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Conferii® mini®*  educației 
din țările europene membre ale UNESCO

Ieri, la Ateneul Român, ședința inaugurală

Solemnitatea decorării 
unor oameni de știință și cultură

Prestigioasă manifestare culturală 
europeană. eveniment marcant al 
vieții internaționale. Conferința mi- 
niștnlor educației din țările euro- 

' »3>ene membre ale UNESCO și-a 
inaugurat lucrările luni dimineața, 
in prezenta tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România.

La ceremonia deschiderii au luat 
parte, de asemenea, tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Rodnaraș, 
Manea Mănesru, Iile Verdeț. Du

Cuvîntarea președintelui 
Consiliului de Stat,

NICOLAE CEAUȘESCU
Domnule director general. 
Stimați oaspeți,

i Dragi tovarăși și prieteni.
Doresc să exprim satisfacția po

porului român de a găzdui această 
prestigioasă reuniune internaționa
lă și să vă adresez dumneavoas
tră, miniștri ai învățământului și 
personalități universitare marcan
te din țările europene membre ale 
UNESCO, un cald salut, urindu-vă, 
totodată, să vă simțiți cit mai bine 
In România. (Vii aplauze).

Apreciem în mod deosebit or
ganizarea de către UNESCO a a- 
ceatei importante manifestări cul
turale în țara noastră, precum și 
rolul jucat în acest sens de către 
directorul general, domnul Rene 
Maheu, și alți reprezentanți de 
seamă ai UNESCO.

Propunîndu-și să dezbată pro
bleme de o deosebită importanță 
pentru dezvoltarea învățămîntului 
superior, pentru intensificarea co
laborării universitare în 6copul 
J --novării tot mai largi a științei 

culturii modeme, conferința 
dumneavoastră dobindește o sem
nificație majoră în viața interna
țională a continentului, în efortul 
general al națiunilor pentru pro
gres și o viață mai bună.

Pornind de la rolul uriaș pe 
care școala II joacă în epoca noas
tră in mersul înainte al societății, 
în înflorirea civilizației umane, 
guvernul român a depus și depune 
eforturi susținute pentru dez
voltarea largă a instrucției publi
ce, pentru pregătirea la un înalt 
nivel științific a întregului tineret 
Este elocvent în acest sens faptul 
că România a generalizat învăță
mântul de 10 ani. a dezvoltat larg 
rețeaua universitară, asigurindu-și 
nevoile de cadre pentru toate do
meniile și pregătind, în același 
timp, un mare număr de studenți 

mitru Popescu. Leontc Răutu, Cor
nel Burtică*  Miron Constanfinescu, 
Mihai Dalea. Mih»| Garc, Ștefan 
Andrei. George Macovcscu, mi
nistrul afacerilor externe.

Participarea șefului statului ro
mân la inaugurarea acestei impor
tante reuniuni — care se întrunește 
la București in baza acordului din
tre guvernul țârii noastre și 
UNESCO — ilustrează, o dată în 
plus, atenția, via și larga preocu
pare manifestate de România so
cialiști față de activitatea generoa

străini, îndeosebi din țările In curs 
de dezvoltare. Facem totul ca în
vățământul nostru superior să evo
lueze în pas cu marile descoperiri 
aie cunoașterii contemporane, le- 
gindu-se, în același timp, în mod 
organic de cerințele vieții materia
le și spirituale ale societății, pen
tru a putea permite absolvenților 
să-și valorifice cit mai eficient cu
noștințele, să-și afirme plenar 
personalitatea în sfera vieții so
ciale. Școala românească pregăteș
te tineretul astfel îneît să poată 
contribui cu succes la eforturile 
întregului popor pentru perfecțio
narea continuă a relațiilor sociale, 
pentru edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate, ba
zate pe deplina egalitate între oa
meni, pe echitate și justiție socială.

Trăim o epocă de profunde 
transformări sociale și, în același 
timp, de dezvoltare explozivă a 
cunoașterii științifice, de descope
riri fundamentale în toate dome
niile cercetării, de înnoire vertigi
noasă a tehnicii — epoca celei mai 
grandioase revoluții științifice-teh- 
nice cunoscute în istorie. In aceste 
condiții, progresul oricărei, națiuni 
nu se mai poate realiza decît pu- 
nînd la baza întregii vieți econo- 
mico-sociale rezultatele noilor des
coperiri din toate domeniile cu
noașterii, tot ce creează mai de 
preț geniul uman pe toate meri
dianele lumii. Invățămîntul a de
venit un element decisiv în dezvol
tarea umanității, factorul funda
mental care îl ajută pe om să de
vină cu adevărat stăpîn al naturii 
și societății, să-și creeze prin pro
priile forțe condiții de viață socia
le și spirituale din ce în ce mai 
elevate. Iată de ce devin tot mai 
imperios necesare democratizarea 
largă a instrucției publice în în
treaga lume, asigurarea accesului 
la toate formele de învățămînt a 

să a Organizației Națiunilor Unite 
pentru Educație, Știință și Cultură, 
atașamentul ei sincer și profund la 
cauza păcii, cooperării și progresu
lui. In spiritul politicii sale exter
ne, țara noastră, incă din primele 
momente ale aderării sale la 
UNESCO, s-a alăturat eforturilor 
organizației îndreptate In direcția 
intensificării raporturilor multilate
rale dintre statele europene pe 
baze noi, echitabile, de colaborare 
și încredere reciprocă, spre crearea 
«celui climat menit să stimu

tinerei generații .. de. pretutindeni, 
fără deosebire de naționalitate, 
rasă sau stare socială, înlăturarea 
oricăror bariere, discriminări și 
impedimente în calea tineretului 
spre măreața citadelă a științei și 
culturii.

O importanță primordială capă
tă învățămîntul în efortul de lichi
dare a fenomenului subdezvoltării 
— una din cele mai grave proble
me care confruntă omenirea con
temporană. Extinderea și moderni
zarea rețelei de învățămînt,' pregă
tirea cadrelor necesare construc
ției economice și sociale sînt o 
condiție esențială • pentru depăși
rea rămînerii în urmă generate, 
într-o serie de țări, de relațiile de 
dominație colonială din trecut, 
pentru accelerarea mersului îna
inte al statelor care au pășit pe 
calea dezvoltării libere, de sine 
stătătoare, pentru asigurarea pro
gresului lor material și social. 
Sprijinirea țărilor lumii a treia — 
cum se obișnuiește să se spună — 
în efortul de organizare pe baze 
noi a învățămîntului universitar 
se impune, de aceea, să constituie 
o preocupare majoră a tuturor 
națiunilor și în primul rînd a ță
rilor dezvoltate din punct de ve
dere economic și cultural din Eu
ropa și din întreaga lume.

O însemnătate excepțională ca
pătă în epoca noastră rolul educa
tiv al școlii și, îndeosebi, al insti
tuțiilor universitare. Este evi
dent că nu putem porni decît 
de la premisa că tinerei ge
nerații ce învață astăzi pe băncile 
școlii îi revine îndatorirea de a în
făptui dezvoltarea economică și 
socială a lumii de mîine ; ea va 
trebui să ducă mai departe făclia 
progresului pe planeta noastră, să 
realizeze aspirațiile fierbinți ale 
popoarelor de a așeza societatea 
umană pe temelii noi, mai echita

leze schimbul de valori spirituale, 
apropierea între popoare și dorința 
lor de a coopera.

Ora 10,45.
Președintele Consiliului de Stat. 

Nicolae Ceaușescu, este întimpLnat 
cu cordialitate de directorul gene
ral al UNESCO. Ren6 Maheu, pre
cum și de M’Bow. director ge
neral adjunct pentru educație, D. 
Najman, directorul Departamentu
lui pentru învățămîntul superior și 

(Continuare în pag. a IlI-a)

bile, maL raționale, să. ..ins tainei 
un climat de conviețuire pașnică, 
de prietenie și colaborare fruc
tuoasă a tuturor națiunilor.

Pregătirea și educarea tineretu
lui pentru această măreață mi
siune istorică cer instituțiilor de 
învățămînt de pretutindeni să pro
moveze cu toată consecvența cele 
mai avansate idei ale epocii, idea
lurile de libertate și dreptate so
cială, concepții filozofice profund 
umaniste, care să pună mai presus 
de orice omul — factorul esențial 
al întregii dezvoltări istorice — 
realizarea fericirii și demnității 
lui. (Aplauze puternice). Școala 
este chemată să sădească în con
știința tineretului de pretutindeni 
voința hotărîtă de a aboli orice 
dominație și asuprire a altor po
poare, reziduurile rușinosului sis
tem colonial, practicile neocolonia- 
lismului, de a se -ridica împotriva 
rasismului, a curentelor neofascis
te, a oricăror ooncepții obscuran
tiste, retrograde. Numai așa ea 
poate influența în sens nobil, 
constructiv, evoluția viitoare a so
cietății, poate contribui la înfăp
tuirea viitorului luminos al uma
nității.

După cum este cunoscut, în viața 
Internațională contemporană se 
produc profunde deplasări șl 
transformări înnoitoare. Popoarele 
înțeleg tot mai clar necesitatea de 
a pune capăt pentru totdeauna ve
chii politici de dominație, forță și 
dictat în relațiile internaționale, 
de a instaura relații noi, bazate pe 
respectarea dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî singur destinele, 
pe egalitate deplină între toate 
națiunile, pe principiile indepen
denței și suveranității naționale, 
pe colaborare reciproc avantajoasă.

(Continuare în pag. a IlI-a)

ÎN ZIARUL DE AZI:
• Gazul metan poate 

fi superior valorifi
cat numai în retor
tele chimiei.

• Efortul pentru efi
cientă și problema 
indicatorilor econo
mici (II)

© Cum se desfășoară 
transportul porum
bului contractat la 
bazele de recepție

• Recuperări imperios 
necesare pe șantie
rele de locuințe

• Rubricile noastre : 
cronica filmului, fap
tul divers, sport

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a înmî- 
nat. luni, intr-un cadru solemn, 
înalte distincții ale Republicii 
Socialiste România unor repu- 
tați oameni de știință, artă și 
cultură, ca semn al deosebitei 
prețuiri pe care conducerea par
tidului și statului o acordă în
delungatei și rodnicei lor acti
vități.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănes- 
cu. Gheorghe Pană, Ilie Verdeț, 
Dumitru Popescu, Cornel Bur
tică, Miron Constantinescu, Mi
hai Dalea, Mihai Gere și Con
stantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat.

Erau prezente, de asemenea, 
personalități ale vieții științifice 
și culturale.

Pentru îndelungată și rodnică 
activitate științifică, didactică și 
obștească, cit și pentriî contri
buția ce au adus-o la făurirea 
societății socialiște multilateral 
dezvoltate in patria noastră, to
varășului Miron Nicolescu. pre
ședintele Academiei Republicii 
Socialiste România, i-a fost con
ferit ordinul „Victoria socialis
mului", cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 70 de ani, iar tovară
șului prof. univ. Constantin Din- 
culescu, ordinul „23 August" 
clasa I, cu prilejul împlinirii 
vîrstei./ de 75 de ani. Tovarășul 
Ludovic Takacs, profesor la Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" din 
Cluj, a fost decorat cu ordinul 
„23 August" clasa I, pentru con
tribuția deosebită la opera de 
construire a socialismului în 
patria noastră, cu prilejul îm
plinirii vîrstei de 65 de ani.

Au fQst distinși, pentru acti- 
t ^viUitqa iqț.lpdjdungată. și. merit#r

(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a intilnit 
cu delegația Partidului Comunist Israelian

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, s-a întîlnit, la 26 
noiembrie, cu delegația Partidului 
Comunist Israelian, formată din to
varășii Samuel Mikunis, secretar 
general al C.C. al P.C.I., și Eliahu

Județul ilfov a îndeplinit planul 
pe primii trei ani ai cincinalului

La 26 noiembrie a.c., oamenii 
muncii din întreprinderile indus
triale ale județului Ilfov au ra
portat îndeplinirea, cu 35 de zile 
mai devreme, a sarcinilor de plan 
pe primii trei ani ai cincinalului la 
producția marfă șl prestări de ser
vicii. Acest succes creează posibi
litatea ca pină la sfirșitul anului 
1973 să se obțină o producție su
plimentară de circa 540 milioane 
lei.

Producția suplimentară din pri
mii trei ani ai cincinalului se ma
terializează in 20 149 mc prefabri
cate din beton armat, mobilă In 
valoare de 25,6 milioane. 483 tone 
fire bumbac. 29 700 metri pătrați 
covoare. 1 989 tone conserve de 
carne. 1 018 tone brinzeturi. peste 
119 mii tone furaje combinate și 
In alte produse.

O contribuție importantă la ob

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimați tovarăși,

Doresc ca, în numele Comitetu
lui Central al partidului, al Con
siliului de Stat, al Consiliului de 
Miniștri, precum și al meu perso
nal, să vă adresez tuturor cele mai 
calde felicitări cu prilejul înmînă- 
rii acestor înalte ordine ale Repu
blicii Socialiste România. Desigur 
că prilejul acordării acestor înalte 
distincții este legat de împlinirea 
unei anumite vîrste, dar am dorit 
ca, prin aceste ordine pe care Con
siliul de Stat vi le-a acordat, să 
dăm, totodată, o înaltă apreciere 
activității pe care fiecare dintre 
dumneavoastră ați depus-o în ser
virea intereselor poporului român, 
a cauzei socialismului și dezvoltă
rii patriei noastre.

E cunoscut rolul științei, al artei 
și culturii, în general, în dezvolta
rea societății omenești — așa cum 
se știe că înflorirea oricărei știin
țe și culturi este legată de realiza
rea unei temeinice baze materiale ; 
dar, de fapt, între acestea există 
o strînsă interdependență și con
diționare reciprocă. In condițiile 
de astăzi, cînd România realizează 
o impetuoasă dezvoltare econo
mică și socială, știința ocupă un 
rol tot mai important în asigura
rea acestui progres ; așa după cum, 
îp condițiile ridicării, nivelului, ge
neral de viață al poporului, arta și 
cultura au rol important în efor
turile de a îmbogăți viața spiri

Druckman, președintele Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.I.

La întîlnire au participat tova
rășii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.

ținerea acestui succes au adus șan
tierele navale din Giurgiu și Olte
nița. Întreprinderea de poduri din 
beton de la Giurgiu, Schela de ex
tracție Cartojani. filatura de bum
bac Oltenița, filatura și finisajul 
Balotești. întreprinderea pentru 
industrializarea laptelui, Întreprin
derea pentru cultura și fermenta
rea tutunului din Urziceni. între
prinderea de industrie locală Ol
tenița. fabricile de nutrețuri com
binate de la Giurgiu, Crevedia și 
Periș.

In telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către Comi
tetul județean Ilfov al P.C.R.. ee 
spune, printre altele :

Cu sentimentul Înaltelor înda
toriri și răspunderi ce ne revin din 
documentele Congresului al X-Jea 
si ale Conferinței Naționale ale 

tuală a omului, de a o face cît mai 
frumoasă, mai plăcută.

Acordarea acestor înalte distinc
ții unor personalități de seamă ale 
științei, artei și culturii românești 
demonstrează încă o dată grija și 
preocuparea partidului nostru de 
a asigura dezvoltarea pe multiple 
planuri a întregii noastre societăți, 
de a face ca făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate să 
ducă la dezvoltarea armonioasă a 
tuturor doipeniilor de activitate, 
astfel ca fiecare sector al activită
ții umane să-și aducă contribuția 
la progresul general al națiunii 
noastre. Fără îndoială că la aceas
tă activitate își aduc, deopotrivă, 
contribuția toți' oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, că 
întărirea colaborării și unității 
dintre ei constituie o chezășie a 
dezvoltării societății noastre, a 
progresului și bunăstării întregu
lui popor.

Sînt convins — și exprim prin 
aceasta convingerea partidului 
nostru — că fiecare dintre dum
neavoastră, toți oamenii de știin
ță și cultură vor face totul și în 
viitor pentru a contribui Ia înfăp
tuirea programului elaborat de 
Congresul al X-lea al partidului, 
la cauza bunăstării și fericirii în
tregului nostru popor.

Cu această - convingere, vă urez 
success tot mal mari în activitatea 
dumneavoastră viitoare, multă să
nătate și fericire ! (Aplauze).

Cu prilejul convorbirii a avut 
loc un schimb de vederi în legă
tură cu unele probleme ale vieții 
IntemaționalQ actuale și îndeosebi 
ale situației din Orientul Apro
piat.

Convorbirea a avut loc într-o 
ambiantă cordială, tovărășească.

partidului, vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom face totul pentru aplicarea 
în practică a prețioaselor indicații 
date de dumneavoastră, neprecupe- 
țind nici un efort pentru îndepli
nirea sarcinilor ce revin județului 
nostru.

Oamenii muncii din județul Il
fov. sub conducerea nemijlocită a 
organelor și organizațiilor de partid, 
sint ferm hotâriți ca in 1974 — 
anul celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării României de sub jugul 
fascist și al Congresului al Xl-lea 
al partidului — să muncească cu 
entuziasm, cu pasiune și dăruire, 
astfel ca prin rezultatele ce le vor 
obține să îndeplinească cincinalul 
Înainte de termen, contribuind la 
înflorirea patriei noastre, la ridi
carea ei pe noi trepte ale progre
sului și civilizației.
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în ansamblul resurselor energe
tice ale țârii, gazul metan deține 
un loc important Dar, ca orice a- 
acmcnea resursă, gazul metan nu 
«** “ inepuizabil. Tocmai de aceea, 
utilizarea cit mal rațională a aces
tuia, prevcnlrra consumurilor exa
gerate, a risipei reprezintă sarcini 
majore stabilite prin hotftrîrra Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
și Decretul Consiliului de Stat. în 
aceste documente de excepțională 
Însemnătate, concomitent cu direc
țiile de acțiune pentru raționali
zarea cons-umulul de gaz metan 
drept combustibil. In diverse sec
toare ale economiei naționale (si, 
In primul rînd. In domeniul termo- 
encrgrtic) se subliniază necesita
tea intensificării preocupărilor pen
tru valorificarea lui superioară prin 
procese de chimizare.

Trebuie arătat din capul tocului 
că această cerin
ță stringentă este 
dictată de rațiuni 
economice bine 
fundamentate, In 
sensul că. prin 
chimizare, gazu
lui metan i se 
asigură cea mal 
înaltă valorifica
re. Calculele ara
tă că. în proce
sele de chimizare, /A /Tfc M
valoarea unui mc- ■ p J ft M E fi
tru cub dc g*z  M M Q J X”M |
metan creste in iLF X/ 
medie de 20 de 
ori. comparativ cu 
folosirea tui drept ____ _
combustihil. Re- TA TȚTȚTS fi
foriledUImnoriante |>| I ft/l

ce se pierd prin I V E I IVI
utilizarea nera- X 1 skJ XT Ji
tională a gazului 
metan ca com-
bustibil. inginerul ■■■■■■■■ 
Teodor Șuteu, di
rector „ 1 _2 ___
chimic din Făgăraș, nc-a spus :

— Dacă numai inlr-o centrală 
termoenergeticâ de capacitate re
dusă, ca a noastră, consumăm gaz 
metan din care se pot obține, prin 
chimizare, circa 1 000 tone îngră
șăminte chimice complexe pe zi, 
nu-1 greu să ne imaginăm ce va
lori uriașe se pierd prin utilizarea 
gazului metan ca combustibil in 
centrale ca cele de la Mintia. 
Ișalnița sau Luduș, care au un 
consum de cîteva zeci dc ori mai 
mare. Iată de ce consider bine 
venite recenta hotărire a Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
precum și Decretul Consiliului de 
Stat care, sint sigur, vor pune 
ordine in folosirea gazului metan, 
in sensul înlocuirii Iui in centra
lele termocnergetice cu combusti
bili solizi, urmind ca gazului me
tan să t se confere o valorificare 
superioară prin chimizare.

Bineînțeles, acesta nu este unicul 
argument care pledează in favoa
rea chimizării gazului metan. Ar 
mai fi de amintit și faptul că pro
dusele obținute din gaz metan se 
realizează, în toate cazurile, la un 
preț de cost mult mal scăzut decît 
cin alte materii prime. Gazul 
metan românesc este de o înaltă 
puritate (99 la sută metan). Ca a- 
tare, nu mai este 
supus In prealabil 
cate procese dc 
cum se întîmplă 
ținute din alte 
(cărbuni) sau

utilizat și la noi pină de curind. 
Valorificarea gazului metan prin 
chimizare oferă posibilități practic 
nelimitate de fabricare. In condiții 
economice, a unei largi game de 
produse de origine naturală : pe de 
altă parte, din aceasta se obțin 
produse noi, inexistente in natură, 
extrem de utile economici na
ționale, ca fibre și fire sintetice, 
îngrășăminte chimice, mase plasti
ce. rășini sintetice ș.a.

Cum se știe. In ultimii 10—U 
ani. in țara noastră s-au înregis
trat rezultate notabile pe linia chi
mizării gazului metan. Gama pro
duselor fabricate din aceasta va
loroasă materie primă, ca $i dome
niile de utilizare a acestora s-au 
lărgit mult. In multe din cele mai 
importante unități rIo Industriei 
chimico, materia primă utilizată o 
constituie cu precădere această

loarc tot mal ridicată, cu vaste în
trebuințări in cele mai diverse 
ramuri ale economiei naționale. 
Ce înseamnă adincirea chimizării, 
nc-o demonstrează Inginerul Anto- 
niu llipp, do la Combinatul chimic 
din orașul Victoria :

— Pornind de la produsele pri- 
mnre obținute la noi, ca amoniac, 
acid azotic, uree, metanol, am 
reușit, prin adincirea proceselor 
tehnologice, sft fabricăm o gamă 
mult mni largă de produse cu o 
valoare mal ridicată, intre care 
„fnmllia'' dc rășini sintetice utili
zate in industria lemnului, meta
lurgic, industria textilă, a hîrliel, 
In construcții, la care se adaugă 
„familia1' schimbătorilor de ioni.

■ Evident, după cum ni s-a spus, 
ceea ce s-a realizat la Victoria tre
buie apreciat doar ca un Început. 
Gama produselor care pot fi ob-GAZUL METAN

general al Combinatului

necesar să fie 
unor compli- 

purificare, așa 
cu gazele ob- 
materii prime 

___ ,chiar cu ’ gazele' 
naturale. în care scop se aipcleâză 
la instalații complexe costisitoare. 
Metanolul și formaldehida. ca să 
ne referim doar la două exemple, 
se obțin din gaz metan la un preț 
cu 50 la sulă și, respectiv, cu 90 
Ia sută mai mic decît s-ar realiza 
prin distilarea lemnului, procedeu

prețioasă hidrocarbură. Dar, așa 
cum a rezultat cu prilejul unor in
vestigații in rîndul multor specia
liști și cadre de conducere din do
meniul chimiei, deși meritorii, re
zultatele obținute pină acum in di
recția chimizării gazului metan nu 
pot fi considerate ■----
ele situindu-se sub 
bilităților de care 
noastră. Faptul că ___ ...
peste 7 la sută din consumul to
tal de gaz metan al țării se înre
gistrează la această oră in proce
sele de chimizare spune mult în 
acest sens. Analizînd succint reali
zările de pină acum, stadiul în 
care se află chimizarea gazului 
metan la noi, inginerul Nicolaie 
Merjanov, șef de secție la institu
tul „Chimigaz" din Mediaș, nc-a 
relatat :

— Merită remarcat că, in ultimii 
ani. cercetătorii institutului nostru, 
ca și cei din unitățile de produc
ție — pornind de la produsele de 
bază obținute din gaz metan, intre 
care acetilena, amoniacul, ureea, 
metanolul, au reușit să realizeze o 
gamă largă de produse, cum sint 
noi sortimente de rășini sintetice 
si mase plastice, intermediari or
ganici și textili ș.a. Dar rezultatele 
de pină acum, evident, nu pot 
mulțumi și, așa cum a stabilit con
ducerea partidului, trebuie să ac
ționăm cu mai multă hotărire pen
tru recuperarea rămînerii in urmă 
existente in acest domeniu.

După părerea interlocutorului 
nostru, dispunem de baza nece
sară -pentru adincirea cercetării înv. 
vederea chimizării gazului metan. 
A sosit timpul să se treacă la o 
etapă superioară in cercetare — și 
anume, la ceea ce se numește chi
mie fină, la acea chimie care, 
prin adincirea proceselor tehnolo
gice, să asigure produse cu o va-

satisfăcătoarc, 
nivelul posi- 

dispune țara 
doar cu ceva

ținute prin adincirea In conti
nuare a chimizării gazului metan 
poate fi in continuare lărgită. 
Condiții în acest scop există ; 
se impune insă ca cercetă
torii din cadrul institutelor spe
cializate să-și aducă într-o mai 
mare măsură contribuția in acest 
domeniu. Importantă este, de a- 
semenea, și o altă problemă. Chiar 
și in procesul chimizării, datorită 
unor tehnologii depășite, a utila
jelor cu nivel tehnic scăzut sau 
cu un grad de uzură ridicat, de
seori se irosesc cantități impor
tante de gaz metan.

— Cel mai șocant 
de risipă — ne-a

exemplu 
_  ___„„ .._ .. informat 
inginerul Valentin Aldca, director 
adjunct științific al institutului 
„Chimigaz" — îl oferă obținerea 
negrului de fum de canale, rezul
tat din arderea gazului metan in 
instalații rudimentare, procedeu 
vechi de circa 30 de ani, cu un 
randament de numai 3 la sută. 
Pierderile înregistrate prin acest 
procedeu sint destul de mari. S-a 
calculat că din gazul metan consu
mat în acest mod, intr-un an, se pot 
obține produse chimice cu o valoare 
de 80 de ori mai mare dccit a ne
grului de fum. Nu-i greu de ima
ginat ce avuție uriașă se putea rea
liza. sub această formă, de-a lungul 
anilor. Aflăm că. recent, Ministerul 
Industriei Chimice ar fi luat hotă
rî rea ca negrul de fum, de calitatea 
respectivă, să fie obținut prin alte 
procedee tehnologice, cu randamente 
superioare. Este un fapt pozitiv, dar 
rare hd îtiâlbufete ajuta cu1 Wtntftf la"‘ 1 
recuperarea, in favoarea economiei 
naționale, a prejudiciilor de pină 
acum.

Exemple de folosire nerațională 
a gazului metan se întilnesc și in 
cazul altor procedee de chimizare.

— Adevărul este — ne-a relatat

Inginerul Nicolaie Paladl, director 
al întreprinderii chimice din Riș- 
nov — că, In chimizare*  gazului 
molan, nn so merge In toate cazu
rile pe cele mal optime soluții, in 
special in ceea ce privește obți
nere» produselor secundare, rezul
tate din cracarea gazului metan, 
și azi, in unele unltățt, din proce
sul de cracare rezultă hidrogenul { 
acesta fio că se mai arde In at
mosferă. fio că Se utilizează câ 
combustibil in centrale termice. In 
loc să fie folosit mal degrabă la 
obținerea altor produse valoroase. 
Iată de ce se impune găsirea unor 
noi procedee tehnologice de craca
re, mai avansate, comparabile cu 
cele din alte țări.

In chimizarea gazului metan «o 
IntimDină si unele greutflti. După 
ooinla Inginerilor Dan Șandru șl 
Marius Brghegcanu, din cadrul In

stitutului „Chl- 
migaz“, pentru 
recuperarea râ- 
mincril in urmă 
și creșterea efi
cienței economico 
a cercetărilor tre
buie luate unele 
măsuri, cum ar 
fi : .simplificarea 
metodologiei de 

ț $ obținere a aviză-
>- -u yv riIor ,n scopulB fiW MM H micșorării cit mal

M M #"■ ■ mult posibil a pe-
L ■ V/ hJL w rioadei de omolo

gare șl transpu
nere in producție 

Wa noilor tehnolo
gii șl proiecte de 
instalații. în ca
zul realizării unor 
noi produse și fo
losirii lor în prac
tică este necesară 
o mai strânsă co- 

*1■■■■■■■■■a» laborare intre cer
cetători, proiec

tant! și beneficiari. Această cerință 
vizează, in special, conlucrarea din
tre specialiștii institutului „Chimi
gaz" șl ai institutelor de cercetări 
pentru industria textilă șl pielărie. 
De asemenea, in vederea creșterii 
coeficientului de valorificare a ga
zului metan s-ar impune ameliora
rea tehnologiilor actuale dc obținere 
a unor produse și Însușirea intr-un 
timp cit mai scurt a tehnologiilor 
noi. mai eficiente. Este cazul, ca 
să ne referim .doar la un exem
plu. procedeelor de cracare a ga
zului metan. în străinătate se a- 
plicâ asemenea procedee (cracarea 
cu plasmă), cu un randament net 
superior celor folosite în tara noas
tră.

Gazul metan constituie una din 
cele mai prețioase resurse naționa
le. Iată de ce se impune în modul 
cel mal energic să fie închise orice 
„canale" de risipă $i să se asigure 
o maximă eficiență in utilizarea 
acestei hidrocarburi. Problema nu e 
deloc simplă. Dar cu cit va fi solu
ționată mai repede, cu atît va fl mal 
bine pentru economia națională, 
pentru noi toți. în Decretul Consi
liului de Stat sint prevăzute măsuri 
de mare importanță pentru restrin- 
gerea și eliminarea treptată a uti
lizării gazului metan în procesele 
de ardere. Gazul metan va fl desti
nat in principal pentru chimizare șl 
trebuie cruțat pentru a se asigura 
industriei chimice materia primă 
necesară intr-o, perioadă cit mai.ln- 

’ deîunyiU, ăsndl ’ca' prin valorifi
carea superioară să se fabrice noi 
și noi produse utile țării, oameni
lor muncii, exportului.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii*  

____  J
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LA CPL. TG. JIU

Un nu hotărit risipei de masă lemnoasă
Cele cinci fabrici ale 

Combinatului de pre
lucrare a lemnului din 
Tg. Jiu (de mobilă, 
cherestea, placaj, PAL 
și furnire) folosesc zil
nic drept materie pri
mă o cantitate impre
sionantă de masă lem
noasă. Procentul de 
numai 0.7 la sută de
șeuri pare la prima 
vedere limita maxima 
de prelucrare a lemnu
lui, bariera in fata că
reia. atit eforturile 
oamenilor, cit $1 posi
bilitățile utilajelor se 
opresc neputincioase. 
Așa s-a crezut multă 
vreme. Dar privit sub 
alt unghi, acest pro
cent minim înseamnă, 
de fapt, mai bine de 
4 tone masă lemnoasă 
care părăsește zilnic 
fabricile complexului, 
nemaiputînd fi între
buințată decit drept 
combustibil. Iată de 
ce. în ultimul timp, 
eforturile colectivului 
de aici s-au îndreptat

către reducerea conti
nuă. prin toate mij
loacele. a procentului 
de așa-zise deșeuri. $1 
rezultatele au început 
să apară. De curind. la 
fabrica de PAL a fost 
pusă in funcțiune o 
nouă instalație de us
care a așchiilor, capa
bilă să valorifice mai 
bine de 2 tone zilnic 
de deșeuri. Concepută 
și realizată in întregi
me de colectivul com
binatului, noua insta
lație înlocuiește cu re
zultate excelente o alta 
similară, adusă din im
port ridicînd conside
rabil si calitatea PAL- 
printr-un grad mai 
ridicat de uscare a 
așchiilor. Rezultatele 
de pină acum confir
mă prevederile : noua 
instalație va spori cu 
70 000 mp PAL obți
nuți peste prevederile 
planului pe anul 1974, 
numai pe seama valo
rificării deșeurilor.

— Tot in vederea fo

losirii mai chibzuite a 
masei lemnoase, colec
tivul nostru a trecut 
Ia elaborarea unei noi 
tehnologii de fabrica
ție la mobila de export 
— ne spune tovarășul 
Anatolie Druță, ingi- 
ner-șef al combinatu
lui. La ultimele două 
tipuri de scaune in
troduse in fabricație, 
sint folosite repere de 
cherestea de mici di
mensiuni, repere care, 
pină acum, aveau des
tinații inferioare. In 
felul acesta, circa 350 
mc cherestea scurtă șl 
subscurtă vor fi folo
siți la produsele pen
tru export numai îna- 
cest an : în același 
timp, aceeași cantita
te de cherestea lungă, 
care este astfel înlo
cuită. va lua o altă 
destinație, fiind supe
rior valorificată.

Mîhaî 
DUMITRESCU 
corespondentul 
„Scînteii*
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In sacfia de mașini de ridicat de la întreprinderea mecanică din Timișoara, echipa condusă de Ihe Cîrcio- 
ban lucreozâ la asamblarea cărucioarelor pentru podurile rulante destinate platformei industriale de 

la Tirgoviște Foto : E. Dlchiseanu

EFORTUL
PENTRU EFICIENȚĂ

și problema indicatorilor economici (II)
în ziarul nostru de simbătă, 24 noiembrie a.c., In cadrul „mesei rotun

de", s-au prezentat opinii ale unor specialiști din economie privind In
dicatorul producției globale și influența acestuia asupra eficienței acti
vității economice, accentuarea laturilor calitative in fiecare întreprindere, 
integrarea indicatorilor exlsiențl in procesul dc conducere. Partea a 
Il-a a dezbaterilor este consacrată perfecționării sistemului de indi
catori, in așa fel incit la fleoare produs, in fiecare unitate și ramură 
industrială să se asigure dimensionarea reâUstă a raportului efort- 
efect economic, precum și Impulsionarea creșterii eficienței în acti
vitatea din sfera producției materiale.

Sisteme stimulative
Redacția r Din discuțiile de 

pină acum a reieșit faptul că, 
in ceea ce privește sistemul 
indicatorilor de eficiență eco
nomică, neajunsurile se referă 
atit la imperfecțiunile unor in
dicatori, care ii fac insuficient 
de stimulativi, de expresivi, 
cit și la modul In care aceștia 
sint utilizați in procesul de 
conducere a activității produc
tive. Care sint, după părerea 
dv., remediile, ce soluții pro
puneți pentru îmbunătățirea 
conținutului și întărirea rolu
lui indicatorilor de eficiență in 
ansamblul activității economice?

MIHAI CAPATA : întăresc și eu 
aprecierea potrivit căreia eficiența, 
fiind un fenomen complex, cu mul
te aspecte, uneori schimbătoare, in 
funcție de unghiul din care este 
analizată, nu poate fi caracterizată 
printr-un singur indicator. Nu nu
mai atit; in problema eficienței, 
consider că este indicat să dispunem 
de mai multe sisteme de indicatori 
legate, intre*  ela : un sistem pentru
determinarea eficienței producției , 
diferitelor produse care se fabrică 
în întreprinderi și in economia na
țională, precum și un sistem pentru 
caracterizarea eficienței întreprin
derilor, ramurilor și a producției 
sociale in ansamblul său. Primul 
sistem menționat ar permite să se 
răspundă, ' in fiecare caz în parte, 
la intrebarea ; în ce măsură un anu
mit produs este eficient pentru în
treprinderea care-1 fabrică, pentru 
ramura din care aceasta face parte, 
pentru economia națională. Nu cred 
că este cazul să mai subliniem că 
unul și același produs, judecat la 
nivelul Întreprinderii, al ramurii 
sau al economiei naționale, poate să» 
apară lntr-o lumină diferită sub as
pectul eficienței sale. Necesitatea do 
a avea mai multe sisteme <le indi
catori in vederea măsurării eficien
ței rezultă din faptul că, cu cit ne 
ridicăm de la produse individuale 
spre ansamblul producției sociale, 
de la unitățile de producție de ba2ă 
către ramuri și economia națională 
în întregul său, cu atît aspectele pe 
care le îmbracă eficiența devin mai 
complexe. Iar dimensiunile feno
menului studiat ce se cer măsurate, 
pentru o corectă caracterizare, sint 
mai numeroase. Existența mai mul
tor sisteme de indicatori pressupune 
și realizarea unei legături logice in
tre ele, iniprlmindu-se acestora un 
caracter unitar — sub aspectul defi
nirii, calculului, semnificației — 
care 8ă permită comparațiile in ce 
privește gradul de eficiență intre 
diferite produse și servicii, indepen
dent din ce ramură fac parte, intre 
unitățile economice din aceleași ra
muri și din ramuri diferite.

CONSTANTIN PINTILIE : Indi
catorii de eficiență, după părerea 
mea, ar trebui să îndeplinească cî
teva calități. în primul rînd, să ex
prime clar Șl exact legătura dintre

eforturi, rezultate șl aportul fiecărui 
participant in procesul de producție 
și, Implicit, să stimuleze preo
cuparea proprie pentru reduce
rea cheltuielilor nejustiflcatc. Apoi, 
să măsoare costul unei ore de pro-

ducție pe locuri de muncă, secții da 
producție și întreprindere, funda
mentul organizării întregii gestiuni 
a acestor subdiviziuni și, totoda*.?.,  
să stimuleze asumarea de sarcini 
suplimentare de către colectivele de 
muncă. Este necesar a se stabili, de 
asemenea, o legătură organică intra 
activitatea inginerului și economis
tului, respectiv, intre activitatea teh
nică șl tehnologică și cea eoonomico- 
organizatorică. Dar nu numai atit; 
indicatorii trebuie astfel așezați in
cit să permită celor care conduc 
procesele de producție, activitatea 
economică, sesizarea operativă a 
abaterilor de la normă și plan, pen
tru a se lua măsuri Imediate de În
lăturare a deficiențelor șl de gene
ralizare a experienței pozitive.

un
Redacția : Aveți In vedere, 

concret, un asemenea sistem 
de indicatori de eficiență ?

CONSTANTIN PINTILIE : Da. El 
s-a experimentat la întreprinderea 
de mașini-unelte și agregate Bucu
rești

VASILE CLONDA : în legătură 
cu acest sistem de Indicatori de efi
ciență aș dori să fac unele apre
cieri. Din experiența noastră, ca șl 
din analizele efectuate de laboratorul 
de conducere a unităților industriale 
de la Academia de Studii E- 
conomice in colaborare cu spe- 

. 7cialiști-; din multe întreprinderi 
industriale, rezultă, că introdu
cerea tnetodei normative de planifi
care și evidență a cheltuielilor de 
producție, precum și determinarea 
costului pe ora de funcționare a 
unui loc de lucru sau a unei activi
tăți (dc servire a producției) pot 
crea indicatorii care să răspundă 
cerințelor de delimitare a eficienței 
activității fiecărui salariat, a fiecă
rei colectivități din cadrul întreprin
derii. în esență, acești indicatori ar 
fi reprezentau de nivelul abaterilor 
(eficiente sau deficiente) față de 
normele, normativele sau limitele 
prevăzute în documentațiile tehnice 
elaborate în faza de proiectare a 
produselor, a proceselor tehnologice, 
și de nivelul costului activității 
proprii a fiecărei colectivități. în 
valori relative sau absolute, acești 
indicatori pot fi în unele cazuri 
centralizați la nivelul ramurii indus
triale și, ceea ce este mai important, 
pot fi comparați intre întreprinde
rile aceleiași subramuri.

experiment
GHEORGHE ȘICÂ t $i eu sint de 

părere că trebuie să promovăm mai 
larg metodele moderne de calcul al 
costurilor produselor, mă refer la 
metodele normative, al costurilor 
standard ș.a., deoarece la noi predo
mină metodele pe faze și comenzi. 
Socotesc că a venit timpul să lichi
dăm rămînerea in urmă în acest 
domeniu, practicile rutiniere, să ac
ționăm cu fermitate pentru promo
varea noului, atît noi, economiștii, 
cit și conducătorii întreprinderilor 
care, neintereslndu-se in profunzime 
de problemele costurilor, acceptă 
metode învechite de lucru.

DECEBAL URDEA { Trebuie aâ 
avem în vedere ca. perfectionlnd 
sistemul de indicatori de eficiență, 
să nu complicăm munca de evidență 
din întreprinderi, ci, dimpotrivă, să 
o simplificăm. Simplificare nu în
seamnă insă simplism. Cred că dis
punem la ora actuală de largi posi
bilități de reducere a evidențelor 
inutile, de lichidare a paralelismelor 
în sistemul informațional. Dar nu 
trebuie să renunțăm la unii indica
tori care măsoară eficiența produc
ției. Va trebui să adoptăm desigur 
unele metode modeme de cunoaște
re operativă a principalelor elemen
te ale cheltuielilor unei întreprin
deri. Nu vom renunța insă la meto
dele care permit determinarea pre
țului de cost în totalitatea sa, chiar 
dacă se referă la perioade trecute, 
Intrucît numai atunci vom avea o 
oglindă fidelă a cheltuielilor efec
tuate, a cauzelor care au determinat 
anumite neajunsuri financiare.

Indicatori care întrunesc consensul

Recoltarea $1 transportul produse
lor agricole din cimp s-a încheiat 
Mare parte din porumb a fost de
pozitat cu grijă în magaziile proprii 
ale unităților agricole sau in cele 
ale bazelor de recepție. Pentru re
alizarea integrală a fondului de stat 
este necesar ca toate cooperativele 
agricole să livreze cantitățile de po
rumb contractate și cele datorate 
pentru plata lucrărilor S.M.A. Timpul 
fiind foarte înaintat — in unele zone 
a Început să ninEă — se cere ca 
transportul produselor să fie intensi
ficat Cum se desfășoară această ac
țiune ? Iată constatările făcute de 
corespondenții noștri in județele 
Brăila și Arad.Pină în seara zilei de 23 noiem
brie, cooperativele agricole din ju
dețul Brăila au livrat 03 la sută din 
cantitățile de porumb prevăzute la 
fondul de stat. La aceasta se adaugă 
cantitățile predate la fabricile de 
nutrețuri combinate. Numeroase uni
tăți și-au organizat temeinic trans
portul in baze, achitind din vreme 
obligațiile asumate, jar apoi au livrat 
suplimentar Însemnate f-miitati. 
Cooperativa agricolă Tudor Vladimi- 
rcscu a vindut statului peste preve
derile contractuale 389 tone de po
rumb. Scorțaru Vechi — 539 tone.

Scinteia“-însurătei — 440 tone. Vic
toria __ 4RS tone, Pitulați — 553 tone. 
I> asemenea, cooperativa Agaua. si
tuată in Insula Mare a Brăilei, a vin- 
dut peste plan «1 ton» porumb, țar 
cooperativa asricolâ Clocita — 4-2 
tone. La bazele de recepție, spre 
deosebire de anii trecuți. porumbul 
a fost depozitat cu grijă, evitindu-se

pierderile din timpul păstrării. A- 
ccasta se datorește si faptului că in 
1973 s-au extins capacitățile de de
pozitare cu incă 246 pătule și s-au 
instalat noi utilaje de condiționare, 
uscare și transport, precum și un 
usrător de mare capacitate.

In unele cooperative există încă 
mari cantități de porumb strânse in

pătule chiar in incinta uneia din cele 
două cooperative agricole. Dar. in 
timp ce cooperativa din Lanurile, 
aflată la 6—7 km. a livrat suplimen
tar 533 tone porumb, cele două uni
tăți din Viziru, deși în ultima săptă- 
mină au impulsionat ritmul trans
porturilor, mai au incă unele restan
te. Astfel, cooperativa agricolă „V. I.

tru ca toate cooperativele agricole 
să-și achite integral obligațiile asu
mate față de stat și să pună la a- 
dăixjst de intemperii întreaga recoltă.

In unitățile agricole cooperatiste 
din județul Arad, pe lingă alte lu
crări de sezon, cum sint Încheierea 
arăturilor de toarrtiă și fertilizarea 
ogoarelor, cooperatorii acordă o deo-

Cm se desfășoară nwrîd porumbului 
contractat la bazele de recepție

grămezi, „depozitate1*,  chipurile. In 
centrele gospodărești, de fapt sub 
cerul liber. în unele cazuri porum
bul este pus in pătule, dar acestea 
sint descoperite. Intr-o asemenea si
tuație se află cooperativa agricolă 
„GriviU roșie“-însurăței. Obținind 
o producție mare, s-au angajat să 
vindă statului 1 385 tone, lucru lău
dabil. Numai că pină acum n-au 
fost transportate decit 680 tone, deși 
baza de recepție „Bărăganul" este in 
apropierea comunei. La cooperativa 
Viziru intilnim o altă situație. Aici, 
In Înțelegere cu LV.C., s-au construit

Lenln" mai are de livrat 190 tone, 
iar ,,23 August" — 148 tone de po
rumb. Iată de ce 6e impune o mai 
bună organizare a muncii pentru ca 
angajamentele asumate să' fie înde
plinite in totalitate. La cooperativa 
agricolă Romanu, locurile spe
cial amenajate pentru depozitare sint 
goale, in vreme ce cantități Însem
nate de porumb se afiă prin curtea 
sediului. Această stare de lucruri 
trebuie grabnic înlăturată.

Rezultatele de ansamblu bune ale 
județului nu trebuie să constituie un 
motiv de slăbire a eforturilor pen-

sebită atenție transportului și livră*-  
rii produselor agricole. In special a 
porumbului, către fondul centralizat 
al statului. „în ultima perioadă, or
ganele agricole județene au luat mă
suri pentru impulsionarea ritmului 
de livrare a porumbului în bazele 
de recepție, astfel incit termenul 
fixat pentru încheierea acestei ac
țiuni să fie respectat — ne declara 
tovarășul Carol Baciu, directorul 
I.V.C. Arad. Viteza medie zil
nică de preluare la bazele noastre 
este de 309—400 tone". Firește, acest 
ritm ar putea fi mult îmbunătății

dacă unele unități agricole coopera
tiste, îndeosebi cele din Seleuș, 
Chelmac. Iratoșu, Grăniceri, Zădă- 
reni și Clntel ar urgenta transportul 
porumbului. în acest sens este ne
cesar să se organizeze mai bine ac
tivitatea zilnică a mijloacelor exis
tente incit să nu se suprapună cu 
transportul sfeclei de zahăr către fa
brici sau al Îngrășămintelor natu
rale in cimp. în județul Arad sint 
multe exemple de bună organizare 
a transportului și livrării porumbului 
către fondul de stat, indeosebl In 
cooperativele din Nădlac, Sîntana, 
Bujac-Arad, Apateu, Vinga, Mailat, 
Semlac, Susag și altele. De aseme
nea, numeroase unități, printre care 
cele din Mișca, Șofronea, Dorobanți, 
Tumu, Pleșcuța, Șomoșcheș. Apa
teu, Neidorf etc., au depășit pla
nul la livrările de porumb către fon
dul statului. Totodată, numeroși 
cooperatori din Apateu, Cintei, Fis
cul, Vărșand, Horia, Olari șl din 
alte localități au hotărit să vindă 
statului intre 300 și 500 kg porumb 
de familie din producția realizată po 
loturile personale sau din surplusul 
realizat din retribuția in natură In 
cadrul acordului global. Numai pe 
această cale se va livra suplimentar 
la fondul de stat peste 1 000 tone po
rumb boabe. Acțiunea este In curs 
de desfășurare șl cuprinde toate coo
perativele agricole din județ care au 
obținut recolte bune de porumb.

ION PREDESCU :
Insă mai mult și la __________ ...
locuirii unor indicatori cu alții, mai 
expresivi. în sectorul economiei fo
restiere și al materialelor de con
strucții se experimentează, la șapte 
unități, indicatorul „producție netă". 
Primele concluzii sint in favoarea 
acestui indicator : producția netă 
cuprinde, în esență, totalitatea chel
tuielilor de muncă vie și a elemen
telor plusprodusulul dintr-o anumită 
perioadă; prin ea se realizează urmă
rirea volumului activității pe o anu
mită perioadă șl se asigură compa- 
rabilitatea in timp a datelor referi
toare la volumul acestei activități. 
Producția netă, neincluzind în com
ponența sa cheltuielile materiale, nu 
este „umflată" prin înregistrarea re
petată a valorii unor produse supu
se prelucrării succesive In mai mul
te întreprinderi. Totodată, producția 
netă se corelează mai strîns decit 
producția globală, cu volumul inves
tițiilor, creșterea fondurilor fixe, a 
productivității muncii ș.a., permi- 
țind calcularea fundamentată a unor 
indicatori ca : producția netă la 
1 000 lei fonduri fixe, sporirea pro
ducției nete pe leu investit, produc
tivitatea muncii calculată la produc
ția netă ș.a. indicatorul pe care il 
susțin asigură condiții pentru eli
minarea tendințelor de circulație 
neeconomlcoasă a unor produse și 
semifabricate Intre întreprinderi și 
oglindește rezultatele obținute in 
reducerea consumurilor specifice de 
materii prime, materiale, combusti
bil, energie, stimulează creșterea efi
cienței activității economice.

GHEORGHE ȘICA: Producția 
netă, venitul net sint indicatori ce 
trebuie neapărat luați In considera-

specialiștilor
Să ne gîndim 
posibilitatea in-

(<

ție. Astfel, Indicatorul venit net la 
1 000 lei fonduri de producție satis
face din punct de vedere teoretic 
mai complet exigențele eficienței 
producției. întrucit însă, In siste
mul nostru actual de prețuri Și în 
conformitate cu prevederile Legii 
prețurilor și tarifelor, produsele 
destinate exportului nu sint purtă
toare de impozit pe circulația măr
furilor, indicatorul respectiv nu o- 
glindește în procesul de analiză, în 
mod complet, aportul întreprinderii. 
De aceea, opinez că se poate folosi 
în locul său Indicatorul beneficii la 
1 000 lei fonduri de producție. De 
altfel, după reașezarea prețurilor de 
producție și de livrare, cind actuala 
gamă a rentabilităților pe produse 
va fi1 mult restrinsâ, indicatorul be
neficii la 1 000 lei fonduri de pro
ducție satisface destul de bine ne
cesitățile de analiză a eficienței pro
ducției.

ION PREDESCU ; Și eu cred că 
indicatorii sintetici calculați ca un 
raport între beneficiu sau venit net 
și fondurile fixe sau de producție 
ar răspunde mal bine necesităților 
practice ale urmăririi eficienței. 
Cit privește productivitatea muncii 
calculată valoric și cheltuielile la 

producție-marfă, acestea ar 
transformate din indicatori 
in normative de plan, cum 
pilda, fondul de salarii, 
că introdueîndu-se praduc- 
in unități fizice ca indica-

1 000 lei 
putea fi 
de plan 
este, de 
Apreciez 
tivltatea ______iUU,va-
tor de plan, firește în corelare cu 
un normativ de productivitate cal
culat valoric, s-ur preveni orienta
rea Întreprinderii spre o structuri 
a producției dezavantajoasă și ine
ficientă din punctul de vedere al 
intereselor generale ale economiei.

die»” ” «l.lemul de’ln-

CaJirie ?r 3e ec®nom,’t* le revine indatorirea de a elabora ex-

Vaîerlu STOIU
C. SIM1ON 
corespondenți „Scînteii' Masă rotundă realizată de 
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Cuvântarea președintelui
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

SOLEMNITATEA DECORĂRII 
ONOR OAMENI DE ȘTIINȚĂ 

ȘI CULTURĂ

Ca urmare, în lumea de astăzi se 
conturează tot mai evident cursul 
spre destinderea relațiilor interna
ționale, spre cooperare și pace în
tre națiuni.

Instituțiile universitare au jucat 
întotdeauna un rol activ în mai 
buna cunoaștere reciprocă a po
poarelor pe plan spiritual, în gene
ralizarea aportului fiecărei națiuni 
la tezaurul științei universale, în 
circulația largă a ideilor înain
tate. Cu atît mai mult astăzi ele 
sînt chemate să promoveze, intens, 
schimbul de valori științifică- - șt 
umane și, odată cu aceasta, spiri
tul de prietenie și conlucrare paș
nică între națiuni. Institutele de 
învățămint superior, toți cei ce lu
crează în sfera vieții universitare, 
fără deosebire de concepții politi
ce, filozofice și religioase, pot con
tribui, prin contactele, schimburile 
de experiență și de opinii pe care 
1« realizează, prin colaborarea

(Urmare din pag. I)

formarea personalului de educație, 
J. Herman, directorul Diviziei de 
învățămint superior, secretarul ge
neral al conferinței, de alți repre
zentanți ai UNESCO.

La acest moment al întrevederii 
este de față Paul Niculescu-Mizil, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. ministrul educației și învâță- 
mintuluL

Președintelui Consiliului de Stat 
al României ii sint prezentați, apoi, 
șefii delegațiilor participante la 
conferință. Cu acest prilej, repre
zentanții învățămintului și educa
ției, științei și cercetării din 25 de 
țări europene — personalități re
marcabile ale vieții culturale —, 
precum și observatorii din partea 
Canadei. S.U.A. și Vaticanului a- 
dresezâ șefului statului român oma
giul lor.

într-o atmosferă de caldă priete
nie. președintele Nicolae Ceaușescu 
se întreține cu personalitățile din 
conducerea UNESCO, relevi nd rolul 
însemnat ce revine acestei organi
zații in extinderea și întărirea co
laborării pe tărimul invățămintului 
și educației, al științei și culturii. 
In promovarea principiilor umanis
mului. in edificarea securității. _ a 
unei lumi mai bune, o lume a păcii 
și cooperării.

Directorul general. Rend Maheu, 
exprimă profunde mulțumiri 
președintelui Consiliului de Stat, 
guvernului țării noastre pentru 
contribuția adusă de România 
la Înfăptuirea obiectivelor UNESCO, 
subliniind că organizarea conferin
ței la București reprezintă, în fapt, 
o recunoaștere a acestei prodigioa
se activități puse in slujba cauzei 
înțelegeri! și conlucrării rodnice în 
folosul umanității.

Desfășurată sub semnul unui ylu 
Interes manifestat față de cuvîn- 
tarea șefului stalului român, al sti
mei și prestigiului de care se bucu
ră România in lume, ședința inau
gurală a marcat începutul unor 
rodnice dezbateri cu multiple sem
nificații pentru viața universitară 
europeană, pentru promovarea co
laborării pe continentul nostru.

Participant ii la ședința festivă au 
Inîimoinat cu vîi aolauze sosirea 
in mijlocul lor a președintelui Con- 
filiului de Stat al României.

Ședința inaugurală reunește, sub 
cupola Ateneului Român, pe mi
niștrii educației din țâri europene, 
membrii delegațiilor participante, 
personalități ale vieții universitare, 
științifice și culturale din aceste 
state, observatori din Canada. 
S.U.A., precum și ai Vaticanului, 
reprezentanți ai Federației Sindica

strînsă pe plan științific și tehnic, 
la continua apropiere a popoare
lor, la dezvoltarea cooperării mul
tilaterale a tuturor statelor, fără 
deosebire de orînduire socială.

Putem afirma că promovarea 
largă a colaborării interuniversita- 
re constituie o parte componentă a 
însăși politicii generale dș înfăp
tuire a securității pe continentul 
european, de lichidare a neîncre
derii, suspiciunii, animozităților 
între state, de creare a unui climat 
în care fiecare națiune să fie pusă 
la adăpost de orice atac sau agre- 
siunb/tîn care colaborarea int^rșța£- 
tală să se poată desfășura .nestin
gherit.

Slujitorii școlii din instituțiile 
universitare europene, ca și din în
treaga lume, pot exercita o in
fluență pozitivă în sensul lichidă
rii focarelor de încordare și răz
boi ce mai dăinuie în lume. O ce
rință arzătoare este astăzi lichida
rea conflictului din Orientul Mij
lociu, care a produs grave daune

ȘEDINȚA INAUGURALĂ
le Mondiale, Organizației Mondiale 
a Sănătății, Consiliului Europei, 
Organizației europene pentru co
operare și dezvoltare, Organizației 
europene pentru cercetarea nuclea
ră. Sint de față. de asemenea, 
observatori din partea a numeroase 
organizații internaționale neguver
namentale, intre care Asociația in
ternațională a universităților, pre
cum și ai unor prestigioase funda
ții americane și europene.

Sint de față, de asemenea, 
membrii secretariatului conferin
ței — reprezentanți ai UNESCO, 
Centrului european pentru invăță- 
mintul superior. Institutului inter
național pentru planificarea educa
ției și Biroului de cooperare știin
țifică pentru Europa.

La inaugurarea lucrărilor partici
pă membri ai guvernului, pre
ședinții Academiei Republicii So
cialiste România. Academiei de 
Științe Sociale și Politice și ai al
tor foruri științifice, personalități 
științifice și culturale, rectori și 
profesori universitari, reprezentanți 
ai Uniunii Tineretului Comunist, 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România.

Au fost prezențl, de asemenea. 
Saved Abbas Chedid, directorul 
Centrului de informare al O.N.U. 
la București, precum și reprezen
tanții din Capitala țării noastre al 
altor organisme ale O.N.U.

Erau de față șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București.

Ședința a fost deschisă de tova
rășul PAUL NICULESCU-MIZIL 
care, salutind pe cei prezenți, a 
spus :

..Atenția deosebită pe care Româ
nia o acordă acestei manifestări In
ternaționale este ilustrată de pre
zenta la ședința noastră inaugurală 
festivă a președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. șl a 
altor membri ai conducerii statu
lui nostru. Sint convins că sint in 
asentimentul dumneavoastră pentru 
a le exprima întreaga noastră gra
titudine.

Conferința este chemată șă dez
bată probleme de mare însemnăta
te pentru invățămîntul superior 
din Europa, privind continua per
fection— & acestui învățămint în 
concordanță cu cerințele dezvoltă
rii și înfloririi fiecărei națiuni, cu 
marile schimbări sociale din lume, 
cu progresele uriașe ale științei și 
tehnicii contemporane.

în prezent, ci nd popoarele noas
tre sint vital interesate In reali
zarea cu succes a procesului com
plex de edificare a securității euro
pene. de consolidare a păcii și de 
dezvoltare a cooperării intre toate 

materiale și umane popoarelor din 
această regiune,»periclitînd intere
sele securității și păcii generale, 
soluționarea lui în spiritul rezolu
ției Consiliului de Securitate din 
1967.

Arena mondială este confruntată 
cu numeroase probleme majore, 
care afectează grav dezvoltarea 
socială, înseși destinele omenirii. 
Pe primul plan se află problema 
dezarmării, lichidarea pericolului 
unei conflagrații nucleare, elibera
rea popoarelor de uriașa povară a 
înarmărilor, care, abșqrb în rpQr
'mentul.dp față peste 2Qd miliardeApreciind' cohtribdțVă',;ț?^e| 
de dol&xi anual. ’ 1; care o aduce în această

Intelectualitatea, tineretul stu
dios reprezintă o importantă forță 
socială a contemporaneității ; ală
turi de celelalte forțe înaintate ale 
lumii, acestea pot aduce o contri
buție deosebit de prețioasă la so
luționarea problemelor internațio
nale actuale în spiritul idealurilor 
de pace și progres ale popoarelor, 
la instaurarea unei atmosfere de 

statele continentului european, con
ferința poate și, după părerea noas
tră, are datoria să aducă o contri
buție reală, concretă, in direcția 
traducerii in viață a acestor înalte 
țeluri.

îmi exprim convingerea că lucră
rile conferinței se vor desfășura 
intr-un spirit constructiv și creator, 
vor contribui la îmbogățirea gindi- 
rli și experienței noastre in dome
niul învățămintului superior, la di
versificarea și aprofundarea coope
rării intre țările noastre, la cauza 
colaborării șl păcii in lume".

în continuare a luat cuvintul di
rectorul general al UNESCO, RENfi 
MAHEU, care a spus :

„Sint deosebit de fericit că am 
prilejul să deschid cea de-a doua 
Conferință a miniștrilor educației ai 
statelor europene membre, ale 
UNESCO în acest oraș — Bucu
rești, capitala unei țări care desfă
șoară atitea eforturi pentru cauza 
păcii și securității in lume și în
deosebi pe bătrinul nostru conti
nent, Europa.

Vă rog să-mi permiteți să spun 
Excelenței Sale, domnului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, cit îi sîntem de recunos
cători pentru că a binevoit ca, prin 
prezența sa, cu care a onorat aceas
tă ședință de inaugurare, să-1 dea o 
solemnitate deosebită. în numele 
tuturor participanților, in numele 
UNESCO și in numele meu perso
nal țin să exprim profunda noastră 
recunoștință pentru ospitalitatea 
generoasă pe care autoritățile ro
mânești o acordă conferinței4* *.

artistice deosebite, cu ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" clasa I 
— pictorul Alexandru Ciuourencu, 
artist al poporului, cu prilejul împli
nirii virstei de 70 de ani; cu „Or
dinul Muncii" clasa I — pictorul Ion 
Musceleanu, cu prilejul împlinirii 
virstei de 70 de ani; pictorul Kovâcs 
Zolțân. maestru emerit al artei, cu 
prilejul împlinirii virstei de 60 de 
ani ; compozitorul și muzicologul Tu
dor Ciortea, maestru emerit al artei, 
cu prilejul împlinirii virstei de 70 de 
ani ; cu ordinul „Meritul cultural" 
clasa I — piciorul loan Sima, artist 
emerit, cu prilejul împlinirii virstei 
de 75 de ani ; compozitorul Nicolae 
Kirculescu, artist emerit, cu prilejul 
împlinirii virstei de 70 de ani ; 
Gheorghe Focșa, directorul Muzeului 
satului din București, cu prilejul 
'împlinirii viratei3 de 70 de ani. De 
asemenea; pentru îndelungata1'sa' ac-1 
tivitate științifică și pedagogică, cu 
prilejul împlinirii virstei de 70 de 
ani, prof. dr. docent Margareta S. 
Dumitrescu, cercetătoare la Institu
tul de speologie „Emil Racoviță" din 
București, a fost distinsă cu ordinul 
„Meritul științific" clasa a II-a.

Exprimînd conducerii de partid 
și de stat, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, sentimente de profundă 
gratitudine pentru înalta recunoaște
re acordată activității sale, acad. 
Miron Nicolescu a spus :

Sîntem strinși aici, in jurul dum
neavoastră, cercetători în tainele na
turii .și în tainele frumosului, în- 
cărcați de ani și de răspunderi, dar 
nu obosiți. Conștiința datoriei îm
plinite a fost pentru fiecare dintț-e 
noi, desigur, cel mai Important sori- 
jin în munca noastră zi de zi. Dar 
iată că, in acest moment solemn, ne 
întrebăm cu neliniște : Oare am fă
cut chiar tot ceea ce am fi putut 
face ? Nu se putea face mai bine ?

în conștiința sa, fiecare dintre noi 
va răspunde nu la prima întrebare 
și da la a doua întrebare. Cel puțin a- 
cestea sînt răspunsurile mele și con
sider că ele Implică un legămînt 
solemn pe care îl facem astăzi in 
fața dumneavoastră : acela de a în
cerca să facem astăzi mai bine de- 
cit ieri, mîine mai bine decît astăzi.

Prin generoasa dumneavoastră a- 
preciere, port acum pe piept o foarte 
înaltă distincție : „Victoria socialis
mului". Reversul acestei medalii se 
află, înlăuntru. Căci victoria socialis
mului a fost, pontru mine, și sînt 
sigur pentru noi toți, impulsul ini
țial, dar și finalizarea unei munci pe 
care am închinat-o. ca o stringentă 
necesitate a împlinirii propriei noas
tre vieți, îmbunătățirii și înfrumu
sețării vieții poporului din care 
ne-am născut și in mijlocul căruia 
nu am contenit a ne afla.

Dar ea constituie și un imperativ 
pentru viitor. Victoria socialismu
lui se cere însoțită, pentru fiecare 
dintre noi, de o altă victo

• La MOTRU a început con
strucția unui nou cartier cu 400 de 
apartamente. în felul acesta, ora
șul minerilor va ajunge la aproape 
4 000 de apartamente. Primul o- 
biectiv construit în noul cartier 
este o cantină-restaurant cu o ca
pacitate de 1 000 de locuri.
• La ODOBEȘTI au fost reali

zate primele cantități de blocuri 
ceramice din cadrul noii fabrici 
construite in localitate. Ea este 
prevăzută cu Instalații semiauto
mate și automate de tăiat și trans
portat, cuptoare de ardere, o rețea 
autonomă de linii de transport, 
precum și cu o instalație de vago- 
neți tip ..cuntor-tunel", prima de 
acest fel asimilată și fabricată in 
țară. Prin aceasta, gama sortimen
telor ce se realizează în economi-a 
județului Vrancea s-a îmbogățit cu 
un nou produs valoros : blocuri 
ceramice, .atît de necesare șantie
relor de construcții,

-• La TIMIȘOARA se află în con
strucție cel mai mare bloc de locu
ințe din orașul de pe Bega. El va 
avea 11 niveluri, cu 240 de aparta
mente. La parter vor fi amenajate 
spații de utilitate publică: magazin

în continuarea alocuțiunii sale, 
domnul Renă Maheu a trecut in 
revistă acțiunile întreprinse de 
UNESCO în vederea organizării 
Conferinței miniștrilor educației 
din țările europene.

Referindu-se apoi pe larg la pro
blematica conferinței, la direcțiile 
principale ale lucrărilor care vor 
polariza schimburile de opinii ale 
participanților, directorul general al 
UNESCO a relevat că documentele 
supuse spre dezbaterea conferinței 
urmăresc să situeze invățămîntul 
superior in contextul vastelor sale 
responsabilități.

în această ordine de idei, vorbi
torul s-a referit pe larg la direc
țiile cooperării, care, după opinia 
sa. trebuie să depășească cadrul 
problemelor specific universitare, 
să se extindă asupra relațiilor cul
turale in sensul cel mai larg, con
tribuind la opera de destindere și 
promovare a înțelegerii și colabo
rării in Europa.

conlucrare pașnică între națiuni. 
Nu poate exista ideal mai înălță
tor pentru slujitorii școlii, pentru 
tînăra generație de pretutindeni 
decît acela de a-și consacra ener
gia, cunoștințele, întreaga forță 
făuririi unei lumi mai bune, mai 
drepte pe planeta noastră, în care 
fiecare națiune să se poată dez
volta liber, consacrîndu-și toate 
resursele cauzei progresului și ci
vilizației, înfloririi învățămintului, 
științei și culturii, ridicării bu
năstării materiale și spirituale a 

^masțelor largi populare.

....... , ...___  ... . a.direcție
UNESCO, îmi exprim convingerea 
că această importantă organizație 
internațională va obține rezultate 
tot mai de seamă in efortul spre 
dezvoltarea cunoașterii reciproce 
și întărirea încrederii între po
poare, spre destindere și pace.

încredințat că întîlnirea miniștri
lor educației din țările europene, 
deschisă astăzi la București, se va

Iată de ce. a subliniat în încheie^ 
rea alocuțiunii sale domnul Renă 
Maheu, in momentul in care Con
ferința privind securitatea și coope
rarea in Europa dă loc la Geneva 
unor consultări și negocieri in pro
bleme generale, mi se pare oportun 
că lucrările dumneavoastră se si
tuează in perspectiva unei contri
buții la înțelegerea reciprocă. Sint 
convins că unitatea profundă care 
raliază ansamblul țărilor europene 
pe dublul plap al tradițiilor cultu
rale și al tehnologiei creează o so
lidaritate obiectivă suficient de pu
ternică pentru a sluji ca fundament 
al edificării unei cooperări pașnice. 
Sector-cheie, invățămîntul Superior 
mi se pare că oferâ un teren pri
vilegiat pentru această cooperare, 
îmi exprim, din toată inima, do
rința ca lucrările dv să fie însufle
țite de un spirit prietenesc și con
structiv și ca succesul lor să mar
cheze o nouă etapă in construirea 
unei Europe unde încrederea va fi 
principiul securității, al înțelegerii 
între națiuni.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
a adresat, apoi, un cuvint de salut 
conferinței.

Cuvîntarea, care s-a bucurat de 
o largă audiență, a fost urmărită 
cu deosebită atenție și subliniată 
in repetate rânduri cu aplauze de 
întreaga asistență,

în numele participanților, tova
rășul Paul Niculescu-Mizil a expri
mat, In încheierea ședinței inaugu
rale, sentimentele de gratitudine 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru bogata și profunda sa cu- 
vintare, pentru sublinierile nrivind 
rolul învățămintului in viața și 
progresul popoarelor, ca și in cola
borarea și cooperarea internațio
nală. pentru urările adresate confe
rinței.

★

Conferința reunită astăzi la 
București, care, prin problematica 
sa largă și complexă, prin nivelul 
participării, se înscrie in rândul 
manifestărilor internaționale de 
prestigiu, oferâ celor întruniți la 
masa dezbaterilor posibilitatea unui 
schimb deschis de opinii și idei, 
unei confruntări rodnice, construc
tive a punctelor de vedere In pro
bleme privind evoluția actuală și 
in perspectivă a invățămintuiui su
perior european, sporirea eficienței 
cooperării in acest domeniu de o 
reală importantă pentru dezvolta
rea economico-socială a națiunilor 
europene pentru progresul lor. 
pentru realizarea securității, pen
tru Întărirea păcii și prieteniei in
tre popoare.

Miniștrii educației din țările eu

înscrie ca un eveniment cu pro
funde rezonanțe în viața interna
țională actuală, urez succes deplin 
lucrărilor conferinței. (Aplauze 
puternice). Sper ca schimbul de o- 
pinii pe care îl întreprindeți să fie 
cît mai fructuos, contribuind astfel 
atît la progresul învățămintului u- 
niversitar, cît și la cauza cooperă
rii și destinderii internaționale.

îmi exprim convingerea că, fo
losind prilejul șederii dumnea
voastră în România, veți putea cu
noaște cite ceva din viața, aspira- 

,_ț.iile șin pȚepcupările poporului, 
ț7!rtvțipștru|. apreciind astfel dorința sa 

fierbinte de a trăi în pace și cola
borare cu toate națiunile din 
ropa și din întreaga lume.

Vă urez tuturor noi și noi 
cese în activitatea de mare 
pundere pe care o desfășurat! pe 
tărimul învățămintului, al instrui
rii și educării tinerei generații 1 
Multă sănătate și fericire ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Eu-

suc- 
răs-

ropene vor avea, totodată, prilejul 
să cunoască direct, nemijlocit, 
preocupările României socialiste, 
evoluția continuu ascendentă a 
școlii noastre superioare, in strânsă 
concordanță cu amplul program de 
dezvoltare a țării, realizările In
tr-un domeniu atît de important 
cum este integrarea învățămintului 
cu cercetarea, cu producția.

In prima reuniune in plen a lu
crărilor ' celei de-a Il-a Conferințe 
a miniștrilor educației din țările 
europene membre ale UNESCO 
care a avut Ioc după ședința inau
gurală, au fost alese organele de 
conducere ale conferinței și au fost 
adoptate regulamentul și ordinea 
de zi.

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil. 
vicepreședinte al ConsHLului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ministrul educației și in
vățămintuiui. a fost ales președin
tele conferinței. Ca vicepreședinți 
au fost aleși conducătorii delega
țiilor dim Marea Britanie, R. F. 
Germania, R.S.F. Iugoslavia, Spania 
și U.R.S.S.

Raportor general al conferinței a 
fost ales prof. Eugen Egger (Elve
ția).

Conducătorul delegației Suediei a 
fost ales președintele Comisiei I de 
lucru — „Transformări ale structu
rilor, programelor, metodelor de în- 
vățămînt superior ținind seama de 
creșterea efectivelor, de evoluția 
funcțiunilor și de orientarea siste
melor de educație spre educația 
permanentă" — iar conducătorul 
delegației Franței — ca președinte 
al Comisiei a II-a : ..Cooperarea 
eurepeană în domeniul învățămîn- 
tului superior: obiective, căi și 
mijloace".

în cadrul celei de-a doua ședințe 
plenare au început dezbaterile asu
pra evoluției situației Învățământu
lui superior în Europa, de la prima 
conferință ținută la Viena (1967— 
1973) — unul din punctele înscrise 
pe ordinea de zi.

Au luat cuvintul ! Joseph Fonta
net (Franța). N. F. Krasnov 
(U.R.S.S.). Klaus von Dohnany 
(R. F. Germania), Jose Luis Garcia 
(Spanta); dr. J. A. Van Kemenade 
(Olanda) și Ingrid Eide (Norvegia).

*
în seara aceleiași zile, tovarășul 

Paul Niculescu-Mizil. vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, minis
trul educației și invățămintuiui. a 
oferit un dineu in cinstea șefilor 
delegațiilor participante la cea de-a 
II-a Conferință a miniștrilor edu-1 
cației din țările membre ale 
UNESCO.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)
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CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:

rie. Dumneavoastră, scumpe tovarășe 
Ceaușescu, duceți astăzi, cu aceeași 
clocotitoare energie de totdeauna, o 
luptă necruțătoare împotriva delăsă
rii, inerției, rutinei, neglijenței, 
necinstei, indisciplinei.

In această luptă, tovarășe secretar 
generaL fiecare cetățean trebuie sa 
se înscrie ca soldat disciplinat. Va ft 
o luptă grea, pentru că fiecare va 
avea de luptat cu cel mai aprig duș
man, anume cu sine Însuși. Nu mă 
îndoiesc nici o clipă că va birui, că 
vom birui, că vom fi demni de cauza 
luptei dumneavoastră. care este 
cauza noastră, a tuturor, deoarece 
vom avea permanent în activitatea 
noastră pilda dăruirii dumneavoastră 
exemplare, intru înălțarea continuă a 
poporului nostru pe treptele civiliza
ției, ale nivelului de viață, ale eti
cii vieții sociale, a acestui popor mi
nunat, cu destinele căruia v-ați infră- 
țit pentru totdeauna in fața istoriei, 

ințptde.ftpna^-
apoi, in cuvintul șau, prof. Constan
tin Dincukscu — să-mi pun toartă 
puterea mea de muncă în slujba co
lectivității, in slujba servirii intere
selor poporului.

Vă asigur, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că și de acum înainte voi 
face tot ceea ce pot pentru desăvâr
șirea construcției socialismului mul
tilateral dezvoltat in țara noastră, 
pentru prosperitatea poporului nos
tru și ridicarea sa pe treptele înalte 
spre care dumneavoastră ne condu
ceți ou toată tăria și perseverența.

in cuvinte pline de emoție a mul
țumit, pentru înalta distincție, artis
tul poporului Alexandru Ciucurencu. 
Evoeind viața nouă, progresele deo
sebite ale poporului nostru, subli
niind că realitățile zilelor noastre 
constituie pentru el valoroase surse 
de inspirație, reputatul om de artă a 
spus : Noi, țara noastră, datorită 
partidului, datorită dumneavoastră, 
tovarășe Ceaușescu, am reușLt șâ în
făptuim lucruri mărețe. Mai avem și 
altele de înfăptuit și sint convins că 
vom învinge. Socialismul va triumfa!

După ce a mulțumit din inimă pen
tru înalta apreciere dată activității 
sale in opera de construire a socia
lismului, prof. univ. Ludovic Takacs 
a arătat că Întreaga sa viață șl-a in- 
chinat-o înfrățirii di.nrtre oamenii 
muncii români, maghiari șl de alte 
naționalități. Făgăduiesc — a subli
niat el — să slujesc in continuare 
acestei mărețe idei a unității po
porului din Republica Socialistă 
România, chezășie a victoriei socia
lismului $1 a comunismului in patria 
noastră.

Fellcitînd cu căldură pe cel dis
tinși, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea rostită de secretarul 
general al partidului a fost subliniată 
cu vii aplauze. z

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și de stat 
s-au întreținut, apoi, intr-o atmo
sferă prietenească, cu oamenii de 
știință șl cultură decorați.

de legume-fructe, magazin de tex- 
tile-incâltăminte. o agenție de vo
iaj etc.

• Un fțlm obișnuit ? Nu. Nici 
măcar un film de lung metraj. Pe
licula realizată de comi-tetul de 
partid al platformei siderurgice 
GALAȚI, prin clubul cinefililor, 
are drept scop combaterea risipei 
de la locurile de muncă, din depo
zitele de materii prime și mate
riale, cultivarea simțului de bun 
gospodar, a dragostei față de avu
tul obștesc. Filmul este realizat 
sub formă de raid și interviu.

• Un valoros schimb de expe
riență a avut loc intre maiștrii-in- 
structori din școlile județului MU
REȘ, la microfahrica de ceramică 
a Liceului nr. 2 din Tirnăveni. 
Construită cu sprijinul material și 
asistența tehnica a combinatului 
chimic din localitate, mlcrofabrica 
este un exemplu de felul cum tre
buie să fie patronate școlile de 
către întreprinderi. în fața parti
cipanților au fost prezentate o se
rie de activități demonstrative, 
oonstind, intre altele, din confec
ționarea unor obiecte de uz casnic.
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'FAPTUL i
divers!

| în ultima 
I fracțiune 

de secundă
în Ftația Izvorul Oltului (Re- 

1 gionala Căi Ferate Brașov), 
I Iosif Gall urmărea manevra 

trenurilor. Deodată, a văzut un 
grup de vagoane detașate de 

I restul garniturii, amenințind să 
prindă viteză spre o pantă pe
riculoasă. I. G. a fugit intr-un 
suflet după vagoane și, in ulti- 

Ima fracțiune de secundă, a reu
șit să schimbe macazul, in- I 
drumindu-le spre o „linie moar- I 

Ită”. I. G. a fost felicitat și pre- I 
mjat. „Nu ml-am făcut decit ■ 
datoria” — a spus el. Și noi, I 
consemnindu-i fapta — la fel 1 |

Tinerel
I și frumușel, | 
[ dar vai de el!
IIntilnind-o pc mama lui Ion | 

Richițcanu din Drobeta Turnu- 
Severin, o vecină a ținut sâ-i I 
facă o bucurie: _ I
— Iți văzui adineauri băiatul • 

la plimbare. Repede s-a făcut | 
mare. Și, vorba ceea, „tinerel și I 

I frumușel, mor fetele după el"... {
Mama lui I. R. i-a mulțumit . 

vecinei dar. pe furiș, și-a șters I 
o lacrimă. Băiatul ei. „tinerel șl I 

I frumușel", umblă toată ziua,
bună ziua, teleleu. Calificat in 
meseria de tractovist-rutierist. a 

I schimbat întinderea ogoarelor cu
bătutul trotuarelor. Apoi, găsind 
un post la IJCOOP Mehedinți, 

Il-a pierdut, că nu i-a mai plăcut.
S-a dus la I.J.C.M.. dar tocmai 
cind i se făceau formele de an- I 
gaiare a plecat din nou la I 

I plimbare. Alte șapte locuri de I
muncă i s-au oferit, dar nu i-au ■ 
convenit. Numai la I.C.V.A. a I 

I bătut recordul de „vechime in |
muncă” : 8 zile ! Și cind te gin- . 
deșii că n-are decit 18 ani și-t I 
tinerel și frumușel. Dar care-i | 

| fata... să moară după el ?

Vînător
' cu noroc... 

chior
Despre I. Grosu, din comuna 

Găleteni (Teleorman), toată lu
mea spunea :

■ — Strașnic vînător I Are un
I noroc chior. Nu se-ntoarce 
I niciodată cu tolba neincârcatâ.

i Ultima și cea mai grozavă 
. ispravă a lui I. G. a pornit de 
la ideea de a vina iepuri „la 
farul” mașinii. Și cum ideea i-a 
suris și prietenului său. I. Ma
rin. șofer pe autobasculanta . 
31—TR—247. au plecat cu har- I 

Idughia să cutreiere cimpia de I 
la Cilniștea, după urechiați. Nu- • 
mai că au fost și ei vinați de I 
paznicul terenului, Vasile Vă- I 

■ du va, și de miliția din Moșteni. I 
I I. G. nu apucase să tragă decit . 
1 două cartușe. Acum este luat și I 
Iei ,jn focuri”. Și eL și priete- | 

nul auto-vinător. Intr-adevăr, 
noroc... chior ! Dar se lasă tot I 

. cu tolba plină. O amendă grasă I 
I și... ce-o mai fi să vină.

I Frumoasa
călătoare 

I cu și fără 
| covoare 
I Camelia Nedelcu de la maga- |

zia de bagaje din gara Brașov
o asculta ca vrăjită pe călătoa- I 

Irea grăbită și frumoasă foc : I
— N-am timp deloc. Mă • 

cheamă Monica, sini ingineră, I 
locuiesc in Iași. Trebuie să dau I 

Ifuga pină la Sibiu, unde am oa- I 
menii mei, care mai de care mai ■ 
mare pe la covoare, pe la bu- I 

Itelii de aragaz... j
C.N. căzuse in extaz. Că șt ea

voia niscai butelii și covoare. I 
£t, nici una, nici două, o invită I 

ipe călătoare la ea, in comuna | 
Vulcan, omenind-o ca pe cel . 
mai de vază musafir. De, chi- I 
lipir ! Apoi, a luat-o și intr-o | 
excursie, pină la Curtea de Ar- 
geș, apoi i-a dai 7 200 lei, apoi I 
a recomandat-o unei prietene, I 
Maria Toia din Brașov, care i-a ■ 
dat și ea 1 200 lei, apoi_ Monica l 
a plecat, apoi cele două au aș- I 

Iteptat cit au așteptat, dar in loc | 
de Monica frumușica, a venit 
un lucrător de miliție care le-a 

Ispus cum că Monica nu-i Mo
nica, ci o anume Nicola Maria, 
că nu e ingineră, ci de profe
sie... fără, că nu mai locuiește 

Ila Iași, ci, probabil, s-a aciuat 
tot la vreo amatoare de covoa
re, spre a o duce cu... preșul 

Iți că dacă mai apare a doua 
oară, să n-o mai lase să.„ dis
pară.

| Prețul tragic 
| al băuturii 
ILăsindu-și soția și copilul de

izbeliște, Bencic Alexandru din 
Baia Mare, str. 1 Mai 31. o ți
nea cu băuturica toată ziulica. 

I De la un timp, nemaiajungin-
du-i ziua, răminea la crișmă și 
in „schimbul de seară”. schimb 

Icare i-a prilejuit intilnirea cu 
Ștefan Florian, care Iși părăsise 
și el soția. După un chef de 

I „cursă lungă”, pe la miezul
nopții, cei doi au ajuns, cu 
chiu cu vai, la domiciliul lui 
B. A. Crezind că băutura nu-i 

I,. încălzi se” de ajuns, au dat 
drumul la gaze și au adormit 
buștean. Au adormit șl nu s-au 

Imal trezit. Pe fișa fiecăruia.
medicul legist a consemnat : 
„asfixiat”.

Rubrică redactată de
Petre POPA 
Gheorqbe DAVID 
fi corespondenții „Scânteii" 

în ansamblul politicii partidului, 
de ridicare a nivelului de trai al c*a-  
menilor muncii, construcțiile dc lo
cuințe se bucură de o atenție deose
bită. Anul acesta, de pildă, potrivit 
prevederilor planului, patrimoniul lo
cativ al târli urmează să crească cn 
111 mil dc apartamente, din care 61 
de mii din fondurile centralizate ale 
statului și 50 de mii din fondurile 
populației cu sprijinul statului in 
credite șl execuție. Este, deci, pc de
plin întemeiată cerința subliniată de 
conducerea partidului de a se da in 
folosință. pină la fmrlc anului, toa’e 
ansrtamenlele planificate, de a se 
asigura frontul do lucru si continui
tatea execuției pe timp do Iarnă la 
apartamentele prevăzute a fi reali
zate in anul viitor.

• Opera Română : Trubadurul — 
19,30.
• Teatrul de operetă : „La calul 
bălan” — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Părinții 
teribili — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Intre noi doi n-a fost 
deck tăcere — 20, (sala din str. 
Alex. Sahla) : Noile suferințe ale 
tânărului „W“ — 20.
• Teatrul de comedie : Un Hamlet 
de provincie — 20.
• Teatrul Mic : Philadelphia, ești 
a mea ! — 19,30.
• Teatrul „C. L Nottarri" (sala 
Magheru) : Aici a dormit G. 
Washington — 19,30, (sala Studio) : 
Hotelul astenicilor — 20.
• Teatrul Glulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : lancu 
Jianu — 16.
• Circul „București" : Gala acro
baților — 19,30.

de cite 3 lei, 6 lei și 15 lei, va
rianta de 15 lei avind dreptul 
de participare ia toate extrage
rile efectuate.

Se vor efectua 5 extrageri de 
cite 8 numere din 45. în total 
se vor extrage 40 de 
ciștigătoare.

Depunerea biletelor 
toare se va face pină . , 
decembrie, la ora 13, în orașe
le reședință de județ și pină 
miercuri, 5 decembrie, ora 13. 
in celelalte localități.

Există puternice argumente să 
considerăm că 
factorii ru res
ponsabilități in 
acest domeniu — 
constructori și 
beneficiari, an
treprizele de spe
cialitate ș.a. — 
dispun de capa
citatea de a-și 
îndeplini, in bu
ne condiții, sar
cinile mari ce le 
revin in înfăp
tuirea planului In 
acest an. De alt
fel, in zece luni 
din acest an s-au 
dat in folosință 
cu circa 20 000 a- 
parlamenic mai 
mult decit In perioada corespun
zătoare a anului precedent. în- 
tr-o scrie de județe. cum sini Arad, 
Bacău. Bihor. Dolj. Sibiu. Maramu
reș. Timiș, precum și in municipiul 
București, constructorii de locuințe 
și-au îndeplinit in proporție de peste 
70 ia sută sarcinile din planul anual. 
Un rezultat bun, dacă ne gindim câ 
darea in folosință, in județele amin
tite ca și in Capitală, a unui impor
tant număr de apartamente, se core
lează îndeaproape cu intrarea în 
funcțiune a unor noi obiective pro
ductive. Sint asigurate, astfel, condi
ții normale de locuit pentru un mare 
număr dintre muncitorii și cadrele 
de specialitate care lucrează in a- 
ceste tinere unități.

Cu toate aceste rezultate pozitive, 
sarcinile care se ridică acum in fața 
constructorilor, a celorlalți factori 
din acest domeniu sint mult sporite, 
deoarece, in ultimele două luni ale 
acestui an. urmează să fie ter
minate și predate noilor loca
tari aproape 40 la sută din numă
rul total de apartamente prevăzute 
in planul pe 1973. Se profilează, deci, 
un intens „vârf” de activitate, cu at.it 
mai imperios necesar, cu cit pe nu
meroase șantiere de locuințe nu se 
lucrează in ritm accelerat, iar rezul
tatele obținute nu se situează la ni
velul scontat Facem o remarcă spe
cială pentru organizațiile de con
strucții-montaj și comitetele execu
tive ale consiliilor populare din 
județele Argeș, Bistrița-Năsăud. 
Dîmbovița Harghita, Brașov, Hune
doara Teleorman și Vrancea. unde

t V
PROGRAMUL I

5.00 Teieșcoală ' j i. ,
10,00 Telex.
10,05 Revista Uterar-artlstlcă TV.
11,00 Film serial : „în umbra lupi

lor”. Episodul VI — „Misiu
nea generalului Wolf".

12,00 Telejurnal.
16.30 — 17,00 Lumea copiilor
17.30 Curs de limba germana. 
18.00 Telex.
13.05 Cum vorbim.
13.20 Gala maeștrilor : clarinetis

tul Aurelian Octav Popa.
13.45 Timp și anotimp in agricul

tură.
19,00 Dorin Cuibaru — un virtuoz 

al instrumentelor populare.
19,15 Publicitate.
19.20 1001 de seri : Lambsy și lupul 

(III).
19.30 Telejurnal.
20,00 Clntecul săptămlnii : „Din 

Carpați la marea albastră".
20.05 Reflector.
20.20 Paciurea — film documentar, 

producție a studioului „Al. 
Sahla".

20.30 Publicitate.
20.35 Seară de teatru : „Ziariștii" 

de Al. Mirodan. Interpretea
ză colectivul Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra". In distri
buție : Virgil Ogășanu, Geor
ge Oancea, George Mlhăiță. 
Elena Caraglu, Emmerich 
Schăfcr, Gh. Oprina. Aurel 
Cioranu, Toma Caraglu. Ma
rius Peplno, Cornel Coman, 
lea Matache, Victor Reben- 
giuc.

22^5 24 de ore • România In 
lume.

PROGRAMUL II

20.00 Film serial : „Daktari".
20,25 Municipalitatea răspunde

bucureșieanuluL
20.45 Tineri interpret : pianistul 

Tudor Dumitrescu, elev al 
Liceului de muzică nr. 1 din 
București.

*1,10 Reporterii noștri peste hotare.
21.35 Telex.
21.40 Roman foileton : „Tinerele".

cinema
• Vifornița : PATRIA — 9; 11,30; 
14: 16.30: 19: 21,15, CENTRAL — 
8,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15 : 20,30.
• în munți crește un brad verde : 
CAPITOL — 8.30; 11.45; 14; 16,13.
• Sutjeska — gala filmului iugo
slav — CAPITOL — 20.
• Ancheta poștașilor : FESTTVAL
— 9: 11.15; 13.30-, 16; 18,30; 20.45.
• Nicovala sau ciocanul : LUMI
NA — 8; 12.30; 16; 10.30.
a Bună seara, doamnă Campbell : 
LUCEAFĂRUL — 9: 11.15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, GRIVITA — 9;
11.15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, FLAMURA — 9; 11.15; 13,30; 
16; 18.15; 20,30.
• Floarea de cactus : VICTORIA
— 9: 11,15: 13.30; 16; 18.15: 20.30.
• Generalul doarme in picioare :
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La 2 decembrie 1973 Q nOllă tragere
excepțională „PRONOEXPRES“

Administrația de Stat 
Pronosport organizează 
decembrie 1973 o nouă tragere 
excepțională „Pronoexpres" la 
care se vor atribui numeroase 
și importante premii in 
(de valoare fixă și vsrta'. 
autoturisme „Dacia-1 300“
„Trabant-601", precum și 
cursij duble în U-R-S.S. 
ruta Kiev—Leningrad—Moscova, 
durata 14 zile, cu trenul).

La tragerea excepțională pro
noexpres din 2 decembrie 
participarea se face cu bilete 

tl bani
variabilă), 

Șl 
ex- 
(pe

rămlnerile In urmă existente la ora 
actuală au luat proporții îngrijoră
toare. Evident, restanțele trebuie re
cuperate cât mai grabnic. Mal ales 
că, așa cum se defjprinde și din ana
lizele efectuate, există posibilități 
prntru intensificarea ritmului lucră
rilor ne toate șantierele construcții
lor de locuințe.

Principala problemă de cane depin
de. in majoritatea cazurilor, recupe
rarea răminerilor în urmă o consti
tuie asigurarea grabnică a șantierelor 
ru necesarul de for|A de muncă bine 
pregătită. Stadiul de execuție neco
respunzător față dc graficele întoc
mite. in care se află un șir de blocuri 
de locuințe din județele menționate, 
*r datorează tocmai absenței, chiar 
șl acum, la sfirșitul lunii noiembrie, 
a unor importante efective dc zidari, 

Recuperări imperios necesare 

pe șantierele de locuințe
dulgheri, fierar-betoniști, instalatori 
ș.a. Pc același plan al urgențelor se 
situează și aprovizionarea ritmică, în 
flux neîntrerupt, a șantierelor cu ci
ment și panouri prefabricate, mate
riale mult solicitate, in aceste zile, 
de către constructori. Sint cunoscute, 
in acest sens, frecventele dificultăți 
pe care le întâmpină, in activitatea 
sa. întreprinderea județeană de con
strucții -montaj Dîmbovița din cauza 
„golurilor” in aprovizionarea cu ci
ment, datorate Combinatului de ma
teriale de construcții din Câmpulung 
Muscel. Un caz care, din păcate, nu 
este izolat. Revine, deci, furnizorilor 
restanțieri și, mal ales, comitetelor 
executive ale consiliilor populare ju
dețene. precum și organelor locale 
de partid respective, sarcina să in
vestigheze. cu răspundere și fără în
târziere, toate căile de asigurare, în 
timp util, a materialelor necesare.

Nu omitem dintre măsurile princi
pale ce trebuie luate pentru înlătu
rarea deficiențelor semnalate pe anu
mite șantiere de locuințe nici pe 
ceie cane vizează lichidarea lipsurilor 
dc natură organizatorică din activi
tatea unor organizații județene de 
construcții-montaj. Comitetele execu
tive ale consiliilor populare, cele
lalte organe locale coordonatoa
re au datoria să supună unei 
analize exigente, sub semnul unui 
pronunțat spirit critic, modul . in 
care este organizată munca pe șan
tiere, în care este respectată disci
plina muncii și cea tehnologică. Fo
losirea utilajelor grele, mai ales a 
macaralelor, în două schimburi, asi

BUCUREȘTI — 0,30: u; 13,30; 16; 
18,30; 21, EXCELSIOR — 9; 11,15; 
13,30: 16; i8,X5; 20,30.
• Mihai Viteazul : DOINA — 8,30; 
13,30; 19;
• Program de desene animate
pentru copil : DOINA — 11,45;

r 17,15.
• Qnaul -din La MancUa^ SCALA ~ 

ț — 91311: 12,15; 15,30; 183S_; *'21.  FA-- '
VORIT — 10; 12,30; 15,30; 18; 20Î30; 
MODERN — 8,30; 11; 13.30; 16;
18,30; 21.
• Parașutiștii : TIMPURI NOI — 
ft—20,15 . In continuare.
• Despre o anume fericire : 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,30.
• Ultimele șase minute : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, GLORIA — 9: 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, FLACÂRA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16: 18,15; 20,30.
A Omul dc dincolo : UNIREA — 
15,30: 10: 20,15.
• Doi pe un balansoar : MIORI
ȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Șapte zile : FERENTARI — 16; 
18; 20.
• Love story : DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15: 20,30.
• Albă ca zăpada și cel șapte 
pitici : BUCEGI — 16: 18: 20.
• Paradisul : GIULEȘTI — 15,30; 
18; 20,15, ARTA — 15,30; 18; 20,15.
• Valter apără Sarajevo : CRÎN- 
GAȘI — 15.30; 19.
• Cu cărțile pe față : DRUMUL 
SÂRII — 15,30; 18; 20,15.
• Operațiunea „Atomul marcat" : 
LIRA — 15,30; 18; 20.15.
a Pămîntul părinților noștri : 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
13; 20,15.
• Acea pisică blestemată : MO
ȘILOR — 15,30; 18: 20,15.
• Stare de asediu : POPULAR — 
15,30; 10: 20,15.
• Urmărire la Amsterdam î 
MUNCA — 15,30; 18; 20.15.
• Cine cintă nu are ginduri rele : 
PROGRESUL — 15,30; 18; 20,15.
• Fantoma iul Barbă Neagră » 
RAHOVA — 15,30: 18; 20,15.
• Nici un moment de plictiseală : 
VITAN — 15,30; 17.45; 20.
• O floare și doi grădinari i, 
COSMOS — 10,30; 15,30; 19.

teatre 

numere

ciștigă- 
joi, 6

gurarea unei asistențe tehnice com
plete șl competente sint tot atâtea 
cerințe ce trebuie neapărat înfăp
tuite. Un accent tot atit de mare se 
cere pus pe îmbunătățirea colabo
rării dintre constructori și antrepri
zele de specialitate, îndeosebi între
prinderea pentru fabricarea și mon
tarea ascensoarelor din București. 
Slaba conlucrare dintre coi doi fac
tori provoacă și unuia și celuilalt 
mari greutăți, așa cum se poate con
stata ia construcția unor blocuri de 
locuințe din Capitală și din județele 
Vrancea și Alba. De fapt, toate a- 
ccstc probleme a-u mal fost dezbătute 
în cadrul analizelor decadale efec
tuate dc birourile Județene de par
tid, împreună cu comitetele execu
tive ale consiliilor populare. Impor
tant osie, acum, să se troacă cu ho

tărâre la fapte, să se aplice fără În
târziere masurile preconizate anterior 
in vederea sporirii randamentului 
muncii desfășurate pe șantiere.

Totodată, se impun eforturi insis
tente in vederea începerii execuției 
șl asigurării frontului dc lucru ne
cesar pontru locuințele din planul 
anului viitor. Situația actuală nu 
poale fi considerată pe deplin mul
țumitoare : dintr-un număr de 31 209 
apartamente din fondurile centrali
zate ale statului, ce urmau să fie în
cepute. se lucrează în prezent la 
21 378, cel'e mai serioase rămâneri în 
urmă fiind localizate pe o serie dc 
șantiere din județele Bistrița-Nă
săud, Covasna, Gorj, Hunedoara și 
Maramureș. De asemenea, pe unele 
șantiere de locuințe la care au fost 
„atacate” primele lucrări (in jude
țele Arad, Botoșani, Brașov. Gorj, Ia
lomița, Ilfov, Timiș ș.a.), ritmul lent 
in care lucrează constructorii pune 
in cumpănă posibilitatea de a se a- 
tinge, pină la sfirșitul anului, stadiile 
fizice preconizate la peste 5 900 apar
tamente, in vederea continuării lu
crului pe timpul iernii. Ni'ci în ce 
privește construcțiile de locuințe pro
prietate personală lucrurile nu stau 
mai bine. Dintr-un număr de 28 490 
apartamente planificate, lucrările de 
execuție nu au fost începute la a- 
proape 12 000 apartamente. De aceea, 
e9te necesar să fie adoptate neîntâr
ziat oele mai eficiente măsuri pen
tru fiecare caz in parte, astfel ca, in 
ce*l  mai scurt timp, lucrurile să in
tre pretutindeni pe făgașul normal.

în primul rind, se pune problema

„ROMÂNIA-FILM" prezintă: „NiCOVdld SCIU dOCanul“

Coproducție a studiourilor din R. P. Bulgaria — DEFA/BERLIN — MOSFILM. Scenariul : 
Liuben Stanev, Ivan Radoev. Regia : Hristo Hristov. Muzica : Simeon Pionkov. Cu : Ștefan 
Ghețov, Wolfgang Ebeling, William Polony. Film distins cu Marele Premiu „Trandafirul 
de aur", Varna 1972. Premiul pentru cel mai bun rol masculin lui Ștefan Ghetov, 

Varna 1972.

Autorii filmului Vifornița se ra
portează nemijlocit la istoria recentă 
a țârii, evocînd o împrejurare parti
culară — dar cu adinei semnificații 
politice și sociale — a procesului de 
transformare socialistă a agriculturii. 
Povestirea cinematografică se bizuie 
pe o întâmplare reală, petrecută în 
urmă cu cincisprezece ani. Eroul 
principal al filmului este un activist 
de partid care, in calitate de secre
tar al unui comitet raional, săvir- 
șește grave greșeli în aplicarea po
liticii de făurire a relațiilor noi. so
cialiste. la sate. Deși de bună cre
dință, el încalcă indicațiile partidu
lui privind necesitatea unei stărui
toare activități de convingere a ță
ranilor de superioritatea muncii 
infrățite. Filmul începe cu ședința 
comitetului raional în care secreta
rul Ștefan Varlam (întruchipat de 
actorul Silviu Stănculescu) este 
sancționat și trimis ca simplu acti
vist chiar in satul a cărui înscriere 
pe făgașul cooperativizării este mar
cată de consecințele greșelilor sale.

Scriitorul Petre Sălcudeanu, au
torul scenariului, și regizorul Mircea 
Moldovan iși propun să reconstituie 
atmosfera momentului, să urmăreas
că procesul de clarificare pe care-1 
parcurge comuniștii! Varlam în con
fruntarea sa directă cu realitățile, cu 
oamenii, cu problemele acute ale 
satului aflat atunci, prin ’59, în zorii 
vieții noi. Sint surprinse în film ma
nifestări abuzive de felul celor care 
au fost dezvăluite și dezavuate cu 
severitate in documentele partidului 
nostru. $1 ni se pare important de 
relevat — ca expresie a unei con
cepții superioare privind perspectiva 
din care sint narate, azi, întâmplări 
petrecute in urmă cu un deceniu și 
jumătate — faptul că filmul depă
șește limitele unei simple rememo
rări. Cele mai bune episoa
de stau mărturie intenției de a re
liefa — prin prisma certitudinilor 
prezentului — complexitatea unor 
împrejurări trecute, de a pune în lu
mină semnificația atitudinii oameni
lor, a căror încredere in cuvintul co
muniștilor n-a putut fi știrbită de e- 
rorile, de excesele unuia sau altuia 
dintre cei investiți cu răspunderea 
transpunerii in viață a politicii parti
dului. Finalul — unde țăranii, 
convinși de sinceritatea poziției 
lui Varlam, refuză să;și retragă ce
rerile de înscriere în gospodăria co
lectivă, deși unii se înscriseseră sub 
Imperiul constringerii — e menit să 
sublinieze aceasta idee. întâmplările 
care se înlănțuie între sosirea in saî 
a fostului secretar raional și epilogul 
filmului sint revelatoare pentru con
flictele și contradicțiile momentului 

ca» la unele construcții de locuințe 
din județele Bacău, Cluj, Galați, Olt, 
Prahova și municipiul București, să 
fio eșalonate cu claritate toate sar- 
cinifle și lucrările pe anul 1974. să 
fie înlăturată dispersarea forțelor și 
a mijloacelor pe un număr exagerat 
de obiective. Apoi, trebuie acordată 
o atenție deosebită organizării te
meinice a lucrărilor, prevcnindu-sc 
tendința dc a se ataca un front larg 
dc execuție în cadrul șantierelor. Tot 
unităților de construcții le revine sar
cina asigurării întregului necesar de 
forță de muncă calificată, precum și 
a macaralelor și mijloacelor do trans
port. necesare. Cit privește unele 
locuințe noi din județele Brașov, Si
biu. Dolj. Brăila. Buzău, Tulcea ș a., 
recuperarea întârzierilor actuale de
pinde. Intr-o măsură decisivă, de In

tervenția benefi
ciarilor respec
tivi, care au da
toria să elabore
ze grabnic docu
mentațiile tehni- 
co-economice a- 
ferente și să asi
gure toate ampla
samentele stabi
lite.

Disciplina de 
plan in dome
niul construcțiilor 
de locuințe impu
ne pregătârea te
meinică a tutu
ror lucrărilor pre
văzute, deoarece 
aceasta condițio
nează. Intr-o mă

sură hotăritoare, demarajul vigu
ros al activității in anul care 
vine, asigurarea continuității și rit
micității lucrului pe șantiere. Tre
buie create din timp toate condițiile 
menite să garanteze darea in folo
sință a numărului integral de apar
tamente planificate. Un aport deo
sebit îl poate avea în acest sens 
Comitetul pentru Problemele Consi
liilor Populare. Așa cum a procedat 
și pină acum, acest organism are ca
pacitatea ca, pe baza analizelor e- 
fectuatc, să asigure o mai bună re
partizare a forțelor și mijloacelor 
tehnice între diferite organizații dc 
construcții-montaj județene, orientîn- 
du-le cu prioritate acolo unde nevoile 
sint mai presante. Sint cerințe esen
țiale a căror înfăptuire depinde de 
modul cum factorii responsabili din 
acest domeniu vor rezolva în totali
tate problemele cu care sint con
fruntați. Pentru aceasta, organele și 
organizațiile de partid din fiecare ju
deț au datoria de a veghea să nu se 
irosească nici o zi și nici un ceas din 
tâmpul de lucru, de a acționa în sco
pul înlăturării tuturor neajunsurilor, 
in așa fel incit toate locuințele pla
nificate pc acest an să fie predate 
„la cheie", iar Ia cele prevăzute pen
tru anul viitor să se asigure condi
țiile pentru execuția lor ritmică.

Inq. R. MAYER 
director adjunct 
în Banca de investiții 
Inq. C. ANTONESCU

prezentat pe ecran ; ele demonstrează 
totodată orizontul pe care-1 poate 
deschide creației cinematografice 
abordarea temelor politice ale actua
lității, ca și necesitatea realizării în 
continuare a unor filme tot mai con
cludente, îndrăznețe, pregnante con
sacrate epopeii construcției socia
liste.

După ce a semnat, în calitate de 
coregizor, filmul „Frații”. Mircea, 
Moldovan se află, de fapt, la primul 
film realizat de-sine-slătător. Vi
fornița poate fi considerat astfel tot 
ca un film de debut, și el confirmă, 
credem, vocația, resursele profe
sionale ale regizorului. Evident, 
scenariul — substanțial, cu certe 
virtuți cinematografice de la con

CRONICA FILMULUI
...........  L---........................ . ...... .......... .

VIFORNIȚA"
strucția dramatică și pină la dialog
— a oferit regiei premisele unui film 
dens, bazat pe o atentă observație 
realistă. Chiar de Ia primele sec
vențe este vizibilă preocuparea 
pentru autenticitate, și autentici
tatea rămine o însușire proprie 
celor mai izbutite momente ale 
noului film. Ca și in „Frații” 
(film a cărui acțiune era plasată 
in lumea satului contemporan), pei
sajul uman dobindește, in „Viforni
ța", un relief remarcabil, iar perso
najele se integrează convingător 
ambianței populate de țărani au
tentici. Oamenii filmului — poate 
mai mult chiar decit modul cum se 
desfășoară, cinematografic, acțiunea
— reprezintă atuul de calitate al 
acestei realizări.

In rolul mamei Iui Varlam, actrița 
Luiza Orosz, de la Teatrul maghiar 
de stat din Cluj, creează portretul u- 
nei bătrine femei de la țară — o 
compoziție care dobindește pe ecran 
o forță tulburătoare. Există mult a- 
devăr și bogate semnificații în tra
iectoria acestui personaj ; vitalității 
și înțelepciunii omului din popor i 
6e alătură severitatea tragică a ma
mei care iși repudiază fiul pentru că 
(deși nu cunoaște sensul exact al 
frămlntărllor acestuia) iși dă seama 
că el nu are curajul să-și privească

Artist al
împlinirea a optzeci de ani de la 

nașterea lui Nicolae Bălțățeanu con
stituie un nimerit prilej pentru li
nele rememorări privind viața unuia 
dintre cei mai de seamă actori ro
mâni care, în perioada dintre cele 
două războaie și îndeosebi după eli
berarea țării, a servit cu strălucire 
scena românească.

S-a născut in 1893 la Turnu Se
verin. într-o familie cu unsprezece 
copil, de timpuriu rămași fără spri
jinul tatălui, fost funcționar admi
nistrativ la Strehala. A cunoscut 
teatrul fiind încă elev al gimnaziului 
„Troian" prin mijlocirea trupelor ce 
se abăteau prin orașul dunărean șl 
s-a hotărît să se facă actor.

Ascultând de Îndemnul mamei, a 
urmat cursurile școlii de ofițeri 
dc marină din Constanța, unde Insă 
nu a stat prea 
mult. A venit la 
București și ne
îndrăznind să 
candideze la Con
servator s-a în
scris la „Acade
mia de artă dra
matică", școală 
particulară con
dusă de poetul 
Th. Stoenescu. 
Pentru a putea 
trăi, a „intrat in 
figurație" la Tea
trul Național, de unde însă a fost re
pede „licențiat”, ca unul ce protestase 
pentru felul neomenos cum- se pur
tau cu oamenii unii „șefi de figura
ție". S-a aciuat pe lingă una din 
micile formații de revistă ce dădea 
spectacole intre pauzele filmelor la 
cinematografele de cartier și, la un 
festival dat de „Academia" lui Stoe
nescu, a fost văzut de Ion Livescu, 
societar La Național și deținătorul 
unei catedre de „artă dramatică" la 
Conservator, care l-a îndemnat să 
intre în școala oficială de teatru. A 
„debutat" mai întâi, în calitate de 
tenor, în două trupe ambulante, ou 
viață efemeră. In 1916 a absolvit 
Conservatorul.

In 1918, Bălțățeanu a intrat „pro- 
bist" la Teatrul National din Bucu
rești — și de-aci încolo drumul său 
în teatru poate fi ușor reconstituit, 
căci actele din arhive au darul nu 
numai să vorbească, dar uneori să 
și acuze.

Printr-o „fericită" pentru el în
tâmplare (se îmbolnăvise un actor), 
Bălțățeanu a avut prilejul să joace 
după angajarea sa la Teatrul Națio
nal din București în 1918 rolul lui 
Gallus din „Fînfîna Blanduziei" a 

'lui Vasile Alecsandri. A avut suc
ces. Teatrul avea nevoie de tânărul 
menit să joace roluri de „june- 
prim”, de eroi, poate chiar de „prim- 
amorez", genuri nare în toate tim
purile. Și totuși Bălțățeanu a fost 

La 80 de ani 
de la nașterea 

lui Nicolae Bălțățeanu

in față greșelile și că tolerează ne
dreptatea din jurul său. Această fe
meie este de acolo, din satul acela 
— modul cum se mișcă, felul în care 
vorbește, expresia ei, totul are girul 
unei rare autenticități.

Cu excepția unei anume afectări 
in rostirea replicilor, și acto
rul Silviu Stănculescu constru
iește — în rolul lui Ștefan Var
lam — un personaj veridic, trăiește 

j cu combustia necesară urcușul dra
matic al eroului principal pe dru
mul care duce spre adevăr. Inter
pretul intuiește drama eroului său 
cane, chiar cind începe să-și înțe
leagă erorile, nu are tăria să accepte 
din primul moment evidența, dar 
nici nu poate face un compromis cu 

conștiința sa de comunist. Instruc
torul Adam — rol conturat cu spon
taneitate. in linii precise, de Ion Be- 
soiu — nu are resursele, capacitatea 
unor reevaluări esențiale și, defi
nitiv prizonier al unor concepții gre
șite, este inevitabil dat la o parte de 
mersul înainte al vieții. Un alt per
sonaj, desprins din lumea satului și 
cu o funcție importantă in dramatur
gia acestui film, este Dobrotâ — bă- 
trinul învățător izgonit abuziv din 
satul unde a funcționat aproape o 
viață întreagă ; el este Întruchipat de 
actorul Ernest Maftei, în episoade 
care impun adeseori prin adevăr și 
emoție (fără a fi totuși ferite întot
deauna de o prea apăsată notă de 
sentimentalism), iar poziția față de 
„cazul Dobrotă" devine unul dintre 
elementele care definesc, în acțiune, 
caracterele filmului, reprezentând 
resortul unor revelatoare confrun
tări.

Am citat cîteva dintre personajele 
filmului Vifornița, enunțînd astfel și 
direcțiile principale ale povestirii ci
nematografice. Este o povestire în 
genere corect condusă regizoral, chiar 
dacă pe alocuri tensiunea creată 
este exterioară dramatismului fap
telor înseși. Ne referim, de pildă, la 
supralicitarea spectaculosului naturii 
dezlănțuite, la unele sugestii de at-

poporului
„exclus" din teatru — aceasta, spu
ne un proces-verba.l, pentru a fi 
„intimidați nemulțumlțil" (în acest 
tâmp, situația materială a stagiari
lor și a probiștllor ena dintre cele 
mai precare).

In 1919, mulțumită intervenției di
rectorului de scenă Paul Gusty, Băl
țățeanu a revenit la ' Național și 
Gusty i-a Încredințat un rol intere
sant din Candida de G. B. Șhaw, 
autor care era jucat pentru prima 
oară la noi. Critica vremii a elogiat 
pe interpretul dificilului rol, dar la 
afirșitul stagiunii Bălțățeanu a fost 
trecut la „echipa de turneu".

Jocul de-a succesul și de-a 
datul afară a continuat. Și astfel în 
1920, după ce a interpretat cu succes 

rolul lui Polid'or 
din Hecuba lui So- 
focile, Bălțățeanu, 
pus in disponibi
litate de Teatrul 
Național, a trecut 
în Compania Bu
la ndra, unde a a- 
părut, între altele, 
in rolul lui Trigo- 
rin din Pescăru
șul lui Cehov, in 
cel al luii lago din 
Othello, in Morti
mer din Maria 

Stuart, în Flambeau din Puiul 
de Vultur de Edimondi Rostand, 
In Nenoroc dim Cocoșul negru 
de Victor Eftiimiu. După stăru
ințele aceluiași Paul Gusty, Bălță
țeanu a fost invitat să revină la 
Național. După ce a jucat, in regia 
lui Soare Z. Soare, rolul lui Clean- 
te din Bolnavul închipuit, Paul Gus
ty i-a incredintat, in 1924, rolul 
principal din Dinu păturică, adapta
rea lui Adrian Maniu și Ion Pillat 
după romanul lui Nicolae Fillnffefc 
Creația lui Bălțățeanu (partendrâ 
i-a fost Marioara Zimnlceanu), jo
cul său dublu în rolul arivistului ne
sătul au fost întâmpinate cu elogiu 
de public și de critici. Nicolae Băl
țățeanu s-a consacrat ca unul din
tre cei mai de seamă artiști drama
tici ai timpului.

Din numeroasele sale apariții sce
nice, care au urmat acestei consa
crări, amintim pe cele din Fedra 
de Racine (in care a interpretat, 
parteneră fiindu-i Maria Ventura, 
rolul lui Hipolit), Doamna cu came
lii ( Armand Duval), Hoții de Schi
ller (Franz Moor), Cyrano de Ber
gerac (Christian), învierea (Nehlu- 
dov), Iuliu Cezar de Shakespeare 
(Marcus Antonius), Măsură pentru 
măsură fie Shakespeare (Ducele 
Vienei). Mult zgomot pentru nimic 
de Shakespeare (Claudio), Azilul de 
noapte de Maxim Gorki (Baronul), 
Ovidiu din piesa lui Vasile Alecsan
dri, Vronski din Ana Karenina, Ion 
din prelucrarea lui Mihail Sorbul 
după romanul lui Liviu Rebreanu, 
Filip al II-lea din Don Carlos — ro
luri de o mare diversitate, care pre-
tind posibilități largi de interpreta
re, adevărată virtuozitate scenică.

Răspunzind întru totul simțăminte- 
lor sale democratice, Nicolae Bălță
țeanu a întâmpinat actul istoric de 
la 23 August 1944 cu dorința de a 
servi cu devotament teatrul învestit 
de puterea populară cu o nobilă mi
siune social-educativă.

J. Ct^țîii^'săîe In l)oh Juan și TQr- 
' tuffe de' Molfâre, în Michel Angelo, 
de Alexandru Kirițescu (rolul pa
pei), in Patima roșie (Rodi), Trei 
surori (Verșinin), Hagi Tudose de 
Delavrancea sint tot atâtea „bron
zuri", care îmbogățesc marea și ilus
tra școală de artă scenică româ
nească.

Și marile creații ar fi continuat... 
Caracterizind în puține cuvinte 

arta scenică a lui Bălțățeanu, inter
pret de dramă și comedie, potrivit 
atât în repertoriul clasic cit și în cel 
modern, subliniem că dominanta sa 
era simplitatea, formă a adevărului 
artistic. înzestrat cu o voce de o vi
brație profundă, de o mare frumu
sețe, aducind pe scenă “o notă de 
distincție, artistul dramatic a fost 
un analist de o mare pătrundere, 
fiecare amănunt prezentând o valoa
re in alcătuirea rolului.

Nicolae Bălțățeanu a fost primul 
slujitor al teatrului onorat cu înal
tul titlu de artist al poporului. El 
a binemeritat această recunoaștere.

loan MASSOFF

—-----------------o.
mosferă care n-au întotdeauna aco
perire. Dar dacă ar fi să discutăm 
despre limitele acestui film, ne-am 
referi în primul rind la insuficienta 
motivare — in dramaturgie — a 
transformării personajului central, 
spre final. Dacă plastica filmului 
este deosebit de expresivă — și no
tăm aici contribuția de înaltă calita
te a tânărului operator Ion Marines
cu, care-și afirmă de Ia debut pro
fesionali ta tea (ca și a autori
lor decorurilor și costumelor: 
Nicolae Edulescu, Ștefan Marțian) ; 
dacă actorii creează, chiar în roluri 
de mai mică întindere, personaje 
care trec rampa — și-i amintim pe 
Eugenia Bosinceanu (secretara de 
partid din sat — rol conturat cu dis
creție și învestit cu un anume far
mec, cu o căldură interioară care 
atestă resursele interpretei), pe Cos- 
min Ghiarâ (un tânăr actor cu mari 
disponibilități pentru film, a cărui 
distribuire în rolul fiului lui Varlam 
atestă, ca și alte personaje, intuiția 
regizorului), pe Toma Dimitriu, ca 
și pe Anton Tauf, Mihai Mereuță, 
Ferencz Bencze, Elena Stescu, Nae 
Gh. Mazîlu ; dacă muzica scrisă de 
compozitorul Liviu Glodeanu e func
țională și comentează adecvat ac
țiunea — cu atit mai mult re
gretăm că autorii, preocupați de 
ținuta de ansamblu a realizării 
cinematografice, au dat o rezol
vare precipitată tocmai procesului de 
conștiință pe care-1 parcurge eroul 
principal. Finalul, ca atare, atenuea
ză insă. în parte, această inconsec
vență și comunică in termeni con
vingători mesajul tonic al filmului.

...Prezentat in comuna Gligoreștl, 
din județul Cluj — unde s-au petre
cut întâmplările evocate pe ecran — 
filmul Vifornifa (a șasea producție 
din acest an a Casei de fil
me 5) a oferit prilejul unei 
discuții pasionante cu eroii reali 
ai narațiunii cinematografice. Oa
menii satului au vprbit degajat, cu 
un adevărat sentiment al istoriei, 
despre cele întâmplate in urmă cu 
cincisprezece ani și despre cursul 
nou pe care politica partidului l-a 
deschis satului lor, vieții lor. Poate 
că destinele acestor oameni ar pu
tea oferi substanță unui film des
pre satul de azi. Experiența, ca
litățile filmului „Vifornița" sint ar
gumente care pledează în favoarea 
unei astfel de încercări.

D. COSTIN
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Vizita delegației parlamentare

FresedWeJe Morii AdunSrl Națio- 
nale. Ștefan Voitec, a oferit luni un 
dejun In onoarea deJegațlcl parla
mentare britanice, condusă de Sir 
ritzroy Maclean, membru al Came
rei Comunelor, membru al Partjdu- 
ța' consci'va,or' care ne vizitează

Au participat Maria Groza pi 
Ir*  wMurSvlJ«C‘u. vicepreședinți ai 
M.A.N„ președinți de comisii per
manente. deputați.

A luat pa-te, de asemenea, Derick 
Rosslyn Ashc. ambasadorul Marii 
Britanii la București.

In timpul dejunului, ștefan Voitec 
Fl Sir Fitzroy Maclean au'toastat in 
sănătatea Maiestății Sale EUsabrU a 
Ii-a. regina Mărit Britanii, a pre
ședintelui Consiliului de Stat al Re

britanice
publicii Socialiste România, Nlcolae 
Ccaușet'cu, pentru continua lărgire ți 
diversificare a relațiilor româno-bri
tani re, a prieteniei dintre cele două 
popoare, pentru colaborare, progres 
social șl pace in lumea întreagă.

Luni dimineața, delegația parla
mentară britanică a fficiit o vizită la 
Ministerul Comerțului Exterior, unde 
a avut o întrevedere cu Marin 
Trăistaru, adjunct al ministrului co
merțului exterior,

♦
DurS-amiază, parlamentarii brita

nici, însoțiți de Mircea Rebrennu, 
accretar al Comisiei juridice a M.A.N., 
au vizitat cartiere din Capitală.

Plecarea unei delegații de activiști ai P.C.R. 
in R. D. Germană

Luni dimineața a plecat la Berlin 
delegația de activiști ai P.C.R.. con
dusă de Ștefan Bobcț, membru al 
C.C. al P.C.R., prlm-socretar al Co
mitetului județean Neamț al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al P.S.U.G., 
va face o vizită în R.D. Germană, 
pantru un schimb de experiență.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

delegația a fost condusă de Iosif 
Szasz, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prlm-adjunct de Șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost de fațft dr. Hans Voss, 
ambasadorul R.D.G. la București, șl 
membri ai ambasadei.

0 delegație a Consiliului Național al Frontului
> r

Luni dimineața a plecat în Repu
blica Democrată Germană o delega
ție a Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, condusă de 
Dumitru Balalia. membru in Consi
liul Național F.U.S., care, la invita
ția Consiliului Național al Frontului 
Național din Republica Democrată

Germană, va face o vizită de schimb 
de experiență in această țară.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți Ion Turcu, vicepre
ședinte al Consiliului Național 
F.U.S., precum șl Hans Voss, amba
sadorul R.D. Germane la BucureștL

Gală de filme cu prilejul 
aniversării eliberării Albaniei
Cu prilejul celei de-a 29-a aniver

sări a eliberării Albaniei de sub 
jugul fascist. Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste a organizat luni 
un spectacol de gală cu filmul „Ope
rațiunea Focul” la cinematograful 
„Capitol**  din Capitală.

Regizorul Gheorghe Vitaaidfc a în
fățișat, cu această ocazie, succesele 
cinematografiei albaneze.

Au participat Ion Dodu Bălan, vi
cepreședinte al Consiliului Culturii

și Educației Socialiste. Mihail Ghel- 
megeanu. președintele Comitetului 
Român pentru colaborare și înțele
gere reciprocă intre popoarele din 
Balcani, reprezentanți ai Ministerudui 
Afacerilor Externe, oameni de cul
tură și artă, ziariști. Erau prezenți 
Nikolla Profi, ambasadorul Albaniei 
la București, șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București, alți 
membri al corpului diplomatic.

(Agerpres)
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Laboratorul, cel mai bun control de calitate
La întreprinderea de repăratii- 

âuto din Cluj se execulă un;, 
mare volum de piese de schimb 
pentru autocamioane șl se re
condiționează o pnrte din ceie 
uzate in scopul refolosirii tor in 
procesul de reparații. Ținând 
seama de solicitarea mare la 
care sint supuse piesele auto 
in timpul exploatării, conduce
rea întreprinderii a organizat 
recent un laborator modern pen
tru oontrolul calității acestora. 
Aici se verifică, bunăoară, cali
tatea suprafețelor de prelucra
re, duritatea materialelor, to-

rectitudinea traÂaț&’p.t elo?.,;.. ter
mice ș.a. Laboratorul dispune, 
totodată, de un sector de metro
logie, unde sint verificate toate 
aparatele de măsură și control, 
de un sector de chimie și de un 
atelier de reparat vitezometre, 
kilometraje, indicatoare și altă 
aDaratură de bord. Colectivul 
laboratorului contribuie, alături 
de institutele specializate și de 
alte laboratoare de profil din 
țară, la elaborarea unor metode 
proprii, științifice, de recondi- 
ționare și reparație a autovehi
culelor.

Cronica zilei
Sub auspiciile Academiei de Știin

țe Sociale șl Politice, luni a avut loc 
In București o dezbatere pe tema 
„Teorie șl practică In cercetarea pro
cesului Învățării". Obiectivul acestei 
dezbateri, la circ au participat spe
cialiști din unitățile de cercetare, ca
dre didactice universitare, lucrători 
din Ministerul educației șl învăță- 
mintului, inspectori școlari, l-a con
stituit realizarea unui schimb do in
formații și de opinii asupra orien
tărilor contemporane In teoriile pri
vind procesul învățării, moderniză
rii metodelor și tehnicilor acestui 
proces.

★
Nava școală italiană „Stella Po

lare”, care a întreprins o vizită in 
portul Constanța, a părăsit litoralul 
românesc. Timp de patru zile, mari
narii militari italieni au vizitat sta
țiunile de pe litoralul românesc al 
Mării Negre și unele obiective cul
turale. De asemenea, oaspeții 6-au 
Întâlnit cu elevi și cadre din Insti
tutul de marină „Mircea cel Bătrin".

vremea
Ieri In țară : Vremea a continuat 

să se răcească în majoritatea regiu
nilor. Cerul a fost variabil, mai mult 
acoperit. Au căzut ploi locale in 
centrul Moldovei, in Oltenia, in nor
dul și centrul Munteniei și izolate 
in Dobrogea. în Danat șl Crișana, 
precipitațiile au fost mai ales sub 
formă de ploaie, iar In Transilvania 
și in 2ona de munte, temporar, a 
riins. Vintul a suflat slab, pină la 
potrivit, cu unele intensificări In 
zona de munte. Temperatura aeru
lui. la ora 14, oscila intre minus 2 
grade la Joseni și 17 grade la 
Tumu-Măgurele și Constanța. In 
București : Vremea s-a răcit. Cerul 
a fost mai mult noros. Temporar a 
plouat slab. Vintul a suflat slab, pină 
la potrivit Temperatura maximă a 
fost de 11 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
28, 29 și 30 noiembrie. In țară : Vre
mea va fi relativ umedă și rece, 
mai ales la începutul intervalului, 
cind vor cădea precipitații locale, 
atit sub formă de ploaie, cit șl sub 
formă de lapoviță și ninsoare. Ele 
vor fl mai frecvente in sud și est. 
V.înt moderat, cu intensificări de 
scurtă durată. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre minus 8 și plus 
2 grade, izolat mai coborîte, iar cele 
maxime între minus 3 și plus 7 gra
de. în București : Vreme relativ 
rece, cu cer variabil, mal mult no
ros. Temporar precipitații. Vînt 
moderat, cu intensificări de scurtă 
durată.

PRONOEXPRES
CÎȘTIGURILE TRAGERII 

l’RONOEXPRES
DIN 21 NOIEMBRIE 1973

EXTRAGEREA I: Cak I-: 2 va-, 
ri<LQ^ -iO«jV-a 109 000 lei'} <&aț.~ir.ț W 
a 30 755 Iei ; cât. III : 14.85 a -3’728 
lei : Cat. IV : 38,15 a 1 451 lei ; Cat. 
V : 111.30 a 497 lei ; Cat. VI : 3 684,05 
a 40 Iei.

Report categoria I : 3S1 858 lei.
EXTRAGEREA II : Cat. B : 2 va

riante a 43 871 lei ; Cat. C : 20,10 a 
4 363 Ici ; Cat. D : 1 025.55 a 60 lei ; 
Cal. E : 75.65 a 200 lei ; Cat. F : 
1 694,70 a 40 lei.

Report categoria A : 87 742 lei.
Ciștigurile de 100 000 Iei au reve

nit lui Ceară C^stică din Constanța 
si Singățeanu Ion din București, care 
cîștigă cite un autoturism Dacia 
1300, plus diferența in numerar.

Lucrările Comisiei permanente 
pentru agricultură și silvicultură 

a Marii Adunări Naționale
în ziua de 26 noiembrie 1973. Co

misia pentru agricultură și silvicul
tură a M.A.N. a examinat șl dezbă
tut, sub conducerea tovarășului Du
mitru Col iu. președintele Comisiei, 
rezultatele analizei privind modul 
cum se aplica legea nr. R/1973 pen
tru organizarea, administrarea și fo
losirea pajiștilor, precum și a sta
țiunilor comunale de montă. Analiza 
a fost efectuată, din Însărcinarea 
Consiliului de Stat, de către Comisia 
pentru agricultură și silvicultură a 
M.A.N., împreună cu Consiliul Cen
tral de Control Muncitoresc al Ac
tivității Economice si Sociale.

La lucrările comisiei au participat 
tovarășul Aneclo Miculescu, minis
trul agriculturii, industriei alimen
tare si apelor, reprezentanți ai con
ducerilor altor organe centrale, di
rectori generali ai direcțiilor gene

rale pentru agricultură, industrie 
alimentară șl ape de la unele ju- 
d'țc, precum si specialiști in dome
niul îmbunătățirii și exploatării pa
jiștilor.

Pe baza rezultatelor inițiale și a 
dczbatorllor comisiei, s-a constatat 
că Irt perioada care a trecut de la 
adoptarea legii s-au obținut Însem
nate realizări in ridicarea producti
vității pajiștilor. Totodată, comisia 
a făcut propunerea menită să con
tribuie la desfășurarea în ritm mai 
susținut a lucrărilor de îmbunătățiri 
și exploatare a naiiștilor. de bună 
gospodărire a fondului existent sc- 
mincer și zootehnic.

Concluziile și propunerile comisiei 
pentru agricultură și silvicultură a 
M.A.N. urmează să fie înaintate 
Consiliului de Stat.

general al Uniunii Interparlamentare
Luni după-amiază a sosit in Ca

pitală secretarul general al Uniunii 
Interparlamentare. Pio Carlo Teren- 
zio, împreună cu Vitaly Evseev, se
cretar general adjunct al Uniunii, 
care, la invitația Grupului român a] 
Uniunii Interparlamentare, fac o vi
zită in țara noastră in legătură eu 
organizarea la București a sesiunii

din primăvara anului 1974 a Uniunii 
Interparlamentare.

La sosire, pe 
oasoeții au fost 
Tudor Drăganu, 
Grupului român 
parlamentare, și 
membru al ?. . 
cere al Grupului.

aeroportul Otopeni, 
salutați de prof, 
vicepreședinte al 

a.l Uniunii Inter- 
r. Mircea Angelescu, 
Comitetului de condu- 

(Agerpres)

SIMPOZION CU TEMA:

„Resursele naturale și problemele
mediului înconjurător"

„Resursele naturale și problemele 
mediului înconjurător" este tema 
simpozionului organizat, cu începere 
de luni, in Capitală de Asociația oa
menilor de știință și Comitetul Na
țional Pugwash.

înscriindu-se în cadrul acțiunilor 
întreprinse de acest organism, pen
tru mobilizarea eforturilor oameni
lor de știință la rezolvarea unor pro
bleme de o deosebită actualitate și 
importanță, 
în tematica 
și-a propus 
unor căi și 
luționare a ......
ordin științific și tehnic pe care le 
rljdieă valorificarea complexă a re
surselor naturale ale țării noastre și 
protecția mediului înconjurător.

în alocuțiunile rostite la ședința de 
deschidere, prof. dr. docent C. Penes-

cum sint cele prevăzute 
reuniunii, simpozionul 

să contribuie la găsirea 
metode moderne de so- 
diverselor aspecte de

cu, președintele Comitetului Național 
Pugwash, I. Drăgan, reprezen
tant rd Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, și acad. 
N. Teodorescu, vicepreședinte al 
Asociației oamenilor de știință, au 
subliniat importanța reuniunii, rele
vând in aceiași timp preocupările 
generale din țara noastră pentru 
preîntîmpioarea degradării mediului, 
pentru asigurarea unor condiții de 
mediu optime muncii și vieții oa
menilor.

La rindul său, prof. B. T. Feld 
(S.U.A), secretar general al Mișcării 
Internaționale Pugwash, după ce 
a adresat un salut participanți- 
lor la lucrări, a relevat activitatea 
desfășurată de acest organism pen
tru protecția mediului înconjurător.

Lucrările simpozionului continuă.
(Agerpres)

O ^căâeW^tdfan^Gheorghmn ‘

La Academia „Ștefan Gheorghiu” 
pentru pregătirea cadrelor de condu
cere a activității de. partid, social-' 
politice, economice și administrației 
de stat a avut loc, luni dimineața,
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MECIURILE „OPTIMILOR * 
W CUPA ROMÂNIEI 

IA FOTBAL
Teri, la sediul federației române 

de fotbal, a avut loc tragerea la sorti 
a meciurilor din cadrul optimilor de 
finală ale „Cupei României”.

Iată cele opt jocuri : S.C. Bacău- 
Steaua ; Minerul Baia Mare-A.S.A. 
Tg. Mureș ; F.C. Argeș-Chimia_ P.m. 
VBcea : Sportul studențesc-U.T.A.; 
S.N. Oltenița-Ddta Tulcea ; C.S.M. 
Reșița-Politchnica Timișoara ; Uni
versitatea Cluj-Oltul SL Gheorghe ; 
JiuI-F.C. Petrolul.

Toate partidele se vor disputa, pe 
terenuri neutre, in ziua de 5 de
cembrie.

în cîteva rînduri
ȘAH : A. NICOLAU, CAMPIOANĂ 

PENTRU A ȘASEA OARA. La Bra
șov s-a încheiat turneul final al 
Campionatului național feminin de 
șah. La actuala ediție, titlul de cam
pioană a revenit cunoscutei jucătoare 
Alexandra Nicolau, care a obținut 
pantru a șasea oară alternativ acest 
‘"gimnastica, trofeu cucerit 
DE DAN GRECU. Cea de-a V-a edi
ție a concursului international mas
culin de gimnastică „Memorialul 
Blume” s-a încheiat la Barcelona cu 
o remarcabilă victorie a sportivului 
român Dan Grecu, clasat pe primul 
loc la individual compus, cu un total 
da 56,70 puncte. Cei peste 6 000 de 
spectatori prezenți ia tribunele „Pa
latului Sporturilor” din Barcelona 
l-au aplaudat Îndelung pe gimnastul 
român pentru eleganța și precizia 
programului prezentat Pe locul se
cund s-a situat vest-germanul Wal- 
tar Mossinger — 55.95 puncte. urmat. 
La rindul său. de maghiarul Bela 
Polster — 55,30 puncte, elvețianul 
Peter Rohner — 55.20 puncte, fran
cezul Henri Boerlo — 55.05 punrte. 
polonezul Mikola Kubica — 55,00 
puncte, spaniolii Cecilio Ugarte — 
54,00 puncte etc.

La întreceri au participat gimnaștl 
din opt țări europene.FOTBAL. AZI, AUSTRIA - SUE
DIA. Astăzi, la ..ParksUdion” din 
localitatea vest-germană Gelsenkir
chen este programat un interesant 
med de fotbal intre selecționatele 
Austriei și Suediei, care se intilnesc 
lntr-un joc de baraj pentru califica
rea la turneul final al campionatului 
mondiaL După cum se știe. cele 
două echipe au terminat la egallta.e 
de puncte (aceiași golaveraj), in 
grupa 1 europeană.

Ce poate face un arbitraj slab

Avem In această toamnă fotbalis
tică o fruntașă a clasamentului auto
ritară. chiar cind i se intimplă să 
piardă cite o partidă. Conjunctura fa
vorabilă, caracterizată prin lipsa de 
forță și de consecvență in rezultate 
a echipelor, i-a dat Universității 
Craiova un punctaj de siguranță 
foarte liniștitor pină la încheierea 
turului competiției naționale. F.C. 
Constanța n-a profitat do pe urma 
faptului că lidera a bătut pasul pe 
loc la Pitești ; alte trei formații — 
Steaua, Dinamo, F.C. Argeș — au 
cules duminică roadele unor rezul
tate pozitive, totuși, distanța pină ia 
fruntea clasamentului rămâne incă 
importantă : cinci și. respectiv, șase 
puncte !

Partida centrală a etapei s-a ju
cat intre F.C. Argeș și Universitatea 
Craiova. Nici de astă dată. Univer
sitatea. n-a reușit să învingă la Pi
tești, acolo unde aproape tradițional 
gazdele cuceresc ambele puncte în 
dauna echipei craLovene. Au fost în
trunite duminică, pe stadionul din 
Pitești, multe dintre condițiile reali
zării unui meci de fotbal bun, pe 
placul spectatorilor. Vreme frumoa
să. tribunele arhipline, galeriile ma
sive fluturau, la modul amical, stea
guri vișinii sau albastre, echipele 
începuseră excelent partida, ambele 
a? arătau puse la punct cu pregăti
rea fizică și psihică, fapt dovedit de 
puterea si ambiția cu care s-eu În
fruntat fără odihnă pină la fluierul 
final. Și totuși, din multe puncte de 
vedere, meciul si spectacolul au fost 
ratate, încheindu-se - ----- J-
Incrînoenare puțin 
cimpul de joc și cu 
nervi in tribune.

Ați citit, probabil, __ 
reportajul din ziarul de specialitate 
ți ați remarcat, bănuiesc, ți califi
cativul dat de cronicar brigăzii de 
arbitri (Mircea Bică, George Drago- 
mir. Constantin Tofciu) : două Stele 
din... cinci posibile ! Nu mi se pare 
exagerată această apreciere negativă, 
dar ea contează mai puțin în eccr.o- 
m'a rândurilor despre arbitraj. Câte
odată nl se Întâmplă să scriem că 
judecătorii de pe teren au săvlrșit 
multe greșeli care insă, neprodu- 
cindu-*e  în momente decisive, n-au 
influențat scorul final Alteori, con
statăm greșeli flagrante pe fondul u- 
nui arbitraj relativ bun. una sau 
două greșeli care au insă darul să

vicieze rezultatul. Despre brigada a- 
mintiză, pur și simplu, putem spune 
că ca a acumulat greșelile din am
bele categorii, demonstrindu-ne cum 
un arbitraj lipsi» de pricepere și de 
intuiție a fotbalului, cu falsă autori
tate, provoacă degenerarea unui joc 
atit de promițător. Exemplific, in 
continuare, prin trei decizii in mi
nute și ia situații decisive, care ar 
fi putut da peste cap trei partide, nu 
una singură ! Era minutul al șapte
lea. craiovenii conduceau cu 1—0 
printr-un punct înscris fulgerător in 
primele secunde. Publicul rămăsese 
stupefiat, se făcuse lLniște aproape 
deplină, numai Argeșul — spre mc-

ADNOTĂRI
LA ETAPA A XV-A

ln*.r-o  stare 
obișnuită 

Încărcătură

de 
pe 
de

la această ară,

ritul lui — a reacționat- furtunos din 
chiar clipa următoare, cu atacuri va
luri după valuri, purtate de majori
tatea echipei. Faze diupă faze, de 
mare dinamism, se petreceau in ju- 
mâtatea de teren a oaspeților, iar a- 
ceștia, la rindu-le, lansaseră două 
contraatacuri prin Marcu, acțiuni u- 
luitoare ce erau cit pe-aici să se în
cheie prin alte goluri. Fuseseră șapte 
minute de ceea ce numim fotbal- 
spectacol, care pe drept cuvlnt entu
ziasmaseră tribunele. Urmează o 
fază aprinsă, in careul cralovean. 
mingile vin și pleacă respinse una 
după alta, numeroși jucători se lup
tă pentru balon, se ciocnesc, unii cad 
pe iarbă. în cădere, un apărător a- 
tinge mingea, ce se afla pe jos. Pe
nal ti ! îl întreb după aceea pe obser
vatorul federal. Robert Cosmoc. El 
„n-a văzut” penalti ; nici alți obser
vatori „neutri”. Să nu credeți insă 
că arbitrul i-a blagoslovit numai pe 
cratovenl cu asemenea decizii. Al 
doilea moment decisiv : un atacant 
localnic — aliat cu mingea la picior 
in careu, în poziție cum se zice „li
beră” — este trintlt la pământ 1 Pe
nalii ? Nu — arată arbitrul și jocul 
continuă mai încins. La scorul de 
2—1 pentru gazde, argeșenii mar
chează iarăși. Pină și suporterii Cra- 
loven! cred în valabilitatea punctului. 
Arbitrul insă anulează golul (după

tare
ce, pare-se, 11 acceptase) la obiecția 
lușierulul. Ofeaid 1 Sentimentul ce-a 
se vedea frustrați a crescut printre 
Jucătorii ambelor formații. Și aceasta 
nu dintr-o dată, dimpotrivă, el a fost 
alimentat treptat și continuu prin 
tot felul de decizii echivoce — la 
faulturi și ofsaiduri — pină la dege
nerarea completă a jocului. Tușleru- 
lui G. Dragomir i-a revenit o parte 
însemnată de vină. Prima repriză, in 
întregime, el a semnalizat ofsaiduri 
contra craiovenilor, cum intra min
gea intr-o zonă imaginară de 10 m 
lățime dinaintea lui. l-am suspectat 
obiectivitatea. A doua parte’a meciu
lui, tușierul respectiv „s-a reabili
tat", luindu-i in primire pe argeșeni : 
ofsaid după ofsaid in aceeași zonă 
imaginară, oprind acțiunile, frac- 
ționind jocul, indignind tribunele ! 
Adaug la cele de mai sus lipsa de 
fermitate a arbitrajului de la începu
tul partidei față de atacurile dure la 
adresa principalilor înaintași — Do- 
brin și, respectiv. Marcu — fapt *-  
a condus» cu trecerea timpului, 
acte neregulamcntare în lanț.

N’j-i scuz nici pe jucători 
Țarălungă. dar nu numai el. ci 
alți jucători craioveni și —
sint datori să se comporte in mod 
civilizat, indiferent de arbitraj și de 
erorile acestuia — nu-i scuz nici pe 
antrenori și, totodată, educatorii lor, 
de lipsuri binecunoscute in materie 
de disciplină. într-adevăr. e cazul ca 
munca educativă să fie sigur și re
pede intensificată la echipele diviziei 
A, iar aceasta, cu atit mai mult cu 
cit pretențiile și obiectivele perfor
manței sint, ele insele, în creștere. 
Dar sugerez federației, colegiului 
central de arbitri să albă mereu in 
vedere influența, uneori hotărâtoare, 
a arbitrajului asupra calității și a 
corectitudinii jocului. Do la selecție, 
școlarizare și pină la delegări, pe 
toate treptele se impune perfecțio
narea stării lotului celor care împart 
dreptatea pe cimpul de joc. Observa-, 
torul federal Robert Cosmoc îmi măr
turisea nedumerirea cu privire la de
legarea brigăzii respective la un meci 
atit de tare cum se oresununea a fi. 
de la bun Început, F.C. Argeș — Uni
versitatea Craiova. Oare cei care cln- 
tăresc delegările nu întrevăd conSe- 
c.nțele arbitrajelor slabe — degene
rări ale jocului, suspiciun’., animozi
tăți artificial aprinse etc. etc. ?

Valerlu MIRONESCU

ce 
la

. .. șl 
piteșteni 
in mz‘^

viața internațională
CONAKRY

Delegația guvernamentală româna 
a fost primită de 

președintele Republicii Guineea
CONAKRY 26 (Agerpres). — Dele

gația guvernamentală română, con
dusă de Octavian Groza, ministru 
secretar do stat, prim-vlcepreședinte 
al Consiliului Național pentru Știin
ță și Tehnologie, caro participă la 
festivitățile prilejuite de cea de-a 
treia aniversare a victoriei poporului 
guinecz împotriva agresiunii portu
gheze, a fost primită de președintele 
Republicii Guineea, Ahmed Sekou 
Toure.

Cu acest prilej, Octavian Groza a 
transmis șefului statului guincez un 
mesaj de felicitare din partea tova

rășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat al României.

Mulțumind pentru acest mesaj și 
apreciind relațiile de prietenie și 
colaborare dintre cele două partide, 
guverne și popoare, președintele 
Sekou Toure a transmis, la rindul 
său. sincere urări de sănătate tova
rășului Nicolae Ceaușescu și noi suc
cese în activitatea partidului, de ri
dicare a bunăstării și prosperității 
poporului român, In opera de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

în cursul zilei de ieri, delegația 
a-a întors !n Capitală.

AFGANISTAN

Proiecte și programe 
ale noului regim republican
Telegramele de pre

să sosite din capitala 
Afganistanului infor
mează despre o serie 
de măsuri adoptate de 
guvernul acestei țâri, 
in vederea îmbunătă
țirii situației economi
ce și sociale. După 
cum se știe, in luna 
iulie, ca urmare a u- 
nei lovituri de stat 
care a înlăturat mo
narhia. a fost instau
rată prima republică 
din istoria Afganista
nului. Sardar Moham
med Daud, fost prim- 
ministru al țării in 
perioada anilor 1953— 
1963, a fost proclamat 
președinte al republi
cii. La o lună de la 
aceste evenimente, re
gele Mohammed Zahir 
Șah, aflat in Italia, 
și-a făcut cunoscută 
hotărirea de a abdica.

Imediat după insta
larea sa, noul pre
ședinte a declarat că 
lovitura de stat a avut 
puternice resorturi in
terne, „fiind menită 
să schimbe situația din 
țară, economia fiind a- 
menințată de fali
ment”. Totodată’, Mo
hammed Daud a afir
mat că actul de la 
17 iuilie „a fost pregă
tit, organizat și înfăp
tuit in exclusivitate de 
către forțele Vâtflotlce 
afgane și susținut de 
păturile Sărace ale so
cietății și de tineretul 
din țară".

Țară muntoasă, si
tuată în Asia centra
lă, Afganistanul a 
fost și mai este con
fruntat cu’ serioase 
dificultăți economice, 
amplificate de seceta

și foametea care, de 
trei ani consecutiv, se 
so-ldează cu zeci de mii 
de victime omenești. 
Planurile de dezvolta
re a economiei națio
nale, concepute de 
fostul regim, nu au 
reușit să determine 
schimbări esenț-iale in 
structurile economice 
arhaice ale țării. Peste 
80 la sută din populație 
lucrează in agricultură, 
in cadrul unei rețele 
de relații feudale încă 
puternice. Aproape 70 
la sută din pământu
rile cultivate aparțin 
moșierilor. Subsolul 
Afganistanului este bo- 
ga.t in resurse minera
le (cărbune, petro], 
gaze naturale, fier etc.) 
dar acestea sint încă 
foarte puțin valorifica
te- și incă insuficient 
prospectate. Singura 
ramură care a cunos
cut o dezvoltare mai 
susținută a fost in
dustria ușoară. în a- 
ceste condiții, forța de 
muncă este doar par
țial folosită, rindurile 
șomerilor numărind 
peste 400 000 de oa
meni.

în fața noului re
gim republican stau 
deci sarcini econo
mice și sociale deo
sebit de complete-.. 
Din declarațiile 
rifățll&r ae la Kabul 
reiese că "sint în curs 
de elaborare măsuri 
ce vizează crearea și 
dezvoltarea unei eco
nomii independente, 
bazată pe o planifica
re modernă și pe o 
tehnică înaintată. Se 
lucrează la proiectul 
unei reforme agrare,

corespunzătoare Inte
reselor majorității ță
ranilor ; se prevede, 
de asemenea, înființa
rea de cooperative și 
companii cooperatiste 
in agricultură, in sis
temul de producție 
și consum. După cum 
s-a făcut cunoscut, 
au fost luate masuri 
de reducere a prețuri
lor la o serie de măr
furi de primă necesita
te, concoipitent cu sta
bilirea unui salariu mi
nimal, reglementarea 
duratei săptămânii de 
lucru, crearea unei di
recții naționale pen
tru combaterea anal
fabetismului. în urmă
toarele luni va fi pro
mulgată o nouă Consti
tuție a țării.

Așa cum s-au expri
mat conducătorii repu
blicii, „monarhia con
stituia o piedică insti
tuțională in calea pro
gresului națiunii", do- 
vedindu-se „incapabi
lă de a scoate 
țara dintr-o îndelun
gată stagnare economi
că și socială". „Procla
marea republicii — de
clara recent președin
tele țării — a repre
zentat pentru noi pri
mul pas spre calea 
exercitării de către po- 
por^a drepturilor sale 

;și ‘a ‘ afirmării deplând - 
8 a :4uver^ftății națio- 
’ riaTe". In ceea ce pri

vește politica externă 
a țării, președintele a- 
răta că „Republica 
Afganistan se va con
duce după principiile 
nealinierii".

Eugen IONESCU
festivitatea de deschidere a cursului 
de un an pentru pregătirea președin
ților de cooperative agricole de pro
ducție. Cursul, frecventat de 120 de 
președinți din toate județele țării 
înscrie in tematica sa probleme poli
tice și profesionale menite să-i ajute 
pe președinți in activitatea pe care 
o desfășoară pentru înfăptuirea cu 
succes a saț-cinllor ce revin agricul
turii cooperatiste.

La festivitatea de deschidere au 
luat parte cadre de conducere din 
Ministerul . Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor și de^la Uniu
nea Națională a Cooperativelor Agri
cole de Producție.

LA „ELECTROMUREȘ"

Produse electrotehnice

Colectivul întreprinderii '„E- 
lectromureș” a raportat, la În
ceputul lunii noiembrie. înde
plinirea planului la producția 
globală pe primii trei ani al 
cincinalului. După calcule pre
liminare, avansul obtinut.va a- 
sigura, pină la sfîrșitul anului 
acesta, realizarea peste preve
deri a unei producții în valoare 
de 145 milioane lei. Pîr.ă acum 
s-au produs și livrat suplimen
tar echipament pentru auto
vehicule și tractoare, precum și 
numeroase produse electroteh
nice — radiatoare cu ulei, ele
mente terminale pentru auto
vehicule, antene TV, elemente 
de răcire pentru transformatoa
re, utilaje pentru șantiere de 
construcții, peste 100 000 
conductori electrici etc.
scopul sporirii eficienței econo
mice s-a avut in vedere re
zolvarea unor probleme majore 
care vizează creșterea producti
vității muncii, reducerea cheltu
ielilor de producție. înnoirea și 
diversificarea producției. în 
ultima vreme au fost lansate în 
producție, intre altele, noi tipuri 
de radiatoare pentru răcirea 
cuvei transformatorului. Acest 
produs, elaborat in colaborare cu 
întreprinderea „Electroputere” 
Craiova, prezintă multiple avan
taje. Pe lingă reducerea sub
stanțială a metalului in con
strucția transformatoarelor și 
reducerea volumului de ulei din 
cuvă, duce și la creșterea pro
ductivității muncii. Pentru pre
gătirea producției anului viitor 
sint în curs ample acțiuni de 
dezvoltare a capacităților de 
producție, ridicarea calității pro
duselor și calificarea cadrelor 
necesare.

Lorand DEAKI
corespondentul „Scânteii'

.’STERN- Exodul foametei
pe drumurile Etiopiei

Presa internațională continuă să publice știri și reportaje cu privire 
la foametea provocată de seceta care bintuie de cițiva ani intr-un șir 
de țări africane. Reporterii Heiko Gebhart și Thomas Ilopker, de la 
revista vest-germană „Stern", care au cunoscut la fața locului amploa
rea acestei calamități într-una din aceste țări, Etiopia, publică in ul
timul număr al revistei impresiile lor zguduitoare.

„Un adevărat exod al foametei 
poate fi urmărit pe cele două șo
sele principale ale Etiopiei. Dar co
piii, cu ochii adinciți in orbite, mai 
ales copiii nu rezistă... Ce se intim- 
plă insă in interiorul țârii, in satele 
izolate, lipsite de căi de acces, nu 
știe nimeni. Doar cei care se mal 
pot ține pe picioare, cei care reu
șesc să ajungă la una din cele două 
șosele au o oarecare șansă de scă
pare într-una din barăcile de prim 
ajutor improvizate. Dar nu numai 
hrana lipsește, ci șl personalul sani
tar, medicamentele sini insuficiente. 
Foametea și boala sânt urmarea 
unei secete care bintuie în Etiopia 
de mai mult timp : trei recolte 
pierdute, pășunile uscate, cirezile 
moarte. In luna mai, Ministerul pla
nificării al acestei țări a comunicat 
că aproximativ 800 000 de oameni au 
nevoie de ajutor. La începutul lunii 
octombrie, apărea tot mai evident 
că in Etiopia este pe cale să izbuc
nească o catastrofă nemaiintilnită 
pină acum in Africa. Valul ști
rilor din ce in ce mai dramatice n-a 
mai putut fi stăvilit. Mai mult de 
două milioane de oameni sint ame
nințați să moară de foame. Zilnic 
cifra morțUor din provinciile Wolio 
și Tigre oscilează intre 1 200 și 1 500.

Capitala provinciei Wolio este Do
ssie. In această localitate se află 
unul din cele 23 de centre de prim 
ajutor pentru populația provinciei. 
Aci trăiesc 4 000 de oameni. Tră
iesc ?

Un căLugăr etiopian, care nu le 
poate dărui înfometați lor decit cu
vinte consolatoare, fiind el însuși 
subnutrit, declară : „Bolnavii pri
mesc dimineața o ceașcă de ceai, la 
prinz o felie de pline, seara incă o 
felie. Citeodată putem să le dârn cîte 
doi pumni de mei — mai mult nu 
avem. Este prea puțin pentru a trăi, 
prea mult pentru a muri”. Sub o 
pătură gri se deslușesc contururile 
ascuțite ale unui schc-let uman. Se 
vede lața unei tinere femei. A făcut 
zece zile de drum, ni se spune. Co
piii și bărbatul i-au murit. In alt 
colț al barăcii sânt adunați vreo 
50—60 de copii. Aproape toți au ab
domenul umflat. Părul le-a căzut. 
Un tinâr medic etiopian ne spune : 
30 la sută nu vor putea supraviețui. 
Dar ceilalți ? Dacă vom primi aju
toare ar putea fi salvați. Nici unul 
dintre copii nu are mal puțin de trei 
ani. întii mor copiii pină la vîrsta

de trei ani. Corpul lor este prea plă
pând pentru a 6uporta foamea. Avem 
o baracă pentru tinerele mame. Din 
cauza subnutriției ele au născut pre
matur. Nici un sugar n-a putut fi 
salvat, mamele n-au putut să-i hră
nească.

Împreună cu un medic vest-ger- 
man care s-a stabilit de mai mulți 
ani in Etiopia, Dietrich Schmoll, por
nim a doua zi la drum. Pornim pe 
una dintre cele două străzi care 
leagă capitala provinciei de Marea 
Roșie. Povestirile celor ce au reu
șit să ajungă, după mai multo zile 
de drum, la una din barăcile 
de prim ajutor, improvizate de-a 
lungul celor doua șosele, sint zgu
duitoare. Majoritatea dintre ei, 
de-abia salvați din ghearele foame
tei, mor de tuberculoză, malarie, ti
fos. Vizităm baraca Htaik. Aici se 
află 500 de oameni intr-o apatie 
totală. Pornim mai departe. După o 
oră de drum, vedem in mijlocul 
străzii un mic foc. In jurul lui. vreo 
50 de copii. Cum oprim, copiii ne 
înconjoară, ne cer disperați ajutor. 
A treia zi încercăm să pătrundem 
în pustiu. In timpul zilei tempera
tura depășește aici 60 de grade 
Celsius. Iar noaptea scade sub zero 
grade. Nu putem parcurge mai mult 
de 10 kilometri pe oră. In jurul 
nostru se cască un hău al morții. 
Din cind în cind, descoperim sche
lete albe do animale. In sfîrșit, 
ajungem intr-tp sat. Satul se nu
mește Amati. Supraviețuitorii ne 
privesc cu sfială. Nu-și mal amintesc 
să fi văzut străini in satul lor. In 
fața unei cocioabe siă un bărbat — 
numai piele și oase — ți ni nd intre 
genunchi pe fiul său in virstă de doi 
anâ. Copilul are burta umflată și abia 
dacă dă semne de viață. Dr. Schmoll 
vrea să ia copilul cu sine. Dar tatăl 
se opune : „Ajutați-1 aici, dacă pu
teți. Dacă nu, Jăsați-1 să moară la 
mine. Cum au murit frații șl suro
rile, și mama lui". Tatăl iși acoperă 
copilul cu o pătură ruptă. Tăcuți, 
âpatPi, iși așteaptă amindo! moar
tea. In spatele satului se află cimi
tirul. După un obicei străvechi, să
tenii jși acoperă morții cu pietre. 
Flecare locuitor al satului pune o 
piatră pe mormint Acum, in satul 
Amati, puținii oameni care au mai 
rămas trebuie să care multe, multa 
pietre. Și ca Amati mal sînt multe 
sate, foarte multe, in provinciile 
Etiopiei",
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SE IMPUN MASURI CARE SA PUNA CAPAl 
CURSEI ÎNARMAU

Cuvintarea reprezentantului României

NAȚIUNILE UNITE 26 (Corespondența de la C. Alexandroaie). 
— „Reducerea cu 10 la sutâ a bugetelor militare ale statelor mem
bre permanente ale Consiliului de Securitate și folosirea unei pârți 
dm resursele astfel eliberate pentru ajutorarea țârilor în curs de 
dezvoltare" — punct înscris la propunerea Uniunii Sovietice po 
agenda actualei sesiuni — a format tema discursului rostit luni de 
ambasadorul român la Națiunile Unite, Constantin Ene, în plenara 
Adunării Generale.

România. a arătat vorbitorul. con
sideră că O.N.U. trebuie sâ acționeze 
energic pentru realizarea obiectivelor 
celui de-al doilea Deceniu al Națiu
nilor Unite pentru dezvoltare $1 a 
măsurilor in domeniul dezvoltării. Se 
impune, intre altele, creșterea sub
stanțială a resurselor puse la dispo
ziția organizației. în special de către 
țările cele mai industrializate, și o- 
r.en tarea lor spre realizarea unor 
proiecte complexe, care să premove-

Convorbirile 
franco-vest-germane

PARIS 26 (Agerpres). — La Pa
latul Elysăe din Paris au început, 
luni, convorbirile dintre președintele 
Georges Pompidou și cancelarul vest- 
german. Willy Brandt, aflat intr-o 
vizită oficială de două zile in Franța. 
Convorbirile, care se desfășoară bi
anual. sint prevăzute in Tratatul de 
prietenie și cooperare franco—vest- 
german, încheiat in anul 1963. în 
cursul primei îniilniri, cei doi oa
meni de stat au examinat situația 
crizei energetice care afectează eco
nomiile țărilor lor, precum și posibi
litățile de diminuare a efectelor pe- | 
nuri ei de petrol. Purtătorul de cu- 
vlnt al guvernului vest-german a 
precizat că, in cadrul discuțiilor, 
cancelarul Willy Brandt a sugerat 
convocarea unei sesiuni a Consiliu
lui ministerial al C.E.E. care să ana
lizeze aceste probleme. A fost discu
tat. de asemenea, un proiect de apro
vizionare cu energie pe termen lung 
și pe termen scurt, inclusiv posibili
tatea utilizării unor noi surse de 
energie.

Cele două părți au examinat, tot
odată. unele probleme internaționale. 
Intre care situația din Orientul Apro
piat. Paralel au avut loc convorbiri 
intre miniștrii afacerilor externe ai 
Franței și R.F.Ck, Michel Jobert, și, 
respectiv, Walter Schebl.

ze nemijlocit creșterea economică și 
progresul social al țărilor in curs de 
dezvoltare. El a reamintit că (ara 
noastră s-a pronunțat cu consecvență 
pentru elaborarea, in cadrul măsuri
lor dc dezarmare, in primul rind in 
domeniul nuclear, a unul program 
concret dc înghețare și reducere 
treptată a bugetelor militare.

Citind din raportul secretarului 
general al O.N.U. asupra consecin
țelor negative ale cursei înarmărilor 
și cheltuielilor militare, vorbitorul a 
evidențiat că ..discuțiile și negocie
rile care au avut loc la O.N.U. și in 
alte organisme, in scopul realizării 
obiectivului fundamental de menți
nere a păcii și înlăturare a războiu
lui, nu au reușit să oprească cunsa 
înarmărilor.

Alături de numeroase alte state, 
România consideră că se impune a- 
doptarea unor măsuri care să pună 
capăt cursei înarmărilor, proces in 
cadrul căruia prioritatea trebuie a- 
cordată dezarmării nucleare, prin ne
gocierea unui program vizînd inter
zicerea folosirii armelor nucleare, 
încetarea perfecționării și a produc
ției lor. reducerea stocurilor, precum 
și lichidarea totală a urmelor nuclea
re și a celorlalte mijloace de distru
gere in masă.

Irosirea unor imense resurse uma
ne și materiale pentru scopuri mili
tare. a subliniat reprezentantul țării 
noastre, apare și mai irațională dacă 
este raportată la situația economică 
și socială din lume, dominată de a- 
gravarea dramatică a decalajelor, 
perpetuarea subdezvoltării în zone 
întinse ale globului — ceea ce face 
și mai fragilă securitatea internațio
nală.

In încheiere, ambasadorul român a 
atras atenția că. deși dezarmarea și 
dezvoltarea sînt interdependente, a- 
ccste două probleme majore pot și 
trebuie promovate și independent. 
Ritmul lent al progresului in direcția 

.dezarmării nu trebuie, in nici un caz, 
să aibă repercusiuni asupra dezvol
tării, obiectiv care trebuie yrmărit 
separat, folosindu-se toate mijloacele 
disponibile.

ORIENTUL APROPIAT

O nouă întrevedere a reprezentanților militari egipteni 
ți israelieni

SUEZ 26 (Agerpres). — La kilo
metrul 101 pe șoseaua Cairo-Suez a 
avut loc. luni, o nouă întrevedere 
intre reprezentanții militari egiptean 
și israelian. După cum informează 
agențiile France presse și United 
Press international, la încheierea 
reuniunii, purtătorul de cuvînt al 
O.N.U., generalul Siilasvuo, care a

asistat la Întâlnire, a declarat că 
..părțile au continuat examinarea po
sibilităților de aplicare a punctului 
doi al Acordului de consolidare a în
cetării focului", referitor la dezanga
jarea forțelor de pe frontul israelia- 
no—egiptean. Generalul Siilasvuo a 
calificat întrevederea ca foarte bună.

r
ALGER

concrete de intensificare

a sosit la Delhi
DELIII 26 (Corespondență de la I. 

Puținelu). La invitația primului mi
nistru al Indiei, Indura Gandhi, luni 
a sosit la Delhi, intr-o vizită oficială 
de prietenie. Ixx>nid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., mem
bru al Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

In aceeași zi, la Delhi au început 
convorbirile dintre Indira Gandhi și 
Leonid Brejnev.

Vizita de prietenie a ministrului
de externe al României

GENEVA 26 (Corespondență de la 
Corneliu VIad). — Domeniul coope
rării științifice și tehnice intre sta
tele participante la Conferința euro
peană — caracterizată de examina
rea tot mal aprofundată a multiple
lor aspecte ale securității și coope
rării pe continent — înregistrează 
progrese in direcția stabilirii forme
lor și metodelor concrete de intensi
ficare a schimburilor in acest do
meniu pe plan european. în atenția 
subcomisiei de resort a conferinței 
se află, in acest moment, un număr 
de opt documente de lucru prezen
tate de diferite țări, între care R.P. 
Ungară, R.D. Germană, R.F. Germa
nia, Franța, Italia. Anglia, Irlanda, 
Olanda, la care se adaugă numeroase

inalte idei și propuneri formulate 
cursul dezbaterilor de delegațiile țâ
rilor participante. Proiectele dc do
cumente se referă la numeroase do
menii de cooperare tehnico-științlfi- 
că, între caro transporturile, cerce
tările spațiale, energetica, cercetarea 
medicală și sănătatea publică, ocea
nografia, meteorologia, fizica nu
cleară.

în cadrul discuțiilor, delegațiile 
României, Iugoslaviei, Turciei și ale 
altor țări au subliniat că este necesar 
ca in eforturile de extindere a cola
borării tehnico-știlnțifice între state
le participante să se aibă în vedere 
adoptarea de măsuri menite să faci
liteze accesul la știință și tehnică al 
țărilor in curs de dezvoltare din 
Europa.

Republica 
Guineea-Bissau - 

membră a F.A.O.
ROMA 28 (Corespondență de la 

R. Bogdan). — Conferința Organiza
ției Națiunilor Unite pentru Alimen
tație și Agricultură (F.A.O.) a apro
bat luni admiterea în organizație a 
Republicii Guineea-Bissau, stat care 
și-a proclamat recent independența. 
In aceeași zi, plenara conferinței a 
adoptat un proiect dc rezoluție prin 
care se admite participarea mișcări
lor de eliberare națională din Africa 
la reuniunile F.A.O.
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Delegația de activiști ai 
F.C.R., condusă de tovarășul Ion 
Sirbu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secrctar al Comitetului jude
țean Buzău al P.C.R., aflată, la in
vitația C.C. al P.C.U.S., într-o vizită 
în schimb de experiență in Uniunea 
Sovietică, a fost primită luni de V. I. 
Dolghih, secretar al C.C. al P.C.U.S. 
La convorbire, desfășurată într-o at
mosferă caldă, tovărășească, a par
ticipat Gheorghe Colț, însărcinat cu 
afaceri a.i. al României în U.R.S.S.

Ambasadorul României 
în Olanda, Mihail Bujor sion’ a 
fost primit, de primul ministru, Joop 
Den Uyl. In cadrul convorbirii pur
tate cu acest prilej au fost abor
date unele aspecte ale dezvoltării 
continue a relațiilor reciproce din
tre România și Olanda.

Colocviul organizat de 
partidele comuniste din ță
rile occidentale ale Europei, 
pe tema „Criza monetară și conse
cințele ei pentru clasa muncitoare și 
dopoflrele din Europa căpitalistă'1 a 
început la Saint Dertlâ. HiUhldiBali- 
tate din apropierea Parisului. întâl
nirea a fost deschisă de Jacques 
Duclos. membru al Biroului Politic 
al P.C.F.

Ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Chineze,Ci Pin 
fel. a primit, luni, pe Walter Bi- 
naghi. președintele Consiliului Orga
nizației Aviației Civile Internationa
le (O.A.C.I.). aflat într-o vizită la 
Pekin. A avut loc. cu acest prilej, o 
convorbire prietenească.

Lucrările primei confe
rințe a popoarelor arctice — 
grupind indieni și eschimoși din Ca
nada și Groenlanda și laponi din 
Norvegiq. Suedia și Finlanda — s-au

încheiat la Copenhaga. Participant 
au convenit asupra principiului con
tinuării cooperării în vederea insti
tuirii unui organism regional al că
rui scop va fi apărarea intereselor 
comune ale popoarelor arctice.

Guvernele R. S. Ceho
slovace și Republicii Sin- 
yCpOrO au h°tărît să stabilească 
relații diplomatice cu începere de la 
23 noiembrie — se arată intr-un co
municat semnat de miniștrii de ex
terne ai celor două țări.

Sonda spațială america
nă „Pioneer-10" ’ transmis 33 
de imagini în culori ale planetei Ju
piter. în ultimele din această primă 
6erie apărând cu claritate așa-numi- 
tul „ochi roșu" al planetei, care are 
o lărgime de aproximativ patru ori 
mal mare decît diametrul Pămîntu- 
Iui. Acest oval de culoare roșie ce 
se distinge pe fondul albastru-por- 
tocaliu al planetei dispare la fie
care 30 de ani.

GRECIA

„SKYLAB-3"
Inregistrarea primelor 
imagini ale cometei 

„Kohoutek''
HOUSTON 26 (Agerpres). — 

Folosind un telescop și raze ul
traviolete, William Pogue, 
membru al echipajului „Sky- 
lab-3“ a înregistrat, duminică 
seara, primele imagini ale co
metei Kohoutek. — a anunțat 
centțuț de control de la Hous
ton. Pe de altă parte, s-a pre
cizat că, din cauza condițiilor 
meteorologice nefavorabile, ob
servațiile fotografice ce trebu
iau efectuate dedsupra regiunii 
de est a Statelor Unite, in ve
derea studierii resurselor teres
tre, au fost aminate pentru o 
altă dată.

Un cutremur de pămînta 
fost înregistrat, duminică după-a- 
mlazâ în regiunea Bordj-Bou-Arrc- 
ridj, la o distanță de 130 kilometri 
sud-est de Alger. Potrivit primelor 
relatări, seismul a provocat moar
tea a patru persoane și serioase pa
gube materiale. Serviciile de protec
ție civilă au intervenit imediat pen
tru ajutorarea familiilor sinistrate.

Prima reuniune
ATENA 26 (Agerpres). — După 

preluarea puterii, duminică. în Gre
cia. dc către armată. Atona a cu
noscut, luni, o zi calmă. De la ora 
5,00 a.m. restricțiile de circulație au 
fost complet ridicate, atit in capi
tală cit și la Salonic. Carele blin
date și trupele au fost retrase, iar 
traficul și activitatea tuturor insti
tuțiilor și întreprinderilor a fost re
luată. O pază întărită este menținută 
numai in jurul instituțiilor publice 
important?. . , 4

Comunicate oficiale au anunțat că 
fostul președinte. Ghiorghios Pa
padopoulos, se afla sub stare de arest 
în locuința sa de la Lagonissa. Iîngă 
Atena. Au fost puși, de asemenea, 
sub stare de arest fostul vicepreșe
dinte. Odiseus Anghelis. fostul co
mandant șef al forțelor armate, ge
neralul Zagorianakos, precum și alți 
colaboratori apropiați ai lui Papa
dopoulos. Fostul prim-ministru, Spi
nos Markezinis, și ceilalți membri 
ai guvernului se află în libertate. 
Noul ministru de pe lingă premier, 
Constantin Rail's, a anunțat că au 
fost eliberați Panayotis Kanellopou- 
los, George Mavros și Ioannis Zigdis, 
cărora guvernul Markezinis le impu
sese domiciliul forțat după manifes
tațiile studențești din 16 și 17 noiem
brie a.c.

Noul președinte al republicii, ge-

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT:

CONFERINȚA ARABA IA NIVEL ÎNALT
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Luni după-amiază 
s-a deschis in „Palatul 
Națiunilor" de la Club 
des Pins, situat la 20 
km de capitala Alge
riei, Conferința arabă 
la nivel înalt La in
trare, flutură drapelele 
celor 16 țări partici
pante, ale celor două 
state absente — Libia 
și Irakul — și al Mau- 
ritaniei, admisă în mod 
oficial in rândurile 
Ligii arabe. Este re
prezentată și Organi
zația pentru Eliberarea 
Palestinei.

Așa cum s-a anun
țat. conferința este 
convocată la cererea 
președinților Egiptului, 
Anwar Sadat, și Siriei, 
Hafez Assad, precum 
și la dorința altor țări 
arabe. Potrivii relată
rilor presei din țara- 
gazdă șl din alte state 
arabe, reuniunea iși 
propune să examineze 
probleme ale situației 
create în urma recen
telor ostilități militare 
din Orientul Apro
piat șl a implicațiilor 
internaționale- — po
litice. diplomatice și 
economice — ale con
flictului. După cum 
scrie săptămlnalul ni
gerian „Revolution a- 
fricaine", conferința iși 
propune coordonarea 
activității țărilor a- 
rabe pentru instaura
rea definitivă a liniș
tii și păcii in Orientul
Apropiat

Conferința, șefilor de 
stele a fost precedată 
de o reuniune pregă- 
tiioare a miniștrilor 
de externe din țările 
participante, care s-a 
ținut tot la Alger, de 
simbătă pini luni di-

mineața. în cadrul 
reuniunii ministeriale, 
un comitet de redac
tare, format din repre
zentanți ai ’ Algeriei, 
Egiptului. Siriei. Ara
bi ei Saudi te, Kuwei
tului, Iordaniei, Or
ganizației de Eliberare 
a Palestinei și ai se
cretariatului general al 
Ligii arabe, a fost în
sărcinat cu elaborarea 
ordinii de zi și a pro
iectelor de rezoluție 
și de declarație gene
rală ce urmează a fi 
supuse conferinței șe
filor de state. Dumi
nică, la miezul nopții, 
la ieșirea 
reuniunii, ____
general al Ligii arabe, 
Mahmud Riad, declara 
că lucrările în cadrul 
Consiliului ministerial, 
se desfășoară intr-un 
mod „normal, frățesc 
și constructiv. Toate 
delegațiile arabe sint 
conștiente de respon
sabilitățile lor și ma
nifestă hotărârea de a 
menține unitatea lor 
de acțiune". „Noi a- 
vansăm încet, dar si
gur" — a declarat, la 
rindul 6ău. un diplo
mat algerian. In cursul 
xitei de luni, miniștrii 
de externe au revăzut 
punctele Înscrise pe 
ordinea de zi. precum 
și proiectele documen
telor de bază — decla
rația finală și o rezo
luție — ce urmează a 
fi adoptate de șefii de 
stat.

Presa algeriană sub
liniază că actuala con
ferință a șefilor de 
stat arabi s-a deschis 
In condiții favorabile 
găsirii unei soluționări 
echitabile și durabile a

din sala 
secretarul

conflictului din Orien
tul Apropiat.

In cuvintarea sa i- 
naugurală, președinte
le Algeriei, Houari 
Boumediene. a subli
niat însemnătatea ac
tualei reuniuni la ni
vel înalt, arătind că 
aceasta-este chemată 
să aducă o contribuție 
eficientă la rezolvarea 
echitabilă a cauzei a- 
rabe și la aplanarea 
tensiunii din această 
zonă, in interesul pă
cii și securității gene
rale.

Majoritatea observa
torilor. sutele de zia
riști sosiți la Alger cu 
acest prilej consideră 
:ă reuniunea șefilor de 
stat arabi întruniți in 
capitala Algeriei, poa
te avea un rol deosebit 
de important in con
junctura creată prin 
rezoluțiile Consiliului 
de Securitate, acor
dul egipteano-israelian 
pentru consolidarea în
cetării focului. Oferind 
un cadru pentru dez
baterea unor probleme 
de mare actualitate, 
conferința șefilor de 
stat din țările arabe 
este urmărită pretu
tindeni cu interes. în 
speranța că ea va 
marca o contribuție 
cit mai importantă la 
reglementarea pe căi 
politice a conflictului 
din Orientul Apropiat, 
in concordanță cu as
pirațiile legitime ale 
tuturor popoarelor din 
această regiune, cu ce
rințele generale ale 
cauzei păcii și destin
derii internaționale.

Mlrcea 
S. IONESCU

PARIS BUENOS AIRES

pe agenda unei 
„întîlniri discrete"

Reluînd unele informații prove
nind de la Tokio, Washington. 
Bonn, agenția „France Presse" 
transmitea încă de simbătă că o 
„intilnire secretă" ar avea loc 
undeva in Franța. „Misterul" a 
fost confirmat oficial : intr-un cas
tel de pe valea Loire! s-au întru
nit simbătă — în cea mai mare 
discreție — miniștrii de finanțe 
din Anglia. Franța, R.F. Germania, 
Japonia și S.U.A.

înir-o scurtă declarație făcută 
luni dimineață, la încheierea întru
nirii, Valery Giscard d’Estaing. mi
nistrul francez al economiei și fi
nanțelor, a arătat că reuniunea a 
fost consacrată examinării proble
melor reformei pe termen lung a 
sistemului monetar internațional, 
precum și altor chestiuni de ac
tualitate : inflația și criza de ener
gie. Conform aceleiași declarații, 
reuniunea a oonstituit „o instanță 
de reflecție și nu de decizie".

„Contextul reformei monetare 
s-a schimbat profund din pricina 
scumpirii petrolului" — constată 
ziarul „LA CROIX", care conside
ră că monedele europene și mone
da japoneză se vor afla pe o pozi
ție slabă In ranort cu dolarul. în- 
trucît Statele Unite au o situație 
mai bună in actuala criză a ener
giei.

Ziarul „L’AURORE" apreciază că 
în centrul preocupărilor celor cinci 
a 6tat criza carburanților, arătind 
că in Franța creșterea prețurilor 
petrolului brut va afecta economia 
națională in 1974 cu 9 miliarde de 
franci. Cotidianul economic ,.LES 
ECHOS" remarcă faptul că Statele 
Unite, mai puțin afectate de criza 
energiei, tind să-și reia rolul de 
lider printre partenerii săi occi
dentali.

Paul D1ACONESCU

Ritmul vieții politi
ce argentinehe conti
nuă să se mențină a- 
lert, ca și în primele 
zile după asumarea 
mandatului preziden
țial de către genera
lul Juan Domingo Pe
ron. Menționind a- 
ceastă caracteristică, 
observatorii din Bue
nos Aires apreciază 
că principala preocu
pare a noului guvern 
este îndreptată con
stant spre aplicarea 
programului - de recon
strucție națională, 
prin crearea cadrului 
legislativ necesar, a- 
doptarea deciziilor 
sau planurilor de dez
voltare a unor sectoa
re fundamentale 
economiei țării.

Recent, Camera de- 
putaților a sancționat 
proiectul de lege pri
vind investițiile străi
ne in Argentina. Noua 
lege înglobează toate 
operațiunile și activi
tățile legate de inves
tițiile directe de ca
pitaluri străine, cre
dite sau acorduri in
tre persoane fizice sau 
juridice. Legea defi
nește drept „străine" 
toate societățile unde 
participarea argenti- 
neană este sub 51 la 
sută. Intr-o altă ca
tegorie intră ..societă
țile cu participare 
străină", în care ca
pitalul național re
prezintă pină la 80 la 
sută. iar „societăți 
naționale"1 sînt consi
derate acelea unde 
participarea de capi
tal străin este sub 20 
la sută.

ale

Comentînd noua le- 
deputatul Jorge 

sublinia că 
înainte „ca- 
străine sint 
să favorize- 

econo- 
nu să

ge, — 
Gualpo 
de acum 
pitalurile 
destinate 
ze eliberarea 
mică a țării, 
consolideze dependen
ța". Potrivit ‘ prevede
rilor noii legislații 
numai guvernul ar- 
gemtinean are dreptul 
să stabilească zonele 
și activitățile în care 
poate acționa capita
lul străin, în funcție 
de necesitățile și de 
prioritățile naționale. 
Dirijarea investițiilor 
corespunzător intere
selor naționale este 
de o importantă de
cisivă atît din punctul 
de vedere al obiecti
velor actualului pro
ces economic inițiat, 
cit Și pentru lichida
rea unor stări de lu
cruri perpetuate dece
nii de-a rîndul. cu 
repercusiuni nefaste 
asupra dezvoltării e- 
conomico-sociale : râ
mi nerea în afara cir
cuitului economici 
naționale a unor vas
te regiuni din interio
rul țării, repartizarea 
investițiilor în funcție 
de nivelul profiturilor 
șl nu 
tanțel 
toare, 
pieței 
cauza

potrivit impor- 
diferitelor sec- 

restrlngerea 
interne din 

injustei distri
buiri a venitului 
țional, creșterea 
majulul etc.

Planul economic 
trei ani. aprobat 
cent, prevede. ? 
altele, realizarea unor 
obiective energetice,

na- 
șo-

pe 
re

intre

dezvoltarea petrochi
miei și a industriei 
siderurgice. în dome
niul energeticii se 
prevede creșterea sub
stanțială a procentu
lui de utilizare a re
surselor naturale, de 
producere a energiei, 
tinzînd spre diminua
rea consumului de 
petrol. In ce privește 
petrochimia, planurile 
au fost revăzute, ur- 
mărindu-se instalarea 
de fabrici și uzine în 
regiuni unde există 
forță de muncă ne
utilizată pînă în pre
zent.

Dezvoltarea indus
triei siderurgice este 
considerată ca un fac
tor vital pentru reu
șita programului eco
nomic preconizat de 
noul guvern argenti- 
nean. Se are în vede
re construirea a două 
mari combinate side
rurgice care să asigu
re in 1985 atingerea 
unei producții globale 
de 15 milioane de to
ne, ceea ce ar însem
na un spor anual de 
creștere de 23 la sută. 
Sînt proiecte caracte
rizate de către înșiși 
factorii responsabili 
cu care am stat de 
vorbă în capitala Ar
gentinei. ca deosebit 
de importante pentru 
dezvoltarea economi
că. pentru valorifica
rea imenselor bogății 
naturale, ceea ce im
plică unirea eforturi
lor tuturor forțelor 
interesate în progre
sul țării.

v. PÂUNESCU

BELGRAD 26 (Corespondență de 
la S. Morcovescu). — Ministrul a- 
faccrilor externe al Republicii So
cialiste România, George Macovcs- 
cu. a sosit luni la Belgrad, intr-o 
vizită de prietenie, la invitația lui 
Miloș Minicl, vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal, secretar 
federal pentru afacerile externe al 
R.S.F, Iugoslavia.

La aeroport, in întîmpinarca oas
petelui român au venit Miloș Mi- 
nici, Andjelko Blajevici, directorul 
Direcției politice in Secretariatul 
Federal pentru Afacerile Externe, 
Iso Njegovan, ambasadorul Iugosla
viei la București, alte persoane o- 
ficiale. Au fost, de asemenea, pre- 
zenți Vasile 
României la 
ambasadei.

aceeași zi, ia Secretariatul Fe

Șandru, ambasadorul 
Belgrad, și membri al

în aceeași zi, la Secretariatul Fe
deral pentru Afacerile Externe au 
Început convorbirile dintre George 
Macovescu și Miloș Minicl, la care 
au participat și colaboratorii lor. 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
a fost efectuat un schimb dc vederi 
in legătură cu dezvoltarea relațiilor 
bilaterale și au fost abordate pro
bleme ale situației internaționale 
actuale.

Seara, Miloș Minici a oferit un 
dineu în onoarea ministrului de ex
terne român.

★
La plecare, pe aeroportul din 

București, au fost prezenți Vasile 
Gliga și Cornel Pacoste, adjuncți ai 
ministrului afacerilor externe, pre
cum și Bozldar Bukumirici, Însărci
natul cu afaceri ad-interim al 
R.S.F. Iugoslavia la București.

Relațiile economice polono-romăne
cunosc o dinamică înaltă

declara Jozef Tejchma, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. Polone

VARȘOVIA 26 (Corespondență de 
la Gh. Ciobanul. — Cu prilejul ce
lei de-a 9-a sesiuni a Comisiei gu
vernamentale româno—polone de co
laborare economică, ce și-a desfășu
rat lucrările la Varșovia, Jozef 
Tejchma. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele părții 
polone în comisie, a declarat cores
pondentului „Agerpres" : „Stadiul ac
tual al relațiilor economice polono— 
române se caracterizează printr-o 
importantă creștere a volumului

a noului cabinet
neralul Phaidon Gyzikis. a prezidat, 
luni, o primă reuniune a cabinetului, 
în cadrul căreia au fost discutate — 
potrivit cercurilor de presă din Ate
na — aspecte ale situației economi
ce și sociale din tară.

In specialschimburilor de mărfuri, ... --------
în ce privește schimburile în sfera 
produselor industriei constructoare 
de mașini. Cele două părți au con
siderat, in cadrul sesiunii, drept ne
cesară și utilă pentru Polonia și 
România menținerea dinamicii Înal
te a creșterii schimburilor in urmă
torii ani. Țările noastre acordă o a- 
tenție deosebită încheierii unor a- 
cordurl pe termen lung, care să ga
ranteze dezvoltarea unor sectoare 
economice ale celor două țări.

în cursul lucrărilor a fost aborda
tă pe larg problema specializării și 
cooperării în producție. Semnarea in 
timpul sesiunii a acordurilor de 
cooperare în industriile chimică, con
structoare de mașini și metalurgică 
reprezintă o materializare practică a 
dorinței celor două părți de a dez
volta o asemenea cooperare.

Rezultatele obținute în ultimii ani 
in colaborarea economică polono— 
română reprezintă un exemplu prac
tic și concret al procesului de in
tegrare economică ce are loc intre 
țările socialiste".

R. P. POLONĂ : Limitări ale consumului de carburanți
După cum relatează agenția P.A.P., în urma situației care s-a creat 

în ultima vreme pe piața mondială a combustibililor și a dificultăților 
care se fac simțite în dobîndirea acestora, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone a dispus adoptarea unei serii de măsuri menite 
să ducă la limitarea consumului de carburanți in transportul auto.

Măsurile cuprind limitarea vitezei de circulație pentru toate felurile 
de autoturisme, la 80 kilometri pe oră, o intensificare considerabilă a 
controlului asupra oportunității folosirii fiecărui autovehicul pe ansam
blul economiei naționale și al serviciilor administrative, încălcarea dis
pozițiilor in vigoare fiind pasibilă de sancțiuni severe.

S.U.A.: Măsuri ale programului de economisiri 
în domeniul energetic

In baza deplinelor puteri acordate în urmă cu o săptămînă de Con
gres, președintele Richard Nixon a anunțat, duminică seara, o parte din
tre măsurile programului de economisire a produselor petroliere și 
tor surse și forme de energie.

Incepînd de la 1 ianuarie 1974, livrările de petrol și de energie elec
trică pentru încălzitul locuințelor vor fi reduse cu 15 la sută, cele pen
tru scopuri comerciale cu 25 la sută, iar cele pentru industrie cu 10 la 
sută. Stațiile de benzină vor primi cu 10 la sută măi puțin combustibil 
decît cantitatea vîndută in cursul anului 1972. De asemenea, se va 
ordona ca rafinăriile să-și reducă cu 15 la sută livrările de produse pe
troliere către cumpărătorii cu ridicata și stațiile de benzină.

Se preconizează, totodată, interzicerea vînzării de benzină — săp- 
tâmînal — incepind de simbătă. orele 9, și pină duminica la miezul 
nopții. De asemenea, viteza va fi limitată la 80 kilometri pe oră pen
tru automobile și 90 kilometri pe oră pentru camioane și autobuzele 
intenirbane. Vor fi interzise — în intervalul în care magazinele sînt 
închise — reclamele comerciale care folosesc energia electrică.

SPANIA : Moderație la încălzire, iluminat, circulație
Guvernul spaniol a hotărit să recomande măsuri pentru micșorarea 

consumului de benzină și energie, printre care reducerea vitezei maxime 
a. automobilelor Ia 90 km/oră. reducerea funcționării sistemelor de în
călzire in apartamente și imobile, diminuarea iluminatului vitrinelor și 
a energiei utilizate în reședințele particulare, in localurile comerciale și 
în industrie.

R.F.G.: Restricții și amenzi severe
In R. F. Germania a intrat în vigoare prima măsură de economisire 

a carburantului — limitarea vitezei automobilelor, la 100 km/h pe auto
străzi și 80 km/h pe șoselele obișnuite. Această restricție, care este pre
văzută să aducă o economie de combustibil de 6 la sută, a fost urmată 
de .interdicția de circulație duminica pentru mașinile particulare (econo
mii : 7 la suta). Ieri, R.F.G. a cunoscut prima duminică fără circulație 
rutieră. Beneficiază de derogări autobuzele, taxiurile, precum și ma
șinile corpului diplomatic, ale medicilor, ziariștilor, funcționarilor din 
serviciile publice care lucrează duminica.

Amenzile pentru contravenlenți vor fi severe: Intre 500 si 150 000 
mărci vest-germane.

MAREA BRITANI E: Bonuri pentru automobiliștl
Guvernul britanic a hotărit să înceapă distribuirea bonurilor de ra

ționalizare a petrolului. Proprietarii de automobile sint invitați să se 
prezinte in ordine alfabetică, intre 29 noiembrie și 12 decembrie, pentru 
a-și ridica bonurile. „Aceasta este o măsură de precauție" — a declarat 
ministrul industriei și comerțului, Peter Walker, în cadrul dezbaterilor 
de luni după-amiază din Camera comunelor.

JAPONIA : Vase blocate în porturi
Liniile de navigație comercială ale Japoniei sint amenințate de o 

serioasă perturbare a programului lor, datorită crizei de energie, a anun
țat Asociația armatorilor japonezi. Patru cargouri japoneze nu au putut 
să părăsească Singapore, din lipsă de carburanți. Cazuri similare s-au 
semnalat la Capetown (Africa de Sud) și in alte porturi din lume.

OLANDA : Interdicția circulației duminicale se extinde
Primul ministru olandez J. Den Uyl, a declarat că penuria petro

lului s-a agravat și a anunțat o Înăsprire a restricțiilor. Astfel, inter
dicția de circulație duminicală se va extinde. Incepind cu data de 2 de
cembre. cu încă trei ore. El a anunțat că este in pregătire un sistem 
de raționalizare și că. incepind de la 3 decembrie, vor fi trimise formu
lare automobiliștilor pentru obținerea de cartele.

“nV€rJUlr.' olan<i<!2 a «ratat că au loc tratative Intre Olanda, 
neigia șt h. h. Germania pentru a-și coordona măsurile restrictive.
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