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REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

Industria județului Brăila
Oamenii muncii din industria județului Brăila rapor

tează realizarea, cu 12 zile mai devreme, a sarcinilor 
de plan la indicatorul producție-marfă. Pînă la sfirșicul 
anului se vor livra suplimentar produse în valoare de 
260 milioane lei. cu 75 milioane lei mai mult deoît pre
vederile angajamentului îmbunătățit, luat in cinstea 
Conferinței Naționale a partidului și a celei de-a 25-a 
aniversări a proclamării republicii. Aceste depășiri se 
vor concretiza în : 14 700 tone laminate, 15 000 tone ci
ment, 61 000 mp PAL, 650 tone hîrtie, 400 tone carton, 
260 tone rețele cord, 9.1 milioane lei diferite confec
ții și importante cantități de produse agroalimentare. 
în primii doi ani ai cincinalului, producția indus
triei județului a crescut într-un ritm de 10 la sută, 
înregistrîndu-se peste prevederile planului o producție 
de 540 milioane lei.

Industria județului Vrancea
întreprinderile din industria județului Vrancea au 

îndeplinit, în ziua de 18 decembrie, planul anual al 
producției-marfă industrială. Sînt asigurate astfel con
diții ca, pînă la sfîrșitul anului, să se obțină peste 
prevederile planului anual mobilă în valoare de 5,3 
milioane lei, confecții în valoare de 17 milioane lei. 
peste 483 tone produse chimice, însemnate cantități de 
furnire, cherestea, lemn de foc, produse alimentare — 
a căror valoare va depăși suma de 110 milioane lei. 
La obținerea acestor rezultate, o contribuție substan
țială și-au adus colectivele fabricii de mobilă din 
Focșani, fabricii „Chimica" din Mărășești, Complexului 
de prelucrare a lemnului din Gugești, secției de pre
fabricate din Doaga.

Unități din industria chimică
Colectivele de lucrători din întreprinderile Grupului 

Industrial de lacuri și vopsele au raportat îndeplini
rea sarcinilor de producție, ce le-au revenit in cel 
de-al doilea an al cincinalului, cu 24 de zile înainte

de termen. Potrivit calculelor, pînă la sfirșitul lunii, 
muncitorii din întreprinderile acestui sector al indus
triei chimice vor realiza, peste sarcinile de plan, circ? 
8 500 tone lacuri și vopsele, 1 800 tone rășini sintetice și 
alte produse in valoare de 182 milioane lei.

La rîndul lor. unitățile Grupului industrial de anve
lope și-au îndeplinit, cu 15 zile înainte de termen, 
sarcinile anuale de plan la producția globală și marfă. 
Pină la finele lunii decembrie, muncitorii din unită
țile grupului vor realiza, suplimentar, 75 000 de an
velope de diverse tipuri, producție evaluată la peste 
112 milioane lei.

PREMIERĂ IN FORAJUL 
DIN ȚARA NOASTRĂ

CRAIOVA (corespondentul „Scînteii". N. Țuicu) : 
„F-320-DE“ este denumirea noului tip de instala
ție de foraj de mare adincime, care a început să 
funcționeze în cadrul întreprinderii de foraj Craiova. 
Noua instalație a fost proiectată și realizată în între
gime în țara noastră. Este prima instalație tranzisto
rizată și automatizată din foraj, ea constituind o pre
mieră în economia națională. Ca urmare a soluțiilor 
de proiectare, la instalația „F-320-DE" timpul de mon
taj se reduce la jumătate față de alte instalații de 
foraj de mare adincime. Printre caracteristicile tehni
ce mai importante ale instalației, reține atenția fap
tul că controlul turației și energiei electrice consu
mate de motoare se face automat, iar viteza de foraj 
este cu 40 la sută mai mare, realizîndu-se în același 
timp un preț de cost pe metrul forat cu 20 la sută mai 
mic față de alte instalații asemănătoare. Manevrarea in
stalației se execută în condiții de mare siguranță și pre
cizie. Prin grija prolectanților și constructorilor, s-a reu
șit să se obțină o instalație silențioasă, zgomotul pro
dus fiind cu 75 la sută mai redus decît la alte 
instalații de foraj. Cinstea de a lucra cu această insta
lație modernă i-a revenit brigăzii conduse de maistrul 
de foraj Ion Tuia, specializată în foraje de mare adin
cime. Din cele 18 sonde forate pină în prezent de a- 
ceastă brigadă, (două au fost de peste 4 000 metri, iar, 
in acest an, brigada și-a realizat planul anual în pro
porție de 102,5 la sută, obținînd o economie de un 
milion și jumătate lei.

Povestește Aure! Țaga :
— încheiasem ziarul. Ma- 

șiniștii zoreau să înceapă 
tirajul. O parte din zețari 
plecâseră. Știți, in ’47 to
tul se culegea la mină... 
Eram de-acum în stradă 
cind mă aud strigat. „Ce 
s-a întîmplat ?" întreb. 
„Scoatem alt ziar". „Pof
tim ? !“.

Nu erau litere suficiente. 
Iar pentru titluri, mult 
prea mici pentru eveni
mentul ce urma să fie a- 
nunțat. S-a făcut apel la 
caracterele mari, sculpta
te în lemn, deși, aici fieca
re era dornic să aleagă 
trăinicia bronzului. Tot ti
rajul s-a tras „la roată". 
Comunistul Aurel Țaga era 
tînăr atunci. Mai tînăr cu 
25 de ani. Dar plumbul e 
plumb. Și, înghițit, fără 
contenire, o zi și-o noapte, 
te face pămîntiu la față. 
Obrazul zețarului era pă
mîntiu, e drept, însă în 
ochii înroșiți de nesomn 
vibra o sclipire adîncă, to
nică. Flacăra acestei pri
viri s-a învăpăiat și mai 
mult cind difuzorii volun
tari — Atelierele C-F.R. 
trimiseseră o echipă masivă 
din care nu lipseau Dumi
tru Dediu, Gheorghe Pe
tre, Ion Duniitriu, Orațiu 
Lepădatu, Chiriac Pricop 
— au început să strige pe 
străzile Galațiului :

„Proclamarea Republicii 
Populare Române !...“

„Proclamarea Republicii 
Populare Române !...“

In foaia caldă de ziar, 
cerneala de pe literele 
mari, potrivite cu migală, 
avea sclipiri roșii.

Zețarul Aurel Țaga a 
ieșit la pensie de o lună 
de zile. în urma lui ? Cro
nica vibrantă a acestor

locuri, în care cerneala ti
pografică a consemnat mo
mentele fundamentale ale 
celui mai glorios pătrar de 
veac din istoria României. 
Pagini scrise cu abnegație 
și demnitate de clasa 
noastră muncitoare, de ță
rănime și intelectualitate, 
al căror nucleu vital l-au

ca să ne oprim numai la 
clteva — sînt tot atîtea 
puncte de reper pentru 
ceea ce s-a petrecut în 
geografia nouă a republi
cii.

Galațiul a intrat cu 
drept egal în conștiința na
țională îndeosebi in dece
niul al șaptelea. S-a vor

Întregii republici — In ul
timii 12 ani s-au investit 
în economia județului a- 
proape 23 miliarde lei — 
a impus modificări de 
structură în harta fizică a 
acestor meleaguri. Se poa
te afirma, fără greș, că 
Galațiul de azi este opera 
întregii țări. Cei care l-au

Zețarul nu găsea 
litera potrivită să redea 

întreaga bucurie a țării w
reprezentat, totdeauna, co
muniștii.

Strigătul de bucurie al 
difuzorilor voluntari, în 
acel decembrie memorabil, 
se împletea firesc cu ecou
rile cîntecelor și faptelor 
brigadierilor de pe șantie
rele de reconstrucție ale 
țării. Cu litere de aur s-au 
scris numeroase momente- 
epopee, rămase în spațiul 
acestui sfert de veac ca 
niște borne de recunoaștere 
a bucuriilor clădite pentru 
noi toți, pentru țară. Apa- 
ca, Hunedoara, Bicazu.1, 
Valea Trotușului, Argeșul, 
Porțile de Fier. Lotru —

bit și se vorbește mult 
despre cel mai mare port 
al țării la Dunăre. Cine 
n-a auzit de mîndriile lui 
arhitecturale numite ge
neric Țiglina I, II, III, 
IV ?... Cine n-a urmărit la 
televizor, cu o ușoară nos
talgie — pentru că în fie
care dintre noi sălășluiește 
dorul mărturisit sau nu al 
călătoriilor — desprinderi
le de țărm ale navelor în 
acest punct fierbinte de 
la mila 80 ? Cine n-a auzit 
de noua vatră de foc a 
țării, aflată la cîțiva pași 
de marele fluviu ? Un e- 
fort financiar coiosal al

ridicat la o existență nouă, 
cei care i-au zidit monu
mentele sînt însă oamenii, 
ale căror fapte de-a lungul 
timpului un zețar acum ie
șit la pensie, și alături de 
el atîția alți zețari, le-au 
așezat pe cîmpul alb, cu 
literă de plumb.

Rememora Aurel Țaga :
— La naționalizare, ia 

fel, caută Aurică litera 
care să redea întreaga 
bucurie a țării. Noroc că 
le păstrasem pe cele de la 
sfîrșitul lui 1947...

Cu aceeași literă vor fi 
anunțate recordurile nî- 
țuitorilor. Apoi seria ine

dită a șlepurilor. A remor
cherelor. A motonavelor și 
cargourilor Cu descrierea 
de fiecare dată a ceremo
niei simbolicului nit de 
aur. Printre „zeci de ca
targe", la cheiul de arma
re al șantierului am privit, 
legănate de șuvoiul uriaș 
al fluviului sporit de ploi, 
provele cargourilor între 
care se detașa semeț cea 
a carbonierului de 15 000 
tdw. Nava — un adevărat 
stup de albine, grăbite 
să-i definitiveze arhitectu
ra interioară, să-1 vadă 
plecat în lungile călătorii 
acvatice, să-i salute cu 
bucurie reîntoarcerile.

— Construim și asimi
lăm noi nave, ne pregătim 
pentru noi salturi, iată di
recțiile de atac ale efortu
rilor noastre, sintetiza gră
bit inginerul Vasile Miron. 
Grăbit, pentru că-1 aștep
tau o mie de treburi. în 
1973 trebuie terminată asi
milarea carbonierului de 
15 000 tdw și a unei noi 
nave de transport contai- 
nerizat. Iar marele examen 
— începerea debitării și 
trasajului optic la vasul de 
38.000 tdw incă in actua
lul cincinal — se cere pre
gătit cu răspundere, la ni
velul prestigiului cîștigat 
pe merit de constructorii 
de nave gălățeni.

..Zeci de catarge la che
iul de armare. Și albia 
vastă a Dunării zorind 
spre Intîlnirea unică cu 
marea. Și ceața subțire de 
decembrie, spartă la răs
timpuri de semnalele pu
ternice ale remorcherelor

life TANASACHE 
Tudorel OANCEA

(Continuare în pag. a IV-a)
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Ce eficiență ar avea reintegrarea in circuitul economic 

a utilajelor in prezent fără întrebuințare ?

1947 — Vederi din Galați —1972

Mașinile incă „in puteri" 
pot produce valori 

de milioane...
Pe locul aceluiași centru. AZI. Cu modernele blocuri coborind spre faleză, 
s-a construit mult la Galați în acești ani. 55 la sută din populația actuală 
a orașului locuiește în cele aproape 20 000 apartamente noi. Populația 

unui oraș într-un oraș...

...Case, străzi întregi prefăcute în scrum. Rețele electrice, de canalizare — 
distruse. Tăvălugul războiului a lovit nemilos orașul de pe malul Dunării, 

în imaginea-document : centrul Galațiului în 1947

Un studiu recent întocmit de Co
mitetul municipal București al 
P.C.R., în mai multe unități construc
toare de mașini, precum și din me
talurgie, chimie, energia electrică, 
transporturi și industria ușoară, a 
ssos în evidență existența unor uti
laje în valoare de 81,8 milioane lei. 
ce au fost date disponibile de între
prinderile care Ie au in dotare. 
Dintre aceste utilaje, unele au un 
grad mai mare de uzură fizică și 
morală, dar pot fi. încă folosite, fie 
în fabricile respective, fie în alte 
întreprinderi. Altele sînt în per
fectă stare de funcționare, însă 
au devenit „disponibile" din cauza 
schimbării unor tehnologii sau chiar 
a profilului producției, pe de o parte, 
și supraestimării necesităților de 
utilaje cu prilejul unor noi lucrări de 
investiții, pe de altă parte. Utilaje 
„disponibile" în vra,loare de 5,6 mili
oane lei sînt numai la I.C.S.I.M., 
de circa 2 milioane lei la „Electroni
ca", de un milion lei la F.M.U.A.B., 
de 4,3 milioane lei la Combina
tul de articole tehnice din cauciuc 
Jilava ș. a. Sînt valori materiale 
concretizate în mașini, utilaje și 
instalații de lucru ce pot fi folosite 
și în care statul a investit milioane 
și milioane de lei, dar care, deocam
dată, nu sînt integral recuperate. 
Exemple de acest fel există și în do
meniul mașinilor de forță și utilaje
lor energetice, aparatelor și instala
țiilor de măsură, cercetare, reglare, 
mijloacelor de transport.

Condițiile care determină apari
ția unor utilaje „disponibile" sînt, 
după părerea noastră. în primul rînd 
subiective. Mai iutii de toate, nu este 
admisibil ca, după ce s-a parcurs 
filiera de avizare a unei documenta
ții de investiții, să se mai solicite 
utilaje de care nu este nevoie. Apoi, 
pentru că, indiferent de cauzele scoa
terii la un moment dat a unor uti
laje din fluxul tehnologic, acestora 
trebuie să li se asigure neîntîrziat 
o altă destinație productivă. Tocmai 
de aceea, comitetul municipal^ de 
partid și-a propus nu numai să cu
noască exact și să urgenteze redis
tribuirea unor fonduri fixe fără uti
lizare, dar și să ia măsuri ferme. în 
întreprinderi, în vederea preintîmp'- 
nării apariției altor imobilizări de ma
șini, utilaje și instalații. Este clar 
că folosirea întregului potential 
productiv, a tuturor capacităților 
de producție reprezintă în industria 
Capitalei o cale sigură pentru înde
plinirea în bune condiții a planului 
pe anul 1973. a angajamentului de 
realizare a cincinalului în patru ani 
și jumătate.

Studiul s-a întocmit. Ce măsuri 
concrete se întreprind în practică ? 
La Sucursala municipiului Bucu
rești a Băncii de Investiții, tov. 

Iuliu Jebeleanu, director adjunct, ne 
informează că s-a luat măsura ca 
listele cu „disponibilități" să se alle 
Ia dispoziția organelor de avizare și 
a beneficiarilor și să nu se admită 
finanțarea unor investiții care nece
sită mijloace tehnice ce pot fi pro
curate din rîndul ceior fără utilizate 
la ora actual;'..

— O asemenea modalitate de hieru

PORNIND DE LA UN STUDIU 
ELABORAT DE COMITETUL 

MUNICIPAL 
BUCUREȘTI AL P.C.R.

este avantajoasă, întrucît utilajele 
respective vin prin transfer și nu 
sini supuse regimului creditării, deci 
nu mai sint necesare rambursarea 
împrumutului și plata dobînzilor — 
a precizat interlocutorul. Totuși, cred 
că redistribuirea utilajelor nu trebuie 
lăsată exclusiv pe seama organelor 
de avizare, ci trebuie găsit un sis
tem de evidențiere permanentă a 
mișcării acestor fonduri fixe, la ni
velul economiei.

Recent, al doilea turboagregat de 200 MW, de la Termocentrala electrică Rovinari-Rogojelu, a fost conectat la sistemul energetic național. in foto
grafie : camera de comandă a termocentralei Foto ; S. Cristian

Intr-adevăr, ceea ce poate să în
treprindă sucursala Băncii de Inves
tiții nu are decît efecte parțiale, nu 
este de natură să determine reutili- 
zarea tuturor fondurilor fixe, prin 
cuprinderea lor in noile investiții, 
deoarece raza activității sale de avi
zare este limitată la întreprinderile 
din Capitală și numai la anumite ca
tegorii de investiții. Mai mult decît 
atît, căile de readucere în circuitul 
productiv a unor mașini și utilaje 
fără utilizare sînt mult mai diverse. 
Iată de ce opinăm și noi pentru solu
ționarea de ansamblu a problemei a- 
cestor categorii de fonduri fixe, pro
blemă în care un rol hotăritor re
vine Inspectoratului general de stat 
pentru controlul gospodăririi fon
durilor fixe. Cit privește iden
tificarea întreprinderilor care pot 
și trebuie să utilizeze aceste 
mijloace tehnice, este necesară lă
murirea, în principal, a două aspec
te : stabilirea modalităților de infor
mare asupra fondului fix respectiv, 
a caracteristicilor acestuia, a gradu
lui de uzură, a prețului și locului 
unde se află ; găsirea unor mijloace 
de stimulare a interesului beneficia-

Corneliu CARLAN
(Continuare in pag. a IlI-a)

Ce întreprindeți 
acum pentru

CREȘTEREA 
PRODUCTIVITĂȚII 

MUNCII 
la nivelul 
maximal 

al planului 
pe 1973?
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La școala practicii se cizelează 
„brățara de aur66 a meseriei...
• Bunuri materiale — in loc de noțiuni abstracte • Elevii 
produc... și pentru export • Un cîștig dublu - și cîteva ex

periențe încă insuficient generalizate

— Există — afirmă specialiștii — 
variate modalități de învățare a unei 
meserii. D-voastră pe care ați ales-o 
pentru pregătirea elevilor din școala 
profesională pe care o conduceți ?

întrebarea o adresăm directorului 
Grupului școlar F.R.B. al Ministeru
lui Industriei Ușoare, ing. loan 
Oprișiu.

— Ideea care ne călăuzește în pre
gătirea viitorilor muncitori — țesă
tori, tricoteri, confecționări îmbrăcă

minte din țesături și tricoturi, scu
leri matrițeri, strungari — este că ti
nerii trebuie deprinși, din primele 
zile de școală profesională, să lucreze 
obiecte utile, să producă ceva folo
sitor societății. A.B.C.-ul meseriei, 
de la operațiile cele mai simple, fun
damentale, pînă la deprinderile și 
vederea de ansamblu asupra profe
siunii respective, se poate parcurge 
— și se parcurge mai rapid și cu re
zultate concludente — realizind pro
ducție concretă, piese și sortimente 
cu o certă valoare de întrebuințare.

Și interlocutorul ne demonstrează 
„pe viu", în fiecare din cele 9 ate- 
liere-școală ale grupului, in care 
fac practică toți elevii din anul I 
și o parte din anul II al școlii profe
sionale, cum este transpus în via
ță principiul expus mai înainte, 
într-unul din ateliere elevele au în
vățat să coase la mașină executînd 
cearșafuri ; au învățat apoi să cro
iască și să lucreze lenjerie pentru 
copii și acum, la trei luni de la 
începerea cursurilor, atelierul are o 
„producție" curentă de asemenea sor
timente, foarte solicitată în comerț 
pentru execuția ireproșabilă. La fel, 
în atelierele de confecții.

Prin Decret al Consiliului de Stat s-a instituit

„ZIUA ENERGETICIANULUF
Li semn de prețuire a oameni

lor muncii care lucrează in sec
torul energetic și pentru a le 
prilejui o zi festivă în vederea 
trecerii în revistă a realizărilor 
obținute și a stimulării în acti

Cu cei circa 3 000 de elevi — din 
șooala profesională, liceul industrial, 
școala tehnică postliceală și școala 
tehnică de maiștri —, colectivul di
dactic al acestui grup școlar s-a an
gajat să realizeze, în anul școlar 
1972—1973, un plan de producție in 
valoare de 4,5 milioane lei. O pro
ducție diversă, în permanentă con
cordanță cu oerințele comerțului, 
respectind exigențele privind calita
tea. Dar și un indiciu sigur că pre
gătirea practică a elevilor se desfă
șoară cu eficiență înaltă.

Experiența Grupului școlar F.R.B. 
nu este singulară în invățămintul 
nostru profesional. Pornind de la a- 
celași principiu, verificat in timp, po
trivit căruia producția de bunuri ma
teriale utile, de obiecte fdlositoere 
este cea mai bună școală pentru în
sușirea meseriei, colectivul profeso
ral de la Grupul școlar de pe .lingă 
C.E.I.L. Arad a organizat in orele de 
practică cu elevii — viitori timplari 
de mobile și articole tehnice și tim
plari de mobilă artistică — produc
ția unor piese și garnituri de mobile 
destinate exportului. Tot astfel, elevii 
Școlii profesionale metalurgice a- 
parținînd Consiliului popular jude
țean Arad invață meseria part.ici- 
pind la realizarea, între altele, a unor 
strunguri de uz didactic.

In aceste școli profesionale, cit și 
în multe altele, baza tehnico-mate- 
rială și condițiile de producție ofe-

Florica DINULESCU
(Continuare in pag. a Il-a) 

vitatea viitoare, prin Decret al 
Consiliului de Stat s-a instituit 
„Ziua energeticianului". care se 
va sărbători in fiecare an în a 
treia duminică a lunii octombrie.
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REPUBLICA NOASTRĂ SOCIALISTĂ
Trăsături definitorii, instituții fundamentale (XV)

In orice societate îm
părțită în clase antago
niste, activitatea legisla
tivă este un mijloc de 
promovare a intereselor 
claselor sociale dominan
te. în condițiile capitalis
mului, puterea politică 
aflîndu-se în mîinile bur
gheziei, activitatea legis
lativă ridică la rangul de 
norme juridice interesele 
de clasă ale acesteia, con
trar intereselor fun
damentale ale maselor 
muncitoare. Chiar și în 
țările celei mai avansate 
democrații burgheze, le
gile consacră exploatarea 
omului de către om, pri
vilegiile de avere, repri
marea luptei pentru li
bertate și pentru a viață 
mai bună a celpr ce mun
cesc.

în republica noastră so
cialistă, conținutul în
tregii activități legislati
ve este determinat de 
faptul că deținătoare a 
întregii puteri in stat este 
clasa muncitoare, alia
tă cu țărănimea, cu 
celelalte categorii de oa
meni ai muncii. După 
aum se arată în Constitu
ția țării, unicul organ le
giuitor al Republicii So
cialiste România este 
Marea Adunare Națio
nală, orice alte norme ou 
putere de lege, adoptate 
în intervalele dintre se
siuni de către Consiliul 
de Stat sau Consiliul de 
Miniștri, urmînd a fj su
puse ia prima sesiune 
spre aprobare M.A.N. 
Formată in exclusivitate 
din oameni ai muncii, de
semnați în adunări, ob
ștești și aleși prin vot 
universal, direct, egal și 
secret, M.A.N. exprimă 
și promovează în mod 
consecvent, în activitatea 
ei legislativă. interesele 
poporului. Legile repu
blicii noastre socialiste 
consacră valorile funda
mentale ale societății, tot 
ceea ce a cucerit poporul; 
ele asigură apărarea pro
prietății socialiste, a drep
turilor și libertăților de
mocratice, ocrotirea indi
vidului și a colectivității 
față de orice tendințe de 
încălcare a ordinii so
ciale.

în procesul de perfec
ționare a întregii vieți 
sociale și de stat, inițiat 
și promovat stăruitor în 
ultimii ani de partid și de 
statal nostru, și activită
ții legislative i s-au adus 
o serie de îmbunătățiri, 
în primul rînd este de 
remarcat vasta acțiune de 
înnoire a legislației, co
respunzător schimbărilor 
intervenite în baza eco
nomică, în structura so
cială, în conștiința oame
nilor, de legiferare a ac
tivității în domenii în care 
reglementările juridice au 
lipsit. Numai în ultimiiV ____

ani. incepind cu Consti
tuția Republicii Socialiste 
România, care a consfin
țit cuceririle fundamen
tale ale poporului în 
noua etapă istorică și a 
creat ordinea de drept 
necesară pentru continua 
întărire a noii orînduiiri, 
au fost elaborate nume
roase legi, de maximă 
importanță, între care 
Codul Penal, Codul de 
procedură penală, Codul 
Muncii, legea organizării 
administrative a terito
riului, legea dezvoltării 
economieo-sociale plani-

tate. chemat să ajute la 
coordonarea sistemului 
de legi, precum și la 
avizarea proiectelor de 
legi și a altor acte 
normative.

Fără îndoială însă ca 
elementul cel mai speci
fic activității legislative 
intr-o republică socialistă, 
expresia cea mai preg
nantă a dezvoltării demo
crației socialiste pe tărâm 
legislativ o constitute în- 
cetățenirea consultării 
maselor, a dialogului cu 
poporul, ca metodă per
manentă in elaborarea

ACTIVITATEA
LEGISLATIVĂ

bazată pe 
consultarea maselor, 

pe dialogul 
cu poporul

ficate a țării și multe 
altele privind diversele 
sectoare ale vieții econo- 
mioo-sociale. întreagă a- 
ceastă activitate vizînd 
așezarea întregii activi
tăți sociale pe baza legi
lor, bararea și pe această 
cale a arbitrarului, răs
punde nemijlocit cerin
țelor adincirli democrației 
în societatea noastră.

Procesul de adincine a 
democrației se reflectă 
pregnant în perfecționă
rile aduse însuși modului 
de elaborare a legilor. 
Astfel, s-a lărgit activita
tea legislativă a Marii 
Adunări Naționale, în 
sensul că normele impor
tante care guvernează 
viața economică și so
cială nu mai sînt regle
mentate mai întîi sub 
formă de decrete sau de
cizii ale organelor exe
cutive și supuse ulterior 
dezbaterii M.A.N., ci re
prezintă emanația directă 
a forului suprem al țării.

în vederea îmbunătăți
rii activității legislative a 
fost creat Consiliul legis
lativ, organ de speciali-

legilor. Pentru milioanele 
de cetățeni din patria 
noastră a devenit un fapt 
obișnuit acela că ei iau 
cunoștință de principalele 
legi și hotărâri privind 
viața economică și socială 
încă în stadiu de proiect,
— și aceasta nu spre o 
„informare" abstractă, ci 
fiind solicitați să-și ex
prime opiniile asupra lor 
în cadrul unor ample 
dezbateri publice. De alt
fel, înseși proiectele de 
legi și lmtărâri sînt elabo
rate pe baza consultării 
unui mare număr de oa
meni ai muncii, specia
liști, activiști <fe partid și 
de stat. Se poate afirma 
că n-a existat lege sau 
hotărâre mai Importantă 
adoptată in anii din urmă
— de la directivele ac
tualului cincinal și pînă 
la legile cu caracter mai 
special privind un sector 
sau altul — care să nu fi 
format, în prealabil, o- 
biectul unor ample dezba
teri in diferite adunări și 
în presă, și să nu fi fost 
îmbunătățite pe baza ob
servațiilor, propunerilor

și sugestiilor formulate de 
cetățeni.

Consultarea maselor 
conferă activității legisla
tive din republica noas
tră un ascendent calitativ 
incontestabil față de mo
dul elaborării legilor în 
regimurile burgheze. Dia
logul cu poporul permite 
conducerii de partid și de 
stat să-și facă o imagine 
cit mai exactă asupra stă
rilor de lucruri din diver
sele sectoare, să valorifice 
experiența, propunerile și 
cunoștințele concrete ale 
celor ce muncesc, in
cit legile sau deciziile 
care se iau să corespundă 
necesităților reale ale 
dezvoltării societății noas
tre. în aceiași timp, par
ticiparea maselor la e- 
laborarea legilor dezvoltă 
conștiința și responsabi
litatea lor politică și so
cială, le determină să se 
angajeze cu întreaga 
energie la aplicarea legi
lor ai căror coautori sînt. 
Desigur însă că pentru 
ca practica consultării 
maselor să-și valorifice 
plenar avantajele este 
necesar să se înlăture 
orice manifestări de for
malism, să se asigure 
pretutindeni acel climat 
în oare oamenii să-și 
poată exprima liber pă
rerile, iar aceste păreri 
să fie examinate cu aten
ție, reținîndu-se tot ceea 
ce cuprind realist, judi
cios.

Pentnu o cît mai bună 
desfășurare a dezbaterii 
publice a legilor, Confe
rința Națională a P.C.R. 
din vara acestui an a 
subliniat necesitatea ca 
organizarea dezbaterilor 
să fie coordonată de 
Frontul Unității Socia
liste. O asemenea coor
donare este menită să 
imprime dezbaterilor un 
caracter mai organizat și 
totodată mai cuprinzător, 
favorizînd participarea 
maselor largi de cetă
țeni, din cele mai dife
rite categorii sociale.

Caracterul profund de
mocratic al legislației sta
tului nostru face ou atît 
mai necesară întărirea le
galității socialiste care 
exprimă voința și intere
sele poporului. Partidul 
și statul nostru socialist 
cultivă consecvent respec
tul legii, ca o obligație a 
tuturor cetățenilor țârii 
fără excepție, și cu atît 
mai mult a acelor organe 
învestite cu misiunea de 
a apăra legile. A respecta 
legile țării înseamnă a 
apăra cuceririle revolu
ționare ale poporului, a 
apăra și întări orânduirea 
socială și de stat, Repu
blica noastră socialistă.

Articolul următor va 
avea ea temă „Activita
tea economico-organi- 
ratorică a statului".

La școala
(Urmare din pag. I)
rite de atelterele-școală (In cazul 
Grupului școlar F.R.B., de exemplu, 
valoarea dotării se ridică la circa 70 
milioane lei) sînt utilizate cu spirit 
gospodăresc, formindu-le elevilor, 
o dată cu deprinderile profesionale 
concrete, spiritul de economie și efi
ciență, trăsături de buni gospodari 
ai avutului obștesc.

— începînd din acest an, la școala 
noastră profesională curs de zi — ne 
spune ing. loan Oprișiu — am în
ceput să aplicăm recomandările to
varășului Nicolae Ceaușescu, privind 
îmbinarea mai strînsă a studiului 
teoretic cu deprinderea concretă a 
meseriei. Elevii au zilnic 4 ore de 
curs și 4 ore de practică directă în 
atelierul-școală. Adoptarea aces
tui nou sistem a coincis cu du
blarea spatiilor de lucru în a- 
telierele-școală și înzestrarea lor 
cu noi utilaje și instalații moderne, 
în valoare de 3 milioane lei, cu fo
losirea intensivă a mașinilor în pro
cesul de învățămînt și de producție.

Numeroase alte unități ale învăță- 
mîntului profesional, transpunind în 
viață cu spirit de răspundere reco
mandările conducerii partidului, au 
trecut la organizarea experimentală 
a pregătirii viitorilor muncitori după 
principiul invățămint și producție în 
cadrul aceleiași zile. Intr-o serie de 
școli profesionale însă, unde — este 
adevărat — și baza tehnico-materială 
este mai modestă și spațiul atelie- 
relor-școaiă mai restrîns, pregătirea 
practică a elevilor are încă o slabă 
eficiență, este tributară unor concep
ții rutiniere de organizare.

Școala profesională „Timpuri Noi“ 
din București este o unitate de în- 
vățămînt profesional cu tradiție, cu 
rezultate destul de bune în formarea 
muncitorilor. După cum ne relatează 
tovarășii Tănase Buculei și Mihai 
Gogonata, maiștri instructori la uzina 
de motoare și compresoare „Timpuri 
Noi“, absolvenții din promoția 1972 
repartizați în această uzină și-au în
deplinit din primul moment norma 
de lucru. Și, totuși, practica pe care 
elevii din anul I o fac în atelierele 
organizate în școală lasă încă de 
dorit.

— Ea are mai ales un caracter de 
inițiere în meserie, de învățare a 
operațiilor principale, de deprindere 
cu sculele și mașinile specifice — 
precizează ing. Lazăr Costică, direc
tor adjunct. Nu am stabilit pentru ei 
un plan de producție, dar ne gîndim 
ca din trimestrul al II-lea de studii 
să-i antrenăm în realizarea unor sar
cini concrete de lucru.

Mai exact, ce fac elevii în acest 
prim trimestru de inițiere ? I-am vă
zut la lucru : unii executau ciocane, 
clești și alte scule pentru trusele de 
lucru individuale. Erau însă și unii 
care, de exemplu, șlefuiau niște pie
se de metal cărora nu le cunoșteau 
utilitatea. într-unul din cabinetele de 
desen tehnic, lecția se îmbina 
cu... emisiunea radiofonică „O me
lodie pe adresa d-voastră“. în alt 
atelier, mai multe strunguri. în per
fectă stare de funcționare, așteptau. 
Ce anume ? Ca elevii să treacă în 
trimestrul al II-lea și să înceapă ini
țierea în lucrul cu mașinile-unelte. 
în școală sînt vizibile eforturile 
pentru modernizarea cadrului de 
predare a lecțiilor teoretice, pen
tru «menajarea cabinetelor de

practicii
specialitate, fapt, evident, lău
dabil. De ce însă nu sint valorificate 
mai intens și condițiile — atîtea cîte 
sînt — pentru așezarea pe baze mai 
eficiente a practicii elevilor ? Cîștigul 
ar fi dublu : pe planul însușirii mese
riei, al dezvoltării dragostei de muncă 
și al interesului elevilor pentru pro
fesiunea aleasă —cit și pe cel al u- 
tilizării, cu simț de gospodărire, a 
unor spații și dotări Pentru realiza
rea unor producții concrete.

Experiența unor unități de învâță- 
mînt profesional unde asemenea pro
bleme au găsit o rezolvare rodnică — 
între care și cele prezentate în rân
durile de față — ar trebui să devină 
obiectul unui mai intens studiu și 
schimb de opinii pentru andrele di
dactice și specialiștii din acele școli 
profesionale unde pregătirea practică 
a elevilor bate încă pasul pe loc.

în ultimii ani, datorită sprijinului 
acordat de stat prin credite, zeci de 
mii de cetățeni și-au construit apar
tamente proprietate personală. Pen
tru majoritatea dintre ei, efortul ma
terial făcut este pe deplin compen
sat : familia și-a dobindit căminul 
dorit. Sînt însă și cazuri cînd muta
tul în casă nouă nu este numai prilej 
de bucurie. Un asemenea caz ne-a 
fost semnalat, printr-un șir de scri
sori, de că/tre asociația de locatari 
ai blocului T1 din strada Tulnicu
lui, Timișoara. Iată povestea :

în 19 martie a.c. sîntem puși în 
cunoștință de cauză cu primul act al 
„piesei". Blocul cu pricina trebuia să 
fie gata la 31 decembrie 1970 ; in
tr-adevăr, la această dată a fost 
gata, dar mai mult în linii mari și, 
mai ales... în scripte. De fapt s-a 
lucrat serios și după această dată, 
astfel că locatarii s-au mutat abia în 
februarie și martie 1971. (Ceea ce nu 
a împiedicat trustul de construcții să 
pretindă locatarilor suma de 4 990 lei 
pentru... încălzire pe luna ianuarie, 
cind blocul nu era încă locuibil. 
Ajungînd în fața arbitrajului de stat, 
s-a dat cîștig de cauză, cum era și 
normal, cetățenilor). Examinîndu-și 
cu atenție casele, locatarii au consta
tat o sumedenie de deficiențe atît în 
apartamente, cît și în părțile comune. 
Conform anexei la procesul verbal, 
încheiat la recepția preliminară, re
medierile cerute de beneficiari tre
buiau executate în 90 de zile. 
Dar remedierile nu au fost fă
cute, în întregime, nici plnă as
tăzi, adică la doi ani de la data 
cînd blocul a fost declarat terminat. 
Aceasta în ciuda numeroaselor și 
stăruitoarelor demersuri ale asociației 
de locatari adresate O.C.L.P.P.-Ti
mișoara (2 301 din 12 mai 1971 94
din 25 februarie, 143 din 31 martie 
și 207 din 22 mai 1972), precum și 
direct Trustului de construcții Timi
șoara (22 174 din 25 martie ; 32 810 
din 13 octombrie 1972). Răspunsurile 
(cind au fost date) cuprindeau an
gajamente, de fiecare dată ferme, 
dar mereu aminate. Chiar la sesiza
rea noastră, trimisă primarului mu
nicipiului în primăvară, ne răspun
de... T.C.T. abia în vară, tot prin-

Oriunde și oricum s-ar manifesta, 
mare sau mica, de bani sau materiale, 

de munca sau de timp
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O idee de..
800 tone 

combustibil
Găsirea unei soluții eficiente 

pentru folosirea deșeurilor lemnoa
se venite din mină împreună cu 
cărbunele i-a preocupat de multă 
vreme pe inginerul Nicolae Haneș 
și maistrul loan Horga, de la pre- 
parația cărbunelui din Petrila. în 
cele din urmă, ei au preconizat ca 
aceste deșeuri să fie folosite drept 
combustibil la secția de uscătorie 
a cărbunelui. în acest scop au 
conceput și executat un jgheab 
dreptunghiular, care face legătura 
între secțiile separație și uscătorie 
și pe care deșeurile sînt conduse 
direct în cuptoare. Prin aplicarea 
acestei idei se realizează anual o 
economie de circa 800 tone de com
bustibil.

Constantin BADUȚA 
mașinist, preparația cărbunelui 
Petrila

Cerința expresă, for
mulată în atîtea rin- 
duri de secretarul ge
neral al partidului 
nostru, de a obține ca 
activitatea economică 
din fiecare întreprin
dere să se desfășoare 
la un nivel de efici
ență cit mai ridicat, a 
stat și stă în centrul 
preocupărilor colecti
vului nostru. în acest 
scop. în întreprindere 
s-au obținut rezultate 
de seamă. Ne referim 
îndeosebi la realizarea 
cu cheltuieli cît mai 
mici a unor produse 
cu performanțe tehni
ce superioare. Printre 
ultimele realizări de 
acest gen se numără 
„tpnelul pod bare" 
(proiectant principal 
tînărul inginer Doru 
Ionescu), executat la 
comanda Combinatu
lui petrochimic Pitești. 
Față de produsul ofe
rit de o firmă expor

tatoare străină, cel 
construit la Craiova 
înregistrează cîteva 
caracteristici superi
oare : o lungime și o 
greutate mai mici, 
precum și un preț de 
cost cu peste 8 mili
oane lei mai scăzut. 
La realizarea produ
sului cu care ne mîn- 
drim, cu atât mai mult 
cu cît este fabricat 
pentru prima dată în 
țară, și-au adus con
tribuția, în afară de 
proiectanți, maiștrii 
Ștefan Bolcu și Ion C. 
Popa, sudorii Con
stantin Tița și Ma
rin Bancu, lăcătu
șii Gheorghe Bar
bu, Gheorghe Gioro- 
ceanu și alții.

Dintre produsele de 
serie reproiectate și 
modernizate în uzină 
remarcăm postul de 
transformare de 10 KV 
la 200 KVA, oare are 
acum o putere mai

mare (250 KVA), o di
mensiune redusă la 
jumătate și o greutate 
doar de 830 kg. El 
este opera colectivului 
de proiectanți condus 
de ing. Serghie Vlase. 
Prin intrarea în fa
bricația de serie a a- 
cestui modern post de 
transformare. înce- 
pînd din trimestrul 
al IÎI-lea. a.c.. uzina 
„Electroputere" va e- 
conomisi pînă la sfîr- 
șitul anului circa 1 200 
tone materiale, în
deosebi metal.

Vlad MILUT
inginer,
Victor MITU
tehnician,
loan 
DUGAEȘESCU 
economist,
uzinele „Electropu
tere" din Craiova

Angajament 
uitat ?

Angajamentul privind economisi
rea metalului, luat de colectivul 
secției utilaj complex din cadrul 
Uzinei constructoare de mașini 
Reșița, este frumos și mobilizator : 
economisirea a 500 tone de tablă 
și profile și a 10 tone de electrozi 
pentru sudură. Cum e și firesc, 
acest angajament obligă colectivul 
secției să depună eforturi susținute 
pentru folosirea judicioasă a meta
lului. Din păcate, așa cum se con
stată, în secție continuă risipa de 
metal. în fiecare săptămînă, cînd se 
face descongestionarea sectoarelor 
de resturi, se trimit la fier vechi 
bucăți de tablă de diferite dimensi
uni, unele ajungînd chiar și pînă 
la 1 metru pătrat, nemaivorbind de 
profil* și electrozi de sudură. Și în 
secția mecano-Budaj, la sectorul de 
debitare a tablei, există rezerve de 
economisire a metalului, ca și a 
electrozilor pentre sudură. Motiv 
pentru care este necesar ca în am
bele secții să ee manifeste mai mul
tă răspundere și simț gospodăresc 
în folosirea metalului și a celor
lalte materii prime și materiale.

Nicolae BR1NCUȘ
lăcătuș,
Uzina constructoare de mașini 
din Reșița

Milioane
Trustul de construc

ții Argeș execută în lo
calitatea Brădet, de pe 
rîul Vilsan, un com
plex sanatoria! mo
dern. Pentru alimen
tarea cu apă a comple
xului, institutul jude
țean de proiectare din 
Pitești a prevăzut lu
crări de captare pe rîul 
Vilsan și o stație de 
tratare a apei pentru 
un debit necesar, în e- 
tapa I, de 15 mc/h. 
Costul total al instala
ției se prevede a fi de 
peste 3 000 000 de lei.

Ținînd seama de fap
tul că, după cum se 
știe, calitatea apei cap
tate dintr-o sursă de 
suprafață este inferi
oară celei subterane, 
am făcut o serie de 
investigații ce au e- 
vidențiat existența a- 
pei la adîncime, în- 
tr-un strat gros de 
peste 20 m, chiar în 
punctul unde a fost 
proiectată stația de 
tratare. Faptul este do
vedit și de sonda exe
cutată în 1967 de In
stitutul de balneologie 
șl fizioterapie al Mi
nisterului Sănătății, 
care a confirmat exis
tența pînzei de apă în-

pe apa Vîlsanului
tre 10 și 35 m, precum 
și necesitatea săpării 
unui puț pînă la adîn- 
cimea de 40 m. Or. stu
diul institutului jude
țean de proiectare s-a 
limitat la adînclmea 
de 6,50 m.

în luna martie a.c., 
în cadrul documenta
ției pentru alimenta
rea cu apă tehnologi
că și potabilă a șan
tierului, am propus să
parea unui puț care, 
în ipoteza obținerii 
unui debit corespun
zător din punct de ve
dere cantitativ și ca
litativ, să rămînă sur
să definitivă de apă a 
sanatoriului, înlocuind 
lucrările de captare a 
apei de suprafață și 
stația de tratare. Pro
punerea a fost însă 
respinsă.

în luna aprilie am 
revenit, prezentînd din 
nou trustului avanta
jele executării puțu
lui : economisirea a 
circa 3 000 000 de lei 
la lucrările de investi
ții și a 500 000 lei anual 
la cheltuielile de ex
ploatare (costul sala
riilor personalului sta
ției de tratare, al re
activilor și altor mate

riale, al energiei elec
trice și termice). în 
plus, durata de execu
ție a lucrării s-ar re
duce de circa 10 ori. 
Dar conducerea T.C. 
Argeș n-a dat curs 
nici de data aceasta 
propunerii, ci s-a a- 
dresat mai multor fo
ruri, de la care a ob
ținut răspunsuri dife
rite. Poziția conduce
rii T.C. Argeș, care 
trebuie să cunoască si
tuația deosebit de 
grea în care se găseș
te investiția de la Bră
det, apare de neînțe
les. Deși sanatoriul are 
termen de dare în fo
losință trimestrul al 
III-lea al anului viitor, 
pînă în momentul de 
față nu s-au executat 
nici măcar fundațiile 
complexului. S-au tur
nat, în schimb, funda
țiile la stația de tra
tare a apei, despre 
„utilitatea" căreia am 
vorbit mai sus.

Ion N1COLESCU 
inginer-șef al șantie
rului de instalații din 
cadrul Trustului de 
construcții Argeș

Din noul peisaj al orașului Slobozia

tr-un angajament scadent la 15 iu
lie 1972, dar rămas și el pe hîrtie.

La 16 august, asociația de locatari 
ne scrie din nou, cerîndu-ne sprijinul. 
Redacția trimite sesizarea consi
liului popular municipal, care la 15 
septembrie ne informează că sesiza
rea „a fost eronat repartizată nouă", 
astfel că ziarul nu a mai primit 
vreun răspuns.

între timp, situația agravîndu-se, 
asociația de locatari și-a trimis, zi-

efectuate de constructor, care este, 
deci, bun de plată.

— E drept, a venit cîte un meseriaș 
— ne spune locatarul apartamentului 
15. De fapt, era un ciubucar care 
făcea orice îi cereai contra cost : 
150 de lei pentru a face ușile să se 
închidă, 25 de lei pentru lipirea 
cîtorva plăci de faianță etc.

S-ar putea crede că locatarii e- 
xagerează, fiecare apărîndu-și in
teresele. Dar, iată ce afirmă împu-

etajele inferioare. Dar, din 127 de 
lucrări de remediere. Ia care se obli
gase întreprinderea de construcții, 
pînă la ora actuală s-au executat 
numai 66 !

Ce a făcut O.C.L.P.P.-Timișoara cu 
numeroasele sesizări primite de la 
asociația de locatari din blocul 
T 1 ?

— Le-am trimis trustului, ne in
formează dirigintele de șantier, pen
tru a lua măsurile de rigoare. Dar

Din vorbe în vorbe 
greu ajungi la fapte
Mergind pe urmele unor sesizări repetate primite de la Timișoara, am constatat că, 
deși construcția unui bloc a durat o lună, remedierile ulterioare nu s-au terminat nici 

după doi ani

lele trecute, împuternicitul la redac
ția ziarului nostru cu o nouă sesi
zare, cea care ne-a determinat să 
facem o deplasare la fața locului.

Redăm, pe scurt, ce-am văzut. Cea 
mai mare parte a deficiențelor sem
nalate de proprietarii apartamentelor 
sînt juste. Nu are rost să inșiruim 
toate cele constatate. E deajuns, 
poate, să arătăm că, in blocul TI, 
nu este apartament în care să intri 
și să nu ți se arate urme ale negli
jenței și iresponsabilității constructo
rilor. Să spunem doar că O.C.L.P.P. 
— făcind o confruntare a realității 
cu devizul lucrării — a constatat o 
diferență de 100 000 lei, reprezentînd 
lucrări neexecutate și remedieri ne-

ternicitul asociației de locatari, Zoe 
Rită.

— Deși sesizat, In nenumărate rin- 
duri, trustul de construcții nu ia 
nici o măsură. Ne trimite cite un 
delegat, ba chiar cite o comisie, nrin 
diferite adrese iși fixează termene 
pe care singur le încalcă. Meseriașii 
trimiși de trust mai mult cîrpesc de- 
cit repară.

Un calcul simplu scoate la iveală 
faptul că termenul legal de 90 de 
zile, prevăzut pentru reparații, a 
trecut de aproape opt ori. E drept, 
in acest interval de timp s-au făcut 
unele remedieri. De pildă, s-a repa
rat acoperișul terasă, ceea ce este 
foarte important pentru că apa se 
infiltra pînă în apartamentele de la

n-am primit nici un răspuns sau, 
mai corect spus, am primit un răs
puns, un fel de sinteză a tuturor se
sizărilor efectuate pe diferite căi, 
abia la 10 XI a.c., in care se spune 
— sub semnătura (nginerului-șef, 
pentru directorul general — că. oină 
la 5 decembrie, toate lucrările de re
mediere vor fi terminate.

Dar, (a cita oară ?) angajamentul 
iar nu a fost respectat. La data vizi
tei noastre — 7 decembrie — lucră
rile nu erau nici măcar începute, 
necum terminate.

— Era un termen nerealist. con
stată directorul general al trustului, 
ing. Gh. Ciulea.

Tovarășul director general recu
noaște că, intr-adevăr, lucrările au

fost neglijate de întreprinderile din 
subordine, drept care s-au luat mă
suri pentru întărirea răspunderii în 
această privință și stabilirea unor 
termene de încheiere a oricăror re
medieri. Dar, cauzele acestor reme
dieri ar fi, după părerea dînsului, 
mai mult exterioare trustului : cali
tatea unora dintre materialele primi
te de la furnizori și... pretențiile 
absurde ale cetățenilor. Da. ați citit 
bine : nu lucrările de mîntuială, nu 
controlul de calitate făcut cu ochii 
închiși sau chiar lipsa de control 
pe șantiere, ci pretențiile absurde ale 
cetățenilor !

în Încheierea convorbirilor cu fac
torii de resort am căutat să des
prindem și soluțiile ee se întrevăd 
pentru ca asemenea situații, care, 
după cum se știe, sînt destul de frec
vente, pretutindeni să fie evitate. 
Șeful O.C.L.P.P.-Timișoara propu
nea, de pildă, să nu se mai admită 
recepția preliminară, deoarece ea 
deschide larg poarta acestor intermi
nabile remedieri. Recepția să fie ac
ceptată și întreprinderea de con
strucții să-și primească drepturile 
bănești ce decurg din aceasta, nu
mai după ce toate lucrările au fost 
terminate, menținîndu-se, firește, 
anul. de garanție pentru înlăturarea 
eventualelor vicii ascunse. La rîndul 
său, directorul general al T.C.T., ve
nind în întîmpinarea acestei pro
puneri, sugera ca O.C.L.P.P. să în
cheie contracte cu cetățenii numai 
pe baza unor apartamente gata fă
cute, văzute și acceptate, în prea
labil, de către cumpărători.

Ambele propuneri sînt interesan
te, după părerea noastră, forurile de 
specialitate vor aprecia în ce măsu
ră ele sînt și aplicabile. Cert este 
însă că trebuie întreprins ceva pen
tru a pune capăt neînțelegerilor din
tre O.C.L.P.P., in calitatea lui de 
reprezentant al viitorilor locatari, și 
întreprinderile de construcții, pe de 
o parte, și dintre cetățeni și 
O.C.L.P.P., pe de altă parte. Con
struirea de locuințe proprietate per
sonală este în plină dezvoltare — 
numai in Timișoara se construiesc 
anual peste 2 300 de apartamente — 
astfel că o reglementare a acestor 
relații este mai mult decît necesară.

Rodica ȘERBAN

FAPTUL
DIVERS
Atestare 
arheologică

Specie rară în Europa, capra 
Ibex mai trăiește numai în 
Munții Alpi, în nordul Italiei, 
într-o rezervație cu nume de 
rezonanță : Grand Paradiso. A 
trăit ea odinioară și în Munții 
Carpați ? Literatura de specia
litate n-o menționează printre 
speciile - •
Pasionat 
(fiind și 
zervații 
constructor Tudor Negulici din 
Capitală a reușit însă să-i des
copere existența... pe diverse 
vase traco-getice, printre ale 
căror motive ornamentale re
vine nu o dată și capul acestui 
animal. O dovadă că, în urmă 
cu milenii, capra Ibex făcea 
parte dintre animalele vînate 
pe teritoriul patriei noastre ? 
întrebarea rămîne să fie elu
cidată pe deplin de cercetările 
ulterioare.

faunistice 
cercetător 

custodele a 
naturale),

dispărute, 
al naturii 
două re- 
inginerul

Un „bravo"
cam scump

ln ultima ei întîlnire din a- 
cest sezon, echipa Petrolul a 
ciștigat două puncte. „Bravo Pe
trolul !“ — au strigat din tri
bună mii de ploieșteni. Prin
tre aceștia erau și 123 de con
ducători auto. Toți au venit la 
meci cu autovehiculele între
prinderilor. Autoturisme, ca
mioane grele, autobasculante, 
automacarale, autocisterne și 
chiar... autostropitori așteptau 
la poarta stadionului. Recordul 
acestei întreceri de risipă de 
timp, de carburanți etc. il dd- 
ține I.T.A. Ploiești cu 22 auto
vehicule staționate, urmată de 
Trustul de construcții indus
triale Prahova cu 15, Energo- 
construcția, I.O.C.R. și I.T.P., 
toate din Ploiești, cu cite 4 ma
șini de mare tonaj. S-a făcut 
un calcul sumar ; numai 100 de 
autovehicule scoase din pro
gram 3 ore au păgubit între
prinderile cu circa 35 000 lei, la 
care se adaugă consumul de 
carburanți, lubrifianți, uzajul, 
plus salariul conducătorilor 
auto. Motiv pentru care, firește, 
agenții de circulație ai miliției 
locale n-au putut să le spună 
„bravo băieți" și în consecință 
i-au sancționat pe cei în cauză 
conform prevederilor în vi
goare. Rămîne de văzut însă 
acum cine suportă și pagubele 
amintite mai sus.
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întâmplare rară, la bufetul 
din comuna Săliște, județul 
Alba, Ion Dicu, din localitate, 
a intrat zilele trecute î,n acest 
local după țigări. După o plim
bare printre mese, a ieșit afară 
și a revenit în bufet împreună... 
cu calul său, pe care îi lăsase 
inițial în drum, legat de ușa 
crâșmei. împreună au făcut „un 
tur de onoare". La cererea con
sumatorilor, calul și stăpînul au 
fost scoși afară. în fața au
torităților, Ion Dicu, dindu-și 
seama că a sărit peste... cal, se 
miră : „Mare minune. Calul a 
venit după mine să mă caute". 
Iar sătenii declară : „Bine că 
Ion al nostru nu este tracto
rist" !

Busculadă
pe polei

In zonele de munte șiIn zonele de munte și deal 
ale țării, anotimpul friguros a 
început să fie însoțit de polei. 
Pe majoritatea șoselelor există 
insă și mijloacele necesare pen
tru combaterea lui. Dar acestea 
nu sînt folosite. Ca urmare, pe 
porțiuni ■ ■■ 
menține 
dente. 
ziua de 
singură 
numai 10 km,
Podoleni și Costișa din județul 
Neamț, s-a produs o busculadă 
in care 20 de turisme și auto
camioane au suferit diferite a- 
varii. După cit sîntem infor
mați, asemenea fenomene se 
intîmplă și în alte județe ale 
țării. Pe cind deci „dezghețul" 
celor ce au in grijă drumurile 
respective, dacă nu acum, cind 
e frig afară ?

intinse de drum se 
un real pericol de acci- 
lată un exemplu : in 
14 decembrie, intr-o 
oră, pe o distanță de 

intre comunele

Dispariție 
zadarnică

într-una din serile trecute, 
Gheorghe Maxim, cititor-în- 
casator la exploatarea electro- 
energetică Botoșani, se întor
cea de la serviciu spre casă. La 
un colț de stradă insă, trei ti
neri s-au năpustit asupra lui 
și, trîntindu-1 la pămînt, l-au 
luat banii, ceasul și alte obiec
te pe care le avea asupra sa. 
La scurt timp, Gh. M., in ur
ma loviturilor primite, a de
cedat. Autorii acestei fapte — 
Visarion Bulăescu, loan Bu- 
deanu (cu antecedente penale) 
și Florin Budeanu, in vîrstă de 
20, 24 și, respectiv, 18 ani, au 
reușit să fugă și să se ascundă, 
în cîteva ore însă au fost iden
tificați și arestați. După defini
tivarea cercetărilor, vor fi 
deferiți instanței de judecată.

Rubricâ redactată de
Dumitru T1RCOB 
Gheorghe POPESCU 
și corespondenții „Scînieii"
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CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

la nivelul maximal al planului pe 1973?
f---------------------------------------------------------------------------------------------

Creșterea mai accentuată a productivității muncii — în ritmuri supe
rioare celor prevăzute în planul cincinal — reprezintă pentru fiecare între
prindere o sarcină majoră în noul an. în vederea îndeplinirii ei, potrivit 
indicațiilor date de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie a.c., unitățile productive întocmesc programe speciale de 
acțiune, în cadrul cărora o atenție deosebită se acordă măsurilor legate

de extinderea mecanizării și automatizării proceselor de producție, perfec
ționarea tehnologiilor de fabricație, îmbunătățirea organizării producției și 
a muncii în secții, la fiecare loc de muncă. Despre aceste preocupări 
esențiale au relatat unor redactori și corespondenți județeni ai ziarului 
nostru tovarăși directori de întreprinderi.

LA ÎNTREBAREA „SClNTEII" RĂSPUND:
Uzina „Electromagnetica" — București

Reorganizarea 
producției iu concor
dantă cu cerințele 

tehnicii moderne
Productivitatea muncii va 

crește in uzina noastră, in 
anul viitor, cu 11,4 la sută, 
comparativ cu nivelul pre
conizat a fi realizat pină 
la .sfîrșitul acestui an. Dacă 
avem în vedere și sporu
rile din primii doi ani ai 
cincinalului înseamnă că, 
la acest important indica
tor de plan, în 1973 se va 
înregistra o creștere de 42 
la sută față de anul 1970. 
Pe seama creșterii produc
tivității muncii vom obți
ne în anul viitor 96 Ia 
sută din sporul de produc
ție. Este un obiectiv deo
sebit de mobilizator, pe 
care colectivul nostru îl 
consideră pe deplin reali
zabil.

De altfel, în uzină s-a 
stabilit, încă de pe acum, 
un program temeinic de 
acțiune pentru înfăptuirea 
cu succes a acestei sarcini 
de plan, la nivel maximal. 
Măsurile vizează nu inten
sificarea efortului fizic, ci 
a muncii de concepție. în 
vederea mecanizării și au
tomatizării procesului de 
producție, perfecționării 
tehnologiilor de fabricație, 
modernizării unor mașini 
și utilaje cu randamente 
mai scăzute. Pe aceste căi 
urmează ca, în anul 1973, 
timpul de fabricație a pro
duselor să fie redus cu 
peste 737 000 ore-normă, 
comparativ cu acest an, 
ceea ce înseamnă obține
rea unei înalte productivi
tăți a muncii în toate sec
țiile uzinei. Concomitent, 
produsele noi și moderni
zate vor reprezenta anul 
viitor peste 57 la sută din 
volumul producției. Dar 

iată, concret, cîteva din 
măsurile menite să asigure 
o creștere mai substanția
lă a productivității muncii 
și care au fost definitivate 
cu precizie pînă în pre
zent : prin reorganizarea 
atelierului centrale telefo
nice automate, în scopul 
raționalizării consumului 
de muncă, productivitatea 
va spori, în acest sector, 
cu aproape 30 la sută ; pe 
baza modernizării atelie
rului de relee, anul viitor 
producția se va dubla. Or
ganizarea lucrului pe ban
dă Ia transformatoarele 
pentru redresori se va con
cretiza într-o creștere de 
14 la sută a volumului 
producției.

O influență pozitivă va 
avea asupra creșterii pro
ductivității muncii și per
fecționarea tehnologiilor de 

Uzina mecanică — Timișoara

Fructificarea 
integrală a tniaiiui 

de lucru
Față de anul în curs, în I 13,1 la sută. Cit privește 

anul viitor. Ia noi în uzi- sporul de producție obți
nă productivitatea muncii nut prin amplificarea pro
va înregistra o creștere de I ductivității muncii — pla

fabricație. Bunăoară, intro
ducerea liniei semiautoma
te pentru cositorirea cir
cuitelor imprimate va per
mite ca această operație să 
se execute cu o producti
vitate de opt ori mai mare 
deeit pină in prezent. Mul
te din mașinile și liniile 
tehnologice automate, cu 
care va fi înzestrată uzina 
în 1973, vor fi realizate 
prin autoutilare, valoarea 
acestora ridicîndu-se la 20 
milioane lei. Dotarea sec
toarelor de fabricație cu 
S.D.V.-uri complexe, de un 
înalt randament, consti
tuie o altă măsură, prin 
care se va asigura obține
rea unor însemnate sporuri 
de productivitate. Confec
ționarea și folosirea scule
lor complexe pentru fa
bricarea terminalelor cu
plelor de la centralele tele
fonice automate, de pildă, 
vor determina creșterea 
productivității muncii de 
2,5 ori. De asemenea, cu 
aceeași insistență urmărim 
și mai buna utilizare a ca
pacităților de producție 
existente, a timpului de lu
cru. In 1973, gradul de 
folosire a timpului maxim 
disponibil al utilajelor, pe 
ansamblul uzinei, va fi de 
87 Ia sută, iar cel al ma
șinilor de bază de 92 la 
sută. O atenție aparte 
acordăm în continuare 
creșterii nivelului de cali
ficare, întăririi discipli
nei în muncă în toate 
compartimentele uzinei.

Nicolae DRAGOMIR 
directorul uzinei „Electro
magnetica" din București 

nul prevede proporția de 
58 la sută. De ce o aseme
nea cifră ? întrucât în a- 
nul viitor va intra în func
țiune noua hală de poduri 
și macarale grele — princi
palul obiectiv din planul 
de investiții al uzinei în 
actualul cincinal — în care 
se va realiza aproape ju
mătate din volumul pro
ducției prevăzute în plan. 
Acest fapt impune o spo
rire importantă a efective
lor de muncitori nou an
gajați, care vor atinge ni
velul planificat al produc
tivității în ultima parte a 
anului.

Pentru realizarea sarcinii 
propuse în domeniul creș
terii productivității muncii, 
în uzină au fost elaborate 
măsuri tehnice și organi
zatorice concrete. Așa, de 
pildă, împreună cu Institu
tul de cercetări și proiec
tări pentru echipamente hi
droenergetice și mașini de 
transportat și ridicat vom 
extinde tipizarea elemente
lor comune mașinilor de 
ridicat și transportat aflate 
în fabricație — și aceasta 
concomitent cu trecerea e- 
xecuției elementelor respec
tive pe linii tehnologice 
organizate in flux. Ca a- 
tare, se va asigura dubla
rea capacităților de produc
ție din sectorul respectiv, 
în același timp vor fi du
blate și capacitățile secției 
sculărie, ale atelierului de 
prototipuri și atelierului de 
autoutilări. Urmărim, deci, 
să creăm condițiile menite 
să permită ridicarea nive
lului tehnic al producției, 
diversificarea nomenclato
rului de fabricație, cit și 
mărirea gradului de dotare 
cu SDV-uri a sectoarelor 
de fabricație cu 10—15 la 
sută. Indicele de utilizare 
a mijloacelor tehnice va 
ajunge in cursul anului vii
tor în secțiile de bază la 
85 la sută. Pentru mecani
zarea proceselor de muncă 
am prevăzut dotarea ate
lierelor de asamblare a 
mecanismelor, montaj ge
neral, ansamble sudate și 
estacadei pentru produse 
finite cu 17 utilaje de ri
dicat și transportat. De a

semenea, vom trece la ex
tinderea prelucrării repe
relor pe strunguri cu mal 
multe cuțite, la organizarea 
debitării tablelor cu 6 ar
zătoare și după șablon, ex
tinderea forjării în matrițe 
și a turnării în cochile, 
procedee tehnologice mo

Uzina „Unio" — Satu-Mare

Mucerea 
hutărită a tehnolo 

giilur avansate Mașinile încă „în puteri"
Sarcinile uzinei „Unio“, 

ca de altfel ale tuturor u- 
nităților grupului (care rea
lizează produse în colabo
rare) sînt deosebit de mo
bilizatoare în domeniul 
creșterii productivității 
muncii. La acest indicator 
esențial al planului, in 
anul viitor, în uzina a- 
mintită se prevede un spor 
de 9,3 la sută față de pre
liminările pe 1972. între 
măsurile preconizate a se 
aplica se numără : optimi
zarea loturilor de fabricație, 
în scopul asigurării unui 
număr mai restrîns de ti- 
podimensiuni ; fabricarea 
pieselor de schimb, conco
mitent cu produsele, crein- 
du-se astfel condiții ca și 
producția de unicate sau de 
serie mică să se bazeze pe 
automatizarea lucrărilor în 
toate fazele proceselor teh
nologice ; optimizarea de
pozitării materialelor, prin 
amenajări de spații apro
piate de producție, cu me
canizarea aferentă ; dotarea 
cu scule și unelte, care să 
permită mecanizarea unor 
operații la mașini, cum 
sint polizoarele, mașinile de 
înșurubat și altele ; intro
ducerea și extinderea sudu
rii automate și semiauto
mate pentru repere și sub- 
ansamble în fabricație ș.a.

Pornind de la cerința în
lăturării deficiențelor înre
gistrate în activitatea pro

derne, care vor asigura, în 
sectoarele respective, creș
terea cu 60 pînă la 70 la 
sută a productivității mun
cii.

Ioniță BAGIU 
directorul Uzinei meca
nice din Timișoara

în anul 1973, comparativ cu planul pe anul curent, productivitatea 
muncii în industria republicană va fi mai mare cu 9,1 la sută
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ductivă a uzinei, în cursul 
anului 1973 și va pune un 
mare accent pe valorifica
rea rezervelor de creștere 
a productivități muncii. în 
primul rând, este vorba de 
ridicarea calificării munci
torilor, nominalizarea pe 
repere a sarcinilor, pentru 
a evita mutarea acestora 
de la o mașină pe alta. 
La înfăptuirea acestor ce
rințe își vor aduce contri
buția muncitorii cu înaltă 
calificare. Totodată, se are 
în vedere recuperarea grab
nică a rămînerii în urmă 
la lucrările de la noua 
turnătorie de fontă, a cărei 
intrare în funcțiune va 
preveni perturbările in a- 
sigurarea necesarului de 
piese turnate ; de mare im
portanță este și crearea de
calajului optim între secții, 
precum și întărirea asisten
ței tehnice, îndeosebi in 
schimbul III. Asemenea 
măsuri judicioase vor de
termina un nou salt în do
meniul creșterii producti
vității muncii — factor e- 
sențial pentru îndeplinirea 
în bune condiții a planului 
in anul viitor.

Mihail DUMITRAȘCU
director tehnic
cu problemele de producție 
din cadrul Grupului de 
uzine pentru utilaj minier 
din Satu-Mare

(Urmare din pag. I)
rilor potențiali pentru preduarea 
acestor utilaje.

Nu este însă mal puțin adevărat 
că de foarte multe ori depistarea ce
lor mai potrivite căi de punere în 
valoare a unor fonduri fixe imobili
zate rămîne o îndatorire esențială a 
unității care le are in dotare. Asupra 
modului în care consiliul oamenilor 
muncii, conducerea tehnică se preo
cupă de folosirea productivă a uti
lajelor disponibile, am avut o discu
ție cu ing. Mihai Consiantinescu, di
rector general al Centralei industriei 
pielăriei și încălțămintei din Bucu
rești, Cunoșteam că la patru unități 
din Capitală ce fac parte din cen
trala amintită („Flacăra roșie", „Pio
nierul", „Dîmbovița" și „Progresul") 
valoarea mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor de lucru fără utilizare in 
producție se ridica 1a sfîrșitul tri
mestrului III a.c. la circa 8,7 mi
lioane lei.

— în ultima vreme, preciza direc
torul general al centralei, situația a- 
cestor utilaje a început să ne îngri
joreze, datorită amortismentelor mari 
pe care le plătim. Analiza întreprin
să ne-a permis să conturăm trei mă
suri principale. în primul rînd, vom 
reutiliza, în activitatea productivă a 
unităților centralei, o parte din a- 
ceste utilaje și mașini, altele le vom 
readapta și moderniza. Apoi, vom 
căuta să redjstribuim unele utilaje 
în cadrul ministerului, între centrale. 
Cu toate acestea, aproximativ 50 la 
sută din fondurile fixe disponibile 
nu vor putea fi valorificate.

— Concret, cum veți proceda ?
— Anumite utilaje vor fi încadra

te în unele secții sau linii de fabri
cație, pe care nu numai că se vor 
califica viitorii muncitori, dar acestea 
vor da și o producție peste sarcinile 
de plan. Mașinile de fixat ștaiful la

încălțăminte aduse din import, dar 
abandonate din cauza calității neco- 
resipunzăitoare a texurilor indigena, 
vor fi repuse în funcțiune prin pre
luarea de către noi a fabricației aces
tor materiale. Altor utilaje, cum sînt 
cele de uns cu soluție, li se va schim
ba destinația, printr-o modificare con
structivă. In ce privește colaborarea 
cu celelalte centrale cu profil de fa
bricație asemănător cu al nostru, 
trebuie spus că am și stabilit un sis
tem permanent de informare reci
procă.

Nu au fost explorate și valorifi
cate toate căile de readucere a uti
lajelor disponibile în circuitul eco
nomic, întrucît, așa cum directorul 
general a arătat, pentru jumătate 
din mijloacele tehnice nu se contu
rează perspective certe de folosire 
productivă. Am aflat că alte unități 
din cooperație sau din industria lo
cală au întreprins demersuri pentru 
achiziționarea unor mașini și utilaje 
disponibile sau care nu mai pot fi 
folosite in nici un fel de industria 
ușoară, dar au fost refuzate. Este 
oare în interesul economiei ca niște 
utilaje, din spirit departamental, să 
nu poată fi repuse în funcțiune in 
scopuri productive ?

Sarcina trasată de conducerea de 
partid în legătură cu mijloacele fixe 
disponibile este dară : nu poate fi 
admisă menținerea în stare inactivă 
a nici unui utilaj, a nici unei mașini 
sau instalații, pentru achiziționarea 
cărora s-au cheltuit fonduri de inves
tiții, uneori resurse valutare, fără să 
se fi obținut maximum de producție 
din exploatarea lor. Este o problemă 
de importanță economică națională și, 
de aceea, trebuie concentrate toate 
eforturile întreprinderilor și centrale
lor, ale diferitelor foruri de resort, 
în scopul reintegrării în producție * 
tuturor fondurilor fixe disponibile.

In fiecare zi,
NOI DOVEZI DE HĂRNICIE

Un Erou al Muncii Socialiste arată cum se pot obține

Eforturile colectivului uzinei „23 August" din Ca
pitală, consacrate realizării angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă în cinstea aniversării repu
blicii, și-au găsit, recent, o strălucită confirmare 
practică : cu 21 de zile înainte de sfîrșitul anului, 
uzina a raportat îndeplinirea sarcinilor de plan pe 
acest an la producția-marfă. Economiile de metal 
ce vor fi obținute în acest an se ridică ia circa 
950 tone.

Căile pe care colectivul uzinei „23 August" con
semnează aceste realizări de seamă sînt multiple. Se 
detașează însă preocuparea susținută pentru sporirea 
productivității muncii, pentru economii. Numeroase 
inițiative ale muncitorilor, maiștrilor, tehnicienilor 
pentru mai buna organizare a locurilor de muncă, 
pentru perfecționarea mijloacelor tehnice, pentru 
Îmbunătățirea proceselor tehnologice au adus în 
acest an uzinei importante economii de manoperă 
și, implicit, sporuri de producții fizice în aproape 
toate sectoarele întreprinderii. în secția forjă, mai
strul Onisifor Rigle» (imaginea de sus) a propus ca 
cilindrii care se execută aici să fie forjați nu din 
metal brut, ci din țeavă. Eoonomia anuală de metal 
este de 42 tone, din care s-ar putea fabrica circa 50 
de cilindri, dar la aceasta trebuie adăugată redu
cerea consumului de timp necesar prelucrării fie
cărui cilindru.

Pînă la sfîrșitul cincinalului, in secția mecanică 
urmează ca productivitatea muncii să fie de aproa
pe două ori mai mare decît in anul 1971, în con
dițiile sporirii complexității producției. Colectivul 
de aici a și aaimilat unele metode tehnologice mo
derne : prin introducerea unor regimuri de așchiere 
superioare, timpul de execuție a roților dințate pen
tru morile de ciment s-a redus cu aproximativ 23 la 
gută. Unul dintre cei care aplică cu succes această 
metodă este frezorul Tudor Marin (imaginea de jos).

Sint fapte oare demonstrează hotărîrea colectivu
lui uzinei de a spori continuu rodnicia muncii sale, 
de a înfăptui Întocmai angajamentul de a realiza 
sarcinile cincinalului în patru ani și jumătate.

C. CORNELIU
Foto : M. ANDREESCU

__________________________________________

RANDAMENTE ÎNALTE 
ÎN ABATAJELE MINIERE

— Brigada dumneavoastră. Petre Con
stantin, a lansat binecunoscuta inițiativă 
„Două cicluri în plus pe lună". Mai pe 
înțeles, ce vizează această chemare ?

— Este vorba de extracția, în fiecare 
lună, a unei cantități suplimentare de 
cărbune echivalentă cu planul de produc
ție al brigăzii pe două zile. Inițiativa 
s-a născut din înțelegerea adincă a cerin
țelor economiei naționale, față de care 
minerii din brigada noastră au fost în
totdeauna receptivi. Maj putem spune că 
inițiativa exprimă spiritul de creație 
colectivă, fiind definită, însușită și expe
rimentată — înainte de lansare — de toți 
membrii brigăzii.

— Acum, la aproape un an de la apli
care, se poate spune că inițiativa și-a 
atins scopul ?

— Bineînțeles, da ! Aplicarea inițiativei 
a impus o mobilizare cu totul deosebită 
a capacității creatoare a întregului co
lectiv, o nominalizare riguroasă a sarcini
lor brigăzii, schimburilor și fiecărui 
miner în parte în limitele superioare ale 
unor parametri bine definiți de cantitate, 
calitate și timp de muncă, o aprovizio
nare aproape perfectă ș.a. în modul 
acesta, brigada noastră și-a putut res
pecta cuvîntul : a realizat cîte două și — 
în unele luni — chiar trei cicluri în plus. 
Randamentul în abataj a crescut conti
nuu, situîndu-se între 8,5 și 9,2 tone 
cărbune pe fiecare post, față de 8 tone 
planificat. Producția suplimentară obți
nută pînă în prezent de brigada noastră 
se apropie de 7 000 tone cărbune.

Numeroase alte brigăzi din abatajele 
frontale ale Lupeniului — ca cele conduse 
de Nicolae Gavra, Vasile Rusu. Vasiie 
Caila, Ion Solomon, Vasile Onuț, Ion 
Moldovan — au preluat inițiativa, inrî- 
gistrînd producții sporite cu 2 000 pînă 
la 8 000 tone cărbune. Unele din aceste 
brigăzi au intrecut chiar pe inițiatori (în 
luna octombrie, brigada lui Caila a obți-
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nut un randament mediu record : 10,8
tone cărbune pe post). Cu modestia ce le 
este caracteristică, minerii lui Petre 
Constantin apreciază cu căldură rezulta
tele tovarășilor lor de muncă și de Între
cere. „Aceasta pentru că — după cum 
se exprima Eroul Muncii Socialiste — 
inițiativa nu a fost gindită ca un scop in 
sine. Ea a fost concepută ca un stimulator 
de energii, toate subordonate scopului 
comun : cărbune mai mult și mai bun. 
Iar dacă unii parteneri de întrecere ne-au 
depășit — pentru moment, zicem noi - 
nu ne întristăm deloc. Dimpotrivă, luăm 
mai în serios competiția, gîndim m<>: 
mult, pentru a găsi noi soluții de sporire 
a producției de cărbune".

De zece ani, brigada este fruntașă in 
întrecere, de zece ani mina Lupeni — și 
chiar întreaga Vale a Jiului sînt do
minate de prestigiul profesional și dc 
faima hărniciei acesteia. Este, poate, bri
gada cea mai unită din acest mare bazin 
carbonifer, cea mai omogenă ca pregătire 
și dragoste de meserie, brigada în care 
statornicia celor 70 de membri ai săi 
poate servi ca exemplu. „Prin organiza
rea strictă a muncii Pe fiecare om, ten
dința de sustragere de la îndatoriri, de a 
face muncă de mîntuială, este evitată la 
noi" — mărturisește șeful de brigadă. Și 
ne vorbește cu multă căldură despre șefii 
de schimburi — comuniștii Ion Sălăjan, 
Gheorghe Grecu, Constantin Popa și 
Constantin Nichita. Sînt harnici, pricepuți, 
autoritari, sînt cei mai apropiați colabo
ratori ai săi. „Oricînd, oricare din aceștia 
îmi poate lua locul" — spune Petre Con
stantin despre cei patru comuniști.

Imaginîndu-ne o diagramă a activității 
brigăzii, de-a lungul anilor, nu vom găsi 
oscilații de la vîrfuri de producție spre 
cote negative. Totdeauna, munca, mai 
precis rezultatele ei s-au situat pe o 
curbă a ascensiunii. în cincinalul trecut, 
86 000 tone cărbune extras de brigadă

peste plan ; în primul an al actualului 
cincinal, 11 000 tone cărbune, iar în acest 
an 7 000 tone — în condițiile unor sarcini 
de producție dinamice.

— Pe prim-plan — sublinia Petre 
Constantin, vorbind despre excepționala 
constanță in muncă a brigăzii — aș pune 
sprijinul partinic, direct și concret, primit 
de la organele și organizațiile locale și 
pină la cele centrale. Am fost ascultați, 
îndrumați și ajutați în frontul de lucru, 
de tovarăși din conducerea de partid, 
care au venit la noi, jos, In abataj. Apoi 
trebuie să spun că punem mare preț pe 
stabilitatea oamenilor în colectiv, pe pre
zența activă în frontul de lucru, pe grija 
cu totul deosebită față de utilaje și scule, 
spiritul realist de colaborare și întraju
torare, pe unitatea de acțiune. în esență, 
acestea ne duc în permanență spre rezul
tate bune, care generează ciștiguri la fel 
de bune, spre ascensiune în general.

Brigada și abatajul acesteia se dovedesc 
a fi o adevărată școală a profesiei de 
miner și au caracteristicile unei stații 
pilot, cînd e vorba de omologarea unor 
metode de muncă și tehnologii noi. în 
decursul anilor, în această brigadă, și-au 
făcut „ucenicia" sau și-au perfecționat 
calificarea numeroși mineri, oameni de 
nădejde azi : șefii de brigăzi Ion Solomon, 
Vasile Caila, Petre Kisfoludl, șefii dc 
schimburi Vasile Codreanu, Costache 
Dobre, maiștrii Dragu Stancu, Iuliu Da
niel, Mihai Păvălug, Ton Sirbu, Darie 
Dărămuș și mulți, mulți alții. Și tot ac’, 
în abatajul frontal al lui Petre Constan
tin, în brigada sa au trecut primul 
examen ..pe viu" metoda susținerii meta
lice sub tavan artificial în abataje, trans
portoarele de mare capacitate TR 3, podi- 
rea cu plasă metalică, alte metode noi 
de muncă, adaptate specificului de zăcâ- 
mînt din Valea Jiului.

Sabin IONESCU
corespondentul „Scînteii"
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LA SEMICENTENARUL CREĂRII UNIUNII REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE Manifestări consacrate

Vitalitatea ideilor leniniste celei de-a XXV-a aniversări

despre general și particular

Problema raportului dintre gene
ral și particular prezintă o deose
bită importanță principială și prac
tică, avind implicații nemijlocite a- 
supra strategiei și tacticii revoluțio
nare, asupra fundamentării științifi
ce a politicii partidelor comuniste 
și muncitorești in pregătirea și în
făptuirea revoluției socialiste. Modul 
în care Lenin a abordat aspectele 
variate ale dialecticii generalului și 
particularului ilustrează elocvent 
trăsătura definitorie a leninismului 
— profundul său spirit novator, ca
pacitatea de a îmbogăți teoria re
voluționară pe. baza concluziilor des
prinse din evoluția practicii sociale.

Așa cum o dovedește grăitor expe
riența semicentenară a Uniunii So
vietice, așa cum confirmă experien
ța celorlalte state socialiste. întrea
ga desfășurare a revoluției și con
strucției socialiste este condițională 
in mod hotărâtor de îmbinarea or
ganică a cerințelor legilor generale 
ele evoluției sociale cu particulari
tățile fiecărei țări — întrucît revo
luția socialistă nu are și nu poate fi 
concepută ca avînd caracter ab
stract. „Generalul — arăta Lenin — 
nu există decît in particular, prin 
particular. Orice particular este (in
tr-un fel sau altul) general. Orice 
general este o părticică sau o latură 
oau esență a particularului".

O expresie istorică a aplicării 
cerințelor obiective decurgînd din 
dialectica generalului și particularu
lui în desfășurarea procesului revo
luționar au constituit-o victoria Re
voluției din Octombrie, întemeierea 
cu cinci decenii în urmă a Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, fău
rirea de către popoarele sovietice, 
sub conducerea P.C.U.S.. creat de 
Lenin, a primului stat socialist din 
lume, transformarea fostei Rusii ța
riste într-o țară cu un imens poten
tial economic, politic, militar, in care 
a fost edificată cu succes orânduirea 
socialistă și s-a pășit la crearea ba
zei tehnico-materiale a societății co
muniste.

Legile generale, trăsăturile funda
mentale ale revoluției socialiste de
rivă din esența comună a desfășură
rii ei în toate țările, determinată de 
contradicția fundamentală a siste
mului capitalist, de esență unică a 
relațiilor de producție capitaliste și 
a puterii de stat în condițiile capita
lismului, de caracterul comun al 
transformărilor revoluționare pe 
care le determină socialismul în 
toat» sferele vieții sociale. In ace
lași timp, drept urmare a varietății 
factorilor istorici, sociali, naționali, 
legile generale ale construcției so
cialiste nu acționează și nu pol ac
ționa în stare pură, ele îmbracă 
inevitabil forme particulare de reali
zare în diferite țări și in etapele di
ferite de evoluție ale acestora. Reali
tățile confirmă teza leninistă că di
versitatea formelor și modalităților 
de trecere spre socialism se va ac
centua pe măsură ce tot mai multe 
popoare vor păși la făurirea noii 
orînduiri sociale, ceea ce impune să 
se ia In considerare cu maximă 
atenție particularitățile istorice, na
ționale, sociale și economice, întru
cît numai in măsura in care se gre
fează pe cerințele specifice societă
ții respective legile generale ale re
voluției socialiste iși găsesc funda
mentul trainic de manifestare.

Procesul revoluționar din orie» 
țară întruchipează o unitate organică 
a generalului și particularului, care 
nu numai că nu se exclud, dar se 
presupun reciproc. Cauzei construc
ției socialiste îi sînt deopotrivă dău
nătoare încălcarea legilor generale 
ale construcției socialiste — care duce 
Ia pierderea perspectivei revoluțio
nare, la neglijarea obiectivelor fun
damentale — ca și ignorarea particu
larităților naționale, transpunerea 
mecanică a unor modalități valabile

in revoluția socialistă
în alte împrejurări — care pot de
termina adoptarea unor măsuri su
biective, rupte de viață, în contra
dicție cu cerințele reale ale socie
tății respective. După cum sublinia 
Lenin : „întotdeauna sarcina constă 
în a ști să aplici principiile generale 
și fundamentale ale comunismului 
la relațiile specifice dintre clase și 
partide, la ceea ce este specific in 
dezvoltarea obiectivă spre eomunisni. 
la particularitățile fiecărei țări în 
parte, pe care trebuie să știi să Ie 
studie», «ă 
supui".

Deosebita 
și practică 
generalului 
firea strategiei șl tacticii partidului 
marxist-leninist decurge din aceea că 
ea reprezintă factorul decisiv în ela
borarea unei politici juste, care 
să răspundă cerințelor obiective ale 
dezvoltării sociale, condiția determi
nantă pentru înfăptuirea eu succes 
a rolului conducător al partidului în 
revoluția socialistă, ca și în opera de 
făurire a noii orînduiri sociale.

Fidel în permanență spiritului viu 
al leninismului, Partidul Comunist 
Român și-a îndeplinit și își îndep'i- 
nește cu succes roiul de avangardă 
revoluționară a clasei muncitoare, a 
poporului, tocmai datorită perseve
renței manifestate în elaborare.» li
niei sale politice, a formelor și me
todelor de acțiune pe baza cunoaște
rii aprofundate a realităților țării, #- 
plicării legilor generale ale revolu
ției socialiste la aceste realități. Ase
menea cerințe cu caracter legic, ge
neral, cum sînt cucerirea puterii de 
către oamenii muncii, statornicirea 
proprietății socialiste asupra mijloa
celor de producție, dezvoltarea con
tinuă și rapidă a forțelor de produc
ție au fost soluționate de partid po
trivit condițiilor concrete ale țării, 
particularităților societății românești 
— lucru ilustrat de întreaga desfă
șurare a revoluției populare, de opera 
de industrializare a țării, de coopera
tivizarea agriculturii etc. Inșii- 
șindu-și esența, spiritul socialismului 
științific, partidul a verificat prin 
proba supremă a practicii că operele 
clasicilor marxism-leninismului con
stituie o călăuză de neprețuit atunci 
eînd nu se caută zadarnic în ele 
„rețete finite", imuabile, pentru pro
bleme ce nu puteau fi prevăzute cu 
decenii în urmă — așa cum, de alt
fel, înșiși clasicii marxismului au 
subliniat clar in lucrările lor. Solu
ții adecvate, viabile la problemele de 
care depinde progresul României pot 
fi obținute numai prin investigarea 
atentă a proceselor actuale ale dez
voltării societății românești, a noilor 
fenomene și tendințe în evoluția vie
ții interne și internaționale, prin a- 
similarea concluziilor ce se desprind 
din noile cuceriri ale gîndirii umane, 
ale științei contemporane;

Referindu-se la adevărul că „in re
voluția și construcția socialistă — ca 
în orice proces obiectiv — generalul 
și particularul formează o unitate dia
lectică, un tot inseparabil", tovară
șul Nicolae Ceaușescu arăta că 
„Partidul Comunist Român se pre
ocupă permanent de generalizarea 
practicii construcției socialiste din 
țara noastră, studiind, totodată, expe
riența Uniunii Sovietice, a celorlalte 
țări socialiste, progresele cunoașterii 
umane pe plan mondial, aplicindu-le 
in mod creator la condițiile Româ
niei".

Această orientare consecventă a 
partidului nostru contribuia, totodată, 
ia dezvoltarea legaturilor trainice de 
prietenie care unesc poporul român 
și poporul sovietic, relații funda
mentate pe îndelungatele lor tradiții 
de solidaritate, cimentate prin lupta 
comună împotriva fascismului și ri
dicate pe un plan superior in con
dițiile. făuririi noii orînduiri sociale 
pe calea trasată de Lenin. întărirea

le descoperi, sâ le pre-
tnsevnnătate principială 

a îmbinării judicioase a 
și particularului în stabi-

continuă a prieteniei româno-sovieti- 
ce se înscrie la loc central in politica 
externă a României socialiste, consti
tuind o parte integrantă a eforturi
lor ei consecvente de colaborare fră
țească cu toate țările socialiste, ca o 
contribuție la triumful cauzei gene
rale a socialismului și păcii.

Capacitatea partidului nostru de e- 
laborare a unei strategii și tactici 
originale, adaptate la condițiile spe
cifice ale României, și-a găsit o stră
lucită ilustrare în modul de pregătire 
și înfăptuire a insurecției armate din 
august 1944, ca și in conducerea 
luptei revoluționare a maselor pentru 
cucerirea întregii puteri de stat, pen
tru rezolvarea multiplelor și variate
lor sarcini ale 
sociale.

In eforturile 
dului pentru 
ziuni organice _ . _
titularului, perioada oea mai fertilă 
a fost marcată de Congresele al IX- 
lea și ai X-lea și de Conferința Na
țională din 1972, perioadă caracteri
zată prin spiritul creator și discernă- 
mintul științific cu care sînt abor
date problemele cruciale ale dezvol
tării societății românești, prin per
manenta confruntare a teoriei cu 
practica, prin elaborarea programe
lor de acțiune pe baza investigării 
științifice a realităților. Caracteristic 
acestei perioade e larga și permanen
ta deschidere către nou, consecvența 
cu care este stimulată afirmarea 
marxism-leninismului nu ca o teorie 
finită, de muzeu, ci ca o știință vie, 
permanent regenerată prin raporta
rea la practică, la realitățile prezen
tului, la cerințele viitorului, multi
tudinea șl varietatea soluțiilor origi
nale, cutezătoare, adoptate de partid 
pentru a asigura accelerarea operei 
de edificare socialistă.

Spiritul novator propriu partidu
lui nostru și-a găsit expresie eloc
ventă în politica sa economică defi
nită în programul de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te. Cu deosebită pregnanță a funda
mentat Congresul al X-lea concepția 
partidului nostru potrivit căreia con
struirea socialismului presupune 
ridicarea bazei tehnico-mater ia le pe 
o treaptă calitativ superioară, 
asimilarea celor mai avansate 
ceriri ale științei și tehnicii, 
rioada ultimilor ani a ilustrat în 
mod pregnant viziunea științifică a 
partidului asupra menținerii unei 
concordanțe viabile între dezvolta
rea forțelor de producție și relațiile 
de producție, pe calea perfecționă
rii relațiilor sociale ca un proces 
continuu, atotcuprinzător.

Trăsătura definitorie fundamentală 
a evoluției societății românești în 
ultimii ani constă în procesul adin- 
cirii democratismului propriu orin- 
duirii noastre, ilustrând concepția 
partidului că lărgirea continuă a de
mocrației reprezintă o cerință legică 
a construcției socialiste. Modul crea
tor în care politica partidului a 
realizat îmbinarea generalului cu 
particularul și-a găsit una dintre 
multiplele sale reflectări în progra
mul de educare comunistă, care con
turează profilul spiritual al omului 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

Fidelitatea față de marxism-leni
nism se reflectă azi mai mult ca 
oricînd în efortul de a-1 aplica 
creator, ca o învățătură permanent 
dezvoltată în confruntare cu noile 
elemente ale realității. Tocmai în a- 
cest sens acționează Partidul Comu
nist Român, pornind de la convinge
rea că, prin modul cum realizează 
fuziunea organică dintre general și 
particular în opera de construcție 
socialistă, aduce, totodată, o contri
buție la îmbogățirea -tezaurului teo
retic al mișcării comuniste inter
naționale.

făuririi noii orânduiri
stăruitoare ale parti- 
realizarea unei fu- 
a generalului și par-

l.

In Editura politică a apărut

„TRADIȚII Dl SOLIDARITATE

cu prilejul aniversării a 50 de ani 
de la crearea Uniunii Republicilor 

Sovietice Socialiste
Lucrarea este elaborata de un colectiv de autori, sub 

egida Institutului de studii istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R.

a republicii
înscris printre numeroasele mani

festări organizate de Comitetul de 
cultură și educație socialistă al mu
nicipiului București în întîmpinarea 
aniversării unui sfert de veac de la 
proclamarea republicii, spectacolul 
festiv „Bucureștiul cîntă republica", 
care a avut loc luni seara, a reunit 
cele mai bune formații artistice de 
amatori din Capitală — formații co
rale și instrumentale, echipe de 
dansuri, brigăzi artistice de agitație, 
soliști vocali și instrumentali, recita
tori. Prin vers, cintec și joc inter- 
preții amatori bucureșteni — aseme
nea tuturor celor care ca și ei își 
dedică timpu! liber îndeletnicirilor 
artistice — au adus un vibrant o- 
magiu patriei socialiste, conducăto
rului încercat al poporului nostru — 
Partidul Comunist Român.

★
în cinstea celei de-a XXV-a aniver

sări a republicii, luni a avut loc în Ca
pitală o sesiune științifică organizată 
de Institutul de cercetări juridice al 
Academiei de științe sociale și po
litice.

Comunicările și discuțiile care su 
avut loc cu acest prilej au scos în 
evidență însemnătatea măsurilor a- 
doptate în țara noastră pentru per
fecționarea conducerii întregii activi
tăți de stat și obștești, lărgirea de
mocrației socialiste și întărirea le
galității. Au fost relevate sarcinile 
sporite ce revin cercetării științifice 
din domeniul dreptului, pe linia le
gării ei mai strînse de nevoile prac
ticii sociale, precum și necesitatea 
unei contribuții active a tuturor ju
riștilor Ia soluționarea problemelor 
complexe pe care le ridică procesul 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în țara noaș-

La Oradea e-au desfășurat lucrările 
unei sesiuni științifice eu tema : 
„Proclamarea republicii — moment 
istoric revoluționar cu adinei semni
ficații". Tematica comunicărilor a cu
prins principalele acțiuni desfășurate 
de oamenii muncii români, maghiari 
ș; de alte naționalități din această zonă 
a țării pentru întărirea republicii, 
dezvoltarea economică, socială și cul
turală a Bihorului în ultimii 25 de 
ani.

*
.La Biblioteca centrală universitară 

din Cluj a avut loc luni un simpo
zion cu tema „Rolul cărții în forma
rea conștiinței socialiste".

*
Apropiata aniversare a republicii 

prilejuiește și în unitățile Ministeru
lui Apărării Naționale numeroase 
manifestări politico-culturale : confe
rințe, simpozioane, întîlniri cu acti
viști de partid și de stat, generali și 
ofițeri activi și în rezervă, in cadrul 
cărora este evocat istoricul eveni
ment de la 30 Decembrie. în aceste 
zile, în unități se prezintă filme din 
ultimele realizări ale Studioului ei- 
nematografic al armatei insipirare 
din activitatea militarilor. Studioul 
de artă plastică al armatei a orga
nizat totodată o expoziție itinerantă 
intitulată „Din viața ostașilor noștri", 
cuprinz.nd cele mai reușite lucrări 
din acest an ale pictorilor militari.

Casele armatei găzduiesc și ele 
manifestări cultural-educative, cu 
prilejul cărora artiștii amatori mili
tari prezintă pentru publicul larg 
montaje muzical-literare, inspirate 
din activitatea poporului și a ar
matei.

(Agerpres)

: FLACARA

Gun Hill :

Tu dor OLARU

prin 
cu- 
Pe- F 19. 

COSMOS

cinema

La Grupul școlar minier Motru, județul Gor|, cu concursul profesorilor și elevilor a fost realizat un cabinet fonic

a Bariera : PATRIA — 9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20,30, CENTRAL — 10; 
12,30; 15,30, EXCELSIOR — 8,45; 11; 
13,30; 16; 18.30; 21.
a Gala filmului documentar io- 
Vietic — CENTRAL — 19,30.
• Program de desene animate 
pentru copii — 9,45, Piciul va avea 
un fr&țior — 11; 13; 15,30 : DOINA.
• Vacanță la Roma : DOINA — 
17,30; 30, BUCEGI — 15,45; 18; 20,15, 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Filiera : LUCEAFĂRUL — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCU
REȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16;
18 30 * 21.
e Fete în soare î FESTIVAL — 9: 
îl; 13; 15; 17; 19; 21.
• Marea evadare : SCALA — 9.30:
13: 16,45: 20,15, CAPITOL — 9,30: 
12.45: 16.15; 19.45, FAVORIT —
3.45: 12: 16,30: 20.
• Cu inimile curate : LUMINA — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30, PA
CEA — 15,45; 18; 20, POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
• In trecere prin Moscova : TIM
PURI NOI — 9,15 — 20,15 în con
tinuare.
• Frumos, onest, emigrat In Aus
tralia... : FLAMURA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 10,30.
> Lupul mArilor ; Răzbunarea : 
FEROVIAR — 9; 12,30; 16; 19,30,
MELODIA — 9; 12,30; 16; 19,30,
GLORIA — 9; 12,30; 16,15; 19,45; 
MODERN — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Micul om mare : GRIVIȚA — 
9; 11,30; 15,30; 18; 20,30. TOMIS — 
9; 11,45; 14,30; 17,15: 20,15.
• Săgeata căpitanului Ion : LIRA 
— 15,30; 18: 20,15.
• Marea hoinăreală : BUZEȘTI —
15,30; 18; 20,15, FERENTARI
15,30; 18; 20,15.
• Cum să furi un milion — 
11,30; 14. Jucătorul — 16,30, Aven
turile domnului Fridolin — 18,45, 
Răsună valea — 21 : CINEMATE
CA (sala Union).
• Fugi, ca să te 
MUL SĂRII — 16;
• Fata care vinde 
CENI — 10,30; 13;
• Fuga e sănătoasă 
15,30; 18; 20,15.

0;

prindă : DRU- 
18; 20.
flori : COTRO- 
13,30; 18; 20,30. 

UNIREA

Un exemplu de 
pasiune creatoare 
și probitate etică

• A fost odată un polițist 1 CRIN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
a A venit un soldat de pe front : 
PROGRESUL — 15,30; 1B; 20,15.
• Bulevardul romului : FLO-
REASCA — 15,30; 18; 20.1S, MIO
RIȚA — 10: 12,30; 13; 17,30; 20.
• Bărbatul care a venit după bu
nica : RAHOVA — 16; 18; 20.
• Seceră vintul sălbatic : VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,30.
• Cazul Mattei : ARTA — 15,30: 
18; 20,15.
• Anonimul venețian : VIITORUL
— 15,30; 18; 20,15.
a O floare și doi grădinari :
MUNCA — 10; 15,30; "
• Mania grandorii :
15,30: 18; 20,15.
• Am Încălcat legea
— 15,30; 18; 20,15.
a Ultimul tren din
VITAN — 15,30; 18; 20,15.
• Vagabondul : DACIA — 9; 12,80; 
16; 19,30.
a Creierul : LAROMET — 15.30: 
17,30; 19.30.

teatre
• Teatrul de operetă ; Voievodul 
țiganilor — 19,30.
• Teatrul Național
giale" (sala .
pasăre a tinereții — 20, 
Studio) : Despre unele

„I. L. Cara- 
Comedia) : Dulcea 

(sala 
lipsuri, 

neajunsuri și deficiențe in dome
niul dragostei — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce și Lena — 30, 
(sala din str. Al. Sahia) : Valen
tin și Valentina — 20.
• Teatrul Mic : După cădere 
19,30.
• Teatrul „C.I. Nottara" 
Magheru) : Omul care... — 
(sala Studio) : Gaițele — 20.
• Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista are 
cuvlntul — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Hanul piraților 
— 19,30.

r

*

1

printre exploratorii tărîmului

vă prezintă:

ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1973

VIITOROLOGIA 
știința de azi a zilei de miine

• CE ESTE Șl CE ROL ARE ACEASTA 
ȘTIINȚĂ IN LUMEA CONTEMPO
RANĂ? • CE MODELE DE INVESTI
GARE A ZILEI DE MIINE OFERĂ SPRE 
DEZBATERE VIITOROLOGII ? • IN CE

O anchetă internațională
științifico - fantasticului - real

RAPORTURI SE AFLA PROSPECTIVA, 
PROGNOZA Șl PLANIFICAREA ? • CE 
NE VOR ADUCE NOU URMĂTOARELE 
DECENII ÎN DEZVOLTAREA ȘTIINȚEI 

Șl TEHNICII ?

Anchete și reportaje, sinteze, 
documentare ale actualității în

ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1973

(Urmare din pag. I)

ce trag din greu, în amon
te, convoaiele de șlepuri, 
ce aleargă In aval cu alte 
convoaie. La kilometrul 
150, în clădirea Direcției 
navigației fluviale „Na- 
vrom“ Galați, un telex 
consemnează un fapt de 
ultimă oră : planul de pro
ducție pe 1972 la indica
torii trafic-portuar, par
cursul mărfurilor, preț d» 
cost și beneficii a fost în
deplinit cu 32 de zile mal 
devreme. Pînă la începe
rea noului an calendaris
tic, tn cinstea pătrarului 
de veac jubiliar ai repu
blicii, docherii vor realiza 
500 000 tone-trafic și 20 mi
lioane tone kilometrh

Telexul bate harnic. Ves
tea va fi așezată în cîteva 
ore în pagina de ziar. Așa 
cum sînt așezate toate do
vezile noastre de destoini
cie, de muncă pasionantă 
pentru republică, tn rân
durile lapidare e cuprins 
efortul statornic ai doche
rilor, de-a lungul unui an 
întreg, sub briza fierbinte 
sau viscolul aspru al flu
viului. Macaragiii Sandu 
Alexandru, Costică Pohrib, 
operatorii Valentin Enaehe 
și Anghel Constantinescu, 
docherii din echipele lui 
Dobre Diacu, Aii Haralam- 
bie. Gh. Apostol, loader 
Marangoci, și nu numai ei,

au rupt definitiv cu tra
diția „omului de port", 
cînd vătaful alegea du
pă poftă din masa flă- 
mlnzilor : „Treci tu !...“ 
„Treci tu !...“ „Treci tu !... 
La ce ? La roabă. La tar- 
gă. La lopată. La dulapi. 
La pernuța pentru umeri... 
„Treci tu !“... „Treci tu !...“ 
Onomatopee zguduitoare în 
portul plin de hamali. U- 
neltele cu care în 1972 s-au

Din anul 1698. cînd 
pictorul maramureșean 
Simon Hollăsy (Cor
bul) își mută, pentru 
lunile de vară, „acade
mia sa liberă" de la 
Miinchen la Baia 
Mare, numele acestui 
oraș se asociază cu o 
valoroasă mișcare ar
tistică.

Faima de care 6-a 
bucurat și se bucură 
Baia Mare ea centru 
artistic este, fără în
doială, întemeiată. Aici 
și-au făcut ucenicia 
numeroși artiști ve- 
niți din multe părți 
ale lumii ; aici s-au 
consolidat o sumă de 
pictori talentați ro
mâni și maghiari, 
într-o lungă și rodnică 
activitate, aici arta 
plastică și-a impus 
prestigiul cultural si 
social, încă o dată în 
Transilvania, ca feno
men colectiv și tot aici 
s-au înfrățit artiști de 
diverse naționalități.

împrejurările care 
l-au determinat pe 
Hollosy să revină in 
Transilvania, după o 
absență de 18 ani, se 
leagă de o comanda a 
prefecturii din Sighe- 
tul Marmației de a 
picta, după natură, 
ruinele unei cetăți ma
ramureșene. Și cum 
maestrul nu-si putea 
părăsi academia vre
me mai îndelungată, 
doi dintre foștii săi e- 
levi, Jânos Thorma și 
Reti Istvân, ambii băi- 
măreni, i-au propus 
să-și aducă școala de 
la Miinchen la Baia 
Mare. Hollosy a înțe
les avantajele pe care 
le-ar avea pentrureie- 
vii săi înființarea unei 
colonii de vară. Dar 
fără îndemnurile lui 
Reti. fără energia sa 
inepuizabilă, această i- 
nițiativă nu s-ar fi în
făptuit. Reti a fost a- 
cela care a mobilizat 
autoritățile și opinia 
publică a orașului, tot 
el a devenit, cu tim
pul. sufletul coloniei 
de artiști. îngrijitorul 
ei zelos.

Istvân Reti s-a năs
cut la 16 decembrie 
1872 la . Baia Mare. 
După terminarea stu
diilor liceale, tînărul 
de 19 ani se afla, in 
1891. la Miinchen. fiind 
considerat de Hollosy 
ca unul dintre cei .mai 
înzestrați elevi ai aca
demiei sale. îndemnat 
și de maestrul său. în 
1893 merge Ia Paris să 
urmeze cursurile Aca
demiei Julian. Ca pic
tor debutează în 1894 
cu tabloul „Sărbătoa
rea boemilor printre 
străini" — evocare a 
unei scene trăite, un 
episod din proprla-1 
viată, lucrare pătrunsă

de sinceritatea senti
mentului, 
an, aflind 
Kossuth,

In aoelași 
că Lajos 
conducător

al revoluției maghiare
de la 1848, e grav bol
nav, Reti pleacă la To
rino. Asistă la agonia
fostului guvernator e- 
xilat și îl desenează cu 
emoție.

De altfel, amintirea 
anului revoluționar 
1848 va mai fi evocată 
și într-o altă lucrare, 
una dintre cele mai ca
racteristice pînze ale 
pictorului : „înmor
mântarea unui soldat". 
Reti, într-o zi mohorî- 
tă de toamnă, a fost 
martorul unei neobiș
nuite procesiuni la 
Baia Mare : cîțiva sol
dați bătrini, pășind în

- 100 de ani 
de la nașterea 

pictorului 
Reti Istvân -

ritmul lent al bătăilor 
unei tobe, mergeau în 
urma unui drapel 
zdrențuit. îngropau pe 
unul dintre tovarășii 
lor din 1848. Impresio
nat de această scenă, 
Reti a pictat-o. Lumi
na tabloului este stin
să, cerul întunecat. 
Din fondul cenușiu se 
disting siluetele închi
se ale veteranilor. Ți
nui mai poartă vechea 
uniformă, alții manta
lele învechite de pe 
vremuri. Cite o barbă 
albă, de patriarh, lu
minează parcă întune
ricul. In atmosfera 
fără culoare s-au di
zolvat formele plasti
ce ; esența materială 
a lucrurilor s-a topit. 
Totuși tabloul nu este 
lipsit de viață ; fizio
nomiile trăiesc, picioa
rele îmbătrânite în
cearcă. șovăitor, ca
dența ostășească.

Tabloul acesta me
lancolic. sugerind și o 
nemărginită tristele, 
datează din 1899. Anul 
marchează însă o 
schimbare importantă 
în pictura Iui Reti. De 
acum și Reti va ex
plora efectele luminii 
puternice, a soarelui 
de amiază. Lumina îi 
îmbogățește culorile, 
mai ales în peisaje. 
Natura atît de calmă 
și expresivă a nor
dului Transilvaniei, 
veche matcă de naș
tere a unor memo
rabile legende și tra
diții ale poporului 
român, a inspirat 
pensula acestui pictor

și animator al vieții 
culturale băimărene 
în lucrări ca „Ma
lul Săsarului noap
tea", „Dealul Flo
rilor", „Peisaj de la 
Baia Mare". Oamenii 
acestor meleaguri au 
atras, de asemenea, a- 
tenția artistului care 
i-a portretizat în lu
crări memorabile, ca 
de exemplu „Cosașul". 
Confruntindu-si eta
pele, Reti însuși a re
marcat : „înainte mă 
preocupau umbra ți 
intimitatea întuneri
cului. Încercam să ex
prim modul in care 
ele topesc formele, 
cum estompează cu
lorile... Mai apoi a ră
sărit soarele ți in pic
tura mea. Noi, cei de 
la Baia Mare, parcă 
nici nu avem altă po
sibilitate decit de a da 
ascultare chemării na
turii ți de a-i răspun
de cu pictura noastră".

Munca pedagogică 
care, cu trecerea ani
lor. îl preocupă mai 
intens decit pictura, 
avea să consume toa
tă energia lui Reti. 
La școala liberă de la 
Baia Mare, în anii 
cînd a condus-o. îm
preună cu Thorma 
Jânos (1912—1927). au 
beneficiat de îndru
mările sale si o serie 
de artiști români, din
tre care îi amintim p* 
Al. Duma, Gh. Flo
rian. Aurel Ciupi'. A- 
lexandru Moscu. Anos
tim Lucian Grigores- 
cu. Micaela Eleuthe- 
riade. Emil Cornea, 
Traian Bilțiu-Dăncus, 
Eugen Pascu, Romul 
Ladea, Marcel Olines- 
cu. Al. Ciucurencu, 
Ion Musceleanu, Au
rel Kessler etc.

Reti Istvân este șl 
autorul unei impor
tante lucrări de isto
ria artei : Colonia de 
artă de la Baia Mare. 
Ca unul care a parti
cipat la așezarea ba
zelor ei si a ostenit 
pentru a o consolida, 
el a izbutit să redea 
începuturile acestei 
mișcări, evoluția și di
recțiile ei d« mai tîr- 
ziu.

Activitatea multila
terală a lui Reti Ist- 
vân. pusă în serviciul 
transformării orașu
lui Baia Mare într-un 
centru de artă și a 
promovării unei di
recții fidele naturii în 
pictură. dăruirea cu 
care a militat pentru 
implantarea în artă a 
peisajului specific, u- 
nic al patriei noastre, 
se impun stimei noas
tre ca un exemplu de 
pasiune creatoare și 
probitate etică.
Raoul SORBAN

t V
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Teleșcoală.

10,00 Curs de limbă engleză — lec
ția a 33-a.

10,30 Comentariu la 40 de «teme. 
Județul Teleorman.
Căminul.
Film serial pentru 1 
„Pierduți în spațiu* 
„Marea flămîndă". 
Ancheta TV : Luxul 
face... lux. 
Telejurnal.

10,50
11,30

lt,15

tineret : 
l" (IV)

de a
12,55
15,00—16,00 Lecții TV. pentru

torli din agricultură : Tehno
logiile culturilor de cereale șl 

^plante tehnice.
17,30 Curs de limbă rusă — lecția 

a 32-a.
18,00 Panoramic științific : Vapoa

rele se lansează mai întîi de 
pe planșete.

18,20 Cum vorbim.
18,35 Tehnic-club.

nodul în care se adună
rodul marilor eforturi.

Aici, unde vapoarele 
trag „ca o trăsură la sca
ră", după cum atît de fru
mos spunea Vlahuță, ope
ratorii de dană Valentin 
Enaehe, Anghel Constanti
nescu, macaragiii Costică 
Pohrib și Sandu Alexan
dru, și nu numai ei, des
carcă nisip, ciment, pietriș, 
pentru combinat, pentru

lucră-

19,00 Caleidoscop cultural-artistic.
19,20 .......................
19,30

to, 00

to,20

12,00
22,30

20.00

1001 de seri.
Telejurnal. • în cinstea ani
versării republicii — Cronica 
marii întreceri.
Comentariu la M de atem®. 
Județul Timiș.
Seară de teatru : „întllntre 
peste ani" de Lucia Deme
trius.
In actualitate — Școala.
„24 de ore".

PROGRAMUL II

Telecinemateca pentru 
pii : „Moș Gerilă" — o pro
ducție a studiourilor sovietice 
distinsă cu „Leul de aur“ la 
Festivalul internațional de la 
Veneția ; Schița cinematogra
fică „Nota 2 la aritmetică** — 
fragment din filmul artistic : 
„Destăinuiri" de ~ '
net.

21,30 Muzică populară 
Fărcașu.

21,40 Ghișeul. 
22,00 Prin expoziții :

englez".
22,15 Emisiune de divertisment : 

Un zîmbet, un cintec, o floa
re (II).

veți avea imaginea gene
rală a uriașului efort ur
banistic).

Minereu pentru combi
nat... Calcar de la Mah- 
mudla. Mașini moderne 
pentru Industria textilă — 
care a ajuns la o produc
ție de douăzeci de milioane 
de metri țesături pe an și 
zece mii tone de fire — 
pentru industria navală, 
metalurgică, alimentară —

Zețarul nu găsea litera potrivită
manipulat în traficul por
tuar cu 2 376 000 tone mai 
mult decît în 1960 ? Maca
raua și autostivuitorul, 
tractorul și autocamionul, 
benzile rulante...

Intr-un anume fel, se 
poate afirma că orașul, în
treaga economie a județu
lui — cu 'in pilon indus
trial puternic împlîntat tn 
acest sfert de secol la Te
cuci — concentrează aici, tn 
port, însemnele distincti
ve ale muncii, ale împli
nirilor prezente. Portul 
este halta obligatorie a tot 
ceea ce se face și urmea
ză să se facă. Portul este

oraș. (în 25 de ani orașul 
și-a dublat populația S-a 
construit mult aici. Piatra, 
cimentul, nisipul, cărămi
da niciodată ca acum nu 
au fost la o astfel de mare 
cinste. Aproape 20 000 a- 
partamente cuprind noile 
cartiere ale orașului. După 
un calcul riguros, 55 la sută 
din populația sa. mai nouă 
sau de baștină, locuiește in 
blocurile scăldate vara de 
un soare generos, acvatic. 
Simplă cifră statistică ? 
Mult mai mult decît atît. 
Ridicați la scara întregii 
țări împlinirile edilitare 
ale ultimelor decenii și

reprezentată tn totalitatea 
subramurilor ei în afara 
producției de zahăr — a 
mobilei etc. Și tot aceiași 
operatori de dană și ma
caragii încarcă ceea ce 
mintea și mîinile acestor 
harnici oameni durează — 
laminate, mobilă, țesături, 
diverse produse alimentare 
etc.

Nomenclatorul produse
lor exportate înainte ? Ce
reale și seînduri. Sctaduri 
și cereale. La putere, a- 
tunci — lopata, sacul ru- 
jarului și pernuța de u- 
măr a docherului... Rulou
rile de tablă, baloturile cu

co

Boris Bar-

cu Felician

„Portretul

*

<

țesături, mobila împache
tată cu grijă pentru a nu 
păgubi cu nimic lucirea 
fantastică a apelor ei date 
de mîini pricepute — po
posesc mai întîi pe malul 
betonat al Dunării. E un 
ultim popas. Macaralele 
leagănă apoi aceste mesaje 
ale vredniciei în văzduhul 
în care, din cînd în cînd, 
aleargă pescărușii grăbiți. 
Cala largă a navelor, du
rate la cîțiva pași, și... 
„Vînt din pupa" cum zic 
marinarii, pe spinarea pu
ternică a Dunării pînă la 
mare și, de acolo, mai de
parte spre țările în care 
geniul nostru creator este 
prețuit, spre țările cu care 
întreținem ample legături 
comerciale.

— Despre toate acestea, 
pe spune pensionarul Au
rel Țaga, ziarul local la 
care am lucrat a scris pe 
îndelete. Dar cele mai a- 
lese vorbe le-am cules pe 
vingalacul meu atunci cînd 
s-a scris despre combina
tul siderurgic. Am avut 
cinstea să culeg titlul care 
anunța începerea lucrări
lor aici. >Am avut cinstea 
să scot primul număr al 
ziarului ce apare pe plat
forma siderurgiei gălățe- 
ne. Am...

Dar despre toate aceste 
gînduri răscolitoare ale bă
trânului tipograf, tntr-un 
număr viitor.
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COMUNIC AT
cu privire la vizita oficială de prietenie in Republica 

Socialistă România a ministrului afacerilor externe 
al Republicii Populare Bulgaria, Petăr Mladenov

CU PRIVIRE LA VIZITA DELEGAȚIEI 
UNIUNII SOCIALISTE SUDANEZE 

IN REPUDLICA SOCIALISTA ROMANIA

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Populare Bulgaria, Petăr Mladenov, 
a făcut o vizită oficială de prietenie 
în țara noastră, în perioada 15—18 
decembrie 1972.

In timpul vizitei, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, l-a primit și s-a întreți
nut cordial cu ministrul Petăr Mla
denov, pe probleme de interes co
mun.

La întrevedere au participat :
Din partea română : Ștefan An

drei, secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Român, George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor externe âl 
Republicii Socialiste România, Mircea 
Malița, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae Ecobes- 
cu, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Nicolae Blejan, ambasado
rul Republicii Socialiste România în 
Republica Populară Bulgaria.

Din partea bulgară : Spas Gospo- 
dov, ambasador al Republicii Popu
lare Bulgaria în Republica Socialistă 
România, Nicolai Cernev, ambasador, 
director în Ministerul Afacerilor 
Externe, și Stancio Stankov, repre
zentant din partea Secției de Politi
că Externă și Relații Internaționale 
a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar.

Ministrul Petăr Mladenov a fost 
primit de prim-vicepreședintele Con
siliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ilie Verdeț, cu care 
ocazie au fost examinate aspecte ale 
colaborării româno-bulgare.

l'n timpul șederii in Republica So
cialistă România, oaspeții bulgari au 
vizitat obiective istorice și social-cul- 
turale din Capitală și alte localități.

Convorbirile oficiale dintre minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George Macoves- 
cu, și ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Bulgaria, Petăr 
Mladenov, au prilejuit o amplă in
formare reciprocă cu privire la succe
sele obținute de popoarele român și 
bulgar, sub conducerea partidelor lor 
comuniste, în opera de construire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, la stadiul actual și perspec
tivele de dezvoltare a relațiilor tra
diționale dintre cele două țâri, pre
cum și asupra unor probleme inter
naționale.

în cursul convorbirilor, cei doi mi
niștri au trecut în revistă progresele 
realizate în domenii importante ale 
relațiilor româno-bulgare. Ei au con
statat cu satisfacție că între Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Populară Bulgaria s-au stabilit și 
se dezvoltă raporturi trainice, de prie
tenie frățească și colaborare multila
terală, fundamentate pe principiile 
marxism-leninismului și internațio
nalismului socialist, în spiritul Tra
tatului de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală, semnat fn lună 
noiembrie 1970, pe baza egalității în 
drepturi și avantajului reciproc, spre 
binele popoarelor rămân și bulgăr; îh 
interesul unității țărilor socialiste, al 
eauzei socialismului și păcii în lume.

Relevînd importanța deosebită a 
măsurilor și hotărîrilor adoptate de 
către conducătorii de partid și de 
stat ai Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Bulgaria, 
cele două părți au evidențiat că în- 
tîlnirile și convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov au constituit, de fiecare dată, 
o nouă reafirmare a dorinței comu
ne de a se acționa permanent pentru 
găsirea celor mai adecvate forme și 
modalități în vederea extinderii con
tinue a relațiilor româno-bulgare.

Părțile au dat o înaltă apreciere 
rezultatelor obținute, în. ultima vre
me, in dezvoltarea relațiilor tradițio
nale de prietenie și de colaborare 
multilaterală româno-bulgare : in
tensificarea schimburilor de expe
riență și întîlniri la diferite niveluri; 
setnnarea unor documente pe linia 
cooperării bilaterale și specializării

încheierea convorbirilor 
oficiale

La Ministerul Afacerilor Externe 
s-au încheiat, luni dimineață, con
vorbirile oficiale dintre George Ma
covescu, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste România, 
și Petăr Mladenov, ministrul aface
rilor externe al Republicii Populare 
Bulgaria.

La convorbiri au participat Nico
lae Ecobescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Nicolae Blejan, 
ambasadorul României la Sofia, 
Gheorghe Diaconescu, director în 
M.A.E., consilieri și experți.

Au luat parte, de asemenea, Spas 
Gospodov, ambasadorul Bulgariei la 
București, Nicolăi Cernev, amba
sador, director în Ministerul Aface-

1

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Bulgaria. Petăr 
Mladenov, împreună cu soția, a ofe
rit un dejun în onoarea ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, George Macovescu 
și a soției sale.

Au participat Teodor Vasiliu, mi
nistrul justiției, Gheorghe Boldur, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini-unelte și electrotehnicii, Ni
colae Ecobescu. adjunct al ministru
lui. afacerilor externe. Nicolae Ar- 
mencoiu, adjunct al ministrului e- 
nergiei electrice, Mihai Părăluță, ad
junct al ministrului turismului, alte 
persoane oficiale.

Plecarea din Capitală
Luni, a părăsit Bucureștiul Petăr 

Mladenov. ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Populare Bulgaria, 
împreună cu soția, care, la invita
ția ministrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România. Geor
ge Macovescu, a făcut o vizită ofi
cială de prietenie în tara noastră.

La plecare, în Gara de Nord, mi

in producție. Îndeosebi In ramurile 
hotărîtoare ale economiei naționale 
— construcții de mașini, metalurgie, 
chimie, transporturi, industrie ușoară, 
agricultură ; creșterea de la an la an 
a schimburilor reciproce de mărfuri, 
in special a livrărilor de mașini și 
utilaje etc.

Părțile au evidențiat importanța 
Programului complex al adîncirii și 
perfecționării în continuare a colabo
rării și dezvoltării integrării econo
mice socialiste a țărilor membre ale 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc, adoptat la cea de-a 25-a se
siune a C.A.E.R., care a avut loc la 
București.

A fost reliefată, de asemenea, vo
ința celor două țări de a realiza, la 
termenele stabilite, acordul cu pri
vire Ia construirea în comun a com
plexului hidrotehnic de pe Dunăre, 
la Cioara-Belene.

S-a evidențiat importanța extinde
rii în continuare a legăturilor bilate
rale în domeniul educației și al 
schimburilor de valori spirituale, in
tensificării colaborării în domeniile 
științei, învățămîntului, culturii, pre
sei, radio-teieviziunii, filmului și 
teatrului, în scopul întăririi prieteniei 
româno-bulgare.

A cunoscut o dezvoltare tot mal 
mare colaborarea directă dintre or
ganele de stat și uniunile de creație, 
dintre organizațiile de tineret, de 
masă și sportive, dintre județele, ora
șele și satele înfrățite din cele două 
țări.

S-a dat o apreciere pozitivă dez
voltării colaborării turistice dintre 
cele două țări. A fost exprimată do
rința de lărgire a schimburilor tu
ristice în interesul cunoașterii reci
proce a celor două popoare prietene.

Miniștrii au reafirmat hotărîrea. 
țărilor lor de a contribui perma
nent la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare multilaterală 
cu statele participante la Tratatul 
de la Varșovia, cu țările membre ale 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc, la întărirea unității și co
eziunii cu toate țările socialiste.

în ajunul celei de-a 50-a aniver
sări a creării Uniunii Republicilor 
Socialiste Sovietice, cele două părți 
au relevat, încă o dată, marea însem
nătate a acestui eveniment pentru în
treaga omenire progresistă.

Partea bulgară, cu prilejul celei 
de-a XXV-a aniversări a proclamă
rii României ca Republică popu
lară, exprimă poporului român 
urări de noi și continue succese în 
construirea socialismului.

In cadrul schimbului de vederi a- 
supra problemelor internaționale s-a 
acordat o atenție deosebită proble
mei securității și colaborării in Eu
ropa, convocării conferinței general- 
europene.

Miniștrii au constatat că procesul 
de destindere și normalizare a ra
porturilor dintre statele Europei, la 
care Republica Socialistă Romania și 
Republica Populară Bulgaria aduc o 
contribuție activă, cunoaște o evo
luție favorabilă. Cele, dbuă părți au 

, subliniat, contribuția UjîJUțxii ., .Sovie
tice și a celorlalte țări Socialiste fră
țești la înfăptuirea destinderii și 
securității în Europa și in întreaga 
lume. Ei au evidențiat importanța 
pe care o are pentru promovarea 
cauzei destinderii, a întăririi secu
rității, colaborării și păcii în Europa, 
intensificarea din ultimii ani a con
tactelor directe și a schimburilor de 
vederi dintre șefii de state și gu
verne din diverse țări.

Cei doi miniștri au reafirmat ho
tărîrea guvernelor lor de a contri
bui in mod eficient la încheie
rea cu succes a consultărilor multi
laterale de la Helsinki, la pregătirea 
și ținerea conferinței general-euro- 
pene pentru securitate și colaborare. 
Ei sînt de părere că la această con
ferință ar trebui să fie adoptat un do
cument care să pună bazele unui 
sistem de securitate și să oon- 
firme principiile fundamentale ale 
relațiilor dintre statele europene.

rilor Externe, Stancio Stankov, re
prezentant din partea secției de Po
litică Externă și Relații Internaționa
le a Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, consilieri și 
experți.

In cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă, a avut 
loc un schimb de păreri cu privire 
la stadiul actual al relațiilor bilate
rale și perspectivele lor de extinde
re și diversificare în viitor. Au fost 
abordate, totodată, probleme ale vie
ții internaționale, îndeosebi cele pri
vind securitatea europeană și dez
voltarea raporturilor de colaborare 
în Balcani.

*

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

In timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, miniștrii afacerilor ex
terne ai României si Bulgariei au 
toastat în sănătatea conducătorilor 
de partid și de stat ai celor două 
țări, pentru consolidarea continuă a 
prieteniei frățești și a colaborării 
multilaterale româno-bulgare. pen
tru pace și socialism.

nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Bulgaria a fost salu
tat 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. 
ambasadorul Bulgariei la București, 
și membri ai ambasadei. 

enunțate în Declarația privind pacea, 
securitatea și colaborarea in Europa, 
adoptată la Praga în ianuarie 1972.

Totodată, cele două părți consideră 
necesar ca la conferință să se adopte 
măsuri corespunzătoare pentru extin
derea colaborării economice, tehnico- 
științifice, culturale, turistice, spor
tive și în alte domenii intre statele 
europene. Republica Socialistă Româ
nia și R. P. Bulgaria se pronunță 
pentru crearea unui organism per
manent care să continue activitatea 
în această direcție.

Miniștrii afacerilor externe au sub
liniat, încă o dată, că, pentru crearea 
unei atmosfere favorabile în Europa, 
au avut o contribuție deosebită acor
durile dintre U.R.S.S. și R.F.G., din
tre R.P.P. și R.F.G., înțelegerile 
cvadripartite in problemele Berlinu
lui occidental și parafarea tratatului 
cu privire la bazele relațiilor reci
proce dintre R.D.G. și R.F.G. Ei se 
pronunță pentru primirea neîntârzia
tă și concomitentă în O.N.U. a R.D.G. 
și R.F.G.

Cei doi miniștri au reafirmat do
rința guvernelor lor de a intensifica 
și dezvolta colaborarea pașnică între 
țările din Balcani, pe baza principii
lor și normelor dreptului internațio
nal, în vederea transformării Balca
nilor într-o zonă a păcii, bunei veci
nătăți și colaborării rodnice.

Cele două părți consideră că o sem
nificație deosebită pentru evoluția 
pașnică a situației în Europa ar 
avea-o normalizarea relațiilor dintre 
Republica Socialistă Cehoslovacă și 
Republica Federală a Germaniei, pe 
baza recunoașterii de către R. F. a 
Germaniei a nevalabilității Acordu
lui de la Miinchein, în spiritul ce
rințelor legitime ale R. S. Ceho
slovace.

Părțile își exprimă deplina lor so
lidaritate cu lupta eroică a poporu
lui vietnamez, a celorlalte popoare 
din Indochina, sprijină cu hotărîre 
poziția și cererea justă a guvernului 
R. D. Vietnam ca S.U.A. să semneze 
acordul între cele două state, oreîn- 
du-se condiții pentru restabilirea 
păcii și dezvoltarea liberă a poporu
lui vietnamez și a celorlalte popoare 
din Indochina.

Miniștrii se pronunță pentru rezol
varea politică a conflictului din 
Orientul Apropiat, pe baza rezoluției 
Consiliului de Securitate din noiem
brie 1967.

Cele două părți au exprimat spri
jinul și solidaritatea lor ou popoarele 
care luptă pentru eliberarea națio
nală, pentru lichidarea oricăror for
me de colonialism și neocolonialism, 
pentru cucerirea libertății și inde
pendenței lor naționale și condamnă 
cu toată hotărirea politica de discri
minare rasială.

Părțile au fost unanime în a apre
cia că pentru asigurarea unei păci 
trainice și întărirea securității în în
treaga lume este necesar să se adop
te măsuri efective în vederea înce
tării cursei înarmărilor, înfăptuirii 
dezarmării generale și, în special, a 
dezarmării nucleare. Ele au reafir
mat sprijinul lor pe.ny.i convocarea 
cit mai grabnică a cbmeriniei mon
diale de dezarmare, ou participarea 
tuturor statelor.

Cei doi miniștri au subliniat im
portanța pe . care Republica Socialis
tă România și Republica Populară 
Bulgaria o acordă creșterii rolului 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
menținerea și întărirea păcii și secu
rității mondiale, soluționarea proble
melor internaționale.

Convorbirile dintre cei doi miniștri 
au decurs intr-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă.

Ei au convenit asupra continuării 
întîlnirilor și consultărilor între mi
nisterele afacerilor externe ale celor 
două țări.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Bulgaria, Petăr 
Mladenov, a invitat pe ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, George Macovescu, să 
facă o vizită oficială de prietenie în 
R. P. Bulgaria. Invitația a fost ac
ceptată cu plăcere.

Cronica zilei
Luni, 18 decembrie, George Ma

covescu, ministrul afacerilor externe, 
a invitat la un concert, în sala Ate
neului Român, membrii corpului di
plomatic din București. La specta
col au participat Vasile Gliga și Ni
colae Ecobescu, adjuncți ai minis
trului afacerilor externe, Nicolae 
Ghenea, secretar general în Ministe
rul Afacerilor Externe, reprezentanți 
ai vieții culturale și artistice, func
ționari superiori din M.A.E. Și-au dat 
concursul Nicolae Herlea, artist al po
porului, Teodora Lucaciu, Valentin 
Gheorghiu, artiști emeriți, Eugenia 
Moldoveanu, Gabriela Ijak. Gheorghe 
Crăsnaru, balerinii Ileana Iliescu, 
artistă emerită, Magdalena Popa,
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Baschet

TRAGEREA LA SORȚI 
ÎN „CUPA CAMPIONILOR 

EUROPENI"
• Dinamo București în grupă cu 

echipele Ignis Varese, Ț.S.K.A. 
Moscova și Slavia Praga

La Miinchen a avut loc luni după- 
amiază tragerea la sorți pentru sta
bilirea grupelor sferturilor de finală 
ale „Cupei campionilor europeni" ’a 
baschet masculin. Echipa Dinamo 
București va juca în grupa B alături 
de echipele Ignis Varese (deținătoarea 
trofeului), Ț.S.K.A. Moscova și Slavia 
Praga. Intîlnirile vor avea loc după 
sistemul turneu, tur și retur. în gru
pa A au fost repartizate echipele 
Real Madrid, Steaua Roșie Belgrad. 
Maccabi Tel Aviv și Simmenthal-Mi- 
lano. în cadrul ședinței s-a stabilit ca 
finala „C.C.E." să aibă loc la 22 mar
tie 1973 în orașul Liege.

Tovarășului GEORGES MARCHAIS
Secretar general al Partidului Comunist Francez

PARIS

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român și al meu personal, cele mai calde 
felicitări cu prilejul alegerii dumneavoastră ca secretar general al Parti
dului Comunist Francez. Vă urez din inimă succes deplin în această func
ție de înaltă răspundere, în activitatea dumneavoastră neobosită ce. o des- 
fășurați spre binele clasei muncitoare și al poporului francez, pentru tri
umful idealurilor păcii, democrației, independenței naționale și socialis
mului.

Sînt încredințat că legăturile de strînsă prietenie și colaborare stator
nicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Francez se 
vor întări pe mai departe, spre binele ambelor partide și popoare, în 
folosul dezvoltării relațiilor dintre Republica Socialistă România și Fran
ța, în interesul unității și solidarității partidelor comuniste și muncito
rești, al tuturor forțelor antiimperialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Tovarășul Ilie Verdeț a primit pe ambasadorii 
R. 0. Vietnam și Republicii Vietnamului de Sud

Luni, tovarășul Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, a primit pe Ngu
yen Dang Hanh, ambasadorul Re

Primire la Consiliul de Miniștri
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri, Gheorghe Rădulescu, a primit 
luni după-amiază pe Ibrahim Mo- 
neim Mansour, ministrul economiei 
naționale din Republica Democratică 
Sudan, care face o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere a participat Con

Recepție cu prilejul Zilei naționale 
a Republicii Africa Centrală

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Africa Centrală, ambasado
rul acestei țări la București, Alberto 
Sato, a oferit, luni seara, o recepție 
in saloanele hotelului Athenee 
Palace.

Au luat parte Janos Fazekas. vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Bujor Almășan și Ion Crăciun, mi

O DELEGAȚIE DE ACTIVIȘTI Al P. C. R. 
A PLECAT LA BELGRAD

O delegație de activiști ai Partidu
lui Comunist Român, condusă de to
varășul Victor Bolojan, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Bihor al P.C.R., 
a plecat in R.S.F. Iugoslavia, unde, 
la invitația Prezidiului țJțjjunii Co
muniștilor din Iugoslavia,/va făpe o 
vizită în schimb de experiență în 
această țară.

La plecare. pe perohu! de
Nord, delegația a fost salutată de 
tovarășul Petre Duminică, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

Delegația Adunării de Stat a R. P. Ungare 
-oaspete al municipiului Sibiu

Delegația Adunării de Stat a Re
publicii Populare Ungare, condusă 
de Papp Jânos, președintele Comi
siei pentru apărarea națională a 
Adunării de Stat, a vizitat, luni, mu
nicipiul Sibiu.

In cursul dimineții, membrii de
legației au avut o convorbire prie
tenească cu președintele Consiliului 
popular județean Sibiu, Richard 
Winter. Cu acest prilej, oaspeților

Elena Dacian, Paraschiv Pieleanu, 
Amatto Checiulescu și cvartetul 
„Muzica". Concertul s-a bucurat de 
un deosebit succes.

*
Reprezentantul permanent a! 

P.N.U.D. la București, Alexander H. 
Rotival, a ținut luni, la Universita
tea din Craiova, conferința intitulată 
„Programul Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare și România". Vorbitorul a 
relevat contribuția însemnată a țării 
noastre la activitatea P.N.U.D., în 
cadrul altor organisme specializate 
ale O.N.U.. la dezvoltarea colaborări.’ 
internaționale și întărirea păcii în 
lume. (Agerpres)

în cîteva rînduri
VOLEI. Competiția internațională 

feminină de volei desfășurată la 
Berlin s-a încheiat cu victoria for
mației Dynamo Berlin, clasată pe 
primul loc cu 10 puncte. Pe locurile 
următoare s-au situat, la cîte un 
punct diferență, Amnokan (R.P.D. 
Coreeană). Ruda Hvezda Praga, 
Dinamo București. Traktor Schwerin 
și R.S.S. Lituaniană. în ultimul meci, 
voleibalistele de la Dinamo Bucu
rești au învins cu 3—1 (13—15. 15—11, 
15—3, 15—13). pe Traktor Schwerin.

TENIS. A luat sfîrșit turneul in
ternational de tenis de la Adelaida 
(Australia). Proba de simplu a reve
nit sovieticului Alexsandr Metreveli. 
care, in finală, l-a învins în cinci 
seturi (7—5, 5—7, 6—7. 7—6. 6—2) pe 
australianul Colin Dibley. Proba de 
dublu masculin a revenit cuplului 
australian Geoff Masters-Ross Case : 
3—6, 7—6. 6—4. 6—4 în finală cu pe
rechea sovietică Alexandr Metre
veli — Teimuraz Kakulia. 

publicii Democrate Vietnam, și pe 
Lam Van Luu, ambasadorul Repu
blicii Vietnamului de Sud, la cererea 
acestora.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească.

stantin Stanciu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior.

In cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea schim
burilor comerciale și a cooperării e- 
conomice și tehnice româno-sudaneze. 

(Agerpres) 

niștri, Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, repre
zentanți ai unor instituții centrale, 
oameni de știință, artă și cultură, 
ziariști.

Au participat, de asemenea, șefi 
ai unor misiuni diplomatice acredi
tați la București, alți membri ai 
corpului diplomatic. (Agerpres)

A fost prezent Bojidar Bukumîrici, 
consilier al Ambasadei R.S.F. Iugo
slavia la București.

*

La sosirea în Gara Dunav din capi
tala Iugoslaviei, delegația româna ă 
fost fntîmpinată .de Mi lorad Starioe- 
vlqi, .mpmbru. al Prezidiului. U.C.I., 
președintele ... .Camerei Economic,® a 
R. S. Muntenegru, și de alți activiști 
ai U.C.I.

A fost prezent ambasadorul Româ
niei la Belgrad, Vasile Șandru.

le-au fost prezentate date semnifica
tive privind dezvoltarea actuală și 
în perspectivă a municipiului și a 
județului.

Oaspeții au făcut, apoi, o vizită la 
Uzina de piese auto și la Muzeul 
Brukenthal.

Președintele consiliului popular ju
dețean a oferit un dejun în cinstea 
delegației din R. P. Ungară.

Sosirea unei delegații 
de cadre didactice, activiști 
ai Asociației de prietenie 

sovieto-române
Luni după-amiază a sosit în Ca

pitală o delegație de cadre didactice, 
activiști ai Asociației de prietenie 
sovieto-române, condusă de L. A. Bo
risov, directorul Școlii medii nr. 201 
— „Zoia și Alexandr Kosmodemian- 
ski“ din Moscova, membru în con
ducerea Asociației de prietenie so
vieto-române, care, la invitația Con
siliului General A.R.L.U.S.. va face 
o vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de membri ai Consiliu
lui General A.R.L.U.S. și de repre
zentanți ai Ambasadei Uniunii So
vietice la București.

(Agerpres)

vremea Plecarea delegației sudaneze
Timpul probabil pentru zilele de 

20, 21 și 22 decembrie. In tară : vre
mea va continua să se răcească în 
prima parte a intervalului. Cerul va 
fi mai mult noros. Vîntul va pre
zenta intensificări de scurtă durată. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între minus 10 grade și zero 
grade, izolat mai coborîte, iar ma
ximele vor oscila intre minus 5 și 
plus 5 grade. Pe alocuri, se va sem
nala ceată. La București : vreme 
relativ rece. Cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea precipitații slabe. 
Vint potrivit. Temperatura în scă
dere la început, apoi în creștere. 
Ceată, seara și dimineața.

La invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, o dele
gație a Uniunii Socialiste Sudaneze 
a făcut o vizită în Republica Socia
listă România, între 11 și 18 decem
brie 1972.

Delegația sudaneză a fost primită 
de Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, pre
ședintele Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste. La în
trevedere au participat : Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Voi- 
tec, membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Marii 
Adunări Naționale, Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
secretar al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mircea Malița, consilier al președin
telui Consiliului de Stat, Mihai Dră- 
gănesou, vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului Unității So
cialiste, membri ai Biroului Executiv 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste — Suzana Gâdea, 
președinta Consiliului Național al 
Femeilor, Maria Groza, vicepre
ședintă a Consiliului Național al 
Femeilor, Miron Nicolescu, președin
tele Academiei Republicii Socialiste 
România, Traian Ștefănescu, prim- 
secretar al C.C. ai U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului.

Oaspeții sudanezi au fost primiți, 
de asemenea, la Marea Adunare Na
țională, au avut convorbiri la Consi
liul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, la Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Producție, 
Comitetul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, Consiliul Național al 
Femeilor, la Consiliul județean Bra
șov al Frontului Unității Socialiste și 
la Consiliul municipal Pitești al 
F.U.S., au vizitait obiective industriale 
și social-culturale din județele Ar
geș și Brașov.

La Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste au avut loc con
vorbiri intre delegația Uniunii Socia
liste Sudaneze și delegația Consiliu
lui Național al F.U.S., 1a oare au 
participat din partea română : Mihai 
Gere, secretar al Consiliului Național 
al F.U.S., Mihai Drăgănescu, vice
președinte al Consiliului Național, 
Maria Groza, membru al Biroului 
Executiv al Consiliului Național, 
vicepreședintă a Consiliului Național 
al Femeilor, Ion Mărgineanu, mem
bru al Consiliului Național, secretar 
al M.A.N., Constantin Mîndreanu, 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Titus Popescu, vicepre
ședinte al Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție, 
Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii, și Educației So
cialiste, Vasile Nieolcioiu, secretar al 
C.C. al U.T.C., Cezar Lăzărescu, pre
ședintele Uniunii arhitectilor.

Din partea sudaneză : Izz El Din El 
Sayed, membru al Biroului Politic al 
Uniunii Socialiste Sudaneze și secre
tar pentru problemele munaitorești, 
membru al Adunării Poporului; K«- 
mii’ Miâhgoub; membru al Gt0»teM 
U.S.S., Mohamed Gubara El Awad, 
membru pil C.C. al U.S.S., membru 
al Adunării Ponorului. Abdald Nâssr 
Giinawi, membru al C.C. al U.S.S., 
șeful Secretariatului Sindicatelor, 
Hagwa El Sadig El Gozali, membru 
al C.C. al U.S.S., membru al Adună
rii Poporului, secretar adjunct al 
Uniunii Femeilor, Kamil El Amin El 
Nour, membru all C.C. al U.S.S., con
ducătorul Asociației țărănești „El 
Gunaid", Gabriel Mathiang Rek, 
membru al Adunării Poporului, 
Bothaina Faraj Alia, din partea Or
ganizației de femei din Sudan, El Fa
tih Abdala Yousif, Shiech Idries Ba
rakat și Ahmed Khalid Abdalla, 
membri ai delegației.

în cadrul discuțiilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească, oele două delegații și-au ex
primat deplina satisfacție pentru 
evoluția pozitivă a relațiilor dintre 
cele două țări și popoare, care au cu
noscut o dezvoltare ascendentă pe 
multiple planuri, îndeosebi după vi
zita făcută în Sudan de președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
după intîlnirile și convorbirile avute 
cu președintele Republicii Democra
tice Sudan, Gaafar Mohammed Nu- 
meiry. S-a subliniat că, în spiritul 
Declarației comune româno-sudane
ze, are loc o dezvoltare a relațiilor 
de colaborare între Frontul Unității 
Socialiste și Uniunea Socialistă Su
daneză, se intensifică schimburile de 
delegații, de experiență și infor
mații.

Oaspeții sudanezi au exprimat cele 
mai călduroase mulțumiri pentru 
ospitalitatea cu care au fost întîmpi- 
nați pretutindeni în timpul șederii 
lor în România, pentru cordialitatea 
primirii, expresie a sentimentelor 
de stimă și respect reciproc, de care 
sînt animate cele două popoare. Ei 
au dat o înaltă apreciere realizări
lor dobîndite de poporul român în

Semnarea protocolului privind schimburile 
comerciale româno-sudaneze pe anul 1973
Luni după-amiază a fost semnat 

la București protocolul privind schim
burile comerciale pe anul 1973 dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Democratică Sudan.

In baza acestui document, Româ
nia va exporta în Sudan mașini și 
utilaje, textile, produse din lemn, alte 
mărfuri și va importa din această

Delegația Uniunii Socialiste Suda
neze, 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, care, 
la invitația Consiliului National al 
Frontului Unității Socialiste, a făcut 
o vizită în țara noastră, a părăsit, 
luni dimineața. Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Mihai Gere, secretar al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste. Mihai Drăgănescu, vicepre
ședinte al Consiliului National al 
Frontului Unității Socialiste. Maria 

construcția socialistă, adresând căl
duroase felicitări cu prilejul celei 
de-a 25-a aniversări a proclamării 
republicii.

La rîndul său, partea română a 
adresat poporului sudanez urări de 
bunăstare și prosperitate, noi înfăp
tuiri pe drumul progresului și so
cialismului.

în cursul discuțiilor, cele două 
părți s-au informat reciproc asupra 
preocupărilor actuale ale celor două 
popoare și au procedat la un schimb 
de vederi asupra rolului și atribu
țiilor Frontuluț Unității Socialiste șl 
Uniunii Socialiste Sudaneze. S-a 
considerat util schimbul de expe
riență și informații și, în acest con
text, partea sudaneză a apreciat în 
mod deosebit participarea unei de
legații a Frontului Unității Socia
liste din Republica Socialistă Româ
nia la Congresul de . Constituire a 
Uniunii Socialiste Sudaneze. A fost 
exprimată dorința reciprocă să se 
acționeze și in viitor în acest spirit, 
pentru a extinde și diversifica legă
turile dintre Frontul Unității Socia
liste și Uniunea Socialistă Sudaneză, 
în interesul prlețeniei dintre cele 
două țări și popoare, al victoriei for
țelor antiimperialiste, al cauzei ge
nerale a păcii și colaborării inter
naționale.

In cadrul discuțiilor privind unele 
probleme actuale internaționale, cele 
două părți au constatat cu satisfacție 
că desfășurarea evenimentelor con
firmă pe deplin justețea aprecierilor 
făcute în Declarația comună româ- 
no-sudaneză, semnată la Khartum 
la 2 aprilie 1972. Cu acest prilej 
s-a subliniat însemnătatea deosebită 
a relațiilor între țările socialiste și 
țările care au pășit pe calea dez
voltării economice și sociale inde
pendente, între toate statele, indi
ferent de orînduirea lor politico- 
socială, pe baza respectării ferme * 
principiilor independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne, egalității în drep
turi și avantajului reciproc.

Cele două părți au relevat cu deo
sebită satisfacție că relațiile dintre 
Republica Socialistă România și 
Sudan se înscriu pe coordonatele a- 
cestor principii fundamentale, con
tribuind la instaurarea unui climat 
de pace și cooperare internațională.

Ele au subliniat importanța creș
terii, în întreaga lume, a forțelor 
care se pronunță împotriva politicii 
imperialiste de dictat și amestec în 
treburile altor țări, împotriva colo
nialismului, neocolonialismuluj și 
rasismului. A fost exprimată soli
daritatea cu. lupta mișcărilor de eli
berare națională pentru lichidarea 
dominației coloniale, cu toate po
poarele care luptă pentru cucerirea 
și apărarea dreptului de a-și hotărî 
de sine stătător propria soartă, ca
lea dezvoltării lor.

Apreciind că pentru stingerea fo
carelor de încordare care mai există 
încă în lume trebuie să se acționeze 
în conformitate cu principiile drep
tului internațional, ale Cartei O.N.U., 
cele două părți și-au reafirmat în
tregul lor sprijin față de lupta po
poarelor din, Indochina, împotriva 
intervenției străine, aocentuind; asu
pra necesității semnării imediate a 
acordului privind Încetarea războiu
lui șî restabilirea păcii în Vietnam.

Ele și-au exprimat, totodată, îngri
jorarea față de situația din Orientul 
Apropiat, subliniind că reglementarea 
conflictului trebuie să se facă pe 
baza Rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967 și a Rezo
luțiilor Adunării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite din 13 decem
brie 1971 și 8 decembrie 1972, inclusiv 
rezolvarea justă a chestiunii popu
lației palestinene, în conformitate cu 
aspirațiile sale legitime.

Partea sudaneză a dat o înaltă a- 
preciere poziției României în proble
ma întăririi securității și cooperării 
pe continentul european, menită să 
conducă la înfăptuirea unor relații noi 
între statele europene, care să asi
gure dezvoltarea liberă, de sine stă
tătoare a fiecărei țări, eliminarea 
forței și amenințării cu forța în ra
porturile dintre ele, participarea 
reală și efectivă, pe baze egale, a 
tuturor popoarelor la realizarea pă
cii, colaborării și destinderii pe con
tinent.

Cele două părți și-au exprimat 
convingerea că vizita delegației Uniu
nii Socialiste Sudaneze, convorbirile 
care au avut loc, într-o atmosferă de 
cordialitate și prietenie, reprezintă o 
nouă și importantă contribuție la 
dezvoltarea în continuare a relațiilor 
dintre Frontul Unității Socialiste și 
Uniunea Socialistă Sudaneză, dintre 
cele două țări și popoare, corespun
zător intereselor luptei pentru pace, 
independență națională și progres 
social.

In numele Uniunii Socialiste Su
daneze, a fost adresată invitația ca 
o delegație a Frontului Unității Socia
liste să facă o vizită în Republica 
Democratică Sudan.

Invitația a fost acceptată cu mul
țumiri, data urmind să fie fixată ul
terior.

țară bumbac, piei, șroturi și alte pro
duse.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior, iar din par
tea sudaneză de Ibrahim Moneim 
Mansour, ministrul economiei națio
nale.

(Agerpres)

Groza, membru al Biroului Executiv 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, vicepreședintă a 
Consiliului Național al Femeilor, Ion 
Mărgineanu, membru al Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste, secretar al Marii Adunări 
Naționale. Constantin Mîndreanu. 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Titus Popescu, vicepre
ședinte al Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție, 
Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste.

(Agerpres)



viața internațională
Președintele S. U. A. a ordonat reluarea 
bombardamentelor asupra R. D. Vietnam

Plenara C.C. al P.C.U.S

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
Ronald Ziegler, purtătorul de cuvînt 
al Casei Albe, a declarat 
ședințele Nixon a ordonat reluarea 
bombardamentelor S.U.A. 
R. D. Vietnam, precum și

că pre-
asupra 

„continua
rea oricăror acțiuni navale și aeriene 
pe care le consideră necesare".

Această hotărîre a Administrației 
americane provoacă o mare surprin
dere, cu atît mai mult cu cît ea in
tervine într-un moment cînd opinia 
publică internațională, inclusiv opi-

nia publică din România, aștepta 
semnarea Acordului dintre R.D.V. și 
S.U.A. privind încetarea războiului 
și restabilirea păcii în Vietnam.

După cum relevă agențiile ameri
cane de presă. Ziegler a refuzat să 
facă vreo legătură între hotărlrea 
președintelui Nixon și impasul con
vorbirilor de pace de Ia Paris, deși 
este limpede că reluarea bombarda
mentelor creează un nou și serios 
obstacol pe calea reglementării po
litice a problemei vietnameze.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. informează oâ, la Mos
cova, a avut loc, luni, Plenara Co
mitetului Central al P.C.U.S.

Plenara a ascultat și examinat ra
portul prezentat de Nikolai Baiba
kov, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, cu privire la 
planul de dezvoltare a economiei na
ționale pe 1973, și raportul ministru
lui finanțelor, Vasili Garbuzov, cu 
privire la bugetul de stat pe anul 
viitor.

în încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvintul Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S.

Plenara a adoptat hotărlrea de a 
aproba, in principiu, proiectele pla
nului de stat 
1973 și de a 
nare sesiunii 
U.R.S.S.

Plenara l-a 
al P.C.U.S. pe Vladimir Dolghih.

★
în aceeași zi, la Moscova s-a des

chis sesiunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Manifestări
consacrate

și bugetului de stat pe 
le supune spre exami- 
Sovietului Suprem al
ales ca secretar al C.C.

aniversării
Republicii

Declarația de protest CONGRESUL P. C. FRANCEZ
a M. A. E. al R. D. Vietnam

HANOI 18 (Agerpres). — Purtăto
rul de cuvînt al Ministerului Aface
rilor Externe al R.D. Vietnam a dat 
publicității, luni, o declarație în 
care se arată că, la 17 decembrie, 
un mare număr de avioane ameri
cane au aruncat mine în apele teri
toriale din zona insulelor Long 
Chau și Cat Ba și au lansat rachete 
asupra unor puncte din suburbiile 
Haifongului. în același timp, avia- 

Unite au 
populate 

provincia 
Linh. Tot

ția și marina Statelor 
atacat numeroase regiuni 
în zona cuprinsă între 
Nghe An și regiunea Vinh 
la 17 decembrie, avioane americane 
au efectuat zboruri de recunoaștere.

Ministerul Afacerilor Externe al 
R.D. Vietnam, se arată în declara
ție, condamnă aceste noi acte de 
război și cere Administrației S.U.A. 
încetarea imediată a bombardamen
telor, a blocadei și minării porturi
lor, a tuturor celorlalte acțiuni care

lezează suveranitatea și securitatea
R. D. Vietnam.

★
HANOI 18 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. informează că ziarul „Nhan 
Dan" exprimă, intr-un editorial, 
sprijinul deplin al populației R-D. 
Vietnam față de declarația din 16 
decembrie a Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, în care se con
damnă guvernul S.U.A. pentru ter
giversarea semnării acordului 
vind restabilirea 
și pentru 
agresiune.

Cerem
S. U.A. — 
capăt prelungirii războiului, să re
nunțe la politica de „vietnamizare", 
să înceteze să-l mai folosească pe 
Thieu în blocarea tuturor căilor spre 
pace și să semneze, fără noi amî- 
nări, acordul din octombrie.

pri- 
păcii în Vietnam 

continuarea războiului de
din nou Administrației 
scrie ziarul — să pună

întilniri ale lui Ciu En-lai
cu Le Duc Tho și Truong Chinh

PEKIN 18 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă informează că Ciu En- 
lai, membru al Comitetului Perma
nent al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, premierul Consiliului de 
Stat, s-a întîlniit duminică ou Le Duc 
Tho, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, consilier special al con
ducătorului delegației R. D. Viet
nam ia Conferința de la Paris în pro
blema vietnameză, care s-a aflat la 
Pekin în drum spre Hanoi.

Le Duc Tho s-a referit, cu acest 
prilej, la lupta poporului vietnamez 
pentru salvare națională, exprimând 
voința poporului vietnamez de a 
lupta pentru realizarea aspirațiilor 
sale legitime. La rîndul său, Ciu En-

lai a declarat că, atita timp cît Sta
tele Unite nu vor pune capăt războ
iului de agresiune împotriva Vietna
mului, poporul chinez va sprijini 
ferm în continuare, pînă la victoria 
completă, lupta poporului vietnamez.

*
în aceeași zi, Ciu En-lai s-a întîl- 

nit cu Truong Chinh, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, pre
ședintele Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a R. D. Vietnam, 
și cu ceilalți membri ai delegației 
Partidului celor ce Muncesc, Adună
rii Naționale și guvernului R. D. 
Vietnam, care s-au aflat la Pekin, în 
drum spre Moscova.

Cuvintul de închidere rostit de Georges Marchais
PARIS. în cuvintul de închidere 

a congresului, tovarășul Georges 
Marchais, mulțumind călduros dele
gațiilor partidelor comuniste, precum 
și ale altor partide democratice și 
mișcări de eliberare națională, ai 
căror reprezentanți au asistat la lu
crările congresului, a subliniat : 
„Fiecare dintre ele a ilustrat con
tribuția pe care o aduce, în condiții 
și forme care ii sint proprii, la lupta 
generală pentru progresul omenirii. 
Fiecare și-a demonstrat hotărîrea de 
a dezvolta unirea tuturor, unirea miș
cării comuniste internaționale, unirea 
tuturor forțelor antiimperialiste. Noi 
reînnoim față de toți asigurarea soli
darității noastre în luptele pe care 
aceste partide și mișcări le desfă
șoară pentru progres social, democra
ție, independență națională, socialism 
și pace".

Cel de-al XX-lea Congres — a spus 
mai departe vorbitorul — a oferit 
imaginea unui partid de avangardă, 
unit, aflat cu toată dăruirea de sine 
in slujba clasei muncitoare, imaginea 
unui partid in serviciul poporului, al 
națiunii franceze. Astăzi, mai mult 
ca oricind, a fi la înălțimea răspun
derilor pe care și le asumă în fața 
muncitorilor, în fața poporului, în
seamnă a face dovadă înainte de toa
te de îndrăzneală, de imaginație, de 
inițiativă. Congresul al XX-lea este 
congresul bătăliei comuniștilor pentru 
victoria Programului comun de gu-

vennămînt al Stîngii. 
care se bucură de un 
in ce mai mare din 
cercuri largi. Venind după memora
bila adunare de la 1 decembrie, pre
zența la congres a delegației parti
dului socialist și a delegației radi
calilor de stingă confirmă întărirea 
continuă a cooperării între partidele 
reunite în jurul Programului comun. 
Unitatea care se creează în ateliere, 
birouri, laboratoare, școli, la orașe și 
sate, intr-un cuvînt — unitatea popu
lară — oferă înțelegerii dintre parti
dele de stingă temelia și sprijinul 
activ care ii simt indispensabile.

Această unitate, fenomen profund 
nou. poate duce la victoria Stîngii, la 
realizarea reformelor sociale și de
mocratice pe care le prevede Pro
gramul comun. în acest scop, P.C.F. 
se adresează tuturor muncitorilor, tu
turor democraților, întregului popor 
muncitor, hotărît să nu-și precupe
țească nici un efort pentru consti
tuirea acestei ample și puternice 
uniuni populare în stare să asigure 
schimbările democratice.

O îndelungată experiență a arătat 
muncitorilor, poporului francez că un 
partid comunist puternic, influent și 
activ constituie o garanție esențială 
în lupta lor pentru progres social și 
democrație, pentru pace și indepen
dența Franței, pentru socialism — a 
încheiat Georges Marchais.

— program 
sprijin din ce 
partea unor

India și Pakistanul
«

Ambasadorul României în R.D, 
Germană, Vasile Vlad, a ținut la 
18 decembrie, la Școala superi
oară de partid a C.C. al P.S.U.G. 
„Karl Marx" din Berlin, o con
ferință in care a relevat impor
tanța istorică a zilei de 30 De
cembrie — Ziua proclamării re
publicii.

★
La Clubul internațional al 

presei și cărții din Varșovia 
a fost deschisă, luni, in prezen
ța' unei delegații a Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste 
din România,' o expoziție de 
carte românească cuprinzind 
circa 800 de volume. Sint pre
zentate documente de partid, 
lucrări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R., apărute in limbi străine 
in diferite țări, volume bele
tristice, științifice, din domeniul 
istoriei etc.

★
La sediul cultural român din 

Viena a avut loc deschiderea 
expoziției de tablouri „România 
azi". ~ 
munca 
mân, 
gestiv 
ale României socialiste.

★
Luni seara au început la 

Praga „Zilele filmului româ
nesc". Directorul general ad
junct al cinematografiei ceho
slovace, J. Ondrousek. a prezen
tat o expunere despre drumul 
parcurs de producția cinemato
grafică românească în anii de 
după eliberare. La spectacolul 
de gală a fost prezentat filmul 
„Și atunci i-am condamnat pe 
toți la moarte".

★
La „Film-Huset" („Casa fil

mului") din Stockholm a înce
put săptămina filmului româ
nesc, organizată sub auspiciile 
Asociației de prietenie Suedia- 
România.

Prezentînd aspecte 
și viața poporului 

expoziția ilustrează 
progresele remarcabile

din 
ro- 
su-

au încheiat 
negocierile 

pentru determinarea liniei 
de control 

în Jammu și Cașmir
DELHI 18 (Agerpres). — După 

cum se arată într-un comunicat co
mun publicat simultan, duminică, la 
Delhi și Islamabad, reprezentanții 
militari ai Indiei și Pakistanului 
și-au încheiat lucrările pentru de
terminarea liniei de control în 
Jammu și Cașmir. Comunicatul pre
cizează că unele reajustări teritoria
le în regiunile cele mai nordice nu 
au avut loc din cauza unor impor
tante căderi de zăpadă, acestea ur- 
mind a fi efectuate îndată ce va fi 
posibil.

Pe de altă parte, continuă retra
gerea reciprocă a trupelor indiene și 
pakistaneze de pe teritoriile ocupate 
în timpul conflictului din decembrie 
1971. Comunicatul menționează că, 
după evacuarea trupelor, care, în 
principiu ar trebui încheiată la 21 
decembrie, ' '

Rezoluții adoptate

PARIS 18. — Corespondentul nos
tru, P. Diaconescu, transmite : Dele
gația P.C.R., condusă de tovarășul 
Virgil Trofin, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., care a parti
cipat la lucrările celui de-al XX-lea 
Congres al Partidului Comunist Fran
cez, a vizitat, luni dimineață, muni
cipalitatea Argenteuil, din apropie
rea Parisului.

Oaspeții au fost întimpinați, la pri
măria orașului, de Victor Dupouy, 
primar și vicepreședinte al Consiliu
lui General, de Michel Vandel, mem-

bru al C.C. al P.C.F., consilier ge
neral, de mefsjoti ai Biroului federal 
al P.C.F. din departamentul Val 
d’Oise, de deputați locali. A avut loc, 
cu acest prilej, o convorbire. în care 
gazdele au prezentat eforturile depuse 
de municipalitatea comunistă pentru 
dezvoltarea orașului. Au fost apoi vi
zitate unele obiective social-eco- 
nomice.

Luni la amiază, delegația P.C.R. a 
luat parte la dejunul oferit de C.C. 
al P.C.F. în onoarea delegațiilor 
străine participante la lucrările Con
gresului al XX-lea al P.C.F.

★
In capitala birmaneză a avut 

loc un simpozion la care însăr
cinatul cu afaceri a.i. al Româ
niei la Rangoon, Andrei Dumi
tru, a prezentat aspecte ale vieții 
culturale din România contem
porană.

Vizita în Polonia

a unei delegații

de activiști ai P.C. R.

Generală a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 

pondentul nostru, C. 
transmite : Adunarea _______ _
O.N.U. a adoptat o rezoluție privind 
crearea unui Consiliu de administra
ție a programelor privitoare la 
diul înconjurător. în consiliu au 
alese 58 de state, printre care 
România.

Conform mandatului stabilit 
rezoluția Adunării Generale,

18 — Cores- 
Alexandroaie, 
Generală a

me- 
fost

Și
prin 

_____ _______, Consi
liul de administrație are menirea de 
a organiza cercetări și studii privind 
fenomenul poluării, de a elabora 
programe de cooperare internațională 
pentru combaterea acestui fenomen, 
acordînd o deosebită atenție nevoilor 
țărilor în curs de dezvoltare.

Din consiliu fac parte 16 țări afri
cane, 13 țări din Asia, 10 state latino- 
americane, 13 din Europa de vest și 
6 din răsăritul Europei. Două dintre 
țările alese în consiliu — R.D. Ger
mană și R.F. a Germaniei — nu sint 
membre ale O.N.U.

Sediul central al 
stabilit la Nairobi,

consiliului a fost 
Kenya.

Declarația președintelui P. C. German
BONN 18 (Agerpres). — Președin

tele Partidului Comunist German, 
Kurt Bachmann, a făcut o declarație 
în legătură cu rezultatele recentelor 
alegeri din R. F. a Germaniei și si
tuația politică actuală din țară. Men
ținerea la conducere a coaliției gu
vernamentale P.S.D.—P.L.D.. a re
levat el, a devenit posibilă numai 
datorită ripostei ferme pe care au

COMUNICAT COMUN

TUNISIANO- LIBIAN
TUNIS 18 (Agerpres). — In Co

municatul comun cu privire la vizita 
oficială efectuată în Tunisia de pre
ședintele Consiliului Comandamentu
lui Revoluției din Libia, Moamer El 
Gedafi, la invitația președintelui 
Habib Bourguiba, se arată că cei doi 
șefi de stat au confirmat voința gu
vernelor lor de a dezvolta coopera
rea bilaterală și de a lărgi perspec
tivele acesteia în toate domeniile.

Referitor la unele probleme politi
ce, comunicatul menționează că cei 
doi șefi de stat au examinat în mod 
special evoluția situației din lumea 
arabă și au insistat asupra necesi
tății de a se acorda un sprijin mai 
mare luptei poporului palestinean. 
Tunisia și Libia se pronunță pentru 
transformarea Mediteranei într-o 
mare a păcii, exprimindu-și spri
jinul pentru dreptul populației din 
Rio de Oro de a se elibera de co
lonialism și de a hotărî asupra des
tinului său. Comunicatul relevă, de 
asemenea, hotărîrea celor două țări 
de a sprijini și în viitor mișcările 
de eliberare națională de pe conti
nentul african.

SESIUNEA ADUNĂRII POPULARE
A R.P. BULGARIA

SOFIA 18 — Corespondentul A- 
gerpres, C. Amariței, transmite : In 
prezența lui Todor Jivkov. prim-se
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat, a al
tor conducători bulgari, luni a în
ceput. la Sofia, cea de-a cincea se
siune a Adunării Populare a 
Bulgaria.

Pe ordinea de zi figurează 
iectele de lege privind planul 
de dezvoltare social-economică a tă
rii și bugetul de stat pe anul 1973.

Prezentînd raportul pe marginea 
proiectului de lege privind planul pe 
1973, Sava Dălbokov. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, președin
tele Comitetului de Stat al Plani
ficării. a subliniat că planul pe 1972 
se îndeplinește eu succes, economia 
bulgară continuînd să se dezvolte în

Plenara C. C

R.P.

pro- 
unic

ritmuri înalte. Planul pe 1973 pre
vede ca volumul producției indus
triale să crească cu 9.9 la sută, în 
comparație cu 1972. Volumul pro
ducției agricole se prevede să spo
rească în 1973 cu 7,4 la sută față de 
producția acestui an. Totodată, co
merțul exterior își va spori volu
mul cu 13,3 la sută.

Dimităr Popov, ministrul finanțe
lor. a prezentat, apoi, proiectul bu
getului de stat pe 1973, după care 
au început dezbaterile pe marginea 
celor două proiecte de lege.

VARȘOVIA 18 — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
O delegație de activiști ai P.C.R., 
condusă de tovarășul Iosif Szasz, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., a fă
cut o vizită dț cîteva zile în R.P. 
Polonă în schimb de experiență, la 
invitația C.C. al P.M.U.P. Delegația 
a avut întilniri și convorbiri la C.C. 
al P.M.U.P., la comitetele voievodale 
și sfaturile populare voievodale 
Kielce și Bydgoszcz, la comitetele de 
partid orășenești din Torun și Ino- 
wroclaw și la Sfatul popular al ora
șului Varșovia. Au fost vizitate o 
serie de obiective industriale.

Membrii delegației au fost primiți 
de Z. Zandarowski, membru al Se
cretariatului C.C. al P,M.U.P„ șeful 
Secției organizatorice a C.C. al 
P.M.U.P.
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APARIȚIA IN ANGLIA A UNUI

NOU VOLUM CONSACRAT

ACTIVITĂȚII CONDUCĂTORULUI

PARTIDULUI SI STATULUI NOSTRU

CEAUSESCU SI ROMÂNIA1
» 7

La numai cîteva zile 
după apariția la Lon
dra a volumului 
„Nicolae Ceaușescu, o- 
mul, ideile sale, înfăp
tuirile pe calea socia
lismului", o altă editu
ră britanică — Abacus 
Press Ltd. — a scos de 
sub tipar o carte con
sacrată conducătorului 
partidului și sta
tului nostru. Intitulat 
„Ceaușescu și Româ
nia", volumul con
stituie o nouă expresie 
a interesului viu mani
festat de opinia publi
că din Anglia față de 
România socialistă, de 
conducătorul ei.

Autorul cărții, Do
nald Catchlove, cunos
cut scriitor și pupli- 
cist, inaugurează cu a- 
cest volum o suită de 
lucrări intitulată „Fău
ritori ai istoriei", care 
iși propune să înfăți
șeze viața, activitatea 
și opera unor presti
gioși conducători de 
țări și popoare din în
treaga lume.

Dispunînd de un ma
terial documentar vast, 
autorul prezintă pe 
larg diferitele etape ale 
vieții clocotitoare a 
conducătorului partidu
lui și statului român, 
activitatea sa îndelun
gată în mișcarea revo
luționară, munca însu
flețită în funcțiile de 
mare răspundere în
credințate. Titlul lu
crării decurge nemij
locit din faptul că au
torul înfățișează 
tele 
tovarășului 
Ceaușescu 
organic în cele mai 
importante evenimente 
ale istoriei României 
moderne, subliniind le
gătura indestructibilă 
dintre popor, partid și 
conducătorul său. „Po
porul român —scrie el 
— este mîndru de a a- 
vea un asemenea con
ducător".

Volumul începe cu 
relatarea debutului în 
activitatea revoluționa
ră a celui ce avea să 
devină conducătorul 
partidului și statului 
nostru. „Și-a început 
activitatea politică de 
foarte tînăr — scrie au
torul. La vîrsta de 15 
ani era arestat. Cind 
mulți tineri abia își 
termină școala. încep 
să lucreze în prima lor 
slujbă sau se îndreap
tă spre facultăți era 
deja un veteran în po
litică". în repetate rîn- 
duri autorul mențio
nează lupta neînfrica
tă pentru cauza celor 
mulți, „curajul tînă-

realitățile 
pasiunea 

îndeplinirea 
încredințate.

da- 
alebiografice

Nicolae 
încadrate 

in cele

rului Ceaușescu", care 
a trecut prin diversele 
„Bastilii românești". 
Sint evidențiate, de 
asemenea, calitățile de 
conducător ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
„care s-a distins de la 
început prin înțelege
rea teoriei și asimila
rea ei la 
practice", 
depusă în 
sarcinilor
de la activist al miș
cării de tineret pînă la 
aceea de secretar ge
neral al P.C.R. și pre
ședinte al 
de Stat al 
socialiste.

Deosebit 
prezintă autorul dez
voltarea rapidă a țării 
noastre în ultimul 
pătrar de veac, succe
sele de notorietate ale 
României socialiste, 
punîndu-se în eviden
ță că asemenea succe
se ar fi fost de necon
ceput fără conducerea 
de către Partidul Co
munist Român. că 
mersul înainte al tării 
noastre este 
bil legat de 
organizatoric 
ședintelui 
Ceaușescu, de talentul 
său în mobilizarea ma
selor".

„La sfîrșitul 
de-al doilea 
mondial 
autorul 
României era 
stare de ruină 
Iută : resursele îi fu
seseră secătuite, 
ducția era la 
ca de altfel si 
tura. Regiuni 
din țară erau 
de o foamete 
tă... Astăzi. în 
rație cu anul 
producția industrială 
a României este de 21 
de ori mai mare, pro
ducția agricolă s-a 
dublat, paralel cu re
ducerea procentajului 
celor care lucrează pe 
ogoare ; venitul națio
nal este de i 
opt ori mai 
decît i 
menține 
o rată a 
peste 10 
îndu-se, 
punct de vedere, prin
tre primele patru din 
lume. Se dezvoltă în 
mod rapid industria 
construcțiilor de ma
șini, industria chimiei, 
petrolului și otelului, 
care și-au creat și pie
țe de export, lucru la 
care nu se putea visa 
înainte de război."

Un loc important 
este acordat principii-

Consiliului 
României

de elocvent

indisolu- 
..geniul 

al pre- 
Nicolae

celui 
război 

amintește 
economia 

într-o 
abso-

pro- 
pămînt, 
agricul- 

întregi 
bîntuite 
cumpli- 
compa-

1938,

aproape 
ori mai mare 

înainte. Țara 
în continuare 
dezvoltării de 
la sută, situ- 

din acest

lor politicii internațio
nale a României, poli
tică de pace și priete
nie cu toate popoare
le. Autorul evidenția
ză contribuția amplă a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la definirea 
și statornicirea acestei 
politici, atenția și pre
țuirea de care se bucu
ră pe plan internațio
nal inițiativele Româ
niei. în volum sint pu
blicate extrase din cu- 
vîntările și luările de 
poziție în cele mai 
diverse probleme ale 
actualității, „model de 
felul jn care trebuie 
abordată problematica 
internațională". „Orice 
acțiune a președinte
lui Ceaușescu, în spe-, 
cial în sfera relațiilor 
internaționale, este ur
mărită cu mult inte
res. Ideile sale în pro
blemele dezarmării 
mondiale, în proble
mele general-europe- 
ne și în legătură cu 
desființarea barierelor 
care separă omenirea 
ciștigă un auditor tot 
mai vast", scrie auto
rul. în mod deosebit se 
relevă fundamentarea 
de către conducătorul 
partidului și statului 
român ă „dreptului tu
turor statelor la liber
tate și suveranitate, 
drept care trebuie re
cunoscut de toți, pre
cum și a dreptului lor 
legitim de a se apăra 
cu toate mijloacele, in
clusiv forța armelor, 
împotriva violării a- 
cestui drept".

Pentru contribuția sa 
la soluționarea con
structivă a problemelor 
majore ale contempo
raneității — sublinia
ză în continuare auto
rul — „Ceaușescu este 
cunoscut astăzi in lu
me ca un om iubitor 
de pace, ca unul din 
marii promotori ai des
tinderii în viața inter
națională".

Vibrant omagiu adus 
conducătorului parti
dului și statului nostru, 
noul volum vine să 
ateste prestigiul înalt 
de care se bucură Ro
mânia socialistă pe di
ferite meridiane 
lumii, interesul 
manifestat față de 
tivitatea poporului 
mân. care, sub condu
cerea partidului comu
nist, înaintează cu pași 
fermi pe calea constru
irii societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

N. PLOPEANU
Londra, 18

ale 
viu 
ac- 
ro-

agențiile de presă transmit ASTĂ-SEARĂ
APOLLO-17"

dat-o forțele progresiste și democra
tice coaliției U.C.D./U.C.S. Oamenii 
muncii au demonstrat cu prilejul ale
gerilor că doresc să trăiască în con
dițiile destinderii, securității și 
coexistenței pașnice.

Pe planul politicii interne — a spus 
Bachmann — oamenii muncii așteap
tă de la noul guvern acțiuni hotărîte 
pentru asigurarea locurilor de muncă, 
împotriva creșterii prețurilor și a chi
riilor. Noul guvern, a relevat Bach
mann, are posibilitatea să 
neîntîrziat la reducerea 
militare.

Președintele P.C.G. a 
partidul său a susținut 
toate acele măsuri ale 
Brandt-Scheel care au contribuit la 
întărirea păcii, la securitatea euro
peană și colaborarea între state și po
poare. în același timp, P.C.G. a cri
ticat și respins tot ce era împotriva 
intereselor oamenilor muncii și dăuna 
destinderii. Partidul se va menține 
pe această poziție și în viitor.

al P. C. din Grecia
Tovarășul Harialos Florakis 
a lost ales prim-secretar 

în locul lui Kostas Koliannis 
eliberat din iuncfie 

din motive de sănătate

Președintele R.S.F. Iugo-
SlUVÎU IosiP Broz Tito, l-a primit, 
la Brioni, pe președintele Comisiei 
executive a Pieței comune, Sicco 
Mansholt. Au fost examinate, cu 
acest prilej, relațiile dintre Iugosla
via și Comunitatea Economică Eu
ropeană.

treacă 
cheltuielilor
subliniat că 
pînă acum 
guvernului

Prezidiul celei de-a XVII-a Plena
re a Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Grecia, care a avut 
loc în prima jumătate a lunii decem
brie, a dat un comunicat în care arată 
că plenara a analizat situația politică 
din Grecia.

Plenara a aprobat cererea tovară
șului Kostas Koliannis de a fi elibe
rat, din motive de sănătate, din 
funcția de prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Grecia și de membru al Biroului 
Politic și a ales pe tovarășul Harialos 
Florakis ca prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Grecia.

A treia ediție de Ia Delhi 
a Tîrgului internațional 
„Asia-72" care, timp de șase 
săptămîni, a fost vizitat de peste 
șapte milioane de persoane, s-a în
chis. Luînd cuvintul cu acest prilej, 
președintele Indiei, Varahagiri Ven
kata Giri, a arătat că această mani
festare a permis țării să prezinte 
intr-un for internațional importan
tele succese obținute de poporul in
dian în domeniul întăririi bazei in
dustriale a economiei. Potrivit cifre
lor oficiale, tirgul a reunit 47 de țări 
de pe cinci continente, printre care 
și România, și a permis încheierea 
unor tranzacții comerciale în valoare 
de 450 milioane rupii.

Bilanț al victoriilor repur
tate de patrioții din Guine- 
ea-BiSSan. Reprezentanți ai- 
Partidului African al Independen
ței Guineei ' ~ ~
Verde 
noscut, 
reluate 
cursul 
ții din 
luptă peste 240 de militari din rîndul 
trupelor colonialiste portugheze și 
au distrus importante cantități de 
material de război ale inamicului, 
între care șase autocamioane mili
tare și un elicopter.

și Insulelor Capului 
(P.A.I.G.C.) au făcut cu- 
în cadrul unor declarații 

de presa pariziană, că, în 
lunii noiembrie 1972, patrio- 
Guineea-Bissau au scos din

Republica Zair și R.D. 
Germană au stabilit relații 
diplomatice, a anuntat postul 
de radio Kinshasa, citat de agenția 
A.D.N. Hotărîrea a fost luată în ur
ma unui acord semnat luni la Kin
shasa de Inongo Lokongo L’Ome, 
comisar de stat adjunct pentru afa
cerile externe al Zairului, și de 
Ewald Moldt, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R.D. Germane.

AMERIZEAZA
ÎN PACIFIC

Tripla reuniune ministerială a Pieței comune
BRUXELLES 18 (Agerpres). — Luni 

au început la Bruxelles reuniunile 
miniștrilor afacerilor externe, ai a- 
griculturii și ai transporturilor din 
țările membre ale Pieței comuna lăr
gite. în ședința de luni după-amiază, 
miniștrii afacerilor externe au proce
dat la numirea oficială a membrilor 
noii Comisii a C.E.E. lărgite, orga
nism care își va începe activitatea la 
6 ianuarie 1973. Membrii comisiei sint 
numiți pe o perioadă de patru ani, 
în timp ce președintele și vicepre
ședinții comisiei — pe doi ani. în con
tinuare, miniștrii afacerilor externe 
vor reexamina o serie de dosare în

suspensie, printre care cel cu privire 
la politica regională și cel al rela
țiilor dintre C.E.E. și țările medite
raneene.

Pe ordinea de zi a reuniunii miniș
trilor agriculturii sint înscrise pro
bleme legate de adoptarea unor noi 
regulamente, determinate de lărgirea 
C.E.E., în ce privește producția și 
desfacerea cărnii, băuturilor, laptelui 
etc.

în sfîrșit, miniștrii transporturilor 
au dificila misiune de a ajunge Ia 
un acord în ce privește greutatea și 
dimensiunile camioanelor de trans
port.

Preluarea de către gu
vern a controlului unor so
cietăți și întreprinderi stră
ine din Uganda. Pre?edm- 
tele Ugandei, Idi Amin, a a- 
nunțat, într-un discurs radiodifuzat, 
că guvernul său a hotărît să preia 
controlul asupra tuturor societăților 
străine deținătoare de plantații de 
ceai, precum și asupra a opt mari 
întreprinderi comerciale din țară, 
șapte britanice și una americană. Șe
ful statului ugandez a precizat că a- 
ceste măsuri, împreună cu altele a- 
doptate anterior, vor oontribui la rea
lizarea independenței economice a 
țării.

Intrunirea marilor elec
tori pentru a alege oficial 
pe președintele S.U.A. Cei 
538
la 7 noiembrie a.c., prin vot popu
lar, să reprezinte opțiunile alegăto
rilor americani în legătură cu perso
nalitatea care urmează să ocupe 
funcția de președinte al Statelor 
Unite — s-au întrunit luni, în capi
talele celor 50 de state ale S.U.A. și 
in cea a districtului Columbia, pentru 
a alege oficial pe candidatul repu
blican, actualul președinte Richard 
Nixon. După cum se știe, prin victo
riile înregistrate în 49 de state, preșe
dintele Nixon a obținut sprijinul unui 
număr de 521 de mari electori, în 
timp ce candidatului democrat, sena
torul George McGovern, i-au revenit 
doar 14 mari electori.

Tratativele S.A.L.T. Du,';’ 
cum informeză agenția T.A.S.S., la 
sediul reprezentanței permanente a 
U.R.S.S. pe lingă Oficiul O.N.U. din 
Geneva a avut loc, luni, o nouă în- 
tîlnire a delegațiilor sovietică și a- 
mericană care poartă convorbiri în 
problema limitării înarmărilor stra
tegice.

de mari electori — desemnați

Convorbiri petroliere sau- 
dito-libaneze. La Riad s au în- 
cheiat convorbirile între Arabia 
Saudită și Liban, în legătură cu 
proiectul privind construirea în co
mun a unei rafinării. Arabia Sau
dită s-a angajat să finanțeze în 
întregime și fără dobîndă costul ra
finăriei care urmează să fie con
struită pe teritoriul Libanului. în 
prezent, Libanul dispune de două 
rafinării. Construirea celei de a treia 
este menită să reducă rolul monopo
lurilor occidentale în viața econo
mică a celor două țări, pentru dez
voltarea lor independentă.

Cei 8 000 de funcționari 
de la sediul din Bruxelles 
al Pieței comune, af’ați în 
grevă de o săptămînă, au reluat 
luni lucrul, ca urmare a deciziei de 
a se angaja convorbiri între liderii 
sindicali și ministrul de externe 
olandez, Norbert Schmelzer, pre
ședinte în funcțiune al Consiliului 
ministerial al C.E.E. De rezultatele 
acestor convorbiri depinde hotărîrea 
de a se relua sau nu, miercuri, 
greva.
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HOUSTON 18 (Agerpres). — 
In momentul în care se afla la 
o distanță de 225 676 km de Pă
mânt Și 164 597 km de Lună, 
echipajul navei ,,Apollo-17" a 
fost trezit, la ora 13,53 G.M.T., 
după care cei trei cosmonauți au 
continuat activitatea de observa
ții științifice.

Programul zilei de ieri a mai 
cuprins, de asemenea, la ora 23 
G.M.T., o conferință de presă „în 
spațiu", in cursul căreia Cernan, 
Schmitt și Evans au răspuns în
trebărilor adresate de ziariștii 
acreditați la Houston. Situat în 
acel moment la o distantă de 
170 000 de km de Terra, modulul 
de comandă „America" a fost 
vizibil „in direct" pe ecranele 
televizoarelor de la centrul de 
control.

In acest timp, specialiștii de la 
Houston au declarat că, potrivit 
primelor concluzii ale experien
țelor efectuate pe Lună de ulti
mul echipaj al programului 
„Apollo", a fost confirmată ipo
teza că satelitul natural al Pă- 
mintului este practic lipsit de at
mosferă și că în ceea ce pri
vește atomii de hidrogen, de 
exemplu, numărul lor se ridică 
abia la 1 la sută din ceea ce se 
presupunea anterior.

După cum s-a mai anunțat, 
amerizarea echipajului/ navei 
„Apollo-17" va avea loc azi la 
ora 19,24 G.M.T., în Oceanul 
Pacific.
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