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ORGANIZAREA Au îndeplinit r

ȘTIINȚIFICĂ planul anual

A PRODUCȚIEI
întreprinderile 

municipiului Roman

ȘI A MUNCII
pîrghîe decisivă

pentru realizarea sarcinilor

Comitetul municipal Roman al 
P.C.R. a adresat o telegramă Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care raportează în
deplinirea, in ziua de 12 decembrie, 
a planului pe anul 1972 la producția 
globală și rnprfă, producția-marfă 
vindută și încasată și a planului de 
export. în. telegramă se arată că oa
menii muncii din municipiul Roman 
vor depune eforturi stăruitoare, ast
fel ca pină la sfîrșitul acestui an să 
se obțină peste plan o producție 
globală și marfă valorînd 135 mili
oane lei, producția-marfă vindută și 
inoasată să se ridice Ia 110 milioane 
lei. precum și depășiri importante la 
planul de export.

maximale ale planului Uzina „23 August" 
București

9hb

I

■ r- «

gag

Desfășurăm o mare bătălie pen
tru realizarea cincinalului înainte 
de termen, în care se află antrenate 
clasa noastră muncitoare, colecti
vele tuturor întreprinderilor. Avem 
minunate expresii ale elanului în 
muncă și spiritului de inițiativă de 
care dau dovadă muncitorii, tehni
cienii și inginerii unităților econo
mice, ale forței și puterii de mo
bilizare proprii organizațiilor noas
tre de partid, ceea ce constituie o 
premisă trainică a îndeplinirii a- 
cestui grandios obiectiv național. 
De o importanță covirșitoare este 
insă ca acest elan în întrecere, a- 
ceastă voință unitară și entuziastă 
să fie Însoțite și dublate de măsuri 
riguroase și precise, ferm orientaie 
in direcția promovării largi a or
ganizării științifice a producției și 
a muncii. în acest sens, cuvintele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ros
tite Ia Conferința Națională a par
tidului, potrivit cărora nu se pune 
problema de a se face eforturi fi
zice sau financiare suplimentare, ci 
se cer intensificate munca de con
cepție, de organizare, investiția de 
gindire pentru a asigura o creștere 
mai rapidă a eficienței economice, 
folosirea mai bună a mijloacelor de 
producție de eare dispunem, repre
zintă nu o remarcă generală, ci o 
indicație eu caracter programatic, 
orientativ, de al cărei conținut tre
buie să fie pătruns fiecare condu
cător de întreprindere, fiecare om 
ai muncii.

Promovarea largă a noului, in 
multiple direcții, mecanizarea și au
tomatizarea proceselor de produc
ție. perfecționarea tehnologiilor de 
fabricație, surse sigure de creștere 
a forței productive a muncii repre
zintă — așa cum s-a desprins din 
lucrările Plenarei C.C. al P.C.R. din 
noiembrie a.c. — pirghii de nădejde, 
condiții fundamentale pentru îmbu
nătățirea organizării producției și a 
muncii in întreprinderi, in secții, la 
fiecare loc de muncă. Buna organi
zare a proceselor de producție și de 
muncă este de natură să dezvolte 
activitatea de concepție, să identi
fice și să pună în valoare rezervele 
interne ale unităților, pe baza că
rora multe întreprinderi au obținut 

, in acest, an importante succese -în 
| realizarea sarcinilor de plan și a an- 
I gajamentelor, au așezat pe un su-

port solid pregătirea producției a- 
nului viitor.

Există o abundență de dovezi 
practice, de cifre și fapte care ple
dează pentru intensificarea organi
zării științifice a producției și a 
muncii. în urma aplicării unor teh
nologii moderne, la întreprinderea 
„Tehnofrig*1 din Cluj s-a asigurat 
reducerea consumului specific de 
metal, la trei din produsele sale, 
cu 673 kg. Pe același spațiu indus
trial, li fabrica de mobilă din ca
drul Combinatului pentru exploa
tarea și industrializarea lemnului 
din Drobeta Turnu-Severin, prin 
reorganizarea fluxului tehnologic 
și reamplasarea mai rațională a 
mașinilor, capacitatea de producție 
a acesteia a crescut cu aproape 
la sută față de cea stabilită 
proiecte. Mai remarcăm că, 
baza aplicării a 380 de studii, 
industria chimică s-a înregistrat, 
in prima jumătate a anului, o creș
tere a beneficiilor cu 14 milioane 
lei, a productivității muncii pe un 
salariat cu 4 343 lei, iar cheltuieli
le de producție au fost diminuate 
cu peste 18 milioane lei. Simt re
zultate dintr-un bilanț mult mai 
bogat, care atestă convingător că 
acolo unde colectivele de între
prinderi, organizațiile de partid nu 
au slăbit nici un moment preocu
pările pentru o mai bună organi
zare a producției și a muncii, unde 
s-a acționat cu fermitate în vede
rea finalizării operative a studiilor 
elaborate. însemnate resurse inter
ne de sporire a eficienței eoonomi- 
ce au putut fi repede depistate și 
fructificate in interesul unităților 
respective, al economiei.

în contextul acestor eforturi pen
tru raționalizare, pentru perfecțio
narea continuă a activității produc
tive se cere relevată și contribu
ția deosebită a cabinetelor pentru 
probleme de organizare științifică 
a producției și a muncii, care au 
reușit, în bună măsură, să îndrume 
și să coordoneze cu autoritate și 
competență numeroasele acțiuni 
din întreprinderi, să popularizeze 
realizările bune și să acționeze 
pentru generalizarea lor. Semnifi
cativ este, în acest sens, faptul că

(Continuare în pag. a III-a)
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Colectivul de muncă ai uzinei 
„23 August11 din București a adresat 
o telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune : Avem bucuria și satisfacția 
de a vă raporta că, la 10 decembrie 
a. c., uzina și-a îndeplinit, sarcinile de 
plan pe acest an la indicatorul pro- 
ducției-marfă. Aceasta ne permite ca, 
pină la sfîrșitul anului, să punem la 
dispoziția economiei naționale, peste 
plan, 11 locomotive Diesel-hidraulice 
de 450 și 1 250 CP, 3 motoare de 
350 CP, 1 400 echipamente de frînă, 
utilaje complexe și alte produse în- 
sumînd 105 milioane lei. Aceste rea
lizări reprezintă, totodată, depășirea 
angajamentului asumat de colectivul 
uzinei cu 5 milioane lei. în lumina 
sarcinilor trasate de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 20—21 noiembrie a. c., pe 
baza rezultatelor de pină acum, 
ne-am propus ca pină la sfîrșitul cin
cinalului să realizăm o producție su
plimentară de aproape 1.6 miliarde 
lei.

Uzina de prelucrare 
a maselor plastice Buzău

Pătrunși de un înalt spirit de răs
pundere față de sarcina realizării 
cincinalului Înainte de termen și în 
cinstea celei de-a 25-a aniversări a 
republicii, muncitorii, 
ginerii și funcționarii 
prelucrare a maselor 
au îndeplinit planul 
globală pe anul 1972 in ziua de 13 de
cembrie. In telegrama adresată cu a- 
cest prilej Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, se spune : 
Angajat cu avint creator în marea 
întrecere socialistă a întregului nos
tru popor, colectivul de muncă al 
Uzinei de prelucrare a maselor plas
tice din Buzău raportează că iși va 
îndeplini și angajamentele asumate, 
realizind peste plan, pină la sfîrșitul 
anului, o producție globală supli
mentară estimată la 51 milioane lei.

(Ageirpres)

tehnicienii, În
de la (Jzina de 
plastice Buzău 
la producția

„Clădirea din Aleea Portocalelor nr. 2 a apărut atunci. In 1948. ca un semn prevestitor al 
noii ere. Un reportaj din „Scînteia11 anunța, la 17 februarie 1948. festivitatea inaugurării 
PRIMULUI BLOC MUNCITORESC din București...1* (fotografia din dreapta). „De atunci, 
din iarna anului 1948, in București s-au construit mai mult de 200 000 de apartamente, ceea 
ce, potrivit calculelor care Iau în considerație numărul normal al locatarilor unui aparta
ment convențional, înseamnă că 700 000 de, bucureșteni s-au mutat in case noi'* (fotografia 

de sus).
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Utilaje agricole 
produse de S.M.A

Stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii au inițiat în a- 
cest an noi activități in spriji
nul unităților agricole. Astfel, 
el» au . realizat 57 repere de 
piese de .schimb destinate trac
toarelor și mașinilor agricole și 
22 tipuri de 
platformele 
grapele cu 
de diferite 
rile și diverse alte produse ne
cesare mecanizării lucrărilor in 
zootehnie. S.M.A. din județul 
Timiș, bunăoară, au pus la dis
poziția cooperativelor agricole 
din județ peste 180 agregate de 
tocat furaje grosiere, adăpă
tori, tocători de sfeclă și alte 
utilaje, valoarea lor totală de
pășind 3,5 milioane lei. în ju
dețul Argeș, cele 20 stațiuni 
pentru mecanizarea 
turii au confecționat 35 
morci-platforme pentru trans
portul produselor, 250 sănii pen
tru colectarea baloturilor de 
paie, 15 platforme pentru cu
lesul fructelor, 60 buncăre pur
tate de tractor și altele. Reali
zări importante au înregistrat 
și stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii din județul Pra
hova. S.M.A. Măgurele, de 
pildă, a confecționat cabine pen
tru tractoarele viticole, precum 
și unele piese necesare semă
nătorilor. (Agerpres)

utilaje, cum sînt 
pentru recoltat, 

oolți, rezervoarele 
capacități, adăpăto-

începind 
de azi, 
rubrica

context social in care n-a- 
vea să se mai întoarcă.

Familia electricianului 
Gheorghe Pop venea de pe 
Calea Dorobanți nr. 99, 
unde locuise, cu doi co
pii.. intr-o singură cameră, 
camera anexă a cazanului 
de la calorifer. ■

Familia cazangiului Ni- 
eolae Popescu venea, cu 7 
copii, dintr-un soi de ghe
retă.

Familia electricianului 
Nicolae Toader venea din- 
tr-o șandrama proptită cu 
birne, de pe strada D-na 
Ghica, din Colentina.

Și așa mai departe...
Ciți trecători s-or fi o- 

prit atunci în loc să pri
vească și să mediteze în 
fața priveliștii oferite de 
camioanele încărcate cu 
lucruri și capii, aparținînd 
primitor muncitori care pri
meau, în întîile zile ale e- 
xistenței republicii, locu-

ale clădirii vor privi nu
meroși copii bucuroși că 
locuiesc intr-o casă sănă
toasă, cu tot confortul. Do
resc muncitorilor să mear
gă pe drumul acestui în
ceput".

suprafață 
de metri 
diaje. 3 
3 camere, 
mente

clădită de 820 
pătrați, avea 3 
apartamente cu
38 de aparta- 

cu 2 camere și 7
garsoniere. „Pot locui în el 
— scria atunci „Scînteia11 —

Pe Aleea Portocalelor a 
ieșit, de dimineață, soarele 
și copiii au năvălit afară. 
Au luat in stăpînire spați
ile dintre rondurile de 
flori, au pus in 
mingi, trotinete, 
mătură... începe 
zi...

De 9 Q00 de zile 
cep diminețile copiilor pe 
Aleea Portocalelor, la nu
mărul 2. în aceste 9 000 de 
zile se includ aproximativ 
24 de ani, timp in care s-au 
născut 
proape 
ta Și-a 
cursul.
ruF 2 și-a pierdut, cu vre
mea, culoarea proaspătă a 
cărămizilor noi, s-a înve-. 
chit puțin, a devenit o clă
dire oarecare. Atunci, în 
februarie 1948, fusese, și a 
rămas încă mult timp, pe 
drept

Era 
cărui 
urma 
serios 
reștiul care se îrîtrema. in 
Bucureștiul animat , de

mișcare 
cozi dc 
o nouă

așa în-

și au crescut aici a- 
300 de oameni. Via- 
urmat nestingherită 
Blocul de la numă-

agricul-
re-

cuvînt, o... vedetă, 
în Bucureștiul ale 
imobile fuseseră, in 

bombardamentului, 
împuținate, în Bucu-

Cu fiecare zi ce trece, hidrocentrala de la Rm. Vilcea — prima din salba 
de lumini a Oltului — iși conturează dimensiunile. Barajul, după cum se 
poate observa, a ajuns aproape de cota finală. O dată ou terminarea lucră
rilor, in spatele acestui colos de beton, vor fi acumulate peste 6 milioane 
mc de apă, atît cît este necesar pentru punerea în funcțiune a celor două 

turbine cu o putere instalată de 48 MW
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Trăsături definitorii, instituții fundamentale

interna

Deschiderea celui 
de-al XX-lea Congres 
Național al P.C. Fran-

Adoptarea unor rezo
luții la O.N.U.

Preocupări în direcția 
redresării economice 
(Corespondență din 
Londra)

Roci de 4,5 miliarde de 
ani pe Lună

se publică 
în pag. a Il-a 

a ziarului

extraordinarul avint al 
muncii pentru reconstruc
ția economică, străluminat 
de perspectivele socialiste 
care s-au întrezărit o dată 
cu înstăpînirea puterii de
pline a clasei muncitoare.

rr

a poporului. Nu trecuseră 
nici două luni de la actul 
proclamării republicii.

Clădirea din Aleea Por
tocalelor nr. 2 a apărut a- 
tunci ca un semn prevesti
tor al noii ere. Un reportaj 
din „Scînteia11 relata, la 17 
februarie 1948, festivitatea 
inaugurării PRIMULUI 
BLOC MUNCITORESC din 
București...

A, nu, nu era un bloc 
„turn11... Ceva cu mult 
mai modest. Cuprindea o

r

firii-tm

— 47 de familii aile munci
torilor care s-au distins 
în producție1*. Fusese con
struit în incinta uzinei e- 
lectrice Grozăvești, pentru 
muncitorii de la „Gaz și 
electricitate11.

Nu un singur bloc se 
inaugura, ci o' epocă. Ofi
ciind actul tăierii panglicii, 
dr. Petru Groza se adresa 
celor 47 de familii și, de 
fapt, întregii populații a 
Capitalei, : ..De acum îna
inte, prin aceste geamuri

Chiar de-a doua zi, cele 
47 de familii au început, să 
se mute in casă nouă. Ve
neau din toate marginile 
Bucureștiului.

Familia electricianului 
Ion Stoica a străbătut, cu 
puținele și sărăcăcioasele 
ei lucruri, intregul oraș, din 
Tei pină la Grozăvești, in
tr-un camion cu cai. Lăsa 
în urmă o cocioabă. în care 
trăise cu chirie. Lăsa, de 
fapt, în urmă, o lume, un

Mihai CARANFIL

(Continuare în pag- a IV-a)
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Expresia îi aparține lui 
G. Căliinescu și urmează 
eu fidelitate în alcătui
rea ei sonoră vibrația pa
tetică a scrisului înain
tașilor care iși puteau 
visa rostirea ultimului 
cuvint în lume spre lau
da „țării mult dragi11, 
„țară luminată de sine11, 
după un vers eminescian.

Țara a fost și a rămas 
subiectul predilect al tu
turor marilor poeți ro
mâni asupra cărora s-a 
răsfrint datoria de a răs
punde „Testamentului11 
lui Văcărescu cu noi do
vezi de dragoste pentru 
un pămint în care spice
le gigante crescute in ca-i 
lea lui Darius rodesc pes
te timp , „mirabilele se
mințe11 ale poetului Blaga.

Cintarea patriei a fost 
preoouparea de căpetenie 
a tuturor celor care, prin 
scrisul lor, au contribuit 
la zidirea graiului nos
tru și a literaturii noas
tre, mărturii eterne ale 
creșterii vieții românilor 
pe tărîmuri ale lor de 
totdeauna și pentru tot
deauna.

Metafora cea mai 'de 
preț a poeților români 
— patria, a fost mereu un 
prilej de profundă medi
tație despre rosturile 
unui popor cu proteice 
înzestrări, despre misiu
nea fiilor săi de a o apă
ra cu arma și ou verbul.

într-o bună măsură Is
toria literaturii române e 
istoria acestui sentiment, 
al dragostei de patrie. Nu——

există episod al istoriei 
noastre pe care poezia să 
nu-1 fi nemurit ori să-1 fi 
vestit chiar.

Rămine să vedem în ce 
măsură putem extinde a- 
firmația și asupra poeziei 
contemporane. Se cuvine 
să particularizăm și altfel 
decît stilistic datele acelei

scris al înaintașilor noștri, 
nu putem crede că valo
rile liricii patriotice de 
azi nu-și află locul, ală
turi de paginile sublime, 
la porțile 
Cercetătorul 
însuși hrănit 
lă“ fierbinte.
alcătui acele

antologiilor. 
pasionat, el 
cu „cerneta- 
poate lesne 

floriâegii in

ce o . slujesc și o apără, 
pe 

de- 
au

Țară
de sine

„Sublimitatea ideii de patrie !"

poezii ce întruchipează azi 
„sublimitatea ideii de pa
trie11, acceptând din capul 
locului că și aici schimbul 
de ștafetă s-a produs. în
tre atitea alte exemple 
care ar putea fi evocate. 
Nichita Stănescu in „Un 
pămint numit România" 
ilustrează acel sentiment 
pe care-I numește ..de 
dare cu țara11 si care de
finește însăși condiția 
spirituală a poetului ro
mân.

Cu tot respectul pe ca- 
re-1 nutrim Înfioratului

care patriotul autor de 
gramatici și testamente 
și-ar vedea dorurile îm
plinite : creșterea limbii 
și cinstirea patriei. De 
la cei mai vîrstnici la ti
neri, poeții, adevărații 
poeți, celebrează sărbă
torile și muncile țării lor 
libere. Aduc laude aces
tui pămint și poeții a- 
parținînd naționalităților 
conlocuitoare și văd în 
aceste laude expresia 
elocventă a unui senti
ment fundamental : pa
tria iși află fiii în cei

în cei ce-i aparțin 
de-a-ntregul și 1 se 
votează prin 
mai bun.

„Darea cu țara** 
seamnă nu numai o 
conectare la vibrațiile 
toriei, ei reînnoirea jură- 
mintelor de credință 
față de chipul cel'nou al 
ei, de noul ei rost in 
lume. Sin tem încășcați ' de 
sentimentul mindriei de 
a o vedea desprinzindu- 
se de inerțiile și anacro
nismele dictate de spațiul 
premergător socialismu
lui.

Sintem de’ciși să ne 
integrăm ritmului impus 
de ea.

Să-i înțelegem — Ia 
bine și la impas — rav 
țiunile care o călăuzesc.

Această țară, 
sublimă 
iii ea de mii 
bordul 
verzit, 
pinzele 
vinturi 
duce către altceva decit 
către împlinirea 
destin măreț și 
și care ia acum 
socialismului.

Iubita poetului 
contemporan nu

tot ce

care ne 
de 

ei înflorit 
Și 
ei

și viscole, nu

in- 
re- 
is-

corabia 
poartă 
ani, la 
Și

ne apără 
umflate

in- 
cu 
de 
ne

unui 
meritat 
chipul

român 
e doar

Gkeorqhe 
TOMOZEI

(Continuare 
în pag. a V-a) y
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REPUBLICA NOASTRĂ SOCIALISTĂ

Trăsături definitorii, instituții fundamentale (XI)
Deosebirea esențială 

dintre republica noastră 
socialistă și' republicile 
burgheze se 
pregnant și în 
nența, structura, 
țiile și modul de func
ționare ale organelor 
locale ale puterii de 
stat. In timp ce în re
publicile burgheze dife
ritele organe locale de 
stat sint limitate 
exercitarea unor atribu
ții cu caracter adminis- 
trativ-gospodăresc, care 
nu afectează exercita
rea dominației- olaselor 
exploatatoare și caracte
rul capitalist al statu
lui — în România socia
listă consiliile populare 
sint organe locale efec
tive ale puterii de stat, 
alese de popor și prin 
care poporul exercită 
puterea de stat in județe, 
orașe și comune, reve- 
nindu-le în fapt răspun
derea pentru organizarea 
și conducerea întregii 
activități desfășurate pe 
teritoriul respectiv.

Crearea, la scurt timp 
după proolamarea repu
blicii, a consiliilor popu
lare, ai căror deputați 
sint responsabili in fața 
poporului pentru activi
tatea lor, a constituit un 
moment de deosebită în
semnătate în opera de 
făurire a statului nostru 
socialist. De-a lungul ce
lor peste două decenii de 
activitate, ele și-au 
monstrat viabilitatea 
forța creatoare.

în cadrul procesului 
multilateral de adîncire 
a democrației socialiste, 
de perfecționare a vieții 
sociale, inițiat de partid 
în ultimii ani, au fost 
considerabil lărgite atri
buțiile consiliilor popu
lare, creîndu-se cadrul 
legislativ, condițiile or
ganizatorice necesare 
pentru oa ele să-și ex
tindă sfera de acțiune, 
să fie în măsură a re
zolva eficient și operativ 
toate problemele de in
teres obștesc care apar 
pe teritoriul respectiv. 
Prin larga lor autonomie 
în exercitarea puterii de 
stat pe plan local, ca și

V ________

reflectă 
compo- 
atribu-

la

de
și

CONTROLUL OBSTESC
prin competențele spo
rite ce le revin — de la 
înființarea organizațiilor 
economice, instituțiilor de 
invățămint, cultură, să
nătate șî de prestări de 
servicii, pinâ la adop
tarea planului economic 
și bugetului local, de la 
atribuții în agricultură, 
comerț, proiectare și con
strucții pînă la sistemati
zarea unităților adminis- 
tratlv-terltorlale — ele 
își spun cuvîntul în 
toate compartimentele 
vieții sociale, au depline 
posibilități de a desfășu-

manifestări de parale
lism. ■

Atenția deosebită acor
dată de partid perfecțio
nării cadrului instituțio
nal menit să contribuie 
La îmbunătățirea calitati
vă a activității organelor 
locale ale puterii ție stat 
și-a găsit reflectare in 
hotăririle Conferinței Na
ționale a P.C.R. privind 
înființarea unui 
de coordonare a consi
liilor populare. organ 
deliberativ, format din 
reprezentanții tuturor ju
dețelor, precum și orga-

consiliu

CONSILIILE
POPULARE
ra o activitate tot mai 
rodnică in direcția dez
voltării economiei șl cul
turii, creșterii nivelului 
de trai, înfloririi orașelor 
și satelor.

Faptul că primii secre
tari ai comitetelor jude
țene, municipale și oră
șenești de partid îndepli
nesc și funcția de pre
ședinți ai consiliilor 
populare respective, iar 
prin hotăririle recentei 
plenare a C.C. al P.C.R. 
secretarii cu problemele 
economice și cu proble
mele' de propagandă ur
mează să fie recomandați 
spre a fi aleși ca vice
președinți ai consiliilor 
populare — reflectă pro
cesul de perfecționare a 
exercitării rolului con
ducător al partidului în 
cadrul acestor organe, a- 
sigurindu-se astfel o mai 
bună coordonare și >n- 
druftiare unitară a între
gii activități economico- 
sociale, eliminarea unor

nizarea periodică a unor 
conferințe pe țară ale se
cretarilor de partid și 
primarilor. Relevînd pro
gresele 
lizate 
siliilor 
rioăda 
organizării administrativ- 
teritoriale a țării, care a 
dus la eliminarea unor 
verigi intermediare, 
ferința a subliniat, 
odată, necesitatea înlătu
rării unor manifestări de 
Centralism excesiv, astfel 
ca ele să fie în măsură 
a-și exercita efectiv răs
punderile sporite.

Viața confirmă că rod
nicia activității consiliilor 
populare este nemijlo
cit legată de amploarea 
legăturii lor cu masele, 
de capacitatea acestora 
de a atrage cetățenii la 
conducerea statului. Pe 
măsură ce reușesc să 
folosească mai eficient 
Variatele forme organi
zate de antrenare și par-

substanțiale rea- 
tn munca 
populare in 
care a urmat re

con- 
pe-

con- 
tot-

ticipare a maselor la re
zolvarea problemelor ma
jore (comisiile perma
nente și temporare, comi
tetele de cetățeni, comi
siile de judecată, adună
rile populare, acțiunile 
de muncă patriotică) 
consiliile , populare se 
afirmă câ adevărate școli 
de formare a noi deta
șamente de gospodari 
harnici și pricepuți ai 
treburilor obștești.

înfăptuirea programu
lui de făurire a societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate solicită 
aportul consiliilor 
lare. Acesta Va fi 
tît mai eficient cu 
vor acționa mai 
pentru aplicarea consec
ventă a principiului con
ducerii colective, ridi
carea spiritului de răs
pundere al deputațiloi in 
exercitarea mandatului 
încredințat, înlăturarea 
unor practici birocratice, 
stimularea perseverentă a 
inițiativei și operativită
ții in soluționarea pro
blemelor, instaurarea u- 
nui Climat de solicitu
dine față de cerințele 
cetățenilor, de inaltă res
ponsabilitate in slujirea 
intereselor generale ale 
societății.

O îndatorire primor
dială a consiliilor popu
lare Constă in inițierea 
de largi acțiuni 
ștești, în folosirea 
bilităților oferite de 
tribuțla bănească și 
muncă voluntară a 
țenilOr, pentru realizarea 
unor obiective econo
mice, sociale și gospodă- 
rești-edilitare de interes 
major.

Verigi din cele mai 
importante ale Statului 
socialist, consiliile popu
lare întâmpină gloriosul 
jubileu al republicii 
printr-o largă mobilizare 
a cetățenilor la întrece
rea pentru realizarea 
cincinalului înainte de 
termen, pentru buna gos
podărire a orașelor și sa
telor, contribuind astfel 
la accelerarea dezvoltării 
economice și sociale a 
României socialiste.

intens 
popu- 
cu a- 

Cît ele 
ferm

ob- 
posi- 
con- 
prin 

cetă-

J

Perioadă de vîrf
în activitatea comercială

• Decembrie *72 e mai bogat în mârfuri decît decembrie '71
• A sporit numărul punctelor de vinzare • Paleta varietății

este și ea mai bogată

Cum s-a pregătit comerțul pentru 
a face față numărului sporit de cum
părători ce trec pragul magazinelor 
in această perioadă, dorinței aces
tora de a găsi, intr-un timp cit mai 
scurt, mărfurile de care au nevoie ? 
Din convorbirile cu factorii de re
sort din Ministerul Comerțului Inte
rior rezultă că, în acest an, pregăti
rile au luat o amploare deosebită. In 

. primul rind, din punct de vedere al 
asigurării cantităților necesare : 
sectorul de textile-încălțăminte, 
pildă. mărfurile puse la dispoziția 
populației sint eu 10 la sută mai 
multe decit în aceeași perioadă a a- 
nului. trecut (la tricotaje acest pro
cent se ridică la 40 la sută, la unele 
categorii de confecții la 54 la sută, la 
încălțăminte — 11 Ia sută, Ia lenje
rie — 20 la sută etc). Merită men
ționat, in al doilea rind, efortul orga
nelor comerciale de a pune la dis
poziția publicului o varietate cit mai 
mare, la fiecare categorie de produse. 
Astfel, stofele, mătăsurile se prezintă 
într-o diversitate de culori și contex
turi menite să satisfacă preferințele 
unui public exigent ; raioanele și ma
gazinele de confecții și-au îmbogățit 
oferta cu noi modele, cărora li se 
adaugă o gamă largă de accesorii — 
poșete, mănuși, pălării, bijuterii (cir
ca 300 de modele nod) etc. Marile 
magazine bucureștene s-au străduit 
să ofere clientelei o gamă bogată de 
mărfuri, atit din producția internă, 
cit și din import : blănărie, modele 
de confecții, în exclusivitate, încălță
minte adecvată (galoși, șoșoni, cizmu- 
lițe, dar și eleganți pantofi de lac) ; 
în această perioadă a pregătirii ca
dourilor sint foarte soliditate raioa
nele de parfumerie și oosmetică, a- 
salt pentru care, ni se spune, ele s-au 
pregătit cum se cuvifie. Magazinul 
„București", care Împlinește în 
ceasta lună un sfert 
tență, a ținut să 
versainea printr-o 
nare și o prezentare 
furiilor, în ambalaje purtînd inscripții 
referitoare la acest eveniment.

Un capitol care se bucură de o a-

în 
de

tenție specială îi constituie mărfurile 
pentru copii. Ei sint cei care primesc 
cele mai multe daruri, de aceea ma
gazinele și raioanele specializate dau 
o atenție deosebită aprovizionării cu 
obiectele de Îmbrăcăminte și încăl
țăminte specifice vîrstei, sezonului și, 
îndeosebi, cu cele necesare pomului 
de iarnă. S-au și pus în vinzare cir
ca 120 de modele de ghirlande, glo
buri și alte asemenea podoabe care 
vor da strălucire pomului de iarnă 
și, bineînțeles, cantități sporite de 
jucării pentru toate vîrstele copilă
riei. Tot pentru cei mici, „Romarta 
copiilor" a' organizat cîteva acțiuni 
interesante : o paradă a modei pentru 
copii, in colaborare cu fabrica de 
confecții „Mondiala" din Satu-Mare, 
un concurs cu premii pe tema „Prie
tenii mei" ; pe la mijlocul lunii de
cembrie, marele magazin bucureș- 
tean „Viotoria", cu sprijinul Palatului 
pionierilor, organizează, de asemenea, 
un concurs de desene și fotografii : 
•«Magazinul „Victoria" azi și miine».

Paralel cu grija pentru asigurarea 
mărfurilor specifice acestei perioade, 
factorii responsabili din comerț ne-au 
dat asigurări că s-au luat toate mă
surile și din punct de vedere al bu
nei organizări a desfacerii : a sporit 
numărul punctelor de vinzare (au 
luat ființă puncte mobile, in spațiul 
liber din' interiorul magazinelor și In 
stradă, în fața lor) ; s-au deschis ba
zare. care expun o mare varietate de 
mărfuri ; magazinele „București" și 
„Victoria" au înființat birouri supli
mentare pentru vînzarea în rate și 
au întărit serviciile care transportă 
la domiciliu mărfurile mai volumi
noase.

Dacă la toate acestea se va adăuga 
și mai multă solicitudine din partea 
vinzătorilor, mai multă răbdare (cind 
li se cere un sfat, sau cind opțiunea 
întîrzie — un zîmbet poate înfrumu
seța cadoul), „luna cadourilor" va 
putea oferi bucurii nu numai celor 
care primesc cadouri, ci și celor oare 
Ie cumpăra.

r

____ ,
i nile împădurite etc. In 
• ' acest fel, fondul silvic, 

această mare bogăție a 
țârii, este protejat.

In rîndUrile de față 
vreau insă să atrag a- 
tenția asupra faptului 
că. în ciuda acestor 
măsuri, apropierea săr
bătorilor de iarnă adu-

CELE MAI MULTE ECHIPE DIN CAPITALA AU SATISFACȚIA SĂ CONSTATE CÂ TOATE 
DEFICIENTELE ANTERIOARE AU FOST ÎNLĂTURATE : DIN 13 512 PROPUNERI, 11 694 

ȘI-AU GĂSIT REZOLVAREA. CE SE INTÎMPLĂ- CU CELELALTE ?

— Mai întâi, am dori să cunoaștem 
ce s-a intimplat cu observațiile noas
tre făcute la controalele anterioare ? 
Ce măsuri ați luat pentru înlăturarea 
lipsurilor constatate atunci ?

...Astfel a debutat controlul la. fa
brica de ulei „13 Decembrie" din 
București. Invitați la fața locului, re
prezentanții întreprinderii, cărora li 
se adresaseră întrebările de mai sus, 
au arătat membrilor echipei de con
trol obștesc cum au rezolvat sesiză
rile și propunerile făcute anterior de 
către aceștia.' Și, spre satisfacția gaz
delor, ca și a membrilor echipei, pre
tutindeni — la secția a Il-a de pro
ducție, la secția de expediție, la gru
purile sociale ale fabricii — consta
tările au fost pozitive : toate defici
ențele semnalate anterior fuseseră 
înlăturate.

Cu ocazia verificărilor efectuate în 
Capitală și lâ alte întreprinderi pro
ducătoare de bunuri de consum, ca 
și in unități de servire publică, echi
pele de control au avut aceeași sa
tisfacție. Astfel, la fabrica de con
fecții și tricotaje București, în uni
tăți ale cooperativei meșteșugărești 
„Igiena", în centre de desfacere a 
combustibilului, în unități ale O.C.L. 
„Alimentara" 1, la spitalul unificat 
de adulți „Grivița", la policlinica sec
torului 1 ș. a., în procesele-Verbale 
încheiate de controlorii obștești au 
fost consemnate receptivitatea și ope
rativitatea cu care conducerile unită
ților respective au acționat pentru 
eliminarea lipsurilor, pentru a asi
gura, astfel, condiții mai bune de 
aprovizionare și servire a cetățenilor.

Pozitiv est®, de asemenea, faptul 
că în multe situații controlorii ob
ștești nu au așteptat pînă la Viitoarea 
vizită în unitățile verificate ci, în 
funcție de natura faptelor, au inter
venit pe loc, luând măsuri. Bunăoa
ră, la centrele de carne din șos. Călă
rași 235 și str. Justiției 77, controlorii 
obștești au cerut să se scoată imediat 
la vinzare mărfurile pe care le-au 
găsit dosite ; la unitățile cooperației 
meșteșugărești din Drumul Sării 126, 
str. Luterană 8, str. Alecu Con.stanti- 
nescu 4 au solicitat să Se întocmeas
că formele legale pentru lucrările 
neînfegistrate : la unitatea de răco
ritoare nr. 49 din sectorul 7 și la cen
trul de carne din șos. Călărași 235 au

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE

Ce brad frumos putea 
ajunge puietul rupt

de dumneata, turistule!
in ultimii ani, in ve

derea acoperirii cerin
țelor de brazi pentru 
iarnă, 
tecției 
cii atit 
echilibrului 
și economiei 
naționale 
o serie 
cu caracter 
Astfel, s-a inițiat o 
amplă acțiune pentru 
plantarea și creșterea 
lor in Culoarele liniilor 
electrice de înaltă ten
siune, care străbat pă
durile, în pepiniere 
specializate, pe pășu-

dar și a pro- 
acestor spe- 

de necesare 
ecologic 
noastre 

s-au luat 
de măsuri 

special.

ce anumite pagube pă
durii. De ce ? In peri
oada aceasta. unii 
cetățeni — mai ales 
posesorii de automobi
le — se deplasează in 
zonele montane și se 
„aprovizionează" sin
guri cu brazi. Pentru 
plăcerea de a duce a- 
casă pomi de iarnă, ei 
sacrifică cei mai fru
moși puieți. Sint tăiați 
mai ales puieții de la 
marginea pădurilor — 
cei care constituie po
doaba naturii — care 
au coronamentul întreg 
și sint bogați in crengi 
de jitr-imprejur. 
scapă de secure 
brazii din parcuri

Nu 
nici 

fi 
rezervații naturale. Am 
văzut chiar brazi .fal
nici care au fost desfi
gurați prin tăierea 
virfurilor, a crengilor. 

Pentru a ilustra pier
derile ce le încearcă e-

conomia prin tăierea în 
delict a puieților de 
rășinoase — ce este in 
fond altceva decit je
fuirea naturii acest 
mod de a proceda ? — 
voi face un calcul. Fie
care puiet de brad, 
dacă este lăsat să se 
dezvolte, ajunge — 
după 40 de ani — un 
arbore care poate avea 
un volum de circa o 
jumătate de mc masă 
lemnoasă. Faceți ți dv. 
socoteala cit pierde e- 
conomia noastră dacă 
anual se taie pe tot cu
prinsul țării — și din 
păcate se taie — numai 
300 000 de puteți de 
rășinoase. Nu e oare 
posibil să stăvilim ase
menea practici de de
gradare a naturii ?

Vasile FILIP
inginer silvic
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Nota redacției : Scrisoarea trimisă „Scînteii" 
silvic Vasile *...................
proporțională 
noștri, dar și 
cu un frumos

Venind in ________  _____
ciale se îngrijesc în fiecare an să 
naturali — recoltați după criterii ., 
ai pădurilor care știu cit și de unde Si. l_L. ___ _ ___ ____ ,
exemplu, anul acesta vor fi puși in vinzare — prin unitățile I.L.F. și 
Agrocoop — circa 200 000 de brazi naturali, cu peste 20 la sută mai 
mulți decit in anul trecut.

Pentru a satisface în și mai mare măsură cererile populației și 
pentru a limita pe cit posibil sacrificarea acestor podoabe ale naturii, 
s-au luat, totodată, măsuri pentru producerea și desfacerea unor brazi 
artificiali — vor fi puși in vinzare in zilele următoare peste 40 000 de 
brazi din această categorie. Este, fără îndoială, o măsură bună, care ar 
trebui conjugată in anii următori cu stăruința de a se realiza de către 
industrie cantități si mai mari de brazi artificiali, concomitent cu re
ducerea prețului lor de cost și, deci, de vinzare.

în contextul acestor preocupări, este cu atit mai de neînțeles și 
mai criticabilă goana unor cetățeni pentru a se „aproviziona" singuri 
de Ia natură, devastînd-o cu bună știință. Este, prin urmare, necesar 
ca — în spiritul Legii gospodăririi fondului silvic — organele com
petente să ia măsuri pentru stăvilirea acestor practici de degradare 
a naturii.

- — --------- de către inginerul
Filip ridică o problemă a cărei importanță este direct 
cu actualitatea ei. Desigur, fiecare dorim — pentru copiii 
pentru noi inșine — să ne împodobim casa de sărbători

determinat scoaterea din vinzare a 
mărfurilor depreciate ; iar acolo unde 
faptele au depășit limitele unor defi
ciențe oarecare au cerut, pe loc, 
intervenția organelor de stat compe
tente, pentru luarea măsurilor coer
citive corespunzătoare.

— Criteriul esențial al aprecierii 
muncii de control obștesc este, fără

■ îndoială, utilitatea, eficiența sa — 
ne-a declarat tov. Gh. Stuparu, pre
ședintele comisiei de coordonare a 
activității de control obștesc de pe 
lingă consiliul municipal al F.U.S. 
Rezultatele pozitive obținute se da- 
toresc atit competenței cu care con
trolorii obștești ișl exercită mandatul, 
priceperii și exigenței care-i caracte
rizează pe majoritatea dintre ei, cit 
și receptivității manifestate de con
ducerile unităților controlate, care tra
tează cu răspundere observațiile și 
criticile ce le sint făcute, acționînd 
operativ pentru aplicarea propuneri
lor consemnate în registrele de con
trol.

Evident, acestea sint condiții esen
țiale, dar se cuvine să adăugăm că 
eficiența controlului obștesc din Ca
pitală este asigurată și de un alt 
factor: 
operativ 
iație a 
țiilor și . 
riior echipelor. Am 
putut constata, 
astfel, că imediat 
după efectuarea 
controalelor, uni
tățile verificate 
informează forul 
ierarhic superior 
asupra celor sesi
zate, asupra mă
surilor pe care le 
iau sau le propun 
a fi luate în con
tinuare. Totodată, 
Membrii echipelor 
aduc la cunoștință 
organelor Frontu
lui Unității Socia
liste acele defi
ciențe pentru a 
căror eliminare 
este nevoie de in
tervenția compar
timentelor de spe
cialitate ale con
siliilor populare 
de sector sau ale 
celui municipal. 
Desigur, dacă a- 
cest mecanism ar 
funcționa peste 
tot corespunzător, 
dacă circuitul ob
servațiilor și pro
punerilor ar fi în
totdeauna cel nor
mal, eficiența con
trolului Obștesc 
s-ar dovedi, în 
toate ' cazurile, 
maximă. Din pă
cate insă, circui
tul respectiv ade
sea se... scurt-cir- 
auitează. Dintr-o 
evidență întocmi
tă la consiliul mu
nicipal al F.U.S. 
reiese că din cele 
13 512 propuneri 
făcute de contro
lorii obștești pînă 
la începutul aces
tei luni, doar 11694
și-au găsit rezolvarea, restul — aproa
pe 2 000 — continuind să figureze Ia 
rubrica... „în așteptare". Intr-adevăr, 
unele dintre aceste propuneri nece
sită o perioadă mai lungă de timp 
pentru a fi aplicate, dar cea mai 
mare parte' — așa cum ne-au de
monstrat controlorii obștești — nu 
și-au găsit încă soluția din cauza 
lipsei de interes a celor vizați. La 
spitalul P.T.T.R.. de exemplu, s-au 
sesizat in mai multe rînduri defici
ențele existente in rețeaua de apă și 
canalizare, dăr conducerea uni
tății nu a acționat și, în conse
cință, la 8 decembrie, cind contro
lorii obștești au revenit, subsolul 
spitalului era inundat. După cum am 
fost informați de unii 
obștești, de organul 
al F.U.S., aceeași insuficientă preo-

sistemul 
de circu- 
observa- 
propune-

cupare și slabă receptivitate față 
de propunerile și observațiile con
trolului obștesc există și la coope
rativele meșteșugărești „Radio-Pro- 
gres", „Tehnometalloa", 
Casnica", la 
6. la oficiul 
„RarăU" ș.a.

Nu putem 
in contrast cu aceste situații nedorite, 
inițiativa conducerii T.L.C.R. 2 care, 
pentru a da un plus de eficiență con
trolului obștesc, a stabilit ca modali
tate de lucru analiza periodică, în 
cadrul comitetului oamenilor mun
cii, a tuturor Sesizărilor primite pe 
această cale. La prima acțiune de 
acest gen, la care au fost invitați 
toți responsabilii de unități, s-a 
discutat fiecare sesizare în parte, 
stabilindu-se, de la caz lâ caz. atit 
soluțiile de înlăturare a lipsurilor, 
cit și măsurile de sancționare a 
celor vinovați de diferite abateri.

Vorbind de controlul obștesc din Ca
pitală, dovada cea mai concludentă

„Metalo-
O.C.L. „Alimentara"

I.L.F. nr. 3, la I.A.P.L.

încheia fără a prezenta,

...Unitatea nr. 20 de reparat televizoare. Echipa de control 
obștesc condusă de Popa Jan (inginer Ia uzina „Electro
nica") cercetează actele de evidență pentru a constata in 
ce măsură notele de plată întocmite corespund defectelor 
existente la aparatele aduse de cetățeni la reparat. De 
față responsabilul unității — Toma Dumitru — este 

invitat să dea explicații pentru fiecare lucru in parte.

Foto : M. Cioe

a creșterii eficientei sale o consti
tuie însăși reducerea cazurilor eri- 
tice semnalate în ultima vreme de 
către membrii echipelor (în luna no
iembrie, la un număr de controale 
aproximativ același, dar de o exi
gență , — credem —. sporită, s-au 
înregistrat, față de luna anterioară, 
mai' puțin cu circa 700 de situații 
critice), ca și îmbunătățirea, în ge
neral, a condițiilor de servire din 
unitățile de interes cetățenesc! Aces
ta este de fapt și scopul controlului 
obștesc, iar experiența de pînă attorn 
dovedește că, în majoritatea covrrși- 
toare a cazurilor, el este pe deplin 
realizat.

controlori 
municipal

Mihai IONESCU 
Constantin MORARU- 
Alexandru STROE

pentru noi inșine — 
pom de iarnă, 
intimpinarea acestei dorințe generale, organele comer- 

aducă pe piață cit mai multi brazi 
judicioase de către acei specialiști 
Je să taie. Numai in Capitală, spre

a- 
de veac de exis- 
cinstească ani- 
bună aprovizio- 
deosebită a măr-

Rodiră ȘERBAN

din Livada Covasna - în circuitul turistic

la un nivel

Csongor Ecaterina
Szabo, doi tineri farma
ciști din comuna Livada, 
județul Satu Mare, au de
monstrat recent că între 
profesiunea de farmacist 
și îndeletnicirea de agro
nom nu numai câ nu e- 
xistă incompatibilitate, 
dar se poate realiza o fe
ricită. și rodnică corobo
rare. Rețeta acestei 
bioze nu este alta 
cit pasiunea celor 
farmaciști pentru 
perimentarea și aclima
tizarea pe solul podzolic al

sim- 
de- 
doi 
ex-

județului a unor plante 
medicinale din flora spon
tană. Pe un lot experi
mental, pasionații farma
ciști, beneficiind și de a- 
sistența de specialitate a 
Stațiunii agricole 
vada, au cultivat 
față întinsă cu 
lanata (degețel), 

'nind-o și

din Li- 
o supra- 
Digitalis 

întreți- 
tratînd-o cu 

migala... farmaceutică a 
propriilor lor mîini. Ana
lizele de laborator au pus 
in evidență conținutul ri
dicat în „principii active" 
(cu efect terapeutic în

boli cardiace) al „degețe
lului de Livadă" și, impli
cit, posibilitatea certă de 
cultivare pe scară intinsă 
a acestei plante in jude
țul Satu-Mare. La reco
mandarea Oficiului far
maceutic interj'udețean, 
„rețeta" a fost preluată și 
de farmaciile rurale Supur 
și Sanlslău, care pentru 
viitorul sezon agricol și-au 
planificat să cultive pe lo
turi experimentale dege
țel/ mac, levănțică și alte 
plante medicinale cu mare 
căutare.

Octav GRUMEZA 
corespondentul 
„Scînteii"

Una din marile bogății 
ale orașului Covasna și a 
împrejurimilor sale o 
constituie numeroasele 
izvoare de ape minerale. 
Valorificarea acestor bo
gății — unele sint unice 
in Europa — preocupă in 
prezent, intr-o 
din ce in ce mai 
atit organele 
și organele
resort. Astfel, in anii ur
mători se vor construi 
aici hoteluri balneare., 
complexe senatoriale s.a„

măsură 
mare, 

locale, cit 
centrale de

oonstrucții ce vor permi
te valorificarea eficientă a 
acestor resurse. Intr-o 
primă etapă se preconi
zează construirea a' 4 ho
teluri balneare,, cu o ca
pacitate de circa 800 
jocuri, de către Ministe
rul Turismului. U.G.S.R. 
va realiza un complex 
sanatoria! cu 500 de pa
turi, precum și un mo
dern corp de cazare cu 
300 de locuri în cadrul 
spitalului de cardiologie. 
Toate aceste edificii se

1
]

1

vor
înalt de dotare si de con
fort. înzestrate cu mo
derne baze de tratament, 
râspunzind exigențelor 
turismului internațional.

Recent, la Covasna s-a 
dat in folosință primul 

-hotel din cele 4 pe care 
le construiește aici Minis
terul Turismului. Noul 
obiectiv (cel din fotogra- 

\

are o capacitate de 
245 de locuri — categoria 
a Il-a de confort. In ca
drul hotelului funcțio
nează trei unități de ali
mentație publică .de cate
goria I. un restaurant 
„clasic" cu 250 de locuri 
la mese, un al doilea 
restaurant-terasă cu 200 
de locuri și un bar de zi 
cu 30 de locuri. în ime-

diata vecinătate a hote
lului a inceput construc
ția unei moderne baze de 
tratament, care va avea 
o legătură directă cu 
hotelul, printr-un cori
dor.

TOMORI Geza
corespondentul
„Scînteii"

Cu riscul 
| vieții 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

latf-una din zilele trecute, la 
locuința lui Gheorghe Gherluț 
din comuna Stroiești (Suceava) 
a izbucnit un puternic incendiu. 
Extinzirtdu-se cu repeziciune, 
flăcările au cuprine și o cameră 
in oare se aflau nouă copil. Cu 
orice clipă, cercul de foc se 
stringea tot mai amenințător în 
jurul .lor. Nu ăe măi putea a- 
junge la ei decât prin flăcări. 
Dar meimbril formației civile de 
pompieri din localitate, în frun
te cu Petre MeLniCiuc, n-au ezi
tat să aleagă această cale. Cu 
riscdl propriei tor vieți, ei au 
intrat in flăcări sâlvînd pe cei 
nouă copii. La scurt timp după 
aceea, cu ajutorul sătenilor, in
cendiul a fost lichidat.

Opt scrisori 
pe adresa...
poștei

Un cititor din București, B-dul 
Armata Poporului nr. 1. ne ex
pediază opt scrisori. Toate au 
sbsit (și au fost lăsate) la a- 
ceastă adresă, deși destinatarii 
lor se află pe străzile Ștefan 
Furtună nr. 140, Dr. Leonte nr. 
7, Dr. Tomescu nr. 16, Dr. Ju- 
vara nr. 1, Șos. Cotroceni nr. 1 
sau pe B-dul Armata Poporului 
nr, 6 fi 13 ! Cum in B-dul Ar
mata Poporului nr. 1 nu func
ționează (deocamdată) nici un 
fel de suboficiu al oficiului poș
tal din raza respectivă, expedi
torul lor ne roagă să găsim noi 
o modalitate prin care aceste 
scrisori pierdute ar putea să 
ajungă totuși la destinație. Drept 
pentru care ne grăbim să le ex
pediem pe adresa... poștei. Cu 
mențiunea : „Pentru 
urgent și cu adresă 
Deci, așteptăm.

un răspuns 
precisă !“.

Plată
| și răsplată

I
II
I
I
I
I
| foaia!

în calitatea sa de șef al coloa
nei de transporturi din cadrul 
“ ' Strejeșii (Olt), Nicolae 
Duinea din Drăgășani avea — 
zicea el — un cuvint „de greu- 
iate'i, in angajarea, noidor șoferi. 
Și nu ezita să aprecieze „greu
tatea"’■ respectivi in... bani 
gheață. De aeceis. oifie voia să-și 
asigure, un cuvint mai .,greu“ 
in ocuparea postului solicitat 
trebuia să-i pună neapărat pre
țul în palmă. Pînă intr-una din 
zilele trecute, cind a fost sur
prins incasind de lâ șoferul Ion 
Gheorghiță 700 lei. Și, plata fi
ind făcută, acum urmează... răs
plata 1

G.L.F,

Întoarceți

Recordul absolut al inventa
relor in județul Sibiu il deținea 
Magazinul de piese auto din 
Sibiu (Piața Republicii) : două 
inventare in acest an. insumind 
aproape două luni. El a fost dobo- 
rit insă de... Biblioteca munici
pală din Mediaș, care stă cu la
cătul pe uși de trei luni. Adică 
exact de cind au inceput școlile 
— remarca prof. Doina Boită, di- ( , 
recioarea Liceului „Axente Se
ver". De ce nu s-o fi găsit un 
alt moment pentru o asemenea 
treabă ? Sau de ce nu s-a făcut 
inventarul pe sectoare, in așa fel 
incit să nu fie scoasă întreaga 
bibliotecă din uz ! Întrebările 
au rămas, deocamdată, fără răs
puns. „Ultimul termen", fixat 
pentru redeschiderea ei de Co
mitetul municipal pentru cultură 
și educație socialistă — 1 decem
brie — a trecut și el. Cărțile 
fiind cerute cu insistență de ci
titori, invităm pe cei ce răspund 
de activitatea acestei instituții 
...să întoarcă foaia.

Escapada 
lașului

Mircea Pavel, fost șef al A- 
genției O.N.T. din Slobozia, iși 
cumpărase mașină, dar nu avea 
carnet de conducere. Intr-o sea
ră, după ce băuse zdravăn, in 
compania a doi musafiri (Mihai 
Poștaru și Constantin Vasilescu) 
s-a hotărât să-i conducă acasă. 
S-a urcat in mașină în papuci 
și... i-a venit chef să facă, îm
preună cu ei, o plimbare pină 
la Călărași. Pe la miezul nop
ții, după ce s-au mai cinstit 
încă o dată cu alcool, au pornit 
spre casă. In dreptul kilometru
lui 74,9, M. P. a ațipit citeva 
clipe la volan. Destul insă pen
tru ca mașina să părăsească șo
seaua și să se oprească intr-un 
pom. Unul dintre pasageri, Con
stantin Vasilescu, a fost grav 
rănit. In loc să-1 transporte insă 
imediat la spital, M. P. a in- 
ce.put să-1 plimbe prin oraș in 
căutarea», unui șofer dispus să 
ia asupra sa accidentul comis ! 
In acest timp insă, C. V. a de- 

disperare de cauză, la 
M. P. a încercat să 
că mașina ar fi fost 
de pasagerul decedat, 
cercetărilor in.treprin-

cedat. în 
anchetă, 
susțină 
condusă 
în urma
se, adevărul a ieșit însă la ivea
lă, urmind ca M.P. să compară 
în fața instanței de judecată.

Rubrică redactată de
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe POPESCU 
și corespondenții „Scînteii"
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Combinatului siderurgic 

din Galați
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noi premiero 

industriale
I

CE și CIT vor produce
mașinile care stau ?

LECȚII T.V.
PENTRU LUCRĂTORII

Combinatul siderurgie din Galați. 
Capacitățile și obiectivele ce se 
construiesc aici au o deosebită im
portanță pentru realizarea cincinalu
lui înainte de termen. Dintre obiec
tivele planificate să, intre în func
țiune în acest an. la 30 septembrie 
urmau să dea producție o baterie de 
cocsificare, banda nr. 4 de aglome
rare Și patru celule la laminorul 
slebing. Nici unul dintre aceste o- 
biective nu a fost dat in exploatare 
la. termen. In această ultimă lună a 
Shului curent mai trebuie să înceapă 
a produce — potrivit planului, pînă 
la 31 decembrie — o nouă capacitate 
la laminorul de tablă groasă. Deci, 
care este situația „la zi“ pe șantie
rele obiectivelor amintite ? Ne răs
punde tov. Alexandru Darziu, îngi- 
ner-șef în direcția de investiții a 
combinatului.

— La banda nr. 4 de aglomerare 
au început probele tehnologice, iar 
la laminorul slebing se efectuează 
ultimele pregătiri înaintea demară
rii probelor. în ceea ce privește ba
teria de la uzina cocsochimică, a- 
ceasta va fi pusă în funcțiune în 
trimestrul I 1973. Lucrările privind 
dezvoltarea capacității de producție 
a laminorului de tablă groasă s-au 
terminat și producția a început ; nu
mai cuptorul nr. 3, de normalizare, 
rămîne să fie dăt în exploatare în 
anul viitor.

Ce probleme trebuie soluționate 
neîntîrziat — atît în acest an, cit și 
în primele luni ale anului viitor — 
pentru ca noile capacități ale „ce
tății" metalului de pe Dunăre să dea 
cit mai repede producție ? Iată-le, 
redate pe scurt, în urma unor ana
lize întocmite recent de factorii de 
răspundere ai combinatului :

• Proiectanții să asigure la timp 
toate documentațiile tehnice, la 
nivelul calitativ prevăzut, dînd po
sibilitatea constructorului să se' a- 
provizioneze la vreme cu materialele 
necesare. Concomitent, antrepreno
rul general. Trustul de construc- 
ții-montaje siderurgice din Galați, are 
datoria de a urmări nu numai depă
șirile valorice ale planului, ci — în 
primul rind — atingerea stadiilor 
fizice prevăzute, de care depinde 
respectarea termenelor de punere in 
funcțiune a investițiilor.

• Furnizorii de utilaje (între care 
Uzina de construcții metalice din 
Caransebeș, Uzina constructoare de 
mașini din Reșița) să acorde întrea
ga atenție livrării la termen, la da
tele prevăzute în contracte, comen
zile ; să înlăture abaterile de la stan
darde, oonsecințele lipsei documenta
țiilor de montaj, a unor organe de a- 
samblare — deficiențe înregistrate 
in acest an.

Pe plan local, factorii de răspun
dere, sub directa îndrupiare a comi
tetului județean de partid, au trecut 
la o intensă și susținută muncă, des
fășurată pe multiple direcții, pentru 
impulsionarea ritmului de lucru pe 
șantierele combinatului — scopul 
final fiind punerea in funcțiune în 
cel mai scurt timp a obiectivelor 
restante, respectarea datelor de în
cepere a producției la capacitățile 
planificate în anul 1973. Bunăoară, 
pentru înlăturarea tuturor neajunsu
rilor ce frînează începerea produc
ției la bateria de la uzina cocso
chimică s-a constituit un comanda
ment condus chiar de primul se
cretar al comitetului județean de 
partid, comandament care analizează 
zilnic stadiul lucrărilor la această 
capacitate, luînd operativ măsurile 
ce se impun. Acțiuni asemănătoare 
se desfășoară și pentru grăbirea 
dării în exploatare a celorlalte o- 
biective de investiții de la combi
natul siderurgic.

Și la nivelul ministerului de 
resort s-au inițiat o seamă de 
acțiuni speciale, menite să re
dreseze situația investițiilor ce se 
realizează la această mare unitate 
metalurgică de la Galați. „Depunem 
toate eforturile pentru devansarea 
livrării, de către furnizorii externi, 
a utilajelor tehnologice destinate 
combinatului siderurgic — ne relata 
ing. Constantin Enoiu, director ad
junct ai I.S.C.E. „Metarom". Sîntem 
siguri că eforturile noastre vor avea 
finalitate". Iar ing. Emeric Kuglay, 
director adjunct al Direcției de in
vestiții .din Ministerul Industriei 
Metalurgice, ne-a spus :

— Pentru buna finalizare a in
vestițiilor Combinatului siderurgic 
din Galați, la nivelul ministerului 
s-a constituit un colectiv care cu
prinde și reprezentanți ai institutelor 
de proiectări respective, ai „Me
tarom", ai constructorilor. Sarcina 
permanentă a acestui colectiv : solu
ționarea tuturor problemelor de in
vestiții de la combinatul gălățean.

Beneficiarul lucrărilor — di
recția de investiții a combinatu
lui — a realizat un contact strins 
cu institutele de proieotări, în ve
derea asigurării la timp a docu
mentațiilor tehnice de execuție și 
cu furnizorii de utilaje tehnologice, 
în scopul eșalonării judicioase a li
vrărilor, în funcție de termenele de 
montaj. Totodată, antreprenorul ge
neral — Trustul de construcții mon- 
taje-siderurgice din Galați — a în
tocmit un amplu plan de măsuri, 
prin care se urmărește concentra
rea mijloacelor tehnice, materiale și 
umane de care dispune, pentru ac
celerarea ritmului de execuție a lu
crărilor și scurtarea, pe cit posibil, 
a datelor de punere in funcțiune a 
noilor obiective și capacități produc
tive ce se construiesc la primul 
combinat siderurgic al țării.

M. DANESCU

lata ing. Panait Drăguș, directorul 
întreprinderii, pentru mai buna folo»- 
sire — intensivă și extensivă — a 
mașinilor și utilajelor, Ia „Electro- 
aparataj" se au,în vedere și alte mă
suri : întărirea disciplinei in muncă; 
pregătirea corespunzătoare a lucrului 
la locurile de muncă, mai ales prin 
asigurarea cu documentații de execu
ție și cu materiale și prin lansarea 
din timp a programului (lunar și zil
nic) de fabricație ș.a.

Dar, la „Electroaparataj", posibili
tățile prin a căror fructificare s-ar 
asigura utilizarea mai eficientă a 
mașinilor sînt departe de a se fi

ne-a
Alexe, 

de 
în-

ÎNTREBĂRI pentru o uzină a cărei sarcină
ESTE SA OBȚINĂ 86 LA SUTA DIN SPORUL 

DE PRODUCȚIE PRIN CREȘTEREA 
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

In anul viitor, producția întreprin
derii „Electroaparataj" din București 
va fi cu 28,2 la sută mai mare, com
parativ cu realizările preliminate pe 
1972. Din acest spor de producție, 86 
la sută se va obține prin creșterea 
productivității muncii..Sînt sarcini de 
plan care antrenează capacitatea și 
inițiativa colectivului acestei cunos
cute Unități bucureștene nu numai 
spre creșteri cantitative, ci și calita
tive în activitatea economică. Cum, pe 
ce căi se va acționa pentru îndepli
nirea acestor prevederi ?

— înainte de orice, prin folosirea 
superioară a tuturor capacităților de 
producție, valori
ficarea cu randa
ment mai înalt a 
mașinilor și utila
jelor de care dis
punem — 
spus Ion 
inginer-șef
producție al 
treprinderii. Este 
vorba de (crește
rea indicelui de 
utilizare extensi
vă^»— în timp — 
a mijloacelor teh
nice, care, în anul 
viitor, pe ansam
blul întreprinde
rii va ajunge la 82 la sută, dar și de 
mai buna folosire intensivă — ca 
randament — a mașinilor și utilaje
lor unității.

Concret, pentru îmbunătățirea gra
dului de utilizare extensivă a mași- 

' nilor s-a generalizat schimbul II la 
secția de matrițerie, care dispune de 
mașini-unelte moderne, de mare pro
ductivitate — strunguri, freze, mașini 
de rabotat, mașini de prelucrat prin- 
electroeroziune, ca și la montajul pe 
bandă, al contactoarelor și releelor 
termice. In scopul utilizării inten
sive a utilajelor s-au stabilit o ; 
serie de. măsuri, printre cane ; 
confecționarea unor scule pentru pre
sarea prin injectare a pieselor din 
bachelită — ceea ce, concomitent cu 
îmbunătățirea calității pieselor execu
tate, asigură ridicarea randamentului 
pieselor cu 30 la sută ; folosirea dis
pozitivelor mecanice pentru desface
rea dornurilor filetate din piesele de 
mase plastice — realizate prin auto- 
utilare, chiar în cadrul secției. De 
altfel, la această întreprindere s-a 
prevăzut ca, în anul viitor, in com
partimentul de autoutilare al unității 
și în cele organizate în secții să se 
realizeze producție cu 70 la sută mai' . , . . ____ _____
mare decit in. acest an. Așa cum ne re- ia sută, cel al mașinilor de filetat —

epuizat. Desigur, nu poate fi contes
tat faptul că, la această întreprin
dere, efeotele strădaniilor îndreptate 
spre utilizarea mai bună a mașinilor 
sînt încă diminuate de unele influ
ențe exterioare. Bunăoară, unitatea 
nu este aprovizionată ritmic cu ma
teriale (bandă metalică, bachelită 
granulată) — în cantitățile și sorti
mentele contractate — de unii fur
nizori. între care : uzinele „Laromet" 
din București, și 
șov. Combinatul 
raș ;ș.a. Urmarea 
din aprovizionarea 
lă : neîncărcarea 
capacitate — în unele perioade din 
acest an — a preselor automate, a 
altor utilaje din dotare.

In nici un caz insă aceste difi
cultăți — oarecum obiective pentru 
întreprindere — nu pot explica, ele 
singure, rezultatele contradictorii în
registrate in trimestrul III a.c. in 
ceea ce privește utilizarea mașinilor 
din dotare. . De pildă, în timp ce 
strungurile automate și mașinile de 
rectificat au fost folosite. în perioa
da amintită. în proporție de 93,7 la 
sută șit respectiv, de 97,6 la sută, 
gradul de utilizare a mașinilor de 
ștanțat și presat piulițe a fost de 55.4

„Metrom" din Bra- 
chimic din Făgă- • 
acestor .«sincope" 
tehnico-ma.teria- 

la maximum de

de 58.6 la sută, cel al mașinilor de 
găurit verticale — de 65,9 la sută, 
cel al strungurilor paralele — de 79 
la sută ș.a.

Este clar că multe categorii de uti
laje din dotarea întreprinderii „Elec
troaparataj" sînt departe de a fi fo
losite la nivelul cerințelor înaltei 
eficierțțe economice — subliniate in 
repetate rînduri de conducerea de 
partid și de stat. Care sînt perspec
tivele pentru anul viitor în acest do
meniu ? Dacă la strungurile auto
mata se prevede atingerea unui grad 
de utilizare de 94 la sută, la mași
nile de frezat universale indicele 

respectiv nu va 
crește decit pînă 
la 67 la sută, iar 
la mașinile de 
ștanțat și presat 
piulițe — doar 
pină la 58 la sută. 

Cum se vede, 
colectivul acestei 
uzine mai are 
încă unele proble
me de rezolvat, 
pentru a asigura 
pe structura di
verselor categorii 
de utilaje lichi
darea „punctelor 
joase" în utili- 

mijloacelor tehni- 
se stu-

zarea tuturor 
ce. Nu intîmplător, acum 
diază toate rezervele. de creștere a 
gradului de încărcare a mașinilor și 
utilajelor. Dintre aceste căi de ac
țiune se pune accentul pe generali
zarea schimbului II și extinderea 
schimbului I*II. eliminarea „locurilor 
înguste" în cadrul fluxului tehnolo
gic — mai ales prin darea în func
țiune a noi mașini realizate prin au
toutilare. 
uzinale, 
mulative 
global —

Colectivul întreprinderii „Electro- 
aoarataj". că și cele ale tuturor uni
tăților industriale, are convingerea 
fermă că, valorificînd tot mai bine 
potențialul tehnic și experiența acu
mulată pînă în prezent. în folosirea 
mașinilor și utilajelor, contribuie 
pe măsura posibilităților maxime 
la îndeplinirea sarcinilor puse de 
partid în ^cesț domeniu, la sporirea 
mai rapidă a venitului national — 
suportul solid și sigur al dezvoltării 
în continuare a forțelor de produc
ție ale tării, al creșterii bunăstării 
întregului popor. »• - ■' » * - - « «•

Dan MATEESCU

lărgirea colaborării inter- 
introducerea sistemelor sti- 
de plată a muncii — acord 
ș.a.

DIN AGRICULTURĂ
Televiziunea română, în 

colaborare cu Ministerul 
Agriculturii, Industriei 
limentare și Apelor, 
transmite începind din 
decembrie a.c. un ciclu 
emisiuni-lecții pentru 
crătorii din agricultură.

Ele vor fi programate 
săptăminal, în zilele de 
marți și joi, între orele 
15,00 și 16,00.

Emisiunile 
contribuie la 
cunoștințelor 
ale țăranilor 
ale
și S.M.A., în concordanță

A-
va
15 
de 
lu-

urmăresc să 
îmbogățirea 
profesionale 
cooperatori,

muncitorilor din I.A.S.

k.

cu măsurile stabilite de 
conducerea de partid și de 
stat, pentru promovarea 
tehnicii și tehnologiilor noi 
în agricultură.

Lecțiile transmise prin 
televiziune vin în sprijinul 
cursurilor de instruire pro
fesională, care se desfășoa
ră în această perioadă în 
toate unitățile agricole, sub 
îndrumarea organizațiilor 
de partid.

Expunerile vor fi făcute 
de specialiști de înaltă 
competență și vor fi înso
țite de proiecții de filme,

diapozitive și grafice, care 
vor ilustra experiența va
loroasă din întreprinderile 
agricole de stat și coopera
tivele agricole de producție 
din țara noastră, precum și 
din experiența practicii și 
științei agricole din 
țări.

Tematica 
telelecții, 
M.A.I.A.A. 
pe cultura
plantelor tehnice, legumi- 
cultură, viticultură, pomi
cultură și creșterea anima
lelor.

alte

de 
de

ciclului 
elaborată 
este profilată 
cerealelor și
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TINERI DINTR-0 TÎNĂRĂ
ÎNTREPRINDERE

de strunguri 
unitate pusă 

în funcțiune, 
ei este un co-

Uzina 
Tîrgoyiște, 
de ourînd 
Colectivul 
lectiv tinăr, care în cele
5 luni ce au.trecut de la 
darea în exploatare a ob
ținut bune rezultate în 
producție. In cadrul sec
ției sculărie-matrițerie, de 
pildă, comunistul Ur- 
zieă Țraian muncește jiț- 

„ Țens ț pentru execujareg 
în termen cit mai scurt 
a dispozitivelor necesare

altor sectoare ale uzinei. 
Iată-1 analizind cu tine
rii montori Antohie Va- 
sile și Gogu Ion. calita
tea unui dispozitiv de 
găurit (foto 1), problemă 
de mare însemnătate 
pentru bunul mens al în
treprinderii. Strungarul 
utecist Dumitru O- 
poiu lucrează la o mo
dernă ■ mașină sder găyrit 
prin coordonate Si își de
pășește zilnic sarcinile de 
plan, realizînd. piese,. de

bună calitate (foto 2). In 
foto 3, iată-1 pe strunga
rul Banu Dumitru, care 
muncește în cadrul sec
ției sculărie și își adu
ce o contribuție de sea
mă la realizarea unor re
pere cu performante ri
dicate. utile producției 
întreprinderii. Prin munca 
întregului colectiv, în 
cele 5 luni, g sarcinii? de n, 
producție-aU fost îndepli
nite și depășite, ebres- 
punzător prevederilor din

graficele de ațingeme * 
parametrilor proiectați, 
în acest fel, tinerii muri

și tehni- 
își aduc o 
obținerea 

— de că- 
județului 

în

citoiri, ingineri 
cieni ai uzinei 
contribuție la 
de noi succese 
tfe unitățile 
Dîmbovița — 
întrecere socialistă 
blf *u ’ ^li^eraării

marea 
consa-
repu-;, „

4 4 i.
Foto : M. Andremcu

r.

a producției și a muncii
(Urmare din pag. I)
numai in ultimul trimestru al anu
lui trecut și în primul semestru al 
anului curent, acestea au predat 
întreprinderilor, spre aplicare, a- 
proape 900 de studii care, potrivit 
calculelor preliminare, vor asigura 
obținerea unui spor de producție 
industrială de circa 2 miliarde lei, 
de beneficii suplimentare de pes
te 680 milioane lei — și aceste re
zultate, după primul an de valori
ficare a soluțiilor preconizate în 
practică.

De ce insă acum — în nragul 
anului 1973 — aducem din nou în 
discuție problemele organizării 
științifice a producției și a mun
cii ? Pentru că, cu toate rezultatele 
pozitive obținute pînă acum, activi
tatea de organizare științifică a pro
ducției și a muncii continuă să aibă 
un caracter sporadic, să fie consi
derată ca o sarcină de campanie, in 
unele întreprinderi uitîndu-se chiar 
de ea. Pentru că sint incă unități 
economice unde se manifestă în 
continuare spiritul rutinier, empiris
mul, determinînd să se lucreze azi 
ca și ieri, ieri ca și alaltăieri, ceea

ce împiedică o reală Îmbunătățire 
calitativă a activității productive, 
prin introducerea unor concepții 
științifice de conducere și organiza
re a producției și a muncii. Pen- 

sarcinilor 
pe anul 

realizarea 
termen, e- 
organizare

tru că, în condițiile 
maximale ale planului 
viitor, an hotăritor in 
cincinalului înainte de 
tortul pentru mai buna 
are o însemnătate economică vitală. 
Pentru că folosirea intensivă a tutu
ror capacităților tehnice, materiale 
și umane presupune in mod expreș 
organizare, organizare și din nou or
ganizare, în pas cu dotarea mo
dernă a întreprinderilor, cu cele 
mai bune realizări înregistrate in a- 
cest domeniu in țara noastră și in 
străinătate.

Practic, în unele întreprinderi tre
buie reîntregite compartimentele de 
organizare științifică a producției și 
a muncii și încadrate cu specialiști 
în acest domeniu. Potrivit datelor 
de care disounem. la Grupul de uzi
ne pentru fabricația de rulmenți din 
Brașov, din, cei 24 de lucrători ai 
compartimentului* de organizare a 
producției și a muncii, doar 2~ so
luționau prob'"■mele remaetive ; la 
Șantierul naval din Drobeta Turnu-

Severin — din 19 specialiști, doar 
trei, iar la uzina „Electromur-eș" 
din Tg. Mureș — din 10, un singur 
lucrător se ocupa de elaborarea 
studiilor privind organizarea știin
țifică a producției și a muncii. In 
alte unități, cum ar fi fabrica 
„Textila" din Roșiorii de Vede, 
Fabrica de confecții din Botoșani, 
Fabrica de conserve din Turnu-Mă- 
gurele, in acest an, încă nu era 
desemnat un salariat care să abor
deze probleme de organizare știin
țifică a producției și*a muncii. Ca 
și cînd o asemenea activitate ar fi 
o acțiune de campanie, cu carac
ter temporar sau facultativ. Practi
ca a dovedit că pentru a asigura o 
înaltă eficiență organizării științi
fice a producției și a muncii, îna
inte de toate, ea insăși are nevoie 
de o bună organizare, de o organi
zare riguroasă, care să asigure ca
drul tehnico-profesional propice a- 
bordării problemelor majore ale 
activității economice, un sistem de 
responsabilități precise în acest 
sens, precum și o perspectivă cla
ră a întregului complex de măsuri 
și studii ce se elaborează. Evident, 
nu de servicii funcționărești, biro
cratice, care să umfle schemele in

treprinderilor este vorba, ci de nu
clee de specialiști, de tehnicieni, 
economiști și muncitori fruntași 
care au ceva de spus în acest do
meniu, iscusiți, fervenți căută
tori ai noului, receptivi față 
de înțelepciunea colectivă, purtători 
ai experienței înaintate in organiza
rea științifică a producției și 
a muncii. Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie a.c. a prevăzut consti
tuirea in întreprinderi a comisiilor 
pentru problemele de organizare a 
producției și a muncii. Important 
este să nu se aștepte pasiv o anu
mită „oră H“ pentru a se confi
gura aceste comisii, ori anumite 
instrucțiuni „de sus" in vederea 
formării acestora. Activitatea a- 
cestor comisii va fi cu atît mai 
rodnică cu cit, de îndată, neîntir- 
ziat se va trece Ia acțiuni bine a- 
lese, pe un front larg in vederea 
înlăturării neajunsurilor de pînă 
acum in acest domeniu, asigurării 
unei mai largi cuprinderi a pro
blemelor, soluționării lor 
tive, creșterii eficienței 
organizare științifică a 
și a muncii.

De mare importanță 
unele întreprinderi, și i 
gurării acelei legături 
tre problemele majore ;
(iei și muncii și studiile de orga
nizare ce se elaborează. Nu de 
studii „academice", de tomuri cu 
soluții teoretice, fără legătură certă 
sau chiar fără aplicabilitate in pro
ducție. de măsuri utopice, ce ignoră 
condițiile concrete ale unei între
prinderi sau alteia, au nevoie uni
tățile economice. Asemenea situații 
s-au intiln.it, în acest an, la uzina 
„Armătura" din Cluj. Fabrica de 
motoare electrice din Pitești, Uzina

opera- 
acțiunij de 
producției

este, in 
cerința ași- 
strinse în- 
ale produc-

de pompe din București. Concomi
tent. accentul trebuie pus pe finali
zarea operativă a tuturor studiilor și 
măsurilor de organizare științifică 
a producției și a muncii. Este un 
non sens ca soluții de certă valoa
re practică să fie abandonate. Din- 
tr-un sondaj efectuat în 10 unități 
industriale, intre care Grupul in
dustrial pentru foraj și extracție a 
țițeiului din Pitești și Centrala de 
construcții-montaj și reparații de 
utilaje petroliere din Ploiești, rezul
tă că peste 30 la sută din studiile 
de certă utilitate economică, deși au 
fost de mult timp elaborate, nu sînt 
încă aplicate. Pierderile generate de 
asemenea situații sînt evidente ; 
pe de o parte se irosește rodul cer
cetărilor, al gindirii tehnice și eco
nomice a unor unități, iar, pe de 
altă parte, in întreprinderi se perpe
tuează anumite anacronisme și nea
junsuri, continuă să se tolereze stări 
de lucruri nesatisfăcătoare de orga
nizare a producției și a muncii. E- 
xistă în seifuri, în sertare mari re
surse de concepție tehnică și eco
nomică, autentice tezaure de gîndire 
creatoare — reprezentate de studiile 
elaborate, care nu au fost aplicate 
încă, in special din cauza acestui 
spirit rutinier ce-și găsește cele mai 
variate pretexte de a justifica tă
răgănarea punerii in valoare a solu
țiilor de organizare științifică a 
producției și a muncii : nu sînt 
create incă condiții, sint necesare 
importuri, de vină ar fi treburile 
curente ale .întreprinderii etc, etc.

Este o îndatorire esențială a or
ganizațiilor de partid, a comitete
lor oamenilor muncii din fiecare 
întreprindere, precum și a specia
liștilor care au elaborat studiile, să 
urmărească sistematic, pas cu pas.

pînă la finalizarea lor în practică, 
eficiența acestora. Mai ales a stu
diilor ce vizează perspectiva anu
lui 1973. Organizarea științifică nu 
este o latură a activității producti
ve, ci cadrul în care aceasta tre
buie să se desfășoare, zi de zi, ir» 
fiecare unitate economică. Organi
zarea științifică nu se situează dea
supra problematicii sarcinilor de 
plan ale anului viitor, ci constituie 
alfa și omega, cheia infăptuirii 
indicatorilor maximali ai planului. 
Cînd în întreaga lume studiile de 
organizare științifică a producției 
și a muncii se constituie in obiec
tive de interes major, în programe 
de optimizare pentru calculatoare
le electronice, nu putem să igno
răm acest izvor nesecat de eficien
tă economică.

„Conducerea presupune în pri
mul rind o bună organiza
re I" — sublinia secretarul general 
al partidului. O asemenea apreciere 
definește limpede importanta ce 
trebuie acordată organizării știin
țifice a producției și a muncii, 
precizează clar rolul acesteia în 
contextul eforturilor de perfecțio
nare, pregnant dominante in anul 
1973. Activitatea de organizare tre
buie gindită și materializată în prac
tică de muncitorii, tehnicienii, eco
nomiștii și inginerii noștri în func
ție de specificul întreprinderilor, de 
experiența acumulată în unitățile 
fruntașe din țară și de cea de pe 
plan mondial, de specialiștii din cen
trale, din fabrici și uzine trimiși să 
învețe, să se perfecționeze, de toți 
oamenii muncii, dîndu-se cale liberă 
inițiativelor, creației tehnico-econo- 
mice, amplificate în marca întrecere 
socialistă pentru înfăptuirea cinci
nalului inainis de termen.

k
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Eficacitatea clubului sindical 
presupune o activitate 
continuă și variată

CIuburHe muncitorești activează în 
situații dintre cele mai diferite : unele 
funcționează pe lingă o singură în
treprindere („Tractorul" Brașov), la 
alte cluburi sînt afiliate mai multe 
unități („Independența" Sibiu), in 
orașele Victoria, Buhuși sau Oțelul 
Roșu, clubul sindical reprezintă 
singura instituție de acest fel din 
localitate. Firește, In asemenea 
condiții, existența în programul 
cluburilor a unor deosebiri in ceea 
ce privește conținutul și modalitatea 
de organizare a manifestărilor, aria 
lor de cuprindere este absolut nor
mală. Și totuși sarcinile cărora 
trebuie să răspundă activitatea tu
turor cluburilor sînt comune : „să 
contribuie în mod activ — se preci
zează în expunerea tovarășului 
Nioolae Ceaușescu, la Plenara C.C. 
al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971 
la educația socialistă a maselor, Ia 
răspindirea culturii și științei, orga- 
nizind in așa fel munca cultural-ar- 
tistică incit oamenii muncii să-și 
poată petrece timpul liber cit mai 
plăcut și in același timp educativ".

Să încercăm acum o confruntare 
intre deziderate și realități, cu 
scopul de a răspunde în principal la 
o întrebare : care ar trebui să fie, în. 
condițiile concrete ale acestei pe
rioade, profilul clubului sindical ?

Muncitorul forjor Gheorghe Preda, 
de la uzinele de utilaj chimic „Grivi- 
ța Roșie", ne relatează :

— Am făcut un calcul : pentru ca 
secția forjă să realizeze sarcinile cin
cinalului în patru ani și jumătate e 
necesar să executăm cu o sută de 
tone mai multe lucrări — piese for
jate și matrițate. Dar cum ? Ne-am 
consultat între noi și am formulat o 
seamă de propuneri privind mai 
buna organizare a producției. Pentru 
aplicarea acestora am cerut și spri
jinul comitetului de partid, care s-a 
concretizat, între altele, prin unele 
acțiuni organizate la clubul uzinei. 
Una dintre acestea a fost, de e- 
xemplu, dezbaterea condusă de ing. 
Mihai Popa, șeful serviciului planifi
care, la care au luat parte nu numai 
muncitori de la forjă, ci și din sec
țiile cu care cooperăm mai strîns in 
producție.

In adunările generale ale organiza
țiilor de partid și U.T.C., in adună
rile lunare ale grupelor sindicale, 
salariații fac o seamă de propuneri 
referitoare la îmbunătățirea activi
tății tehnico-economice și științifice, 
de educație și cultural-artistice. A- 
cestea stau la baza elaborării pro
gramului de activitate al clubului.

— De regulă — ne spune directo
rul clubului uzinelor „Grivița Roșie" 
Vasile Ciobanu — includem în pro
gram manifestări care vin in întîmpi- 
narea propunerilor salariaților noștri, 
fie, profesionale, fie de ordin educativ 
sau cultural-artistic.

Izvorînd din realitatea concretă a 
uzinei, pornind de la problemele cu 
care salariații se confruntă la locul 
lor de muncă — dar și dincolo de 
poarta uzinei, în societate, în familie 
— activitatea clubului trebui* să 
se dovedească EFICIENTA. A- 
ceeta constituie de fapt și im 
prim răspuns la întrebarea noastră : 
clubul muncitoresc este acea in
stituție culturală preocupată in 
cea mai mare măsură de finali
tatea acțiunilor sale. Evitarea activi
tății culturale în sine' și pen
tru «ine — iată o lOeincă ce merită 
să stea la loc de cinste pe frontispi
ciul său. Cluburile își cîștigă pres
tigiul în fața oamenilor prin con
ținutul manifestărilor care contri
buie la dezvoltarea gindirii lor po
litice, economice și științifice; la 
stimularea spiritului creator in mun
ca pentru îndeplinirea cincinalului 
In patru ani și jumătate. Și își men
țin acest prestigiu în măsura în care 
oamenii înșiși sint atrași ca parti-

cipanți activi la pregătirea si orga
nizarea concretă a programului de 
activitate.

Dar iată-ne in ziua de 29 noiem
brie la clubul întreprinderii de in- 
stalații-montaj-izolații din Capitală 
situat în zona Ciurel, unde locuiesc 
peste 2 000 de constructori cu fami
liile lor. Conform programului, la ora 
19,30 ar trebui să audiem o expu
nere intitulată „Tabloul (!) și fol
cloristica contemporană" urmată de 
filme documentare.

— Ne-am gîndit să înlocuim aceas
tă expunere — ne-a informat Eugen 
Dinescu, directorul clubului, cu o 
conferință pe teme economice.

ACTIVITATEA 
CULTURAL-EDUCATIVĂ

DE MASĂ — 
MUNCĂ DE PARTID

/
— Și se tine 7
— Nu. M-am luat cu developarea 

unui film și am uitat să dau telefon 
conferențiarului.

Sigur, ar fi putut să fie doar o intim- 
plare. Numai că analiza programului 
pe o perioadă mai îndelungată vă
dește un still de muncă deficitar, 
care se reflectă în activitatea de 
ansamblu a clubului. „Să construim 
mai mult, mai bine și mai ieftin" — 
aceasta este deviza constructorilor 
bucureșteni. Ce acțiuni organizează 
clubul in sprijinul îndeplinirii anga
jamentului luat de muncitorii con
structori ? Nici una. Programul abun
dă în audiții muzicale și vizionări 
la televizor ; sînt — e drept — pre
văzute și unele lectorate pentru in
gineri și tehnicieni, care au toc din 
cînd în cind. Sînt evidente îngusta
rea tematicii, caracterul unilateral 
al programului de activitate. Or, un 
al doilea răspuns vizînd profilul clu
bului sindical ar putea fi cel refe
ritor la găzduirea unor manifestări 
cît mai VARIATE, tocmai în ideea 
slujirii eficienței cu mijloace mereu 
proaspete. Spunând aceasta avem în 
vedere un sistem amplu de acțiuni 
politico-educative, științifice si cul- 
tural-artistice, in măsură să satisfa
că diferențiat opțiunile muncitorilor, 
maiștrilor, tehnicienilor, inginerilor, 
opțiuni impuse de profilul profe
siilor, de anumite situații specifice 
dintr-o întreprindere sau alta, din- 
tr-o localitate sau alta. Sînt rar or
ganizate în sălile cluburilor acțiunile 
care vizează formarea atitudinii îna
intate față de muncă, dezbaterile pe 
teme de etică. In cadrul acestora, 
potrivit hotăriritor Conferinței Na
ționale a partidului, s-ar putea lua 
în discuție proiectul de Norme ale 
vieții și muncii comuniștilor, ale e- 
ticii și echității socialiste. Nu la mo
dul general, declarativ, ci pe baza u- 
nor fapte concrete, convingătoare din 
munca și experiența de viată a sa- 
lariaților. De asemenea, unul dintre 
obiectivele actuale ale activității 
cluburilor ar trebui să-l constituie 
crearea unei opinii ferme pentru 
măi buna gospodărire a avuției ob
ștești, pentru cultivarea spiritului de 
economie si Înlăturarea risipei, sub 
orice formă s-ar manifesta aceasta.

Să ne continuăm însă raidul nos
tru prin cluburile sindicale. într-o 
duminică după-amiază ne aflam la 
clubul petroliștilor din Băicoi. Fe
meia de serviciu ne-a descuiat fie
care sală. Clubul era pustiu. Nici o 
manifestare nu fusese programată.

Mai multe zile în șir, seara, ne-am 
dus la cluburile uzinelor „Vulcan" 
și „Republica" din Capitală. In afa
ră de posibilitatea de a juca remi 
sau șah — nimic. Recent, la clubul 
muncitoresc din Comănesti. județul 
Bacău, am constatat că sălile sînt o- 
cupate mai ales de cercuri și repe
tiții ale formațiilor artistice. Desi
gur. programul acestor cluburi oferă 
și exemple de manifestări bune, de 
prestigiu. Menționăm, de pildă, ci
clurile de acțiuni privind calitatea 
maistrului de conducător al proce
sului de producție și educator al 
salariaților organizat la clubul din 
Băicoi. Directorul, Cornel Smoleanu, 
ne amintea și de conferințele unor 
lectori din București și Ploiești ți
nute la club cu... un an în urmă. 
Vorbindu-ne despre spectacolele e- 
chipelor artistice de amatori pe sce
na clubului din Comănești. directo
rul Florea Gură ne-a spus :

— Vin la noi și instituții profesio
niste de artă, prin A.R.I.A. A fost 
și Teatrul National din București...

— Cînd ?
— Acum vreo doi ani.
Tendința de a acumula exemple 

de manifestări bune, care s-au des
fășurat însă pe parcursul unor luni 
sau chiar ani și de a Ie perpetua 
„actualitatea" în fel de fel de ra
poarte și dări de seamă este mai 
generală. E o modalitate de a aco
peri lipsa unei activități permanen
te ; de a justifica unilateralitatea 
programului, absența unor manifes
tări care să răspundă prompt sar
cinilor imediate, la zi. D» ,aici re
zultă situația de neîndeplinire a în
datoririlor ce revin unora dintre a- 
cesțe instituții de cultură. De aici re
zultă implicit și cea de-a treia cerin
ță a funcționării acestor așezăminte : 
desfășurarea unei activități neîntre
rupte. PERMANENTE, utilizînd de
plin baza materială.

La întrebarea cu care am început 
raidul nostru am oferit, așadar, trei 
posibile răspunsuri. In realitate, nu
mai sinteza perfectă Intre toate a- 
ceste aspecte poate transforma clubul 
muncitoresc într-o instituție activă 
de cultură, care să acționeze cu 
rezultate dintre cele mai bune in 
direcția educației socialiste a mase
lor, pe măsura exigentelor actuale.

Octavian NICA

Prima promoție de absolvenți ai Institutului de subingineri din Baia-Mare 
a fost repartizată anul acesta în producție. în fotografie i ynpl din labo

ratoarele institutului
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PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 România în lume.
9,35 O viață pentru o idee : Con

stantin Levaditti.
10,00 Curs de limba rusă 

ția a 32-a.
10,30 Micii meșteri mari.
10,50 ... ..................

lee-

„Miliardul 5“ — emisiune de 
Galina Enișteanu.
Telecinemateca : „Cineva a- 
colo sus mă iubește". 
Telejurnal.
Rezumatul filmat al misiunii 
spațiale „Apollo-17". Activita
tea astronauților pe suprafața 
Lunii. J

14,00 Fotbal : Steagul roșu—Steaua.
di-

11,10

13.05
13,20

18,00
17,30

18,30

18,50

(Divizia A). Transmisiune 
rectă de la Brașov.
— 17,00 Teleșcoală 
Deschiderea/ emisiunii 
după-amiază. Emisiune 
limba maghiară.
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.
Revista literară TV. — emi
siune realizată la Cluj.
1001 de seri.
Telejurnal • în cinstea ani-

M.00

20,20

20,40

21,30
22,15

▼ersărll republicii — Cronica 
marii întreceri.
Comentariu la 40 de steme — 
județul Sălaj.
Cinstire țării. Emisiune de 
cîntece patriotice realizată cu 
concursul corului Radiotele- 
viziunii. Dirijori : Aurel Gri- 
goraș șl Carol Litvin.
Pagini de umor : Aventuri în 
epoca de piatră.
Tinerii despre ei înșiși.
Interpretul săptămînii : Flori- 
ca Ungur.
„24 de ore*.
Baschet masculin : Steaua — 
Racing Ford Anvers — meci 
retur în „Cupa cupelor*.

PROGRAMUL îf

17,30
17,40
18,10

18,40

19,30
20,00

21,45

22,15

Agenda.
Telerama.
Voci tinere — concert de mu
zică ușoară la C.I.L. Pipera. 
Film serial pentru tineret : 
„Pierduți în spațiu". „Dorință 

sub o stea".
| Telejurnal.
Concert simfonic al Orchestrei 
de cameră a Filarmonicii din 
Cluj. Dirijor : Mircea Cristes- 
cu. Solist : Ștefan Ruha. în 
pauză : Bucureștiul necunos
cut : Casa Nottara.
în direct... Dispecerul energe
tic național.
Teatru scurt : „în vîntul de 
primăvară" de Letiția Papu.

„ROMÂNIA - FILM" prezintă :

CAPCANĂ PENTRU GENERAL"

Film iugoslav. Regia : Milomir — Miki Stamenkovic. Cu : Bekin Fehmiu, 
Liuba Tadic, Rade Markovic

„BARIERA"
într-o sugestivă e- 

misiune de televiziune 
l-am urmărit pe scrii
torul Teodor Mazilu 
incenrfnd să reconsti
tuie, cu aparatul de 
fii mat. lumea copilă
riei sale, evocată în 
romanul „Bariera". 
Noile construcții, oare 
au schimbat radical 
peisajul fostei perife
rii bucureștene, au fă
cut această încercare 
extrem de dificilă. 
Maidanele, oocioabel? 
au dispărut. Visele de 
ieri au devenit reali
tate. Oamenii, locuito
rii de azi ai cartieru
lui, abia daoă-și amin
tesc, vag, locurile, 
viața de odinioară, 

în arhiva de filme 
insă au fost păstrate 
mărturii din acele 
timpuri apuse. Iar re
gizorul Mircea Mure- 
șan a apelat la „me
moria peliculei" pen
tru a fixa — în „pre
fața" filmului Ba
riera, realizat după 
romanul omonim — 
coordonatele istorice 
ale povestirii cinema
tografice. Acțiunea se 
petrece în anii ’42. 
Pornind de la scena
riul scris de Teodor 
Mazilu, regizorul și-a 
propus nu atît reali
zarea unui tablou al 
epocii, cit — mai ales 
— reliefarea câtorva 
caractere specifice, 
conturate cu forță și 
în romanul originar.

Este vorba, în pri
mul rînd, de muncito
rul comunist Vițu, în
truchipat pe ecran de 
actorul Octavian Co- 
tescu. E un personaj 
memorabil, ale cărui 
trăsături — surprinse 
cu discreție in sec
vențe avind girul trăi
rilor autentice — evo
că frumusețea morală 
și demnitatea militan
tului revoluționar, e- 
roismul omului plin 
de vitalitate și care 
totuși preferă să moa
ră decît să-și trădeze 
tovarășii de idei și de 
luptă, neclintit în con
vingerea că idealul său, 
idealul maselor mun
citoare, va fi, inevita
bil și în scurtă vreme, 
triumfător.

Cineastul compună 
portretul lui Vițu în 
succesiunea unor epi
soade povestite re
trospectiv. Conceput 
ca un fel de confrun
tare a revoluționarului 
condamnat la moarte 
cu sine însuși, cu a- 
mintirile sale, cu plăs
muirile și ou gîndurile 
care-il încearcă în a- 
junul execuției, filmul 
nu are o desfășurare 
cursivă,. E o convenție 
care poate justifica 
eventual caracterul 
oarecum Ilustrativ al 
unor rememorări. Sec
vențele din închisoare 
se înlănțuie adeseori 
foarte sugestiv cu re
trăirea unor momente 
premergătoare arestă
rii, revelatoare sub 
multiple planuri pen
tru personalitatea e- 
rouiui principal ; mer- 

’ șui prin interminabi
lele coridoare ale tem
niței se prelungește 
firesc în evocarea 
unor situații trăite 
mai înainte, alternarea 
de planuri fiind rigu
ros condusă de regi

zor. Culminând — in 
dramaturgia filmului 
— cu descinderea a- 
gențitor Siguranței și 
cu descoperirea presei 
tipografice ascunsă în 
magazia lui Vițy, a- 
oeete episoade, îngri
jit realizate regizoral, 
aduc în prim plan o 
serie de personaje im
portante ale cărții. II 
vedem pe Vițu acasă, 
bucurîndu-se, la un 
pajiar cu vin, de tovă
rășia unor prieteni din 
„mahalaua" lui. Fa
cem cunoștință cu Ră- 
dița, cu Făinică — 
copiii săi, cu pictorul 
Rădulescu sau cu ute- 
cistul poreclit Treișpe- 
mii ; ca și cu borfa
șul Călârașu, cu șeful

cronica
4

filmului

de post Eftimie, expo
nent! ai unei lumi a- 
puse, ori cu familia 
circiumairului Vește- 
meanu. In cîteva sec
vențe peisajul uman 
al filmului impune ca 
relief și culoare.

Tăria de caracter, 
superioritatea comu
nistului Vițu străbat, 
ca un laitmotiv, în
treaga evocare — in- 
vederind grija regiei 
de â evita ostentația 
in imagine sau în dia
log, de a sublinia tră
săturile general umana 
ale personajului. Dia
logul ni s-a părut, in 
genere, mai firesc și 
mai expresiv decît in 
alte filme românești — 
cu o forță aparte de 
caracterizare (in cazul 
lui Vițu și al jandar
mului Eftimie, cel veș
nic obsedat de între
bări „cosmice"). Atent 
la interpretarea acto
ricească și la veridici
tatea diferitelor sec
vențe, regizorul * ne
glijat insă coeziunea 
de ansamblu a filmu
lui său — care pare 
uneori alcătuit din 
fragmente, dim „sce
nete", bine filmate, 
însă nesudat» într-o 
narațiune structurată 
clar. Intervențiile re
porterului care recon
stituie, înarmat cu un 
magnetofon, întîmplă- 
nile din „Bariera" 
(sup<napunîhdu-sie re- 
trospecțiilor lui Vițu) 
nu atenuează aceașt'ă, 
impresie, ci dimpotri
vă. în aceeași ordine 
de idei, credem că fil
mul (care pe alocuri 
trenează) ar fi ciștigat 
ca pregnanță dacă și 
oontextui politic, so
cial al existentei eroi
lor ar fi fost mai am
plu prezentat pe ecran, 
in imagini, și nu doar 
în replicile câtorva 
personaje.

Inegalitățile semna
late sînt, în bună mă
sură, compensata d« 
excelente creații acto
ricești. Alături de Oc
tavian Coteseu (nuan
țat și convingător in 
diferitele ipostaze ale

personajului princi
pal, izbutind o compo
ziție emoționantă, care 
rămîne în memorie), 
Toma Caragiu (Efti
mie. șeful .postului de 
jandarmi) face o dată 
mai mult r dovada 
inepuizabilelor sale 
resurse. La rindul său, 
Gheorghe Dinică con
feră, cu eoonomie de 
mijloace, un relief 
deosebit personajului 
Câlărașu intr-un rol 
mai puțin generos, Ion 
Besoiu conturează, so
bru, personalitatea 
pictorului Rădulescu, 
în timp ce Mihaela 
Mihai (Rădița) are 
puritatea și sponta
neitatea. personaju
lui, fiind însă, u- 
neori, prea expansi
vă, in detrimentul, au
tenticității. Dacă Dra
ga Olteanu creionează 
un personaj savuros in 
rolul circiumăresei, 
iar Mircea Alibulescu 
schițează în trăsături 
sigure portretul in
spectorului, Dan Nuțu 
ni s-a părut mai puțin 
servit de partitura 
utecistului „Treișpe- 
mii". Rolurile episodi
ce aU beneficiat de o 
atentă îndrumare re
gizorală ; menționăm 
dramatismul lăuntric 
al compoziției Ginei 
Patrichi (Tuțuleasa), a- 
pariția suculentă a 
actorului Florin Scăr- 
lătescu (preotul), ca 
și prezența, în rolul 
circiumarului. a acto
rului ' Nucu Păunescu, 
sau apariția dezin
voltă, expresivă a ac 
triței Olga Bucătaru, 
debutantă pe ecran ; 
ei completează cu c- 
lemente de „culoare 
locală" galeria de 
personaje a filmului 
„Bariera" — film cu p 
distribuție in an
samblu bine aleasă și 
de o remarcabilă omo
genitate.

Intențiile regiei au 
fost susținute de mu
zica evocatoare a com
pozitorului Radu Șer- 
ban, de decorurile 
bine imaginate de arh. 
Livu Popa (costumele: 
Lidia Luludis). Și, în
deosebi, de calitatea 
imaginii semnate de 
operatorul George 
Cornea — atît în sec
vențele de interior, cît 
și în exterioarele oare 
dobindesc uneori vir
tuți plastice deosebite 
sau capătă valoare de 
simbol.

După „Răscoala" 
sau „Baltagul", „Ba
riera" se îțigerie prim
ire realizările repre
zentative șle regizora
la A« Mureșan. 
FilrriuT stă mărturie 
unor preocupări artis
tice mature și de
monstrează posibilită
țile pe care le oferă 
creației cinematogra
fice patrimoniul lite
raturii noastre con
temporane, temele in
spirate de lupta revo
luționară a poporului 
român. Este un filon 
generos, a cărui ex
plorare nu poate decît 
să slujească afirmării 
cinematografiei națio
nale, a talentelor de 
care dispune filmul 
românesc.

D. COSTIN
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Tendințe constructiviste
9

în arta ungară

(Urmare din pag. I)

Din nou o întâlnire, 
la Dalles, cu plasti- 
cienii unguri, in cadrul 
udei expoziții care 
intenționează și reu
șește să prezinte, suc
cint și istoric, curențul 
constructivist, larg 
răspindit. în arta plas
tică ungară, în care 
are adinei și puternice 
rădăcini. ' Plasticienii 
maghiari sînt repre- 
zentați acum printr-o 
selecție de lucrări 
menită «ă dezvăluie, 
evolutiv, virtuțiile 
constructivismului, de 
la fazele sale incipi
ente, descifrabile in 
lucrări neincadrate în 
curent și pină la etapa 
lui actuală. Influențe
le. interferențele, în
rudirile, rădăcinile 
comune cu alte orien
tări moderne din plas
tica internațională a 
timpului sint reliefate 
dezinvolt, cursiv, ca 
un lucru bine studiat 
și apoi expus, pe în
țeles, în cadrul _ unei 
„prelegeri" vizuale
convingătoare.

Pe primul plan este 
pusă mereu, contribu
ția artiștilor unguri la 
dezvoltarea curentului, 
faptul că ei au știut 
să-i imprime. încă de 
la începuturi, de la 
primele influențe ale 
lucrărilor lui Cezanne, 
particularități propni. 
Expoziția nu periodici- 
zează, ci tinde să de
monstreze „pe viu" 
specificul autohton al 
curentului, receptor 
sensibil de influente, 
din toate direcțiile, 
care au contribuit net 
la consolidarea lui.

Dintre „părinții" cu
rentului se distinge

fără itndoială Kassâk 
Lajos, publicist, editor 
de^ reviste angajat-, 
remarcabil poet și pro
zator, autor a zeci de 
volume. Cele două
uleiuri cu care este 
prezent în expoziția
bucureșteană, semni- ( 
ficative pentru creația 
și concepția sa sint 
tot âtitea argumente 
care susțin afirmațiile 
lui Vasarely, afirmații

CARNET

PLASTIC
care-i numesc pe Kas- 
săk Lajos și Bortujik 
Sandor printre maeș
trii săi.

E greu, dacă nu Im
posibil, să recompui 
integral curentul con
structivist pentru a-1 
putea pătrunde și pri
cepe in esența și 
structura , sa. Expoziția 
este o „trecere în 
revistă", elocventă de
sigur, dar cu cit mai 
cuprinzătoare cu atit 
mai dificilă în a ie
rarhiza și a trage con
cluzii. Faci cunoștință 
cu o serie de lucrări 
reprezentative, dar 
nu-i poți „cunoaște" 
în meandrele sale cele 
mai intime evoluția.

Oricum însă, valen
țele constructiviste ale 
artiștilor plastici un
guri iși găsesc. în a- 
ceastă expoziție, o 
exprimare coerentă, 
deliberarea rațională a 
actului creator stind 
pe primul plan. Lucru

adevărat atît în cazul 
picturilor mai vechi, 
aparținând unor maeș
tri ca Patkd Kâroly, 
Bereny Robert, B6- 
hacsek Ede, Uzi-, 
găny D., Gadânyi 
■lend, Nemes L. J. sau 
Duray Tibor.' Beck O. 
Fiilop, Bokros Dozsd, 
Csoba Geza, Forgăch 
Hann E. sau Med- 
gyessy Ferenc ; dar 
mai ales e valabil in 
privința sculpturilor. 
Vilt Tibor (șapte lu
crări, în tot atîtea fe
luri de materiale, prin
tre care un impresio
nant „stilp", proiectul 
unei coloane monu
mentale, pentru o fa
brică de ciment), Z. 
Găcs Gyorgy, Segesdi 
Gyorgy (inclusiv pen
tru grafica sa), Ko
vacs Fereno sau a pic
torilor și graficienilor 
Polya Jozsef, Gy Mol
nar I, Gyarmathy Ti- 
hamer. Fajo Jănos sau 
Deim Pal și Balogh L. 
și altor numeroși ar
tiști consacrați, pre- 
zenți prin lucrările 
lor, în aceste zile, la 
expoziția organizată la 
sala Dalles. Expoziție 
în care sînt prezen
tate și lucrări ale 
unor artiști ca : Bort- 
nyik Săndor, Korniss 
Dezso. Nagy Istvan, 
Uitz Bela, Deși Huber 
Istvan, Koszta Jozsef, 
care s-au născut, au 
trăit o vreme și au 
expus în România, 
precum și lucrări ale 
cunoscutului artist de 
origine germană din 
Brașov Mattis Teutsch.

Viorel OPREA

ințele confortabile pe care 
de sute de ani le meritau? 
E aproape sigur că prive
liștea a trecut neobservată. 
Trecătorul obișnuit n-avea 
de unde să știe că . dru
mul camioanelor încăr
cate cu bagaje din acele 
zile de februarie marca un 
început care avea să ducă, 
in 25 de ani, la o realitate 
senzațională : aproape ju
mătate din populația de azi 
a Capitalei a parcurs stră
zile orașului, asemenea ce
lor 47 de familii, in cami
oane, pe grămezi de obi
ecte casnice, pentru a se 
instala in apartamente noi.

Blocul din Aleea Porto
calelor nr. 2 era abia un 
modest început. I-a urmat 
un alt bloc, mult mai mare, 
pe calea Rahovei, apoi un 
altul pe strada Stoian Mi
litant, apoi altele, cite 
două și cite zece o dată. 
Apartamentele noi se nu
mărau, la început, cu ze
cile, apoi cu sutele, cu mi
ile, cu zecile de mii... In- 
tii un bloc, apoi cvartale, 
apoi mieroraioane. Azi, 
cartiere intre'gi de dimen
siunile unui oraș de pro
vincie.

Primele nuclee ale unor 
noi cartiere au apărut ti
mid, in trei, patru colțuri 
de București : Ferentari, 
Bucureștii Noi, Floreasca, 
Apărătorii Patriei...

Cartierul Floreasca, a că
rui construcție a început 
pe cînd cele 47 de familii 
din Aleea Portocalelor săr
bătoreau un an de la mu
tarea in casă nouă, ș-a ter
minat, intr-o primă etapă, 
in 1954, și număra 5 200 
de apartamente. Dizlocase 
una dintre cele mai întu
necate mahalale din Bucu
rești. Asemănător s-au dez
voltat Ferentarii, Bucu
reștii Noi. între timp, în
tr-o mulțime de alte punc
te ale orașului s-au aco
perit cu noi construcții ră
nile deschise, pricinuite de 
bombardamente: pe Calea

Griviței (în zona Gării de 
Nord), pe bd. 1 Mai. pe 
șoseaua Ștefan cel Mare, 
în centrul orașului... Și nu 
mult după asta s-a de
clanșat marea „ofensivă" 
a marilor ansambluri de lo
cuințe amplasate in . toate 
punctele cardinale ale 
Capitalei, cunoscute azi 
cu denumiri de noi ora
șe în marele oraș al 
țării : Titan-Balta Albă 
(numărul locuitorilor de 
aici este egal cu numărul 
locuitorilor orașului Plo
iești), Drumul Taberei, Mi
litari, Berceni, Pajura —

care iau în considerare nu
mărul normal al locatari
lor unui apartament con
vențional, înseamnă că 
700 000 de bucureșteni s-au 
mutat în apartamente noi.

Ce s-a mai schimbat in 
viața locatarilor din Aleea 
Portocalelor 2. primii mun
citori din București care 
s-au mutat intr-un bloc 
nou ? Am fost în vizită la 
cei patru pe care i-am 
citat mai la început și iată 
ce am aflat.

Cazangiul pensionar Ni- 
eolae Popescu (cel oare ve
nise dintr-o gheretă) a

oase de la vârsta de 12 .ani 
dintr-un sat din Ialomița, 
ca să-și facă un roșit. Rost 
însemna, pe atunci, anii 
grei de ucenicie, slugărind 
intr-im mic atelier parti
cular, apoi viața de calfă, 
însurătoarea, camera cu 
chirie intr-o mahala. Ion
Stoica a și ’ uitat acele 
timpuri. De 24 de ani lo
cuiește aici, în condiții o- 
menești, intr-o casă in care 
intră și soarele, și voia bu
nă. Și-a crescut și și-a mă
ritat fata. Acum, de o lună,
a ieșit la pensie și iși cau
tă o ocupație de pensionar.

— Aveam trei ani cînd 
ne-am mutat aici — poves
tește el— și port în mine 
toată copilăria petrecută 
pe străduța asta ; jocurile 
prin Grădina Botanică și 
prin curtea uzinei...

— De la jocurile din uzi
nă vi se trage specialita
tea de azi ?

— Fără î ndoială ! Ai oi, 
in curtea uzinei, m-am ju
cat, apoi, cind am mai 
oresout, am mai și lucrat 
in cite o vacanță... Aici am 
făcut practica de produc
ție și tot aici am lucrat ca 
inginer stagiar... Mai am

Casa care inaugura o epocă
Jiului-Scînteia. A, dar să nu 
uităm Piața Palatului, Ma
gistrala Nord-Sud. Calea 
Griviței, Giulești, Șoseaua 
Giurgiului, Șoseaua Olte
niței, artera Ilie Pintilie- 
Ștefan cel Mare, Șoseaua 
Mihai Bravu, Parcul Flo- 
reașca. Vatra Luminoasă, 
cartierul Cățelu, Șoseaua 
Viilor, cartierul Co- 
lentina... Sau, ca să 
nu lungim lista. să nu 
uităm... Bucureștiul. Citito
rii bucureșteni vor com
pleta, ei singuri, această 
listă mult mai tungă, mult 
mai bogată. Vor adăuga 
aici, desigur, și mulțimea 
construcțiilor fără aparta
mente de locuit, dar care 
sînt totuși în strînsă legă
tură cu ele, cu viața noas
tră de fiecare zi : uzine, 
școli, spitale, policlinici, 
complexe comerciale, case 
de cultură, cinematografe...

De atunci, din iarna anu
lui 1948. în București s-au 
construit mai mult de 
200 000 de apartamente, 
peea ce, potrivit calculelor

crescut aici 7 copii. Erau 
mulți și mici cind au nă
vălit în cele 3 camere ale 
noului apartament. Stăteau 
ore în șir la fereastră și 
priveau bucuroși pe stra
dă ; afară nu le venea să 
iasă pentru că prea mult le 
plăcea casa. Au crescut toți; 
Cine sînt ei acum ? Iată 
cărțile lor de vizită : re
dactor la Editura științifi
că, profesor de matemati
că, maistru electrician, 
muncitoare la „Electromag
netica" ș.a.m.d. Unul lo
cuiește intr-un alt aparta
ment din același bloc. .Unul 
a primit apartament nou 
in Berceni. unui la blocuri 
în Ferentari etc., etc. 13 
nepoți are Nicolae Popes
cu și-i vizitează pe rînd, 
trebuind să facă astfel un 
adevărat tur ’ al noilor car
tiere din București.

Ion Stoica a lucrat 40 
de ani la Uzina Grozăvești 
ca electrician. Pină in ur
mă cu 24 de ani trăise a- 
semenea zecilor de mii de 
muncitori ai Capitalei. Ple-

Pe Gheorghe Pop nu 
l-am găsit acasă. Pensio
nar și el, se afla la adu
narea organizației de partid 
a cartierului. Ana, soția 
lui, coase. Da, au venit în 
București înainte de război, 
din Transilvania, crezind Că 
aici o vor duce mai bine. 
Dar șapte ani au trăit in
tr-o cameră, la calorifer, 
de unde nu vedeau soarele.

— Acum, ce să zic, de 
cînd ne-am mutat aici ne-a 
mers bine. Băiatul a cres
cut, a făcut facultatea, s-a 
însurat și s-a mutat și el 
la bloc, pe bulevardul. Le- 
ontin Sălăjan. Acum e 
plecat in străinătate, de
tașat ca specialist pentru 
un an de zile... Fata s 
făcut și ea școala, e 
măritată, acum stă cu noi, 
ginere-meu e inginer...

Nicolae Toader a crescut, 
tn Aleea Portocalelor, 5 
copii. Discut acum cu unul 
dintre ei, tinărul inginer 
energetician Gheorghe Toa
der : v

și alțî foști tovarăși de 
joacă, de aici, din bloc, de- 
veniti și ei acum energeti- 
câeni.

— Vă mai amintiți ceva 
despre casa în care v-ați 
născut ?

Tinărul inginer suride a- 
muzat :

— Mi s-a povestit. Și 
chiar acum o lună m-a a- 
juns curiozitatea ; am vrut 
să văd măcar locul. Am 
cerut bătrânului adresa și 
m-am dus in Colentina. 
N-am găsit nimic. Nici 
măcar strada... Am găsit o 
magistrală, o autostradă, 
blocuri, un peisaj în oare 
nimeni n-a fost în stare 
să-mi indice, nici măcar 
aproximativ, unde a fost 
cocioaba în care m-am năs
cut eu... Așa că, alte amin
tiri nemaiavînd, mi-am ales 
ca loc de naștere casa asta 
din Aleea Portocalelor, la 
care țin foarte mult... Chiar 
mă gindesc cît de greu o 
să mă despart de această 
casă...

— De ee și cînd o să vă 
despărțiți de ea ?

— Curfrid. Am depus bard 
pentru un apartament pro- 

. prietate personală.
★

Blocul din Aleea Porto
calelor s-a învechit, a de
venit cuib al amintirilor, 
casă părintească... Aproape 
300 de oameni s-au năs- 
out și-au crescut aici, și-au 
împlinit noile destine, 
și au plecat, la rindul lor, 
cu bagajele ântr-un camion, 
in altă parte, in altă casă... 
Dar nu cum făceau părin
ții lor altădată. Nu din
tr-o cocioabă intr-alta, ci 

. dintr-un bloc cu aparta
mente moderne intr-un alt 
bloc cu apartamente moder
ne.

Nu va trece mult (in fond, 
cit e din februarie 1948 ? 
Pagina „Scînteii" nici nu 
s-a îngălbenit bine) și a- 
ceste case, cu noi aparta
mente, vor crește și ele alte 
și alte generații, vor deveni 
case părintești, cu amintiri 
dragi, cu încărcătura lor de 
viață...

Pe atunci — spun azi ar- 
hitecții Capitalei — Bucu- 
reștiul va fi, în întregime, 
nou. Vor apărea și mai mari 
blocuri (cu 17. 22. 24 de ni
veluri), o populație de 
peste 2 milioane de locui
tori va trăi intr-un oraș 
care de mult va fi uitat că 
odată inaugurarea unui 
mic bloc muncitoresc a 
stirnit senzație și a fost 
socotit un eveniment poli
tic atît de important, in
cit a venit, la fața locului, 
însuși premierul țării.

Și, cine știe, n-ar fi de
loc rău să se întimple așa, 
poate că blocul din Aleea 
Portocalelor va fi, pe 
atunci, muzeu : muzeul o- 
birșiilor Bucureștiului so
cialist, și va fi vizitat cu 
interes de bucureștenii dor
nici să vadă cum a fost în
ceputul, cum arăta „pri
mul țăruș" al operei urba
nistice de mari proporții 
înălțate de socialism.
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SOLEMNITATEA INMINÂRII
UNOR ORDINE Șl MEDALII

La Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România a avut loc. 
miercuri la amiază. solemnitatea 
conferirii de ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România unor 
cadre didactice și salariați de la In
stitutul de Educație Fizică și Sport 
din București, pentru merite deose
bite în muncă, cu prilejul aniversă
rii a. 50 de ani de la înființarea 
l.E.F.S.

Distincțiile au fost laminate de to
varășul Emil Bodnaraș. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte Con
stantin Stătescu. secretarul Consiliu
lui de Stat, Traian Pop. adjunct al 
ministrului educației și invățămîn- 
tului.

în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat, personal al tovară
șului Nicolae Ceaușescu, tovarășul 
Emil Bodnaraș a felicitat colectivul 
institutului, considerat printre cele 
mai vechi de pe continent, subliniind 
prețuirea pe care conducerea de 
partid și de stat o acordă, acestui, 
așegămînt de învățămînt superior, ca 
una din instituțiile sociale cu Un rol 
de o deosebită valoare, urindu-i noi 
succese în viitor.

în numele celor decorați, prof, 
univ. Lebn TeodOresdu, rectorul in
stitutului. a exprimat profunda re
cunoștință pentru înalta apreciere a 
activității cadrelor didactice și a stu
denților, angajamentul întregului co
lectiv de a nu precupeți nici un efort 
pentru a realiza .sarcinile ce ii revin 
în lumina hotărîrilor Congresului al 
X-lea și Conferinței Naționale ale 
P.C.R., precum și a mesajului trimis

de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
ocazia sărbătoririi semicentenarului 
I.E.F.S.. privind formarea de cadre 
superior calificate.

• ★

Tot în cursul zilei de miercuri, a 
fost înminat ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste România" clasa I 
academicianului profesor Eugen Bă- 
dărău, pentru îndelungată și rodnică 
activitate științifică și didactică, cu 
prilejul împlinirii Vîrstei de 85 de 
ani.

Au fost prezehți Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de Stat, 
Miron Nioolescu, președintele Acade
miei Republicii Socialiste România, 
loan Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, Traian Pop, adjunct, al ministru
lui educației și învățămintului, Flo
rin Ciorăscu, directorul Institutului 
de fizică, lovițiu Popescu, decanul 
Facultății <je fizică din București.

înmînîndti-i înalta distincție, în nu
mele tovarășului' Nicolae Ceaușescu, 
tovarășul Emil Bodnaraș a felicitat 
pe cel decorat pentru valoroasa sa 
activitate depusă pe tărîmul științei 
Și învățămintului.

Mulțumind pentru distincția pri
mită. ăcad. prof. Eugen Bădărău a 
exprimat sentimentele sale de pro
fundă gratitudine conducerii de 
partid și de stat, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, subliniind că înaltă dis
tincție reprezintă o deosebită apre
ciere atit a muncii sale, cit și a co
lectivelor de cercetători pe care le-a 
condus și îndrumat în îndelungata sa 
activitate.

(Agerpres)

ADUNAREA ACTIVULUI
U. T. C. DIN ARMATĂ

în zilele de 12 și 13 decembrie a.c. 
s-au desfășurat, in aula Afcademifei 
militare, lucrările adunării activului 
U.T.C. din Armata Republicii Socia
liste România. Au partltipat general 
de armată Ion Ionfță, membru su
pleant al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul apărării na
ționale, Ion Traian Ștefâneseti, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.. ministru 
pentru problemele tineretului, gSne- 
râl-colonel Ion Coman, adjunct ăl 
ministrului apărării naționale și se
cretar al Consiliului politic supe
rior, adjuncți ai ministrului, coman
danți de armate și arme, de mari uni
tăți, activiști de partid, membri și 
activiști ai organizațiilor U.T.C. din 
unități și instituții militare de învă- 
țămint.

Adunarea a analizat aspectele prin
cipale ale muncii organizațiilor 
U.T.C. din unitățile și instituțiile mi
litare, modul în care trebuie să

luminată
de sine

(Urmare din pag. I)

România miturilor ci, definită 
cu limpezime pentru toți cei 
care sînt conștienți de unicita
tea mersului ei, România so
cialistă.

„Vegetații" inutile încearcă 
adesea inutil cîntecele noastre ; 
nu izbutim să cucerim totdeau
na inima, cititorului, reâlizînd 
acea comuniune fertilă la care 
visăm. Aducem și in laborato
rul acestei înaripate lirici su
nete încă neconfirmate, ale ex
perimentelor de tot felul, și e 
firesc să înregistrăm și noi —. 
ca toate generațiile de dinain
tea noastră, de altfel — con
fruntări cu opere ale înaintași
lor^ pe care aura, adesea eon- 
'desCendentă, le faCS zdrobitoa
re. Nu refacem tiparele 
Iliac, Coșbuc ori Goga. 
intr-alt timp istoric, 
situați pe alte trepte.
. Țara există, pentru noi, îi 
putem gîndi cu luciditate viito
rul. Iată de ce altele sînt ver
surile noastre decît . cele ale 
„bătrînilor" care trăiau alături 
de ea spaimele unei desfă
șurări haotice, în vreme. Știm 
că nu mai e de-ajuns să 
invocăm armele luptătorilor ca 
pe fetișuri muzeale ; impre
cația ori lamentarea trec 
„dincolo" de cititor. E nevoie 
să dăruim acele creații de ex
cepție care să subsumeze iz- 
bînzile poeziei de azi și care, 
devenite puncte de referin
ță, pot fi pentru tinărul 
scriitor de azi adevărate mode
le pe care se străduie să le a- 
jungă.

Sfertul de veac cit a trecut 
de la întemeierea republicii ne 
poate oferi prilejul cel mai ni
merit de a gîndi — împreună 
— acea simbolică „Antologie" 
a celor mai bune poezii închi
nate țării din cite au scris po
eții de azi prefigurînd durabile 
capitole de istorie a literaturii 
demne de România de azi, dem
ne de sine.

lui Bo- 
Vorbim 
Sintem

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA CONCURSUL NR. 50 
din 13 decembrie 1972

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI :
1 076 2412 221 170 lei, din care 

lei report
EXTRAGEREA I : 3 37 39 
EXTRAGEREA a Il-a : 27 25

34 9 41
20 17 13

LOTO
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

din 8 decembrie 1972
EXTRAGEREA I : Categ. 1 : 2,45 

variante a 43 880 lei ; a 2-a : 11,60 a 
5 561 lei ; a 3-a : 19,55 a 3 299 lei ; 
a 4-a : 28.85 a 2 236 lei ; a 5-a : 
120,95 a 533 lei ; a 6-a : 178,05 a 
362 lei.

EXTRAGEREA a Il-a : Categ. A ; 
I variantă 10% a 99 012 lei ; B : 2,85 
a 20 845 lei ; C : 9,80 a 6 062 lei ; D : 
13,65 a 4 352 lei ; E ; 17,95 a 3 310 lei ; 
F : 41.10 a 1 445 lei ; Z : 1 041,53 a 
100 lei.

Ședința Comisiei Electorale Centrale
pentru alegerea unor deputați 
in Marea Adunare Națională

Comisia Electorală Centrală pen
tru alegerea unor deputați in Marea 
Adunare Națională s-a întrunit in 
ziua de 13 decembrie 1972 și a sta
bilit măsurile ce urmează a fi lua
te potrivit Legii nr. 28/1966 cu pri
vire la alegerea deputatilor în 
Mărea Adunare Națională și în 
consiliile populare. în legătură cu a- 
legerea, la 4 februarie 1973, a unor 
deputați in locurile devenite vacan-

DeiOgăția Ministerului Metalurgiei 
al R. P. Chineze, condusă de ministrul 
Cen Sao-kun, a fost miercuri oaspete 
în județul Hunedoara. Membrii de
legației au Vizitat principalele șecții 
de producție ale Combinatului side
rurgic Hunedoara — furnalele mari 
automatizate, oțel ăria Martin nr. 2 și 
grupul de laminoare — unde s-au în
treținut ou numeroși Siderurgiști și

T

nr.le în circumscripțiile electorale .... 
2 Tîrgu Mureș-Nord, județul Mureș ; 
hr. 4 Caransebeș, județul Caras-Se- 
verin 
Mare
Zău ; _r_. __ ,_r__ T
București, sectorul 7 ; nr.
Ipătescu, municipiul București, sec
torul 1 și nr. 34 Ștefan cel Mare, 
municipiul București, sectorul 2.

; nr. 4 Culciu, județul Satu- 
; nr. 11 Nehoiu, județul Bu- 
pr. 22 Giulești. municipiul 

31 Ana

cadre tehnice de conducere, luînd cu
noștință de succesele obținute în Creș
terea producției și ridicarea eficienței 
economice în acest Important centru 
metalurgic al țăriiV

De asemenea, oaspeții au vizitat în
treprinderea minieră de la Teliuc, care 
furnizează materie primă furnalelor 
de la Hunedoara.

(Agerpres)

Semnarea unor acorduri româno-elvețiene
în urma tratativelor purtate la 

București, la 13 decembrie a avut 
loc semnarea Acordului economic 
intre Republica Socialistă România și 
Confederația Elvețiană, precum și a 
Protocolului privind reglementarea 
plăților dintre Cele două Țari. s

Acordul, care are o valabilitate de 
5 ani, prevede dezvoltarea schimbu-

rilor comerciale 
nomice, tehnice

Documentul a 
tea română de 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior, iar din partea Elveției de 
Raymond Probst,. ambasador în De
partamentul economiei publice.

(Agerpres)

și a cooperării eco- 
și industriale.
fost semnat din par- 
Constantin Stanciu,

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului a- 
facerilor externe al Republicii Alge
riene Democratice și Populare, Ab
delaziz Bouteflika, pentru felicitările 
transmise cu ocazia Zilei naționale a 
Algeriei.

★

Miercuri dimineață delegații de. oa
meni ai muncii și pionieri din Capi
tală au depus coroane de flori la 
placa comemorativă din Piața fostu
lui Teatru Național. în semn de oma
giu adus eroilor proletariatului care 
la 13 decembrie 1918 s-au ridicat 
împotriva exploatării și asupririi ca
pitaliste, pentru o viață mai bună și 
progres social.

La solemnitate, au luat parte re
prezentanți ai Consiliului municipal 
București al sindicatelor, vechi mi- 
litanți ai mișcării muncitorești, par
ticipant la aceste lupte, oameni ai 
muncii din întreprinderile poligrafice, 
pionieri.

în aceeași zi, a avut loc solemni
tatea depunerii de coroane la cimi
tirul Reînvierea, unde sîht înhumați 
o-parte din eroii căzuți acum 54 de 
ani.

După depunerea coroanelor, cei 
prezenți au păstrat un moment de 
reculegere.

Consiliul de Stat a adoptat decre
tele cu privire la aderarea Republicii 
Socialiste România la Fondul Mone
tar Internațional și la Banca Inter-

națională pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare, instituții specializate ale 
O.N.U., cu sediul la Washington.

PLECAREA DELEGAȚIEI DE PARTID
SI GUVERNAMENTALE A REPUBLICII GUINEEA »

Miercuri dimineața a părăsit Capi
tala delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Guineea, con
dusă de Diakite Moussa, membru al 
Biroului Politic Național al Partidu
lui Democrat din Guineea, ministrul 
domeniului interne și securitate, care 
a făcut o vizită in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Gheor- 
ghe Radulescu, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, și de alte 
persoane oficiale.

Vizita delegației

(Agerpres)

Uniunii Socialiste Sudaneze

nntnceascâ pentru a-și aduce 0 con
tribuție sporită la înfăptuirea sar
cinilor ce revin armatei potrivit do
cumentelor Congresului al X-lea al 
P.C.R. și Conferinței Naționale a 
partidului, pentru îndeplinirea la un 
înalt nivel calitativ a planului pre
gătirii de luptă și politice.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvintul general de armătâ Ion 
Ioniță.

într-o atmosferă entuziastă parti
cipants 'a lucrările adunării activu
lui U.T.C. pe armață au adresat o te
legramă Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care se spune : 
„înțelegînd că, în lumina sarcinilor 
trasate de partid, sporește rolul ar
matei ca școală de educație patrio
tică și ostășească, sub conducerea 
organelor de partid, vom pune in 
valoare Întreaga nbasțră pasiune re
voluționară, cutezanța și responsa
bilitatea pentru a ridica pe o treaptă - 
superioară activitatea complexă de e- 
ducație comunistă a tinerilor veniți 
să-și facă ‘datoria față de țară. Ne 
angajăm solemn în fața conducerii 
partidului, a dumneavoastră, tovarășe 
comandant suprem,„că vom consacra 
și. de acum înainte tot ce avem mai 
bun, neprecupețihdU-fte la nevoie 
njei .sîpgele, nici viața, 0 ihdejilihirii 
misiunii sacre ce ni s-a încredințat, 
de a străjui cu vigilență și fermitate 
pămîntul strămoșesc, libertatea, in
dependența și suveranitatea patriei, 
cauza socialismului și a păcii, mi
siune care constituie rațiunea existen
ței și a muncii noastre, a tuturor mi
litarilor, a întregului tineret înfrățit 
în marea familie a României socia
liste".

Deschiderea unei expoziții de artă'■ ■

plastică și aplicată din R. P. D. Coreeană
Sala „Dalles" din Capitală găzdu

iește, ibeepind de miercuri, expozi
ția de artă plastică și aplicată din 
Republica Populară Democrată Co
reeană.

Aici sînt reunite 55 de tablouri — 
realizate în tehnici diferite — Car€ 
reflectă, cu mijloacele specifice ar
tei. momente semnificative din lupta 
eroică a poporului coreean, precum 
și însemnatele succese dobîndite de 
R.P.D. Coreeană în opera de edifi
care 8 societății socialiste. Sint. de 
asemenea, prezentate, peste 50 de o- 
biecte din porțelan, lemn lăcuit și 
os. lucrate cu migală și talent în 
spiritul unei creații artistice cu în
delungate tradiții.

La vernisaj au participat Ioan 
Jinga. vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste. Bră
duț Covaliu. președintele Uniunii 
Artiștilor Plastici, .Stanciu Stoiân, 
secretar general al Ligii de priete
nie eu popoarele din Asia și Afri
ca. pictori, critici de artă, muzeo
grafi. alți oameni de artă și. cultură, 
un., numeros public. *'•....

Au fost de față Li Ho Zâng, înv 
Sărcinat cu afaceri ad-interim al 
R.P.D. Coreene la București, și 
membri ai ambasadei. Era.u prezenți 
șefi de misiuni diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomatic.

în alocuțiUhile rostite cu acest 
prilej, Virgil Almășanu. vicepre
ședinte al Uniunii Artiștilor Plas
tici. și Giang Sok Thi, vicapreședin-

te al Uniunii Artiștilor Plastici 
din R.P.D. Coreeană, au subli
niat faptul că organizarea expozi
ției constituie încă o dovadă a rodni
celor și trainicelor, relații de prie
tenie și colaborare frățească stator
nicite intre cele două țări și po
poare.

Astăzi a apărut noul număr 
(51) al săptăminaiului de poli
tică externă „LUMEA", cuprin- 
zind numeroase artioole, cores
pondențe, reportaje și inter
viuri din actualitatea interna
țională. Interviuri Acordate în 
exclusivitate revistei „Lumea" 
consemnează opinii ale unor 
miniștri de externe din țările 
Europei privind problematica 
securității europene. Un amplu 
articol este consacrat evoluției 
relațiilor României cu țări din 
Africa, Asia și America Latină. 
Subiectele actualității externe 
sin,t comentate în corespondențe 
speciale transmise din. New 
York, Helsinki, Tokio, Moscova, 
Bonn și Bruxelles. Revista pu
blică. de asemenea, documente 
din activitatea partidelor co
muniste și muncitorești, răspun
suri la întrebările cititorilor, re
produceri din presa internațio
nală.

MANIFESTĂRI DEDICATE 
ANIVERSĂRII REPUBLICII

organi- 
jubiliară, 
miercuri, 
dedicată

Conservatorul „Ciprian Porumbes- 
Cu“, Uniunea Compozitorilor și Insti
tutul de istoria artei al Academiei de 
Științe Sociale și Politice 
Zea-ză o sesiune științifică 
ale cărei lucrări au început 
în Capitală. Manifestarea,
aniversării unui pătrar de veac de la 

. proclamarea republicii,. a fost des
chisă de Ion Dumitrescu,președin
tele Uiiiuhii Compozitorilor, care a 
relevat, printre altele, succesele ob
ținute in această perioadă de mu
zicienii noștri, pe plan național și 
internațional, in domeniul creației 
și interpretării.

Comunicările științifice abordează o 
sferă largă de probleme : conceptul 
de națiune in lumina documentelor 
Conferinței Naționale a Partidului
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FOTBAL A

In cîteva rînduri
Astăzi, final de sezon

(Su toate că titlul de campioană de 
toamnă, cu care ne-am obișnuit Să-1 
numim pe liderul clasamentului ia 
finele turului campionatului, nu an
ticipează de fel echipa ce va fi in 
cele din urmă veritabilă campi
oană (cite nu se pot intimpla- în 
15 meciuri viitoare ?). către asemenea 
titulatură tind numeroase echipe. 
Situația de acum, din campionatul 
divizionarelor A. nu apare deci sin
gulară! Steaua, Dinamo și S.C. Bacău 
— azi în această ordine in fruntea 
clasamentului — au șanse, am zice 
în aceeași măsură, să încheie turul 
campionatului pe primul loc.

Favorita acestei „curse in trei" 
pentru șefie este însă echipa Di
namo ; ea joacă acasă, pe stadionul 
din șos. Ștefan oel Mare, cu o for
mație fără veleități în partidele in 
deplasare și a cărei formă din ulti
mele etape nu o prezintă deloc re
dutabilă. Am numit echipa Farul, 
căreia — chiar și in aceste împreju
rări — nu trebuie să i se refuze to
tal șansele în partida de astăzi. 
Steaua și S.C. Bacău vor juca în 
deplasare. Ma-i dificilă ni se pare 
tentativa liderilor. La Brașov, fotba
liștii de la Steagul roșu au știut și 
știu să joace l-a victorie (din 7 me
ciuri — 5 victorii, 1 egal și 1 insuc
ces). Interesant și tocmai de aci di
ficultatea ce i se anticipează este că 
în deplasare, din 5 partide. Steaua

nu a ciștigat niciodată in această 
toamnă (trei nule și două infrin- 
geri). S.C. Bacău, lansată moral de 
victoria și jocul de duminică. în
cearcă să treacă și de Rapid, inten
ție realizabila, știută fiind, pe de o 
parte, insistența cu care atacă băcă
uanii, ca și procentul relativ mare de 
greșeli pe care ii comit... rapidiștii 
in apărare (duminică, la Pitești, două 
gafe ;— două goluri !). Steaua por
nește, totuși, cu o șansă in plus în 
disputa indirectă cu celelalte două 
pretendente : rămîne lideră, chiar 
dacă azi, la Brașov, obține un rezul
tat de egalitate, avantajată fiind de 
golaveraj.

Celelalte cinci partide ale etapei 
suscită, de asemenea, un mare in
teres pentru echipele în cauză, pen
tru suporterii lor. Gazdele sînt, to
tuși. favorite : la Ploiești (Petrolul
— A.S.A. Tg. Mureș), la Cluj (C.F.R.
— Universitatea Craiova), la Petro
șani (Jiul — Sportul studențesc), la 
Arad (U.T.A. — Universitatea Cluj), 
la Reșița (C.S.M. — F.C. Argeș fără 
Dobrin...).

Așadar, o etapă furtunoasă, ce 
poate schimba compleit. clasamentul. 
Singura echipă ce nu speră la îmbu
nătățirea situației — neavînd decît 
în mod teoretic o asemenea posibili
tate — este Sportul studențesc, pur
tătoarea „lanternei roșii".

I. D.

NOTĂ

...„Excepția" putea să lipsească
Punctul de atracție pentru iubitorii 

de sport din Sibiu l-a constituit, în 
ultimele duminici, Păltinișul, cu pîr- 
tiile lui de schi, cu arenele naturale 
pentru patinaj; „la înălțime" au fost, 
de asemenea, săniușul și turismul 
montan, în primul rînd grație unor 
acțiuni inițiate de asociația obștea
scă „Amicii munților". La sfirșitul 
săptăminii trecute insă, topirea brus
că a zăpezii i-a reținut pe cei mai 
mulți sibieni jos, în oraș. N-au avut 
ce regreta nici aici ; prin stăruințele 
C.J.E.F.S., ale diverselor asociații 
sportive și ale Comitetului municipal 
U.T.C. Sibiu, s-au desfășurat o serie 
de acțiuni polisportive.

Iată, de altfel,, cîteva succinte con
statări cu ocazia raidului efectuat în 
acest scop. De la primele ore ale 
dimineții, pînă seara tîrziu. la lumina 
reflectoarelor, pe patinoarul artificial" 
din parcul „Sub Arini" a fost un ade
vărat festival al gheții : peste 3 000 
de amatori de patinaj, din care mulți 
copii la primii pași pe gheață. Record

de participare și la bazinul acoperit 
„Neptun". Sălile de sport au fost și 
ele mai animate ca oricind : iubi
torii de handbal și-au dat întilnire 
în sala „Armata" (str. Ștefan cel 
Mare), unde în cursul dimineții a 
avut loc o competiție de prestigiu, 
„Cupa 30 Decembrie", iar după-a- 
miază întreceri pasionante între echi
pele școlilor sportive. în cea mai 
mare sală de sport a orașului — 
întreceri oficiale divizionare de bas
chet și volei. Sala „Electrica" s-a do
vedit, de asemenea, neîncăpătoare 
pentru iubitorii de popice.

Cunoscind toată această animație, 
cunoscînd in general preferințele 

, pentru sport, pentru mișcare ale șibi- 
enilor. te întrebi de ce una din cele 
mai spațioase săli de sport din Sibiu 
(de pe str. Lomonosov) a fost dumi
nică închisă eu lacătul ? Oare era 
nevoie, neapărat, de... o excepție ?

Nicolae BRLJAX
corespondentul- „Scînteii"

ȘAH • Cu trei runde înaintea în
cheierii turneului internațional de 
șah de la Palma de Mallorca, Florin 
Gheorghiu continuă să se numere 
printre fruntașii clasamentului. El 
are in prezent 7.5 puncte și ocupă 
locul trei, după marele maestru So
vietic Vlktor Korcinoi — (8 puncte 
și o partidă întreruptă) și suedezul 
Ulf Andersson (8 puncte). In runda 
a 12-a. Andersson a ciștigat la Smej- 
kal. iar Korcinoi a întrerupt partjda 
cu Bellon. Florin Gheorghiu a remi
zat in 21 de mutări cu spaniolul Ar
turo Pomar, rezultat consemnat și în 
partidele Liubojevici—Ivkov și Ro- 
batsch—Bilek. • In cadrul „Trofeu
lui campioanelor", competiție femini
nă care se desfășoară în localitatea 
iugoslavă Vrnjacka Banja, s-au dis
putat partidele întrerupte. Iată prin
cipalele rezultate : Eretova — Konar- 
kowska Sokolov 1—0 ; Merlini — Ve- 
roezi 0—1 ; Gaprindașvili — Timmer 
1—0 ; Aleksandria — Ivanka 1—0 ; 
Erenska—Gaprindașvili 0—1 ; Konar- 
kowska Sokolov — Wetstein 1—0 ; 
Timmer — Aleksandria remiză. In 
clasament, după 8 runde, conduc : 
Gaprindașvili (U.R.S.S.) și Veroczi 
(Ungaria) j?u cite 6,5 puncte fiecare. 
Cu numai 4 puncte, Elisabeta " Poli- 
hroniade (România) ocupă locul 7, la 
egalitate cu iugoslava Konarkowska 
Sokolov.

FOTBAL. — în meci retur pentru 
optimile de finală ale „Cupei 
U.E.F.A.", ieri la Milano echipa In- 
ternazionale a repurtat victoria cu 
scorul de 1—0 (1—0) in fața formației 
portugheze Vitoria Setubal. ' Unicul 
punct a fost marcat in minutul 39 
de Bonisegna, care a transformat o 
lovitură de la 11 m. învingători in 
primul joc cu 2—0, fotbaliștii portu
ghezi s-au calificat pentru sferturile 
de finală. Tot în cadrul aceleiași 
competiții, la Belgrad, in prezența a 
peste 75 000 de spectatori, echipa 
iugoslavă Steaua Roșie a dispus cu 
1—0 (0—0) de Tottenham Hotspur. 
A înscris Lazarevici in mințitul 48. 
Cîștigînd primul joc cu 2—0, echipa 
engleză s-a calificat în continuare. 
Pentru „sferturi" s-a calificat și 
echipa iugoslavă O.F.K. Belgrad. în
vingătoare cu 3—1 (0—1), în depla
sare, în fața echipei Beroe Stara 
Zagora (Bulgaria).

VOLEI. — Aseară, la Timișoara, 
în cadrul campionatului național fe
minin de volei s-au intilnit echipele 
Universitatea din localitate și Peni
cilina Iași. Voleibalistele din Iași au 
terminat învingătoare cu scorul de 
3—2.

BASCHET. — în meciul retur pen
tru optimile de finală ale „Cupei cu
pelor" la baschet feminin, echipa 
M.T.K. Budapesta a întrecut, în de
plasare, cu 67—45 (32—22) formația 
franceză A.S.E. Lille. învingătoare și 
în primul joc, baschetbalistele ma
ghiare s-au calificat pentru 1’aza ur
mătoare a competiției.

Delegația Uniunii Socialiste Suda
neze, care vizitează țara noastră la 
invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, a avut, 
in zilele de 12 și 13 decembrie a.c„ 
convorbiri la Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Din partea Uniunii Socialiste Su
daneze, au participat :

— Izz El Din El Sayed, membru 
ăl Bifoului Politic al Uniunii Socia
liste Sudaneze și sâcretar pentru 
problemele muncitorești, membru al 
Adunării Poporului, Kamil Mah- 
goub. membru al C.C. al U.S.S.. Mo
hamed Gubara El Awad, membru al 
C.C. al U.S.S., Abdala Nassr GinaWi, 
membru al C.C. al U.S.S., Șeful Se
cretariatului sindicatelor. Hagwa El 
Sadig El Gozoli, membru al C.C. al 
U.S.S.. membru al Adunării Po
porului. secretar adjunct al Uniunii 
Femeilor, Kamil El Amin El Nour, 
membru al C.C. al U.S.S., conducă
torul asociației țărănești „El Gu- 
naid", Gabriel Mathiang Rek, mem
bru al Adunării Poporului, Bothaina 
Farag Alia din partea Organizației 
de femei din Sudan, El Fatih Ab
dalla Yousif, Shiech Idries Barakat, 
ziarist, și Ahmed Khalid Abdalla, a- 
tașat cultural.

Din partea Consiliului Național al 
Frontului Unității 
rășii :

— Mihai Gere, 
liului Național al 
Socialiste, Mihai 
președinte al Consiliului Național al

.Socialiste tova-

secretar al Consi- 
Frontului Unității 
Drâgănescu, vice-

Frontului Unității Socialiste, Maria 
Groza, membru în Biroul Executiv 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, vicepreședintă * 
Consiliului Național al Femeilor, 
Ion Mărgineanu, membru în Consi
liul Național al Frontului Unității 
Socialiste, secretar al Marii Adunări 
Naționale, Constantin Mirtdreanu, se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Titus Popescu, vicepre
ședinte al Uniunii Naționale a Coo- • 
peratlvelOr Agricole de Producție. 
Ion Dodu Bălan, Vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Vasile Nicolcioiu, secretar 
al C.C. al U.T.C» Cezar Lăzărescu, 
președintele Uniunii Arhitectilor.

în cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească, delegațiile s-au informat re
ciproc asupra preocupărilor actuale 
și de perspectivă ale 
pe care le reprezintă, 
dorința de a dezvolta 
legăturile de prietenie 
schimbul <le experiență și informații.

★
în aceleași zile, delegația Uniunii 

Socialiste Sudaneze a fost primită 
și a purtat convorbiri la Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor. Comitetul Central 
nii Tineretului Comunist. 
Națională a Cooperativelor 
de Producție și Consiliul 
al Femeilor.

organizațiilor 
exprimîndu-și 
în continuare 
care le unesc.

al Uniu- 
Uniunea 
Agricole 
National

(Agerpres)
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pasionantă intr-o seară j

★

vremea

O lectură agreabilă,

de iarnă...

iHHTR-n

cinema

Curiozități, umor, sport in

Comunist Român și implicațiile 
în dezvoltarea culturii noastre muzi
cale ; sentimentul patriotic în muzica 
contemporană românească ; noi con
cepții în arta și pedagogia cintului ; 
chipul republicii oglindit în cin tecul 
popular ; corelația obiectivă dintre 
gen, formă, stil și altele.

Țoț .sub semnul apropiatei aniver
sări, studenții conservatorului bucti- 
reștean au participat la O sesiune 
științifică. în cadrul căreia au sus
ținut comunicări realizate sub îndru
marea profesorilor lor.

Programul celor două sesiuni mai 
cuprinde ; recitaluri, seri de operă, 
concerte, alcătuite din lucrări de 
muzică românească, unele in primă 
audiție.

în cadrul manifestărilor dedicate 
aniversării unui sfert de veac de la 
proclamarea republicii, Ia Biblioteca 
centrală a Ministerului Apărării Na
ționale s-a deschis o expoziție de 
carte românească. Sînt expuse lucrări 
reprezentative din domeniile social- 
politic, beletristic, tehnico-științific, 
apărute în ultimii ani in țara noas
tră, precum și o selecție de carte 
militară românească. (Agerpres)

Ieri în țară : Gerul s-a menținut va
riabil. mai mult acoperit în jumătatea 
de vest. Vintul a suflat* slab, pînă la 
potrivit. Temperatura aerului la ora 14 
Oscila între minus 4 grade la Toplița 
și Joseni și 8 grade la Mangalia. în re
giunile din estul țării ceața a persistat 
In cea mai mare parte a zilei. în Bucu
rești : Cerul a fost variabil. Vintul a 
suflat slab, pină la potrivit. Tempera
tura maximă a fost de 8 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 15, 
ÎS și 17 decembrie. în țară : Vremea 
va fi relativ călduroasă la începutul in
tervalului, apoi se va răci începind din 
nordul țării. Cerul va fi Variabil, mai 
mult noi-os. Vor cădea precipitații slabe 
locale, mai ales in Moldova. Transilva
nia și Maramureș. Vînt cu intensificări 
de scurtă durată. Teriiperaturile mini
me vor fi între minus 6 .șl plus 4 grade, 
Iar maximele între minus 2 și plus 8 
grade. In București 1 Vreme relativ 
călduroasă în prima parte a intervalu
lui, apoi în răcire ușoară. Cerul va fi 
temporar nbros. Vînt potrivit.
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• Bariera : PATRIA — 9,30; 12,15;
13; 17,45; 20,30, MODERN — 8.45:
11; 13,30-; 16; 18.30: 21.
a Cazul Mattei : CENTRAL — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30.
a Săgeata căpitanului Ion : LUMI
NA — 9; 11.15; 13,30: 16; 18,15; 
20.30, GIULEȘTI — 10; 15,30; 18; 
20,15.
• Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
LUCEAFĂRUL — 9; 12,30; 16: 19,30, 
FAVORIT — 9; 12,30; 16; 19.30.
• Marea evadare : SALA PALA
TULUI — 18.30 (seria de bilete — 
4290), BUCUREȘTI — 9; 12,30; 16,30; 
20, SCALA — 9,30; 13; 16,45; 20,15. 
a Frumos, onest, emigrat în Aus
tralia... î CAPITOL — 9,30; 11,45; 
14: 16,15; 18,30; 20.45.
O, Colega mea, vrăjitoarea : TIM
PURI NOI — 9—20,15 în continuare.
• Micul om mare : FESTIVAL — 
9; 11,45: 14,30; 17,45: 20,30. FERO
VIAR — 9; 11,15; 14.30: 17.45; 20.30. 
MELODIA — 9; 11,45: 15,15; 18: 
20,45.
e Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45.
• Bărbatul care a venit după bu
nica : DOINA — 11,15: 13,45; 16: 
18,15; 20,30.

O SUITĂ DE CURIOZITĂȚI DIN LUMEA 
LARGĂ. Din cuprins : • Oameni de ză
padă cu... preț redus • Banul-obsesie 
și banul-iluzie • Vine, vineee !... pe ro
tile • Paradisul hippies-ilor • Chiar stă 
vreodată pisica în coadă ? • Pomul de 
iarnă în variantă ciclistă • Povestea cu 
barza ; dar alta • lear reintră în actua
litate ? • La potou : arbitrul de celuloid 

și-au găsit plasament • Un țap pentru• Fantomele
dl. cangur!
B OPERAȚIA ANULUI ; Doctorul Christian Barnard 

trimite pe adresa cititorilor almanahului „stenograma" 
ultimei sale intervenții senzaționale — Supusă unei ră
ciri pînă la 20 de grade, o fetiță de patru luni este ope
rată pe inimă !
B MANIERELE VESELE INTR-O INTERPRETARE... 

SEMIȘTIINȚIFICĂ : O redescoperire umoristică a unor 
termeni la îndemîna tuturor („° ride", „distracție", 
„duh", „hohot", „poznă", „surîs", „tonic", „vese
lie" etc.)
B O SURPRIZĂ SPORTIVĂ DE ANUL NOU : „Finala 

campionatului mondial de fotbal din 1998 se joacă 
aici I"

ALMANAHUL „SC1NTEI A“ 1973
CADOUL PE CARE ÎL CAUTAȚ1 PENTRU FAMILIA 

Șl PRIETENII DUMNEAVOASTRĂ

• Cu mumie curate : DACIA — 9 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, ARTA
— 15,30; 18; 20,15.
• Bulevardul romului : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21. AURORA — 8,45; 11; 13,15;
15,45; 18: 20,30.
• Don Gabriel — 10; 12; 14, Pot-
Bouille — 16,30 : CINEMATECA
(sala Union).
• Seceră vintul sălbatic : GRI- 
VtȚA —'9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 
20,30, GLORIA — 8,45; 11; 13,30: 16; 
18,30; 20,45, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18,15; 20,45, FLAMURA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Fata care vinde flori : PRO
GRESUL — 10; 15; 17,45; 20,15.
• Anonimul venețlan : BUZEȘTI
— 15.30; 18; 20,15.
• Sfinta Tereza și diavolii : UNI
REA —: 15,30; 18; 20,15.
• Am inculcat legea : BUCEGI — 
13,45: 16; 20,15, DRUMUL SĂRII
— 16; 18: 20.
• In trecere prin Moscova : LIRA
— 15,30; 18; 20,15.
• Vacantă la Roma : VOLGA —
11.15: 13.30; 15.45; 18.15; 20,45,
MIORIȚA — 9; 11,15: 13,30; 15.45; 
18: 20.30.
• Drum in penumbră : VIITORUL
— 16: 18; 20.
• Martin in al nouălea cer : VI- 
TAN — 16; 18; 20.
a A fost odată un polițist : FE
RENTARI — 15,30; 17,45; 20. FLA
CĂRA — 15.30: 18; 20.15.
a Dauria : LAROMET r- 15,30; 19.

• Opera Română : Liliacul — 19 30 
S Teatrul de operetă : My fair

‘dy — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Dulcea 
pasăre a tinereții — 20, (sala Stu
dio) : Travesti — 20.
• Teatrul
— 20.
• Teatrul _ _ __
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureartu) ; D-ale carnavalului — 
20, (sala din str. Alex. Sabia) : 
Valentin și Valentina — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Stana — 19,30.
• Teatrul Giulești : Gilcevlle 
Chioggia — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică- (sala 
Calea Victoriei) : - • • -
— 17, (;K_ X
De ce a furat zmeul
— 17.
• Teatrul evreiesc de stat : Un 
șirag dc perle — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Hanul piraților 
— 19.30.

de comedie : Preșul

„Lucia Sturdza Bu-

din

____ din 
. . Ariciul albastru 

(sala din str. Academleir : iningea ?
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viața internațională
0. N. U. Adoptarea unor rezoluții A

@ ÎN ADUNAREA GENERALĂ
MANIFESTĂRI CONSACRATE

Reuniunea

ANIVERSĂRII REPUBLICII
de la Helsinki

dreptului popoarelor la autodeterminare
NEW YORK 13. — Corespondentul 

nostru C. Alexandroaie transmite :
Adunarea Generală a adoptat re

zoluția supusă votului de Comitetul 
penitru problemele sociale, umanita
re și culturale privind „Importanța 
universală a realizării dreptului po
poarelor la autodeterminare și gră
birii acordării independentei po
poarelor coloniale, pentru garantarea 
efectivă a respectării drepturilor 
omului".

Rezoluția exprimă profunda îngri
jorare a statelor în legătură cu ati
tudinea negativă a anumitor țări 
membre față .de aplicarea rezoluții-

lor Consiliului de Securitate și Adu
nării Generale privitoare la decolo
nizare, rasism și autodeterminare. 
Documentul reafirmă dreptul inalie
nabil al popoarelor la autodetermi
nare, libertate și independentă, recu
noaște legitimitatea luptei lor pentru 
eliberarea de sub jugul colonial și 
dominația străină, condamnă regimu
rile coloniale și rasiste pentru refu
zul de a se conforma hotărârilor 
O.N.U., precum și pe acele state 
membre ale N.A.T.O. care ajută 
aceste regimuri să-și mențină domi
nația asupra popoarelor pe care le 
subjugă.

La Palatul Culturii din Tirana 
a avut loc un spectacol de gală 
prezentat de Ansamblul de cin- 
tece și dansuri populare „Doina 
Gorjului". Au fost de față Thoma 
Deliana, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.A., 
ministrul invățămintului și cul
turii, Rest Malile, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
alte persoane oficiale, oameni de 
cultură și artă, precum și un nu
meros public. A fost prezent, de 
asemenea, ambasadorul român, 
Ion Stoian.

• ÎN COMITETUL POLITIC

Transpunerea io viată a Declarației

Congres Național al P. C. Francez
HELSINKI 13. — Trimisul special, 

Dumitru Ținu, transmite : Miercuri, 
participanții la lucrările reuniunii 
multilaterale consacrate pregătirii 
conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa, care se desfășoară 
în prezent la Helsinki, au luat în 
dezbatere un proiect de program pre
zentat de delegația iugoslavă, privi
tor la desfășurarea lucrărilor reu
niunii. Proiectul este axat în prin
cipal pe problemele de conținut ale 
viitoarei conferințe pentru securitate 
și oooperare în Europa, inclusiv mo
dul de organizare a acesteia.

Delegația Partidului Comunist Ro
mân este copdusă de tovarășul ,Virgil 
Trofjp,, membru al, Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.

în cursul dimineții, participanții au 
ascultat raportul Comitetului Central 
al P.C.F., prezentat de tovarășul 
Georges Marchais, secretar general 
adjunct al Partidului Comunist Fran
cez.

Au Început, apoi, dezbaterile pe 
marginea raportului.

PARIS 13 — Corespondentul nos
tru Paul Diaconescu transmite : 
Miercuri dimineața a început la Pa
latul Sporturilor din Saint-Ouen, mu
nicipalitate din apropierea Parisului, 
cel de-al XX-lea Congres Național 
al Partidului Comunist Francez. La 
lucrări participă aproximativ 1300 de 
delegați — muncitori, agricultori, in
telectuali, studenți — precum și nu
meroși invitați. De asemenea, în sala 
congresului sint 
ale unor partide 
citorești frățești.

avut loc o întîlnire cu reprezen
tanți ai presei centrale, radio
difuziunii și televiziunii ceho
slovace. A fost prezentat un 
program de filme documentare.

★
în orașul finlandez Meenlinna 

a .fost deschisă, sub auspiciile 
filialei Asociației de prietenie 
Finlanda-România și municipa
lității orașului, expoziția de fo
tografii „București — capitala 
României".

Primarul orașului, Leo Koh- 
tala, a evocat, cu acest prilej, 
evoluția ascendentă pe multiple 
planuri a relațiilor româno-fin- 
landeze. Au fost prezenți pre
ședintele Asociației de prietenie 
Finlanda-România. Vilho Siivola, 
și membri ai ambasadei române.

★
La. Kbln a avut loc reuniunea 

„Cercului România" din cadrul 
Comitetului vest-german pentru 
promovarea relațiilor economice 
cu țările socialiste. Intilnirea, or
ganizată în colaborare cu Amba
sada României in R.. F. a Ger
maniei, a reunit numeroși repre
zentanți ai firmelor industriale și 
comerciale, precum și ai băncilor 
vest-germane. Cu acest prilej 
s-au evidențiat noi posibilități de 
dezvoltare a relațiilor economice 
dintre cele două țări.

prezente delegații 
comuniste și mun-

★
In capitala R.P. Polone au fost 

inaugurate „Zilele filmului ro
mânesc". Cu acest, prilej, la ci
nematograful Stearpa a fost pre
zentat un spectacol de gală cu 
filmul „Pădurea pierdută". A 
fost prezentă o delegație de 
cineaști români, condusă de re
gizorul Andrei Blaier. Au parti
cipat reprezentanți ai Centralei 
Difuzării Filmelor din Polonia 
și ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, corespondenți de presă, 
membri ai corpului diplomatic, 
precum și un numeros public. 
A fost de față Mihai Marin, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Varșovia.

■F
La Ambasada Republicii So

cialiste România din Praga a

ÎNFĂPTUIREA UNOR NOI

INDO-PAKISTANEZ
DE IA SIMLA

Constituirea celui de-al VH-lea
Bundestag vest-german

BONN 13 — Trimisul special Ager- 
pres, V. Crișu, transmite: 
avut loc la Bonn ședința 
tuire a celui de-al 7-lea 
vest-german, avînd ca 
punct al ordinii de zi alegerea pre
ședintelui și vicepreședinților acestui 
înalt for vest-german. în funcția de 
președinte a fost aleasă, cu o mare 
majoritate, Annemarie Renger, depu
tată din partea P.S.D., partid care, 
in urma alegerilor de Ia 19 noiembrie, 
dispune în noul parlament de cea 
mai puternică fracțiune.

Annemarie Renger a convocat ur
mătoarea ședință a parlart entului 
pentru 14 decembrie, cînd va avea 
loc alegerea cancelarului federal. 
După cum s-a mai anunțat, președin
ții ‘ ;
P.S.D. și P. 
legerea lui 
funcție.

Miercuri a 
de consti- 
Bundestag 

principal

Willy Brandt dorește să înainteze țoi 
fracțiunii parlamentare a P.S.D. lis
ta completă a noului cabinet, înain
tea prezentării sale în plenul Bun- 
destagului, prevăzută a avea loc la 
15 decembrie.

■■

asupra întăririi securității internatmnale
V

Principalul comitetPrincipalul comitet al Adunării Generale a O.N.U. și-a în
cheiat marți seara dezbaterile asupra ordinii sale de zi, aprobînd 
în prealabil rezoluția elaborată de 48 de state, printre care și 
România, privind „TRANSPUNEREA ÎN VIAȚA A DECLARAȚIEI ASU
PRA ÎNTĂRIRII SECURITĂȚII INTERNAȚIONALE".

■ v
tensificate, facilitînd astfel întărirea 
securității internaționale.

în document se cere tuturor sta
telor să ia măsuri pentru eliminarea 
conflictelor armate care amenință 
pacea și securitatea internațională, e- 
radicarea colonialismului, rasismului 
și dominației străine, precum și a 
altor situații presante din diferite 
zone ale lumii, care împiedică po
poarele să-și exercite dreptul la au
todeterminare și independentă. De 
asemenea, se reafirmă că orice pre
siuni îndreptate împotriva oricărui 
stat pentru a-1 împiedica să-și e- 
xercite în mod liber drepturile sale 
suverane de a dispune de propriile 
resurse naturale, constituie o vidare 
flagrantă a principiilor autodetermi
nării popoarelor și neintervenției — 
așa cum se arată în Cartă — care, 
în cazul continuării lor, pot consti
tui o amenințare la adresa păcii și 
securității internaționale.

în încheierea rezoluției se subli
niază convingerea că abordarea coor
donată a problemelor legate de în
tărirea securității lumii, între care 
dezarmarea, menținerea păcii. Întă
rirea rolului Organizației Națiunilor 
Unite, ar spori în măre măsură efica
citatea diplomatică și politică â Na
țiunilor Unite, inclusiv activitatea A- 
dunării Generale, facilitând astfel a- 
doptarea de acțiuni spre întărirea 
securității internaționale.

Lulnd notă cu satisfacție de fap
tul că evoluția unor tendințe' încu
rajatoare și îmbunătățirea relațiilor 
dintre state pe plan bilateral, regio
nal și multilateral contribuie la în
tărirea securității internaționale, re
zoluția exprimă, în aceiași timp, 
profunda îngrijorare față de persis
tența conflictelor armate și altor si
tuații periculoase din diverse zone 
ale lumii cane solicită atenția ur
gentă a comunității internaționale 
în scopul întăririi securității lumii.

In document se recunoaște că a- 
bordarda coordonată în conformitate 
cu Declarația asupra întăririi secu
rității internaționale, a problemelor 
strâns legate de securitatea lumii, 
dezarmarea și dezvoltarea, inclusiv 
conceptul securității economice co
lective, ar duce la identificarea 
mai precisă a domeniilor în care 
s-ar putea realiza progrese.

Rezoluția reafirmă în mod solemn 
principiile și prevederile conținute 
în Declarația asupra întăririi secu
rității internaționale și apelul, ei ur
gent adresat tuturor statelor de a 
transpune în viață, fără nici o amî- 
nane, toate prevederile declarației.

Totodată, exprimă speranța că ac
tualele tendințe favorabile din ca
drul relațiilor bilaterale, regionale și 
internaționale, inclusiv spre crearea 
de zone de pace și cooperare în a- 
numite regiuni ale lumii, vor con
tinua și că aceste eforturi vor fi in-

• ÎN COMITETUL JURIDIC

Combaterea terorismului international
încheindu-și dezbaterile asupra 

problemei terorismului international, 
Comitetul juridic al Adunării Gene
rale a adoptat un proiect de re
zoluție elaborat de un grup de 14 
sbate în care se exprimă profunda 
îngrijorare în legătură cu sporirea 
actelor de violență și terorism cărora 
le cad victime persoane nevinovate 
și se cere statelor să-și îndrepte aten
ția asupra găsirii unor soluții juste 
problemelor generatoare de astfel 
de acte de violență.

Rezoluția reafirmă dreptul inalie
nabil al tuturor popoarelor la auto
determinare și eliberare de sub ju
gul colonial și al oricăror altor for
me de dominație străină și confirmă 
legitimitatea luptei lor, în special a 
mișcărilor de eliberare națională. In 
document se condamnă continuarea 
actelor de represiune și terorism ale 
regimurilor colonialiste, rasiste și 
străine și negarea de către acestea 
a dreptului legitim al popoarelor la 
autodeterminare și independentă și a 
altor drepturi și libertăți fundamen
tale. De asemenea, rezoluția invită

statele să ia măsurile necesare la 
nivel național pentru combaterea 
terorismului și a cauzelor acestuia, 
să transmită secretarului general al 
O.N.U. opinii și propuneri, privind 
combaterea terorismului și actelor 
de violență pe plan internațional,

ROMÂNIA ALEASĂ
In consiliul o.n.u.d.i.

Adunarea Generală a O.N.U. a 
ales România, 13 alte state mem
bre ale organizației și Republica 
Federală a Germaniei, în Con
siliul Organizației Națiunilor U- 
nite pentru Dezvoltare Indus
trială (O.N.U.D.I.), pe o perioadă 
de trei ani — începîhd cu 1 ia
nuarie 1973.

Consiliul O.N.U.D.I., care se re
înnoiește parțial periodic, este 
format din 45 de state și are ca 
sarcină principală elaborarea de 
programe de cooperare interna
țională prin intermediul O.N.U. 
in domeniul dezvoltării indus
triale.

s» UNIVERSITATEA
NAȚIUNILOR UNITE *
Adunarea Generală a O.N.U. 

a adoptat cu 101 voturi. 7 con
tra și 4 abțineri o rezoluție 
privind crearea unei universi
tăți internaționale oare să poar
te numele de „Universitatea Na
țiunilor Unite".

Potrivit rezoluției, universita
tea va fi formată dintr-un sis
tem de instituții academice, 
coordonate de un organism cen
tral și nu va avea statutul unei 
organizații interguvernamentale. 
Ea iși va dedica activitatea cer
cetărilor in domenii de , acțiune 
imediată în scopul găsirii de so
luții problemelor dezvoltării e- 
conomice și bunăstării popoa
relor.

Președintele Indiei a vizitat 
standul românesc 

de la tîrgul internațional „Asia-72“
DELHI 13 (Agerpres). — Președin

tele Indiei, Varahagiri Venkata Giri, 
însoțit de ministrul comerțului exte
rior, L. N. Mishra, și de alte oficia
lități indiene, a vizitat miercuri 
standul românesc din cadrul tirgu- 
lui internațional „Asia-72“ de la 
Delhi. Oaspeții au fost primiți de 
însărcinatul cu afaceri a.i. A. Gheor-

ghe, de directorul standului și de șe
ful Agenției economice române din 
Delhi.

Președintele V. V. Giri și celelalte 
oficialități indiene au manifestat in
teres față de exponatele prezentate 
de țara noastră și au felicitat con
ducerea pavilionului pentru modul in 
care acesta, este organizat.

DELHI 13 (Agerpres). 
tător de cuvint al Ministerului 
Externe de la Delhi a anunțat că 
trupele indiene și pakistaneze 
tnoeput, miercuri, să se retragă 
unele zone ale teritoriilor ocupate 
de cele două părți în cursul con
flictului armat de la sfîrșitul anu
lui trecut — transmite agenția 
Associated Press. „Retragerile, a de
clarat purtătorul de cuvint, au în
ceput în anumite zone și sint in 
curs aranjamente pentru înfăptuirea 
acestei operațiuni în toate 
toarele".

înfăptuirea acestei clauze a acor
dului indo-pakistanez de Ia Simla, 
semnat în luna iunie a.c.. începe 
după consensul celor două părți pri
vind delimitarea completă a liniei 
de control în Jammu și Cașmir, 
survenit săptămînă trecută, 
patrii luni de negocieri între 
zentanții artnatelor indiană și 
taneză.

Un pur- 
de

au 
din

sec-

după 
repre- 
pakis-

fracțiunilor parlamentare ale 
~'.L.D. au recomandat rea- 

Willy Brandt în această

★ , 
după-amiază.

COPREȘEDINTELE 
PARTIDULUI SOCIALIST 
SOLICITAT SA FORMEZE 
NOUL GUVERN BELGIAN

Anglia. Comitetul pentru pace în Vietnam din Merseyside a organizat la Li
verpool o acțiune de strângere de semnaturi pentru încheierea grabnicâ a 

tratatului de pace cu Vietnamul

Preocupări în direcția
redresării economice

Adoptarea de către 
parlament a propune
rilor guvernului Heath 
privind înghețarea sa
lariilor și a prețurilor 
constituie prima etapă 
dintr-o acțiune mai 
amplă, îndreptată spre 
stăvilirea inflației și 
contracararea fenome
nelor negative care 
s-au manifestat în ul
timul timp în cadrul 
economiei britanice. 
Paralel cu aceste mă
suri, a căror viabilitate 
se întinde,’■ potrivit a- 
probării parlamentului, 
pină la 27 februarie 
1973 (cu posibilitatea 
de a fi prelungite pe 
încă două luni), se în
treprind pași în direc
ția intensificării inves
tițiilor, oare de mai 
bine de doi ani înre
gistrează o curbă des
cendentă, creșterii pro
ductivității și competi
tivității economiei bri
tanice. în toate aceste 
domenii au fost pro
puse proiecte de legi, 
dintre care unele au și 
fost adoptate, stabilind 
cadrul în care guver
nul concepe să-și des
fășoare în viitor acti
vitatea economică.

Desigur, deocamdată 
este prea devreme să 
se poată aprecia efec- / clara secretarul gene- 
tele măsurilor 
prinse. Totuși, 
mele zile s-au 

•lat anumite 
ale unor 
pozitive. 
Times", 
menționat o tendință 
de redresare în dome
niul Investițiilor, pre- 
văzind că o „veritabi
lă creștere nu pare să 
fie prea departe". La 
rândul său, „Times" 
sublinia un început de 
redresare a producției 
în ramura-cheie a eco
nomiei britanice — in
dustria constructoare 
de mașini — ca urmare

a unei intensificări a 
comenzilor interne și 
externe. De asemenea, 
s-a încetinit oarecum 
rata inflației, deși per
sistă multe din feno
menele negative domi
nante in ultimii ani. 
în contextul acestei si
tuații, ministrul finan
țelor, Barber, declara 
că nu ar fi exclus ca 
în viitor „Anglia să 
înregistreze cea mai 
rapidă rată a dezvol
tării din istoria sa".

Această apreciere 
optimistă nu este însă

DE LA CORES
PONDENTUL NOS
TRU LA LONDRA

înpărtășită de opoziția 
laburistă și de sindica
te, care, fără să nege 
elementele pozitive a- 
mintite mai sus (con
siderate însă ca fiind 
conjuncturale), 
zează situația avînd în 
vedere și alte aspecte, 
in special cele de ordin 
social. în această a- 
naliză se relevă fap
tul că, așa cum de-

între- 
In ulti- 
semna- 
indicii 

schimbări 
„Financial 

de pildă, a

ral al congresului sin
dicatelor britanice, 
Victor Feather, „difi
cultățile redresării nu 
sint împărțite în mod 
egal". Numărul șome
rilor rămine în conti
nuare ridicat (deși în 
ultima lună a scăzut 
cu circa 22 000), iar 
nivelul de trai al celor 
ce muncesc continuă 
să scadă, ca urmare a 
creșterii prețurilor, 
chiriilor etc. In schimb, 
profiturile monopolu
rilor urcă permanent. 
Deputatul laburist Mi
chael Foot aprecia 
că actualele măsuri

guvernamentale sint 
menite „să favorizeze 
tot pe cei bogați și să 
arunce întreaga povară 
in spatele celor săraci". 
Pe de altă parte, mă
surile întreprinse de 
guvern întimpină o a- 
numită opoziție chiar 
în rândurile partidu
lui conservator, res
pectiv a aripii sale de 
dreapta, care conside
ră că acestea ar în
grădi „libera inițiati
vă" și ar limita posi
bilitatea de concurență, 

în șăptăminile urmă
toare, cabinetul Heath 
va anunța măsurile pe 
care le consideră ne
cesare pentru faza a 
doua a programului 
său de combatere a in
flației și de redresare 
a economiei — etapă 
care ar putea dura, 
după cum se aprecia
ză, pină în octombrie 
sau noiembrie anul 
viitor. în general se 
consideră că se urmă
rește ca acest program 
să devină operant 

anali-, înainte ,de sfîrșitul a- 
nului 1973, în așa fel 
incit la viitoarele ale
geri generale conser
vatorii să fie în măsu
ră să se înfățișeze ale
gătorilor cu un bilanț 
economic pozitiv.

Pe de altă parte, ob
servatorii sugerează 
că guvernul ar fi acum 
disp.us să înceapă noi 
convorbiri cu sindica
tele în vederea aplică
rii programului. Marile 
uniuni sindicale au de
clarat însă că nu vor 
accepta reluarea dialo
gului atîta timp cit mă
surile de „înghețare" 
vizează in primul rând 
salariile și lasă pre
țurile, în special la 
produsele alimentare, 

în conti-să crească 
nuare.

N. PLOPEANU

0 nouă 
confidențiala cu privire 

la Vietnam
PARIS 13 (Agerpres). — La 13 de

cembrie, Le Duc Tho, consilierul spe
cial al conducătorului delegației - R.D. 
Vietnam la tratativele de la Paris cu 
privire la Vietnam, a avut o nouă 
convorbire confidențială cu Henry 
Kissinger, consilierul președintelui 
S.U.A. pentru problemele securității 
naționale.

DECLARAȚIA M.A.E. 
AL R.D. VIETNAM

HANOI 13 (Agerpres). — Purtăto
rul de cuvint al Ministerului Afaceri
lor Externe al R. D. Vietnam a dat! 
publicității o declarație de protest în. 
legătură cu bombardamentele efec
tuate la 11 decembrie de avioane 
americane, inclusiv aparate B-52, a- 
supra provinciilor Quang Binh, 
Thanh Hoa, Nghe An și asupra zo
nei Vinh Long. în declarație se cere 
Administrației americane încetarea 
imediată a bombardamentelor, mi
nării și blocadei porturilor și a tu
turor celorlalte acte care încalcă su
veranitatea și securitatea R. D. Viet
nam.

BRUXELLES 13 (Agerpres). — 
Regele Baudouin a primit miercuri 
pe Edmond Leburton, copreședinte 
al partidului socialist, căruia i-a ce
rut să formeze noul guvern belgian. 
Leburton a solicitat o perioadă de 
gîndire înainte de a da un răspuns. 
Această nouă tentativă de soluționare 
a crizei guvernamentale belgiene, in
trată în a patra săptămînă, survine 
după eșecul misiunii de negociator 
asumată de Joseph de Saeger, actua
lul ministru el lucrărilor publice.

Willy
R.F.G.,
Scheel,

Miercuri 
Brandt, cancelarul federal al 
președintele P.S.D., și Walter 

de externe, președintele 
avut o nouă întrevedere 

consacrată problemelor formării nou
lui cabinet. La Bonn se consideră că

ministrul
P.L.D., au

agențiile de presă transmit:
A fost parafată o nouă 

convenție consulară tatre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Ungară, in urma 
convorbirilor care au avut loc la Bu
dapesta.

pină la sfîrșitul acestei perioade «• 
va ajunge la o soluție care. să per
mită o substanțială reducere a nu
mărului celor peste 3 000 de militari 
ai trupelor O.N.U.'*.

La Institutul pedagogic „V. I. 
Lenin" din Moscova a avut loc 
o adunare festivă consacrată 
împlinirii a 90 de ani de la naș
terea arheologului și istoricului 
român Vasile Pîrvan. Manifes
tarea, la care au participat nu
meroși studeriți, profesori uni
versitari și asistenți, a fost des
chisă de rectorul institutului, 
P. A. Kașutin. Despre viața și 
opera eminentului savant ro
mân a prezentat o amplă expu
nere profesor doctor în istorie 
T. V. Blavatskaia.'de la Institu
tul de istorie al Academiei de 
Științe al U.R.S.S.

Ministrul afacerilor ex
terne al Canadei, MiteheU 
Sharp, a primit delegația comercia
lă chineză care face o vizită 
Ottawa — -transmite agenția 
Nouă.

la 
China

loc o
celorreuniune a secretarilor 

părți din cadrul Comisiei Mi-■ 
de Armistițiu din Cordea. Cu 
prilej, reprezentantul R.P.D.

La Panmunjon 8 avut
nouă 
două 
litare 
acest
Coreene a protestat Împotriva acțiu
nilor forțelor americane, care con
tinuă să introducă personal comba
tant, vehicule militare și armament 
automat în zona demilitarizată, fapt 
care contribuie la menținerea încor
dării în această regiune. El a ce
rut ca autoritățile militare america
ne să adopte neîntîrziat măsuri în 
vederea încetării acestor acte și pen
tru a evita repetarea lor in viitor.

Consiliul de Securitate 8 
hotărât prelungirea pentru încă 6 luni 
a mandatului de staționare a forțelor 
O.N.U. . în Cipru, „în speranța că

Congresul Partidului So* 
cialist din Japonia a fost 
convocat pentru 7 februarie 
1973 la Tokio. Această hotărâre ■ 
fost adoptată cu prilejul ședinței Co
mitetului Executiv Central al parti
dului care s-a reunit pentru a exa
mina rezultatele alegerilor legislati
ve .desfășurate duminică și pentru a 
stabili programul de activitate în .pe
rioada următoare. La scrutinul par
lamentar P.S.J. și-a sporit de la 87 
la 118 numărul mandatelor in Ca
mera Reprezentanților.

Președintele Republicii 
Arabe Egipt, Anwar sadat, i-a 
primit pe Khaled Al Hassan, mem
bru al Comitetului Executiv aJ Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei (O.L.P.), care se află de cîte- 
va 
te 
la

zii® la Cairo. Au fost examina- 
o serie de probleme referi tear® 
situația rezistentei palestinene.

9 ■
Primul ministru al Marii 

Britanii, Edward Heath, l-a pri
mit pe Mialko Todorovici, președin
tele Adunării Federale a R.S.F. Iu
goslavia, aflat în vizită la Londra. Au 
fost abordate probleme ale colabo
rării in diferite domenii între cele 
două țări, precum și probleme in
ternaționale de interes comun. M. To
dorovici a avut o întrevedere și cu 
liderul laburist, Harold Wilson, cu 
care a discutat aspecte ale colabo
rării iugoslavo-britanice.

Zulfikor Aii Bhutto, preșe
dintele Republicii Islamice Pakistan, 
a primit pe Sarin Chhak, ministrul 
afacerilor externe al Guvernului Re
gal de Uniune Națională al Cam- 
bodgiei, care întreprinde o vizită la 
Rawalpindi. Președintelui pakistanez 
i s-a transmis cu acest prilej, un 
mesaj din partea lui Norodom Sia- 
nuk, șeful statului cambodgian.

La Ulan Bator au început 
convorbirile oficiale 5ntre 
Ladonghiin Rincin, ministrul afaceri
lor externe al R.P. Mongole, și Ște
fan Olszowski, ministrul afacerilor 
externe al R.P. Polone, aflat în vizită 
oficială in Mongolia. Cei doi miniștri 
au discutat probleme legate de dez
voltarea relațiilor bilaterale și unele 
probleme internaționale de interes 
reciproc.

Convorbiri tunisiano-11- 
biOUO Președintele Tunisiei, Habib 
Bourguiba, a avut miercuri con
vorbiri cu președintele Consiliu
lui Comandamentului Revoluției din 
Libia, Moamer El Gedafi, care a so
sit în această țară intr-o vizită ofi
cială de cinci, zile. Cel doi șefi de 
stat au trecut în revistă relațiile bi
laterale, modalitățile de dezvoltare a 
cooperării celor două țări, problem® 
care interesează lumea arabă și u- 
nele aspecte ale situației internațio
nale.

Negocieri
petroliere

între Siria și Irak
DAMASC 13 (Agerpres). — La Da

masc a avut loc o nouă reuniune a 
delegațiilor siriană și irakiană în ca
drul celei de-a doua runde a nego
cierilor privind reglementarea con
tenciosului petrolier dintre cele două 
țări. Prima fază a tratativelor s-a 
consumat luna trecută, timp de o 

, săptămînă, tot in capitala siriană. Se 
știe că, în urma naționalizării, la 1 
iunie, a instalațiilor companiei „Irak 
Petroleum", Siria a cerut dublarea 
redevențelor care îi revin din tranzi
tul petrolului irakian spre coasta 
mediteraneană. Irakul s-a declarat 
de acord cu mărirea redevențelor, dar 
nu în proporția reclamată de 
mase.

.■

ROCI DE 4,5 MILIARDE DE ANI PE LUNA

astronauții au încheiat

• R wt

posibtli- 
celor 
acest 
celei 

pe

Cea de-a doua misiune pe suprafața Lunii a astronauților Eugene 
Cernan și Harrison Schmitt a început miercuri dimineața la ora 1 și 28 
minute (ora Bucureștiului). Cei doi astronauți s-au deplasat cu ajuto
rul „jeep“-ului lunar la o distanță de 6,4 kilometri de locul aselenizării. 
Pe traseu, ei s-au oprit de mai multe ori pentru a recolta mostre de 
sol lunar și pentru a plasa, din loc în loc, mici cantități de exploziv ce 
urmează a fi detonate după încheierea misiunii lor selenare.

După o „excursie" de aproape 7 ore și jumătate, interval în ■ care 
a fost străbătută o distanță de 19,6 kilometri, 
cea de-a doua ieșire a lor pe Lună.

prilejul celei 
doua ieșiri pe 

suprafața Lunii, cei 
doi astronauți ameri
cani, Cernan și 
Schmitt, au cules o 
însemnată cantitate de 
eșantioane de roci. 
După cum se speră la 
Houston, este posibil 
ca vechimea unora 
dintre ele să depă
șească 4,5 miliarde de 
ani și ca, in același 
timp, altele să dateze

dintr-o epocă mai re
centă — aproximativ 
un miliard de ani.

In cadrul unei con
ferințe de presă orga
nizate la Houston, 
șeful echipei de con
trol, Peter Frank. a 
declarat că, dat fiind 
interesul deosebit 
stirnit de caracterul 
neobișnuit al rocilor 
recoltate in craterul 
„Shorty", responsabilii 
programului Apollo

examinează 
tatea revenirii 
doi astronauți in 
loc, in cadrul 
de-a treia ieșiri 
Lună.

Decolarea modulu
lui „Challenger" de 
pe Lună urmează si 
se producă la ora 
prevăzută. respectiv 
vineri dimineața, la 
oră 0 și 56 minute 
(ora Bucureștiului).

Fotografia înfățișeazâ ruta celor trei excursii selenare ale astronaulilor 
Cernan și Schmitt I
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