Richardson, ministrul 
apărării ; Richard Kleindienst. mi
nistrul justiției ; Earl Butz, ministrul 
agriculturii ; Frederick Dent, minis
trul comerțului ; Peter Brennan, mi
nistrul muncii : Caspar Weinberger, 
ministrul sănătății, învățămîntului și 
bunăstării ; James Lynn, ministrul 
construcțiilor de locuințe și proble
melor urbanistice, și Claude Brine- 
gar, ministrul transporturilor.

Retragerea imediată a administrației 
sud-africane din Namibia

Consiliul de Securitate a adoptat o 
■^rezoluție in care cere secretarului 

general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
Să-și continue eforturile pentru a 
obține respectarea de către Africa 
de Sud a principiilor autodetermină
rii și independenței poporului nami- 
bian. Rezoluția reafirmă poziția de 
principiu a O.N.U. in această pro

blemă, int.erzicind scindarea terito
riului Namibiei de către Africa de 
Sud și subliniind că majoritatea co- 
vîrșitoare a poporului namibian se 
pronunță pentru abolirea imediată a 
politicii de separare a băștinașilor în 
bantustane și cere retragerea ime
diată a administrației sud-africane 
din Namibia.

REZOLUȚII ADOPTATE ÎN COMITETE

• Convocarea unei conferințe a sindicatelor asupra apart
heidului

• Dezaprobarea unor măsuri israeliene in teritoriile arabe 
ocupate

• întrunirea unei noi conferințe asupra dreptului mării
• Amînarea dezbaterii punctului privind revizuirea Cartei 

O.N.U.
Comitetul politic special al Adu

nării Generale și-a încheiat dezbate
rile asupra tuturor punctelor ordinii 
sale de zi prin adoptarea a două 
proiecte de rezoluție.

Primul document adoptat — pre
zentat de un grup de 32 de state, 
printre care și România — lansează 
un apel către toate uniunile sindi
cale naționale și federațiile interna
ționale să-și intensifice acțiunile îm
potriva apartheidului. Salutînd ho- 
tărîrea Conferinței Internaționale a 
Sindicatelor de a convoca la Geneva, 
în anul 1973, o conferință care va 
dezbate implicațiile apartheidului, 
documentul cere Comitetului O.N.U. 
pentru problemele apartheidului să 
participe direct la pregătirea și lu
crările conferinței.

Proiectul de rezoluție privitor la 
administrarea de către Israel a teri
toriilor ocupate — elaborat de un 
grup de șapte state — a fost adoptat 
cu 60 de voturi, 10 oontra și 44 de 
abțineri. Rezoluția cere Israelului de 
a se abține de la strămutarea popu
lației israeliene în interiorul terito
riilor arabe ocupate, de la distruge
rea satelor și confiscarea proprietăți
lor. de la negarea drepturilor celor 
strămutați de a se întoarce la casele

lor, de la exploatarea resurselor lo
cale. Rezoluția reafirmă . că „măsu
rile luate de Israel prin încălcarea 
convenției de la Geneva privitoare 
la problema teritoriilor ocupate prin 
forță sînt nule și neavenite".

Comitetul pentru problemele poli
tice și de securitate al Adunării Ge
nerale a adoptat in unanimitate un 
proiect de rezoluție prin care se 
hotărăște convocarea, în 1974. a unei 
noi conferințe a Națiunilor Unite 
asupra dreptului mării. Noua oonfe- 
rință ar urma să dezbată problemele 
stabilirii unui regim internațional 
echitabil, însoțit de un mecanism in
ternațional adecvat, aplicabil zonei 
și resurselor teritoriilor submarine 
situate în afara jurisdicției naționale 
a statelor, precum și ale definirii 
precise a acestei zone.

Comitetul pentru problemele juri
dice al Adunării Generale a reco
mandat aminarea, pînă in anul 1974, 
a dezbaterilor asupra punctului inti
tulat „Necesitatea de a se lua în con
siderație sugestiile privitoare la. re
vizuirea Cartei Națiunilor Unite". 
Proiectul de rezoluție conținînd *a- 
ceastă recomandare a fost adoptat 
cu 63 de voturi pentru, 33 contra și 
20 de abțineri.

Marea Britanie. Oțe- 
lari scoțieni din 
Ayrshire demon- 
strind împotriva in
tenției patronatului 
de a închide între
prinderi industriale

ROMA 9 (Agerpres). — în Italia a 
fost înființat un nou partid politic, 
denumit Partidul Unității Proletare 
(P.D.U.P.), informează ziarul „l’U- 
nită". Noua formațiune politică a 
luat ființă din inițiativa unui grup 
de membri ai Partidului Socialist al 
Unității Proletare (P.S.I.U.P.) — par
tid care, în urma congresului dip 
13—16 iulie, anul acesta, a ho|târît 
dizolvarea sa — cărora li s-au alătu
rat membrii grupului de stingă din 
cadrul Mișcării Politice a Munci
torilor (M.L.P.). Hotărîrea a fost a- 
nunțată in cadrul unei reuniuni ți
nute la Livorno.

BERLIN 9 — Corespondentul nos
tru, Șt. Deju, transmite : La Berlin 
a avut loc sesiunea de lucru a Con
siliului Mondial al Păcii, la care au 
participat 163 delegați din 89 de țări, 
printre care și o delegație a Comi
tetului național pentru apărarea 
păcii din România, condusă de tova
rășa Sanda Rangheț, secretar al co
mitetului.

Reprezentanții organizațiilor națio
nale'pentru apărarea păcii — se arată 
in comunicatul sesiunii — au efec
tuat un schimb de experiență și de 
păreri cu privire la întărirea mișcării 
pentru pace, în condițiile în care evo
luția situației internaționale deschide 
posibilități de a se asigura pacea, in
dependența națională și securitatea 
popoarelor. Au fost examinate pre
gătirile pentru Congresul mondial al 
păcii, din 1973, de la Moscova.

HOUSTON 9 (Ager
pres). — Cea de-a treia 
zi petrecută in Cosmos 
de membrii echipajului 
navei spațiale 
17“ — Cernan, 
și Evans — a 
după cum s-a 
nunțat, cu un 
efectuat de primii doi 
in interiorul modulului 
lunar. Aceștia au veri
ficat sistemele de ener
gie, transmisie, circui
tele electrice. O ușoară 
defecțiune la sistemul 
de comunicație care va 
servi la păstrarea legă
turii cu Pămintul in 
timpul misiunii lor pe 
Lună i-a reținut ceva

„Apollo- 
Schmitt 
debutat, 
mai a- 
control

mai mult decit se pre
văzuse în modulul 
„Challenger".

La ora 8 și 33 minute 
(ora Bucureștiului), a 
început cea de-a treia 
perioadă de odihnă. 
Programul urma să se 
încheie la ora 16 și 9 
minute (ora Bucureștiu
lui), cind, de altfel, a 
și fost emis primul 
semnal de la Houston 
pentru trezirea celor 
trei astr'onauți. Dar a 
fost nevoie de nouă a- 
semenea semnale și de 
două intonări ale 
imnului sportiv al Uni
versității din Kansas, 
unde a studiat Evans, 
pentru ca aceștia

poată fi treziți. Se pare 
că volumul receptoare
lor pentru comunicații
le prin radio a fost prea 
mult redus înaintea în
ceperii odihnei sau poa
te numai receptorul 
special pentru trezire, 
pe care de data aceasta 
l-a purtat Evans, fu
sese fixat la o intensi
tate redusă.

La ora 17 și 46 minu
te (ora Bucureștiului), 
nava spațială se găsea 
la o distanță de 319 900 
kilometri față de Pă- 
mint, indreptindu-se 
spre Lupă cu o viteză 
de 2 500 kilometri pe

bonn FORMULAREA VIITOAREI
POLITICI A GUVERNULUI

BONN 9. — Trimisul special Ager
pres, V. Crișu, transmite : Comisiile 
partidelor Social-Democrat și Liber- 
Democrat însărcinate cu formularea 
viitoarei politici comune a nou
lui guvern de coaliție vest-german 
P.S.D.—P.L.D. și-au încheiat dezba
terile printr-un acord asupra tuturor 
chestiunilor discutate. într-un comu
nicat dat publicității la Bonn se arată 
că tratativele între cele două comisii 
au fost rodnice și că rezultatul lor 
corespunde „cerințelor reieșite din 
victoria convingătoare în alegeri a 
coaliției guvernamentale". Partenerii 
de coaliție, se subliniază in comu
nicat, vor continua cu consecventă

aceeași politică externă promovată, 
în cei trei ani precedenți, de guvernul 
Brandt-Scheel.

în ceea ce privește politica in
ternă, comunicatul relevă, de aseme
nea, că în domeniile economiei și 
finanțelor, ca și în cele ale agri
culturii și transporturilor, s-a ajuns 
la o înțelegere deplină asupra prin
cipiilor 
vată.

Pe de 
tide ale 
derală a 
tin-Democrată (U.C.D.) 
Creștin-Socială (U.C.S.) — și-au re
afirmat dorința de a continua alianța 
lor,, care durează de 23 de ani.

politicii ce va fi prorno-
altă parte, principalele par- 
opoziției din Republica Fe- 
Germaniei — Uniunea Creș- 

și Uniunea

/

agențiile de presa
In urma convorbirilor 

purtate de delegațiile eco
nomice guvernamentale ale 
U.R.S.S. și R.D.V., 13 Moscova 
au fost semnate acorduri privind a- 
cordarea de către U.R.S.S. a unui a- 
jutor economic nerambursabil Repu
blicii Democrate Vietnam și cu pri
vire la oomerțul bilateral în anul 
1973. De asemenea, a fost semnat a- 
cordul privind constituirea Comisiei 
permanente interguvernamentale so- 
vieto-vietnameze de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică.

Comitetul Central al Adu
nării Poporului Togolez, 
partid de guvernămînt în Togo, a 
adoptat o hotărire privind recunoaș
terea R.P.D. Coreene — informează 
agenția A.C.T.C., citând surse din 
Lome.

In comunicatul comun 
siriano-algerian dat publici‘ 
tății la 
vizitei oficiale întreprinse 
nistrul afacerilor externe 
geriei, Abdelaziz Bouteflika, 
că părțile au examinat 
aspecte ale situației actuale

Damasc, după încheierea 
de mi- 

al Al- 
se arată 
diferite 

_ ,__ _ din lu
mea arabă, precum și unele pro
bleme ale vieții internaționale — re
latează agențiile Reuter și France 
Presse. în vederea unei „cooperări 
fructuoase, cele două țări au căzut 
de acord să organizeze consultări 
periodice și schimburi de vizite ȘÎ 
delegații", arată in încheiere comu
nicatul.

0 delegație guvernamen
tală a Republicii Guineea, 
condusă de primul ministru. Lansa- 
na Beavogui, a sosit sîmbătă la Pe
kin, într-o vizită de prietenie, la in
vitația guvernului R. P. Chineze — 
relatează agenția China Nouă.

Noul premier al Afga
nistanului Mohammed Moussa 
Shafique, care a dețihut pînă acum 
portofoliul Ministerului de Externe, 
a fost numit in' funcția de prim- 
ministru al Afganistanului, în locul

Victimă a concurenței 
și deficitelor 

„LIFE“ TȘIANUNȚÂ 
DECESUL

Cunoscutul săptăminal ilustrat 
american „Life" („Viața”) fși 
va înceta apariția o dată cu nu
mărul său din 29 decembrie 
a.e.

Conducerea publicației a a- 
nunțat pe cei 320 de redactori, 
fotografi și funcționari că ra
țiuni economice au determinat 
încetarea apariției revistei : im
portantele deficite înregistrate 
in ultimii trei ani — ca urmare 
a concurenței televiziunii, care 
a răpit revistei tot mai multe 
anunțuri publicitare — nu au 
putut fi recuperate, iar previ
ziunile pentru viitorii doi ani 
se anunțau pesimiste. încercă
rile de remediere, prin reduce
rea tirajului publicației și creș
terea prețului de vinzare, s-au 
dovedit lipsite de eficacitate.

Agențiile de informații con
sideră că o dată cu dispariția 
revistei „Life", survenită la nu
mai un an după decesul săptă- 
minalului de factură similară 
„Look", presa ilustrată din 
S.U.A., odinioară atotputernică, 
înregistrează o nouă și se
rioasă lovitură.

lul Abdul Zahir, a Cărui demisie a 
, fost acceptată marți de regele Mo

hammed Zahir Șah.

co-

Plan de colaborare cul
turală bulgaro-englez. 
Sofia a fost semnat un plan de 
laborare culturală pe termen de doi
ani intre R. P. Bulgaria și Marea 
Britanie. Planul prevede o serie de 
măsuri menite să contribuie la pro
movarea relațiilor dintre cele două 
țări în domeniile cultural, științific 
și artistic, relatează agenția B.T.A.

co-
Bruxel- 
de aso-

S-au încheiat negocieri
le între reprezentanții 
C.E.E. și ai Ciprului. In 
municatul final publicat la 
Ies se precizează că acordul
ciere prevede reducerea, pînă la 30 
iunie 1977, a tarifelor vamale la im
porturile din Cipru — cu 70 la sută 
pentru produsele industriale și cu 40 
la sută pentru citrice.

PARIS

transmit
La Varșovia a fost semnat 

programul de colaborare culturală 
și științifică, pentru perioada 1973— 
1975, între Polonia și Italia. Progra
mul prevede colaborarea nemijlo
cită între instituțiile de învățămint 
superior, centrele științifice, precum 
și între uniunile scriitorilor din cele 
două țări.

Un avion de transport de 
tipul „Boeing-737", ®p«tin?nd 
companiei „United Air Lines", »-a 
prăbușit, vineri după-amiază. In a- 
propiere de aeroportul Midway din 
Chicago, unde trebuia să aterizeze. 
La bordul aparatului se găseau 55 de 
pasageri, plus cei 6 nlembri ai echi
pajului. Potrivit primelor informații, 
17 supraviețuitori au fost internați de 
urgență la spital. în cădere, avionul 
a izbit patru locuințe de pe o stradă 
paralelă cu pista pe care trebuia să 
aterizeze, demolind una dintre ele. 
Dintre dărîmături au fost degajate 
cadavrele a 42 de persoane.

Amplă manifestație 
populară la Paris
PARIS 9. — Corespondentul nos

tru, Paul Diaconescu. transmite : 
Sîmbătă după-amiază a avut loc la 
Paris o amplă manifestație populară, 
organizată din inițiativa Comitetului 
național de acțiune, laică, sub deviza 
„Pentru o altă politică în educația 
națională". La demonstrația care s-a 
desfășurat intre Piața Națiunii și 
Piața Republicii au luat parte zeci 
de mii de profesori,„învățători, mun
citori, elevi și studenți, delegați ai 
mai multor sindicate din învățămînt, 
precum și reprezentanți ai principa
lelor sindicate muncitorești — C.G.T., 
C.F.D.T., F.O.

Au participat Georges Marchais. 
secretar general adjunct al partidu
lui comunist, Francois Mitterand, 
secretar general al Partidului socia
list, și Roland Fabre, secretar general 
al

Locul aselenizării modululu, j- 

nar „Challenger"

interparlamentară
la Sofia

SOFIA 9 (Agerpres). — în zilele de 
șr 8 decembrie, la Sofia a avut loc 
întîlnire a reprezentanților grupu-

Mișcării stîngii radicale.

Incident intre unităti»

palestinene și torțe armate
libaneze

— Oficiali- 
ai forțelor 
Liban s-au 
examinarea

BEIRUT 9 (Agerpres). 
tăți libaneze și delegați 
palestinene amplasate in 
intîlnit, sîmbătă, pentru 
modalităților de soluționare a diver
gențelor lor, relatează agenția M.E.N. 
Este a doua întîlnire dintre repre
zentanții părților respective, în 
urma incidentelor semnalate, în 
cursul zilei de vineri, intre forțele 
armate libaneze și imitați ale rezis
tenței palestinene.

în legătură cu aceasta, primul mi
nistru Saeb Salam a lansat un apel, 
chemînd să se acționeze cu prudență 
pentru instaurarea calmului și apla
narea disensiunilor.

3 
0 rilor interparlamentare din Bulga
ria, Cehoslovacia, R. D. Germană. 
Mongolia, Polonia. România. Ungaria 
și U.R.S.S., transmite agenția B.T.A. 
întrevederea a fost prezidată de Mil- 
ko Tarabanov, președintele grupu
lui interparlamentar bulgar.

Participanții la întîlnire au efec
tuat, într-o atmosferă de lucru, prie
tenească, un schimb de informații 
privind activitatea grupurilor lor în 
direcția întăririi păcii și a dezvoltă
rii instituției parlamentare. ~ 
zentanții 
montare 
că lucrările 
parlamentare in problemele colabo
rării și securității europene — care, 
conform hofărîrii Uniunii Inter
parlamentare, urmează să aibă loc, 
în intervalul 26—31 ianuarie 1973. la 
Helsinki — vor contribui la oonvo- 
carea grabnică a conferinței general- 
europene pentru securitate și colabo
rare și la desfășurarea ei cu succes.

★

Stanko Todorov, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
i-a primit, vineri, pe conducătorii 

interparlamentare, cu 
o convorbire cordială, 
în problemele păcii și 
Europa.

Repre- 
grupurilor interparla- 

au exprimat speranța 
conferinței inter-

delegațiilor 
care a avut 
prietenească, 
colaborării in

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT:

După adoptarea programului

de măsuri antiinflaționiste
Procesul inflaționist 

care preocupă opinia 
publică din țările oc
cidentale a 
in 
„capul

constituit 
această săptămână 

de afiș" al 
presei franceze. Tele
spectatorii francezi, au 
urmărit joi seara de
clarația primului mi
nistru, Pierre Mess
mer, care a prezentat 
direcțiile principale ale 
planului antiinflațio
nist aprobat de gu
vern.

Subiect de arzătoa
re actualitate, planul 
antiinflaționist a fost 
impus de ritmul ac
celerat al creșterii 
prețurilor, ritm care, 
ctmform. calculelor 
statistice, se situează 
in jurul cifrei de 7 la 
sută numai 
nul 1972.

Care sînt 
preconizate 
frinarea acestui 
ces ? O parte din ele 
sg referă la reduce
rea taxelor care afec
tează in Franța marea 
majoritate a produ
selor industriale, ali
mentare, serviciilor 
etc. In consecință, a- 
ceste taxe vor fi re
duse de la 23 la 20 la 
sută pentru o bună 
parte din • mărfurile 
industriale. în 
ce la carne de 
reducerea taxelor 
fi de 7 la sută.

Al doilea grup 
măsuri privește 
lumul creditelor, 
mărire a dobinzii

pentru a-

măsurile 
pentru 

pra

vreme 
vită 

va

de
VO

CI 
cu

TOKIO

Scrutin anticipat în Japonia

vizează 
econo-

0,25 la sută 
încurajarea 
miilor făcute de popu
lație. totodată, înce- 
pind cu 1 ianuarie 
1973, guvernul lansea
ză un împrumut 
cinci miliarde 
franci garantat de stat 
și rambursat in decurs 
de 15 ani. După cum 
reiesg din însuși pla
nul guvernamental, 
aceste măsuri nu iși 
propun să stopeze de
finitiv tendința infla
ționistă, ci doar să o 
frineze, pentru 1973 
.prevăzindu-se o creș
tere a prețurilor 
4 la sută.

Tocmai in acest 
sint orientate și 
mentariile presei fran
ceze. Astfel, intrebîn- 
du-se in ce măsură 
actualele hotărîri vor 
avea eficacitatea scon
tată, ziarul „Le Fi
garo" consideră că 
„niciodată în lupta îm
potriva inflației n-au 
fost atacate cu mai 
multă vigoare cauzele 
secundare ale răului".

La rindul său. făcind 
o analiză a programu- 

‘ lui antiinflaționist, „Le 
Monde" constată că 
„inflația este combă
tută prin inflație" și se 
întreabă 
tivul de 
rate de 
seamnă

de 
ie

de

sens 
co

abandonare 
echilibrului 
Apelul pe 
program 11

dacă dispozi- 
măsuri elabo- 
guvern nu in- 
o

a regulii 
bugetar, 
care acest 
adresează pe de o par
te patronilor, cerln-

du-le să nu mărească 
prețurile, iar pe de 
altă parte sindicate
lor, propunîndu-le să 
nu revendice sporirea 
salariilor, este privit cu 
destul scepticism de 
majoritatea experților 
in domeniile economic 
și financiar. De altfel 
principalele centrale 
sindicale din Franța, 
C.G.T. și C.F.D.T., cri
tică respectivul pro
gram.

Formațiunile politi
ce ale frontului unit 
al stingii au reacționat 
ferm. Deputății comu
niști au cerut o dezba
tere cit mai grabnică 
in Adunarea Naționa
lă referitoare la „blo
carea salariilor și folo
sirea unui indice de 
prețuri care travesteș
te realitatea" ; radica
lii de stingă apreciază 
că planul conține „mă
suri tardive, repre- 
zentind o tentativă ti
midă de salvare elec
torală", iar Claude Es- 
tier, secretar național 
al Partidului socialist, 
subliniază că „adevă
ratele răspunsuri la 
lupta împotriva infla
ției se găsesc numai in 
programul 
stingii".

Așadar, 
prețurilor
rămină unul din prin
cipalele motive de 
preocupare pentru opi
nia publică din Franța.

comun al

creșterea 
continuă să

P. DIACONESCU

Azi au loc in Japonia alegeri generale pentru desemnarea celor 
491 de membri ai Camerei Reprezentanților, dizolvată in noiembrie, 
cu un an inainte de termen, de guvernul liberal-democrat condus de 
Kakuei Tanaka. Corpul electoral a fost convocat inainte de termen 
tocmai pentru a i se solicita, așa cum cere tradiția politică japoneză, 
confirmarea prin vot a noii echipe guvernamentale formate în vară.

După cum se știe, venind în întîm- 
pinarea cerințelor opiniei publice, gu
vernul Tanaka a întreprins unele 
măsuri importante pe plan extern, în 
primul rînd normalizarea relațiilor cu 
R. P. Chineză. Toate celelalte partide 
sint de acord că această măsură a 
fost din cele mai salutare și o apro
bă cu hotărîre. în schimb, ele iși 
manifestă nemulțumirea față de un 
șir de aspecte ale vieții interne, în
tre care cea mai acută este spirala 
prețurilor — care anual cresc în rit
mul de 7 la sută ; totodată ele con
tinuă să-și exprjme dezacordul față 
de prevederile tratatului 
ritate japono-american, 
cheltuielilor militare etc.
intensa campanie electorală, începu
tă la 20 noiembrie, s-a axat tocmai 
pe aceste probleme. Programul 
partidului de guvernămînt vizînd o- 
prirea inflației a fost apreciat ca ne
convingător de opoziție, care s-a pro
nunțat pentru adoptarea unor măsuri 
concrete în această direcție. în în
trunirile electorale ale opoziției a 
fost criticată neconcordanța dintre 
dezvoltarea economică în ritm ridi
cat, pe de o parte, și stagnarea nive
lului de trai al populației, pe de alta. 
Liberal-democrații au promis modi
ficarea acestui curs prin planul Ta
naka de „remodelare a arhipelagului 
nipon", care prevede o redistribuire 
pe întreg teritoriul 
velor industriale ce 
construite.

O altă problemă
fost cea a poluării — extrem de se
rioasă pentru Japonia — toate parti
dele fiind de acord, chiar dacă solu
țiile preconizate se deosebesc, asupra 
necesității de a se pune cît mai re
pede capăt procesului de deteriorare 
a mediului înconjurător.

Alianța militară cu S.U.A. și pre
zența bazelor militare americane pe 
teritoriul Japoniei au stîrnit, de ase-

de sepu- 
creșterea 

Scurta dar

țărîi a obiecti- 
urmeazâ să fie

controversată

menea, dezbateri aprinse, rezumate 
de ziarul „Nihon Keizai" prin apre
cierea că „nu mai este posibil sa fie 
menținute structurile create prin tra
tatul de securitate japono-american". 
în conformitate cu această cerință, 
partidele de opoziție preconizează 
instituirea a diferite măsuri — desi
gur, în funcție de poziția respective
lor partide — mergind de la contro-' 
larea activității bazelor militare ame
ricane pînă la completa desființare 
a acestora.

Deosebit de activ s-a dovedit tn 
timpul campaniei electorale partidul 
comunist, care în programul său elec
toral se pronunță pentru pace in 
Asia, deplina independență și neutra
litatea Japoniei, satisfacerea revendi
cărilor esențiale ale oamenilor mun
cii, apărarea drepturilor lor democra
tice. în vederea atingerii acestor o- 
biective, comuniștii au propus reali
zarea unui front comun al partidelor 
progresiste, cu participarea, în primul 
rînd, a comuniștilor și socialiștilor, 
propunere care nu a fost insă accep
tată de oonducerea partidului socia
list. După cum relatează presa, 
închegat insă unele înțelegeri
comuniști și socialiști pe plan local.

Sofîdajele de opinie nu prevăd sur
prize prea mari la scrutinul de du
minică. De altfel, in linii mari, cam-

• pania electorală 
care apatie din 
Se consideră în 
își vor menține 
altă parte, sondajele sînt unanime in 
a aprecia că alegerile vor prilejui o 
nouă confirmare a tendințelor de 
polarizare a vieții politice, conturate 
încă de lă precedenta consultare 
electorală, polarizare în cadrul că
reia partidul comunist se afirmă, tot 
mai mult, ca principala forță de opo
ziție fată de liber-democrați.

s-au 
intre

a evidențiat o oare- 
partea alegătorilor, 
genera! că liberalii 
majoritatea. Pe de

Fl. TUIU
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