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Cum se acționează, cum se îndeplinesc 
programele de măsuri pentru pregătirea 
exemplară a noului an de producție ?

PRETUTINDENI,
CU GlNDDL LA
15 DECEMBRIE

Jumătatea lunii decembrie de
vine, in munca pentru înfăptuirea 
cincinalului înainte de termen, un 
moment calendaristic cu totul deo
sebit, Așa cum arăta secretarul ge
neral al partidului la plenara C.C. 
al P.C.R. din noiemorie : „De obi
cei ar trebui ca la 15 decembrie să 
încheiem planul in curs, pentru a 
putea pregăti din vreme producția 
pentru anul viitor". Această pre
țioasă indicație dă dimensiunea 
exactă a preocupărilor subsumate 
întăririi disciplinei de plan, a spi
ritului gospodăresc și, in același 
timp, subliniază si-t de temeinice 
trebuie să fie preocupările menite 
să asigure un demaraj optim ih 
producția fiecărui nou an econo
mic. Transpunerea în fapt a aces
tei cerințe înseamnă, deopotrivă, 
certitudinea realizării înainte de 
termen a planului pe anul in curs 
și garanția bunei pregătiri, sub 
multiple aspecte, a activității in 
fiecare nou an din cincinal. Așa 
cum se arăta la plenară, pentru 
construcțiile de mașini s-a stabilit 
ca eșalonarea realizării planului să 
se facă in așa fel incit tot ceea ce 
trebuie livrat pentru anul 1973 să 
se termine la 15 decembrie 1973, 
astfel ca ultimele 15 zile să fie fo
losite pentru încheierea pregătirii 
producției anului 1974 — sarcină
valabilă și pentru celelalte minis
tere economice. Ce însemnătate 
are înfăptuirea acestei prevederi ? 
Esențial este că se creează premise 
certe pentru a fi încărcate la ma
ximum lunile ianuarie, februarie, 
martie și nu se mai lasă sarcinile 
de plan mai grele pentru septem- 
brieâ octombrie, noiembrie și de
cembrie. Accentul punîndu-se pe 
primele luni și nu pe ultimele, se 
asigură condiții pentru înfăptuirea 

: ritmică a sarcinilor de plan pe 
anul 1973. la parametrii maximali 
și deci ciștigarea celor 15 zile din 
luna decembrie în vederea bunei 
pregătiri a producției din cel de-al 
patrulea an al cincinalului.

Practica din acest an a nume
roase întreprinderi vine să probeze 
cu tăria faptelor temeinicia și rea
lismul acestei sarcini stabilite de 
plenară, importanta ei deosebită. 
Sint zeci și zeci de colective, de în
treprinderi care au anunțat înde
plinirea pînă la 15 decembrie a 
planului anual. După cum sint nu
meroase și județele care au rapor
tat asemenea succese : Botoșani, 
Vaslui, Alba, Neamț, municipiul 
București, Suceava, Brașov. Bihor 
ș.a. Ceea ce cere conducerea parti
dului se verifică a fi cu totul fi
resc și pe deplin realizabil : să 
dăm întreaga măsură a capacității 
noastre de muncă și de bună or
ganizare, să angajăm din plin toate 
forțele pentru a valorifica plenar 
potențialul uman și material al So
cietății. pentru a situa rezultatele 
la nivelul posibilităților noastre 
reale.

Cîștigul de timp prin comprima
rea anului economic capătă dimen
siuni impresionante, care de multe

(Continuare în pag. a Vil-a)

COOPERAREA

program temeinic
O știre din ziarul „Scânteia" de ieri, 15 decembrie, anunța că 

industria județului Brașov a îndeplinit cu 19 zile mai devreme planul 
producției industriale pe primii doi ani ai cincinalului. Un a- 
semenea rezultat de prestigiu, care onorează colectivele unităților eco
nomice, permite obținerea — pînă la finele acestui an — a unei pro
ducții suplimentare de 1,2 miliarde lei față de prevederile cincinalului, 
precum și încheierea pregătirilor temeinice pentru producția anului 
1973, în vederea abordării noului plan la nivelurile sale maximale. în 
legătură cu problemele complexe ce se soluționează în aceste . zile, co
respondentul nostru județean s-a adresat tovarășului IOAN BORDAȘ, 
secretar al Comitetului județean -Brașov al P.C.R., care a relatat :

al unui
alcătuit

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ministrul afacerilor externe 
al R. P. Bulgaria, Petăr Mladenov

înnoirea și modernizarea produse
lor, a tehnologiilor de fabricație sint 
o caracteristică a activității unități
lor noastre industriale. Acest an 
a marcat trece- _______________
rea la fabrica
ția autocamioane- î . • ■ •
rsi Ri?MtoAnNe ?u întreprinderi
motor Diesel. Tot- . ,
tadta1u^aconîel' nu apei mai
ție proprie și In- _________________
trodus în fabrica
ție familia de tractoare de 55 CP, 
precum și 
tractorului de 80 CP. 
nizat, de 
tractoare 
„Electroprecizia' 
acesta, ponderea produselor noi și 
modernizarea reprezintă 57 la sută 
din totalul producției. Aici au fost 
asimilate și introduse în fabricație 
demaroarele selecte și distribuitoa
rele pentru autoturismul „Dacia- 
1300", aparataje de bord, noi tipuri 
de motoare electrice ș.a. In acest an 
s-au aplicai peste 120 de procedee 
tehnologice modeme »an imbu-

-

modelul funcționa! al 
S-a moder- 
familia de 

La uzina 
Săcele, anul

asemenea, 
de 45 CP.

.“ din

ilătățite, care
rea consumurilor 
prime, materiale 
creșterea productivității muncii, re-

au permis reduce- 
de materii 

și manoperă,

eforturi sint cu atît mai necesare 
cît, in anul viitor, producția industria
lă a județului va fi cu 15 Ia sută mai 
mare decîț aceea a anului curent. 
Din acest spor de producție peste 80 
la sută se va obține pe seama crește
rii productivității muncii, iar la ex
port sarcinile cresc și ele cu peste 40 
la sută față de acest an. Datorită mă
surilor luate din. timp, asupra cărora 
nu mă mai opresc, în numeroase în
treprinderi se lucrează, din aceste 
zile, la nivelul ritmului de producție 
prevăzut pentru luna ianuarie 1973.

Aceasta nu înseamnă însă că toa
te problemele au

cu

Ne 
în- 
ră- 
ur-

ducerea prețului de cost. Nu întim- 
plător, în 11 luni, economiile însu- 

• mează 100 milioane lei, iar sporul 
de beneficii — aproape 300 mili
oane lei.

In aceste zile, principalele eforturi 
ale colectivelor de oameni ai mun
cii, ale organizațiilor de partid vizea
ză definitivarea pregătirilor pentru 
producția anului viitor. Măsurile lua
te pînă acum și cele care urmează să 
fie aplicate întăresc convingerea că, 
din primele zile și primele luni ale 
anului 1973, vom obține realizări su
perioare în îndeplinirea sarcinilor de 
plan, la parametri

fost rezolvate, 
preocupă, mai 
tîi, lichidarea 
minerilor în 
mă în ce priveș
te contractarea 
materiilor prime 
și materialelor. 
Ca atare, conlu
crăm strins cu 
Ministerul Indus

triei Construcțiilor de 
UneMe și Electrotehnicii, 
cu celelalte ministere,.
proporția de contractare
40 la sută la începutul acestei luni — 
nu este satisfăcătoare. Acordăm cea 
mai mare atenție și încheierii contrac
telor de colaborare, in special pentru 
fabricația de autocamioane și trac
toare. în acest domeniu există serioa
se restanțe, mai ales la întocmirea 
graficelor de livrare. Deoarece unele 
unități explică această situație prin 
lipsa capacităților de producție, noi

Mașini- 
ca și 

întrunit 
— sub

maximali. Aceste (Continuare in pag. a II-a)

AU ÎNDEPLINIT planul anual
întreprinderile industriale ale Capitalei

în aceste zile premergătoare celei de-a XXV-a ani
versări a republicii, colectivele de muncă din econo
mia Capitalei" au îndeplinit cu 19 'zile mai devreme 
sarcinile de plan la producția-marfă prevăzute inițial 
in planul cincinal pentru anul 1972. Aceste rezultate 
reprezintă devansarea propusă pentru anul 1972, in ve
derea îndeplinirii cincinalului în patru ani și jumătate.

Cu acest prilej. Comitetul municipal București al 
P.C.R. a adresat o telegramă Comitetului Central a! 
Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se scrie :

Înfăptuind indicațiile dumneavoastră. tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ca angajamentele asumate în între
cere să fie concretizate in produse fizice necesare 
economiei naționale și solicitate la export, raportăm 
că întreaga producție suplimentară pe care o vom 
realiza pină la sfîrșitul anului se va materializa în 
motoare electrice.' laminate din oțel și din cupru, lo
comotive Diesel-hidraulice, cabluri telefonice, anve
lope. televizoare, încălțăminte, confecții, tricotaje și 
alte bunuri de larg consum.

Vă informăm, tovarășe secretar general, că, dînd 
expresie indicațiilor dumneavoastră de la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., am inițiat acțiuni menite să 
contribuie la ridicarea calitativă a întregii activități.

Comuniștii, toți oamenii muncii din Capitală, se 
scrie în încheierea telegramei, își exprimă din inimă, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, recunoștința pen
tru neobosita și laborioasa dumneavoastră activitate 
în slujba fericirii întregului popor, propășirii patriei 
noastre socialiste.

întreprinderile industriale 
din județul Ilfov

Colectivele întreprinderilor industriale din județul 
Ilfov au îndeplinit planul anual de producție.

Se estimează că, pină la sfirșitul anului, se va 
realiza, la nivelul județului, o producție suplimentară

de circa 200 milioane lei, îndeplinindu-se astfel anga
jamentul asumat pentru acest an.

Cu acest prilej, Comitetul județean Ilfov al P.C.R. 
a adresat o telegramă Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care oamenii mun
cii din județul Ilfov își exprimă hotărîrea de a munci 
mai bine și cu mai multă eficiență, pentru a obține 
noi succese in îndeplinirea înainte de termen a sar
cinilor actualului cincinal.

întreprinderile Ministerului 
Industriei Ușoare

In seara zilei de 16 deoembrie, întreprinderile Mi
nisterului Industriei Ușoare și-au realizat sar
cinile de plan la producția globală pe întregul 
an. Potrivit calculelor, în timpul care a mai rămas pină 
la sfîrșitul acestei luni, vor fi realizate țesături, tricotaje, 
confecții, precum și utilaje, piese de schimb pentru 
dotarea unităților proprii și alte bunuri în valoare de 
peste 2,3 miliarde lei.

Colectivele de lucrători din industria ușoară au 
adresat cu acest prilej o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care scrie : Raportînd acest suc
ces, gîndurile noastre se îndreaptă către partidul și gu
vernul țării, care ne-au creat condițiile materiale nece
sare, către dumneavoastră, mult iubite tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, care prin indicațiile 
concrete pe care ni le-ați dat de nenumărate ori in 
cursul acestui an, ați făcut posibilă obținerea acestor 
realizări.

Colectivele de lucrători din industria ușoară, se scrie 
in telegramă, sint preocupați în această perioadă pen
tru crearea condițiilor de trecere la realizarea mărețe
lor sarcini ce ne revin din planul d« dezvoltare a eco
nomiei naționale pe 1973.

Sîntem conștienți că aceste sarcini nu sint ușoare, 
dar totuși ele corespund necesităților și posibilităților 
reale ale economiei noastre in plină dezvoltare și ne 
angajăm să nu precupețim nici un efort, pentru a cinsti 
încrederea pe care partidul și dumneavoastră personal 
ne-ați acordat-o întotdeauna.
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REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII
J

La 15 decembrie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România,, a primit pe minis
trul afacerilor externe al R. P. Bul
garia, Petăir Mladenov, care face o 
vizită oficială de prietenie in țara 
noastră.

La întrevedere au participat tova
rășii Ștefan Andrei, secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, Mircea 
Malița, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae Ecobescu, 
adjunot al ministrului afacerilor ex
terne, Nicolae Blejan, ambasadorul 
României la Sofia.

Oaspetele a fost însoțit de Spas 
Gospodov, ambasadorul R. P. Bulga
ria la București, Nicolae Cernev, am
basador, director în Ministerul Afa
cerilor Externe, și Stancio Stankov, 
din partea Secției de politică externă

și relații internaționale a C.C. ad P.C. 
Bulgar.

Ministrul afacerilor externe al 
R. P. Bulgaria a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea tova
rășului Todor Jivkbv, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Bulgaria, un 
cordial salut și cele mai bune urări 
de noi succese în construcția socia
listă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a 
rugat pe oaspete să adreseze tovară
șului Todor Jivkov un călduros sa
lut, o dată cu mulțumirile pentru 
mesajul ce i-a fost transmis, și cele 
mai vii urări de succes in realizarea 
măsurilor de dezvoltare continuă a 
Bulgariei prietene.

în timpul convorbirii a fost subli
niată cu satisfacție eyoluția fructuoa
să a relațiilor dintre cele două par
tide și «state, colaborarea și coope
rarea rcVlriiică în diferite domenii, in 
folosul ambelor popoare.

Dîndu-s^ o înaltă apreciere întâl
nirilor și convorbirilor dintre condu
cătorii de partid și de stat, ai Repu
blicii Socialiste România și Republi
cii Populare Bulgaria, s-a exprimat 
hotărîrea de a se acționa pentru 
transpunerea în viață a acordu
rilor convenite în oadirul recen
telor întilniri dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, spre, bi
nele prieteniei și colaborării româno- 
bulgare, al întăririi unității țărilor 
socialiste și a păcii în lume. .

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale situației Interna
tionale actuale, îndeosebi privind 
securitatea europeană și dezvoltarea 
relațiilor de oollaborare in Balcani.

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

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Petăr Mladenov au rostit scurte toas
turi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
delegația Uniunii Socialiste Sudaneze

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat. al Republicii Socialiste 
România, președintele Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, a primit vineri, 15 decembrie, 
delegația Uniunii Socialiste Sudane
ze, condusă de Izz El Din El Sayed, 
membru al Biroului Politic al Uniu
nii Socialiste Sudaneze și . secretar 
pentru problemele muncitorești, 
membru al Adunării Poporului.

La întrevedere au participat tova
rășii Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, .secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Voitec, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R;. secretar al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R., Mircea Ma
lița. consilier al președintelui Con
siliului de Stat, Mihai Drăgănescu. 
vicepreședinte ai Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
membri ai Biroului executiv al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste — Suzana Gâdea, 
președinta Consiliului Național al 
Femeilor, Maria Groza, vicepreședin
tă a Consiliului Național al Femei
lor, Miror. Nicolescu, președin
tele Academiei Republicii Socialiste 
România, Traian Ștefănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului.

Din delegația sudaneză. care între
prinde o. vizită in țara, noastră, la 
invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, tac 
parte Kamil Mahgoub, membru al 
C.C. al U.S.S.. Mohamed Gubara El 
Awad, membru al C.C. al U.S.S.. 
Abdala Nassr Ginawi, membru al 
C.C. al U.S.S., șeful Secretariatului 
sindicatelor, Hagwa El Sadig El Go- 
zoli, membru al C.C. al U.S.S.. mem
bru al Adunării Poporului, secretar 
adjunct al Uniunii Femeilor. Kamil 
El Amin El Nour, membru al C.C. al 
U.S.S., conducătorul asociației țără
nești „El Gunaid“, Gabriel Mathiahg 
Rek, membru al Adunării Poporului, 
Bothaina Farag Alia, din partea Or
ganizației de femei din Sudan. El 
Fatih Abdalla Yousif. Shiech Idries 
Barakat, ziarist, și Ahmed Khalid 
Abdpl’a. atașat cultural.

Cu acest prilej, 'conducătorul dele
gației a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj din partea pre
ședintelui Republicii Democratic*

Sudan și președinte al Uniunii Socia
liste Sudaneze, general-maior Gaafar 
Mohammed Numeiry, prin care îi 
adresează călduroase urări de sănă
tate și fericire și își exprimă convin
gerea că relațiile dintre Sudan și 
România vor înregistra, în continua
re, o dezvoltare ascendentă și mul
tilaterală.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rîndul său, 
șefului statului sudanez un salut căl
duros de prietenie, iar poporului su
danez urări de bunăstare și prospe
ritate, noi succese în activitatea ce o 
desfășoară pentru dezvoltarea de sine 
stătătoare a țării, pe calea progresu
lui și socialismului.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc s-a consemnat cu satisfacție fap
tul că, în spiritul Declarației româno- 
sudaneze, semnată la Khartum în 
primăvara acestui an, relațiile bilate
rale cunosc o evoluție pozitivă, pe 
multiple planuri, țn interesul ambelor 
popoare, al tuturor forțelor antiim- 
perialiste, al cauzei generale a păcii 
și colaborării internaționale.

în acest context, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a evocat cu plăcere vi
zita efectuată în Sudan, convorbirile 
avute cu președintele Gaafar Mo
hammed Numeiry, întilnirile pline 
de căldură cu populația acestei țări, 
expresie a sentimentelor de priete
nie pe care le nutresc popoarele ro
mân și sudanez.

Oaspeții au exprimat tovarășului

Nicolae Ceaușescu calde mulțumiri 
pentru primirea și ospitalitatea de 
care s-a bucurat delegația, au îm
părtășit impresiile lor, dind o înaltă 
apreciere realizărilor dobindite de 
poporul român in construcția socia
listă.

Șeful delegației sudaneze a ținut 
să exprime cu acest prilej ‘■prețuirea 
conducătorilor și popopului ‘țării sale 
pentru laborioasa și rrebbosita ac
tivitate desfășurată pe plan inter
național de președintele Nicolae 
Ceaușescu pentru instaurarea unui 
climat de pace și înțelegere intr* 
popoare.

Ambele părți și-au reafirmat do
rința comună de a face totul pen
tru a transpune în viață înțelege
rile și acordurile realizate în timpul 
vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Sudan, de a extinde și diversifica 
colaborarea dintre cele două țări și 
popoare, dintre Frontul Unității So
cialiste și Uniunea Socialistă Suda-, 
neză, dintre organizațiile de masă," 
în toate domeniile de activitate...

Au fost abordata. ,de‘> asemenea, 
probleme actuale Trîternaționale, a- 
preciindu-se că1".întărirea- și unirea 
forțelor picii*-’libertății Și progresu
lui^constituie garanția triumfului 
lurfws împotriva imperialismului, 
colonialismului și neopolodialismuluf, 
pentru pace și colaborare intre po
poare. f

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Președintele Conciliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 

1 1 J

a primit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Japoniei

In ziua de 15 decembrie ac., 
președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a pri
mit pe Kanazawa Masao, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare

în calitate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Japoniei 
în țara noastră. (Cuvîntările ros
tite, în pag. a Vil-a).
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cialiste, intensificarea 
participării maselor la 
conducerea statului. Pro
ces cu profunde implica
ții sociale și politice, dez
voltarea acestei unități 
ilustrează grăitor unul 
din principalele izvoare 
ale forței și vitalității o- 
rînduirii noastre sociale 
și de stat. Coeziunea tu
turor claselor și catego
riilor sociale asigură con
dițiile necesare valorifi
cării plenare a tuturor 
resurselor poporului spre 
împlinirea aspirațiilor și 
țelurilor sale, după cum 
reprezintă un factor de 
amplificare' a energiilor 
acestuia, de accelerare a 
ritmului dezvoltării eco
nomice și sociale a tării.

tate prin U.N.C.A.P.), 
frontul dă o nouă expre
sie alianței muncitorești- 
țărănești, baza socială a 
orînduirii noastre. Prin 
includerea în rîndurile 
sale a uniunilor de cre
ație și aț,tor organizații 
ale intelectualității, a ti
neretului, femeilor, meș
teșugarilor, membrilor
cooperației de consum, a 
consiliilor oamenilor
muncii aparținînd națio
nalităților conlocuitoare, 
el unește astfel în cadrul 
său pe toți cetățenii ță
rii, indiferent de profe
sie, naționalitate sau 
stă.

Atît prin faptul 
cuprinde în rîndurile 
aceste consilii, cât și prin

că 
sale

rolul și 
forma 
obiec-

O caracteristică deo
sebit de importantă a 
vieții noastre sociale coh- 
stă în crearea Frontului 
Unității Socialiste, al că
rui rol și atribuții decurg 
dintr-o realitate definito
rie a societății românești 
contemporane — coezi
unea și unitatea sa in
destructibile. Organism 
politic permanent, larg 
democratic și cu caracter 
reprezentativ, el dă ex
presie organizatorică u- 
nității politioe a poporu
lui, unind în jurul Parti
dului Comunist Român, 
ca forță conducătoare, 
principalele organizații de 
masă, obștești și profe
sionale, toate forțele po
litice și sociale ale nați
unii noastre socialiste.

Crearea Frontului Uni
tății Socialiste, 
atribuțiile sale, 
organizatorică și
tivele urmărite, conținutul 
și metodele sale de acti
vitate. sint specifice unei 
republici socialiste. Par
tide și grupări politioe, 
organizații de masă, ob
ștești sau uniuni de crear 
ție activează și în repu
blicile burgheze, dar 
numai într-o republică 
socialistă, numai într-o 
societate unde nu există 
clase antagoniste cu in
terese de neîmpăcat este 
de conceput un organism 
care să înmănuncheze 
toate forțele politice și 
sociale, să consfințească 
și să întărească unitatea 
lor de acțiune, ca o re
flectare a comunității in
tereselor fundamentale 
ale tuturor cetățenilor.

După cum este cunos
cut, chiar în cele mai 
democratice republici' 
burgheze, asemenea fac
tori de natură economi- 
că-socială ca proprietatea 
particulară asupra mij
loacelor de producție ; 
concentrarea capitalului; 
contradicțiile antagoniste 
proprii societății capita
liste și efectele lor pe 
planul luptei de clasă ; 
imposibilitatea soluționă
rii echitabile a conflicte
lor economice, politice, 
sociale, adîncesc scinda
rea națiunii în clase și 
grupări sociale opuse.

Spre deosebire de aces
te realități specifice o- 
rînduirii capitaliste, în 
țara noastră, în sfertul 
de veac care a trecut de 
la proclamarea republicii, 
a avut loc procesul de 
făurire a unității sociale 
și moral-politice a po
porului. La baza acestui 
proces se află profunde
le transformări petrecute 
în anii socialismului în 
structura economică Și 
socială a țării — .gene
ralizarea proprietății so
cialiste în toate ramuri
le economiei, lichidarea 
oricăror forme de exploa
tare și asuprire, dispari
ția antagonismelor socia
le, statornicirea comuni
tății intereselor funda
mentale ale oamenilor 
muncii în temeiul poziți
ei lor egale față de mij
loacele de producție, a- 

^dîncireademocrație^^o-^

FRONTUL

UNITĂȚII

SOCIALISTE

probleme și în realizarea 
unor acțiuni de interes 
obștesc. Totodată, spre a 
da un caracter mai orga
nizat activității F.U.S. Ia 
sate, s-a arătat că organi
zațiile sale sătești vor tre
bui să cuprindă pe toți lo
cuitorii, iar în cadrul con
siliilor comunale, pe lingă 
reprezentanții partidului 
și ai organizațiilor ob
ștești, să fie aleși și re
prezentanți direcți ai ță
rănimii. Aceste măsuri, 
ca și cele vizînd organi
zarea periodică a Confe
rinței Naționale și con
ferințelor județene ale 
F.U.S., includerea în or
ganismele sale de condu
cere — pe lîngă reprezen
tanții partidului și ai or
ganizațiilor componente 
z- a circa 30 la sută mun
citori aleși din rîndul oa
menilor muncii care lu
crează' nemijlocit în pro
ducție, vor întări și mai 
mult unitatea moral-po- 
■litică a întregului popor, 
concentrarea tuturor e- 
nergiilor sale spre în
făptuirea programului e- 
laborat de partid.

La baza întregii activi
tăți a F.U.S. se află pro
gramul de făurire a so
cietății socialiste multi
lateral dezvoltate adop
tat de Congresul X și 
Conferința Națională ale 
P.C.R. în ultimul an au 
fost adoptate un șir de 
măsuri vizînd întărirea 
rolului mobilizator al 
F.U.S., prin asigurarea 
acțiunii convergente a tu
turor forțelor social-poli- 
tice aderente ; astfel a 
sporit rolul F.U.S. în coor
donarea activității orga
nizațiilor componente, în
deosebi în domeniul con
trolului obștesc, al edu
cației, al răspîndirii 
noștlnțelor științifice.

Frontului Unității So
cialiste îi revin atribuții 
importante pe planul 
promovării politicii ex
terne. Scopul urmărit prin 
exercitarea lor este de a 
contribui la întărirea so
lidarității forțelor demo
cratice, progresiste, an- 
tiimperialiste în lupta 
pentru pace, colaborare și 
prietenie între popoare. 
Aceste atribuții sînt reali
zate prin stabilirea de re
lații cu organizații simi
lare în alte țări, prin dez
voltarea dialogului cu 
diferite partide, organiza
ții politioe și social-cultu- 
rale, cu mișcările de eli
berare națională.

Prin întreaga sa acti
vitate, F.U.S. se afirmă 
ca o forță politică tot 
mai importantă în .conso
lidarea coeziuni? tuturor 
forțelor sociale și-politice 
ale republicii, în concen
trarea energiei întregii 
națiuni, sub conducerea 
P.C.R., în opera de făurire 
a socialismului multilate
ral dezvoltat.

Nuntași 
întîrziati, 
dar teferi

X

O strinsă legătură e- 
xistă între activitatea 
Frontului Unității Socia
liste și caracterul profund 
democratic al republicii 
noastre. F.U.S. îndepli
nește rolul unui puternic 
Instrument de atragere a 
tuturor categoriilor de 
cetățeni la activitatea de 
conducere a statului. Așa 
cum se știe, reprezentan
ții oamenilor muncii în 
organul suprem al puterii 
de stat — Marea Adu
nare Națională — și în 
organele locale ale pu
terii de stat — consiliile 
populare — sint desem
nați în adunări organiza
te de Frontul Unității So
cialiste și aleși ca ex- 
ponenți ai frontului, care 
prezintă listele de candi
dați în alegeri.

La temelia E.U.S. se 
află forța clasei munci
toare (reprezentată de 
P.C.R. și de ■; U.G.S.R.)', 
clasa conducătoare în 
statul nostru socialist, 
deținătoare împreună cu 
întregul popor a puterii 
politice și economice ; 
prin structura și funcțio
narea sa el întărește și 
mai mult rolul conducă
tor al clasei muncitoare 
în întreaga noastră socie
tate. Totodată, prin «i- 
prinderea maselor largi 
ale țărănimii (reprezen-

faptul că din toate orga
nizațiile sale componente 
fac parte, în condiții de 
deplină egalitate în drep
turi. alături de români, și 
oameni ai muncii de alte 
naționalități, Frontul U- 
nității Socialiste asigură 
atragerea la conducerea 
statului a naționalităților 
conlocuitoare, întărirea u- 
nității dintre poporul ro
mân și aceste naționali
tăți.

Pe pianul continuei a- 
dînciri a democrației 
noastre socialiste, F.U.S. 
îi revin îndatoriri de ma
re răspundere în atrage
rea tuturor categoriilor 
de cetățeni la marile acți
uni politice, la elaborarea 
politicii partidului și sta
tului. In acest sens, .recen
ta Conferință Națională a 
P.CJS. a. arătat că . e ne
cesar ; ca' frontul să ex
tindă ’ coordonarea ‘ 'Scti- 
vității organizațiilor com
ponente în diferite dome
nii, stimulîndu-le iniția
tiva. Importanța funcției 
democratice a frontului 
este din plin ilustrată de 
faptul că el coordonează 
organizarea dezbaterii pu
blice a diferitelor proiecte 
de legi și hotărîri. F.U.S. 
îi revine sarcina de a în
druma activitatea deputa- 
ților în informarea cetă
țenilor asupra diferitelor

cu-

Articolul următor va 
avea ca temă „Organiza
țiile obștești — partici
pante active la conducerea 
statului11.

Noul hotel din Rîmnicu-Vîlcea

COOPERAREA 
punctul sensibil 

al unui program 
temeinic alcătuit
(Urmare din pag. I)

acționăm intens pentru a asigu
ra cit mai grabnic colaborările 
privind fabricația autocamioane
lor echipate cu motor Diesel. 
Facem apel și la Ministerul In
dustriei Metalurgice să rezolve 
problema laminatelor, în special 
la bare trase și profile, desti
nate uzinelor constructoare de 
mașini din Brașov, uzinei de 
rulmenți, să accelereze încheie
rea contractelor respective de 
către C.S. Reșița și uzina „Oțe
lul roșu".

Cit privește pregătirea investi
țiilor anului viitor, situația se 
prezintă acum mai bine decit in 
anul trecut. S-<au asigurat toate 
condițiile pentru desfășurarea 
normală a lucrărilor în perioada 
de iarnă. Pînă la această dată 
dispunem de peste 90 la sută din 
documentații, iar la construcțiile 
de locuințe proporția este de 
sută la sută. Aceasta are o mare 
însemnătate dacă ținem seama 
de faptul că, anul viitor, sînt 
prevăzute să fie puse în funcțiu
ne 42 de obiective de investiții. 
Acum insistăm să soluționăm și 
problemele legate de investițiile 
instalației de metanol IV, de la 
Combinatul din orașul Victoria 
și ale Combinatului de materiale 
de construcții de la Hoghiz, care 
nu au asigurată integral docu
mentația necesară. Pe de altă 
parte, avem grijă aa beneficiarii 
de investiții să urgenteze obți
nerea avizelor pentru noua tur
nătorie de fontă de Ia Brașov și 
pentru dezvoltarea capacităților 
de fabricație a motoarelor elec
trice de la Săcele, unde se înre
gistrează încă rămîneri în urmă 
și care trebuie lichidate în cî- 
teva zile.

Sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, colecti
vele întreprinderilor puternicei 
industrii brașovene sînt ferm 
hotărîte să obțină, din prima zi, 
prima decadă și prima lună a 
noului an, realizări superioare 
pe toate planurile — conștiente 
fiind că numai în acest fel pot 
îndeplini cincinalul înainte de 
termen.

r

)

(

)

J „minuni
1 pera dc 
j _---------

V

A apărut

„MUNCA
DE PARTID"

nr. 16/1972
Sub genericul „Sărbătorirea a

25 de ani de la proclamarea re
publicii", recentul număr al re
vistei inserează editorialul inti
tulat „Sub semnul eforturilor 
creatoare ale poporului". Titlul 
„Creșterea forței de acțiune a 
organelor și organizațiilor de 
partid" grupează articolele : 
„Perfecționarea continuă a acti
vității de partid și de stat pe 
pian local" de GHEORGHE 
NĂSTASE, „O măsură impor
tantă ' pentru dezvoltarea demo
crației muncitorești" de VIOREL 
BADILA, „Cobadin — destinul 
socialist al unui sat din Dobro- 
gea" de CONSTANTIN MOCA- 
NU, „Roade ale muncii comune, 
înfrățite" de MARIA KEDVEȘ, 
„File de istorie" de GEORGE 
MARA. CORNEL ALMAȘAN 
semnează articolul „Semicente
narul constituirii Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste", iar 
în continuare este publicat arti
colul „Dominanta conferințelor 
pentru dări de seamă și alegeri: 
afirmarea rolului conducător al 
organizațiilor de partid în în
treaga viață economico-socialâ".

La capitolul „învățămîntul de 
partid și propaganda prin con
ferințe" sînt publicate consulta
ții, planuri tematice : „A 25-a 
aniversare a republicii" de PE
TRU IGNAT și IULIAN CÎR- 
ȚÎNA, „Planul de stat pe 1973, 
expresie a noii concepții de pla
nificare" ' “
— datorie 
comunist" 
„România

)

î

I
I

și muncito- i 
nsuri la in- >

de I. ERHAN, „Munca 
de onoare a fiecărui 
de ANGELA DODIȘ, 
— factor activ în o- 
făurii-e a securității 

de I. FlNTINARU,europene'
„Ce avantaje prezintă speciali
zarea și cooperarea în producția 
industrială ? de VIOREL SALA- 
GEAN.

Recentul număr al revistei 
publică, totodată, rubricile : 
„Munca politico-educativă Ia ni
velul exigențelor actuale", „In
tensificarea continuă a vieții in
terne de partid", „Din viața par
tidelor comuniste s' 
rești", Note, Răspunsuri Ia ... 
trebările cititorilor.

Mărfuri care așteaptă 
la poarta... preturilor

CURIER JURIDIC

din 
prin
din

• Acordarea unor ajutoare mame 
lor cu mulți copii.

Răspundem cititoa
relor Maria Predescu 
din Ploiești, Iuliana 
Vornicu din Iași, Vic- 
torița Nicolae din co
muna Valea Călugă
rească și altora, care 
au solicitat lămuriri in 
acest sens.

Pentru sprijinirea fa
miliilor cu mulți co
pii, în urma Hotărîrii 
Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. 
septembrie a.c..
Decretul nr. 411
20 octombrie 1972, se 
acordă, din partea sta
tului, începind cu data 
de 1 noiembrie a.c., a- 
jutoare bănești lunare 
de 200 lei mamelor cu 
8 sau 9 copii și de 300 
lei celor cu 10 sau 
mai mulți copii. Aju
toarele se acordă, atît 
în mediul urban, cît. și 
în cel rural, indiferent 
dacă mamele sînt sau 
nu salariate, coopera
toare, pensionare sau 
dacă realizează veni
turi din alte surse. La 
stabilirea numărului 
de copii se iau în con
siderare, cu condiția 
de a se afla în îngriji
rea mamei, cdpiii în 
vîrstă de pînă la 18 
ani împliniți, cei care 
iși continuă studiile la 
orice formă de învă- 
țăminț, pînă lâ termi
narea lor, dar fără a 
depăși virsta de 25 de 
ani, •• și cei .Incapabili 
de-------- ----- -
de

tatea semnăturii, deoa
rece pentru sincerita
tea celor declarate răs
punde persoana în 
cauză. Reducerea nu 
se acordă retroactiv, 
ci numai din luna in 
care s-a prezentat de
clarația. Dacă ambii 
soți sint angajați, re
ducerea se acordă nu
mai unuia, la alegerea 
lor.

Menționăm că atunci 
cind un salariat, care 
beneficiază de reduce
rea cu 30 la sută a 
impozitului pentrti că 
gre in întreținere mai 
mult de 3 persoane, 
este decorat cu un or
din al Republicii So
cialiste România, el 
are drept și la redu
cerea de impozit (intre 
20 și 50 la sută, în ra
port de clasa distinc
ției) la care dă drep
tul ordinul respectiv.

muncă, indiferent 
vîrstă. De aseme-

„Panglica benzii de mon
taj aluneca lin printre și
rurile de muncitori. Su'.e 
de bucăți de piele în forme 
bizare se transformau — 
treptat, pînă la capătul 
benzii — în pantofi, cizme 
sau ghete".

Cînd relatam — intr-un 
recent reportaj — această 
secvență de la fabrica de 
încălțăminte „Progresul" 
nu ne puteam gindi că o 
parte dim produsele între
prinderii vor ajunge să 
zacă, fără nici un temei, in 
depozite. Și totuși așa se 
întâmplă uneori. Revenind 
la scurtă vreme în fabrică 
am constatat că peste 
20 000 perechi de cizme — 
produs de sezon — în loc 
să «e afle în magazine, 
pentru 
frig și 
puteau 
cii. De

— O 
crezut, 
situația : 
(plus o producție de încă 
circa 3 000 perechi pe zi) 
nu o putem vinde pentru 
că nu are încă... preț — 
ne-a spus tovarășul V. 
Androne, directorul comer
cial al fabricii. Odiseea 
acestor cizme a început 
încă de la 29 aprilie 1972, 
cînd, prevăzători, am întoc
mit din vreme documenta
ția necesară

' - 3
Și 
a 

la

să 
de la 
decit 
talpa 
finit.

afle în
că a venit iarna și e 
plouă sau ninge, nu 
trece poarta fabri

ce ?
să vi se pară de nc- 

dar aceasta este 
marfa respectivă

stabilirii pre- 
mai, Centrala 

încălțămintei 
trimis docu- 
Ministerul In

care, la

țului. La 
pielăriei 
București 
mentația 
dustriei Ușoare, 
rîndul lui, o propune Mi
nisterului Comerțului Inte
rior spre avizare... la 6 
iunie 1972 (aveau oare ne
voie specialiștii din M.I.U. 
chiar de 34 de zile ? — 
n.n.). După alte 13 zile, 
M.C.I. solicită Comitetului 
pentru prețuri acordul de 
aplicare a normativului dc 
preț, care este dat la 17 
iulie (după mai bine de 20 
zile, față de 6 zile cîte sînt 
prevăzute de reglementă
rile în vigoare — n.n.).

...în continuare s-au 
schimbat hîrtii. s-au plim
bat adrese, s-au irosit ore 
bune de muncă și, după 
încă 3 luni, la intervenția 
ziarului nostru, s-a aprobat 
prețul.

Am încercat să dezlegăm

misterul care a făcut 
fie mai lung drumul 
depozit la magazin 
de la ața, pielea și 
brută la produsul
Am ascultat explicații, am 
văzut dosare cu hîrtii ștam
pilate și răsștampilate, 
adrese cu antet și semnă
turi .indescifrabile. Conclu
zia : misterul era... biro
crație. Nu exista nici un 
temei obiectiv pentru a- 
ceastă tărăgănare. Cel mai 
bun argument în favoarea 
acestei concluzii este faptul 
că, după șase luni, prețul 
propus la 29 aprilie a fost 
aprobat întocmai, fără a se 
schimba nimic față de do
cumentația inițială.

Să fie vorba oare de un 
caz izolat ? Din păcate, nu. 
La organele menționate 
aflăm și de existența altor 
situații similare : peste
25 000 perechi de încălță
minte pentru copii se află 
în depozitele fabricii „CIu- 
jana" de mai multă vreme ; 
stabilirea prețului pentru 
pantofii cu fețe de bizon 
pentru copii a durat aproa
pe patru luni ; bretelele 
„Martinel" așteaptă aviza
rea prețului încă din apri
lie ; stabilirea prețului unor 
panglici a durat trei luni.

Toate aceste produse — 
cît și altele — au așteptat 
sau mai așteaptă să intre 
în fabricația de serie, altele 
ca să fie livrate.

Motivele sînt diverse : 
încălțămintea de copii n-are 
încă preț pentru că, pe de 
o parte, exprimarea echi
vocă a ordinului M.C.I. 
3192/1970 dă posibilitatea 
unor interpretări contra
dictorii privind categoria 
de produse în care poate 
fi încadrat acest tip de în
călțăminte, iar, pe de altă 
parte, nu s-a stabilit dacă 
la articolul respectiv se 
aplică sau nu impozitul pe 
circulația mărfurilor. în 
celelalte cazuri, tărăgăna
rea avizării prețului s-a 
datorat fie întocmirii de
fectuoase a documentației 
inițiale de către unitățile 
M.I.U., ceea ce a dus la 
respingerea ei repetată, fie 
analizării superficiale de 
către unii salariați din co
merț a propunerilor de 
preț întocmite de producă
tori.

...Trebuie să subliniem 
că dilemele, aspectele încă 
neelucidate nu constituie 
nota caracteristică în acti
vitatea de stabilire a pre
țurilor. Anual se stabilesc 
prețuri la mii de produse. 
Este «m volum de mun
că important, i 
zierile obiective 
înțeles ; decit 
facă o treabă 
tuiajă, uneori e 
să se lucreze mai 
bine. Pentru că e clar : 
este vorba, doar, de apli
carea în practică a indica
țiilor partidului de ridicare 
a nivelului de trai pnn 
menținerea unui scăzut ni
vel al prețurilor, în condi
țiile creșterii calității pro
duselor. Din păcate, uneori 
— așa cum 
întârzierile 
prețurilor 
unor cauze 
nii lucrători 
toarele de 
M.I.U., M.C.I.

iar întîr- 
sint de 
să se 

de min- 
preferabil 

i încet, dar

s-a văzut — 
în stabilirea 

nu se datoresc 
obiective. U- 
de la sec- 
resort din 
și Comitetul 

pentru’ prețuri s-au plîns 
că volumul de muncă este 
foarte mare — ceea ce ar 
duce la tărăgănări. Am

putut însă constata că o 
bună parte din activitatea 
de stabilire și avizare a 
prețurilor este amplificată 
de greutățile pe care și le 
fac reciproc unii factori 
prin trimiterea și răstrimi- 
terea, de la unii la alții, a 
unor hîrtii cu observații, 
uneori, nejustificate.

Bineînțeles, nu ne propu
nem — și nici n-am putea 
— să stabilim noi 
cite și care anume 
aceste corespondențe 
premerg stabilirii 
zării prețurilor sînt absolut 
necesare și judicioase, și 
cîte nu. Sîntem convinși 
că forurile respective vor 
recepționa semnalul nostru 
și, analizînd cazurile citate, 
ca și altele care mai există, 
vor stabili împreună ceea 
ce trebuie făcut pentru 
normalizarea situației, ast
fel îneît toate mărfurile să 
fie prezente nu în... docu
mentații, ci în magazine, 
acolo unde sînt așteptate 
de cumpărători.

exact 
din 

care 
și avi-

George POPESCU 
Florin CIOBANESCU

Mireasa era din Bertea 
hova) și mirele, Traian Vasile, 
tocmai din comuna Glodeanu — 
Siliștea, județul Buzău, unde 
avea loc și nunta. în acest caz 
se punea întrebarea : 
fie aduși la petrecere 
miresei ? în loc să se 
I.T.A. Buzău, cum era 
tata socru s-a dus la... 
din comună. I-a cerut autoca
mionul de 5 tone al consiliului 
popular și primarul, ...„om de 
suflet", i l-a dat ...cu șofer cu 
tot, ca și cind ar fi fost proprie
tatea lui. Conducătorul auto Ște
fan Bănică — zice ei — „ca la 
nuntă", a gustat vinul mire
sei. A îmbarcat apoi pe cei 
39 de nuntași și a plecat. Plu
tonierul Gheorghe Cremeneanu, 
de la serviciul de circulație al 
miliției Prahova, a zărit însă 
autocamionul care mergea cam 
în zig-zag. Și, bineînțeles, l-a 
oprit. Conducătorul auto, aflat 
sub influența alcoolului, a fost 
amendat cu 500 iei și îndepărtat 
de la volan pentru o lună 
de zile. Nuntașii au ajuns la 
nuntă mai tîrziu, dar teferi. 
Acum rftmîne de văzut cum va 
justifica primarul aprobarea de 
transport în raport ou dis
pozițiile legale în vigoare, care, 
după cum se știe, nu prevăd 
semenea aprobări ?

cum să 
invitații 

adreseze 
normal, 

primarul

nea, se iau în calcul 
și capiii proveniți din- 
tr-o căsătorie ante
rioară a unuia dintre 
soți sau din afara că
sătoriei și aflați în în
grijirea mamei. Așa 
cum se precizează în 
decret, capiii infiați de 
alte persoane sau în
credințați de instanțele 
judecătorești altor per
soane nu se iau în cal
cul.

Ajutoarele se stabi
lesc prin decizie a co
mitetului executiv al 
consiliului popular, în 
raza căruia beneficia
rul iși are domiciliul, 
pe baza copiilor certi
ficate de pe actele de 
naștere și a dovezilor 
prin care se atestă*- 
continuarea studiilor 
sau starea de invalidi
tate, după caz. Plata 
ajutoarelor se continuă 
și după ce numărul de 
oopii avut în vedere 
la acordarea inițială a 
acestora se micșorează 
ca urmare a împlinirii 
vârstei de 18, respectiv 

de ani, a termină- 
studiilor, a dobîndi- 
capacității de mun- 
sau decesului.

Menționăm că, atunci 
cînd mama este dece
dată sau în orice alt 
caz în care, în lipsa 
mamei, capiii se află . .turii, „Industriei 
în îngrijirea tatălui--montare- și sApelor pe 
lor, ajutorul se acordă o perioadă de maxi- 

primind 
pe du rât-a țncadrani, 
pe lingă salariu, și 
pehsia întreagă (Răs
pundem tovarășilor 
Constantin Todea din 
Hunedoara și Marcel 
Ionescu din Cluj).

25 
rii 
rii 
că

acestuia, dacă sînt în
trunite condițiile ceru
te de’ lege, prezentate 
mai sus.

• Reducerea de impozit pentru cei 
care întrețin mai multe persoane

Răspundem cititori
lor A. Manea din Pia
tra Neamț, N. Radu 
din Bacău, F. Con
stantin din comuna 
Bălțești — Prahova, C. 
loan din Brașov și 
alții.

Potrivit art. 5 din 
Decretul nr. 564/1968, 
prin care s-a modificat 
Decretul nr. 153/1954, 
angajații cu un salariu 
tarifar brut de pină la 
2 500 lei lunar, care au 
în întreținerea lor mai 
mult de trei persoane, 
beneficiază de reduce
rea cu 30 la sută a im
pozitului aferent veni
turilor realizate la lo
cul permanent de mun
că. Așa cum reiese din 
textul legii și din une
le precizări ale Mi
nisterului Finanțelor 
(nr. 1554 din 12 sep
tembrie 1970), reduce
rea se aplică numai la 
impozitul pe veniturile 
provenite din salarii, 
precum și la impozitul 
pe veniturile din lu
crări de litere, artă și 
știință, cu condiția ca 
veniturile respective 
să fie realizate la locul 
permanent de muncă.

Se consideră per
soane aflate in între
ținerea salariatului 
cele care trăiesc ex
clusiv din mijloacele 
acestuia și care, indi-

a-

• Pensiona
rii pentru limită 
de vîrstă, ** au 

vîrs-ta la careîmplinit 
unitățile pot cere pen
sionarea lor, 
angaja —
H.C.M. nr. 1332* din 10 
noiembrie a.c. — la fa
bricile de zahăr din 
subordinea Departa
mentului industriei a- 
limentare, din cadrul 
Ministerului Agricul- 

Ali-

se pot 
potrivit

La „Carul 
cu bere“ — 
spumă 
cu carul!

De curind, o echipă de control 
obștesc a făcut un scurt popas 
la restaurantul „Carul cu bere“. 
Cu acest prilej s-a constatat că, 
în localul respectiv, lucrurile nu 
merg... ca pe roate. Mai cu sea
mă, în privința corectitudinii 
față de consumatori. Printre al
tele, ecu fost remăsurate 19 hal
be de bere umplute de barmantil 
Constantin Țăruș. S-a stabilit 
că 17 prezentau o lipsă la măsu
rătoare de pînă la 90 mililitri 
fiecare. Drept pentru care In
specția comercială de stat a mu
nicipiului București a înaintat 
dosarul organelor de procuratu
ră.- Poate Că așa la „Carul cu 
bere", va fi bere mai bine măsu
rată.

• Stabilirea 
domiciliului în 
unele localități 
tieciaraîe orașe 
mari (Răspuns la 
scrisoarea tovarășului 
Nicolae Globașu 
Craiova). Potrivit 
crețului 307/1971. 
bilirea în orașele 
clacate mari a persoa
nelor angajate sau 
transferate din alte 
localități necesare u- 
nităților din subordi
nea ministerelor și al
tor organe centrale se 
poate face numai pe 
baza aprobării nomi
nale a miniștrilor și 
celorlalți conducători 
ai organelor centrale. ‘

domesti- 
în cazul 
pădurii !

(pentru

Gheorghe 
PÎHVAN

202 
de 
de

17 sep- 
relatam 
(„Scîn-

a-
Ne-

Olt, Beznă 
a fost condamnat 

omor la 17 ani închi-

Rubrică redactată de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 
și corespondenții „Scînteii"

sala căminului 
din localitate. Prin

Beznă

ferent că sînt sau nu 
rude cu el, nu au sur
se proprii de venit. 
Pentru a se putea a- 
corda reducerea de 
impozit este necesar 
ca angajatul să aibă 
în întreținere cel pu
țin 4 persoane. Preci
zăm că salariatul res
pectiv nu se include in 
acest număr, iar per
soanele străine, aflate . 
în întreținerea sa, vor 
fi luate în calcul nu
mai dacă locuiesc îm
preună cu el. De ase
menea, în rîndul per
soanelor aflate în în
treținerea angajatului 

se socotesc cele 
primesc bursă, 

de 
sau fondul 

care se plătesc)

nu 
care 
pensii (indiferent 
categoria 
din 
sau sînt Întreținute de 
stat, precum și cei ce 
sînt membri ai unei 
cooperative agricole de 
producție, indiferent 
dacă lucrează sau nu.

Reducerea de impo
zit se acordă pe baza 
unei declarații date pe 
proprip răspundere de 
către angajat, la înce
putul fiecărui an (sau 
ori de cite ori se 
schimbă situația per
soanelor aflate în în
treținere), și certificată 
de conducerea unității. 
Certificarea are în ve
dere numai autentici-

• Drepturile 
de alocație de 
stat pentru copii 
neîncasate se pot 
acorda retroactiv, pen
tru o perioadă de cel 
mult 12 luni, de la 
data cînd au fost ce
rute. (Răspundem to
varășului Vasile Po
pescu din Galați).

20 de consultații vă oferă „AVOCATUL CASEI 
în amplul breviar juridic din

ALMANAHUL SCÎNTEIA

Ce e nou în tulburătorul raport OM-NATURA?

ALMANAH1JI „SC1NTEIA“ 1973
vă prezintă o imagine completă a problemelor mediului în
conjurător, în lumina unor date și opinii de ultimă oră ex
primate de personalități politice și savanți iluștri din nu

meroase țări ale lumii, in ancheta :

OMENIREA ARE UN SINGUR PAMINT
In supliment: OMULE, OCROTEȘTE-MĂ!

Argumente ilustrate la apelul naturii : 24 de fotografii în 
culori, înfâțișînd splendori ale faunei și florei globului 

pâmîntesc

Adevăratul paznic de vînătoa- 
re se cunoaște după grija Pe 
care o poartă în orice îm
prejurare vi,natului. Din 
cest punct de vedere,
oulai Bucăluță, paznic in pă
durea Tivga, fondul Sihlea 
(Vrancea), merită aprecieri la 
superlativ. .Anul acesta, el a în
grijit, împreună cu soția, nu mai 
puțin de... 21 iezi de căprioară. 
Cifră respectabilă «îiar cînd 
e vorba de vietăți 
ce, dar mai cu seamă 
acestor făpturi ale 
Desigur, despărțirea 
că in cele din urmă ea a 
avut loc, iezii fiind trimiși să 
populeze unele fonduri cinege
tice din județul Caraș-Severin) 
n-a fost deloc ușoară. Inimosul 
paznic de vînătoare așteaptă alte 
sezoane, cu alți iezi.

Baticuri 
clandestine

Trenul internațional nr. 
intrase in țară prin punctul 
frontieră Curtici. O echipă 
lucrători vamali și militari care 
asigură serviciul de jrontieră a 
trecut în control prin vagoanele 
garniturii. In spătarul unei ban
chete și în alte anexe dintr-un 
vagon s-au găsit ascunse nu 
mai puțin de 948 de baticuri din 
lină cașmir și cîteva bluze băr
bătești din fibre sintetice. In
tenția de introducere ilegală a 
mărfurilor în țară era clară. 
Nimeni nu a revendicat insă nici 
un drept asupra lor. Așa stind 
lucrurile, mărfurile respective 
au fost confiscate.

și-a primit 
pedeapsa

în noaptea de 16 spre 
tembrie a.c., așa cum 
în cadrul acestei rubrici 
teia" nr. 9286), Beznă Alexandru
din satul Dranovăț, comuna Gă- 
neasa (Olt), după ce s-a îmbătat 
l-a înjunghiat pe Dumitru Chi- 
riță. Arestat imediat, după 
definitivarea anchetei. B.A. a 
fost deferit instanței de jude
cată. Procesul a avut loc acum 
cîteva zile în 
cultural
sentința pronunțată de Tri
bunalul județean 
Alexandru 
pentru 
soare.
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„Zona sud" — zona industrială care și-a... anexat spiritual străvechea cetate a Buzău
lui, ridicind-o către civilizație și bunăstare (imaginea de sus). Fabrica de geamuri : aici 
sînt produse, printre altele, și parbrizele modernelor autoturisme „Dacia" (imaginea 

de jos)

un dar al industrializării
...Frunzărim tomul în

gălbenit al unei mono
grafii buzoiene de la în
ceputul veacului Și punem 
degetul, la întîmplare, pe 
un nume de comună : Po
goanele. Citim : „Locui
tori : 4 200... Știutori de 
carte : 374... Circiumi :
39...“ Fără comentarii.

...Citim într-o statistică 
a Comitetului provizoriu 
orășenesc pe anul 1948 : 
„La un număr de 43 300 de 
locuitori, orașul Buzău 
consemnează 5 297 de a- 
nalfabeți, adică 13,4 la 
sută din populație".

...Transcriem dintr-o dare 
de seamă a organului local 
administrativ pe anul 
1966 : „La o populație de 
56 380 de locuitori, muni
cipiul Buzău numără 7 496 
de cadre cu pregătire me
die și superioară de spe
cialitate".

...Reproducem, concen- 
trindu-1, un anunț apărut 
nu demult in presa co
tidiană : „Facultatea de 
subingineri pentru utilaje 
mecanice, industria mate
rialelor de construcții din 
Buzău, recent înființată, a- 
nunță că examenul de ad
mitere va avea loc în zi
lele de 1 și 2 decembrie 
1972, Ia sediul facultății, 
din incinta Fabricii de 
geamuri din Buzău". In- 
vățămînt superior în orașul 
pe care republica îl găsise 
cu o zestre de 13,4 la sută 
analfabeți ? Nimic mai fi
resc, ni se răspunde, de 
vreme ce sîntem un oraș 
puternic industrializat.

Secole într-uri pătrar de 
veac ?

★

...Nu, în cazul de față, 
intr-un răstimp mult mai 
scurt. Pentru că Buzăul, 
străveche cetate româ
nească, „Bănie a Mun
teniei". cum le place lo
calnicilor s-o numească, 
citind bătrîne documente, 
și-a cunoscut dezvoltarea 
plenară, explozivă, in anii 

k______________________

de după Congresele al IX- 
lea și al X-lea ale partidu
lui, adică in perioada de 
cînd patria și-a înscris pe 
frontispiciu numele care-i 
atestă ridicarea pe încă o 
treaptă a noii sale istorii : 
REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMÂNIA. Iată. in a- 
cest sens, „calendarul", 
pe ultimii șase ani, al in
dustrializării Buzăului. 
1936 : undeva, pe maida
nele cu bălți și ciulini din 
sudul orașului, intră in 
funcțiune Fabrica de sir- 
mă și produse din sirmă. 
Edificiul este impunător ; 
totuși el apare încă stin
gher în vastitatea cimpu- 
lui gol și neproductiv, de 
sărătură. 1968 : debutează 
Fabrica de zahăr. Pentru 
prima dată în istoria agro- 
alimentară a zonei, o par
te din bogata recoltă de 
sfeclă a județului este 
transformată în cristale1 
dulci „la ea acasă"... Și tot 
in acest an este dată în 
folosință Centrala electrică 
de termoficare a zonej in
dustriale. Pentru că, acum, 
la Buzău, se poate vorbi 
de o zonă industrială. Su
dul cu maidane și slatină 
al orașului se înfățișează 
acum ca partea cea mai 
modernă a așezării, făcin- 
d-o conștientă de propria ei 
forță și capabilă să-și pre
figureze chipul viitor... Un 
viitor foarte apropiat, un 
viitor care înseamnă a- 
cum. Acum, cînd tot mai 
multe eșaloane muncito
rești — constructori sau 
specialiști ai noilor între
prinderi — vin să spo
rească în mod revelator 
populația orașului (intre 
1966—1970 populația Bu
zăului crește de la 56 380 
la 71 300 de locuitori). A- 
cum, cînd acest impresio
nant spor uman dă așeză
rii alt tonus vital, alte rit
muri, alte perspective pro
fesionale (în 1971 județul 
avea să numere 1441 de 
elevi ai școlilor cu carac
ter economic-industrial și 
743 ai. celor pedagogice). 

Acum, cind întregul oraș 
este chemat să țină pasul 
cu anexa sa industrială — 
fiind, de fapt, sub raport 
spiritual, el, orașul, o a- 
nexă a noij zone, conver- 
tindu-se, prin ea, către ac
cederea spre o nouă civi
lizație — civilizația indus
trială. Iar aceasta în
seamnă, în paralel cu con
strucțiile industriale, clă
direa de noi locuințe (5 353 
de familii buzoiene s-au 
mutat în ultimii ani in 
casă nouă) ; înseamnă edi
ficii social-culturale pe 
măsura unor noi realități. 
...Acum, cînd, consecință fi
rească a permanentei dez
voltări a construcțiilor, în 
1970 este înălțată și începe 
să producă o nouă unitate 
industrială : Fabrica de pre
fabricate din beton, „fa
brica de case", cum o nu
mesc, nu fără mindrie. lo
calnicii... Acum „Zona 
sud" constituie o realitate 
obișnuită, familiară pen
tru cetățenii noului Bu
zău. Incît, în 1971, atunci 
cînd zona se îmbogățește 
cu o nouă întreprindere, 
cu o nouă „industrie" — 
Fabrica de geamuri — bu- 
zoienii înregistrează eve
nimentul ca pe o firească 
completare a contextului 
general.

...File de istorie indus
trială. Repere pe drumul 
devenirii unui municipiu 
și unui județ care au cu
noscut, în numai șase ani, 
trecerea directă la indus
tria cea mai avansată. 
...1972 : a intrat in func
țiune Fabrica de mobilă 
de la Nehoiu (patru' nive
luri. flux tehnologic pe 
verticală și orizontală, 13 000 
de garnituri pe an, pro
duse intr-un spațiu indus
trial modern, cuprins in 
numai citeva sute de me
tri pătrați), iar la Rm. Să
rat Fabrica de garnituri 
pentru frîne și etanșare a 
și produs primele șarje de 
„Marsit" (astfel. dificilul 
„Klingerit", atit de necesar 

industriei de mașini auto, 
se produce, pentru prima 
oară în țara noastră, pe 
meleaguri buzoiene...). Ce 
distanță este intre aceste 
elemente, ale unei indus
trii construite, organizate 
tehnologic și productiv 
după cerințele la zi ale 
tehnicii mondiale, și ma
rele procent de analfabeți 
— tipic zonelor eminamen
te agrare — pe care-1 pre
luase republica de la 
fosta orînduire ? Răspunsul 
cel mai potrivit nu l-ar 
putea da decit metafora, 
cită vreme, cifric, terme
nii capătă dimensiuni de-a 
dreptul incredibile. De 
pildă, dacă notăm produc
ția globală industrială a 
anului 1960 cu cifra 100, 
pentru anul 1971 în dreptul 
aceluiași reper va trebui 
să notăm valoarea : 1 114 ! 
...Sînt dimensiuni Și rit
muri specifice noii condi
ții a țării, noului ei nume, 
impetuozității cu care se 
dezvoltă, se perfecționează, 
străduindu-se să se alinie
ze cît mai repede țărilor 
cărora condițiile istorice 
le-au îngăduit o mai rapi
dă dezvoltare.

Semne ale acestui efort 
oferă și alte realități ale 
Buzăului. Recent, cea mai 
veche întreprindere in
dustrială buzoiană — Fa
brica de prelucrat mase 
plastice — și-a aniversat 
două decenii de existență. 
Au fost sărbătorite cu a- 
cest prilej bunele rezultate 
obținute în producție, a 
fost împărtășită bucuria 
răsplătirii de către condu
cerea de partid și de stat 
cu inalta distincție „Or
dinul Muncii" clasa I ; 
și n-au lipsit urările de 
succes rostite de repre
zentanții — mulți — ai in
dustriei de azi a Buzăului. 
De subliniat este faptul că 
printre invitați s-au numă
rat și reprezentanți ai me
diului rural : primari de
comune. președinți de
C.A.P.-uri, secretari de 

comitete comunale de par
tid. Reprezentanți ai țără
nimii județului, care oma
giază industria ? Da, dar 
nu numai atit. Ei se aflau 
acolo și ca reprezentanți ai 
unei noi realități a timpu
lui nostru, ai acestei vîrste 
a republicii : ea reprezen
tanți ai INDUSTRIEI RU
RALE.

★

Investigăm harta ju
dețului. Căutăm anume 
denumirile înscrise cu li
teră mică. Notăm : Berea : 
turnătorie de bronz... Be- 
ceni : turnătorie de alu
miniu... Pogoanele : tur
nătorie de fontă și alumi
niu... într-o altfel dc le
gendă a acestei hărți, 
localitățile respective ar 
trebui să fie indicate și 
printr-un simbol grafic, 
poale o flacără. Sînt pri
mele semne ale intrării a- 
cestor vechi așezări rurale 
pe drumul civilizației in
dustriale. Primele, dar nu 
singurele în acest județ, 
unde 54 de consilii popu
lare comunale și-au în
ființat secții de transpor
turi auto pentru prestări 
de servicii, unde alte 41 
de consilii populare diri
jează secții de zidari și 
zugravi, de sobari și dul
gheri, unde țăranii își a- 
daugă meșteșugului mile
nar pe acela al îmblînzirii 
metalului, al racordări) la 
rigorile procesului tehno
logic, ale planului de pro
ducție și financiar. (Be- 
cenii au dat o producție 
anuală de aproape un mi
lion de lei, Pogoanele — 
de peste șapte milioane, 
Berea — de peste 12 mi
lioane...) Sint realități care 
arată că afirmația „Buzău 
— un dur al industrializă
rii" trebuie raportată nu 
numai la mediul urban al 
acestui județ, nu numai la 
zonele industriale propriu- 
zise. ci la întregul spațiu 
de muncă și viață al ju
dețului. la toate domeniile 
de activitate materială sau 

spirituală. Pentru că. iată, 
in acest al 25-lea an al 
republicii — an in care 
Buzăul se mindrește cu a- 
vîntul deosebit pe care l-a 
cunoscut procesul de in
dustrializare. de urbanizare 
a satelor sale — agricul
tura a înregistrat și ea 
performanțe fără prece
dent : cea maj mare pro
ducție de grîu și porumb 
la hectar din întreaga is
torie a locurilor ; o recol
tă monumentală de sfeclă 
(în unele cooperative s-au 
atins și medii de cîte 
50 000 de kg la hectar !) ; 
desecări pe o suprafață de 
20 000 de hectare ; înier- 
bări de terenuri care au 
dus la obținerea a cîte 40 
de tone de masă verde la 
hectar de pe locuri ce pă
reau iremediabil sterpe...

Există oare o corelare 
intre efortul de industria
lizare a satelor — cu sti
lul de muncă riguros, me
todic pe care-1 presupune 
acest efort — și succesele 
fără precedent ale agricul
turii ? Fără îndoială că da. 
Datele intime ale acestui 
raport, datele eminamente 
noi Pe care el le adaugă 
realităților specifice aces
tei etape de dezvoltare a 
țării vor trebui să fie cer
cetate de către omul de 
știință, definite, valorifi
cate ca experiență produc
tivă și socială.

★

„Buzău — un dar al in
dustrializării"... Un adevăr 
ilustrat cu vigoare de 
noul chip al locurilor, de 
performanțele productive 
și, deopotrivă, de generozi
tatea inițiativelor de viață 
spirituală. Aici, Ia Buzău, 
ființează cel mai bun tea
tru popular din țară ; aici 
cenaclul literar desfășoară 
o activitate deschisă pro
gramatic către poezia so
cială și patriotică ; și tot 
aici a rodit superba ini
țiativă a atelierului și mu
zeului de sculptură în aer 
liber de la Măgura. Monu
mentelor industriale Ii se 
adaugă statui pe măsură, 
tăiate în granitul Carpați- 
lor.

...Peste câteva zile Bu
zăul își va dezveli o nouă 
statuie — a cincea din 
noua istorie a municipiu
lui. Ea a fost numită de 
artist „Eroica". Un nume- 
simbol al noilor realități 
ale acestor locuri, un me
mento la procesul de in
dustrializare desfășurat 
sub însemnele Republicii 
Socialiste România — în
semne ale unui, spațiu și 
ale unui timp eroice.

Petre DRAGU
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BACAU-
replica ritmurilor contemporane
Unul din numele stră

vechi ale municipiului de 
pe Bistrița este Bacovia, și 
această atestare documen
tară se suprapune în con
știința noastră pe identita
tea cunoscută a marelui 
poet, care și-a ales ca 
pseudonim și nume de 
faimă același cuvint straniu, 
plin de înțelesuri încă ne
descifrate. Va fi fost o re
ferință la bourii heraldici, 
animalul mîndru și nobil 
ce simboliza virtutea locu
rilor? Tot ce se poate ! 
Ipoteza convine în orice caz 
localnicilor de azi, orgolioși 
de istoria lor multiseculară, 
cufundată în legendă și 
glorie. Stema municipiului 
poartă zidurile cetății lui 
Alixăndrel, prințul moște
nitor al lui Ștefan cel Mare, 
amintirea unui oraș impor
tant încă de demult. Con
fuzia referințelor, care se 
naște la auzul primelor 
nume, cînd nu mai înțelegi 
dacă este vorba de autorul 
Plumbului sau de orașul 
său, se dovedește a fi insă 
bogată în sensuri. Fiindcă 
nici un poet român nu a 
fost vreodată mai legat de 
imaginea burgului natal, 
în nici o operă nu poți citi 
transcrisă cu mai multă 
naturalețe viața adincă și 
fremătătoare a unui oraș 
românesc. Iată cum ele
mentele vieții băcăuane se 
compun într-un mozaic 
semnificativ !

Un nume care adună 
profuziuni de istorie, cu 
ecouri lirice și tragism de 
„Stanțe burgheze", hîrtia 
de la „Letea" ca fond, 
ca element primordial și 
incitant al creației inte
lectuale, împreună cu ac

tivitatea industrială, sem
nul civilizației moderne, 
înscrisă in stema orașului 
ca o imensă roată dințată 
și ca fond de fabrici cu 
coșuri. Aceste trăsături 
măsoară și drumul istoric 
parcurs. Celebrînd geniul 
lui Bacovia și purtînd poe
zia lui ca pe o emblemă a 
forței de creație a celor de 
aici, realitatea actuală este 
alta, caracterizată mai ales 
prin ritmul trepidant al 
expansiunii industriale, 
printr-o autentică viață 
urbanistică, cu cartiere noi. 
Cornișa I și Cornișa II, cu 
viață universitară prin In
stitutul pedagogic, înființat 
în anii republicii.

Viața Bacăului trebuie 
cercetată în timp. Totuși, 
ochiul mai poate cu greu 
descifra pe obrazul său în
tinerit semnele trecutului. 
Aproape totul e nou aici. 
Moderna casă de cultură 
„Vasile Alecsandri", în fața 
Palatului Administrativ, 
astăzi sediul consiliului 
popular județean, sau ho
telul Decebal, cu crenelu
rile sale și zveltețea multe
lor etaje, noua arteră prin
cipală a orașului, un bu
levard demn de o capitală, 
nimic nu mai amintește de 
burgul înnegrit, cu plînsul 
caterincii-fanfară și valsul 
provincial, într-adevăr, ni
mic nu te mai ajută să 
investighezi municipiul de 
astăzi cu citate din poezia 
lui Bacovia. Numai Strada 
Mare, păstrată, cu grijă, 
din pioșenie și (pist artistic, 
de edilii orașului, numai ar
tera comercială a Bacăului 
de demult îți mai poate da 
o idee despre forfota mă
runtă și despre meschină

ria vieții de provincie, des
pre „valsul provincial" de 
odinioară, ca să vorbim in 
cuvintele poetului, lărgind 
sensurile. Este termenul 
trecutului, în care lipsa de 
spațiu și scurtimea aspira
țiilor iși au corelatul în 
arhitectura acestei străzi. 
Case înguste, „ridicate pe 
vîrfuri", aș spune, personi- 
ficînd imaginea lor coș
covită, gîndite într-un fel 
de mizerie, de penurie 
a aspirațiilor, bolnave, cu 
tencuiala întotdeauna um
flată, cu igrasia ca o rîie 
a pereților, dughene de ne
gustori, cu- balcoane mici 
deasupra, unde .se aflau 
„odăile" stăpinilor, un lung 
șirag de corăbii înecate, 
scoase la un țărm muzeal.

Orașul de astăzi poartă 
alte culori, luminoase, este 
exuberant și tînăr, avind 
peste o sută de mii de lo
cuitori, o așezare modernă, 
fără nimic din patriarhali
tatea retardată, cu cocioabe 
și străzi insalubre, nimic 
din atmosfera de tîrgușor 
de altădată. Bacăul con
temporan respiră aerul de. 
mare oraș, trepidant, cu in
dustrie în plină dezvoltare, 
cu preocupări de actuali
tate și ramuri noi. Este dru
mul parcurs sub steagul 
republicii, sint realizările 
celor douăzeci șl cinci de 
ani de transformări revo
luționare pe tot întinsul 
patriei. Cu atit mai mult se 
reverberează această evo
luție în destinele oameni
lor, in munca, aspirațiile și 
împlinirile lor. O revoluție 
se citește in semnele pro
duse pe unda mișcătoare a 
sufletului omenesc, mai 
mult decît în piatră și in 

bronz nemuritor, ca să 
vorbim ca in cunoscutul 
vers al poetului.

„Am venit în Bacău în 
primii ani după proclama
rea republicii, îmi spune 
tovarășul Iosif Vais, lăcătuș 
mecanic la fabrica „Prole
tarul". Pot să afirm deci că 
sint băcăuan deodată cu 
viața de azi a orașului. Ce 
era înainte pe aici ? Un 
oraș tipic de provincie, cil 
Strada Mare și cu cîte 
douăzeci de crîșme pe o 
ulicioară. Dezvoltarea eco
nomică a fost esențială. 
Ea a atras după sine 
schimbarea feței munici
piului, transformarea lui 
într-un loc plăcut, unde ’oa
menii trăiesc mai fru
mos. Au fost refăcute Ia 
început fabricile vechi, a- 
poi s-au construit altele 
noi. Aici, la noi, la „Pro
letarul" de astăzi, erau 
înainte atelierele fabricii 
Izvoreanu, renumită pentru 
teribilele condiții de viață 
ale muncitorilor" (Citez din 
albumul publicat cu prilejul 
împlinirii unei jumătăți de 
secol de existență a fabri
cii : „... din dorința de a 
se realiza un cît mai ridicat 
profit, se cunoaște din presa 
timpului, revistele de spe
cialitate, arhivele statului, 
cit și din relatările foștilor 
salariați că la fabrica Izvo
reanu s-a înregistrat cel 
mai mare timp de lucru, 
față de celelalte întreprin
deri, la care erau impuși 
muncitorii. Condițiile de 
lucru vitrege excelau. Așa 
cum se relatează in unele 
procese verbale încheiate 
de către Camera de Comerț 
și Industrie Bacău, rezultă 
un microclimat total neco

respunzător, lipseau siste
mele de ventilație, hainele 
de protecție, iluminatul' era 
slab, toate erau propice 
accidentelor"). Fabrica a 
devenit completamente alta. 
S-a reorganizat fluxul teh
nologic, s-au dat în funcție 
utilaje noi, s-au creat sec
ții. Avem instalații de 
condiționare a halelor de 
producție, s-a construit o 
cantină club de toată fru
musețea. Putem spune că 
fabrica a ținut pasul cu 
dezvoltarea generală a mu
nicipiului. Au dispărut dim
prejur dughenele negusto
rilor hrăpăreți. S-au con
struit cartiere noi în oraș, 
avem teatru și filarmonică. 
S-au schimbat și oamenii. 
Iată, Ia început nu se 
ocupau mai mult de două- 
zeci-treizeci de scaune la 
concerte. Știți, eu sînt mare 
iubitor de muzică și frec
ventez mult filarmonica. 
Astăzi nu mai găsești nici
odată locuri libere".

II găsisem pe tovarășul 
Vais la schimbul de expe
riență cu privire la cabine
tele de științe sociale, orga
nizat de comitetul județean 
de partid. Le vorbise celor
lalți conducători de cabi
nete din județ despre mun
ca politică pe care o des
fășoară în fabrică, despre 
pasiunea și succesele sale și 
ale tovarășilor de la Prole
tarul. Fiindcă lăcătușul- 
meoanic Iosif Vais este unul 
dintre cei mai activi pro
pagandiști, unul dintre mi- 
litanții pentru realizarea 
frumosului angajament de 
la „Proletarul" : îndeplini
rea cincinalului in patru 
ani.

Istoria municipiului Bacău, 

în toți acești 25 de ani ai 
republicii, este istoria oa
menilor săi, creșterea și 
împlinirea aspirațiilor lor 
spre o viață armonioasă 
și demnă, scoasă din ma
rasmul unei provincii uita
te. Evoluția colectivului de 
la „Proletarul", fabrica 
fruntașă, este semnificativă 
pentru virstele noi ale ță
rii, ale fiecărui om al mun
cii din patria noastră. 
„Avem o mie cinci sute de 
tineri la noi, intervine to
varășa Olga Munteanu, 
secretarul comitetului de 
partid al fabricii. Ei sint 
cei care au lansat chemarea 
de a realiza cincinalul in 
patru ani. Angajamentul a 
fost luat, desigur, după o 
lungă chibzuință, avindu-se 
în vedere că mai avem 
multe rezerve nefolosite, 
precum și contînd pe darea 
în folosință, înainte de ter
men, a unor noi capacități. 
Nu ne-am pripit și sint 
convinsă că vom realiza 
ceea ce ne-am propus. Vom 
avea o secție nouă, cu 
produse de calitate su
perioară, vom folosi mai 
rațional posibilitățile exis
tente. Oamenii de aici sint 
încă în stare de lucruri ex
cepționale. Ei au înțeles că 
angajamentul nostru în
seamnă o contribuție la 
dezvoltarea municipiului, 
la ridicarea țării și la pro
pășirea ei. Conferința Na
țională ne-a mobilizat mult, 
transformînd pe fiecare 
muncitor într-un militant 
activ în bătălia întregii 
țări pentru atingerea gra
dului optim de civilizație 
socialistă și ajungerea din 
urmă a statelor celor mai 
dezvoltate".

Stema municipiului Bacău 
exprimă tradițiile unui oraș 
străvechi trăind întt-o zodie 
nouă. Fondul de aur al is
toriei contemporane este 
aici entuziasmul, răspunsul 
înflăcărat la chemarea parti
dului de a împlini visul 
revoluționar de dezvoltare 
socialistă a României. Este 
înțelesul mare al drumului 
parcurs de oraș în pătrarul 
de veac al republicii. Pe 
străzile Bacăului, umbra 
bătrînului poet al orașului 
cîntă succesele revoluției 
și frumusețea zilelor sale 
de azi : „Mi-am realizat / 
Toate profețiile / Politice. / 
Sint fericit..."

Aurel-Dragoș 
MUNTEANU

Imaginile acestea, înfățișînd „aceeași" piață a gării la distanță de două decenii, mă
soară distanța de timp între două lumi
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înainte de a aborda fondul pro
blemei în discuție, o succintă ex
plicare a esenței principiului co
interesării materiale ni se pare 
absolut necesară, tocmai pentru a 
putea înțelege mai bine cum trebuie 
el aplicat în etapa actuală. în sen
sul cel mai general al cuvintului, 
prin cointeresare se înțelege ac
țiunea de sporire a interesului oa
menilor în amplificarea rezultate
lor muncii lor, ceea ce se reali
zează îndeobște prin' condiționarea 
veniturilor lor de aceste rezultate.

Existența proprietății 
asupra 
creează cadrul obiectiv pentru o 
reală și deplină cointeresare, în- 
trucît, spre radicală deosebire 
de situația din capitalism, 
condițiile acestei proprietăți 
menii muncii nu mai sint 
ploatați, frustrați de roadele mun
cii lor, ci beneficiază integral 
de rezultatele muncii lor. De aceea, 
ei simt puternic cointeresați în spo
rirea rapidă a producției și produc
tivității muncii. în creșterea calita
tivă a activității .lor.

Se cuvine, totodată, 
în societatea socialistă 
rea materială este nu 
deplin posibilă, ci și obiectiv ne
cesară. deoarece, în acest stadiu, 
dezvoltarea forțelor de producție nu 
a atins un asemenea nivel incit să 
facă posibilă repartiția după nevoi; 
în plus, deși oamenii au o poziție 
egală în ceea ce privește stăpîni- 
rea în comun a mijloacelor de pro
ducție, mai continuă să existe de
osebiri esențiale între munca fizică 
și munca intelectuală, între munca 
calificată și munca necalificată ; 
de asemenea, conștiința oamenilor 
nu a atins acel nivel incit munca 
să devină pentru toți membrii so
cietății prima necesitate vitală. în 
asemenea condiții, obiectiv determi
nate, singura modalitate echitabilă 
de repartizare a bunurilor necesare 
traiului o constituie repartiția in 
raport cu cantitatea 
muncii depuse de 
bru al 
cale se realizează 
tereselor personaje 
lor muncii, cu interesele genera
le ale societății, întrucît stimulînd 
inițiativa, capacitatea de creație și 
energia fiecărui lucrător și colectiv 
cointeresarea acționează ca o pu
ternică pîrghie de sporire a avuției 
generale — baza ridicării bunăstă
rii fiecăruia.

Subliniind importanța principiului 
cointeresării materiale, partidul 
nostru asigură aplicarea sa consec
ventă în procesul edificării socia
liste. Partidul ține seama de,faptul 
că formele și metodele de cointe
resare materială nu sînt general- 
valabile ; ele evoluează, de la o 
perioadă la alta, în funcție de 
obiectivele concrete ale construcției 
socialiste, de posibilitățile reale 
ale economiei. în ultimii ani, în 
mod deosebit după Congresul al 
IX-lea și Conferința Națională a 
partidului din decembrie 1967, în e- 
conomia noastră au fost adoptate 
multiple măsuri menite să asigure

socialiste
mijloacelor de producție

aplicarea mai judicioasă a prin
cipiului cointeresării materiale.

In concepția partidului nostru, o 
formă a cointeresării materiale este 
rațională și eficientă în măsura in 
care contribuie Ia dezvoltarea in
tensivă a forțelor de producție, la 
îmbunătățirea calității produselor, 
la reducerea cheltuielilor materiale 
de producție, la descoperirea și va
lorificarea rezervelor de sporire a 
productivității muncii.- în același 
timp, partidul concepe cointeresa
rea materială ca unitate a două 
laturi inseparabile — stimulare ma
terială a celor ce-și realizează în 
bune condiții sarcinile și, totodată,

interesării materiale presupune 
necondiționat respectarea cit mai 
consecventă a principiilor echității 
socialiste. Exigențele normelor pro
movate de partid privind echitatea 
socială își găsesc expresia în mo
dul în care sistemul de repartiție 
asigură o „dreaptă balanță" 
ceea ce fiecare dă societății 
ceea ce primește din 
cesteia.

în numele echității 
partidul a întreprins în 
acțiuni concrete de natură să lege 
strins cuantumul repartiției de ca
litatea și cantitatea muncii fie
căruia, de importanța ei socială,

intre 
Și 

partea a-

socialiste, 
ultimii ani

tății sociale in domeniul cointeresă
rii materiale au o deosebită însem
nătate principială și practică. Se
cretarul general al partidului a 
subliniat că nu există nici un motiv 
de teamă că veniturile superioare 
ce vor fi obținute pe această cale 
ar putea însemna o încălcare a 
principiilor echității socialiste. Dim
potrivă, va fi vorba de o aplicare 
fermă a principiilor echității socia
liste atunci ci nd pe calea cointere
sării materiale și morale vor fi 
stimulați cu deosebire cei ce se 
disting prin muncă de înaltă pro
ductivitate și bună calitate, prin- 
tr-un efort deosebit la bunul mers

societății.

in 
oa- 
exr

remarcat că 
cointeresa- 
numai pe

și calitatea 
fiecare mem-

Pe această 
îmbinarea in- 
ale oameni-

Plenara C.C. al P.C.R. din no
iembrie a.c., stabilind necesitatea 
accelerării ritmului de dezvoltare 
economică a acordat o mare aten
ție problemei investițiilor. Planul 
pe anul 1973, elaborat pe baza o- 
rientărilor plenarei, prevede reali
zarea unui volum de investiții de 
93,8 miliarde lei. Este vorba, de
sigur, de un considerabil efort fi
nanciar și material, dar, așa cum 
a subliniat în repetate rînduri con
ducerea partidului, aceasta este 
singura cale pentru a asigura creș
terea forței economice a țării și ri
dicarea ei la nivelul statelor avan
sate din punct de vedere economic, 
îmbunătățirea continuă a traiului 
oamenilor muncii.

Firește, investițiile își pot înde
plini funcția de principal instru
ment de creștere a puterii econo
mice a țării, numai dacă sînt rea
lizate cu discernămînt, în condi
ții de eficiență maximă. Tocmai 
de aceea această problemă a făcut 
obiectul unei minuțioase analize în 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la plenară, cu care pri
lej s-a arătat că, în momentul de 
față, cînd ne propunem o accele
rare generală a ritmurilor dezvol
tării economico-sociale printr-o 
mai intensă valorificare a resurse
lor materiale și umane ale tării, 
realizarea de investiții cu cheltuieli 
cit mai mici, în stare să producă la 
întreaga capacitate cit mai rapid 
posibil, a devenit o problemă cen
trală a economiei noastre.

Eficiența economică a investiții
lor este condiționată de un mare 
număr de factori. Din considerente 
ce țin nu numai de ordinea de suc
cesiune a acestor factori, cît, mai 
ales, de importanța asupra evoluți
ei eficienței economice a investiției 
ne vom opri mai întîi asupra ca
lității muncii de proiectare, adică 
a răspunderii cu care acționează 
titularii de investiții și proiectanți 
atunci cînd concep o nouă investi
ție. în această privință, ca un prim 
imperativ se ridică stabilirea mări
mii optime a noilor capacități de 
producție. Supradimensionarea unor 
capacități industriale are serioase 
consecințe negative, deoarece în 
acest fel se imobilizează impor
tante resurse ale economiei ; în 
plus, costurile fixe aferente supra- 
capacităților reprezintă risipă de 
valori, majorînd arbitrar prețul de 
cost al producției, ceea ce frînează 
atingerea rentabilității planificate.

O altă cale de creștere a eficien
ței investițiilor în faza de proiec
tare o constituie diminuarea pon
derii cheltuielilor la lucrările de 
construcții-montaj. Deși în anii de 
după Congresul al X-Iea al parti
dului s-au înregistrat progrese în 
acest domeniu, faptele dovedesc că

X_________——

Cum se realizează practic această cerință?

răspunderea materială pentru nere- 
alizarea lor sau pentru eventuale 
daune cauzate proprietății socia
liste.

într-o asemenea optică a fost 
stabilit un cadru mai stimulator în 
retribuția socialistă. Se cuvine re
levată în acest sens orientarea spre 
stabilirea unei proporții judicioase 
între veniturile directe ale oameni
lor muncii și cele primite din fon
durile sociale, în sensul creșterii 
ponderii veniturilor directe, adică 
tocmai a acelor venituri condițio
nate de rezultatele în muncă. O a- 
semenea orientare se reflectă și în 
proiectul legii remunerării muncii 
care, după ce a fost discutat la 
Conferința Națională a P.C.R., din 
vara acestui an, a fost supus dezba
terii publice, urmînd să fie adop
tat de Marea Adunare Națională.

Eficiența cointeresării materiale 
implică luarea în considerare a ni
velului general al dezvoltării eco
nomice existent într-o etapă sau 
alta. Folosirea 
materiale, 
nu pot 
pășească 
economiei 
un sistem 
ar nesocoti această cerință majoră, 
în 10c să contribuie la creșterea e- 
conomică. n-ar face decit să o sub
mineze. Tocmai dezvoltarea accele
rată a economiei noastre a permis 
sporirea repetată în ultimii ani a 
veniturilor oamenilor muncii, tocmai 
intensificarea ritmurilor creșterii e- 
conomiei în următorii ani ai actua
lului cincinal stă la baza majorării 
substanțiale a prevederilor inițiale 
in domeniul ridicării nivelului de 
trai.

Perfecționarea mecanismului co-

unor stimulente 
dimensiunile acestora 

și nu trebuie să de- 
posibilitățile reale ale 
la un moment 

de retribuție
dat ; 
care

de condițiile in 
și, totodată, să 
țele nejustificat 
rea veniturilor.

Faptul că —
petată a salariilor mici, prin îmbu
nătățirea sistemului de așezare a 
Impozitului pe salariu și alte venituri 
pe baza principiului progr^sivită- 
ții, prin sporirea diferențiata a a- 
locațiilor pentru copii, desființarea 
cumulului de funcții remunerate, 
a indemnizațiilor fixe pe viață 
— s-a redus simțitor decalajul între 
venituri, nu înseamnă nicidecum o 
tendință de egalitarism. Partidul 
nostru a acționat ferm împotriva 
egalizării veniturilor ; el a subli
niat în repetate rînduri că egali
tarismul in repartiție nu are nimic 
comun cu echitatea, ci dimpotrivă, 
reprezintă o încălcare flagrantă a 
spiritului ei, pentru că promovează 
in fapt retribuirea egală pentru 
muncă inegală. Se știe că oamenii 
sint diferiți sub raportul aptitudini
lor și puterii de muncă, ceea ce 
condiționează diferențierea rezulta- 

. telor obținute în activitatea pro
ductivă. Or, aplicarea corectă a 
principiului cointeresării materiale 
trebuie să aibă în vedere tocmai 
aceste realități. Ignorarea lor n-ar 
putea decit să genereze fenomene 
de stagnare a progresului, să anu
leze spiritul de inițiativă și inte
resul cadrelor pentru continua, per
fecționare a pregătirii profesio- 
naler. să încurajeze parazitismul, 
tendințele unora de a se sustrage în
datoririlor sociale.

Precizările făcute de
Nicolae Ceaușescu Ia 
plenară a C.C. al P.C.R. 
modalitățile practice de a determina 
aplicarea fermă a principiilor echi-

care se desfășoară, 
inlăture discrepan- 
de mari în realiza-

prin. majorarea re-

tovarășul 
recenta 
privind

al colectivului din care fac parte. 
Cine își îndeplinește cu regulari
tate angajamentele, participă cu 
întreaga sa capacitate la creș
terea producției, are tot dreptul 
etic, moral să obțină veni
turi mai mari decit cel ce se com
place în pasivitate. Tocmai pentru 
a accentua caracterul stimulativ al 
retribuției, plenara a recomandat 
trecerea neîntirziată, fermă, la a- 
plicarea acordului global în toate 
sectoarele de activitate unde există 
condiții adecvate. Recunoașterea 
materială și morală a efortului în
cununat cu realizări, extinderea 
judicioasă a contribuției fiecăruia 
în procesul muncii constituie, in
discutabil, un'factor important de 
mobilizare a energiilor, de cana
lizare a lor spre activități de înal
tă utilitate și eficiență.

Nu este mai puțin adevărat că 
neînțelegerea încă de către unii 
oameni ai muncii a dublei lor ca
lități — de producători și pro
prietari — ca și o insuficientă a-

■

firmare, în unele cazuri, a princi
piilor și normelor de muncă și 
viață socialiste determină in pre
zent o contradicție intre masa co
vârșitoare a oamenilor muncii care 
și-au făcut un titlu de glorie din 
a munci și a-și îndeplini exem
plar sarcinile, și.un număr restrîns 
de oameni care' se eschivează de 
la această elementară obligație so
cială, preferind să trăiască pe spi
narea societății sau să obțină pe 
căi diferite venituri ilicite. Adop
tarea de către Marea Adunare Na
țională a noului Cod al Muncii 
reprezintă un instrument puter
nic de aplicare, în practica so
cială, a cerințelor principiilor e- 
chității socialiste.

Desigur, alături de măsurile or
ganizatorice și legislative, în afir
marea cerințelor echității sociale, 
o importanță deosebită are dezvol- - 
tarea conștiinței maselor. Subli
niind importanța cointeresării ma
teriale, partidul acordă, totodată, 
o atenție covîrșitoare educării oa
menilor în spiritul muncii dezinte
resate, pline de elan și abnegație 
pentru binele și progresul socie
tății. Profundele schimbări calita
tive pe care socialismul le deter
mină în modul de gindire al oa
menilor fac ca tot mai mulți să 
fie acei care sint stimulați in efor
turile lor creatoare nu numai de 
salariu sau alte recompense mate
riale, dar, și, nu mai puțin, de sti
muli! morali pe care ii constituie con
știința datoriei împlinite, prețuirea 
ce le-o arată colectivul, titlul de 
fruntaș în producție sau distincția 
conferită.

Iată de ce se dovedește tot mai 
actuală sarcina ce revine organi
zațiilor de partid, organizațiilor de 
masă și obștești, tuturor institu
țiilor cultural-educative de a des
fășura o acțiune susținută pentru 
aplicarea programului de educație 
comunistă adoptat de Plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1971 și 
însușit de Conferința Națională 
din vara acestui an, pentru gene
ralizarea în societatea noastră a 
normelor eticii și echității socia
liste. Sistemul de cointeresare 
materială îmbinat cu stimulii mo
rali, cu educația politică asigură 
atragerea tuturor membrilor so
cietății la o activitate rodnică pen
tru avîntul economiei și făurirea 
bunăstării generale.

Sub auspiciile Academiei de științe 
sociale și politice a Republicii Socia
liste România, Academiei „Ștefan 
Gheorghiu" și Institutului de studii 
istorice* și social-politice, vineri a 
avut loc în Capitală sesiunea de co
municări consacrată aniversării a 50 
de ani de la crearea Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de tovarășul Miron Constantinescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Academiei de științe so
ciale și politice, care a relevat sem
nificația creării în decembrie 1922 — 
la primul Congres Unional al Sovie
telor — a Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste.

în continuare, vorbitorul a subli
niat că, încă de la înființarea sa. 
Partidul Comunist Român s-a ridicat 
neabătut împotriva politicii reacțio
nare antisovietiice promovate de cla
sele exploatatoare. El s-a referit 
apoi la raporturile de prietenie și co
laborare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, ceea ce corespun
de intereselor reciproce, cauzei gene
rale a socialismului.

în cadrul sesiunii au fost prezen
tate apoi comunicările : „Formarea 
U.R.S.S. și dezvoltarea sa în 50 de 
ani de existență" de prof. Ștefan 
Moouța și conf. dr. Traian Caraciuc, 
de la Academia „Ștefan Gheorghiu", 
„Participarea revoluționarilor români 
la Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie" de dr. N. Copoiu, secre
tar științific al Institutului de studii 
istorice și social-politice, „Acțiuni ale

mișcării muncitorești și democratice 
din România pentru apărarea tînăru- 
lui stat sovietic" de dr. Gheorghe 
Unc, secretar științific al Institutului 
de studii istorice și social-politice, 
„P.C.R. în fruntea luptei forțelor de
mocratice din România pentru strîn- 
gerea legăturilor de prietenie și bună 
vecinătate cu Uniunea Sovietică în 
perioada interbelică" de dr. Gh. Sur
pat, șef de sector la Institutul de 
studii istorice și social-politice, și 
dr. Gh. Ioniță, activist la secția de 
propagandă a C.C. al P.C.R.. „Frăția 
de arme româno-sovietică în lupta 
împotriva fascismului" de Gh. Zaha- 
ria, director adjunct al Institutului 
de studii istorice și social-politice, 
„Colaborarea româno-sovietică în anii 
construcției . socialismului în Româ
nia" de Mihai Petrescu, director ad
junct al Institutului de știihte poli
tice și de studiere a problemei na
ționale, și Ionel Nicolae, cercetător 
științific principal la același institut.

Cuvîntul de înohidere a lucrărilor 
a fost rostit de tovarășul Ion Po- 
pescu-Puțuri, membru al C.C. al 
P.C.R., directorul Institutului de 
studii istorice și social-politice.

La sesiune au participat membri 
ai Academiei de Științe Sooialle și 
Politice, cercetători, cadre didactice 
din învățămintul superior, activiști 
de partid și de stat.

Au luat parte, de asemenea, 
V. I. Drozdenko, ambasadorul Uni
unii Sovietice la București, membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

Ioan ERHAN
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acestea nu sînt încă satisfăcătoare. 
Există reale posibilități ca cheltu
ielile de 
conomiei 
trecerea 
doptarea 
ve moderne — care 
construcțiile ușoare, 
plasarea instalațiilor 
liber, cît și prin înlăturarea ori
căror tendințe de grandomanie și de 
lux pe banii societății. Obiectivele 
mobilizatoare puse de partid pen
tru anul, viitor impun trecerea 
încă de pe acum la revizuirea 
atentă a documentațiilor tehnice 'n 
vederea dimensionării corecte a

investiții pe ansamblul e- 
să scadă >! ' 
hotărîtă, j

soluțiilor

simțitor prin 
fermă la a- 

constructi- 
recomandă 
ieftine, sau 
sub cerul

struirea de drumuri, oonducte, re
țele electrice sau de termoficare și 
chiar spații suplimentare de orga
nizare a șantierelor, pentru cazarea 
muncitorilor.

Recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
subliniază că o problemă hotări- 
toare in realizarea exemplară a 
planului de investiții a anului vii
tor, implicit in creșterea eficienței 
economice a efortului de investiții, 
o constituie pregătirea temeinică 
a condițiilor de execuție a lucrări
lor, asigurarea 
tehnico-economice, 
timp a utilajelor, 
dotarea șantierelor de construcții.

documentațiilor 
contractarea la 
organizarea și

raia a produselor ; ceea ce azi este’ 
avansat și eficient, peste cîțiva ani 
apare depășit. în asemenea condi
ții se scurtează durata de randa
ment economic înalt a unei inves
tiții, adică durata în care cheltuie
lile de producție înregistrate la 
noul obiectiv sînt mai mici decit 
cheltuielile sociale necesare pentru 
realizarea aceluiași produs în uni
tățile care nu beneficiază de cea 
mai nouă tehnică și tehnologie. 
Pentru ca perioada de avans tehnic 
și tehnologic să fie totuși cit mai 
lungă nu există decit o singură 
soluție : reducerea duratei de rea
lizare a investițiilor.

Se prevede creșterea eficientei investițiilor
Care sînt pîrghiile de acțiune?

spațiilor și suprafețelor productive, 
sau de depozitare, a clădirilor ad
ministrative, cît și pentru conser
varea unui cit mai mare volum de 
lucrări construite, în cazurile unde 
este vorba de dezvoltări de capa
cități.

Printr-o perseverentă muncă po
litică și măsuri concrete trebuie 
curmată falsa concepție a celor 
care mai socotesc că „prestigiul" 
unei unități productive, al proiec
tantului, sau constructorului 11 
asigură monumentalitatea clădiri
lor, excesul arhitectonic, finisajul 
costisitor. O asemenea practică 
constituie o perpetuă sursă de iro
sire a unor marj cantități de mate
riale. mijloace financiare și forță 
de muncă, ceea ce impietează, 
adeseori, asupra bunei desfășurări 
a execuției la lucrările de baza, 
esențiale pentru punerea grabnică 
în funcțiune a noii investiții.

Cind vorbim despre eficiența 
investițiilor trebuie avute în vede
re, de fiecare dată, și amplasamen
tul, ca și natura și suprafața de te
ren ce va fi scoasă din circuitul 
agricol. Se întîlnesc, din păcate, 
situații. cînd la alegerea amplasa
mentelor obiectivelor de investiții 
se face abstracție de condițiile de 
transport al materiei prime sau al 
produselor finite, de posibilitățile 
de Asigurare a forței de muncă etc. 
Se ajunge ca, prin înseși deficien
țele de amplasare să se încarce 
nejustificat costul investiției prin 
cheltuieli suplimentare pentru con-

Coroborarea obligatorie a acestor 
măsuri are ca efect reducerea 
termenului de execuție a lucrărilor 
Or, lupta cu timpul constituie în 
momentul actual imperativul sub 
semnul căruia trebuie să se afle 
activitatea tuturor șantierelor de 
investiții, mari j^u mici. Fiecare 
succes în acest ’ domeniu influen
țează pozitiv, pe multiple planuri, 
creșterea eficienței economice a 
investițiilor, după cum orice irosire 
de timp generează profunde conse
cințe negative. Un prim avantaj 
este acela că economia începe să 
recupereze într-un termen scurt 
fondurile investite, ceea ce asigură 
resurse suplimentare pentru finan
țarea altor acțiuni economico-so
ciale de interes național.

Reducerea duratelor de exe
cuție a investițiilor se reper
cutează favorabil pe planul 
creșterii eficienței economico 
și din considerentul că pe această 
cale se evită un mare volum de 
cheltuieli ce ar fi trebuit efectuate 
pentru plata salariilor constructori
lor cît și pentru administrarea șan
tierului în ipoteza in care reali
zarea lucrării se prelungea.

în condițiile actuale nu se poate 
face în nici un fel abstracție de 
faptul că daunele pricinuite de pre
lungirea termenului de execuție se 
amplifică sub incidența revoluției 
tehnico-științifice. Rapiditatea cu 
care se succed perfecționările teh
nice și tehnologice determină ac
celerarea procesului de uzură mo-

Acest adevăr fundamental l-a 
avut în vedere recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. atunci cînd a reco
mandat stăruitor să fie luate nein- 
tîrziat toate măsurile pentru a se 
evita dispersarea resurselor mate
riale, financiare și de forță de 
muncă pe un număr prea mare de 
șantiere. Concentrarea forțelor pe 
principalele obiective care deter
mină dezvoltarea și modernizarea 
economiei naționale constituie so
luția de natură să asigure reduce
rea duratelor de execuție și, pe a- 
ceastă cale, creșterea eficienței eco
nomice a investițiilor.

Un efect similar are și îmbunătă
țirea eșalonării pe trimestre a pu
nerilor în funcțiune a capacităților 
de producție. Evitindu-se concen
trarea unui volum mare de montaj 
și probe tehnologice în ultimul tri
mestru al anului, se creează posi
bilitatea efectuării unor lucrări de 
bună calitate care să ofere garan
ția funcționării corespunzătoare, 
încă de la intrarea în exploatare, a 
noului obiectiv. Faptul că în ani' 
trecuți majoritatea obiectivelor au 
fost puse in funcțiune în ultimul 
trimestru, a impietat asupra efi
cientei economice a investițiilor 
Graba și precipitarea cu care au 
fost date în exploatare unele din
tre ele au impus ulterior efectua
rea unor noi cheltuieli pentru re
medierea defecțiunilor survenite.

Creșterea eficienței economice a 
investițiilor este condiționată în 
mod hotărîtor și de rapiditate-

atingerii parametrilor proiectați, 
Problema-cheie este reducerea la 
minimum a perioadei de „rodaj", 
de așa-zisă „punere pe picioare". 
Situația ideală este ca încă din mo
mentul intrării lor in funcțiune 
obiectivele să producă din plin. Și 
este posibil acest lucru, cu con
diția ca toate fazele anterioare ale 
execuției investiției să ' fi fost te
meinic realizate. Este lesne de de
dus ce foloase are economia în 
asemenea împrejurări : sporește ra
pid volumul producției și, ca atare, 
și volumul de acumulări la bugetul 
statului, ceea ce asigură recupera- 
reaj:ostului investiției într-un timp 
scurt. Aceste sume returnate socie
tății constituie o sursă pentru noi 
investiții ; ritmul de realizare a al
tor indicatori esențiali ai planului, 
cum ar fi, de exemplu, creșterea 
exporturilor și reducerea importu
rilor, ar înregistra de asemenea pro
grese evidente cu efecte pozitive 
pentru desfășurarea în continuare 
a reproducției socialiste lărgite.

în ascensiunea eficienței investi
țiilor o treaptă importantă o con
stituie și pregătirea temeinică a 
cadrelor ce urmează să exploateze 
noile capacități și obiective produc
tive. Numeroase .cazuri, mai vechi 
sau mai noi, din economie atestă 
elocvent că de nivelul calificării ca
drelor depinde în măsură covîrși
toare reușita în realizarea grabnică 
a parametrilor proiectați, în valori
ficarea superioară a fondurilor in
vestite, Relevînd aceste implicații 
majore, conducerea partidului a in
dicat factorilor de decizie din eco
nomie să urmărească cu toată aten
ția procesul de formare a cadrelor. 
Greșit procedează acei beneficiari 
de investiții care așteaptă să li se 
dea la cheie noul obiectiv, pentru 
ca abia atunci să-și pună problema 
pregătirii cadrelor ; a urmări cu 
grijă creșterea grabnică a eficienței 
investițiilor impune ca paralel cu 
execuția investiției să se asigure și 
calificarea forței de muncă nece
sare.

Desigur, acestea sînt doar cîteva 
din direcțiile și căile de acțiune 
pentru creșterea neîntirziată a efi
cienței investițiilor. Amploarea pro
gramului de dezvoltare a econo
miei naționale în actualul cincinal, 
traducerea în viață a mobilizatoa
rei chemări : „Cincinalul înainte 
de termen" obligă cadrele din în
treprinderi, centrale, din ministere 
și alte organe economice să revadă 
cu ochi critic și autocritic modul 
în care se cheltuiesc fondurile de 
investiții, să asigure ca fiecare 
obiectiv și capacitate productivă 
să producă cît mai repede posibil 
la parametrii maximali.

Florin SIHLEANU
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• Filarmonica stat „George
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Adrian 
Sushine (S.U.A.) — 20.
a Opera Română : Mandarinul 
miraculos ; Sărbătoarea primăverii
— 19,30.
a Teatrul de operetă : Paganini
— 19,30. \
e Teatrul Național „I. • L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Cui i-e 
frică de Virginia Woolf ? — 20, 
(sala Studio) : Să nu-ți faci prăvă
lie cu scară — 20.
a Teatrul de comedie : Dispariția 
lui Galy Gay — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu-* 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului — 
20, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Valentin și Valentina —20.
• Teatrul Mic : Vicleniile lui 
Scapin — 15, După cădere — 19,30. 
A Teatrul Giulești : Casa care a 
fugit pe ușă — 19,30.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînziana
— 17, (sala din str. Academiei) : 
Răi și nătărăi — 17.
• Teatrul evreiesc de stat : Două 
nunți și un divorț — 19,30.
A Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Autorul moare azi — 20.
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasileșcu" : Cine are dor pe 
lume — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19,30.
a Circul „București" : Spectacol 
internațional cu artiști ai circurilor 
din Moscova, Ulan-Bator, Praga, 
București — 16; 19,30.

L.

cinema
• Bariera : PATRIA — 9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20,30, MODERN — 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• 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.
a 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 — 
4406), BUCUREȘTI — 9; 12.30; 16,30;
20, SCALA — 9,30; 13; 16,45; 20,15.
A Frumos, onest, emigrat în Aus
tralia... : CAPITOL — 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45.
a Colega mea, vrăjitoarea : TIM
PURI NOI — 9—20,15 în continuare. 
A Micul om mare : FESTIVAL — 
9; 11,45; 14,30; 17,45; 20,30, FERO
VIAR — 9; 11,15; 14,30; 17,45 
MELODIA — 9; 11,45; ‘
20,45.
a Program de desene 
pentru copii : DOINA — 
a Bărbatul care a venit 
nica : DOINA — 11,15; 13,45; 
18,15; 20,30.
• Cu mîinile curate : DACIA 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, ARTA 
— 15,30: 18 f 20,15.
A Bulevardul romului : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
21, AURORA — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 
18; 20,30.
a Don Gabriel — 10: 12; 14, Dru
muri — 16,30, Botnița — 18,45,
Montparnasse 19 — 21 : CINEMA
TECA (sala Union).
• Seceră vîntul sălbatic : GRIVI- 
ȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
GLORIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30;

20,30, 
15,15; 18;

animate 
9,45. 
după bu- 

16;

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.
A Fata care vinde flori : PRO
GRESUL — 10; 15; 17,45; 20,15.
A Anonimul venețian : BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,15.
• Sfînta Tereza și diavolii : UNI
REA — 15,30; 18; 20,15.
A Am încălcat legea : BUCEGI — 
15,45; 18; 20,15, DRUMUL SĂRII — 
16; 18; 20.
A în trecere prin Moscova : LIRA
— 15,30; 18; 20,15.
• Vacanță la Roma : VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,30.
• Drum în penumbră : VIITORUL
— 16; 18; 20.
A Martin în al nouălea cer : VI- 
TAN — 16; 18; 20.
• A fost odată un polițist : FE
RENTARI — 15,30; 17,45; 20, FLA- 
CÂRA — 15,30; 18; 20,15.
A Dauria : LAROMET — 15,30; 19. 
A O floare și doi grădinari : CO- 
TROCEN1 — 10; 15,30; 19.
• Fuga e sănătoasă : PACEA — 
15,45; 18; 20, POPULAR 
18; 20,15.
a Tora ! Tora ! Tora ! :
GAȘI — 15,30; 19.
a Eliberarea lui L. B.
FLOREASCA — 15,30; 18:
•- . Dacă e marți,? e Belgia ; RA
HOVA — 15,30: 18; 20,15.
A Mania grandorii : MUNCA — 
16; 18'20. •,
A Ultimul tren din Gun Hill ; 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.

15,30;

CRIN-

Jones :
20,15.

t
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Muzică populară. Cîntăreții 

Gorjului.
9,20 A fost odată ca niciodată... 

,,Cei doi care au furat Luna" 
(I).

9,45 De vorbă cu gospodinele. 
Universitatea TV.
Cinstire țării. Emisiune 
cîntece patriotice. 
Comentariu la 40 de 
Județul Sibiu.
Un sfert de veac în 
românească. Creația 
nică.

12,05 Biblioteca pentru toți : Mihail 
Sadoveanu (IV).

13,00 Telejurnal.
16,30 “

de
11,00

XI,20

steme.

muzica 
simfo-

18,15
19,00

20,20
21,00

21,50

22,30
22,45

Deschiderea' emisiunii 
după-amiază. Emisiune 
limba germană.
Ritm, tinerețe, dans. 
Drumuri în istorie. Poduri... 
poduri. Emisiune de Mircea 
Lerian. Consultația științifica 
— prof. dr. docent C. C. Giu- 
rescu. ' 
1001 de seri.
Telejurnal.
Comentariu la 40 de steme. 
Județul Suceava.
Teleenciclopedia.
Film serial „Mannix" — ,.Zgo
motele întunericului".
Reîntîlnire cu vedete ale mu
zicii ușoare.
Telejurnal.
Polo : Dinamo București — 
Dinamo Moscova. înregistrare 
de la bazinul Floreasca.

PROGRAMUL II

16,30 Agenda.
16,40

17,10

17,30

18,00

de 
în

Cîntece și jocuri populare în 
interpretarea ansamblului Fa
bricii de mobilă din Rădăuți. 
Reporterii noștri peste hotare. 
Reportaj din Liban.
Pagini de mare popularitate. 
Recitalul tenorului Virgilius 
Horcika.
Istoria filmului sonor. Film și 
realitate. (Filmul documen
tar între anii 1930—1945).
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Cutezători, făuritori
de istorie

*
De câte ori m-am aflat 

la Moscova, întâiul drum 
am ținut să-l fac în Piața 
Roșie, lingă zidurile Krem
linului. în diminețile in care 
m-am aflat în istorica pia
ță am înregistrat cu emo
ție aceeași imagine, expre
sie a unuia dintre cele mai 
solemne ritualuri oontem- 
porane : coloana nesfîrși- 
tă de oameni, veniți din 
toate părțile Uniunii So
vietice să-l vadă, să adu
că omagiul zilei pe care o 
trăiesc celui ce a fost 
marele conducător al revo
luției, Vladimir Ilici Lenin.

Firesc, încărcat de sem
nificații, acest omagiu ! De 
atunci, din octombrie, de 
la acele „zece zile care au 
zguduit lumea", a început 
o eră nouă în viata uma
nității, era socialismului. 
Omagiul pe care, zilnic, 
mii de oameni îl aduc — 
trecind prin fața mausoleu
lui — întemeietorului parti
dului comunist și statului 
sovietic este. într-un fel, 
un omagiu pe care con
structorii comunismului 
și-1 aduc lor înșiși, fapte
lor lor.

Am avut prilejul să cu
nosc unele din aceste fap
te. îmi amintesc și acum, 
de pildă, mîndria cu care 
constructorii de la Bratsk, 
sub șfichiuirea vîntului tai
galei, mi-au vorbit despre 
munca, despre „opera" lor, 
datorită căreia apele fluviu
lui Angara, pornind în lume 
cu aura unei legende, de
veneau lumină în turbine
le uneia 
mari 
glob.

îmi 
nea, 
ziaști ce se lansau cu teme
ritate în lungi discuții des
pre Cosmos sau despre uni
versul cărților și care, con- 
știenți de sines înălțau 
un 
cu 
de 
lui

Imaginile pe care le ofe
ră o țară cu asemenea di
mensiuni cum este 
nea Sovietică sînt 
de numeroase și de 
so: de la peisajul 
al pădurilor de mesteceni, 
care au trecut de mult din 
veșnicia naturii într-o altă 
veșnicie, tot atât de dura
bilă, a poeziei, datorită u- 
nor mari poeți, pînă la acele 
superbe flori metalfce ale 
cutezanței și imaginației o- 
mului — sateliții — a că
ror arhitectură am con
templat-o cu o emoție greu 
■traductibilă în cuvânt în 
pavilionul destinat cuceri-

rii spațiului cosmic 
Expoziția realizărilor 
miei '
Sovietice.

De la demnitatea zveltă 
a mestecenilor năzuind 
spre cer, oprindu-și zborul 
în frunze, pînă la măreția 
gravă, impresionantă . a 
rampei de lansare a primu-

de la 
eco.no- 

naționale a Uniunii
gindit cu emoție la supre
mul act de cutezanță pe 
care, întâiul, și-a înscris 
numeile acei bărbat volubil, 
deschis, spiritual. Iuri Ga
garin, pe care l-am cunos
cut cu ani 
întrunire a 
Leningrad.

Primul

în urmă, la o 
tineretului, la

k

k

dintre cele mai 
hidrocentrale de pe

amintesc, de aseme- 
de acei' tineri entu-

sine
nou oraș, Jeleznogorsk, 
un puternic combinat 
îmbogățire a minereu- 
de fier.

Uniu- 
infinit 
diver- 
tandru

sputnik,

Pe una din arterele Moscovei

Dar mai presus de 
în această întâlnire 
paratele complicate 
cuceririi pașnice a Cosmo
sului, gîndul se îndreap
tă către oamenii care 
le-au dat viață din via
ța lor. Ele sînt, într-un 
anume fel, expresia con
centrată a calității inega
labile a omului, aceea de 
a îndrăzni, de a visa în
drăzneț.

mărturisesc atâtea fap- 
întîlnite pretutindeni, 

realității sovietice, 
că le vom alege din 

realizările etalate pregnant 
de mereu romantica Mos
covă, de rapiditatea cu 
care se îmbogățește cu noi 
edificii (numai în actualul 
cincinal se vor realiza 
27 600 000 mp suprafață lo- 
cativă) ; fie că le vom afla 
în solemnul și ospitalierul 
Leningrad, pe ale cărui 
largi prospecte — străjuite 
de construcții noi, înlătu- 
rînd urmele cumplitei blo
cade — mai străbat, dacă 

pină acum 
pașilor lui Puș- 

Dostoievski.
despre temeritatea 
tălmăcit de data 
în alte planuri, vor 
mărturii casele de 
imaginate de con-

orice, 
cu a- 

ale

lui om in Cosmos — așe
zată ca o „prefață" la pa
vilionul în care piesele 
metalice păstrează în tăce
re urmele misterioase ale 
Universului — este un 
drum ce poate fi echiva
lat cu saltul de la visul 
naturii la visul omului.

Am întârziat îndelung în 
pavilionul consacrat luptei 
omului cu spațiul cosmic 
— o luptă bărbătească, nu 
o dată dramatică, o luptă 
ascuțită a inteligentei și 
capacității tehnice a omu
lui cu barierele nu înde
ajuns de cunoscute ale 
Universului, în fața căruia 
aceste mari bile rotunde 
în care un om cutează să 
întâmpine tainele oceanului 
fără țărmuri și fără ape 
pot fi asemuite cu niște 
boabe de nisip pe întinde
rea unui deșert. Și m-am

83.6 
brie 
km 
intiiul 
de om Cosmosului. Au ur
mat apoi patetica declara
ție a lui Gagarin rostită în 
dimineața zilei de 12 apri
lie 1961 și cele 108 minute 
„care au zguduit lumea". 
„Revoluția cosmică" în
cepea să-și prefigu
reze apogeul prin cer
titudini. „Vostok", „Soiuz", 
stația automată „Luna 17", 
care a depus pe suprafața 
satelitului natural al Pă
mîntului primul aparat au
topropulsat, „Lunohod-1", 
laboratoarele automate „Ve
nus" care au coborît lin 
pe „planeta furtunilor" — 
iată tot atâtea miraje și 
miracole care, paradoxal, 
țin de domeniul cel mai 
palpabil al concretului.

kg, lansat la 4 octom- 
1957, devenea la 947 
depărtare de Pămînt 

corp ceresc dăruit

asculți atent, 
sunetele 
kin sau

Și tot 
visului, 
aceasta 
depune 
odihnă,
structori cu un estetic cult 
al spațiului și cu un acut 
simț al confortului, care au 
dat, să spunem, orașului 
Soci, unde Ostrovski a scris 
„Așa s-a călit oțelul", noi 
dimensiuni. Dar unde nu 
pot fi întâlnite semnele vi
sului devenit faptă ! „Oțe
lul" năzuit de revoluție 
„s-a călit bine", așa cum 
trebuia, par să răspundă 
în „timp realizările de azi 
ale Uniunii Sovietice.

Cum a fost posibil ? Pen
tru concizia răspunsului s-ar 
putea apela la o „metafo
ră în piatră" aflată în in
cinta amintitei expoziții. E- 
xiștă aici o superbă fîntînă 
numită „Fintîna prieteniei 
popoarelor" în care sînt în
gemănate, oa într-o floare 
umană, personaje simboli- 
zînd reprezentanții tuturor 
republicilor sovietice. Ne-am 
putea răspunde privind fin
tîna dominată de străluci
rea acelor personaje sim
bolice : prin unirea po
poarelor sovietice într-un 
mare stat multinațional, 
într-un stat puternic, stat 
socialist, U.R.S.S., țara ce 
și-a scris cu peste 50 de 
ani în urmă, in dreptul 
viitorului său — așa cum 
a indicat Lenin, așa cum a 
gindit partidul comunist — 
cuvântul COMUNISM.

Nicolae DRAGOȘ
*

r
ORAȘUL

Zile la rînd am pășit pe străzile 
acestei „Veneții a Nordului", co
pleșit de impresii și aduceri amin
te. Sint sentimente ce te cuprind 
în mod firesc cînd te afli la Le
ningrad, leagănul revoluției pro
letare, oraș care prin toți porii 
săi respiră istorie. Palatul de Iar
nă. Piața Duminicii Sîngeroase, 
Piața Insurecției, Putilovul Roșu, 
Cîmpul lui Marte... Locuri și nume 
evocind momente memorabile și 
lupte eroice, care s-au încrustat 
adine în conștiința omenirii.

...Leningrad — cetate a culturii 
și artei, a progresului uman. Cine 
trece o dată pragul porților sale 
duce cu sine amintirea marilor 
comori spirituale păstrate in cele
brele colecții de artă, imaginea 
monumentelor orașului, iși păstrea
ză neștirbită admirația pentru gîn- 
direa înaripată a celor ce au 
inestimabilele sale frumuseți 
tectonice.

...Leningrad — șantier al 
noi, al construcției comuniste. Căci 
am avut aici prilejul să văd ma
terializate generoasele idei ale re
voluției, marile înfăptuiri ale le- 
ningrădenilor în anii puterii sovie
tice. Omul amabil alături de care 
am străbătut vastele zone in
dustriale ale orașului, cartierele de 
locuințe clădite și reclădite după 
ravagiile din perioada celui de-al 
doilea război mondial îmi spunea 
că, pentru localnici, anii care au 
trecut de la victoria proletariatului 
și pînă azi nu trebuie măsurati doar 
după filele calendarului. Sint anii 
în care orașul, oamenii săi — astăzi 
în. număr de peste patru milioane 
— au străbătut un drum de secole. 
Alături de valoroasele edificii ale

făurit 
arhi-

vieții

trecutului, Leningradul etalează 
astăzi impresionantele cetăți ale 
prezentului. între ele, peste 800-de 
întreprinderi industriale, cea mai 
mare parte profilate pe industria 
grea și constructoare de mașini. 
Sint ani în care în școlile și insti
tuțiile de învățămînt larg deschise 
poporului muncitor au crescut și 
s-au format sute de mii de ingineri, 
tehnicieni și muncitori de înaltă ca
lificare. Ani în oare, sporindu-și 
mereu zestrea materială și patri
moniul spiritual, orașul de pe Neva 
a devenit, în același timp, unul din 
marile centre ale științei sovietice, 
adăpostind astăzi 41 institute de 
invățămînt superior, frecventate de 
272 000 de studenți din diferitele re
publici unionale și 5 000 de tineri 
de peste hotare, 450 institute de 
cercetare științifică, în care peste 
65 000 de slujitori ai științei iși dă
ruiesc puterea minții, energiile crea
toare operei de construcție comu
nistă. Și tot în acești ani, viata oa
menilor muncii a cunoscut un con
tinuu proces de îmbunătățire, atât 
pe plan material, cit și spiritual. O 
dovadă — marile construcții de lo
cuințe, apariția unor întregi car
tiere noi, însumînd nu mai puțin 
de 20 000 000 mp de spațiu locuibil.

în această toamnă a anului semi
centenar am văzut Leningradul, 
orașul în care Lenin a proclamat 
puterea celor mulți, orașul unde s-a 
născut viitorul. Am plecat de acolo 
purtând imagini și amintiri de 
neșters despre oamenii săi ospita
lieri. despre vrednicia, 'însuflețirea 
și devotamentul cu care mun
cesc pentru prosperitatea și înflo
rirea continuă a patriei lor.

Alexandru BRAD

y

Am întreprins călătoria 
în Uniunea Sovietică a- 
nimat de dorința vie ca, 
o dată cu frumusețile 
locurilor înscrise in iti
nerar, cu oamenii ospita
lieri și harnici ce le 
populează, să cunosc cit 
mai îndeaproape realită
țile, preocupările și rea
lizările din tumultuoasa 
viată economică a țării 
vecine și prietene.
Am remarcat în mod deo

sebit că tripticul produc- 
ție-invesiiții-prognoză e- 
conomică (sau dezvolta
re in perspectivă) consti
tuie o caracteristică esen
țială actuală a întreprin
derilor industriale sovie
tice. Caracteristică rele
vată (cu fapte și date) 
atît în marea uzină 
structoare de mașini 
cole „Rostselmaș" 
Rostov pe Don, pe
am vizitat-o, cit si în dis
cuțiile purtate la „Gos- 
plan" sau la „Gazeta e- 
conomică".

Calitatea înaltă a pro
dusului este o deviză per
manentă a uzinei din 
Rostov, care furnizează 
80 la sută din combinele 
autopropulsate pentru 
cereale fabricate în Uniu
nea Sovietică, respectiv 
78 000 mașini în anul a- 
cesta și 81 000 în anul 
viitor. Cită diferență ca
litativă, de 
între 
dusă 
intre 
1958,

con- 
agri- 

din 
care

randament, 
prima combină, pro- 
în 1931, sau chiar 
acelea din 1957 și 
și actuala 

purtând 
Ea este 
acum ca 
tehnicii, 
materie din diferite țări 
manifestând interes pen
tru această creație a cer
cetătorilor și muncitorilor 
sovietici. Noua combină 
de tipul amintit (100 CP, 
hidraulică) se va produce 
în serie începînd cu anul 
viitor. Prin munca rodni-

mașină 
marca „Niva" ! 
apreciată de pe 

o „vedetă" a 
specialiștii in

k

Văzut din avion, peisajul pare un 
imens brocart rusesc. Fondul verde 
al pădurilor și mlaștinilor este tivit 
cu broderia argintie a rîurilor și cu 
limbi gălbui de nisip, 
oglinzile albastre a 
lacuri. Două mii de kilometri de la 

■ sud la nord și 1 200 de la est la vest 
— aceasta este depresiunea Siberiei 
apusene, străbătută de maiestuosul 
fluviu Obi.

Odinioară, neguțătorii ruși și 
oștenii din Novgorod, care în veacul 
al XI-lea ajunseseră la porțile Sibe
riei, credeau. că vor găsi aici legen
dara și bogata țară a Lukomoriel. 
în căutarea ei, pionierii ruși au pă
truns în Siberia apuseană, întemeind 
în veacul al XVI-lea primele fortă
rețe : Tobolskul și Tiumenul. Ocupa
ția lor principală era vînătoarea, dar 
treptat numărul samurilor și hermi
nelor din taiga a scăzut. în urmă cu 
o sută de ani, aceste ținuturi nu mai 
erau considerate bogate. Dar cei ce 
gindeau așa nu știau că altele sînt 
bogățiile esențiale ale acestor me
leaguri și că ele se află sub pămînt : 
petrolul și gazele. Astăzi se apre
ciază că aproape nici o altă regiune 
de pe glob nu se poate compara cu 
Siberia apuseană în privința resui - 
selor de hidrocarburi.

„ACARII" DE

presărat cu 
nenumărate

PE OBI
...Pornim la drum 

fluviului Obi, urmînd 
păsuri în cele mai interesante locuri 
ale vastei depresiuni de dincolo de 
crestele Uralului. Părăsim Novosi- 
birskul îmbarcați pe o elegantă navă 
fluvială și pornim spre miazănoapte. 
Pentru dirijarea navigației, artera 
de apă iși are „acarii" săi. care 
semnalează pericolele ; în anii din 
urmă, această operație a fost auto
matizată.

Străbatem regiunea Tomsk. A tre
cut o perioadă relativ scurtă de cînd 
aici și-au făcut apariția mai intii 
geologii, apoi sopdorii. Prima sondă 
din care a țîșnit petrolul a fost 
forată în 1954. In 1959, geologii au 
descoperit în apropiere de Tomsk 
rezerve gigantice de minereu de 
fier, de peste zece ori mai mari decît 
cele ale anomaliei magnetice Kursk. 
In 1964 au fost înscrise pe hartă 
marile zăcăminte Sovetekoe. — de 
petrol, și Miljinskoe — de gaze. Doi 
ani mai tirziu a apărut, în partea de 
nord a regiunii, prima schelă petro
lieră. în prezent, sondorii din regiu
nea Tomsk extrag anual 
milioane tone de țiței.

Vechi centru cultural al 
Tomskul ■ se află la circa 70 
metri de Obi, pe malul rîului Torni.

Universitatea de aici a fost inau
gurată încă din anul 1888. Dacă în

de-a lungul 
să facem po-

peste 4

Rusia prerevoluționară fiecare al 
șaptelea locuitor al Tomskului era 
un surghiunit, în prezent fiecare al 
cincilea locuitor este un student. Pri
mele blocuri cu nouă etaje ale ora
șului sînt căminele universității și 
ale institutului de radioelectronică 
și tehnică electronică. Iar cu puțini 
ani în urmă a fost pus în funcțiune 
un reactor atomic de cercetare la

hail Vetrov. După patru luni de 
muncă, din prima sondă forată de 
ei a țîșnit cel dintîi șuvoi de țiței 
siberian. Dar aceste lucruri aparțin 
acum istoriei. Se întîmplă aici un 
fapt rar întîlnit în practica mondi
ală a explorărilor petroliere. Toate 
sondele forate pînă acum au dat de 
straturi de țiței. Dacă la început 
geologii au crezut că structurile pe

In legendara
LUKOMORIE

Institutul de fizică nucleară, elec
tronică și automatică de pe lingă 
Politehnica din Tomsk.

OCEANUL 
„AURULUI NEGRU

înaintând spre nord-vest, ne anga
jăm pe teritoriul regiunii Tiumen. 
Peisajul rămîne neschimbat : taigaua 
nesfirșită alternează cu mlaștini și 
lacuri. înainte cu mulți ani, academi
cianul A. Trofimuk a declarat că 
structura geologică a Siberiei apuse
ne permite să se afirme că această 
zonă „plutește pe un ocean de petrol". 
Dar confirmarea în practică a conclu
ziei teoretice n-a fost simplă. Prime
le forări făcute prin anii 1935-1936 
n-au dus la rezultatele scontate. A 
doua etapă a căutării petrolului si
berian a început în 1948 și n-a fost 
nici ea lipsită de peripeții. Forajele 
făcute în sudul regiunii Tiumen n-au 
dus la descoperirea aurului negru, 
dar au indicat direcția în care tre
buiau continuate prospecțiunile : spre 
nord. La 23 septembrie 1953, c 
sondă de lingă satul Berezovo a in
trat în erupție. Martori oculari ai 
acestui eveniment povestesc că erup
ția a fost atit de puternică încîț 
tuburile de oțel au fost aruncate din 
puț la mare înălțime, ca niște sur
cele. Cercetările au continuat pe un 
front mai larg. în iunie 1961 au so
sit în mica localitate Ust-Balik 15 
sondori, în frunte cu geologul Mi-

care le-au descoperit sînt indepen
dente unele de altele, atunci cînd au 
încercat să stabilească contururile 
lor au înțeles că au de-a face cu 
zăcăminte de proporții neobișnuite. 
Au fost descoperite pînă acum peste 
o sută. Cel mai mare dintre ele este 
cel de la Samotlor, descoperit în a- 
nul 1968. Zăcământul se prezintă ca 
o plăcintă de foi, petrolul aflîndu-se 
la o adâncime de ceva mai mult de 
2 000 de metri, în opt straturi supra
puse, avînd, fiecare, grosimi de zeci 
de metri. La suprafață se află lacul 
Samotlor, înconjurat cit vezi cu o- 
chii de mlaștini. Primele sonde fo
rate pe malul lacului au avut un de
bit de patru pînă la șapte ori mai 
mare decît al celor forate în alte 
schele din bazinul fluviului Obi. U- 
nele au dat chiar cite 1 500 de tone 
pe zi. Debitul mediu de aici este de 
600 de tone în 24 de ore. 
comparație, menționez că 
mediu zilnic al schelelor celui ___
bojfat zăcământ din Țataria — cel de 
la Romaskino — este de 40 de tone.

Pentru 
debitul 

mai

INSULE ARTIFICIALE 
PE LACUL SAMOTLOR

Exploatarea sistematică a acestui 
uriaș rezervor de țiței a început cu 
cîțiva ani în urmă. Atrași de faima 
lui, au sosit aici petroliști și con
structori din toate colțurile Uniunii 
Sovietice. învingînd greutățile, nu 
puține, create de taigaua sălbatică,

de mlaștinile nesfirșite, de iernile 
aspre și de lipsa de drumuri, petro
liștii Samo fiorului au scos din a- 
dincuri anul trecut peste 6 milioane 
de tone de țiței, iar anul acesta s-au 
angajat să extragă 20 de milioane de 
tone. Acum, in preajma sărbă
toririi semicentenarului constituirii 
U.R.S.S., datorită unei munci pline 
de abnegație, acest angajament este 
nu numai îndeplinit, ci și depășit. 
Se prevede că în cursul actualului 
cincinal Samotlorul singur va da 
160 de milioane de tone de țiței, iar 
în viitor extracția va atinge o sută 
de milioane de tone pe an.

O metodă originală, născută din 
condițiile specifice locului, constă 
în amenajarea pe lac a unor „insule 
artificiale" de pe care se forează 
un întreg „buchet" de sonde încli
nate. Insulele sînt construite din ni
sip, singurul material de construcție 
aflat din belșug la fața locului, ma
lurile lor fiind consolidate cu peli
culă sintetică.

în regiunea Tiumen se descoperă 
mereu noi zăcăminte. Numai în a- 
nul în curs au fost conturate pe 
hartă opt dintre acestea, printre care 
cel din zona Fedorovskii se pare 
că este de proporțiile Samotlorului.

Călătorind cîndva pe cursul mij
lociu • al Obiului, scriitorul Gleb 
Uspenski rămînea uimit de frumu
sețea locurilor, dar scria cu amără
ciune despre pustietatea lor abso
lută. Acum, viața clocotește aici din 
plin. De pildă, patriarhalul^ orășel 
Surgut a devenit numai în cîțiva 
ani un trepidant oraș petrolier. S-au 
înălțat cartiere întregi de blocuri, 
iar pentru a-1 străbate de la un ca
păt la celălalt trebuie să parcurgi o 
distanță de 17 kilometri. Proiectanții 
au stabilit că populația orașului ur
mează să ajungă la 250 de mii de 
locuitori.

Am auzit în Siberia apuseană o 
legendă care spune că odinioară se 
rotea pesțe taiga o pasăre de foc. 
Lumina pe care o răspîndea era atât 
de puternică incit făcea să pălească 
soarele, iar căldura ce o degaja îi 
apăra pe oameni de gerurile năpras
nice. Un vrăjitor hain ar fi ucis par 
sărea însă și după moarte ea s-a 
dovedit binefăcătoare pentru oa
meni, sîngele ei fierbinte devenind 
„singele negru al pămîntului"... Iar 
această avuție a trebuit să aștepte 

-jî—_. veacuri și milenii, ea
dată la iveală numaj 
noi Sie puterii 
acești oameni

P.C.U.S., iși

în adîncuri 
putând fi 
vremurile 
de către 
călăuzirea 
forțele ’operei de construcție a co
munismului.

în 
sovietice, 
care, sub 
consacră

Silviu PODINA

GÎNDIREA TEHNICO-ȘTIINȚIFICA
5 ,

în Uniunea Sovietică se obțin succese în rezolvarea uneia dintre cele mai 
importante probleme tehnico-științifice din zilele noastre — proiectarea și 
construirea reactorilor cu neutroni rapizi, care produc nu numai energie, 
ci și combustibil nuclear. în fotografie : pupitrul de comandă al unui ast

fel de reactor, la Institutul de reactori atomici din Dimitrovgra'd

că a celor peste 30 000 lu
crători ai uzinei.

o
pe

care 4 minute 
„Niva“ va ieși 
întreprinderii.

— Producția
— ne spunea

la fie- 
mașină 
porțile

oră. noul 
peste 150 
intra in 
două zile

Autorii

ACCELERATOR
AL PROGRESULUI
• „Fabrica de antimate- 

rie" — așa este denumită remar
cabila realizare în domeniul fizicii 
nucleare, obținută de cercetătorii 
institutului de specialitate de la ci
tadela științifică Akademgorodok 
din Novosibirsk. Ea constă într-un 
accelerator nuclear de particule 
de sens opus în care șuvoaie de 
electroni și pozitroni, deplasîn- 
du-se cu o viteză apropiată de cea 
a luminii, se ciocnesc, provocînd o 
reacție de anihilare 
o putere de o mie de 
decît aceea aflată la 
surse de energie. Se 
îi> viitor antimateria 
veni izvorul de 
economic, mai eficient ~și curat.

cutii de chibrituri), pentru aparate 
de radio vor fi puse în curînd în 
circulație de către specialiștii so
vietici. în mod obișnuit bateriile 
se încarcă de la energia solară, 
însă pe timp ploios ele se pot re- 
vitaliza și de, la o sursă artificială 
de lumină..

reciprocă cu 
ori mai mare 
baza oricăror 
consideră că 
ar putea de- 

energie cel mai

calitate 
tovarășul 

Nikitin, secretar cu pro
bleme economice al Co
mitetului orășenesc Ros
tov pe Don al P.C.U.S. — 
caracterizează activitatea 
tuturor întreprinderilor

cte

12. La această 
conveidr — de 
m lungime — 
funcțiune cu 
mai devreme,
succesului 7 Tinerii eom- 
somoliști. Pentru ca 
această „inimă" a marii 
uzine să înceapă a bate 
înainte 
fusese 
■muncit 
reușit.

de sorocul ce-i 
stabilit, ei au 

fără preget. Și au

RITMURI
ÎNNOITOARE
LA ROSTOV

orașului, cit și ale regiu
nii. A uzinelor de elicop
tere și locomotive, de fri
gidere, ceasuri, rulmenți, 
a întreprinderilor de con
strucții. a fabricilor de 
încălțăminte și produse 
alimentare, a tuturor u- 
nităților industriale din 
acest oraș cu circa 1,5 
milioane de locuitori. A 
uzinelor din întreaga 
giune.

La „Rostselmaș", 
totul întâmplător, am 
într-o zi martorii
eveniment memorabil — 
cum l-a apreciat tovară
șul Lapșin, șeful compar
timentului inovații al uzi
nei. Televiziunea, ziariștii 
de la „Molot" (regionalul 
presei din Rostov pe 
Don) erau „in păr“ în 
noua secție în care se va 
fabrica faimoasa „Niva". 
Era în 20 noiembrie, orele

re-

cu 
fost 

unui

Străbatem noile sectoa
re aflate în construcție 
sau în fază de montaj 
ale uzinei. Este vorba de 
138 000 mp de hale de 
producție, care se vor a- 
dăuga celor 230 000 mp 
existenți acum. Totul 
poartă amprenta tehnicii 
și tehnologiei moderne. 
Alături de linii de pro
ducție mecanizate și au
tomatizate (acum în mon
taj) — prese de 2 500 
tone forță, de producție 
sovietică sau din import, 
alte utilaje de înaltă pro
ductivitate. Iată și o 
mare secție de turnătorie, 
care funcționează fără. 
prezența oamenilor. Totul 
este automatizat,
mele de televiziune 
conducerea procesului 
producție — prezente 
la uzina din Rostov —
programare electronică a

Siste- 
în 
de 
și 

de

A
fabricației ș.a. pătrund 
tot mai intens în între
prinderile industriale.

De la Rostov pe Don 
ne mutăm la „Gosplan". 
Aci avem ca interlocu
tor pe tovarășul Nikolai 
Nikolaevici Inozemțev, 
membru în colegiul insti
tuției, un bun cunoscător 
al țării noastre, al reali
zărilor României în fău
rirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

— Producția-investițiile- 
dezvoltarea vizează per
spectiva — spunea inter- , 
locutorul nostru. O per
spectivă certă și lumi
noasă, care pune accen
tul principal pe con
cepție, pe progres tehni- 
co-științific și pe un ni
vel de trai 
creștere,

înțeleptele 
electronice 
miel de Științe, ale „Gos- 
planului" și ale altor in
stituții 
trale au 
riantele 
tru optimizarea tripticu
lui producție de calitate 
— investiții — prognoză 
economică.

...Și acum, citeva cu
vinte despre oameni. Cite 
nu s-ar putea spune 
despre acești oameni en
tuziaști, cutezători, talen- 
tați ! într-o zi. în una 
din secțiile uzinei de 
mașini agricole am văzut 
așezat pe un piedestal, 
alături de o felicitare a- 
nonimă, un trandafir 
roșu. Un roșu trandafir, 
pentru o zi de naștere ! 
Cine l-a pus ? Nu se 
știe. „L-au pus oamenii, 
de ziua unui tovarăș de 
muncă — ne-a spus tova
rășul Lapșin. La noi, în 
uzină, oamenii se prețu
iesc mult, se stimează 
unii pe alții și pășesc 
laolaltă, ca unul singur, 
pe căile viitorului, 
progresului".

• 0 inima artificială ele 
mici dimensiuni a fost reali- 
zată ' de un colectiv al Institutului 
de cercetări științifice în domeniul 
chirurgiei clinice și experimentale 
din Moscova. Este vorba de o 
pompă al cărei corp, format din 
două compartimente în plastic, are 
prevăzute membrane speciale cu 
rol de supape pentru dirijarea 
circuitului sîngelui. în prezent, 
funcționarea noii inimi artificiale 
este experimentată pe animale.

in continuă

calculatoare 
ale Acade-

economice cen- 
și elaborat va- 
probabile pen-

® Folosirea sunetului 
în combaterea poluării 
atmosferei “^tituie o nouă 
metodă descoperită de specialiștii 
de la Combinatul siderurgic din 
Cerepoveț. Aici s-a realizat un a- 
parat prevăzut cu generatoare de 
sunete, care este instalat pe con
ductele de gaze ale agregatelor de 
aglomerare care emană cel mai 
mult fum. Particulele se depun 
sub influența sunetului. Pentru 
„prelucrarea" a o mie de metri 
cubi de fum se utilizează doar 1,3 
kg de abur. Cu ajutorul sunetului 
cantitatea de praf din fum s-a re
dus cu 25—40 la sută.

• Fotonii,de fapt niște ba_
terji „veșnice" portabile (cit două

• Trenul cu viteză de 
peste 300 km pe oră re_ 
prezintă în U.R.S.S. o chestiune a 
viitorului apropiat — a declarat 
savantul sovietic prof. Alexandr 
Zolotarski, doctor în științe tehni
ce. Trenurile respective vor 
fi dotate cu motoare cu turbine 
cu gaze, iar terasamentul va fi din 
fier și beton.

• Un sistem energetic 
Origin Cil va aP^rea alături de ul
tima treaptă a cascadei hidrocen- ' 
tralei, în curs de construcție, de la 
Ceboksarî. Agregatele sistemului 
vor fi în același timp hidroturbine 
și hidropompe. Noaptea și în zi
lele nelucrătoare, cînd consumul 
de energie scade, ele vor pompa 
apa din Volga într-un lac de acu
mulare, de unde, in orele de virf, 
ea se va scurge înapoi în fluviu, 
antrenind rotirea celor zece tur
bine.

• încă un spărgător de 
gheață atomic,denumit »Ark- 
tika", se construiește în prezent în 
U.R.S.S. Special pentru această 
navă a fost creat un generator de 
abur atomic de mare randament. 
Constructorii au rezolvat o serie 
de probleme dificile datorită ex
perienței acumulate în exploatarea 
spărgătorului de gheață „V.I. 
Lenin" — prima navă atomică de 
suprafață .din lume.

• Un laminor miniatu
ral a fost instalat la fabrica de 
ceasuri din Minsk. El este înalt de 
numai 27 cm și produce fire me
talice de 20 microni grosime. Un alt 
laminor produce benzi de metal cu 
o grosime maximă de... un micron.

Petre NEDELCU
1 000 000 de kilowați — aceasta este puierea turbogeneratorului 

din fotografie, produs la Harkov

1
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Sosirea ministrului afacerilor externe CONGRESUL AL XX-LEA AL P. C. FRANCEZ
.................... ...— . .... .......

al Republicii Populare Bulgaria,
Petăr Mladenov

PARIS 15 — Corespondentul Ager
pres, Paul Diaconescu, transmite : 
Vineri seara, in multe localități din 
jurul Parisului au avut loc mitinguri 
organizate de Partidul Comunist 
Francez, în cadrul cărora au luat cu- 
vîntul conducătorii delegațiilor străi
ne participante la al XX-lea Congres 
al Partidului Comunist Francez.

La mitingul desfășurat în orașul 
Corbeil, departamentul Essone, la 
care au participat din partea condu
cerii P.C.F. Rene Piquet, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C; al 
P.C.F., Franțois Billoux, membru al 
Biroului Politic al P.C.F., membri ai 
C.C.. delegați la congres și militant! 
ai Federației partidului din acest 

departament, a luat cuvîntul condu
cătorul delegației P.C.R., tovarășul 
Virgil Trofin, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R.

Delegația a transmis, cu acest pri
lej, mesajul C.C. al P.C.R. adresat 
celui de-al XX-lea Congres al P.C.F.

în aceeași zi, delegația P.C.R. a 
avut o întîlnire prietenească-cu dele
gații la congres din partea federației 
P.C.F. din departamentul Isere, în 
frunte cu Paul Rochas, membru al 
C.C. al P.C.F., secretar al federației. 
Cu acest prilej a avut loc o convor
bire caldă, tovărășească.

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, vineri 
dimineața a sosit în Capitală, într-o 
vizită oficială de prietenie, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Popu
lare Bulgaria, Petăr Mladenov, îm
preună cu soția.

Oaspetele este însoțit de Nicolae 
Cernev, ambasador, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe, Stancio 
Stancov, din partea secției de politică 
externă și relații internaționale a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, Anghel Hubenov,

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
Vineri după-amiază, la Ministerul 

Afacerilor Externe, au început con
vorbirile oficiale între George Ma
covescu. ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, și 
Petăr Mladenov. ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare Bul
garia.

La convorbiri participă Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Nicolae Blejan, 
ambasadorul României la Sofia,

Dineu oferit de ministrul afacerilor 
externe, George Macovescu

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, cu soția, a oferit vineri 
un dineu în onoarea ministrului afa
cerilor extepne al Republicii Popu
lare Bulgaria, Petăr Mladenov, și a 
soției sale.

Au participat Teodor Vasiliu, mi
nistrul justiției, Gheorghe Boldiur, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini-uneite și electrotehnice, Ni
colae Ecobesicu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Nicolae Ar- 
mencoiu, adjunct al ministrului ener
giei electrice, Mihai Părăluță, adjunct 
al ministrului turismului, și alte per
soane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, Spas 
Gospodov, ambasadorul Bulgariei la 
București, și persoanele oficiale 
care-1 însoțesc pe ministrul afacerilor 
externe al R. P. Bulgaria.

în timpul dineului, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, prie
tenească, cei doi miniștri ai afaceri
lor externe au rostit toasturi.

în toastul său, ministrul George 
Macovescu, după ce a urat un căl
duros bun venit ministrului bulgar al 
afacerilor externe și soției sale, a 
spus : „Românii și bulgarii și-au unit 
adesea eforturile, destinele și aspira
țiile în lupta pentru eliberare și in
dependență națională, pentru o viață 
mai bună și progres social, care au 
dus la statornicirea unor sentimente 
trainice de solidaritate frățească și 
prețuire. în anii construcției societă
ții socialiste, între cele două țări s-au 
dezvoltat permanent relații de alian
ță frățească, de colaborare multilate
rală și întrajutorare tovărășească, 
fundamentate pe principiile marxism- 
leninismului și internaționalismului 
socialist.

în această direcție, a subliniat 
George Macovescu, un roi deosebit 
de important revine intîlniriloc din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
și Todor Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria. Convorbirile și măsurile 
adoptate de conducătorii noștri de 
partid și de stat au constituit, de fie
care dată, o nouă și puternică reafir
mare a dorinței oomune de a inten
sifica relațiile româno-bulgare de co
laborare și cooperare economică, teh- 
nioo-știiințifică și culturală, spre bi
nele popoarelor român și bulgar, în 
interesul unității țărilor socialiste, al 
păcii și securității în lume. Partidul 
și guvernul nostru dau o înaltă a- 
preciere prieteniei și relațiilor cu 
Republica Populară Bulgaria și sin- 
tem hotărîți să depunem întreaga 
noastră energie pentru a le multipli
ca și extinde pe toate planurile vie
ții materiale și spirituale.

Potențialul economic și tehnic în 
continuă dezvoltare al României și 
Bulgariei permite concretizarea în 
viitor a noi forme și modalități de 
colaborare și cooperare reciproc a- 
vantajoase, menite să ducă la con
solidarea raporturilor româno-bulga
re, contribuind în acest fel la întă
rirea forței și coeziunii sistemului 
socialist mondial.

Poporul român, preocupat de edi
ficarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate, pune în centrul poli
ticii sale externe prietenia, colabora
rea multilaterală și alianța frățească 
cu toate statele socialiste, conside- 
rînd că aceasta oorespunde interese
lor consolidării unității acestor țări, 
cauzei socialismului și progresului. 
Totodată, promovăm o politică acti
vă de dezvoltare a raporturilor noas
tre cu popoarele care au pășit pe 
calea dezvoltării independente, cu 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orinduirea lor socială.

Referindu-se la problema securită
ții europene, vorbitorul a arătat că 
România a participat activ la elabo
rarea și promovarea consecventă a 
ideilor cuprinse în declarațiile țări
lor socialiste din anii 1966, la Bucu
rești, și 1972, la Praga. Remania con
sideră că realizarea securității euro
pene este o problemă majoră, care 
reclamă participarea reală și efecti
vă, pe baze egale, a tuturor popoare
lor de pe continent, indiferent de 
sistemul lor social, mărime, poten
tial, stadiu de dezvoltare sau apar
tenență la alianțele militare exis
tente.

După părerea noastră, arăta mi
nistrul român, problemele securității 
europene nu pot fi separate de efor
turile ce se depun pentru dezangaja
rea militară, retragerea trupelor 
străine în granițele lor naționale, li
chidarea bazelor militare străine, re
nunțarea la efectuarea de manevre 

consilier în Ministerul Afacerilor Ex
terne, Boris Djibrov, colaborator al 
Direcției protocolului din M.A.E.

La sosire, în Gara de Nord, mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Populare Bulgaria a fost întimpi- 
nat de George Macovescu, împreună 
cu soția, Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, de 
funcționari superiori din M.A.E.

Au fost de față Spas Gospodov, am
basadorul Bulgariei la București, și 
membri ai ambasadei.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Populare Bulgaria, Petăr

Gheorghe Diaconescu, director în 
Ministerul Afacerilor Externe, consi
lieri și experți, iar din partea bul
gară Spas Gospodov, ambasadorul 
Bulgariei la București, Nicolae Cer
nev. ambasador, director în Minis
terul Afacerilor Externe, Stancio 
Stancov, din partea Secției de politi
că externă și relații internaționale 
a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, consilieri si ex- 
perți.

militare, la demonstrații de forță și 
masarea de trupe la granițele altor 
state, în general de problemele dezar
mării. Apreciem, a subliniat George 
Macovescu, că lucrările pregătitoare 
de la Helsinki în vederea convocării 
conferinței pentru colaborare și 
securitate în Europa trebuie să-si 
concentreze atenția, în primul rînd, 
asupra problemelor politice legate 
de înfăptuirea . securității europene, 
cum ar fi adoptarea unui document 
care să prevadă, în mod expres, 
angajamentul statelor participante 
de a nu recurge, în nici o împre
jurare, sub nici o formă sau pre
text, în relațiile lor internaționale, 
la folosirea forței și amenințarea cu 
forța. De asemenea, este necesar ca 
la conferință să se consfințească 
principiile care trebuie să fie puse 
la baza relațiilor dintre statele eu
ropene, ca de altfel între toate țările 
lumii, îndeosebi egalitatea în drep
turi, respectarea independenței și 
suveranității naționale, integritatea 
teritorială, neamestecul în treburile 
interne, avantajul reciproc, dreptul 
fiecărui popor de a dispune liber 
de soarta și destinele sale.

Considerăm necesar ca această 
conferință să adopte măsuri cores
punzătoare cu privire la extinderea 
legăturilor comerciale, economice și 
tehnico-științifice, a relațiilor cultu
rale, artistice, a schimburilor de in
formații, turistice, sportive, precum 
și a colaborării în domeniul protejă
rii și îmbunătățirii mediului încon
jurător. Țara noastră, a spus vorbi
torul, se pronunță, de asemenea, 
pentru crearea unui organism per
manent pentru problemele securi
tății și colaborării în Europa, cu 
participarea tuturor statelor intere
sate, chemat să asigure legătura 
între conferințe și să contribuie la 
pregătirea următoarelor întîlniri.

Apreciind că problemele securi
tății nu pot fi separate de celelalte 
probleme fundamentale ale Europei, 
România consideră că la conferință 
ar fi necesar să se discute modali
tățile de negociere a măsurilor de 
dezangajare militară pe continent, cu 
participarea egală a tuturor state
lor, care să aibă posibilitatea de a-și 
apăra interesele legitime, astfel ca 
această conferință să ducă realmente 
la rezultate concrete in vederea 
curmării cursei înarmărilor, la de
zarmare. Pornind de la aprecierea 
că dezangajarea militară trebuie 
să-și găsească expresia și în crearea 
de zone denuclearizate în diferite 
regiuni ale lumii, inclusiv in regiu
nea balcanică, că un climat de pace, 
înțelegere și securitate în Balcani 
ar constitui o contribuție concretă 
la înfăptuirea securității în Europa, 
că securitatea in peninsula noastră 
face parte integrantă din securita
tea continentului și a lumii întregi, 
România socialistă își intensifică ra
porturile de cooperare pașnică cu 
țările din Balcani, pe baza principii
lor și normelor dreptului internațio
nal, in vederea transformării Bal
canilor într-o zonă a păcii, bunei 
vecinătăți și colaborării rodnice.

Noi apreciem, a spus George Ma
covescu, că pentru instaurarea unor 
relații de bună vecinătate și colabo
rare pașnică în Balcani ar avea o 
importanță deosebită organizarea 
unei întilniri a reprezentanților țări
lor balcanice, înființarea unui orga
nism care să stimuleze schimburile 
comerciale și cooperarea economică, 
realizarea unei înțelegeri cu privire 
la principiile colaborării multilate
rale între statele din zonă, precum 
și alte acțiuni, atît pe plan guver
namental, cit și neguvernamental, 
in cadru bi și multilateral, menite 
să asigure pacea și buna înțelegere 
în zona noastră g^igrafică.

în încheiere, ministrul George Ma- 
oovescu a toastat în sănătatea pri
mului secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria, tovarășul 
Todor Jivkov, a președintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, tovarășul Stanko To
dorov, în sănătatea ministrului afa
cerilor externe, a soției și a colabo
ratorilor săi, pentru pace și socialism, 
pentru consolidarea continuă a prie
teniei frățești și a colaborării multi
laterale româno-bulgare.

Mulțumind pentru primirea cor
dială ce i s-a tăcut în România, 
Petăr Mladenov, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare Bul
garia, și-a exprimat convingerea că 
vizita sa va contribui la consolidarea 
pe mai departe a relațiilor frățești 
care există de veacuri intre cele două 
țări și popoare. Prietenia și colabo
rarea intre popoarele bulgar și ro
mân se dezvoltă pe baza principiilor 
marxism-Ieninismului și internaționa
lismului socialist. Cele două popoare 

Mladenov, a făcut o vizită protocolară 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu.

întrevederea s-a desfășurat ’ Intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

★

La scurt timp după sosire, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Popu
lare Bulgaria, Petăr Mladenov, a de
pus o coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socia
lism.

(Agerpres)

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

(Agerpres)

merg pe calea construirii societății 
socialiste, unite în cadrul Tratatului 
de la Varșovia și a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc. Ele . depun 
eforturi ca aceste relații frățești să 
se dezvolte și să se adîncească con
tinuu în spiritul Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală 
semnat in noiembrie 1970. Un impuls 
deosebit în această direcție îl dau 
întîlnirile de lucru între tovarășii 
Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu. 
în acest context, ministrul bulgar a 
relevat că o expresie concretă a efor
turilor țărilor noastre în această pri
vință o ■ constituie Protocolul pentru 
construirea în comun a Complexului 
hidroenergetic de pe fluviul Dunărea, 
la Beflene-Cioara, semnat în luna 
septembrie a acestui an. Se lărgește 
totodată colaborarea între organele 
de stat, organizațiile obștești și oa
menii muncii din cele două țări ; se 
adîocesc legăturile în domeniile în- 
vâțămînt, cultură și știință.

Apoi, vorbitorul a subliniat că ma
rile succese obținute de cele două 
popoare în construcția socialismului 
sînt rodul muncii lor susținute și pli
ne de abnegație, al cooperării mul
tilaterale cu Uniunea Sovietică, al 
unității trainice și al colaborării 
ștrinse cu celelalte țări socialiste.

Republica Populară Bulgaria, a 
specificat ministrul de externe, este 
o verigă trainică în sistemul puter
nic și de nezdruncinat al țărilor co
munității socialiste mondiale. Intere
selor vitale ale acestei comunități le 
este subordonată și politica noastră 
externă. Noi luptăm și vom continua 
să luptăm pentru întărirea prieteniei 
între popoare, pentru victoria socia
lismului și a păcii în lume.

Exprimîndu-și satisfacția față de 
îmbunătățirea climatului politic pe 
continentul european, Petăr Mladenov 
a spus : Semnarea tratatelor intre 
Republica Federală a Germaniei cu 
Uniunea Sovietică și R.P. Polonă, 
Acordul cu privire la Berlinul occi
dental, parafarea Tratatului cu pri
vire la prevederile fundamentale ale 
relațiilor între cele două state germa
ne și începerea consultărilor multi
laterale de la Helsinki pentru stabi
lirea datei, locului și ordinii de zi ale 
oonferinței genera l-europene pentru 
securitate și colaborare sînt o dovadă 
a politicii noastre comune construc
tive. Sîntem de părere că această 
conferință trebuie convocată in prima 
jumătate a anului 1973 și pe ordinea 
de zi să fie incluse problemele pri
vind garantarea securității europene, 
principiile privind relațiile între sta
tele europene, dezvoltarea relațiilor 
economice, comerciale, tehnico-știin
țifice și culturale, colaborarea pentru 
protecția mediului înconjurător, pre
cum și crearea unui organism per
manent în problemele securității eu
ropene. Ministrul bulgar și-a expri
mat convingerea că inițiativa privind 
convocarea Conferinței mondiale 
pentru dezarmare, cu participarea 
tuturor statelor, va juca un rol con
siderabil pentru reducerea in conti
nuare a încordării în lume, pentru 
întărirea păcii și dezvoltarea coope
rării internaționale. Ca țară balca
nică, R.P. Bulgaria depune eforturi 
permanente pentru dezvoltarea co
laborării cu celelalte state din aceas
tă regiune a lumii, pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă a păcii 
și a relațiilor de bună vecinătate.

Bulgaria, a continuat vorbitorul, a 
sprijinit întotdeauna lupta justă a 
popoarelor pentru eliberare națio
nală și progres social. Ministrul bul
gar a arătat că țara sa condamnă 
războiul dus de Statele Unite în 
Vietnam, Cambodgia și Laos și insis
tă asupra necesității semnării ime
diate a acordului privind încetarea 
războiului și restabilirea păcii în 
Vietnam. Totodată, sprijinim lupta 
justă a popoarelor arabe pentru re
tragerea trupelor israeliene din teri
toriile arabe ocupate și înfăptuirea 
rezoluțiilor O.N.U. în această pro
blemă.

Oaspetele a exprimat convingerea 
că vizita sa în România va constitui 
o contribuție la dezvoltarea relațiilor 
frățești între Republica Populară Bul
garia și Republica- Socialistă Româ
nia.

Petăr Mladenov a toastat pentru 
Comitetul Central al Partidului Co
munist Român. Comitetul Central al 
Partidului Comunist Bulgar,' pentru 
Consiliile de Stat și guvernele celor 
două țări, pentru primii conducători 
ai acestor țări, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, pentru 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, pen
tru prietenia tradițională și colabo
rarea între popoarele bulgar și român, 
pentru pace in lume, în sănătatea mi
nistrului afacerilor externe, George 

■ Macovescu, a soției și colaboratorilor 
săi.

(Agerpres)

Mesajul de salut al C.C. al P.C.R.
■ Dragi tovarăși,

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român adresează celui 
de-al XX-lea Congres al Partidului 
Comunist Francez, tuturor comu
niștilor, clasei muncitoare, tuturor 
oamenilor muncii din Franța un 
cald salut internaționalist și un me
saj de profundă prietenie militantă.

Congresul dumneavoastră are loc 
într-un moment de excepțională im
portanță pentru lupta pe care o des
fășoară forțele muncitorești și de
mocratice din Franța, și in primul 
rind Partidul Comunist Francez, 
pentru o viață mai bună, pentru 
democrație, pace și socialism.

Partidul nostru urmărește cu sen
timente de vie solidaritate activitatea 
Partidului Comunist Francez pentru 
unirea tuturor forțelor muncitorești, 
democratice și progresiste ale na
țiunii franceze, ceea ce își găsește 
expresia și în Programul comun de 
guvernămint al stîngii, semnat tn 
vara acestui an de partidul dumnea
voastră cu partidul socialist și Miș
carea radical-socialistă de stingă și 
sprijinii, de cele mai largi organiza
ții de masă, democratice și pro
gresiste.

Continuator al unor vechi și înde
lungate tradiții revoluționare, in 
care se află încrustată minunata 
moștenire a eroismului comunarzi
lor, Partidul Comunist Francez a 
acumulat o vastă experiență revolu
ționară și se afirmă ca o proeminen
tă forță politică națională, bucurin- 
du-se de sprijinul a milioane de oa
meni ai muncii.

Comuniștii români cunosc și apre
ciază rolul Partidului Comunist 
Francez, detașament activ al mișcă
rii comuniste și muncitorești inter
naționale, în lupta pentru pace,

Raportul prezentat de tovarășul Georges Marchais
PARIS. Ziarul „l’Humanite" a pu

blicat în numărul său de joi ra
portul Comitetului Central al P.C.F. 
intitulat „Unitatea poporului Fran
ței pentru a trăi mai bine, în liber
tate, independentă și pace", prezen
tat de tovarășul Georges Marchais, 
secretar general adjunct al P.C.F., la 
Congresul al XX-lea al P.C.F.

în introducerea raportului se a- 
rată că acest congres se întrunește 
in condițiile în care a fost realiza
tă sarcina pusă de Congresul al 
XIX-.Iea. și anume de a se ajunge 
la definirea unui program democra
tic de guvernare împreună cu for
țele politico-sociale care doresc o 
politică înnoitoare. în prezent, P.C.F. 
este angajat intr-o mare bătălie sub 
lozinca „A face totul pentru 
triuftiful programului de guvernă
mint al stingii ! Unitate cu orice preț 
pentru a asigura victoria lui". După 
cum a arătat vorbitorul, raportul 
prezentat la acest congres, care se 
tine cu cîteva săptămîni înainte de 
alegerile legislative, are ca obiect să 
examineze datele și mijloacele luptei 
pentru a asigura victoria progra
mului comun a stîngii.

în capitalul intitulat „Cum trăiesc 
francezii", raportul face o amplă 
analiză a problemelor economice și 
sociale din țară. Aceasta pornește de 
la aprecierea că Franța — prin po
ziția ei geografică, abundența resur
selor naturale, tradițiile de muncă 
de înaltă calificare și ale unei cul
turi bogate, prin importantul poten
tial economic. ' aparat de producție 
perfecționat, populația activă, prin 
relațiile ei internaționale susceptibile 
să se dezvolte — are atuuri conside
rabile pentru a asigura prosperita
tea. bunăstarea și fericirea locuitori
lor ei. în continuare sînt analizate 
o serie de fenomene care se reper
cutează negativ asupra nivelului de 
trai al populației, cum sînt creșterea 
prețurilor, povara fiscală, extinde
rea șomaiului. care-și găsește expre
sie în faptul că 400 000 cereri de ser
viciu sînt nesatisfăcute. condițiile 
grele de muncă și viată ale munci
torilor imigrați, cursa pentru profi
tul monopolist și. ca urmare, inten
sificarea exploatării.

în continuare, raportul evidențiază 
accelerarea procesului de concen
trare a capitalului, arătînd că în pre
zent doar 10 grupuri industriale și 
financiare domină economia. Inflația, 
criza monetară au devenit perma
nente. în aceste condiții, pe plan 
ideologic, se dezvoltă o mișcare de 
punere sub semnul întrebării a idei-* 
lor vechi făurite de societate — miș
care de contestare ce cuprinde pa
turile de oameni ai muncii, organi
zațiile sociale, profesionale, fami
liale culturale, bisericile.

Pe plan social se dezvoltă luptele 
clasei muncitoare și ale tuturor sala- 
riaților. Dacă în 1969 s-au înregistrat 
2 223 000 de zile de grevă, in 1971 nu
mărul lor a crescut la 4 400 000.

Diverse acțiuni de luptă au desfă
șurat, de asemenea, masele țărănimii. 
Ceea ce atrage atenția în dezvoltarea 
luptelor sociale este înaltul nivel de 
conștiință al oamenilor muncii, ma
turitatea de oare ei în general dau 
dovadă. Depășind problemele unor 
categorii, luptele se referă acum la 
mari probleme sociale și naționale, 
punind în mișcare, pe această bază, 
noi pături largi.

în capitolul intitulat „O modificare 
profundă în situația internațională", 
enumerîndu-se evenimentele pozitive 
care au avut loc în ultima vreme, se 
apreciază că ele marchează începutul 
unei cotituri in viața internațională 
— o cotitură spre destindere, spre 
coexistență pașnică, spre securitatea 
popoarelor. Un climat nou se poate 
instaura acum în raporturile inter
naționale — și acest lucru va avea 
mari consecințe pentru popoarele în
tregii lumi. Referitor la Europa se 
arată că aceste evenimente au dus la 
o recunoaștere a drepturilor R. D. 
Germane și permit intrarea în O.N.U. 
a celor două state germane, ca state 
suverane. Alegerile care au avut loc 
in R.F.G, au exprimat sprijinul ma
siv al populației față de politica nouă, 
de înțelegere cu țările socialiste, apli
cată de cancelarul W. Brandt. Pre
gătirea, de acum angajată, a confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa — pe care țările socialiste 
ale continentului o preconizează din 
1966 — confirmă noua cotitură a si
tuației internaționale. Ea deschide 
posibilități noi acțiunii popoarelor din 
Europa în favoarea securității și co

seouritate și colaborare in Europa și 
în întreaga lume, împotriva impe
rialismului, pentru cauza libertății, 
independenței naționale și progresu
lui social.

Relevăm cu profundă satisfacție 
raporturile tradiționale, de colaborare 
și solidaritate dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Francez, cimentate prin sîngele vărsat 
in comun de patrioti români și fran
cezi în timpul unor mari evenimente 
care au marcat profund istoria po
poarelor noastre, raporturi clădite pe 
respect și stimă reciprocă, pe teme
lia. marxism-Ieninismului și interna
ționalismului proletar, pe dreptul fie
cărui partid de a-și stabili în deplină 
independență linia politică. Ne expri
măm convingerea că extinderea și 
diversificarea continuă a acestor le
gături corespund intereselor întări
rii prieteniei dintre cele două popoare 
și țări ale noastre, cauzei unității 
partidelor comuniste și muncitorești, 
a tuturor forțelor antiimperialiste.

Evidențiind cursul pozitiv al relații
lor tradiționale de prietenie și con
lucrare româno-franceze, cele două 
partide ale noastre au reafirmat de 
comun acord, recent, hotărirea lor 
statornică de a acționa în permanen
ță pentru intensificarea și lărgirea 
raporturilor dintre România și Fran
ța pe plan politic, economic, științi
fic și cultural, spre binele celor două 
popoare, al păcii, înțelegerii și coope
rării în Europa și în lume.

în această perioadă, poporul nos
tru iș’i consacră întreaga energie 
creatoare realizării vastului program 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate elaborat de 
Congresul al X-lea al P.C.R., a sar
cinilor stabilite de recenta Conferință 
Națională a partidului, ridicând 

laborării, a depășirii și, apoi, a dizol
vării blocurilor poliitico-miilitare.

Acordurile sovieto-americane în
cheiate in timpul călătoriei la Mos
cova a președintelui Nixon — se a- 
rată în continuare în raport — consti
tuie, de asemenea, un eveniment fără 
precedent în istoria relațiilor dintre 
Uniunea Sovietică și Statele Unite.

Restabilirea drepturilor Chinei la 
O.N.U. reflectă, de asemenea, eșecul 
politicii de izolare, duse de peste 
douăzeci de ani de puterile occiden
tale și, înainte de toate, de Statele 
Unite, cu scopul de a tine departe 
de comunitatea mondială un popor 
de- 750 milioane de locuitori, care a 
pornit la construirea socialismului. în 
sfîrșit, popoarele eroice din Vietnam, 
Laos și Cambodgia, sprijinite de ță
rile socialiste și de toate forțele pro
gresului și păcii din lume, au făcut 
să eșueze planurile agresorului impe
rialist. Toate aceste fapte confirmă 
ideea esențială pe care comuniștii au 
avansat-o cu mulți ani în urmă, și 
anume, că este posibil ca imperialis
mul să fie determinat să cedeze te
ren, să i se impună respectarea inde
pendenței popoarelor și a dreptului 
de a dispune liber de soarta lor — 
că este posibil să se înlăture spectrul 
unui nou război' mondial. Iată de ce
— subliniază raportul — cresc aspira
țiile popoarelor spre măsuri de de
zarmare, care ar duce la micșorarea 
primejdiei războiului și, totodată, ar 
ușura omenirea de povara grea a 
cheltuielilor militare.

Subliniind că tendința generală 
este aceea a accentuării evoluției o- 
menirii spre pace, libertate, progres, 
socialism, raportul arată că elemen
tul decisiv aî acestei evoluții îl con
stituie existența și acțiunea sistemu
lui socialist mondial in plin avînt. 
împreună cu Uniunea Sovietică, alte 
țări socialiste trec și ele astăzi la sta
diul socialismului dezvoltat, care per
mite valorificarea și mai bună a 
imenselor rezerve pe care le conține 
noul sistem.

Socialismul implică, permite și cere 
participarea și inițiativa unor mase 
largi de oameni, lărgirea și adîn- 
cirea democrației. Aceasta este con
diția și garanția unor noi succese, o 
nouă dovadă a superiorității socialis
mului. întărirea colaborării țărilor 
care alcătuiesc sistemul mondial so
cialist, drumul lor spre o integrare 
economică, care exclude orice atin
gere a suveranității naționale, răs
pund atit intereselor fiecăruia din 
popoarele respective, cît și celor ale 
comunității în ansamblu. Un alt fac
tor care impinge imperialismul la o 
revizuire a unora din aspectele poli
ticii sale este extinderea fără prece
dent a luptelor claselor muncitoare și 
a forțelor democratice în cele mai 
multe țări capitaliste. Partidele co
muniste activează pentru gruparea 
forțelor ' muncitorești, democratice și 
naționale, iar eforturile lor tenace în 
favoarea unității dau roade.

Arătînd că pe continentul latino- 
american, popoarele și chiar guvernele 
unor țări se ridică cu o eficacitate 
sporită in apărarea resurselor lor na
ționale, raportul citează lupta oame
nilor muncii din Chile, care se an
gajează tot mai ferm pe calea trans
formărilor democratice profunde.

Apreciind că mișcarea de eliberare 
națională a intrat intr-o fază nouă
— aceea a luptei împotriva neocolo
nialismului, pentru independență eco
nomică și pentru o suveranitate au
tentică — vorbitorul a subliniat că 
tinerele state, în condițiile unei mari 
diversități de situații, sint angajate ln_ 
tr-o luptă crîncenă pentru dezvoltarea 
economiei lor naționale, pe baza pro
prietății asupra bogățiilor lor.

în continuare, raportul s-a ocupat 
de contradicțiile interne ale sistemu
lui capitalist, arătînd că la nivelul 
fiecăreia din verigile acestui sistem se 
manifestă fenomene de inflație, de
zordine monetară, instabilitate ; între 
diverse puteri imperialiste se pregă
tesc importante înfruntări comerciale 
și monetare. Necesitățile economice, 
dezvoltarea diviziunii internaționale a 
muncii imping cercurile cele mai lu
cide ale marelui capital să stabileas
că relații economice normale cu ță
rile sistemului socialist.

Referindu-se la poziția P.C.F., 
Georges Marchais a declarat : „Sîn
tem împotriva barierelor, a discrimi
nărilor și blocurilor care divizează 
lumea, pentru cooperare cu toate ță
rile, fără discriminare, pe baza res
pectului reciproc al suveranității na
ționale, a egalității în drepturi și a 
avantajului reciproc. Totul trebuie 
pus in mișcare, trebuie ca forțele 

România socialistă pe noi trepte de 
bunăstare, civilizație și progres. Fac
tor activ și dinamic' al vieții politice 
internaționale, tara noastră dezvoltă 
relații de prietenie trainică și alianță 
cu toate țările socialiste, lărgește 
colaborarea cu statele care au pășit 
pe calea dezvoltării independente și, 
în spiritul principiilor coexistenței 
pașnice, își extinde relațiile de coo
perare reciproc avantajoasă cu toate 
celelalte state.

România militează pentru amplifi
carea colaborării și înțelegerii între, 
popoare, acționează pentru stingerea 
focarelor de război sau de tensiune, 
pentru soluționarea pe cale politică, 
prin tratative, a litigiilor internațio
nale, pentru înfăptuirea dezarmării, 
și în primul rînd a celei nucleare, 
pentru instaurarea în lume a unui 
climat de destindere, securitate și 
cooperare.

în cadrul eforturilor consecvente 
depuse pentru realizarea securității 
europene, România își aduce contri
buția la pregătirea și desfășurarea 
Conferinței europene pentru securi
tate și cooperare, la crearea unui 
sistem de securitate care să ducă la 
așezarea pe baze noi a raporturilor 
dintre statele europene, să excludă 
folosirea forței și amenințarea cu 
forța în raporturile. interstatale, să 
asigure o largă colaborare pe diver
se planuri, cu respectarea reciprocă 
a independentei și suveranității na
ționale. avantajului reciproc, ne
amestecului în treburile interne.

în spiritul solidarității cu lupta 
eroică a poporului vietnamez, po
porul român. România socialistă 
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păcii, masele populare să intervină 
și să influențeze cu toată greutatea 
lor guvernele imperialiste pentru <?a 
omenirea, și îndeosebi Europa, să 
înainteze cu pași mari pe această cal» 
nouă".

Raportul subliniază că popoarel» 
trebuie să ceară guvernului american 
să semneze imediat textul acordului 
care ar permite încetarea focului în 
Vietnam. Totodată, se relevă necesi
tatea aplicării rezoluțiilor O.N.U. în 
vederea restabilirii păcii în Orientul 
Mijlociu, pe baza respectării dreptu
lui la existență și suveranitate al tu
turor statelor din regiune.

Referindu-se la conceptul de coe
xistență pașnică, raportul arată că 
aceasta stabilește raporturi noi în
tre state : respectarea suveranității, 
egalitatea in drepturi, integritatea te
ritorială a fiecărui stat, mare sau 
mic, neamestecul în treburile interne 
ale altor țări, reglementarea proble
melor internaționale litigioase prin 
mijloace politice, prin negocieri. 
Dar coexistența pașnică nu înseamnă 
o conciliere intre socialism și impe
rialism, nu interzice și nu împiedică 
luptele popoarelor împotriva domina
ției și exploatării imperialismului, și 
nici dezvoltarea luptei de clasă pe 
plan național.

In continuare, raportul se ocupă 
pe larg de programul oomun de gu
vernămint, arătînd că deviza lui 
fundamentală este „Progres social ! 
Democrație ! Destindere internațio
nală !“. In baza programului comun, 
un guvern al stingii ar aplica o po
litică socială îndrăzneață, care se va 
traduce prin ameliorarea fără pre
cedent a sorții tuturor celor ce tră
iesc din munca lor ; se va traduce 
printr-o veritabilă promovare a fe
meilor în viața socială, prin des
chiderea unor perspective noi pen
tru tineret, printr-o viată mai fe
ricită a familiilor franceze. Apli
carea programului de către gu
vernul stîngii s-ar traduce printr-un 
veritabil elan al participării munci
torilor și maselor populare la con
ducerea. gestiunea și controlul tre
burilor obștești.

Pe plan internațional, guvernul 
stîngii va alege cu hotărâre destin
derea fără reticente și cooperarea 
fără discriminare ; va promova mă
suri pe linia dezarmării nucleare, va 
participa activ la orice negociere a- 
supra dezarmării și, în special, asu
pra reducerii echilibrate a forțelor 
și armamentelor în Europa. El se va 
pronunța pentru dizolvarea blocu
rilor și va acționa în acest sens, ma- 
nifestindu-și voința de a angaja țara 
pe calea independentei fată de orice 
bloc politico-militar. în acest spirit 
vor fi rezolvate problemele care re
zultă în prezent din apartenența 
Franței la alianța atlantică. Simul
tan. guvernul stîngii va lua toate ini
țiativele pentru a se ajunge la un 
tratat european de securitate colec
tivă și, în acest spirit, va contribui 
la lucrările conferinței pentru secu
ritate și colaborare în Europa. Un 
asemenea guvern ar participa la ac
tivitățile Pieței comune cu voința de 
a elibera tara de dominația mare
lui capital, de a democratiza insti
tuțiile sale și de a apăra Interesele 
muncitorilor.

în continuare, în raport se 
spune : „Programul comun al 
stingii este un program pentru 
Franța, care pornește de la rea
litatea franceză și care răspunde ne
voilor tuturor celor ce trăiesc și. 
muncesc pe pămîntul țării noastre", 
în cadrul acestui program nu este 
vorba de instaurarea socialismului ; 
democrația economică și socială a- 
vansată, la a cărei instaurare ar con
duce programul comun, poate con
stitui, pentru Franța, o formă de 
tranziție spre socialism. Oamenii 
muncii din Franța — se spune în 
continuare — vor construi socialis
mul ținînd seama de principiile ge
nerale care îl caracterizează, de ex
periența altor popoare, de tradițiile 
și condițiile naționale. Nu există și 
nici nu poate exista un ..model" de 
socialism care să poată fi transpus 
dintr-o țară în alta.

Arătînd că este pentru prima oară 
în istoria relațiilor dintre partidul 
oomunisit și partidul socialist cînd 
s-a ajuns la un acord privind un pro
gram atît de precis, cu un conținut 
atit de avansat, raportul subliniază 
că adoptarea acestuia de către P.C.F., 
partidul socialist și stînga radicală 
socialistă constituie un eveniment 
de o mare importanță, care a des

sprijină cererea justă a guvernului 
R. D. Vietnam ca S.U.A. să semneze 
cit mai ourind acordul menit să 
ducă la încetarea războiului și sta
bilirea păcii în Vietnam.

Poporul român susține în mod sta
tornic lupta popoarelor pentru eli
berare națională, eforturile tarilor 
care au pășit pe calea unei dezvol
tări de sine stătătoare, împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru apărarea 
și consolidarea independentei națio
nale, pentru afirmarea dreptului 
sacru de a folosi în interesul pro
priu bogățiile naționale, de a-si ho
tărî singure soarta.

Partidul Comunist Român militea
ză neabătut pentru dezvoltarea re
lațiilor de solidaritate internationa
lists cu toate partidele comuniste și 
muncitorești, acționează consecvent 
pentru depășirea dificultăților ac
tuale din mișcarea comunistă, pen
tru întărirea unității partidelor co
muniste și muncitorești, a tuturor 
forțelor antiimperialiste.

Vă dorim, dragi tovarăși, cel mai 
deplin succes în. desfășurarea lucră
rilor congresului, în îndeplinirea 
hotărfrilor ce le veți adapta. în acti
vitatea ce o desfășurați pentru viito
rul socialist al poporului francez, 
pentru cauza democrației, progresu
lui social si păcii.

Trăiască Partidul Comunist Fran
cez !

Trăiască prietenia dintre partidei 
și popoarele noastre !

Trăiască unitatea partidelor comu
niste și muncitorești, a tuturor for
țelor antiimperialiste !

chis o fază nouă In lupta pentru • 
schimbare politică decisivă. Pentru 
transpunerea în fapt a acestui pro
gram, P.C.F. a lansat cuvîntul de or
dine „Unitate cu orice preț". Desi
gur, subliniază raportul, intre parti
dul comunist și partidul socialist 
există deosebiri, dar P.C.F. consideră 
că esențial este faptul că s-a căzut 
de acord asupra unui program co
mun. Noi considerăm, a subli
niat vorbitorul, că pentru înfăptuirea 
programului partidele de stînga tre
buie să obțină sprijinul activ și per
manent al imensei mase a muncito
rilor manuali și intelectuali; de la 
orașe si sate, adică a marii majori
tăți a francezilor, care să-și u- 
nească forțele, să acționeze împreună, 
să realizeze unitatea de acțiune a în
tregului popor — cu alte cuvinte' 
uniunea populară.

Subliniind că în aceste condiții 
Partidului Comunist Francez îi revin 
responsabilități sporite, raportul se 
ocupă pe larg de problemele muncii 
de propagandă, educație și organiza
torice, în scopul de a asigura întă
rirea partidului și a asigura succesul 
luptei sale.

In ultima parte a raportului se a- 
rată că responsabilitățile sale națio
nale nu fac ca P.C.F. să neglijeze 
responsabilitățile sale internaționale, 
pe care și le asumă profund conștient 
că solidaritatea internațională a mun
citorilor și popoarelor în lupta pentru 
obiectivele lor mărețe este o condi
ție vitală a succesului tuturor și a 
fiecăruia în parte.

„în acest spirit partidul nostru — 
a spus Georges Marchais — întreține 
cu cvasitotalitatea partidelor comu
niste și muncitorești relații bune, re
lații de cooperare activă. Numeroase 
întruniri, schimburi de delegații de 
studiere a experienței ne permit să 
confruntăm punctele noastre de ve
dere, să cunoaștem mai bine activi
tatea partidelor, în condițiile lor spe
cifice diverse. Aceasta este o predi
că utilă, care contribuie la îmbogă
țirea experienței fiecăruia și a doc
trinei noastre comune — socialismul 
științific". Arătind că internaționalis
mul proletar nu poate fi opus inde
pendenței fiecărui partid comunist, 
raportul subliniază ideea că „departe 
de a nega sau de a minimaliza inde
pendența, suveranitatea, egalitatea in 
drepturi și principiul neamestecului 
în treburile interne, atit ale națiuni
lor, cît și ale partidelor comuniste, 
respectarea cu strictețe a . acestor 
principii este o lege pentru comuniști, 
tocmai pentru că. împreună cu soli
daritatea și ajutorul reciproc, ele fac 
parte integrantă din internaționalis
mul proletar". Vorbitorul a afirmat că 
pe aceste baze P.C.F. se străduiește 
să contribuie la întărirea unității 
mișcării comuniste internaționale. 
Arătind că este firesc ca, în vreo 
problemă dată, să se ivească diver
gențe, în raport se spune : „Mențl- 
nîndu-ne simțul nostru critic, evităm 
și vom evita cu hotărâre ca ele să ne 
conducă la polemică, să constituie un 
obstacol în calea acțiunii comune, să 
provoace o slăbire a legăturilor fră
țești care unesc în mod firesc parti
dele comuniste".

în continuare se arată că P.C.F. 
întreține relații bune cu mișcările 
democratice și revoluționare din dife
rite părți ale lumii, ca și cu un număr 
de partide socialiste. „Pe- scară na
țională, ca și în fiecare țară, ne pro
nunțăm pentru unitate — unitatea 
tuturor celor care doresc să participe 
efectiv la acțiunea pentru pace, inde
pendență, democrație și socialism".

„Partid al clasei muncitoare — a- 
ceastă clasă ale cărei interese fun
damentale nu sînt în contradicție cu 
interesele nici unei alte clase mun
citoare — partidul nostru va acționa 
perseverent pentru a grupa în jurul 
său poporul francez.

Idealul nostru, personalitatea și 
forța noastră își au rădăcinile in 
trecutul istoric. Suferințele și spe
ranțele. întrebările și revoltele, ni
mic din ceea ce încearcă poporul 
francez, nimic din ceea ce face parte 
din viata sa cotidiană nu ne este 
străin. Nimic nu poate, nimic nu 
trebuie să ne despartă de el. A- 
ceastă convingere pasionată îl ani
ma pe Maurice Thorez atunci cînd 
declara : „Marseillaise este imnul 
național al poporului francez ; dra
pelul tricolor înseamnă întregul po
por francez". Această convingere 
inspiră în prezent și va inspira în 
viitor întreaga noastră politică. în
treaga noastră activitate" — se spune 
în finalul raportului.
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Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cronica zilei SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A BAHREINULUI

J

MASAO a spus, printre altele :
„Maiestatea Sa împăratul Japoniei 

mi-a dat instrucțiuni să informez pe 
Excelenta Voastră că el dorește ca 
relațiile prietenești dintre țările 
noastre să se dezvolte continuu.

De la restabilirea relațiilor diplo
matice, în 1959, între Japonia și Re
publica Socialistă România, cele 
două țări au extins constant rela
țiile lor prietenești. Mai ales în ul
timii ani, numărul vizitelor reciproce 
ale reprezentanților celor două tari 
a crescut, iar relațiile bilaterale, 
avînd în centru domeniul economic, 
devin din ce în ce mai strînse. Este 
o mare cinste pentru mine de a fi 
numit ambasador al Japoniei în Re
publica Socialistă România în acest 
moment cînd relațiile între cele două 
țări se dezvoltă substanțial".

în continuare ambasadorul japonez 
a spus :

„Țara dumneavoastră face eforturi 
pentru a promova relații prietenești 
cu toate statele și pentru slăbirea 
încordării internaționale. Țara mea 
consideră aceasta ca fiind politica sa 
fundamentală de dezvoltare a rela
țiilor prietenești cu toate țările, in
diferent de
social, și astfel 
și prosperitatea

Sînt convins, 
noastre au un
re'âțiile internaționale și că dezvol
tat ză în continuare a relațiilor japo- 
no—române va facilita în mare mă
sură realizarea idealului nostru.

Cu această convingere, sînt hotă
rît să fac totul, ca ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Japoniei 
în Republica Socialistă România, pen
tru întărirea în continuare a relații
lor noastre prietenești. Aș fi recunos
cător, de aceea, dacă Exoelența Voas
tră și guvernul Republicii Socialiste 
România mi-ar acorda sprijin în în
deplinirea misiunii mele".

Luînd cuvîntul, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a spus :

„Sînteți acreditat într-o țară care 
— angajată cu toate forțele sale în 
realizarea unui amplu program de

rarea unui climat de pace și largă 
colaborare internațională. România 
acționează consecvent pentru dezvol
tarea raporturilor sale cu toate sta
tele, în spiritul coexistenței pașnice, 
pe baza principiilor independenței și 
suveranității naționale, deplinei ega
lități în drepturi, 
treburile interne și 
proc.

Pe 
voltă 
care
evoluție 
ciem că 
și diversificate, în interesul reci
proc al celor două popoare, al 
cauzei colaborării și înțelegerii între 
popoare".

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

să transmiteți Maiestă- 
împăratul Japoniei că- 

pe deplin dorința sa 
prietenești și colaborarea

neamestecului în 
avantajului rect-

baza acestor 
Și 

în

principii se dez- 
româno-japoneze,relațiile

ultimii ani au cunoscut o 
continuă, pozitivă. Apre- 

ele pot fi încă mult, lărgite 
în interesul 
două

sistemul lor politic și 
contribuie la pacea 
întregii lumi.
de aceea, că țările 

obiectiv comun în

pentru 
de co-
Japo-

succes

Doresc să adresez Excelenței Voastre mulțumirile mele sincere și ale 
poporului finlandez pentru amabilul mesaj de felicitări trimis cu ocazia 
Zilei independenței Finlandei.

Mă folosesc de acest prilej pentru a exprima Excelenței Voastre cele 
mai bune urări de fericire, precum și bunăstare, pace și prosperitate 
României. >

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voitec, a adresat doamnei 
Annemarie Renger o telegramă de 
felicitare cu prilejul alegerii sale în 
funcția de președinte al “ 
lui Republicii Federale a

★

Bundestagu- 
Germaniei.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

Excelenței Sale
Domnul WILLY BRANDT

Cancelar federal al Republicii Federale a Germaniei
BONN

Îmi este deosebit de plăcut să folosesc prilejul realegerii dumnea
voastră în funcția de cancelar federal al Republicii Federale a Germaniei, 
pentru a vă transmite cele mai cordiale felicitări.

Doresc să vă exprim, totodată, convingerea mea că relațiile dintre 
Republica Socialistă România și Republica Federală a Germaniei vor 
cunoaște noi progrese în viitor, în interesul celor două țări, al păcii și 
cooperării în Europa.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnul E. G. WHITLAM

Prim-ministru al Australiei
CANBERRA

Cu ocazia învestirii dv. în funcția de prim-ministiru al Australiei, am 
plăcerea să vă transmit sincerele mele felicitări, împreună cu cele mai 
bune urări de succese în înalta dv. misiune.

îmi exprim speranța că bunele relații dintre România și Australia se 
vor dezvolta în viitor, în interesul ambelor noastre popoare. •

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

externe alMinistrul afacerilor
Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a adresat o telegramă 
ministrului federal al afacerilor ex
terne al Republicii Federale a Ger
maniei, Walter 
transmite calde 
reînvestirii sale

Scheel, prin care îi 
felicitări cu ocazia 

în această funcție.
*

Cu ocazia aniversării Zilei națio
nale a Bahreinului, mi,nistrul aface- 
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, a 
trimis ministrului afacerilor externe 
al Bahreinului, șeioul Mohammed 
Bin Muharak Al-Khalifa, o telegramă 
de felicitare.

★

La sediul Asociației de drept inter
național și relații internaționale 
(A.D.I.R.I.) din Capitală a avut loc, 
vineri după-amiază. o masă rotundă 
în ca d;nul căreia prof. dr. Radovan 
Vukadinovici, prodecan al Facultății 
de științe politice din Zagreb, a făcut 
o expunere pe tema „Rolul statelor 
mici în relațiile internaționale și po
litica de nealiniere".

Au participat cadre universitare, 
cercetători de la Academia de științe 
sociale și politice, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Exter
ne, ziariști, precum și membri ai Am
basadei R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

*

Republicii Socialiste 
organizat, vineri, o șe-

Alteței Sale
Șeicul ISA BIN SULMAN AL KHALIFA

Emirul statului Bahrein
MANAMA

Cu prilejul Zilei naționale a statului Bahrein, adresez Alteței Voas
tre, din partea Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a 
poporului român și a mea personal, calde felicitări, împreună cu cele mai 
bune urări de pace și progres poporului din Bahrein.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre România și Bahrein se 
vor dezvolta în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

„Vă rog 
ții Sale 
împărtășim 
ca relațiile
dintre România și Japonia să se dez
volte și mai puternic în viitor.

Mă bucur, domnule ambasador, 
că vă începeți misiunea cu hotărî- 
rea de a depune eforturi 
întărirea relațiilor prietenești, 
laborare dintre România și 
nia. și vă doresc deplin
în realizarea acestei înalte răspunderi 
ce vi s-a încredințat-

Vă asigur că în timpul șederii 
dumneavoastră în România vă veți 
bucura de tot sprijinul din partea 
Consiliului de Stat, a guvernului și a 
mea personal".

După prezentarea scrisorilor de a- 
creditare, președintele Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
avut o convorbire cordială, priete
nească cu ambasadorul Japoniei, Ka
nazawa Masao.

La solemnitatea prezentării scriso
rilor și la convorbiri au parti
cipat Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, și George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne. Au fost, de asemenea, pre- 
zenți membri ai Ambasadei Ja
poniei la București.

Vizita delegației
Uniunii Socialiste Sudaneze

Consiliul Național 
nității Socialiste a .... .... ____
in onoarea delegației Uniunii Socia
liste Sudaneze.

Au luat parte : Gheorghe Pană, 
Mihai Gere, Mihai Drăgănescu, vi
cepreședinte al Consiliului National 
al F.U.S.. și alte persoane oficiale.

al Frontului U- 
oferit un dejun

Seara, conducătorul delegației U- 
niunii Socialiste Sudaneze a oferit 
o recepție.

Au participat Gheorghe Pană. Ște
fan Voitec, Mihai Gere și alte per
soane oficiale.

Academia 
România a 
dință omagială cu prilejul împlinirii 
a 100 de ani de la nașterea savantului 
român de renume mondial Gheorghe 
Munteanu-Murgoci.

Au participat Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei, Virgil Ianovici, 
prim-adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei, Nicolae Gio- 
san, președintele Academiei de știin
țe agricole și silvice, academicieni, 
cadre didactice din învățămîntul su
perior, cercetători științifici.

Despre personalitatea lui Gheorghe 
Munteanu-Murgoci, figură proemi
nentă a științei românești și univer
sale, despre prestigioasa sa activitate 
în domeniul pedologiei, geologiei, 
geografiei, ca și pe tărîm pedagogic, 
au vorbit acad. Alexandru Codarcea, 
prof. Constantin Chiriță, membru co
respondent al Academiei, și prof. 
Vintilă Mihăilescu.

Astăzi, poporul 
Bahrein, 
insulară 
220 000 locuitori), 
tuată în golful Persic, 
își sărbătorește Ziua 
națională.

Evenimentul găsește 
țara — care și-a pro
clamat ■ independenta 
în vara anului trecut
— angajată în eforturi 
pentru lichidarea îna
poierii economice — 
moștenire a 150 de ani 
de dominație colonială
— pentru dezvoltarea 
de sine stătătoare a 
vieții economice și so
ciale. Resursele natu
rale și. în primul rînd 
petrolul, principala bo
găție a țării, care a- 
tinge o producție de 
4,5 milioane tone pe 
an. sînt valorificate 
acum în interesul 
propriu, Bahreinul po- 
sedînd, de altfel, o 
mare rafinărie, — a 
doua ca mărime din 
Orientul Apropiat. în 
afara preocupărilor

mica 
(588

din 
tară 

kmp. 
. si-

vremea

(Agenpres)

PRIMIRE IA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Prim-vicepreședintele . Cpnsiliului 

de Miniștri, Ilie Verdeț,. a primit, vi- 
neri dimineața, delegația Ministerului 
Metalurgiei al R. P. Chineze, condusă; 
de' ministrul Cen Șao-ktm, cafe face 
o vizită în țara noastră.

La convorbire, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, prieteneas
că. a participat Nicolae Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice.

A., fost prezent, de asemenea, Cian- 
Hai-fun, ambasadorul.; .R. iP; Chineze 
la București.

‘ C.dtaoest prile'f ,'HijL',':'tos.t abordate 
privind dezvoltarea în con- 
colaborărli și cooperării în 
siderurgiei dintre cele două

probleme 
tinuare a 
domeniul 
țări.

Vizita delegației Adunării
de Stat a R. P. Ungare

Vineri dimineața, delegația Adună
rii de Stat a Republicii Populare Un
gare, oondusă de Papp Jănos, preșe
dintele Comisiei pentru apărarea na
țională a Adunării de Stat, a depus o 
coroană de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism.

★

Președintele Marii Adunări Națio
nal a Republicii Socialiste România, 
Ștt^an Voitec, a oferit, vineri, un 
dejun în onoarea delegație) Adună
rii de Stat a Republicii Populare 
Ungare, condusă de Papp Jănos, 
președintele Comisiei pentru apăra
rea națională a Adunării de Stat.

Au luat parte Ilie Murgulescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Dumitru Coliu, Alexandru 
Sencovici, Gheorghe Vasilichi, Con
stantin Dinculescu, Traian Ionașcu,

»

Națio- 
vineri 
Socia-

*
Președintele Marii Adunări 

nale, Ștefan Voitec, a primit, 
dimineața, delegația Uniunii 
liste Sudaneze, condusă de Izz El Din
El Sayed, membru al Biroului Politic 
al Uniunii Socialiste Sudaneze și se
cretar pentru problemele muncito
rești, membru aii Adunării Poporului, 
care se află în țara noastră la invita
ția Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

La întrevedere au luat parte Maria 
Groza, vicepreședinte al M.A.N., Mi
hai Drăgănescu, deputat, vicepreșe
dinte.al Consiliului Național ai Fron
tului Unității Socialiste, Traian lo- 
nașcru și Aurel VijoK, președinți; de

★

comisii permanente ale M.A.N., Ion 
Mărgineanu, secretar al M.A.N., Ma
rin Enache și Ioan Pop D. Popa, de
putați.

în timpul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească, a fost exprimată satisfacția 
pentru evoluția pozitivă pe multiple 
planuri a relațiilor româno-sudaneze, 
precum și dorința de a le imprima 
un curs mereu ascendent și în conti
nuare.

Au fost discutate, de asemenea, 
probleme privind extinderea contac
telor dintre reprezentanții parlamen
telor celor două țări.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

tragerea din 15 decembrie 1972
Fond general de premii : 1 051 665

EXTRAGEREA
59 40 12 28

EXTRAGEREA
38 88 66

Plata premiilor 
pitală de la 23 decembrie 1972 
la 28 ianuarie 1973 ; în tară — 
27 decembrie 1972 pînă la 28 ianua
rie 1973, inclusiv.

la

I : 27 75 64 31

a II-a : 86 7

va începe în

8

lei
51

70

î Ca- 
pînă 

de la

pentru extinderea, în 
continuare, a indus
triei petroliere, auto
ritățile își concentrea
ză, de asemenea, aten
ția spre diversificarea 
structurii 
Recenit a 
funcțiune 
aluminiu 
creți zează proiecte pri
vind folosirea gazelor 
naturale pentru multi
plicarea surselor de e- 
nergie ale țării. Se ur
mărește. totodată, mo
dernizarea unor ra
muri economice tra
diționale, cum este 
cea. a pescuitului și 
conservarea peștelui. 
Problema formării de 
cadre calificate ocupă 
un loc important în a- 
tenția autorităților.

Opțiunile noului stat 
în domeniul politicii 
externe se îndreaptă 
spre strîngerea legătu
rilor cu statele și emi
ratele din zona golfu
lui Persic, cu celelalte

economice, 
intrat în 

o uzină de 
și se con-

țări arabe. Bahreinul 
se pronunță, de ase
menea, pentru dezvol
tarea largă a colabo- 

' rării pe diferite pla
nuri cu 
spiritul 
pașnice.

între 
Bahrein 
turi prietenești izvo- 
rite din sentimentele 
de simpatie si solida
ritate pe 
nostru le 
de lupta 
poarelor 
tru consolidarea inde
pendentei lor națio
nale, pentru dezvolta
rea de sine stătătoare 
pe linia progresului 
economic și social.

Cu prilejul sărbăto
rii naționale a Bahrei
nului, poporul român 
transmite poporului a- 
oestei țări călduroase 
felicitări, sincere urări 
de prosperitate si pace.

alte state în 
coexistentei

România și 
există rapor-

care poporul 
nutrește fată 

tuturor po- 
arabe, pen-

N. P.

La uzinele textile

Ieri în țară : Vremea a fost în 
general închisă, cu ceață persistentă, 
în prima parte a zilei, în jumătatea 
de est a Munteniei, Dobrogea ?i 
Moldova, apoi și în Oltenia. Pe a- 
locuri ceața s-a semnalat și în Podi
șul Transilvaniei. în zona de deal și 
de munte vremea a fost relativ fru
moasă și călduroasă cu cerul mai 
mult senin. Temperatura aerului 
oscila la orele 14 între minus 8 grad > 
la Joseni Și Plus 8 grade la Predeal, 
Rimnicu-Vîlcea, Polovraci, Ploiești. 
Cîmpina și Cîmpulung. în București: 
Vremea a fost închisă cu ceață per
sistentă. Vint în general slab. Tem
peratura maximă a fost de zero 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
17, 18 și 19 decembrie în țară ; Vre
me închisă, mai ales în prima parte 
a intervalului, se vor semnala ninsbri 
locale în nordul și estul țării, iar în 
rest precipitații izolat^. Vîntul va 
prezenta intensificări de scurtă du
rată din sectorul nordic. Temperatura 
în scădere, minimele vor fi cuprinse 
între, minus 10 și minus 2 grade,, 
ldâal mâi coborîte în Transilvania și 
nordul Moldovei, iar maximele între' 
minus 5 și -plus 5 grade. Ceață frec
ventă'în primele zile.

„Oltul" din Sf. Gheorghe

SF. GHEORGHE (Corespon
dentul „Scînteii" TSmori Geza). 
— Uzinele textile „Oltul" din 
Sf. Gheorghe — una din între
prinderile fruntașe ale județu
lui Covasna — au obținut și în 
acest an rezultate remarcabile 
în creșterea producției și îm
bunătățirea calității acesteia.

După cum am aflat de latax.. 
vară$ul Hegyi ZpI'tân, director. 
rill unității, generalizarea siS- ' 
ternului, de, xețfibuire în acord, 
global în toate sectoarele de 
activitate din uzină, pe lîngă 
rezultatele bune obținute în 
realizarea sarcinilor de plan, a 
sporit considerabil preocuparea 
pentru îmbunătățirea perma
nentă a calității produse
lor, a reducerii consumurilor 
specifice de materii prime și 
auxiliare. Așa se face că cele 
30 de tipuri de țesături produ
se de uzinele „Oltul“-Sf. Gheor
ghe, printre care „Luceafărul", 
„Domino", „Oltul", fețele de 
masă, pînza albită, pînza vop
sită, cearșafurile șl altele sînt 
de acum articole consacrate, a- 
preciate nu numai pe piața in
ternă, ci și peste hotare, inclu
siv în țări cu vechi tradiții în 
prelucrarea firelor de bumbac. .

(Agerpres) a

din Timișoara

(Agerpres)

JOE HILL

CONSISTENTE

președinți de comisii permanente 
ale M.A.N., Iuliu Fejes, secretar al 
M.A.N., deputați, alte persoane ofi
ciale.

Au participat Ferenc Martin, am
basadorul R. P. Ungare la București, 
și membri ai ambasadei.

în timpul dejunului, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, prie
tenească, Ștefan Vaitec și Papp Jănos 
au rostit toasturi.

în cursul zilei de vineri, delega
ția Adunării de Stat a Republicii 
Populare Ungare a vizitat Fabrică 
de confecții și tricotaje București, 
Institutul politehnic și Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste Româ
nia. Oaspeții au vizitat, de aseme
nea, cartiere noi de locuințe și mo
numente istorice din Capitală.

(Agerpres)

ROMÂNIA-FILM“ prezintă

La cantinele-restaurant

Film suedez. Scenariul și regia : Bo Widerberg. Cu : Thommy Berggren, Anja Schmidt. 
Un impresionant film politic distins cu Premiul juriului - Cannes 1971.

PRETUTINDENI, CU GINDUL
LA 15 DECEMBRIE 1973

(Urmare din pag. I)
ori depășesc rezultatele economice 
prin largile lor implicații • în sfera 
relațiilor dintre oameni, a muncii 
de conducere cu adevărat științi
fică a producției. Căci a cîștiga 
timp in luna decembrie a unui an, 
inseamnă, in primul rind, a dobindi 
răgazul absolut necesar pentru 
pregătirea temeinică și minuțioasă 
a viitorului an economic. Strategia 
muncii de perspectivă devine obli
gatorie, cu atît mai mult cu cit 
averea pe care o administrăm apar
ține întregului popor, cu cit de re
zultatele fiecărui colectiv depin
de creșterea economică a țării. 
Fiecare intreprinnere, care a anun
țat realizarea planului pe anul in 
curs, ar putea oferi liste întregi 
despre marile avantaje ale cîștigu- 
lui de timp. Iată numai cîteva 
dintre ele. Se asigură : Concretiza
rea tuturor sarcinilor de plan în 
produse fizice ; reamintim in acest 
sens sarcina expresă trasată între
prinderilor, centralelor Și ministe
relor de recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. privind luarea unor măsuri 
energice pentru ca, pînă la sfirși- 
tul anului, să fie nominalizată în
treaga producție, pînă la ultimul 
reper și subansamblu. Eșalonarea 
ritmică a sarcinilor de plan de-a 
lungul anului, pe baza încărcării 
uniforme a capacităților de pro
ducție în tot cursul anului ; din 
primele zile ale anului trebuie să 
se creeze condiții tehnice și orga-

nizatorioe, pentru ca mașinile și 
utilajele să funcționeze la nivelul 
indicilor de utilizare stabiliți prin 
plan, să se acționeze hotărît pentru 
lichidarea și prevenirea risipei de 
capacități. Mai buna aprovizionare 
tehnico-materială în fiecare între
prindere și Ia fiecare Ioc de muncă; 
necesar este ca întreprinderile să 
se aprovizioneze efectiv cu mate
riile prime, materialele, piesele și 
subansamblele, pentru buna desfă
șurare a producției încă din prime
le zile ale anului. Asigurarea des
facerii întregii producții planificate 
Prin contracte ferme încheiate cu 
beneficiarii ; a nu se uita nici o 
clipă cerința formulată de condu
cerea partidului de a nu se intro
duce în fabricație nici un produs 
pentru care nu există certitudinea 
livrării pe piața internă și la 
export. Pregătirea corespunzătoare 
a forței de muncă ; o sarcină deo
sebit de importantă, dar în același 
timp și dificilă, care trebuie solu
ționată, deopotrivă, de întreprinderi 
și centrale, cu sprijinul organelor 
locale de partid.

A cîștiga acest prețios timp la 
sfîrșit de an înseamnă, în al doilea 
rînd, a asigura un imens aport la 
depășirea planului, o apreciabilă 
contribuție suplimentară la spori
rea venitului național, a avuției 
societății și, pe această bază, a 
creșterii nivelului de trai al celor 
ce muncesc. însumate la scara 
întregii economii, asemenea efor
turi pentru devansarea scadenței

de plan 
bile. Pe 
pildă, 
înregistrat <_ 
sută, în condițiile

capătă proporții remarca- 
: 11 luni din acest an, de 
la producția globală s-a 

o depășire de 1,3 la 
__ , __ ___unui ritm de 
creștere de aproape 12 la sută față 
de perioada corespunzătoare a 
anului trecut ; s-au produs în con
tul angajamentelor importante can
tități de produse de mare utilitate, 
pentru economie — 68 milioane 
kWh energie electrică, 16 400 tone 
de oțel aliat, peste 250 de tractoare, 
41 000 bucăți rulmenți, 15 locomo
tive Diesel-hidraulice, 3,9 milioane 
m 1 țesături ș. a., a început fabri
cația înainte de termen a zeci și 
zeci de produse noi cu performanțe 
superioare.

Sînt numai cîteva argumente 
care relevă că realizarea planului 
anual la 15 decembrie, așa cum 
s-a trasat sarcina de către plenara 
C.C. al P.C.R. din noimebrie a.c. 
este un obiectiv pentru care trebuie 
să acționăm cu toată priceperea, 
un țel care trebuie atins necondi
ționat de către 
întreprindere, 
cinile simțitor 
ceastă ultimă 
analizăm cu maximă 
toate rezervele interne de sporire 
a producției, de creștere a eficienței 
economice și să le punem nejntîr- 
ziat în valoare, să asigurăm o pre
gătire exemplară a producției anu
lui 1973, an hotărîtor pentru înde
plinirea înainte ,de termen a cinci
nalului.

fiecare colectiv de 
Pornind de la sar- 

amplificate in a- 
parte a anului, să 

răspundere
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Turneul internațional 
de polo

Turneul internațional de polo pe 
apă, la care participă echipele Dina
mo Moscova, Dynamo Magdeburg, 
Dinamo București și formația de ti
neret a clubului Dinamo, a continuat 
ieri în piscina acoperită Floreasca 
din Capitală. în prima partidă, Dina
mo Moscova a învins selecționata de 
tineret a clubului Dinamo cu scorul 
de 8—2 (1-1, 3—1, 1-0, 3—0). în cea 
de-a doua întîlnire, Dinamo București 
a primit replica echipei Dynamo 
Magdeburg. Meciul s-a încheiat cu 
rezultatul de 9—6 (3—1, 2—1, 3—1, 
1—3) în favoarea jucătorilor români.

Astăzi, de la ora 18,00, sînt progra
mate următoarele partide : Dynamo 
Magdeburg — Dinamo București (ti
neret) și Dinamo București — Dina
mo Moscova.

Astăzi, de la ora 14.30, pe 
stadionul Dinamo, selecționata 
divizionară de fotbal a țării 
noastre susține un joc de antre
nament în compania* echipei de 
tineret (rezerve) a clubului Di
namo. Duminică, lotul nostru va 
pleca spre Tel Aviv, unde va 
întilni, la 20. decembrie, selecțio
nata Israelului.

A

In cîteva rînduri
ATLETISM. ÎNSCRIERILE 

CAMPIONATELE EUROPENE __ 
SALĂ. Un număr de 13 țări și-au 
anunțat pînă acum participarea la 
viitoarele campionate europene de 
atletism pe teren acoperit, ce vor 
avea loc în zilele de 11 și 12 mar
tie la Rotterdam. Printre țările în
scrise se află R. F. a Germaniei cu 
75 de concurenți, U.R.S.S. (50). R.D. 
Germană (35), Spania (34), Ceho
slovacia (30), România (25), Suedia 
(23), Iugoslavia (18) etc.

Organizatorii speră ca, din cele 30 
de țări invitate, cel puțin 26 să fie 
prezente la întreceri. Pe de altă par
te, se anunță din Rotterdam că este 
posibil ca la această competiție să 
fie folosit pentru cronometraj siste
mul electronic utilizat la Jocurile O- 
limpice de la Munchen. Pentru pro
bele de viteză, pista va fi acoperită 
cu un material plastic („bolidan") de 
concepție olandeză, pe bază de po- 
liuretan. în schimb, probele de se- 
mifond se vor desfășura pe o pistă 
de lemn, in lungime de 180 m.

LA 
DE

FOTBAL : Cu prilejul retragerii 
celebrului fotbalist spaniol. Gento, la 
Madrid a fost organizat un meci in
ternațional intre echipa Real Ma
drid și formația portugheză Belenen- 
ses. Fotbaliștii spanioli au obtinut 
victoria cu scorul de 2—1. In echi
pa Real au jucat ca invitați si cîți- 
va fotbaliști de peste hotare (Bene. 
Geaici, Eusebio), precum și interna
ționalul român. Dobrin.

TENIS DE MASA, 
avut loc întilnifea 
R.F. a Germaniei și

La Rastatt a 
dintre echipele 
Franței, dispu-

tată in cadrul „Cupei ligii europe
ne" la tenis de masă. Gazdele au 
obținut o victorie la limită cu sco
rul de 4—3.

în clasamentul competiției 
neînvinse echipele Ungariei. 
Germaniei și 
puncte.

Suediei cu

conduc
R.F. a 

câte 6

TENIS. între 
1 ianuarie 1973
Melbourne întrecerile campionatelor 
internaționale de 
liei.

Printre cei care 
ticiparea la acest 
se numără cunoscuții tenismani aus
tralieni Ken Rosewall, John New
combe, Mal Anderson și John Ale
xander, campionul sovietic Aleksandr 
Metreveli și neozeelandezul Ony Pa- 
run.

197226 decembrie 
se vor desfășura

și 
la

tenis ale Austra-

și-au anunțat par- 
traditional concurs

ȘAH : „TROFEUL CAMPIOANE
LOR". în penultima rundă a „Tro
feului campioanelor", competiție fe
minină șahistă care se desfășoară în 
localitatea iugoslavă Vrnjacka Banja, 
maestra ■ româncă. Elisabeta Polihro- 
niade (cu piesele albe) a învins-o în 
24 de mutări pe elvețiană Wetstein. 
Ivanka a cîștigat la Erenska. Cele
lalte partide ale rundei, printre care 
și partida derbi a turneului Ve- 
roczi—Gaprindașvili, s-au întrerupt, 

înaintea ultimei runde, în clasa
ment conduc Gaprindașvili (U.R.S.S.) 
și Veroczi (Ungaria) cu cite 7,5 punc
te (1). urmate de Ivanka (Ungaria) 
— 7 puncte, Aleksandria (U.R.S.S.) — 
8,5 puncte (1), Polihroniade (Româ
nia) — 5 puncte (1) etc.

TIMIȘOARA. (Corespondentul 
„Scînteți", Cezar Ioana). — La 
cele 7 cantine-restaurant, or
ganizate în municipiul Timi
șoara, în baza legii nr. 9 din 
1971, servesc în prezent masa 
aproape 6 000 de abonați, de 
două ori mai mult fată de pe
rioada cînd aceste unități apar
țineau întreprinderilor și insti
tuțiilor.
— Preluînd aceste cantine — 

ne spune tovarășul Teodor Al- 
dea, directorul Direcției comer
ciale județene — trustul nostru 
de alimentație publică s-a 
preocupat de asigurarea unui 
fond de marfă corespunzător, a- 
tît sub raport cantitativ, cît și 
sortimental. în același timp, am 
luat măsuri pentru creșterea 
calificării personalului operativ 
din cantine, 
zați o serie 
ministratori. „ ____ ___ _ __
detașat la cantine, pe diferite 
perioade de timp, cadre de spe
cialitate din marile restaurante. 
Toate acestea au contribuit la 
diversificarea și îmbunătățirea 
calității meniurilor servite. La 
cantina-restaurant de la Uzina, 
mecanică — de exemplu — șe 
asigură zilnic trei meniuri la a- 
legere, față de numai unul, cît 
se servea înainte de apariția le
gii nr. 9. De altfel, aici, numă
rul abonaților a crescut de la 793 
la 1 722. Cîte trei meniuni zii-, 
nic se servesc și la cantinele- 
restaurant de pe lingă fabrica 
„Victoria", consiliul popular 
municipal și întreprinderea „E- 
lectrobanat".

De la același interlocutor mai 
aflăm că toate cele 7 cantine 
au înființat bufete si puncte de 
desfacere în incinta unităților 
productive, punînd astfel la în- 
demîna salariaților o gamă lar
gă de preparate pentru gustarea 
de dimineață. în prezent, se fac 
pregătiri în vederea producerii 
și desfacerii de semipreparate 
tip „Gospodina" și prin canti
nele-restaurant, măsură care va 
veni nemijlocit în sprijinul sa
lariatelor.

și au fost școlari- . 
de bucătari și ad- 
De asemenea, am



viața internațională
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LUCRĂRILE SESIUNII O. N. U.

„Pacea este prima condiție > 
a respectării drepturilor omului"

Intervenția reprezentantului român în comitetul juridic

NEW YORK 15. Coresponden
tul nostru, Constantin Alexandroaie, 
transmite : Cu adoptarea în unani
mitate a unui proiect de rezoluție 
prin care se condamnă actele de vio
lență și atacurile teroriste împotriva 
.unor diplomați și misiuni diplomatice 
acreditate pe lîngă Națiunile Unite și 
se cere țării gazdă să ia toate mă
surile necesare pentru prevenirea lor, 
Comitetul juridic al Adunării Gene
rale a O.N.U. și-a încheiat lucrările. 
Comitetul a mai adoptat un proiect 
de rezoluție privind respectarea drep
turilor omului în timpul conflictelor 
armate.

Precizînd poziția României față de 
acest ultim document, reprezentantul 
țării noastre în comitetul juridic. 
Dumitru Ceaușu, a declarat că pacea

este prima condiție a respectării 
drepturilor omului. în consecință, în
deplinirea strictă a prevederilor Car
tei, care interzic recurgerea la forță 
sau la amenințarea cu forța în rela
țiile internaționale, constituie singu
rul cadru politic și juridic susceptibil 
să garanteze protecția dreptului po
poarelor și a drepturilor fundamen
tale ale omului, care sînt insepara
bile unele de altele. Ca atare, toate 
statele trebuie să depună eforturi 
pentru a preveni războaiele de agre
siune și conflictele armate și să în
treprindă acțiuni concrete și imediate 
în vederea excluderii războiului și a 
oricăror atingeri la suveranitatea sta
telor sau la dreptul popoarelor de 
a-și hotărî singure soarta.

Rumania acordă întregul sprijin luptei 
popoarelor aflate incă sub jugul colonial
• Declarația reprezentantului țării noastre în comitetul 
pentru probleme coloniale • Adoptarea rezoluției privind 

situația din Namibia

Namibia — teritoriu anexat în mod 
samavolnic de Republica Sud-Afri- 
cană — este ultimul punct al dezba
terilor Comitetului pentru probleme 
coloniale al Adunării Generale.

Lipsa unor progrese concrete pe li
nia autodeterminării poporului nami- 
bian, imobilismul politic al guvernu
lui de la Pretoria, a declarat delega
tul român, Petre Vlăsceanu, impun, 
după părerea delegației române, ree
valuarea procedeelor folosite pînă 
acum de O.N.U. șl adoptarea unor 
astfel de măsuri care să ducă la de
pășirea fazei de constatare a faptelor

și de condamnare a dominației colo
nialiste a guvernului rasist sud-afri- 
can asupra Namibiei. Eforturile tre
buie îndreptate, in primul rînd, spre 
restabilirea situației de drept a Na
mibiei, ca teritoriu aflat sub respon
sabilitatea directă a Națiunilor Unite. 
O.N.U. trebuie ca, răspunzînd obli
gațiilor sale, față de poporul nami- 
bian, să folosească toate mijloacele 
puse la dispoziție de Cartă pentru a 
determina Republica Sud-Africană să 
pună capăt politicii sale anexioniste, 
politicii de apartheid exportate în 
Namibia, să respecte dreptul acestui 
popor la autodeterminare și indepen
dență.

Consultările multilaterale de la Helsinki
» DEZBATERILE VOR FI RELUATE LA 15 IANUARIE 1973
HELSINKI 15. — Trimisul special, 

Dumitru Ținu, transmite : în ședința 
de vineri a reuniunii multilaterale 
consacrate pregătirii conferinței pen
tru securitate și cooperare in Europa, 
a continuat schimbul de păreri asu

pra organizării lucrărilor reuniunii. 
Prin consens general, ședințele ple
nare au fost întrerupte, urmînd ca 
cele 34 de delegații să reia dezbate
rile la Helsinki, la 15 ianuarie 1973.

„GUVERNUL fEDERAL VA CONTINUA LINIILE GENERALE
ALE miCII PROMOVATE DE COALIȚIA P. S. D. - P. L D.“
• Cuvîntarea cancelarului W. Brandt după formarea 

noului cabinet

Declarația lui
PARIS 15 (Agerpres). — La 15 de

cembrie, Le Duc Tho, consilierul 
special al delegației R.D. Vietnam la 
tratativele de la Paris cu privire la 
Vietnam, a părăsit capitala Franței, 
indreptindu-se spre patrie. înainte de 
plecare, el a făcut următoarea decla
rație :

„Astăzi mă reîntorc la Hanoi pen
tru a comunica guvernului meu con
ținutul recentelor convorbiri cu Henry 
Kissinger. în timp ce voi fi la Hanoi, 
voi continua să mențin contacte cu H. 
Kissinger. Am convenit că nici el, 
nici eu, nu vom) face nici un fel de 
comentarii cu privire la convorbirile

Le Duc Tho
confidențiale pe care le-am avut".

Răspunzînd la întrebarea unuia din 
ziariști, Le Duc Tho a arătat că data 
întoarcerii sale la Paris nu a fost 
încă stabilită.

*

în seara zilei de 14 decembrie, Le 
Duc Tho și Xuan Thuy, conducătorul 
delegației R.D.V., au avut o întreve
dere cu Nguyen Thi Binh, conducă
torul delegației Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud și cu alți membri ai 
■acestei delegații la convorbirile de la 
Paris.

BONN 15 (Agerpres). — După ce
remonia depunerii jurămintului de 
către membrii noului guvern, a luat 
cuvîntul cancelarul federal, Willy 
Brandt. Referindu-se la rezultatul a- 
legerilor de la 19 noiembrie, el a de
clarat că guvernul federal va continua 
liniile generale ale politicii externe și 
interne promovate de coaliția P.S.D.- 
P.L.D. Printre sarcinile ce stau in fața 
guvernului și Bundestagului, Brandt a 
menționat elaborarea proiectului bu
getului federal pe anul 1973 și plani
ficarea financiară pe termen mediu, 
prezentarea, din nou, în Bundesrat a 
celor mai importante proiecte de 
lege care nu au mai. putut fi rezol
vate în cursul legislaturii anterioare 
și adoptarea legii reformei pensiilor.

Referindu-se la politica externă,

cancelarul vest-german a subliniat 
importanța tratatului fundamental 
dintre Republica Federală a Germa
niei și Republica Democrată Ger
mană. Semnarea tratatului, la 21 de
cembrie, va reprezenta o „etapă im
portantă pe calea spre normalizare", 
a spus el. Potrivit afirmațiilor lui 
Brandt, proiectele de lege referitoare 
la tratatul fundamental și la intra
rea Republicii Federale a Germaniei 
în O.N.U. vor fi prezentate Bun
destagului înainte de 25 decembrie 
a.c.

Printre sarcinile importante ale po
liticii externe, Willy Brandt a men
ționat pregătirea conferinței general- 
europene pentru securitate și coo
perare.

Japonia. Circa 10 000 de persoane au demonstrat în portul Yokohama îm
potriva transporturilor de material ’de război american către Vietnam. în 

fotografie : ciocnire între manifestanți și poliție

• Componența noului guvern al R.F.G.
Celui de-al 7-lea Bundestag, În

trunit vineri la Bonn în ședin
ță plenară, i-a fost prezentată, 
de către președinta Annemarie 
Renger lista noului cabinet vest- 
german de coaliție P.S.D.—P.L.D. 
Principalii membri ai cabinetului 
sînt : cancelar federal — Willy 
Brandt (P.S.D.) ; vicecancelar — și 
ministru de externe — Walter Scheel 
(P.L.D.), ministru de finanțe — 
Helmut Schmidt (P.S.D.), ministru al 
economiei — Hans Friederichs 
(P.S.D.), ministru al justiției — Ger
hard Jahn (P.S.D.), ministru de 
ințerne — Hans-Dietrich Genscher 
(P.L.D.), ministru al muncii — 
Walter Arendt (P.S.D.), minis
tru al apărării — Georg Leber 
(P.S.D.), ministru pentru problemele 
familiei și al sănătății — Katharina 
Focke (P.S.D.), ministru al agricul
turii — Josef Ertl (P.L.D.). Egon 
Bahr (P.S.D.) și Werner Maihofer

(P.L.D.) au fost numiți miniștri fără 
portofoliu, cu însărcinări speciale.

Din cei 17 miniștri ai cabinetului 
cancelarului Willy Brandt, 12 sînt 
membri ai P.S.D., iar 5 ai P.L.D.

Declarația comuna
I

chiliano - venezueleană
REAFIRMA DREPTUL TUTU
ROR ȚARILOR DE A DISPUNE 
LIBER DE RESURSELE LOR 

NATURALE
CARACAS 15 (Agerpres). — La 

sfîrșitul scurtei vizite a președinte
lui Republicii Chile în Veriezuela, a 
fost dată publicității o declarație co
mună în care cei doi șefi de stat — 
Salvador Allende și, respectiv, Rafael 
Caldera — își reafirmă încrederea în 
dezvoltarea independentă a țărilor 
latino-americane, în capacitatea aces
tora de a-și aduce contribuția la in
staurarea unei păci trainice în lume 
și la realizarea progresului omenirii. 
Documentul dat publicității la Cara
cas subliniază dreptul tuturor țărilor 
de a dispune în mod liber de resur
sele lor naturale. Orice încercare de 
a prejudicia acest drept — se men
ționează în declarație — înseamnă o 
încălcare a principiilor autodetermi
nării și neamestecului în treburile 
interne.
PREȘEDINTELE S. ALLENDE 

S-A ÎNAPOIAT LA SANTIAGO 
DE CHILE

SANTIAGO DE CHILE 15 (Ager
pres). — Președintele Salvador Allen
de s-a întors, joi, la Santiago de 
Chile, după vizitele întreprinse intr-o 
serie de țări din America Latină și 
Africa, în Uniunea Sovietică și la 
Națiunile Unite.

în drum spre patrie, după vizita 
efectuată în Cuba, șeful statului chi
lian a făcut o escală la Caracas, unde 
a avut o întrevedere de două ore cu 
președintele Venezuelei, Rafael Cal
dera.

Șeful statului argentinean 
se va retrage 

din funcțiile publice
BUENOS AIRES 15 (Agerpres). — 

Șeful statului argentinean, generalul 
Alejandro Lanusse, a anunțat că se 
va retrage, la 25 mai anul viitor, din 
serviciul activ in cadrul forțelor ar
mate și din funcțiile sale publice — 
transmite agenția Associated Press. 
El a făcut această declarație la o 
reuniune care a avut loc la Școala 
militară superioară din Buenos Ai
res.

Agenția citată menționează că 25 
mai 1973 este data la care ar urma 
să fie instalat în Argentina un gu
vern civil, constituit in urma alege
rilor prezidențiale prevăzute pentru 
luna martie a aceluiași an.

Juan Peron nu va candida 
In alegerile prezidențiale
Fostul președinte al Argentinei, 

Juan Peron, a anunțat oficial că nu 
va candida în alegerile prezidențiale 
din martie 1973, declinind astfel în
vestitura coaliției „Frontul justițialist 
de eliberare".

O declarație în acest sens a fost 
difuzată pe aeroportul internațional 
Ezeiza din Buenos Aires, la citeva 
minute după plecarea lui Juan Peron, 
spre Asuncion, capitala Paraguayului, 
prima etapă a unui turneu în cîteva 
țări din America Latină și în Spania. 
După cum se știe, participarea lui 
Peron la alegeri ar fi contravenit 
„codului electoral", elaborat de con
ducerea militară, care stipula, prin
tre condițiile obligatorii pentru can
didați, rezidența în Argentina la data 
de 25 august 1972.

„România socialistă acordă și va 
acorda și in viitor întregul său spri
jin — politic, diplomatic, moral și 
material — poporului namibian, ce
lorlalte popoare africane care se mai 

■ află sub jugul colonial, apreciind că 
aceasta constituie o parte integrantă 
a luptei antiimperialiste, pentru pro
gres și pace in lumea întreagă".

★

pentru problemele co- 
Adunării Generale a 
încheiat vineri lucrările

Comitetul 
loniale al 
O.N.U. și-a 
prin adoptarea unui proiect de rezo
luție supus dezbaterilor de 32 de 
state, printre care și România, re
feritor la situația dip Namibia, 
în document se reafirmă dreptul 
inalienabil al poporului namibian 
la autodeterminare și independență 
și la folosirea oricăror mijloace de 
luptă pentru lichidarea ocupației 
Namibiei de către Republica Sud- 
Africană. Condamnînd guvernul 
sud-african pentru politica sa ane
xionistă, rezoluția ch«amă din nou 
Pretoria să-și retragă administrația, 
forțele armate și polițienești din 
Namibia, să pună capăt încercărilor 
de a scinda acest teritoriu prin crea
rea așa-numitelor bantustane și a 
zonelor rezervate exclusiv albilor.

Documentul cheamă toate statele 
să respecte cu rigurozitate prevede
rile rezoluțiilor Națiunilor Unite, 
să rupă orice fel de relații econo
mice, financiare și de altă natură 
cu Republica Sud-Africană, să nu 
recunoască înstrăinarea de către re
gimul de la Pretoria a bogățiilor Na
mibiei concesionate în mod ilegal 
unor trusturi și monopoluri occiden
tale, să . adopte măsurile necesare 
pentru a determina Republica Sud- 
Africană să renunțe Ia politica sa 
anexionistă, la acțiunile represive 
împotriva patrioților namibieni, la 
întemnițarea și torturarea acestora.
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agențiile de presă transmit:
/_________ ____________

Numirea lui Miloș Minici, 
vicepreședinte al Adunării Federale, 
în funcția de vicepreședinte al gu
vernului și . ministru al afacerilor ex
terne a fost aprobată de Consiliul 
Popoarelor și Consiliul Social-Politic 
al Adunării Federale a R.S.F. Iugo
slavia — informează agenția. Taniug.

0 înțelegere de colabo
rare ÎJltre Comi'tetul de Stat al 
Radioteleviziunii Române și Radio
difuziunii din Cipru a fost semnată 
la Nicosia de Ion M. Anghel, în
sărcinat cu afaceri al Republicii So
cialiste România la Nicosia, iar in 
numele părții cipriote pre
ședintele Consiliului de conducere al 
Radiodifuziunii din Cipru, Nicos 
Hadjigabri.

Președintele Franței, Geor- 
ges Pompidou, într-un Interviu _ 
cordat ziarului „New York Times", 
s-a pronunțat în favoarea unor con
sultări „la cel mai înalt niVel" pen
tru a elucida relațiile dintre S.U.A. 
și Europa occidentală în domeniile 
monetar, comercial și politic, infor
mează agenția France Presse.

a-

0 nouă întîțnire a specia
liștilor sovietici și ameri
cani care ^ucreaza la crearea unur 
sisteme 
navelor 
polio"

compatibile de cuplare a 
cosmice „Soiuz" și „A- 

a avut loc la Moscova, în-

„O DECIZIE CINICĂ
SI3

„Unitatea Populară și 
întreaga opinie publică 
au luat cunoștință cu 
indignare și unanimă 
reprobare de decizia 
incredibilă a Curții 
marțiale, care a micșo
rat la numai doi ani 
pedeapsa pentru asasi
nii fostului comandant 
șef al armatei, genera
lul Rene Schneider 
Chereau, condamnați, 
în primă instanță, la 
20 de ani de temniță". 
Citatul este reprodus 
din declarația Comite
tului Național al Parti
dului Federativ al Uni
tății Populare in legă
tură cu decizia Curții 
marțiale de a răsturna 
sentința instanței infe
rioare in. legătură 
odiosul asasinat 
octombrie 1970.

După cum este 
noscut, asasinarea 
tului comandant șef al 
forțelor armate chilie
ne a constituit o crimă 
politică prin care reac- 
țiunea încercase să 
provoace 
bure, să 
nalizarea 
lectorale 
Uniunea 
alegerile .
din 3 septembrie 1970. 
Pe baza cercetării mi
nuțioase a faptelor, ge
neralul Roberto Viaux, 
strins legat de cercu
rile de dreapta, a fost 
găsit ca principal res
ponsabil al acestui a-

cu 
din

cu- 
fos-

încercase
o situație tul- 
împiedice

: victoriei 
obținute 

Populară 
prezidențiale

fi" 
e- 
de 
la

NE JUSTĂ"
sasinat, justiția milita
ră condamnindu-l. po
trivit legilor în vigoa
re. Decizia luată în a 
doua instanță 
Curtea marțială -

de 
prin 

trei voturi contra două 
— a micșorat acum... 
de zece ori pedeapsa 
pentru crima comisă. 
De asemenea, au fost 
modificate sentințele

CORESPONDENȚ A 
DIN SANTIAGO 

DE CHILE

pentru celelalte per
soane care au partici
pat la actul criminal.

„Această decizie, se 
arată în declarația Uni
tății Populare, este un 
afront la adresa me
moriei defunctului con
ducător militar, la a- 
dresa forțelor armate 
și a poporului. Decizia 
a fost influențată de 
mobiluri cu un evident 
caracter politic și con
stituie o incitare la o 
practică străină trăsă
turilor poporului nos
tru — crima politică". 
Declarația 
caracterul „imoral al 
deciziei, 
contextul 
plan subversiv, 
rajate dinlăuntru și din 
afara țării de forțele 
reacțiunii și imperia
lismului".

condamnă

incluse în 
unui vast 

incu-

La rindul ei, comisia 
politică a Partidului 
Comunist apreciază ho- 
tărirea ca „cinică și 
nejustă", servind „în
cercările de supravie
țuire a vechiului statut 
oligarhic". Secretarul 
general al Partidului 
Socialist, Carlos Alta
mirano, a anunțat că 
acest partid va propu
ne Unității Populare o 
acțiune parlamentară 
pentru a se modifica 
structură puterii judi
ciare, care nu mai re
flectă realitățile țării și 
care se situează pe po
ziții ostile Unității 
Populare. Presa din 
Santiago de Chile a 
consemnat, de aseme
nea, opinia lui Rado- 
miro Tomic, lider al 
democrației creștine, 
fost candidat la pre
ședinția republicii, po
trivit căreia „decizia 
este lipsită de bază din 
punct de vedere moral 
și juridic". In fine, zia
rul „El Sigla" subli
niază că decizia Curții 
marțiale oferă mantaua 
impunității pentru cri
mele politice. „Injusti
ția se poate repara și 
există mijloace pentru 
aceasta", scrie ziarul, 
referindu-se la sentin
ța pe care va trebui s-o 
dea, in ultimă instanță, 
Curtea supremă.

Eugen POP

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA! București, Piața Scînteii, Tel. 17

tre 7 și 15 decembrie. Au fost exa
minate probleme tehnice, efectuin- 
du-se, de asemenea, probe ale mode
lelor existente de dispozitive de cu
plare. După cum s-a mai anunțat. în 
conformitate cu acordul sovieto-ame- 
rican de colaborare in domeniul cer
cetării și folosirii spațiului cosmic in 
scopuri pașnice, in 1975 urmează să 
fie , realizat zborul comun al unor 
nave de tip „Soiuz" și „Apoilo".

0 petiție purtînd semnă
turile a peste 10 000 de 
persoane, în care se cere 0 
nistie generală pentru toți deținuții 
condamnați din cauza unor delicte 
de opinie, a fost remisă parlamen
tului Portugaliei — informează a- 
genția France Presse.

La universitatea „Karl Marx" 
din Leipzig a avut loc o seară 
culturală consacrată țării noas
tre, organizată de studenții ro
mâni de la Facultatea de ger
manistică a universității. Cu 
acest prilej, a fost prezentată 
o expunere referitoare la suc
cesele înregistrate in construc
ția socialistă din România. De 
asemenea, au fost prezentate 
filme documentare și a avut loc 
o audiție de muzică simfonică 
și populară românească.

La teatrul parizian „347“ a 
avut loc joi seara premiera pie
sei „O scrisoare pierdută" de Ion 
Luca Caragiale. Spectacolul s-a 
bucurat de un deosebit succes.

LA BERLIN Șl BONN 

împuterniciri pentru 
semnarea tratatului cu 

privire la bazele relațiilor 
dintre R.D.G. și R.F.G.

BERLIN 15 (Agerpres). — Agenția 
A.D.N. informează că secretarul 
de stat la Consiliul de Miniștri al 
R.D. Germane, Michael Kohl, a fost 
împuternicit să semneze, la 21 de
cembrie, la Berlin, tratatul cu pri
vire la bazele relațiilor dintre Re
publica Democrată Germană și Re
publica Federală a Germaniei, pre
cum și alte documente. Agenția 
menționează că Biroul Politic al 
C.C. al P.S.U.G. și guvernul R.D.G. 
au ascultat o informare, prezentată 
de M. Kohl, cu privire la pregătirile 
în vederea semnării tratatului.

BONN 15 (Agerpres). — în cadrul 
ședinței constitutive care a avut 
loc vineri la Bonn, noul cabinet 
vest-german a aprobat, în unanimi
tate, tratatul asupra bazelor rela
țiilor dintre Republica Federală a 
Germaniei și Republica Democrată 
Germană, a anunțat purtătorul de 
cuvînt‘ Oficial guvernamental, Rudi
ger von Wechmar.

Cu același prilej, guvernul l-a în
sărcinat formal pe Egon Bahr, mi
nistru fără portofoliu, să semneze 
acest document, la 21 decembrie a.c., 
Ia Berlin. Cabinetul a aprobat, de 
asemenea, un proiect de lege care 
afirmă adeziunea R.F. a Germaniei 
la Carta Națunilor Unite și autori
zează guvernul de a prezenta ce
rerea de primire în O.N.U.
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MOSCOVA 15 — Coresponden
tul Agerpres, L. Duță, , trans
mite : In capitala sovietică a 
avut loc o adunare festivă, orga
nizată de Asociația de prietenie 
sovieto-română și Consiliul sin
dical orășenesc Moscova al sala- 
riaților din instituțiile de stat, 
consacrată împlinirii a 100 de ani 
de la înființarea Asociației ge
nerale a lucrătorilor din Româ
nia. Au luat cuvîntul Maria Sa- 
zina, doctor în științe istorice, 
cercetător științific principal la 
Institutul de marxism-leninism 
de pe lîngă C.C. al P.C.U.S., și 
Iancu Ripan, secretar al Amba
sadei române din Moscova. A 
rulat un program de filme ro
mânești care s-a bucurat de un 
frumos succes.

Convorbire americano- 
pOlOnâ. L3 Washington a avut loc 
o ■ convorbire intre Spiro Agnew, vi
cepreședintele Statelor Unite, și Wi'n- 
centy Krasko, membru al Consiliu
lui de Stat al R.P. Polone, președin
tele Comisiei pentru afaceri externe 
a Seimului, aflat în vizită în S.U.A- 
— informează agenția P.A.P.

In Ghana au fost națio-* 
nalizate patru comPanii par
ticulare din domeniile industriei tex
tile și comerțului. Decretul guver
namental în baza căruia a fost a- 
doptată această măsură menționează 
că aceste companii au efectuat tran
zacții ilicite, provocând statului mari 
prejudicii.

Roma. Accentuarea poluării atmo
sferei, mai ales datorită gazelor de 
eșapament ale vehiculelor auto, îi 
determină pe agenții de circulație 
din punctele mai aglomerate să fo

losească măști protectoare

Republica Malgașă a re
cunoscut Guvernul Regal 
de Uniune Națională al 
Cambodgiei drept eu- 
vern legal și legitim al națiunii 
khmere — se arată intr-un comu
nicat dat publicității, la Pekin,: de 
către agenția China Nouă.

TRATATIVELE S.A.L.T.
GENEVA 15 (Agerpres). — La se

diul reprezentanței permanente a
S. U.A. pe lîngă Oficiul Națiunilor 
Unite din Geneva a avut loc, vineri, 
o nouă întîlnire între delegațiile so
vietică și americană care duc trata
tive în problema limitării armamen
telor strategice, informează agenția
T. A.S.S.

Semnarea aranjamentului 
româno - american privind 

schimburile tehnico-stiintilice 
si cultural-artistice»

WASHINGTON 15. — Corespon
dentul nostru. C. Alexandroaie, 
transmite : La 15 decembrie, a fost 
semnat, la Washington, aranjamen
tul de schimburi tehnico-științifice 
și cultural-artistice între Republica 
Socialistă România și Statele Unite 
pe anii 1973—1974.

Din partea guvernului român, a- 
ranjamentul a fost semnat de că
tre Corneliu Bogdan, ambasadorul 
României în S.U.A., iar din partea 
guvernului american de Walter 
Stoessel, asistent al secretarului de 
stat pentru problemele europene.

ULTIMA MISIUNE „APOLLO" 
A PĂRĂSIT SELENA

Astronauții ameri
cani Eugene Cernan și 
Harrison Schmitt și-au 
încheiat cea de-a treia 
și ultima noapte petre
cută pe suprafața Lu
nii, trezindu-se din 
somn cu 15 minute mai 
devreme decît ora sta
bilită în program. De 
la centrul de control 
le-a parvenit semnalul 
prevăzut pentru înche
ierea perioadei de o- 
dihnă — tema melodi
că a filmului „Odiseea 
spațiului". Centrul de 
control de Ia Houston 
a comunicat devansa
rea cu un minut și 
zece secunde a mo
mentului decolării mo
dulului „Challenger" 
de pe Lună, deoarece 
nava spațială „Ameri
ca", la bordul căreia 
se afla cel de-al trei
lea astronaut. Evans, și 
care era la cea de-a 
49-a revoluție în jurul 
Lunii, se afla pe o 
orbită mai joasă decît 
cea prevăzută inițial.

După 75 de ore de 
ședere pe Selena, mo
dulul „Challenger" a 
decolat, vineri dimi
neața. la ora 0 și 55

de minute (dra Bucu- 
reștiului). în felul a- 
cesta. a luat sfîrșit 
cea de-a șasea și ul
tima misiune pe Lună 
a unor echipaje spa
țiale americane din 
programul „Apoilo". 
Plecarea modulului a 
fost transmisă de ca
mera de televiziune 
montată pe „Jeep“-ul 
lunar și pusă in func
țiune, prin telecoman
dă, de la centrul de 
control de la Houston.

Cuplarea modulului 
„Challenger" cu cabi
na de comandă „Ame
rica", pe orbita cir- 
cumlunară, s-a produs 
la ora 3 și 10 minute. 
Apoi, de la centrul de 
control, a fost citit as- 
tronauților mesajul a- 
adresat N.A.S.A. de 
președintele Nixon.

A urmat desprinde
rea definitivă a modu
lului de principala ca
bină a navei spațiale 
„Apollo-17“ și aprin
derea de la distanță a 
motorului pentru a 1 se 
imprima o traiectorie 
de coliziune cu Luna. 
Prăbușirea a avut loc

la ora 8,50 minute (ora 
Bucureștiului).

O cameră de televi
ziune montată pe auto
mobilul lunar trebuia 
să transmită pe Pă- 
mint imaginile acestei 
căderi. Din nefericire 
însă, prăbușirea . s-a 
produs la 15 kilometri 
de locul unde era pla
sat „Jeep“-ul. astfel 
incit tentativa de ur
mărire a impactului a 
eșuat. Totuși, seismo
grafele lăsate pe Sele
na de precedentele mi
siuni „Apoilo" au de
tectat prăbușirea, in
tensitatea impactului 
fiind echivalentă cu 
explozia a'680 kilogra
me de trotil.

înainte de dirijarea 
spre Pămînt a navei 
„ApoHo-17“, din care 
a mai rămas, de fapt, 
doar cabina de coman
dă (amerizarea fiind 
programată pentru 
marți, 19 decembrie. în 
Pacific), astronauții 
Cernan, Schmitt și 
Evans rămîn alte apro
ximativ două zile pe o 
orbită circumlunară, 
continuînd cercetările 
științifice.

— '7 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorli din întreprinderi șl instituții. Pentru străinătate, abonamente prin 
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Manifestări 
consacrate 

aniversării 
republicii

PHENIAN. In cadrul manifes
tărilor consacrate sărbătoririi 
celei de-a 25-a aniversări a pro
clamării republicii, la Teatrul de 
artă din Phenian a avut loc un 
spectacol de gală susținut de 
ansamblul de cintece și dansuri 
populare „Banatul" din Timișoa
ra. La spectacol au participat 
Pak Sen Cer, membru al Comi
tetului Politic al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreba, al doi
lea vicepreședinte al Cabinetului 
de Miniștri, Să Ciol, membru al 
Comitetului Politic al C.C. al 
P.M.C., vicepreședinte al Prezi
diului Adunării Populare Supre
me, lang Hiăng Săp, membru 
supleant al Comitetului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.C., Li 
Cian Săn, ministrul culturii, 
Ciăng Miăng Su, adjunct dl mi
nistrului de externe, personali
tăți de frunte ale vieții cultura
le din R.P.D. Coreeană, un 
numiros public. Au fost de față 
Lazăr Aurelian. însărcinat cu 
afaceri a.i. al României la Phe
nian, precum și membri ai 
corpului diplomatic.

PRAGA. — La ambasada Re
publicii Socialiste România a 
avut loc o conferință de press',i 
Ambasadorul Teodor Haș a vr>i 
bit despre semnificația istorică 
a proclamării republicii, evo- 
cind drumul glorios, de muncă 
și luptă, parcurs de poporul ro
mân sub conducerea partidului 
comunist.

★
ROMA — Lectoratul de limbă 

română al Universității din 
Napoli a organizat o seară cul
turală, in cadrul căreia Alexan
dru Bălăci, directorul Bibliotecii 
române din Roma, a prezentat 
conferința „Caracteristicile cul
turii românești contemporane". 
Au participat cadre didactice și 
studenți. O altă manifestare a 
fost organizată la lectoratul de 
limbă și literatură română al 
Universității din Torino, la care 
a luat cuvintul lectorul Ovidiu 
Drimba. Expunerea a fost ur
mată de proiecții de diapozitive 
infățișînd aspecte ale dezvoltării 
economice actuale a României.

★
HAGA. — La Ambasada Re

publicii Socialiste România a 
avut loc joi o conferință de 
presă. Cu această ocazie, amba
sadorul României, George Elian, 
a vorbit ziariștilor olandezi des
pre importanța proclamării re
publicii și transformările eco
nomice, social-politice și cultu
rale care au avut loc in România 
după 30 Decembrie 1947.

★
La Universitatea din Miin- 

chen a avut loc o seară româ
nească, organizată de lectora
tul de limbă și literatură ro
mână. O seară românească a- 
semănătoare a avut loc și la 
Universitatea din Regensburg, 
unde, de la începutul acestui an 
universitar, se predă pentru 
prima dată un curs de limbă 
și literatură română.

ȘEDINȚA COMISIEI 
PERMANENTE C.A.E.R. 

PENTRU STANDARDIZARE
BERLIN 15 (Agerpres). — în peri

oada 7—14 decembrie 1972 a avut loc 
la Berlin cea de-a 31-a ședință ' Co
misiei permanente a C.A.E.R. bfc->.ru 
standardizare. La ședință au partici
pat delegațiile R.P. Bulgaria, R.P. 
Ungare, R.D. Germane, R.P. Polo
ne, Republicii Socialiste România, 
U.R.S.S. și R.S. Cehoslovace.

Comisia a examinat și adoptat 
principalele direcții ale colaborării, 
sarcinile, fonmele și metodele de lu
cru, precum și tematica concretă cu 
privire la dezvoltarea colaborării in 
domeniul calității producției in
dustriale. S-au ado>ptfat propuneri re
feritoare la .perfecționarea formelor 
și metodelor de activitate a organelor 
C.A.E.R. in domeniul standardizării. 
Au fost examinate și adoptate reco
mandări de standardizare în dome
niile metalurgiei, chimiei, construc
țiilor de mașini, electrotehnicii, me
trologiei și supravegherii tehnicii in
stalațiilor. Au fosit examinate, de a- 
semenea, lucrările finalizate de cătr# 
Institutul C.A.E.R. de standardizare.

în planul de lucru pe anul 1973, 
examinat și aprobat de comisie, și-au 
găsit reflectarea modificări calitative 
ale luorărilor de standardizare și se 
prevede extinderea în continuare a 
lucrărilor îndreptate spre realizarea 
programului complex al țărilor mem
bre ale C.A.E.R.

Ședința comisiei s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de colaborare priete
nească și înțelegere reciprocă.

CONVORBIRI 
INTERYEMENITE

ADEN 15 (Agerpres). — Salem Ro- 
baya Aii, președintele Consiliului 
prezidențial al Republicii Democrati
ce Populare a Yemenului, a conferit 
cu conducătorul părții sud-yemenite 
la tratativele privind realizarea uniu- 

■ nii celor două țări, în conformitate 
cu prevederile acordului de la Tripoli. 
Convorbirile s-au referit la planul de 
acțiune al celor opt comitete formate 
în baza acordului respectiv pentru a 
examina modalitățile de unificare in 
diverse domenii. în legătură cu a- 
ceasta, ministrul nord-yemenit al in
formațiilor, Abdullah Khamary, a 
făcut cunoscut că lucrările comitete
lor vor începe în luna ianuarie, des- 
fășurîndu-se în paralel la Sanaa și 
Aden.

„ROMPRESFILATELIA", București —


