
Proletari din toate țările, uniți-vă ! ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
în ziua de 20 noăembne 1972 

a avut loc, la Palatul RiepubL- 
cii. ședința CcEsiliului de Stat, 
prezidată de tovarășei Nicolae 
Ceaușescu. președintele Consi
liului de Stat

La ședință au partepat ta 
invitați tovarășii : Vrpl ”~-

privind 
de stat
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Începerea lucrărilor
PLENARE! COMITETULUI CENTRAL

prealabil, dezbătute și avizate 
favorabil de comisiile perma
nente de specialitate ale Ma
rii Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a exami
nat : raportul Comisiei pentru 
industrie, construcții și trans
porturi a Marii Adunări Na
ționale, cu privire la asigura
rea cu utilaje tehnologice și 
construcții metalice a obiecti
velor din planul de investiții, 
precum și informarea prezen
tată de ministrul energiei elec
trice asupra măsurilor luate ca 
urmare a analizei efectuate de 
Comisia 
vire la îmbunătățirea func
ționării 
național, 
terilor care au avut loc. Con
siliul de Stat a aprobat con
cluziile și propunerile făcute 
si a dispus ca, atît Consiliul 
de Miniștri, cît și celelalte or
gane centrale de stat, să ia în 
continuare măsurile necesare 
pentru îmbunătățirea activi
tății în sectoarele analizate și 
să informeze Consiliul de Stat 
asupra îndeplinirii hotărîrilor 
adoptate.

Consiliul de Stat a rezolvat 
apoi unele cereri de grațiere.

de stat cu pri-

sistemului energetic 
în urma dezba-

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
Președintele

Luni, 20 noiembrie 1972, au început lucrările 
Plenarei Comitetului Central al Part dulu Co
munist Român, care vor dura două z e.

Ședința plenară a fost deschisă de tovarăș- 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 
P.C.R., care a propus următoarea ora ne de z 
adoptata în unanimitate :

1. Cu privire la planul de dezvoltare econo
mică și socială a Republicii Socialiste România 
pe anul 1973;

2. Proiectul bugetului de stat al Ror-â" e pe 
anul 1973 ;

3. îmbunătățirea următoarelor proiecte de 
legi :

— Proiectul Legii cu privire la dezvo'tarec 
economico-socială planificată a Româ
niei ;

— Proiectul Legii finanțelor;
— Proiectul Codului muncii ;

4. Propuneri cu privire la unele măsuri pen
tru perfecționarea activității comitetelor jude
țene ale Partidului Comunist Român, a consi -

zar-
3 r

Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, 
a primit delegația 

Seimului R.P. Polone
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Expunerea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar genera! al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit 
luni. 20 noiembrie, delegația 
S*  i-.-. Republica t-opu-
l*ră  Polonă, condusă de Andr- 
ae; Benesz, vicemareșal al Sei
mului care face o vizită in țara 
unurti 1, Ia invitația Marii Adu- 
nârt Naționale.

La întrevedere au participat 
•~ară5i; Emil Bodnaraș, Ște
fan Voîtec. Cornel Burtică, 
Muta. Gere. Constantin Stă- 
tescu. secretarul Consiliului de 
Stat. Mtrcea Malița. consilier al 
președintelui Consiliului de Stat, 
Dumitru Balalia, președintele 
Comisiei pentru consiliile popu
lare și administrația de stat și 
Alexandru Ionescu. secretar al 
Comisiei pentru politică externă 
ale Marii Adunări Naționale.

Delegația parlamentară polo
neză este alcătuită din Wincenty 
Krasko, președintele Comisiei 
centru probleme externe, mem
bru al Consiliului de Stat, 
Witold Lassota, președintele 
Comisiei pentru cultură si artă, 
redactor șef al ziarului „Curie
rul polonez ilustrat" (I.K.P.), 
Zbigniew Nadratowski, membru 
al Comisiei pentru construcții 
și gospodăria comunală, precum 
și al Comisiei pentru știință și 
progres tehnic. Norbert Gowik, 
membru al Comisiei pentru in
dustria minieră, energetică și 
chimică, precum și al Comisiei 
pentru știință și /progres tehnic, 
Zofia Legowik, membru al Co
misiei pentru industria minieră, 
energetică și chimică, precum și 
al Comisiei planului economic, 
bugetului și finanțelor, Ludwika 
Mieszkowska, membru al Co
misiei pentru sănătate și cul
tură fizică, Zygmunt Kukszcz- 
ynky, membru al Comisiei pen
tru agricultură și industrie ali
mentară ale Seimului.

Oaspeții au fost Însoțiți de 
Jaromir Ocheduszko, ambasado
rul R.

Andrzej Benesz a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Consiliului de Stat al României 
socialiste un călduros salut din 
partea Prezidiului Seimului, a 
tuturor deputaților polonezi și a 
exprimat, în numele delegației, 
profunde mulțumiri pentru pri
mirea și ospitalitatea de care 
s-a bucurat în țara noastră, pen
tru posibilitatea de a cunoaște 
direct experiența și realizările 
poporului român.

Salutind cordial delegația, în 
numele C.C. al P.C.R. și Consi
liului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat deputaților 
Seimului, poporului polonez u- 
rări de noi succese în activita
tea de construire a socialismu
lui.

în timpul convorbirii au fost 
evocate cu satisfacție legăturile 
tradiționale de prietenie româ- 
no-polone, apreciindu-se pozitiv 
faptul că aceste relații cunosc o 
evoluție mereu ascendentă pe 
toate planurile — politic, econo
mic. tehnico-științific și cultu
ral —, și s-a exprimat dorința 
comună de a dezvolta pe mai 
departe această colaborare, 
interesul celor două popoare, 
cauzei socialismului și păcii.

In acest context s-a arătat 
schimburile de vederi și expe
riență pe linie parlamentară pot 
contribui la mai buna cunoaș
tere și întărirea colaborării ro- 
mâno-polone, atît în probleme 
bilaterale, cit și în probleme in
ternaționale in direcția dezvol
tării înțelegerii și cooperării 
între popoare, consolidării cli
matului de destindere și pace 
în Europa și în întreaga lume.

Au fost abordate, de aseme
nea, unele aspecte ale vieții in
ternaționale, îndeosebi cele pri
vind edificarea securității pe 
continentul nostru și pregătirea 
Conferinței general-europene — 
una dintre cele mai importante 
probleme de actualitate.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă cordială, de caldă 
prietenie.

in 
al
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minim ridietndu-se din acest an 
U 19M lei. An fost introduse 
ajutoare lunare, sporite aloca
țiile pentru familiile eu multi 
copil. iar pensiile de asigurări 
sociafe au crescut In medie cu 
IC la sută. S-a introdus mini
mul garantat in sistemul de 
remunerare a țărănimii coope
ratiste. au fost majorate pen
siile țăranilor, s-a asigurat a- 
sistență medicală gratuită la 
sate, s-a introdus ajutorul pen
tru copii și în cazul familiilor, 
cooperatorilor.

S-au îmbunătățit aproviziona
rea sî serviciile pentru popu
lație. Volumul desfacerii de 
mărfuri prin comerțul socialist 
este in acest aa eu peste IC la 
sută mai mare decât Iu 1979. 
Pe cei dm ani ai ciaeinalului 
vutumul desfacerii a fost eu 
2j miliarde lei mai mare decit 
prevederile riuriualulnL

Succesele obținute in indus
trie. agricultură si tu celelalte 
ramuri, atit din punct de vede
re eaantaiiv cit și calitativ, ex
primă îmbunătățirea activității 
generale de conducere a econo-

Stimați tovarăși,
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Plenara Comitetului Central 
are la ordinea de zi problȘme 
de mare însemnătate ale activi
tății partidului și statului, ale 
muncii întregului nostru popor 
pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale, pentru 
dezvoltarea în continuare a e- 
conomiei naționale și ridicarea 
nivelului de viață al celor 
muncesc.

In cadrul plenarei vor fi 
xaminate proiectele planului 
bugetului de stat pe 1973, care 
urmează să fie discutate și a- 
doptate zilele viitoare de către 
Marea Adunare Națională.

Prevederile de plan pentru 
anul 1973 se bazează pe reali
zările de pînă acum, corespund 
posibilităților noastre materia
le și umane și răspund necesi
tății dezvoltării accelerate 
bazei tehnico-materiale a 
tații socialiste românești.

Pornim la îndeplinirea 
nilor planului pe 1973 de 
zultatele bune cu care încheiem 
anul în curs și în general pri
mii ani ai cincinalului. Datele 
statistice preliminare arată

planul producției industrial» al 
anului 1972 va fi îndeplinit ia 
proporție de peste 191 la setă.

Pe baza creșterii prodasalm 
social și a reducerii cheltuieli
lor materiale, venitul nat'lcaal 
crește față de anul precede»! 
cu '9.8 la sută. Producția globa
lă industrială va spori ia acest 
an cu aproape 12 la sută, iar 
producția agricolă cu peste 9 ia 
Sută. Se obțin importante can
tități peste plan la produse de 
bază ca : oțel aliat, motoare e- 
lectrice. tractoare, autoturisme, 
coloranți, cauciuc sintetic, in- 
călțăminte. confecții. In 19 
luni au fost puse in funcțiune 
în industrie 190 capacități de 
producție.' In cursul acestui an 
au fost asimilate și puse in fa
bricație mașini, utilaje și pro
duse noi in toate ramurile in
dustriei. Productivitatea mio
rii industriale va fi cu circa 7 
la sută mai mare decit in pri
mul an al cincinalului: s-au re
dus față de 1971 cheltuielile de 
producție, s-au obținut depășiri 
ale planului de beneficii.

In general se poate spune 
primii doi ani ai cincinalului 
marcat un puternic arint
dezvoltarea economico-socială a

e. » îilitlu

P. Polone la București.

Treptele
împlinirii

„o 
15 000 
zută 
dacă vrei să scrii despre ea. Foto
grafiile, relatările mai mult sau 
mai puțin ocazionale, comunica
tele laconice conform cărora a 
fost lansată la apă o asemenea 
navă sint palide, incomplete, ori- 
cit ai încerca să-ți soliciți pu
terea de imaginație. Nava tre
buie văzută, colindată pe orizon
tală fi pe verticală, trebuie sim
țită, mingîiată. Altfel, nu merge".

li dau dreptate interlocutoru
lui meu, care mă însoțește pe a- 
cest colos impresionant.

Nici nu s-ar putea altfel. Din 
stivele de tablă aduse în secția de 
sablare, care în urmă cu cîteva 
luni nici nu mă lăsau să cred că 
s-ar putea transforma vreodată 
într-o navă capabilă să înfrunte 
vitregiile unui ocean dezlănțuit, 
iată acest carbonier de 15 000 de 
tone, cea mai mare navă con
struită pînă astăzi în România, o 
navă care, încă de pe acum, a 
început să fie solicitată la export.

— In șantierul nostru majori
tatea muncitorilor, inginerilor și 
maiștrilor sint tineri — îmi spu
nea Marian Ștefan, secretarul or
ganizației V.T.C. din secția su
dură I. Unii lucrează de cîteva 
luni, alții de cîțiva ani, dar la 
fiecare se observă mîndria asta a 
noastră, a navaliștilor, că sîntem 
în măsură să producem ceea ce 
producem. Unii dintre noi am 
mai apucat și construcția de vase 
mici, care acum se lansează pe 
alte șantiere la Drobeta-Turnu 
Severin, la Brăila ori la Oltenița.

navă cu o capacitate de 
tone trebuie neapărat vă- 
de aproape, pe îndelete,

De la ele pînă la carbonierul de 
15 000 e un drum, nu-i așa ? Un 
drum care nu se uită. A fost 
trăită fiecare treaptă, am memo
rat fiecare pas, uite, pînă și pașii 
care uneori ni s-au mai poticnit. 
Fără poticneli, fără greutăți, 
vreau să zic, nu poți să urci. Cine 
zice că o evoluție e nemaipome
nit de netedă și de ușoară nu 
spune adevărul, asta e.

Firește, greutăți au fost. Cînd- 
va aprovizionarea nu era făcută 
cu ritmicitatea cuvenită; altădată 
apăreau necazuri 1a atelierul de 
tubulatură; deștul de des se su
prapuneau operațiunile diverselor 
secții de montaj, pe cală; mai 
erau probleme și cu calificarea 
oamenilor, sau cu cedarea lor în 
fața greutăților inerente, cînd 
„soluția" unora se oprea „salva
tor" la cererea de transfer, în 
speranța găsirii unui post în altă 
parte, mai ușurel, cu o răspunde
re mai mică.

— De fapt, preocuparea noas
tră de căpetenie a fost și rămîne 
efortul pentru legarea tînărului 
de locul de muncă, dar nu o le
gătură pur administrativă, ci și 
una afectivă — ni se spunea la 
comitetul U. T. C. pe șantier. 
Dacă omul nu simte șantierul 
aici, la inimă, atunci îi este ușor 
să plece. Se duce fluierînd, nici 
nti mai privește înapoi. Situații 
din astea am avut destule, de ce 
să ne ascundem după deget ? Ba, 
chiar mai avem, dar mult mai 
puține. Uneori trec săptămîni la 
rînd fără să auzim de vreun

DRAGOMIR HOROMNEA
(Continuare în pag. a IV-a)
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. T)

miei, oglindesc îndeplinirea în 
condiții tot mai bune a obliga
țiilor și sarcinilor ce revin mi
nisterelor, centralelor sl între
prinderilor, ridicarea nivelului 
muncii de partid și de stat, per
fecționarea continuă a activită
ții cadrelor noastre din toate 
domeniile

Toate marile înfăptuiri obți
nute în dezvoltarea economică 
și socială a țării sînt ro
dul eforturilor neobosite ale 
clasei muncitoare, țărănimii și 
intelectualității, ale tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, care, sub con
ducerea partidului, înfăptuiesc 
neabătut hotărîrile Congresului 
al X-Iea și ale Conferinței Na
ționale a partidului.

De la tribuna Plenarei Comi
tetului Centra] adresez cele 
mai calde felicitări clasei mun
citoare — clasa conducătoarea 
societății noastre socialiste —. 
țărănimii, intelectualității, tu
turor oamenilor muncii, pentru 
rezultatele obținute in îndepli
nirea planului, pentru abnega
ția, devotamentul și spirîtul pa
triotic cu care muncesc pentru 
a da viață politicii partidului 
nostru comunist — expresie a 
intereselor vitale ale întregului 
nostru popor — pentru asigura
rea înfloririi multilaterale a ță
rii, ridicarea nivelului de civili
zație al societății noastre, bună
starea și fericirea fiecărui ce
tățean.

Realizările obținute pînă acum 
confirmă încă odată, cu puterea 
faptelor, justețea politici) mar- 
xist-leniniste a partidului de 
construire a socialismului, rea
lismul prevederilor planului 
cincinal, constituind, totodată, 
o vie expresie a hotărîrii și vo
inței întregului popor de a face 
totul pentru accelerarea dezvol
tării economico-social» a țârii, 
pentru făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul României.

Desigur, rezultatele cu care 
vom încheia anul 1972 sînt bu
ne, dar ele puteau fi și mai 
bune, dacă s-ar fi înlăturat mai 
energic o serie de lipsuri și de
ficiențe care dăinuie încă în ac
tivitatea noastră economică. 
Trebuie arătat că și în acest 
an au continuat să se mențină 
defecțiuni in eșalonarea sarci
nilor de plan. în desfășurarea 
ritmică a producției, in apro
vizionarea tehnico-materialâ si 
dezvoltarea cooperării dintre în
treprinderi. în darea la timn 
in funcțiune a noilor capacități 
si realizarea indicatorilor pro
iectați. Au continuat să se facă 
simțite lipsuri și in ce privește 
calitatea produselor, asigurarea 
de cadre calificate, în special 
pentru noile obiective economi
ce. Disciplina și ordinea în pro
ducție mai Iasă încă de dorit, 
într-o serie de ramuri cheltu
ielile materiale se situează încă 
la un nivel ridicat, influențind 
negativ costurile, valorificarea 
eficientă a resurselor materiale 
și bănești de care dispunem. 
Aceste neajunsuri trebuie să 
preocupe in mod serios orga
nele noastre economice, organi
zațiile de partid, lichidarea lor 
hotărîtă trebuie pusă în centrul 
eforturilor generale ale oame
nilor muncii pentru a se asigu
ra valorificarea cu maximum de 
randament a potențialului ma
terial și uman al societății, pen
tru accelerarea dezvoltării e- 
conomico-sociale a țării. Este 
necesar să fie aplicate cu fer
mitate măsurile stabilite de 
Congresul al X-lea și Confe
rința Națională a partidului 
privind perfecționarea conduce

— Producția globală
industrială — mi

liarde lei 414,2 428,7 ♦ 14.5 11M
— Producția globală

agricolă — miliar
de lei 106,1 106,8 + 0,7 1*9.2

— Investiții centrali
zate — miliarde lei

— Export total —
97,8 93,8 ro- 4 1014

1274miliarde lei valută 16,4 18,9 ♦ 2J
din care :
— devize libere 1.1 8,6 ♦ 1J 13M
— import total miliarde

0.7 115,4lei valută 16,2 IM
din care :
— devize libere 6,9 7.7 M 119.7
— Număr salariați — 

mii 5 695 5 785 + 90 1044
— Productivitatea

muncii in industria 
republicană — mii 
lei 197,4 198,7 + 14 109,1

— Cheltuieli la 1 000
lei producție marfă 
in industria repu
blicană — lei 833,7 830 3,7 97,4

— Venitul național —
6.3 114miliarde lei 296,8 303,1

Sporuri însemnate de produc
ție, peste prevederile din cinci
nal, se prevăd in industria 
construcțiilor de mașini — cu 
4,4 miliarde mai mult. în in
dustria ușoară — cu 6.3 mili
arde mai mult. în industria chi
mică — cu 2,7 miliarde mai 
mult, in economia forestieră și 
industria materialelor de con
strucții — cu 1.5 miliarde lei 
mai mult. Este pozitiv faptul că 
în proiectul pe 1973 s-a reușit 
concretizarea în mai mare mă
sură a producției in produse 
fizice. Va trebui să se renunțe 
cu desăvârșire la practica pla
nificării unor indicatori va
lorici sau cantitativi în sine. E- 
conomia națională are nevoie 
de mărfuri fizice bine determi
nate. cerute pe piața internă și 
de export. Aceasta este valabil 
atît pentru materiile prime, 
materiale și semifabricate, uti
laje și piese de schimb, cit și 
pentru bunurile de consum și 
serviciile necesare populației. 

rii și planificării economiei na
ționale. înlăturind deficiențele 
care se mai manifestă, cadrele 
noastre de partid și de stat tre
buie să desfășoare o muncă vie, 
în strînsă legătură cu masele 
de oameni al muncii, cu orga
nizațiile de partid, participînd 
nemijlocit la soluționarea mari
lor probleme pe care Ie ridică 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în țara 
noastră.

Stimați tovarăși,
Proiectul de plan pe-1973 este 

elaborat într-o concepție nouă, 
pe baza hotărîrilor Conferinței 
Naționale privind concretiza
rea, corelarea și integrarea în 
obiectivele noastre economice a 
angajamentelor asumate de co
lectivele de oameni ai muncii, 
sub forma unor planuri supli
mentare. Pentru prima oară in 
cadrul economiei noastre plani
ficate, la unii indicatori de ba
ză — îndeosebi la producție, la 
export — planul are un nivel 
minim, corespunzător sarcinilor 
inițiale înscrise în cincinal, și 
un nivel maxim care reprezintă 
planul suplimentar, ce înglo
bează angajamentele comitete
lor județene de partid, organi
zațiilor de partid ale întreprin
derilor. Firește la indicatorii 
calitativi — productivitatea 
muncii, cheltuielile la 1 m de 
Iei producție, asimilarea de noi 
produse, calitatea produselor și 
alții asemănători — planul va 
cuprinde un singur nivel, cel 
corespunzător planului îmbu
nătățit, deoarece activitatea e- 
conomică trebuie să se desfă
șoare la un nivel de eficiență 
cit mai ridicat.

Trebuie subliniat de la în
ceput că planul este unitar și 
trebuie considerat obligatoriu 
in întregul său la parametrii 
săi maximali. In acest spirit se 
asigură resursele necesare, re
partițiile de materiale, se alocă 
fondurile de salarii, se încheie 
contractele economice. Mențio
nez aceasta pentru a nu se în
țelege că planul suplimentar 
are un caracter facultativ — el 
este parte componentă a planu
lui de stat unic, care se va a- 
dopta prin lege de către Marea 
Adunare "Națională. în același 
timp, trebuie retinut că îndepli
nirea indicatorilor minimali a- 
sigură acordarea drepturilor 
bănești legale ale oamenilor 
muncii.

Pentru realizarea ptaaalaă 
suplimentar, colectivele itotrr- 
prinderilor vor beneficia de 
stimulente ca pentru depășirea 
planului. In acest fel. se asigu
ră cointeresarea mai bună a 
oamenilor muncii, in asumarea 
unor sarcini suplimentare si îa 
îndeplinirea lor in bune coodi- 
țiuni. In acest spirit, se va in
troduce o premiere specială 
pentru realizarea programului 
suplimentar de export, precum 
și pentru reducerea importuri
lor de materiale, materii prime, 
piese de schimb și utilaje.

Fără îndoială, aceste măsuri 
vor stimula și mai mult iniția
tiva oamenilor muncii, efortul 
lor pentru mai buna organizare 
a producției și a muncii, pentru 
ridicarea calitativă a activității 
noastre economice, pentru creș
terea bogăției naționale — izvo
rul bunăstării generale ai a 
fiecăruia.

Proiectul planului pe 1*73  a- 
sigură, comparativ cu prevede
rile inițiale ale cincinalului. îm
bunătățiri substanțiale Ia toți 
indicatorii principali, prevăzind 
In continuare ritmuri ridicate 
de creștere a producției, pro
ductivității muncii și eficien
ței economice.
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Trebuie spus că proiectul pla
nului pe 1973 nu a mers din a- 
cest punct de vedere pină la 
capăt. Este necesar ca ministe
rele, centralele și întreprinde
rile să ia măsuri pentru 
ca pină la sfirșitul acestui an 
să fie nominalizată întreaga 
producție, pînă la ultimul re
per și subansamblu. La fel va 
trebui să se procedeze și in ca
zul propunerilor de depășiri ce 
se vor face în cadrul defalcării 
și dezbaterii prevederilor în în
treprinderi.

Realizarea nivelului maximal 
al planului și, eventual, chiar 
depășirea acestuia în unele sec
toare, impune aplicarea unor 
măsuri energice in vederea FO
LOSIRII INTENSIVE A TUTU
ROR CAPACITĂȚILOR NOAS
TRE DE PRODUCȚIE. Este ne
cesară încărcarea uniformă a ca
pacităților in tot cursul anului 
Va trebui înlăturată cu hotă- 
rîre practica dăunătoare a lu
crului „in asalt" la sfîrșit de 

lună și trimestru. O atenție 
deosebită trebuie acordată în
cărcării corespunzătoare a ma- 
șinilor-unelte. Timpul de folo
sire a mașinilor-unelte va tre
bui să fie de cel puțin 85 la 
sută. Aceasta face necesar să 
se ia în continuare măsuri fer
me pentru generalizarea schim
bului II și extinderea schimbu
lui III in toate unitățile. Ase
menea măsuri se cer luate cu 
deosebire la cele două ministe
re constructoare de mașini, la 
Ministerul industriei Chimice, 
Ministerul Economiei Forestie
re și Materialelor de Construc
ții, Departamentul Industriei A- 
limentare, unde indicele de u- 
tilizare a parcului de tnașini- 
unelte se situează in 1972 sub 
70 la sută.

Este necesar, totodată, să se 
ia in țoale unitățile de produc
ție. măsuri ferme pentru în
treținerea mașinilor și utilaje
lor. pentru revizuirea și repa
rarea lor la timp, reducindu-te la 
minimum întreruperile nepla
nificate p stagnările in produc
ție. Se impune să se asigure 
buna aprovizionare cu piese de 
schimb și alte materiale nece
sare reparării și întreținerii 
curente a mașinilor și utilaje
lor. Trebuie curmate rapid, ca 
toată energia, neajunsurile care 
se mai tac simțite io aprovizio
narea cu piese de schimb, in
troducând J-se ordine io fabri
carea și livrarea acestora. Toa
tă producția de piese de schimb 
trebuie să fie nominalizată prin 
plan, cunoscindu-se in fiecare 
momeai, aut cerințele, cit ți 
cantitățile existente de piese de 
schimb pe fiecare sortiment. 
Trebuie să se renunțe cu desă
vârșire la planificarea produc
ției de piese de schimb pe 
bază de indici valorici sau glo
bali, pentru că dacă lipsește o 
piesă, oriei’ de mică sau neîn
semnată to aparență, utilajele 
sau mașinile nu pot funcționa.

Plănui pe 1*73  prevede să se 
realizeze o producție de 2 mi
liarde lei pe seama noilor ca
pacități care urmează să fie 
date in funcțiune. Este de m- 
țeles că ministerele economice 
și centralele industriale tor tre
bui să ia toate măsurile pentru 
a da iu funcțiune la termen noi
le capacități, r’aliziadu-se. in 
bune cuadilium. rodajnf meca
nic și probele tehn«l«cire. pre
cum șa pregătirea cadrelor ca
ii beate necesarei

T s* *•

tehmep-roateriate ■ alter niUțx. 
Este necesar ti se preevzez» 
Pria plan, ia aed dar. Mit Se
cara reper ce treba-e rea lira:, 
cit și Întreprinderea care wr- 
mează ai executa reperaj rea 
pectiv.

Ritmicitatea predacției *e-  
pinde. Ia axare rotosar*.  de mo
dul ia care este organizată ro- 
operarea tura întreprinderi 
pentru livrarea de prădase, pie
se și saba ava able. Ministerele 
tutelare trebuie ii controleze 
sistematic modal cam se res
pectă contractele economice. 
Trebuie să ne fie clar că in 
sistemul economiei noastre pla
nificate disciplina ia respecta
rea obligațiilor de plan, contrac
tuale. este a necesitate vitală. 
Neindeplinirea sau întârzierile 
în livrarea unor produse creea
ză greutăți serioase in aprovi. 
zionarea tehnico-materialâ a al
tor unități, produc dereglări in 
lanț in întreaga economie.

îmbunătățirea aprovizionării 
tehnico-materiale implică si e- 
forturi sporite pentru reduce
rea normelor de consum. Re
zultatele obținute pină in pre
zent in acțiunea de revizuire a 
normelor de consum nu sint pe 
măsura posibilităților. între
prinderile, centralele și ministe. 
rele au datoria de a elabora 
soluții care să asigure încadra
rea normelor de consum în in
dicii prevăzuți în plan și chiar 
reducerea lot sub aceste pre
vederi. Avem rezerve mari de 
economisire a metalului în in
dustria metalurgică. Pierderile 
de metal continuă să fie mari 
atît in procesul de laminare, 
cit și de prelucrare. Se prac
tică livrări de profile care nu 
țin seama de necesitățile con
crete ale economiei, depășesc 
dimensiunile cerute de indus
tria prelucrătoare Din această 
cauză, o mare parte din pro
ducția de metal se reîntoarce 
în uzinele siderurgice, la reto
pit, sub formă de resturi, tăie
turi sau șpan, irosindu-se ast
fel o cantitate uriașă de muncă, 
energie, cocs. Această stare de 
lucruri este inadmisibilă și tre
buie să i se pună capăt fără în
târziere. Și în ramura prelucră
rii metalelor, adaosurile mari 
duc la ocuparea inutilă a mași

nilor-unelte. la prelungirea 
timpului de prelucrare a piese
lor și subansamblelor. deci nu 
numai că provoacă irosirea me
talului, dar influențează nega
tiv și asupra productivității 
muncii. Iată de ce consider că 
problema economisirii metalu
lui trebuie să constituie un o- 
biectiv central al activității mi
nisterelor, întreprinderilor me
talurgice și constructoare de 
mașini. Ministerele constructoa
re de mașini trebuie să ajute în
treprinderile in elaborarea unui 
program concret in această pri
vință. care să devină sarcină 
de plan obligatorie, a cărei în
deplinire să fie raportată lunar 
și trimestrial. ca orice indica
tor de plan.

M-am referit la metal, dar tre
buie să arăt că asem consu
muri mari și ta alte ramuri ale 
economiei. In industria chimi
că. de exemplu, la • serie de 
procese tehnologice se ronsuaaă 
cantități exagerate de sobstaoțe 
chimice și de energie : consu
muri mari se mențin ” m in
dustria lemnului, a materiale
lor de ropitrocții si ia alte sec
toare.

Ia med deosebit doresc să a- 
trac atenția asupra roasamraăm 
ridicat de cnrobtottibât. fenomen 
evistinț ia aproape toate rama 
rile tronam"ii aațiaaale Deși 
fată de cincinal prevederile 
pentru anal 1973 iau in cnaii- 
derare economisirea a peste 2 
milioane tanc rumbuvtibil cua- 
veațieasL trebaie spat că ană 
viat ineă însemnate rezerve de 
reducere a consumurilor ia o- 
eest domeniu, atât la M:~.ste
rul Energie: Electrice. ia ce 
privește creșterea raodacueet*-  
lui ia centrale, rit si la rente 
maiorii propriu-zisi. ante se 
face iacă o risipă aaare.

în vederea ecoeamtsrrn mate
riilor prime, materialelor, roro- 
bustibîleloi șa energiei, ro tre
bui creată o adevărată aețione 
de masă, cu caracter p . ei 
ueat. care să aatreeeae. atătur- 
de oamenii mnarii, roți tarte 
rii de concepție letonwă să or
ganizatorică dm eewir to ero- 
nmr;ce. Sropul ocestei at. aa 
să fie studierea arobaaatie*  w 
elaborarea măsurilor cammte 
pentru perfecționam Mroate-

prolHcmi» cu
emorix. cu «peria* itl. a-rrea-d 
edertri fiecare cotit ti« de

acrostă 
patria-

roastrtme uimi i i a ti utiliza
rea te «gaz «tar. Trtbuăi spus că 
atzt la tei*mile  aaetafice ti 
teronnaia rit si ta alte entego- 
rw_ de deseori, cum sărt cele 
etoimree. tenrtite. birtîe. cauciuc, 
uleiuri minerale — moto»Kzarea 

Est- necesar să se întreprindă 
acțruui mm ettrg.te io acei-ti 
Privință de către fiecare minis
ter să județ, de către fiecare 
intrepr iudele.

unei 
sorti

realizarea 
struct ori

mentale a tancurilor potrivit 
ueeesztățAor reale ale produc
ției. Se ropnm ca Ministerul 
Aprovizionării Tehnico Materi- 
alo ri Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe. împreună cu 
celelalte ministere, să ia măsuri 
Pentru reducerea timpului de 
circulație a materiilor prime și 
materialelor si introducerea mai 
rapidă ia circuitul economie a 
stocurilor disponibile.

Real triad o benă aproviziona
re tehniro-materfală in toate 
ramurile de producție, vom pu
ica asigura folosirea In condiții 
optime a capacităților de pro
ducție. a timpului de lucru, ob
ținerea unei producții sporite, 
înfăptuirea ți chiar depășirea 
prevederilor înscrise în planul 
de stat al anului 1973.

Stimat! tovarăși.
Problema centrală a planului 

pe 1973. ea de altfe] a întregu
lui cincinal, de a cărei soluționa
re depinde accelerarea dezvoltă
rii economiei românești, o 
constituie îmbunătățirea calita
tivă a întregii activități econo
mice, CREȘTEREA EFICIEN
TEI ECONOMICE în toate sec
toarele producției materiale.

Pe primul plan, în fiecare u- 
nitate economică, în fiecare ra
mură a economiei trebuie pusă 
GOSPODĂRIREA RAȚIONA
LĂ. CU MAXIMĂ EFICIENTĂ, 
A FONDURILOR DE PRODUC
ȚIE — fixe și circulante — 
creșterea producției, a venitului 
net și a beneficiilor la 1 000 Iei 
fonduri fixe. Planul pe 1973 
prevede sarcini deosebit de im
portante în acest domeniu. Ca
lea princinală, sigură, de ridi
care a eficientei economice o 
constituie REDUCEREA COS
TURILOR DE PRODUCȚIE SI A 
CHELTUIELILOR MATERIA
LE PE UNITATEA DE PRO
DUS. în cincinalul actual se 
prevede scăderea ponderii chel
tuielilor materiale în produsul 
social, de la 59.5 la sută, cit era 
in" anul 1970, Ia 54,4 la sută în 
anul 1975. Realizarea acestei 
sarcini necesită reducerea nor
melor de consum, reproiectarea 
produselor cu gabarite depășite, 
îmbunătățirea indicilor de folo
sire a capacităților de produc
ție, creșterea calității produse
lor. De rezolvarea acestor pro
bleme depind în mod hotăritor 
creșterea venitului național, 
crearea resurselor necesare pen
tru ridicarea nivelului de trai

material și spiritual al întregu- 
nostru popor. Deși in anul 

1971 și in perioada 1 ianuarie— 
39 septembrie a.c. s-au obținut 
progrese in micșorarea cheltuie
lilor materiale, totuși, rezultate
le nt încă departe de a fi sa
tisfăcătoare. In 9 luni ale anu
lui în curs, planul de economii 
nu a fost îndeplinit în industria 
republicană cu circa 1 miliard 
lei.

Pentru anul 1973 se prevede 
ea nivelul cheltuielilor la 1000 

producție-marfă să scadă în 
industria republicană la 830 lei 
fată de 852 lei în 1972. ceea ce 
corespunde unei reduceri cu 2.6 
la sulă. Ca efect al diminuării 
roiturilor de producție se pla
ni fi-i realizarea unui volum de 
e—«cornii de 13.5 miliarde lei,
fată de 8.1 miliarde lei cit se 
stabilise in olanul cincinal. 
Pentin atinrerea acestor obiec
tive se impune ea în cel mai 
orori timp întreprinderile, cen- 
tealete si ministerele să elabo
reze programe de măsuri con
crete. a căror reali rare să fie 
zmirită ro maximă exigentă 
roză de la începutul anului vii
tor.

O sarcină de cea mai mare 
(■■ortaat*  * aoahri plan rote 
VĂUNUFICAKEA SrPFRIOA- 
RĂ A MATERIILOR PRIME.
1*.  roodît aaează in mod ho

tă—'" creșterea eficienței eco- 
eoroice.

Frș îmbunătățirea structurii 
w-î nroilr a laminate'or. va 
tretou- să se asăguro ea valoarea 
medie pe tema de laminate «i 
de-ășească ia anal voter 3 <M 
tei - de Orie! trebaie ipu< că 
ti atât este rocă punin — te- 
saia-se co peste 3 ia setă mal 
anali diete se prevedea ia riari- 
saL Sar ram iampodamte rw.a ia 
aceK dtotoemo șa tadistnei roa- 
sxrocgăier de manas ; valoarea 
» bar țm reroluoe drotr-o *oaă  
de sne«al o i os» »l ă «â eredscă 
ca cârca Iț ta vată țață de aaoi 
■o can. Tretoaae să etoțtaem am- 
bmnbtățiren ladmior de sadari- 
Coro sa ia lodavtr s ctosorncă. 
arode. de urmat, țxzstă mari 
teOMOsfișăto >acă aestifizage: sa 
tretoos să creaaeă «ah—rea pew- 
doc*B  de Ubee paIrevleraa «to- 
gaeaoe daCx-« tea*  de anatme 
pr roi. roeearo ța vaioaree pr». 
tosesor- de pts^. pe taaa de e<r- 
temă se sm rom droorte F vie 
aeccsro sd * «rotii aae pliau 
ca as grad oro roa*  de preia 
«oro ro rodrozrva aeevsose*̂  ro 
varo—zao semadM. ro asoae roro*-  
edte ecuroamame.

Atoovarva eescxrope» eromoanare 
a pradeoro aaapiaBe sebderea 
teecăntă a ctoeAroetelor aepro 
Parșive din ecoaoeeue — reba- 
rorn. dobânzi penalizatoare, lo
cații etc-, al căror nivel gsze încă 
rsdâcat

RIDICAREA RENI ABILITĂ
ȚII este criteriul primordial al 
irobauătățirii calitative a activî- 
lălii economice. Multe sectoare 
au obținut realizări in acest do
meniu. dar altele bat pasul pe 
loc sau chiar înregistrează des
creșteri de rentabilitate. In e- 
cocomie există încă unități 
care, din cauza proastei gospo
dăriri a resurselor, lucrează cu 
pierderi. Anul viitor va trebui 
vă marcheze o îmbunătățire ra
dicală io sporirea rentabilității 
producției in toate sectoarele.

O problemă esențială a creș
terii eficienței economice este 
ACCELERAREA VITEZEI DE 
ROTAȚIE A FONDURILOR DE 
PRODUCȚIE $1 DE CIRCU
LAȚIE. In economia noas
tră se manifestă incă feno
mene de imobilizare a re
surselor materiale ți financiare, 
in stocuri supranormatA e de 
materii prime, de producție ne
terminată. semifabricate și pro
duse finite, care la 3*  septem
brie a-c. reprezentau peste t mi
liarde lei.

Este necesar să luăm toate 
măsurile pentru a repune rapid 
in circuitul economic toate va
lorile. combătând cu hotărira 
orice manifestare de gospodă
rire nerațională a avuției na
ționale. In general toate unită
țile economico-țociale, ministe
rele, toate organizațiile de par
tid și obștești, trebuie vă acor
de mai muită atenție cheltuie
lilor bugetare neeconomice, 
unde există a risipă deosebit 
de mare. Prin Bugetul de stat 
și planul financiar pe 1*73  te 
prevăd măsuri severe de eco
nomii, dar doresc să menționez 
în fața plenarei, a tuturor to
varășilor prezenți, că apreciez 
aceste măsuri incă insuficiente 
și apelez la toate organismele 
noastre să acționeze cu fermi
tate împotriva risipei mijloace
lor materiale și bănești, să în
chidă diferitele portițe prin care 
se irosesc mijloacele întregului 
nostru popor și prin care unii 
își creează surse de venituri fără 
muncă, încâlcind astfel, de fapt, 
principiile de repartiție ale so
cietății noastre socialiste. Dar, 
dacă trebuie sâ-i combatem pe 
aceștia, trebuie mai întâi să-i 
combatem pe aceia care le ti- 
șurează posibilitatea de a-și 
crea astfel de surse de venit. 
Va_ trebui, în mod practic, să 
luăm măsuri ca nimeni, sub nici 
o formă, să nu poată realiza ve
nituri decît ca rezultat al mun
cii concrete — nu pe căi oco
lite, sub orice formă s-ar pre
zenta acestea. Aceasta este o 
problemă economică, dar și so
cială și cred că nu trebuie să 
mai insist asupra ei.

Pornind de la indicațiile Con
ferinței Naționale a partidului 
privind necesitatea SPORI
RII MAI ACCENTUATE A 
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII, 
planul pe anul 1973 preve
de o creștere a acesteia dc 
9,1 la sută în industrie și 
de 7,0 la sută în construcții — 
superioară ritmurilor prevăzute 
în cincinal, dar sub posibilită
țile reale de care dispune astăzi 
economia românească. In ca
drul programului special pri
vind creșterea productivității, 
trebuie să se acorde o atenție 
deosebită măsurilor legate de 
extinderea mecanizării și auto
matizării proceselor de produc
ție, perfecționarea tehnologiilor 
de fabricație, îmbunătățirea or

ganizării producției și a mun
cii în întreprinderi, în secții, 
la fiecare loc de muncă.

Trebuie rezolvată și proble
ma introducerii acordului glo
bal în construcții și în alte sec
toare de activitate industrială, 
cu mai multă fermitate, renun- 
țindu-se la tot felul de teorii 
și pretexte care pun piedici 
extinderii acestei modalități de 
remunerație stimulativă. Apli
carea acordului global trebuie 
făcută diferențiat, in funcție de 
condițiile concrete din fiecare 
ramură — dar trebuie să sti
mulăm oamenii muncii să trea
că la acordul global, iar ca re
zultat al creșterii producției fi
zice să obțină și venituri supe
rioare. Aș dori să menționez că 
este necesai să nu avem teamă 
că vor fi muncitori sau ingineri 
care vor obține venituri mai 
mari, dacă acestea se datoresc 
muncii. Cu toții știm că, pînă 
la urmă, există deosebiri, fizi
ce și intelectuale între oameni, 
iar noi trebuie să-i stimulăm 
pe cei mai valoroși — și nu să 
nivelăm, prin tot felul de for
mule capacitatea creatoare a 
celor ce muncesc. Aceasta nu 
este inechitate 1 Inechitate este 
acolo unde unii, sub diferite 
pretexte. își însușesc în mod 
nejustificat venituri (Aplauze 
prelungite) De exemplu, este 
inechitabil ca cineva care lu
crează intr-o instituție să pre
tindă să ■ se plătească drept de 
colaborare pentru îndeplinirea 
obligațiilor ce-i revin în func
ția și serviciul pe care îl are 
și pentru care este plătit prin 
salaria. Aceasta este fhechitate ! 
Dar este pe deplin echitabil ca 
cei caro produc mai multe mă
riși. oui multe piese — intr-o 
ură. intr-o zi. intr-o lună — să 
•bțiaă si vroituri mai mari, ca 
rezultat al muncii lor.

In vederea creșterii producti- 
rităzii maorii este necesar să 
fie Hale măsuri concrete pen
tru dime»ri aui *ea  ro**espunză-  
s»are a toumirolui de salariate 
Fwe necesar «â se facă o re- 
rortif e ratăutoilă a forței de 
■rotort pe întreaga economie, 
perora a se Ik*-da  situația ca. 
te «ele sectoare, să existe ex- 
eedest. iar ia altele să lipsească 
forța de muncă. O atenlie deo
sebită trebuie acordată definiti
vării si apt ivirii practice a nor- 
witiveter de g»-«ouil tehnico- 
ud" l ll i’rv din centrale si 
utoăxăta industriale ti de ron- 
•ei o C. usreur-eZx-s*  o proper^ 
te*  ramomuM a ni’risers ro ro
titori ro oes otee eteetrse a1— fie- 
ciroî oaităti. ale activității de 
tirodmie. Si pentru că am mai 
vorbit de aceste probleme, pro - 
pun să fixăm in întărirea ple
narei ro pină la 1 iunie !°73 să 
se realizeze această sarcină.

Problema creșterii producti
vității muncii trebuie să-și gă
sească o expresie Cit mai clară 
in plan, la fiecare minister, in 
fiecare întreprindere, la fiecare 
Ioc de muncă, clarificindu-se cn 
are de făcut fiecare om. mă
surile de mecanizare si auto
matizare care trebuie între
prinse.

Proiectul de plan prevede 
sarcini importante pe linia 
ÎMBUNĂTĂȚIRII CALITĂȚII 
PRODUSELOR. Se impune ca 
problema calității producției să 
constituie o preocupare perma
nentă a ministerelor, centrale
lor și întreprinderilor, a tuturor 
oamenilor muncii, asigurindu-se 
respectarea cu strictețe a tehno
logiilor de fabricație. Nu tre
buie să so mai accepte introdu
cerea in fabricație a unor mate
rii prime, materiale si produse 
neeorespunzătoare din punct de 
vedere calitativ. în același timp, 
să nu se admită livrarea către 
beneficiari a produselor de cali
tate scăzută. Trebuie lichidata 
neajunsurile în asimilarea pro
duselor noi și in valorificarea 
licențelor achiziționate. Reali
zarea prevederilor planului teh
nic pe 1973 Impune ea toate mi
nisterele care asimilează utilaje 
și instalații noi. îndeosebi cele 
două ministere constructoare de 
mașini, să programeze și să ur
mărească. pe trimestre și pe 
luni, executarea planului de a- 
•imilare. Ridicarea calității pro
duselor este o problemă funda
mentală a economiei noastre in 
actuala etapă, in direcția căreia 
trebuie concentrate toate forțe
le din întreprinderi, centrale și 
ministere, din unitățile de cer
cetare și proiectare.

Obiectivele planului pe 1973 
pun sarcini de mare răspundere 
in fața CERCETĂRII ȘTIINȚI
FICE. Cercetarea pe anul 1973 
trebuie să contribuie la re
zolvarea problemelor majo
re, cu caracter prioritar, 
ale dezvoltării economico-so- 
ciale a țării. O deosebită aten
ție trebuie acordată atragerii 
de noi resurse in circuitul eco
nomic — minereuri cu conținu
turi mai sărace, banatite cupri
fere, șisturi bituminoase și al
tele. Un obiectiv esențial îl con
stituie, de asemenea, crearea 
de produse noi în domeniul con
strucțiilor de mașini, al indus
triei chimice, precum și în alte 
ramuri, elaborarea de tehnolo
gii perfecționate. în acest sens 
este necesar să se stabilească, 
în mod precis și clar, sarcinile 
ce revin fiecărei unități, fiecă
rui cercetător. Economia, socie
tatea noastră, au nevoie nu de 
literatură științifică în sine, ci 
de contribuții concrete la dez
voltarea producției si creșterea 
eficientei economice. Actionînd 
in strînsă legătură cu cerințele 
concrete ale activității sociale și 
ale producției, cadrele de cerce
tare au datoria să participe Ia 
efortul general pentru perfecțio
narea și modernizarea continuă 
a producției.

Stimat! tovarăși,
în agricultură sarcinile de 

plan pentru anul 1973 prevăd 
creșteri însemnate în compara
ție cu realizările de pînă 
acum. Se va pune, în continua
re, accentul principal pe spori
rea producției de cereale, care 
trebuie să ajungă la cca 17 mili

oane tone, cu un milion tone 
mai mult decît se prelimina să 
se obțină în acest an. Cea mai 
mare creștere se prevede îa pro
ducția de porumb care trebuie 
să ajungă în anul viitor la a- 
proape 10 milioane tone. Planul 
pe 1973 prevede, de asemenea, 
îmbunătățirea structurii culturi
lor. Va crește ponderea plante
lor tehnice, obținirsdu-se atît 
venituri mai mari, cit și produ
se cerute de economia noastră 
și de export. Se prevăd, de ase
menea, creșteri însemnate la 
producția medie și la preluările 
la fondul de stat la legume, car
tofi, struguri și fructe.

în zootehnie, față de realiză
rile din acest an, se are în ve
dere o sporire a efectivelor de 
animale cu peste 400 mii la bo
vine, cu peste 800 mii Ia porci
ne și circa 400 mii la ovine. 
Pe această bază va crește pro
ducția de carne, de lapte de 
vacă, de ouă, de lină și altele.

Realizarea producțiilor stabi
lite impune luarea unor măsuri 
energice. Este necesar ca in 
toate județele să se acționeze 
cu mai multă fermitate pentru 
aplicarea legii fondului funciar, 
lichiriindu-se cu desăvirșire risi
pa terenurilor arabile și agrico
le, Experiența din această toam
nă ne-a dovedit încă o dată, ne
cesitatea intensificării lucrărilor 
de desecare, de scurgere a ape
lor și de corectare a excesului 
de umiditate, la care trebuie 
mobilizată în primul rind popu
lația din zonele afectate. Can
titatea de îngrășăminte chi
mice, deși se situează încă sub 
nivelul prevederilor din cinci
nal, va marca anul viitoi o 
creștere simțitoare în compara
ție cu realizările actuale. Efor
turile pentru darea in funcțiu
ne a terenurilor irigate trebuie 
să se îmbine cu exploatarea ra
țională a suprafețelor din toate 
sistemele.

Creșterea producției vegetale 
cere îmbunătățirea substanțială 
a calității semințelor și a ma
terialului săditor. Deși s-au ob
ținut unele progrese in acest 
domeniu, la multe culturi po
tențialul de producție al se
mințelor este scăzut. Realiza
rea planului la legume impune 
să se asigure material și se
mințe de calitate, să se eșalo
neze producția in corelare cu 
cerințele de livrare pentru con
sum. ații in stare proaspătă cit 
m industrializate Măsuri ase- 
r-â--ă:ua«e trebuie luate și in 

și pomicultura, unde 
prWacț;:.e sini încă nesalisfă- 
cătojre in raport ca eforturile 
materiale tăcute de stat.

O atenție deosebită trebuie a- 
cordată folosirii raționale a 
parcului de tractoare și mașini 
agricole. întreținerii și exploa
tării acestuia. .Ministerul Agri
culturii și Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele 
\or trebui să acționeze cu mai 
multă hotărire in vederea asi
gurării mașinilor necesare me
canizării lucrăriloi din legumi
cultura, pomicultură și viticul
tură, a celor de recoltare a nu
trețurilor și de mecanizare a 
lucrărilor din zootehnie.

în creșterea animalelor, efor
turile principale trebuie în
dreptate spre îmbunătățirea 
substanțială a reproducției. In 
același timp, este necesară o 
furajare mai rațională a anima
lelor și îngrășarea întregului 
efectiv destinat livrărilor la 
greutățile medii prevăzute în 
plan. Se impune o schimbare a 
mentalității că bovinele pot fi 
crescute numai în grajduri mari 
care, în practică, măresc costu
rile de producție. Trebuie larg 
promovată experiența de suta 
de ani a țărănimii noastre pri
vind creșterea bovinelor și ovi
nelor pe pășuni bine organiza
te, unde animalul se dezvoltă 
bine, iar furajarea este mult 
mai ieftină.

Producția vegetală și animală 
prevăzută pe 1973 trebuie ob
ținută cu costuri mai scăzute, 
în condițiile unei productivități 
ridicate a muncii și a unei efi
ciența economice corespunză
toare. Experiența multor uni
tăți cooperatiste din agricultu
ră confirmă întru totul justețea 
măsurilor inițiate de conduce
rea partidului privind cointere
sarea membrilor cooperatori și 
în mod deosebit introducerea 
acordului global. Efectele deo
sebit de pozitive din acest an 
și îndeosebi cele înregistrate la 
cultura porumbului, impun ca, 
Pe baza experienței dobîndite, 
să se extindă acordul global și 
în celelalte ramuri — în legu
micultura. viticultură, pomicul
tură, creșterea animalelor — 
folosindu-se forme specifice 
sectoarelor și unităților în care 
se aplică.

Utilizînd mai bine baza ma
terială de care dispune, expe
riența înaintată dobindită de o 
serie de unități, lucrători și 
specialiști, agricultura își va 
putea pune în valoare marile 
rezerve de care dispune pentru 
creșterea randamentelor la hec
tar și pe cap de animal, pentru 
sporirea și ieftinirea producții
lor, în vederea îmbunătățirii 
continue a aprovizionării popu
lației cu produse agroalinten- 
tare. .

Stimați tovarăși.
Proiectul de plan pe 1973 pre

vede realizarea unui VOLUM 
DE INVESTIȚII de 93,8 miliarde 
Iei. Planul prevede concentrarea 
resurselor materiale, financia
re și de forță de muncă, asu
pra principalelor\obiective me
nite să determine dezvoltarea 
și modernizarea economiei na
ționale.

Comparativ cu anul 1972, cind 
prin plan a fost prevăzută în
ceperea execuției a 345 obiec
tive principale, în 1973 se pre
vede începerea execuției pentru 
215 obiective. Prin aceasta, se 
înlătură efectele negative ale 
dispersării construcțiilor, care 
generează cheltuieli neeeono- 
mice, risipă de materiale și for
ță de muncă, imobilizarea fon
durilor pe o durată lungă.

Planul pe 1973 prevede îmbu
nătățirea, in continuare, a in

dicatorilor de eficientă a inves
tițiilor. Toate eforturile trebuie 
concentrate spre realizarea ș: 
punerea in funcțiune, la terme
nele planificate, a investițiilor 
cu caracter productiv. Avem in 
vedere, de asemenea, continua
rea realizării construcțiilor de 
locuințe, spitale, școli, cresc și 
cămine. Paralel, trebuie luate 
măsuri pentru sistarea imedia
tă a lucrărilor cu caracter ne
productiv, punîndu-se capăt cu 
hotărire totodată construcțiilor 
supradimensionate dc orice fel.

Pentru asigurarea disciplinei 
de plan in domeniu investițiilor, 
este necesară pregătirea temei
nică a condițiilor de execuție » 
lucrărilor, asigurarea documen
tațiilor tehnico-eeonomice din 
timp, contractarea la vreme a 
utilajelor din tară și din import, 
buna organizare și dotarea co
respunzătoare a șantierelor de 
construcții. Va trebui asigurată, 
de asemenea, eșalonarea pe tri
mestre a punerii în funcțiune a 
capacităților de producție, evi
tarea concentrării unui volum 
mare de montaj și probe teh
nologice in ultimul trimestru 
al anului.

Trebuie spus că ritmul de 
creștere a productivității mun
cii în construcții este încă re
dus. Este necesar să luăm ase
menea măsuri incit să asigurăm 
dublarea productivității in ur
mătorii 4-5 ani printr-o organi
zare superioară a muncii, prin 
mecanizarea mai intensă a lu
crărilor. prin întărirea discipli
nei în producție.

O situație nemulțumitoare 
prezintă incă consumurile de 
materiale în construcții. Nu e- 
xistă o suficientă conlucrare in
tre proiectant!, constructori si 
beneficiari in stabilirea unor 
soluții constructive cit mai eco
nomice. Este necesar să se rea
lizeze o unitate strinsă a tutu
ror factorilor interesați în orga
nizarea și controlul activității 
de proiectare și execuție. Am 
în vedere crearea unui organism 
unic, cu atribuții precise in do
meniul directivării, al normării 
și controlului activității de pro
iectare și construcții. Ministerul 
Construcțiilor Industriale. îm
preună cu celelalte ministere «i 
organe tutelare de oganizatii de 
proiectare, trebuie să ia măsuri 
de revizuire in cel mai scurt 
timp a tuturor normelor și nor
mativelor învechite care ge

nerează. risipă de materiale de . 
construcții.

Organizațiile de constmetii- 
montaj vor trebui să ia măsuri 
hotărite nentru folosirea rit mii 
judicioasă a parcului de marini 
si utilaje, in nrincinal prin mă
rirea numărului de schimburi, 
să acorde o atent'e deosebită 
in’retinerii și reparării acestor 
utilaje.

Eliminarea neajunsurilor e- 
xistente in activitatea de con
strucții va asigura realizarea 
planului de investiții in condi
ții de eficiență sporită, nreenm 
și intrarea în producție a noilor 
capacități la termenele prevăzu
te in planul de stat.

Tovarăși,
Dezvoltarea in roatianare. ia 

ritmuri înalte, a eeoaontiei im
pune sporirea in 1973 a terorilor 
de muncă și mărirea ponderii 
populației ocupate in ramurile 
neagricole. îndeosebi in indus
trie. îndeplinirea în bune con
diții a planului pe 1973 cerc, de 
asemenea, asigurarea ro cadre 
calificate a noilor obiective ce 
vor intra în funcțiune, precum 
și generalizarea schimbului II si 
introducerea și extinderea 
schimbului III. în acest aeop. 
s-a prevăzut un număr supli
mentar de circa 280 mii munci
tori calificați. Totodată, vor fl 
Încadrați in unitățile economi
ce un număr de aproape 23 mii 
absolvenți ai invățămintului su
perior, din care peste 11 mii in
gineri. subingineri și economiști.

Doresc și cu acest prilej să a- 
trag atenția că trebuie să ne 
preocupăm cu toată răspunderea 
de asigurarea si calificarea for
ței de muncă. Va trebui să se ia 
măsuri concrete — pe întreprin
deri, orașe, județe — pentru re
crutarea și pregătirea forței de 
muncă. întreprinderile, comite
tele județene de partid nu tre
buie să aștepte să se rezolve de 
la București problemele forte! 
de muncă. Ele au datoria să sta
bilească măsurile corespunzătoa
re în acest scop, in conformitate 
cu prevederile planului, cu per
spectiva de dezvoltare a jude
țului, a unităților respective. 
Pentru meseriile de mai mare 
complexitate, trebuie sporită 
preocuparea pentru recrutarea 
și pregătirea tinerilor. Este, de 
asemenea, necesar să fie atrase 
intr-o proporție mai mare, fe
meile, în special tinerele absol
vente ale invățămintului de cul
tură generală, în activități eco
nomice șt sociale. Este necesar 
ca ministerele să ia in continua
re măsuri de transferare sau de
tașarea de la alte unități, a ca
drelor absolut necesare bunei 
funcționări a noilor întreprin
deri.

Trebuie să se înțeleagă că 
pregătirea cadrelor reprezintă o 
parte importantă, esențială a 
pianului general de dezvoltare 
economico-sociaiă a țării.

Stimați tovarăși.
Dezvoltând in ritm susținut e- 

conomia, lărgind și diversifi- 
cînd producția de bunuri ma
teriale, România extinde conti
nuu relațiile sale cu celelalte 
state, ia parte activă la schim
bul mondial de valori, la di
viziunea "internationals a muncii. 
Promovăm, după cum cunoaș
teți. relații largi cu țările so
cialiste membre ale C.A.E.R., in 
cadrul Programului Complex 
adoptat anul trecut, intârim și 
dezvoltăm legăturile noastre e- 
conomice și cooperarea tehnico- 
științifică cu toate țările socia
liste. în spiritul coexistenței 
pașnice, acționăm pentru inten
sificarea relațiilor cu toate sta-

(Continuare în pag. a lll-a)
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tele lumii, fără deosebire de o- 
rînduire socială, pe baza depli
nei egalități in drepturi și a 
avantajului reciproc.

Proiectul de plan pe anul 
1973 prevede intensificarea in 
continuare a comerțului nostru 
exterior, creșterea în ritm 
înalt a schimburilor comerciale 
și extinderea cooperării cu 
alte state. Volumul comerțu
lui exterior va fi în 1973 cu 21,5 
la sută mai mare ca in 1972. Se 
prevede îmbunătățirea in con
tinuare a structurii pe mărfuri 
a exportului și importului, pre
cum și extinderea ariei geogra
fice a schimburilor comerciale.

EXPORTUL — principală 
sursă de încasări valutare — va 
atinge în 1973 un volum de a- 
proape 19 miliarde lei valută, 
prezentînd o creștere de peste 
27 la sută față de anul 1972. 
Sporuri importante vor avea 
loc la produsele cu grad ri
dicat de prelucrare, cum sînt 
mașinile și utilajele, produsele 
chimice, produse ale industriei 
ușoare, ale industriei lemnului 
și materialelor de construcții. Se 
impun măsuri hotărite pentru 
îmbunătățirea ritmicității livră
rilor la export și respectarea cu 
strictețe a condițiilor contrac
tuale.

Din punct de vedere fizic, 
prevederile de export pe anul 
următor pot fi considerate co
respunzătoare. Sînt însă cazuri 
cînd unele cereri suplimentare 
nu se onorează, pe motiv că nu 
sînt cuprinse în plan. Dacă 
intr-un domeniu sau altul se 
vor ivi asemenea cereri ele nu 
trebuie refuzate. Ministerul Co
merțului Exterior, întreprinde
rile de comerț exterior au dato
ria să informeze Consiliul de 
Miniștri spre a se examina po
sibilitățile de suplimentare a ex
portului în sectorul respectiv.

Problema principală in dome- 
<niul exportului este, în momen

tul de față, problema prețurilor. 
Există încă mari decalaje între 
prețurile cu care importăm și 
prețurile cu care vindem. La un 
șir de produse, între costul ma
teriei prime și al materialelor 
importate și prețul produsului 
finit există un raport negativ. 
La cîteva zeci de produse, cursul 
de revenire este nefavorabil. 
Este de înțeles că o asemenea si
tuație nu poate fi acceptată și 
trebuie lichidată cu desăvîrșire. 
Comitetul Central a trasat mai 
demult sarcina îmbunătățirii 
valorificării producției românești 
la export ; s-a făcut puțin încă 
în această direcție. La volumul 
de export prevăzut în anul 
viitor, creșterea valorificării cu 
numai 5 la sută, ar aduce circa 
900 milioane lei valută în plus. 
Aceasta nu trebuie privită ca o 
problemă de perspectivă, ci ca o 
sarcină imediată, ce trebuie rea
lizată în anul viitor. Continuă să 
existe încă întreprinderi și cen
trale care nu știu cit primesc pe 
produsul pe care-1 fabrică, care 
nu înțeleg că aceasta este una 
din obligațiile lor zilnice, per
manente. Nu producem de 
dragul producției, ci pentru 
a satisface nevoile societă
ții, pentru valorificarea co
respunzătoare a rezultatelor 
muncii noastre în scopul creș
terii avuției naționale și ri
dicării bunăstării poporului. 
Nu s-a transpus încă pe de
plin în viață Legea comerțului 
exterior care prevede ca rezul
tatele economico-financiare ale 

întreprinderilor să depindă ne
mijlocit — pe baza unui coefi
cient fix de transformare a va
lutei străine în lei — de prețu
rile obținute pe piața externă, 
începînd cu 1973 va trebui să a- 
sigurăm aplicarea cu fermitate a 
prevederilor legii. Sînt și condu
cători de unități economice, de 
centrale, chiar miniștri și mi
niștri adjuncți, care în loc să 
lupte pentru prețuri cit mai 
mari la export, se preocupă ca 
în plan să se prevadă prețuri cît 
mai mici. Această stare de lu
cruri negative trebuie lichidată 
neîntirziat. Nu putem accepta ca 
o parte a venitului național să 
plece în străinătate pe calea ex
portului. Aceasta nu poate avea 
decît urmări negative asupra 
dezvoltării țării, asupra nivelu
lui general de trai al poporului. 
Ministerul Comerțului Exterior, 
celelalte ministere, precum și 
întreprinderile exportatoare tre
buie să înțeleagă că au datoria 
de onoare, patriotică de a asi
gura creșterea rentabilității vîn- 
zării produselor românești pe 
piața străină.

O problemă deosebită pentru 
echilibrul balanței de plăți ex
terne o constituie gospodărirea 
cît mai judicioasă a fondurilor 
valutare alocate pentru IM
PORTURI. Potrivit prevederi
lor planului pe 1973, volumul 
importurilor urmează să crească 
cu 15,6 Ia sută. Este necesar ca 
importurile să fie limitate la 
strictul necesar, valorificînd la 
maximum posibilitățile interne. 
Planul de import trebuie să fie 
intocmit în întreprinderi, anali- 
zîndu-se în fiecare secție, îm
preună cu muncitorii, ce este 
absolut necesar să se im
porte și cum se poate ac
ționa pentru înlocuirea produ
selor de import, pentru econo
misirea fondurilor valutare. în 
mod deosebit trebuie reanalizat 
importul departamental, din care 
p parte este nenominalizat. în

cepi nd din anul 1973 întregul 
import nenominalizat va trece 
în rezerva Consiliului de Mi
niștri, urmînd să fie folosit nu
mai pe baza unor documentări 
concrete. Consider eă printr-o 
valorificare mai bună a mărfu
rilor românești la export și prin 
adoptarea de măsuri hotărite 
pentru reducerea importurilor 
putem asigura o reducere a chel
tuielilor valutare pentru 1973. In 
felul acesta vom realiza sarcinile 
stabilite de Conferința Națională 
a partidului privind echilibrarea 
balanței de plăți in cursul anilor 
1973—1974.

în vederea dezvoltării in con
tinuare a activității de comerț 
exterior, vor trebui luate unele 
măsuri destinate să asigure echi
librul schimburilor noastre eco
nomice cu diferite state, intre 
care un rol important va avea 
introducerea tarifului vamaL Ta
rifele vamale ce urmează a fî 
aplicate mărfurilor importate, 
vor fi suportate din fondul de 
beneficii ce rămine la dispoziția 
unităților economice. Tariful va
mal va fi stabilit diferențiat, pe 
categorii de mărfuri și pe țări, 
in așa fel incit să fie promovate 
în mod corespunzător interesele 
noastre economice. în cazurile 
cînd intre statul român și un alt 
stat au fost încheiate sau se vor 
încheia convenții prin care țara 
noastră beneficiază de anumite 
înlesniri în schimburile comer
ciale, Consiliul de Stat sau Con
siliul de Miniștri vor putea a- 
corda înlesniri vamale, pe bază 
de reciprocitate.

COOPERAREA ECONOMICA 
ȘI TEHNICO-ȘTIINȚIFICA se 
impune din ce în ce mai 
mult ca formă superioară de 
participare a țării noastre la 
diviziunea internațională a mun
cii. Planul pe 1973 conține 
unele prevederi pentru ex
tinderea acțiunilor de coope
rare în industria construcțiilor 
de mașini, industriile chimică, 
ușoară, în cercetarea tehnico- 
științifică, precum și in alte do
menii. Se află în curs de tratare 
înființarea de noi societăți 
mixte de producție și comercia
le. Cu toate acestea, în organi
zarea acțiunilor de cooperare 
există încă neajunsuri, în spe
cial lipsă de operativitate și de 
finalizare. Ministerele economi
ce, Comisia guvernamentală de 
colaborare și cooperare, Minis
terul Comerțului Exterior tre
buie să manifeste mai multă 
inițiativă și mai mult spirit 
practic în concretizarea acțiuni
lor. O contribuție sporită la dez
voltarea relațiilor economice ale 
țării, este chemat să aducă Mi
nisterul Afacerilor Externe și în 
același timp misiunile noastre 
din străinătate. Paralel cu ex
tinderea relațiilor politice cu 
alte state, acestea trebuie să 
asigure intensificarea schimbu
rilor comerciale, a cooperării 
economice și tehnico-științifice 
cu țările respective.

Numai rezolvînd în mod co
respunzător aceste probleme 
esențiale ale comerțului exte
rior vom putea asigura echili
brarea balanței de plăți externe, 
crearea condițiilor pentru o par
ticipare mai intensă și eficientă 
a României la schimburile eco
nomice mondiale.

Tovarăși,

După cum vă este cunoscut, 
partidul și statul subordonea
ză întreaga dezvoltare a pro
ducției materiale țelului suprem 
al societății socialiste pe care 
o făurim — ridicarea continuă 
a bunăstării și civilizației în
tregului popor. Realizarea sar
cinilor maximale ale planului 
pe anul 1973, creează condiții 
pentru o creștere a nivelului de 
trai mai mare decît s-a prevă
zut inițial în cincinal. Astfel, 
veniturile bănești totale ale 
populației din sectorul socialist 
vor spori în anul 1973 cu peste 
18 miliarde lei față de anul 
1972, deci cu 3,3 miliarde lei 
mai mult decît în prevederile 
cincinalului. în cadrul acestei 
creșteri, veniturile bănești ale 
salariaților sporesc cu 11,5 mi
liarde lei, datorită atît creșterii 
salariului mediu, cît și spori
rii numărului locurilor de 
muncă — cu 90 mii peste pre
vederile cincinalului. Peste 4,3 
miliarde lei reprezintă majora
rea salariilor mici, precum și 
îmbunătățirea salariilor în 
cursul anului viitor la celelal
te categorii de angajați. Veni
turile reale ale țărănimii vor 
însuma în 1973 peste 44 miliar
de lei, revenind pe o persoană 
900 lei lunar, cu peste 7 la 
sută mai mult decît in acest 
an.

Trebuie să menționez că in
dicele general a/ prețurilor pe 
primii doi ani ai cincinalului 
este de 100,3 la sută ; se poate 
spune că, practic, s-a menținut 
la același nivel. Este bine să 
subliniem acest lucru, mai cu 
seamă dacă avem în vedere că, 
în aproape toate țările din lume, 
asistăm la o creștere importan
tă a prețurilor. Menținerea in
dicelui general de prețuri^ la 
un nivel scăzut este rezultatul 
activității generale de dezvol
tare» economică a țării noastre, 
dovedește superioritatea econo
miei noastre planificate, relevă 
faptul că partidul și statul nos
tru acordă o atenție deosebită 
aplicării creatoare în viață a 
principiilor și legităților gene
rale ale construirii și dezvoltă
rii noii orinduiri sociale.

Preocapmdn-se de creșterea 
seniturilor oa—enilor mw>cu. 
de imlwită firea cosaxeresării 
materiale cerespxnzâte r prin
cipiilor sociakste de reti ibăție. 
partidul spagra vegbeafiU tot
odată. ca. ia spirital eticii și e- 
chităfii seci aline să fie hchi- 
dacă obțiaerea de seaitari țâră 
muncă, pe căi ilicite, ia daaaa 
intereselor generale ale oame
nilor muncii, să fie combătute 
manifestările de parazitism, 
tendința de a trăi pe seama te
meau lor. a societății.

Potrivit prevederilor înscrise 
in pianul pe 1973 populația va 
beneficia și de importante fon
duri social-calturaJe. Pentru ac
țiunile soc, al-culturale, de Ia bu
getul statului s-a prevăzut pen
tru anul viitor cheltuirea a circa 
45.3 miliarde lei. cu 1X9 la 
sută mai mult decît in anul 
precedent și de peste 2 ori mai 
mult decît in anul 1966. Sporul 
de venituri de care vor bene
ficia salariații in anul 1973 pe 
această cale reprezintă circa S 
la sută din veniturile lor obți
nute din muncă, iar la țărani 
circa ÎS la sută.

Anul viitor pensionarii vor 
beneficia de venituri suplimen
tare de aproape 2 miliarde lei. 
Fondul total de pensii va creș
te cu peste 24 la sută față de 
1972.

Eforturile statului pentru 
creșterea nivelului de trai al 
populației se reflectă și in pre
vederile privind sporirea des
facerilor de mărfuri, a volumu
lui prestațiilor de servicii, a 
numărului de locuințe, precum 
și in dezvoltarea bazei mate
riale a invățămintului. ocrotirii 
sănătății, culturii. Pentru îm
bunătățirea aprovizionării popu
lației s-a prevăzut creșterea 
livrărilor către fondul pieței, 
față de 1972, cu 8,8 la sută 
la lapte și produse din lap
te, cu 23,5 la sută la pește, 
cu 14 la sută la ouă, cu 6.2 la 
sută la ulei comestibil, cu circa 
5 la sută la carne și produse 
din carne, cu aproape 9 la sută 
la confecții, cu 14,8 la sută la 
încălțăminte. Acest volum spo
rit al desfacerilor impune Mi
nisterului Comerțului Interior, 
organelor centrale cu activitate 
comercială, să ia măsuri pentru 
buna gospodărire și repartizarea 
judicioasă a fondurilor de mar
fă pe teritoriu, pentru îmbună
tățirea condițiilor de igienă și 
servire a cumpărătorilor — de 
la care nu trebuie admisă nici o 
concesie. Prestările de servicii 
pentru populație însumează in 
anul 1973, aproape 23 miliarde 
Iei. cu 13,7 la sută mai mult 
față dc 1972. Este necesar să se 
ia măsuri pentru diversificarea 
largă a gamei de servicii, pen
tru sporirea operativității și 
promptitudinii în servirea ce
tățenilor, pentru imprimarea 
unui înalt spirit de răspundere 
față de calitatea lucrărilor 
efectuate, combătîndu-se cu e- 
nergie dezordinea și tendințele 
de speculă ale unor lucrători 
din acest sector.

în anul 1973 se prevede 
construirea de către stat a unui 
număr de 111 mii apartamente, 
cu circa 11 mii mai mult decît 
era prevăzut inițial in cincinal, 
începind cu anul 1973. prin a- 
locarea unor fonduri suplimen
tare, se va îmbunătăți confor
tul noilor locuințe, astfel îneît 
apartamentele de categoriile I 
și II să reprezinte circa 70 la 
sută față de 46 la sută cit era 
prevăzut in cincinal. Pentru o 
justă repartizare a noilor lo
cuințe se va extinde nominali
zarea apartamentelor pe între
prinderi industriale și mari 
șantiere, îndeosebi pentru uni
tățile ce se află in construcție.

Comitetele executive ale con
siliilor populare trebuie să con. 
centreze eforturile in vederea 
realizării integrale a planului 
de construcții de locuințe pe 
anul 1973. Trebuie, de asemenea, 
asigurată construirea noilor 
săli de clasă, laboratoare, ate- 
liere-școală, internate și cămi
ne studențești, precum și a uni
tăților sanitare. Pentru a veni 
în ajutorul femeilor care lu
crează în producție, planul pe 
1973 prevede sporirea cu 12 800 
a locurilor în creșe și cu 11 800 
în grădinițele de copii.

Toate prevederile social-cul- 
turale ale planului pe 1973 tre
buie transpuse în viață cu fer
mitate, asigurîndu-se astfel în
făptuirea politicii partidului și 
statului nostru de ridicare neîn
cetată a nivelului de viață al 
oamenilor muncii, de făurire a 
bunăstării și fericirii întregului 
popor.

Tovarăși,

Partidul nostru acționează cu 
consecvență pentru a asigura ca 
planificarea, întreaga activitate 
de conducere și organizare a 
economiei să se realizeze cu 
participarea nemijlocită a clasei 
muncitoare, a maselor largi de 
oameni ai muncii. în acest sens, 
au fost luate, după cîte știți, un 
șir de măsuri. Legile supuse 
dezbaterii plenarei și care ur
mează a fi adoptate de Marea 
Adunare Națională vor acționa 
în acest scop. De asemenea, sînt 
în curs de definitivare o serie 
de alte măsuri în spiritul hotă- 
rîrilor Conferinței Naționale 
din vara acestui an.

Pe baza propunerilor făcute 
de unii primi-secretari la 
consfătuirea din septembrie, 
Comitetul Executiv propune

adoptarea unor măsuri cu pri
vire la mai buna repartizare a 
muncii ia cadrul comitetelor ju
dețene și al Hi fa»» populare 
jadețeae. Acestea se refera la 
faptul că iu viitor secretarii cu 
problemele erounmice vor în
deplini și funcția de vicepre
ședinți ai consiliilor populare 
județene, puțind in felul acesta 
coordona mai bine problemele 
ce le stau in atenție. Această 
măsură este cu ații mai indica
tă, cu cît in următoarele citeta 
săptămini se vor crea și noile 
organe de planificare teritoria
le. ca ergane de stat, care vor 
trebui să Ce îndrumate de co
mitetele județene de partid și 
de c «nubile populare județene. 
Urmează să se adopte, de ase
menea. legea privind controlul 
economico-soci al care va da 
a’ribufi: noi «emisiilor eco
nomice și Consiliului Economic, 
inclusiv dreptul de a aplica 
măsuri și sancțiuni. Aceasta 
impune să existe răspundere 
deplină și pe linie de partid și 
pe linie de stat. Iată de ce am 
găsit logică propunerea făcută 
de primii-secretari și am hotărit 
să o supunem aprobării plena
rei.

A doua propunere se referă Ia 
faptul că secretarii cu proble
mele de propagandă urmează să 
devină. de asemenea, și vice
președinți ai consiliilor populare 
județene. indrumind direct si 
activitatea de invățămint și cul
tură din intreg județul, avtnd 
deci dreptul nu numai de a da 
îndrumări generale, abstracte, 
ci și de a lua măsuri concrete 
pentru buna desfășurare. în soi- 
rit unitar, a acestei activități.

Considerăm că prin aceste 
măsuri — care se vor extinde 
și la municipii și la orașe — se 
va îmbunătăți munca comitete
lor județene de partid și a con
siliilor populare județene, șe va 
asigura o unitate mai deplină a 
conducerii. Aceasta va contri
bui la creșterea rolului condu
cător al partidului in domeniile 
respective de activitate.

Avem, de asemenea. în vede
re coordonarea de către Comi
tetul Central și de către Secre
tariatul C.C., precum și de că
tre secretariatele comitetelor 
județene, a activității de con
trol pe linie de partid și de stat, 
eliminîndu-se suprapunerile 
existente astăzi în acest dome
niu. Deocamdată se va menține 
aparatul de control și la comi
tetele de partid și la consiliile 
județene, urmînd ca — pe baza 
practicii activității comune dc 
coordonare ce se va desfășura 
— să tragem concluzii după un 
anumit timp, stabilind atunci 
dacă îl vom menține în forma 
actuală sau îl vom unifica și 
organizatoric ; vom vedea ce va 
spune în această privință expe
riența.

Comitetul Executiv propune, 
totodată, plenarei Comitetului 
Central un șir de noi măsuri 
menite să ofere un cadru orga
nizatoric mai bun activității 
comitetelor și consiliilor oame
nilor muncii din întreprinderi, 
creșterii inițiativei și răspunde
rii maselor de oameni ai mun
cii în conducerea unităților res
pective.

Considerăm că aceste măsuri 
vor exercita o influență poziti
vă, vor spori eficiența activită
ții comitetelor și consiliilor oa
menilor muncii din întreprin
deri, vor duce la dezvoltarea 
democrației socialiste, a partici
pării oamenilor muncii la con
ducerea societății.

Avem în vedere ca in între
prinderile industriale, de trans
port și construcții, în întreprin
derile agricole de stat și de 
mecanizare a agriculturii, pre
cum și in institutele de pro
iectări și cercetări să se organi
zeze consilii și comisii pe dome
nii, care vor funcționa pe lingă 
comitetele oamenilor muncii și 
sub indrumarea organizațiilor 
de partid din aceste unități.

Astfel, se vor crea consilii de 
control muncitoresc, comisii 
pentru problemele de organiza
re a producției și a muncii, co
misii pentru economii și buna 
gospodărire a unităților econo
mice, comisii pentru mecani
zarea și automatizarea produc
ției, comisii pentru calitatea pro
ducției, iar la întreprinderile care 
au activități de comerț exterior 
comisii pentru problemele de 
export-import și la întreprin
derile care vor avea plan de 
dezvoltare și de investiții, co
misii pentru problemele de in
vestiții și dezvoltare.

Comitetele și consiliile oame
nilor muncii, de comun acord 
cu organizațiile de partid, vor 
putea organiza, in măsura in 
care va fi necesar, și alte co
misii. în consiliile pentru con
trolul muncitoresc și comisiile 
pe domenii de activitate, vor fi 
cuprinși muncitori de înaltă 
calificare și cu experiență în
delungată în producție, cei mai 
buni ingineri, tehnicieni, econo
miști și alte cadre de speciali
tate.

Toate aceste consilii și comi
sii vor participa direct la solu
ționarea problemelor activității 
economice și sociale a întreprin
derilor, realizării indicatorilor 
planului de producție, folosirii 
capacităților de producție, ridi
cării calității produselor, respec
tării tehnologiilor de fabricație. 
Consiliile și comisiile muncito

rești vor acționa pentru dezvol
tarea unei atitudini înaintate 
față de muncă, pentru stimu
larea inițiativelor creatoare alo 
oamenilor muncii in îndepli
nirea sarcinilor economice și so
ciale. precum si pentru comba
terea manifestărilor de nepăsa
re, neglijență și lipsă de răspun
dere. Totodată, acestea vor ur
mări respectarea normelor pri
vind protetȚia și igiena muncii, 
întărirea disciplinei in produc
ție, relațiile de muncă, precum 
și orice alte probleme care pri
vesc condițiile de muncă din 
unitatea respectivă. Consiliile 
si comisiile de care am vor
bit se vor sprijini in în
treaga lor activitate pe partici
parea largă a maselor de oa
meni ai muncii și vor desfășura 
o activitate permanentă. pe 
bază de program de lucru, acor- 
dind un sprijin efectiv organe
lor colective in conducerea efi
cientă a activității economice și 
sociale. In acest fel. comitetele 
și consiliile oamenilor muncii 
vor dispune de forme organiza
torice corespunzătoare studierii 
mai atente si soluționării pro
blemelor din diferite domenii 
de activitate, cu participarea 
largă a maselor de oameni ai 
muncii. Consider că adoptarea 
acestor măsuri va avea o influ
ență pozitivă asupra dezvoltării 
democratici muncitorești, a de
mocrației noastre socialiste, in 
general asupra întăririi legătu
rilor partidului cu masele de 
oameni ai muncii, asupra creș
terii rolului său conducător in 
toate domeniile de activitate.

Tovarăși.

Realizarea prevederilor înscri
se in planul de stat pe 1973, ri
dicarea pe un plan superior a 
activității in toate compartimen
tele vieții noastre economice, 
pun sarcini de mare răspunde
re in fața organelor și organiza
țiilor de partid, fac necesară 
întărirea in continuare a roiului 
lor conducător in orientarea și 
organizarea activității din eco
nomie, in unirea și mobilizarea 
tuturor forțelor poporului, a 
energiilor și elanului oamenilor 
muncii intr-o direcție unică — 
creșterea avuției naționale. în
făptuirea programului partidu
lui, înflorirea patriei noastre so
cialiste.

întreg ansamblul problemelor 
economice la care m-am referit 
trebuie să facă obiectul unor 
analize aprofundate, concrete, 
din partea fiecărei organizații 
de partid care lucrează in in
dustrie, agricultură, transpor-

comerț, etc. 
lor consti- 
principal al

turi, cercetare, 
— soluționarea 
tuind conținutul 
întregii lor activități politice și 
organizatorice. Criteriul de ba
ză după care trebuie apreciată 
calitatea și eficacitatea muncii 
desfășurate de organizațiile de 
partid din economie, din toate 
sectoarele de activitate, îl con
stituie rezultatele concrete ob
ținute de colectivele respective 
în îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin, în creșterea producției 
și a productivității muncii, în 
reducerea cheltuielilor mate
riale, în realizarea obligațiilor 
de export — într-un cuvînt în 
creșterea eficienței întregii ac
tivități. Trebuie creat pretutin
deni un puternic curent de opi
nie în vederea intensificării 
luptei pentru economii în toate 
sectoarele de producție, pentru 
fructificarea la maximum a re
surselor economiei noastre na
ționale. In toate întrepriderile 
și unitățile economice, organi
zațiile de partid trebuie să mi
liteze pentru a se crea condiții 
ca oamenii muncii să-și poată 
manifesta din plin drepturile și 
obligațiile ce decurg din dubla 
lor calitate de proprietari ai 
mijloacelor de producție și de 
producători, participind activ, 
cu spirit de inițiativă și răspun
dere, la întreaga organizare șl 
conducere a activității. Fiecare 
organizație de partid, fiecare 
comunist poartă răspunderea 
pentru felul în care unitatea 
din care face parte își îndepli
nește planul, contribuie la în
făptuirea politicii generale a 
partidului, la dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării. Trebuie 
să fie clar că rolul conducător 
al partidului nu este o noțiune 
abstractă, ci o realitate vie care 
se exprimă în modul în care 
organele și organizațiile sale, 
flecare comunist acționează 
pentru unirea eforturilor oame- 
■ilor muncii, pentru soluționa
rea cu succes a tuturor proble
melor pe care Ie ridică activi
tatea practică, concretă pentru 
construirea societății socialiste.

Doresc încă o dată să mențio
nez că Comitetul Central dă o 
inaltă apreciere muncii depuse 
de organele și organizațiile de 
partid județene, orășenești' și 
comunale, din întreprinderi și 
instituții. Fără îndoială, succe
sele pe care le-am obținut sînt 
în măsură Însemnată < rodul 
muncii comuniștilor, al orga
nizațiilor de partid, al exercită
rii juste de către partidul nos- 
stru, în ansamblu, a rolului con
ducător în toate sectoarele o- 
perei de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Comitetelor județene, muni
cipale și orășenești, le revin 
răspunderi tot mai mari în vii
tor. îmi exprim încrederea că 
ele vor lua măsurile necesare 
pentru a lichida neajunsurile 
care se mai manifestă într-un 
loc sau altul, pentru a uni toate 

forțele organizațiilor de partid 
in vederea ridicării activității 
generale a partidului la nivelul 
cerințelor actuale ale dezvoltă
rii rapide a țării noastre. Este 
de înțeles că organele și orga
nizațiile de partid își vor putea 
îndeplini in condițiuni mai bune 
marile îndatoriri ce le revin, 
numai in măsura in care vor 
adinei și dezvolta democrația 
de partid, vor asigura participa
rea largă a comuniștilor la ac
tivitatea de partid, vor acționa 
pentru unirea eforturilor clasei 
muncitoare, țărănimii, intelec
tualității, ale tuturor oameni
lor muncii, în înfăptuirea poli
ticii interne și externe a parti
dului. Sint convins că organiza
țiile noastre de partid își vor 
îndeplini cu cinste aceste înda
toriri. (Aplauze prelungite).

Stimați tovarăși,

Preocupindu-ne de înfăptui
rea cu succes a programului de 
dezvoltare socialistă a țării, de 
mobilizarea energiilor și capa
cităților creatoare ale întregu
lui popor in opera de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămintul Româ
niei. acordăm, totodată, o aten
ție deosebită problemelor vieții 
internaționale, participării acti
ve a României la eforturile po
poarelor. ale forțelor înaintate 
ale omenirii pentru îmbunătăți
rea climatului mondial, pentru 
pace și colaborare intre popoa
re.

Sint cunoscute principiile 
care stau la baza politicii ex
terne a României, a relațiilor 
noastre cu toate țările socialis
te, cu popoarele care au pășit 
de curînd pe calea dezvoltării 
independente, cu toate statele 
lumii, fără deosebire de oriri- 
duire socială.

Evenimentele, evoluția vieții 
internaționale însăși confirmă 
pe deplin justețea liniei gene
rale externe promovate de par
tidul și statul nostru. Acționăm 
consecvent pentru realizarea U- 
nor raporturi noi intre state, 
bazate pe respectarea indepen. 
denței și suveranității naționa
le, pe deplina egalitate în drep
turi și neamestec in treburile 
interne, pe avantaj reciproc, pe 
renunțare la forță și la ame
nințarea cu forța in relațiile 
dintre țări, pe respectarea drep
tului fiecărui popor de a-și ho
tărî singur soarta, calea de 
dezvoltare, fără nici un ames
tec din afară. Milităm activ 
pentru abolirea politicii impe
rialiste de dominație, dictat și 
agresiune, pentru stingerea fo
carelor de conflicte și încorda
re care persistă in unele zone 
ale globului și care pun în pe
ricol pacea lumii. Am primit 
cu satisfacție știrile cu pri
vire la acordul realizat în
tre Statele Unite și Republica 
Democrată Vietnam în legătură 
cu încetarea, acțiunilor militare 
și realizarea păcii. Aminarea 
semnării acordului ne-a produs, 
desigur, îngrijorare. Sperăm că 
în cadrai convorbirilor care au 
fost reluate la Paris se va a- 
junge Ia semnarea acordului, 
punindu-se astfel capăt războiu
lui din Vietnam, creîndu-se 
condiții pentru restabilirea pă
cii și dezvoltarea liberă a po
porului vietnamez și a eelor- 
larte popoare din Indochina, 
corespunzător propriei lor vo
ințe.

Avînd în vedere schimbările 
pozitive care au loc în viața in
ternațională, dorința tot mai ar
zătoare a popoarelor de a trăi 
în pace și înțelegere, apreciem 
că există o perspectivă bună 
pentru destindere și colaborare 
în lume. Desigur, nu ne facem 
iluzii, știm că mai sint multe 
probleme spinoase nesoluțio
nate, că mai sînt forțe im
perialiste reacționare care se 
opun destinderii, dar apre
ciem că dacă popoarele vor 
acționa activ, cursul spre 
pace și securitate va putea fi 
continuat și chiar intensificat. 
Problemele care confruntă ome
nirea pot fi soluționate dacă la 
rezolvarea lor, la viața Interna
țională, vor participa, cu drep
turi egale, toate statele — mari, 
mijlocii sau mici — șl iși vor 
spune cuvîntul toate țările lu
mii.

Acordăm o atenție deo
sebită dezvoltării unui cli
mat de pace și colabora
re pe continentul nostru. Ac
ționăm pentru înfăptuirea secu
rității în Europa — continentul 
de unde au izbucnit două răz
boaie mondiale care au provocat 
suferințe uriașe tuturor statelor, 
celor mal multe popoare.

După cum se știe, zilele a- 
cestea urmează să înceapă lu
crările pregătitoare, în vederea 
convocării Conferinței general- 
europene. România a trimis re
prezentanții săi Ia aceste lucrări 
și e hotărită să ia parte activă 
atît la pregătirea Conferinței 
general-europene consacrată în
făptuirii colaborării și securită
ții pe continent, cît și la con
ferință, în toate fazele și eta
pele sale. De altfel, trebuie să 
menționez în fața plenarei că 
din momentul în care s-a pus 
problema trecerii la activitatea 
de pregătire a conferinței euro
pene, îndeosebi începînd din a- 
nul 1966, România s-a mani
festat in această direcție ca una 
din țările cele mai active. A- 
cum putem avea satisfacția de 
a spune că am adus realmente 
o contribuție prețioasă Ia reali
zarea condițiilor pentru trecerea 
la pregătirea Conferinței gene

ral-europene. Sperăm, de ase
menea, că vom avea satisfacția 
de a participa la o conferință 
cu rezultate bune !

Desigur, după cum știți, noi 
așteptăm mult de la -această 
conferință, în sensul ca ea să 
consfințească într-un document, 
semnat de toate țările partici
pante, principiile care trebuie 
să stea Ia baza relațiilor dintre 
toate statele europene și anume: 
egalitatea în drepturi, respectul 
reciproc al independenței și su
veranității naționale, neames
tecul în treburile interne, avan
tajul reciproc, renunțarea la 
forță și la amenințarea cu forța 
în raporturile interstatale.

Considerăm necesar, totodată, 
ca această conferință să adopte 
măsuri corespunzătoare în pri
vința extinderii, fără nici o în
grădire, a colaborării economice, 
științifice, culturale și în alte 
domenii între statele din Eu
ropa. Așteptăm, de asemenea, 
ca la conferință să se ajungă la 
formarea unui organism perma
nent care să asigure continua
rea contactelor, pregătirea al
tor reuniuni, organizarea altor 
discuții.' pregătirea materialelor 
necesare soluționării diferitelor 
probleme ce apar în relațiile 
dintre statele continentului 
nostru.

Noi pornim de la faptul că în
făptuirea securității europene 
este o problemă a tuturor po
poarelor de pe continent, că Ia 
pregătirea și ținerea ei trebuie 
să particiDe toate statele, cu 
drepturi depline, fără a se ține 
seama de orinduirile lor sociale, 
de mărimea sau stadiul dezvol
tării lor economice, de aparte
nența lor la diferite blocuri mi
litare. Participanții la lucrările 
pregătitoare și la conferința eu
ropeană vor reprezenta state 
naționale independente, suve
rane. Ei vor expune și vor mi
lita nentru punctele de vedere 
ale țărilor ne care le reprezintă, 
pentru colaborarea egală între 
toate popoarele din Europa. In 
arest spirit va participa la pre
gătirea și la desfășurarea Con
ferinței țara noastră. în acest 
spirit va acționa și în viitor 
România în problemele securi
tății europene, ca, de altfel. în 
general, în problemele relațiilor 
dintre statele lumii.

După părerea noastră. pro
blemele securității europene nu 
pot fi separate de problemele 
fundamentale ale vieții conti
nentului, și în primul rînd, de 
eforturile pentru dezangajare 
militară, pentru retragerea, tru
pelor străine de pe teritoriile 
altor state în granițele națio
nale, pentru reducerea trupelor 
naționale, pentru lichidarea 
ba.zelor militare străine — în 
general, de problemele dezar
mării. în definitiv, despre ce 
securitate se poate vorbi dacă 
nu se abordează și nu se găsesc 
soluții la problemele vitale de 
care depinde securitatea națiu
nilor — cursa înarmărilor, dez
voltarea armatelor ?

în această ordine de idei, Ro
mânia a propus, și va milita 
în continuare, pentru a se 
ajunge ia soluții concrete, în
cepînd, desigur, cu unele măsuri 
parțiale, cum ar fi angajamen
tul solemn al tuturor statelor 
de a renunța la efectuarea de 
manevre militare, la demon
strații de forță, la masarea de 
trupe Ia granițele altor state, de 
a trece la reducerea bugetelor 
militare.

Este de înțeles că trebuie să 
începem cu ceva. Să nu ne 
mulțumim cu discuții generale 
— așa cum se face de mult timp 
la Geneva, unde se țin dis
cursuri despre dezarmare în 
timp ce continuă să se intensi
fice cursa înarmărilor, să 
crească bugetele militare ale 
statelor. Trebuie să facem în 
așa fel ca conferința pentru 
securitate europeană să ducă 
realmente Ia măsuri concrete 
pentru curmarea cursei înarmă
rilor, pentru dezarmare, pentru 
realizarea unei securități reale 
pentru toate popoarele.

Dezangajarea militară trebuie 
să-și găsească expresie în crea
rea de zone denuclearizate in 
diferite regiuni ale lumii, inclu
siv în regiunea Balcanică și, 
desigur, în măsuri concrete care 
să ducă, pînă Ia urmă, Ia lichi
darea armelor nucleare, în ge
neral.

In dezarmare sint interesate 
toate popoarele europene, așa 
cum sint, de altfel, interesate 
toate popoarele lumii. De aceea, 
este pe deplin firesc și legitim 
ca toate țările să ia parte, cu 
drepturi egale, Ia soluționarea 
acestei probleme cruciale, în 
interesul păcii și colaborării în 
Europa și in întreaga lume.

Se vorbește în ultimul timp 
de Începerea unor discuții pri
vind reducerea trupelor, cu 
participarea numai a unor state 
din Europa, ceea ce ar însemna 
să se meargă, pînă la urmă, pe 
calea unor discuții de la bloc la 
bloc, pe calea ruperii probleme
lor esențiale ale securității de 
Conferința europeană. Trebuie 
să spunem deschis că un ase
menea curs ar contraveni inte
reselor statelor de pe continen
tul european. Discuțiile cu pri
vire la problemele militare, la 
problema dezarmării — care 
constituie parte integrantă, 
esențială a securității — trebuie 
să se realizeze cu participarea 
tuturor statelor de pe continent. 
Noi nu dorim — repet — ca 
conferința europeană să de-. 

vină un fel de conferință 
abstractă despre pace, ci să 
fie o intilnire care să dea po
poarelor încredere in apărarea 
independenței și securității lor. 
De aceea, problemele militare 
trebuie discutate cu participa
rea tuturor statelor din Europa.

Discutarea problemelor secu
rității trebuie să ducă pină la 
urmă la desființarea blocurilor 
militare care sînt apreciate as- . 
tăzi, de mai toate popoarele, ca 
anacronisme, ca reziduuri ale pe
rioadei războiului rece, care frî- 
nează instaurarea unei atmosfe
re de încredere deplină între 
popoare, de destindere și co
laborare.

De asemenea, nu se poate să 
nu se aibă în vedere că au tre
cut aproape 28 de ani de la ter
minarea războiului și că, în Eu
ropa încă nu s-au încheiat tra
tatele de pace. Securitatea euro- » 
peana presupune, fără îndoială, 
lichidarea stării de provizorat, 
instaurarea unei păci trainice, 
dezvoltarea colaborării pe baza - 
egalității în drepturi între toate 
țările continentului.

Iată cîteva probleme legate de ' 
începerea și desfășurarea lucră
rilor pentru pregătirea Confe
rinței general-europene, care se 
pun astăzi în fața guvernului, a 
poporului nostru, a altor popoa
re, iată spiritul în care consi- • 
derăm că trebuie să acționăm 
în viitor. Sînt convins că ple
nara Comitetului Central va a- 
dopta această orientare pentru 
activitatea noastră, dînd man
dat Comitetului Executiv și gu
vernului să acționeze cu consec
vență, în viitor, în acest spirit, 
care corespunde hotâririlor Con
gresului al X-lea și ale Confe
rinței Naționale a partidului din 
acest an. Astfel, România își va 
putea aduce, in continuare, con
tribuția activă la dezvoltarea co
laborării in Europa, la înfăptui
rea securității, la cauza păcii în 
întreaga lume.

Stimați tovarăși,

La plenară, după cum ați vă
zut, participă pe lingă membrii 
Comitetului Central, prim-secre- 
tari, miniștrii adjuncți, condu
cători dc organizații economice 
centrale, directori de centrale 
industriale, secretari de partid 
din uzine și fabrici. Lucrările 
se vor desfășura în așa fel in
cit să dea posibilitatea pârtiei- 
panților să contribuie Ia stabili
rea celor mai bune măsuri în 
vederea înfăptuirii programului 
de dezvoltare a țării noastre. 
Așteptăm din partea tuturor 
participanților o contribuție cît 
mai concretă la găsirea celor 
mai bune soluții pentru înlătu
rarea lipsurilor, pentru ridicarea 
nivelului general a] activității 
noastre.

Sarcinile pe anul viitor sînt 
mari, dar este pe deplin posibil 
să fie îndeplinite. Prevederile 
planului se bazează pe angaja
mentele asumate de organiza
țiile județene, orășenești de 
partid, de colectivele oamenilor 
muncii din întreprinderi — și 
de aceea avem convingerea că 
ele vor fi îndeplinite în cele mai 
bune condițiuni. Este necesar să 
trecem cu hotărîre la muncă, 
în așa fel incit pînă în a doua 
parte a lunii ianuarie să fie în
tocmite programe și planuri de 
măsuri concrete în fiecare uni
tate, pînă la ultimul Ioc de 
muncă : fiecare muncitor să știe 
ce sarcini îi revin. Spre sfîrșitul 
lunii ianuarie, plenara Comite
tului Central, — poate în a- 
ceeași compoziție, cu aceiași 
participanți — se va reuni din 
nou pentru a asculta rapoarte 
și informări asupra măsurilor 
luate pentru realizarea planului 
și pentru a hotărî noi măsuri 
în vederea transpunerii în viață 
a propunerilor și soluțiilor ce 
se vor contura în întreprinderi 
și instituții, în dezbaterile din 
conferințele județene de partid 
care vor avea loc în ianuarie.

In felul acesta vom avea si
guranța că prevederile planului, 
toți indicatorii vor fi bine cu- 
noscuți în unitățile economice, 
de către toți oamenii muncii, că 
se vor lua măsurile corespunză
toare pentru înfăptuirea lor.

Avem tot ce ne trebuie pen
tru a asigura înfăptuirea planu
lui pe anul 1973. Depinde nu
mai de munca fiecăruia dintre 
noi, a fiecărui comunist, a fie
cărui om al muncii ! Doresc să 
exprim convingerea conducerii 
de partid și de stat că toate or
ganizațiile de partid, toate ca
drele din economie, comuniștii, 
toți oamenii muncii vor face to
tul pentru a da viață acestui 
program de dezvoltare rapidă a 
țării, pentru înfăptuirea măre
țelor obiective stabilite de Con
gresul al X-Iea și de Confe
rința Națională, asigurind Îna
intarea rapidă a patriei noastre 
pe calea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pe calea 
comunismului, a bunăstării și 
fericirii întregului popor.

(Cuvîntarea a fost subliniată 
în repetate rînduri cu vii și pu
ternice aplauze. La sfîrșit, par- 
ticipanții la plenară au ovațio
nat îndelung pentru Partidul 
Comunist Român, pentru con
duce'ea sa, pentru secretarul 
genere! al partidului, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu).
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Mecanica fină — 
un domeniu unde 

Un gram 
de metal 
valorează

înzecit
Cît costă de fapt un kilogram 

de metal prelucrat ? Iată o în
trebare care te invită imediat 
la reflecții. în mecanica fină, 
In mod deosebit, se atinge cea 
mai înaltă cotă de valorificare 
a metalului, față de media pe 
ramura industriei construcții
lor de mașini.

Mai precis, ne spunea ing. 
MIRCEA ROMANIȚA, directo
rul Centrului de cercetări și 
proiectări de mecanică fină și 
scule, un kilogram de metal, 
transformat în aparate de con
trol, valorează între 2 000 și 
5 000 de lei. Aceasta în timp ce 
în domeniul mașinllor-unelte 
prețul unui kilogram de metal 
prelucrat se ridică la numai 
60—100 lei. Nu trebuie să ne 
mire faptul că se atinge un a- 
tare grad de valorificare dacă 
ne gîndim că mecanica de pre
cizie participă tot mai mult la 
dezvoltarea electronicii, a teh
nicii nucleare sau chiar a teh
nicii spațiale.

Avînd în vedere tocmai o a- 
tare pondere, în cadrul centru
lui s-a întocmit un plan de 
cercetare care ține cont de cele 
mai recente tendințe ce se ma
nifestă pe plan mondial i îm
bogățirea tehnologiilor de fa
bricație, simplificarea repere
lor și utilizarea maselor plasti
ce, ridicarea performanțelor 
tehnice Ia toate produsele ac
tuale ale mecanicii fine,

O metamorfoză tehnică spec
taculoasă va suferi, de exem
plu, actualul cîntar cu ac com
parator care este prezent în 
toate magazinele din țară. în 
concepția specialiștilor, el nu 
va mai avea două talere — u- 
nul pentru mărfuri și altul 
pentru greutăți — ci unul sin
gur, greutățile adiționale fiind 
înglobate chiar în construcția 
aparatului. Mai mult, trecerea 
de la un domeniu de cîntărire 
la altul se va face doar prin 
comutarea unul simplu buton. 
Dar specialiștii au în vedere 
nu numai modernizarea cînta- 
relor, ci și realizarea unor ba
lanțe tehnice și analitice cu a- 
fișarea valorii, fie prin sisteme 
optice, fie electronice. Specia
liștii nu uită că în construcția 
modernă de mașini, șublerul și 
micrometrul ies tot mai mult 
din uz, locul lor fiind luat de 
aparate perfecționate care rea
lizează măsurarea dimensiuni
lor prin intermediul unor tra
ducători pneumatici sau elec
trici. Rezultatele acestor măsu
rători nu se mai citesc pe sca
la aparatelor lor clasice, ci ele 
se afișează pe un ecran sau 
printr-un complex de lămpi de 
semnalizare care indică dacă 
dimensiunile respective se în
cadrează sau nu în toleranțele 
prescrise. în această direcție 
s-au realizat deja o serie de 
aparate, în baza cercetărilor 
proprii, care se fabrică în se
rie la Uzina de mecanică fină 
din București. în ceea ce pri
vește controlul activ șl pasiv 
centrul de cercetări mal are în 
vedere, atît sistemele pneuma
tice cît și cele electronice des
tinate să execute măsurarea u- 
nor piese cilindrice exterioare, 
interioare sau plane. Se expe
rimentează deja și sistemul de 
măsură cu elemente pneumati
ce, care se aplică pe mașlnile- 
unelte și care stabilesc cota de 
execuție printr-o acționare di
rectă asupra sistemelor de co
mandă ale mașinii. O altă cer
cetare cu „bătaie mai lungă" 
are în vedere realizarea de sis
teme electronice de control 
destinate fabricației de rul
menți. Studiile întreprinse în 
ultimul timp vor permite asi
milarea de aparate pentru mă
surat filete și lungimi, mano- 
metre cu afișare numerică, în
registratoare mecanice etc.

O altă gamă de aparate, rea
lizate tot pe baza unei concep
ții proprii, sînt sistemele de 
control multidimensional. Se 
știe, de pildă, că la o piesă mai 
complicată e nevoie să se ve
rifice mai multe dimensiuni. 
Or, noul procedeu permite eli
minarea măsurătorilor succesi
ve prin introducerea piesei în- 
tr-un dispozitiv care execută 
simultan și precis toate măsu
rătorile. Acest tip de dispoziti
ve sînt astfel proiectate încît 
ele pot fi adaptate ușor de la 
o anumită piesă la alta cu aju
torul unor elemente tipizate. 
Noile dispozitive care vor in
tra în producția de serie la 
U.M.F. București în cursul a- 
nulbi viitor au avantajul eă se 
pot utiliza și la serii mai mici 
de piese de ordinul a cîtorva 
sute de bucăți.

O noutate pentru noi toți o 
vor ;constitui însă automatele 
comerciale care se află deja în- 
tr-un stadiu avansat de asimi
lare. Țigările, ilustratele și 
plicurile vor fi în curînd cum
părate de la astfel de aparate- 
Vor apare în circuit și auto
mate poștale care vor fi capabi
le să primească recomandata și 
să elibereze, în același timp, 
recipisa de primire. La Tîrgul 
Internațional București, ediția 
1672, a fost expusă o mașină 
automată destinată ștampilării 
corespondenței și care are o 
productivitate de 5 000 plicuri 
pe oră.

ION VADUVA-POENARU

„MICILE RISIPE"
în balanța eficienței

La Întreprinderea de utilaj 
pentru transport, din cadrul 
Trustului de construcții Bacău, 
am poposit, nu demult, printre 
membrii organizației U.T.C. din 
atelierul de confecții metalice și 
tîmplărie. Era după adunarea de 
alegeri. Aflasem, de la comitetul 
municipal U.T.C., despre iniția
tiva lansată de uteciști pentru 
întregul trust: „UN TINĂR ■= 
UN LEU PE ZI ECONOMIE 
LA MATERIALE DE CON
STRUCȚII". Aici, la organizația 
pe care am vizitat-o, doream să 
aflu vești despre modul în care 
s-a trecut la acțiune concretă, 
pentru ca această inițiativă să se 
materializeze eficient, așa cum 
hotărâse adunarea de dare de 
seamă și alegeri.

..Problema aceasta, a economi
sirii materialelor, a stat în- 
tr-adevăr în centrul dezbaterilor 
— sublinia Francisc Pișta. noul 
secretar U.T.C. Spun aceasta, în- 
trudt caracteristica comună a tu
turor intervențiilor celor ce au 
vorbit a constituit-o preocuparea 
pentru eficiență, pentru legătura 
cu problemele practice ale pro
ducției".

In lumina acestei hotărâri, fle
care rezultat, fie-care deficiență 
au fost reanalizate lucid și cu com
petența angajării directe a fiecă
rui utecist. In cadrul secției, cu 
ajutorul tinerilor, s-a reușit să se 
realizeze importante economii. In 
același timp, așa cum demonstra
seră discuțiile din adunare, re
zultatele puteau fi mai bune, 
dacă secretarul organizației. 
Constantin Marin, și întregul bi
rou U.T.C., s-ar fi preocupat mai 
îndeaproape de mobilizarea tu
turor tinerilor la acțiunea de eco
nomisire a materialelor de con
strucție. la întărirea disciplinei ie 
producție. De aceea, tineri ca 
Dănuț Scurtu, Constantin Past<~’. 
Ion Bot și Georgel Bogata au in
trat zilele acestea în atentia per
manentă a noului birou U.T.C.. 
in așa fel încît să nu mai dea dc 
lucru pentru întirzieri repetate și 
absențe nemotivate de la pro
gram, pentru indiferență față de 
asigurarea calității lucrărilor exe
cutate.

„Adunarea ne-a atras atenție 
încă o dată, asupra faptului c-1 
de fiecare dintre noi depind foar 
te multe din îmbunătățirile care 
se așteaptă în legătură cu reali
zarea tuturor sarcinilor de pro
ducție — spunea tină nd timplar 
Nicolae Onofrei. Noi, spre exem
plu, am reușit să reducem pier

derile de prelucrare a masei lem
noase de la 5 la sută, cit este pla
nificat, la mai puțin de 1 la sută, 
adică la aproape nimic. Reușita 
a depins de hotărirea noastră de 
a elimina rebuturile, de a măsura 
exact panourile de parchet după 
dimensiunile camerelor unde ur
mează a fi instalate și de a ra- 
folosi orice rest de lemn la alte 
lucrări. De exemplu, șipcile care 
nu mai puteau fi utilizate le-am 
adunat și le-am folosit ca umplu
tură pentru ușile placate. Astfel, 
aproape orice deșeu este valori
ficat. Am reușit, de asemenea, si 
reducem ți cantitatea de clei ara- 
cet normată, ața incit, cu 750 kg 
cite sînt prevăzute pentru I000 
mp. de parchet, noi să realizăm 
1 400 mp. in condiții calitative 
mai bune".
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tam mai demult , se făcea de 
atunci".

Problema lipsei unor scule îl 
preocupă — în sensul contribu
ției ce se așteaptă de la fiecare 
tinăr — ți pe strungarul Dom 
Busuioc.

— Sîntem numai cinci stnm- 
gâri, dintre care patru uteciști — 
arăta el. Acum doi asii, cind am 
venit aici nu aceam scule. Aaa 
ațteptat ce am ațteptct »». »«.•»< 
la urmi, am pus mina nngu- ți 
am început si-m: tec. Acum eat 
scule proprii peni-u a® toate 
operațiiie, dar nu inoi esshâenie. 
Pentru o operație nouă treime ac 
mi duc la forii, si aa aaodsiic a 
sculi cache, s-o raaacat. ceea ce 
îmi ia totuți tsaa. l-am incăț^ 
ți pe cedelți tineri, mm noi, ti 
VTocedexe așa. In bpse tikor so
luții este ți ecossla o rezcAcart 
Dar tren necazuri ți ca deca- 
rde de ambresei ale stmanrdor. 
Pe ecestoa na le a«aa putem «ace. 
Stfm dteodaU ți ne mtăm la 
mațind. In rest, toate •epe.mtsda 
ți întreținerea mijiiiȚ nt Ir ăa- 
cem noi, ringuri. Aproeae aa «nai 
aram nerote de mecanic. In 
fond, țhu ci ața cant iri 'mgn 
iești mațma. așa iacves ; bme er 
fi ca ți cei moi tineri td Mr-leaes 
acest odeedr. Ar aduce «aai mafrr 
economii de metr’. Iritr-edeedr. 
multe depind nusaas de nat Ea. 
pertonaL pot ti spm ai aerpome 
rtooâtU na torit anetai dm ana- 
easie pentru
la grămada de degeuri d ama 
vină găsesc ce-mi trebme Are 
aruafe la fier cachs eȚ—^aea mo-

â. M4

ce-

Nu este Inaă mai pagm adr- 
vira# ci readtsteie sba grevata 
de essatenta wr dAotM/s 
deosebit de cate
■■ umb drfued ireet de d- 
■ert. 0 fe» seaMW <*  curt 
fo*uyi  bsrcsfc U.TtC. e-e aa- 
Z3Kt si acțtmeze saauaăui»-ie 
atenției celor ia drezt ai Ir «r- 
zolrc. Printre aceleia. â*aa  «aur 
mirloace da tr—«get'? Mrra. aue- 
canizate. seu aetear seaanaie. di 
cea ma> utere bazate de cu*,  h
toată secția e^e «a «aȚxr atr»- 
cior 'oioot. cere caua
zvuei. n de lirrffwi, *■  de ssnev- 
gari, ți de fîa^Jan. Ax ci, 4r 
cele moi aMkr on. w cată ca 
bruțri*  ueatmeieie de la raaicara 
bind ia ateber. pe e 4acaa(d de 
amoepe 100 aa. Zaiuac. dio cada 
10 ore de lacra, te pie-d apa sm 
n taci de usisesaa. JPrcUeata este 
rezokiabsli. a intret fca sfcafia 
noaaM — dedana aaaMnrf prta- 
cipal Vestic Tr-e-ec. Daci azas-

AL. CIUCURENCU
(Sala

O amplă retrospectivă in a 
cărei economie domină totuși lu
crările ultimilor ani, ne prileju
iește reintîlnirea, fericită, cu pic
tura lui Al. Ciucurencu. Efortul 
unei întregi cariere artistice a 
tins către acest ideal de nobilă 
și elevată simplitate, către acea
stă senină detașare pe care le 
înregistrăm astăzi. Suculenta, 
somptuozitatea și pitorescul unor 
mai vechi naturi moarte și oda
lisce, s-au domolit, s-au estom
pat, în favoarea unei ascete ri
gori geometrice, a unei reducții 
a motivului pînă la limitele unei 
scheme, eliberat astfel de orice 
accent anecdotic, de orice impli
cație descriptivistă. In trecut ca 
și astăzi Ciucurencu exprimă 
totul prin culoare. Prin culoa
re, materie abstractă, proprie 
picturii, ce ignoră deopotrivă, 
fie simbolismul (metafora cro
matică), fie descriptivismul „na
turii" obiectelor, sugestivitatea 
lor tactilă. Prin culoare-lumină, 
iradiind de undeva din lăuntrul 
Său o strălucire de vitraliu, 
feeria unei lumi solare, lip
sită de umbre. Elementele ce 
compun tabloul sînt minime: 
cîteva pensule, vase sau flori de 
un portocaliu incandescent ce se 
„decupează" pe fondul unui al
bastru aerian, pufos. Procedeul 
este de asemenea „clasic", de o 
simplitate deconcertantă, des
prins vizibil din lecția cezannia- 
nă. Lumina e portocalie, iar um
bra, complementara ei, albastră. 
Intre ele trecerea se face deopar
te și de alta a spectrului fie prin 
mase de roșu-violet și violet-al- 
bastru, fie de galben-verde și 
verde-albastru. Astfel realizează 
pictorul starea profunzimii, a 
„distanțelor", a perspectivei pe 
care decorativismul formelor le 
exclude, pentru un privitor obiș-

Dalles)
nuit, înșelător. Prin natapvne- 
rea maselor de culoare, ia a că
ror definire contribuie eu un 
remarcabil tact pictural accente
le grafice, contururile deschise, 
obține un contrast sonor, o in
tensitate și o puritate a tonuri
lor ce dinamizează echilibrul 
precumpănitor static al compozi
ției. Oricât am încercat însă să 
demontăm mecanismul mînuini 
acestei culori polivalente nu vom 
înțelege exact, in cel mai bun 
sens didactic (căci în fața lu
crărilor sale se pot ține excelen
te și convingătoare lecții despre 
pictură), „secretul" subtilității 
sale, al dozajului inefabil ce nu 
mai ține de meșteșug, ci de spi
rit. Niciodată un artist nu a ob
ținut atit de mult, cu atit de 
puțin. Niciodată un artist nu a 
dobindit atit firesc, prin mijloa
ce, în esența lor, atit de savante. 
Opera lui Ciucurencu ca și ope
rele atâtor alți autentici artiști 
antrenează prin însăși structura 
sa complexă interesul celor mai 
diverse straturi ale publicului. 
Ea place privitorului mai puțin 
familiarizat cu pictura, ea reține, 
justificat, interesul celui obișnuit 
cu limbajul său specific. Ea im
presionează prin delicatețe și dis
creție, prin calmă frumusețe, prin 
acea siguranță și candoare, prin 
acel travaliu imens ascuns abil 
sub masca spontaneității proprii 
maeștrilor, prin acea autentici
tate, proprie marilor opere rea
liste.

Ciucurencu rămîne în fond un 
artist preocupat de sinteza uni
versului uman, a stărilor afecti 
ve, a mijloacelor strict pictura
le, intr-un sens mai larg de „con
strucție". De aceea peisajul în 
contextul operei sale propune în
registrarea unei perspective a- 
parte. Vom întîlni și aici tendin
ța sa către simplificare, către

DF

-* 1?- SB
«ce

MARIAN GRIGORE

economie, problemele cromatice 
rpeahce paletei sale. dar vom 
inȘibu totodată un joc ambiguu 
intre reprezentare, intre „realis
mul" tonului și posibilitățile sale 
de semnAcsre simbolică. Peisa
jele sole ânt în genere blind e 
orgi» de verde lichid, in care ca
sele marchează parcă un posibil 
teren sobd asemenea plaiurilor 
Deltei. Antmaturalismul picto
rului nu rezidă atit in con- 
vertțrile proprii unei picturi sin
tetice, ci mai mult in sugesti
vitatea viziunii sale cromatice 
rugerind aici o natură primor

Studiu In oolmetul de țtiințe sociale al Institutului PoUtehnic- 
Bucurețti-

Treptele împlinirii
(Urmare din po0. I)

plimbăreț. La nade de oameni 
pe care-i avem rid, da, este o 
realizare. Totul e si reducem 
pleedrile astea la zero. $i le tom 
reduce, asta ne este dar ca bună
znc.

— Cum anume • Dă-i omului 
certitudinea că d înseamnă ceva 
pentru șantier, ci e util, că e 
priceput, dar o certitudine reală, 
ți afamci da. rdmine — ne rms- 
naa secretarul Comitetului UT C. 
De ettfd. e semnificatsc fep- 
tad ci pleacă m general cei 
aere nu au o cabficart te- 
emămei. Tocmai de rid am 
apucat ți noi firul: am reu- 
aC fmareamă ca conducerea jen- 
•arraîui. ai cekficim in bune 
cmâriri semenii la locul de
mmtcă. să-i ț-egitm temeinic 
amfm ateseriâe de constructor

sbn poâcolsricim aaa cum ne im- 
pnm ■ cerutele crete înde ale

neat un •mtdameni eniiiia in 
meserie, deed na jfh exact pen- 
tm ce anume lucrezi. Trebuie ti 
vezi mei departe de lungul nesu
lui ; trebuie să intuețt: în același 
timp com ce se poate întîmplă 
daci el ri altul și încă unul lasă 
lucrurile mai moale, să meargă 
de la sine din salar in salar, care 
oricum tot cine. La noi. munca 
asta cu omul se duce mai ales 
jos, în secții, acolo unde tinerii 
se cunosc foarte bine între ei. 
ftiindu-și ți părțile bune, dar și 
cele mal puțin bune. De obicei, 
se pomețte de la exemplul per
sonal

Asemenea .exemple personale 
re întîlnesc frecvent la Șantierul 
naval din Calați. In afustaf, un

tindr de bază e Coste! Qaranfd; 
la montaj, Nicolae Ntgoiță; ia 
suduri, Costm Lungu ți Neculai 
Stan ; la turnătorie, Narile Păun ți 
Ene Iftică, dar lista ar putea 
continua

Ne am oprit la atelterul de tur- 
nitone, unde, refermdu-ne numai 
ia eticele produse pentru navele 
maritime. muncitorii au scutit 
pini ir. prezent rtatu'. de un 
efort valutar de 25 milioane lei. 
Aici s-au realizat pentru prima 
dată in țari, după un aliaj de 
concepție proprie, ehcele pentru 
cargoul de transportat mărfuri 
generale de 7 500 tdw. Tot aici 
s-au realizat recent, dinir-un 
aliaj propriu, pregătit în nouă 
cuptoare cu creuzet, două elice 
pentru carbonierele de 15 000 
tdw, echivatlnd fiecare cu 
970 000 Iei valută.

— Avem ambiția să nu ne 
opnm aici, ne-a declarat unul 
driSrie interlocutorii noștri. Dupi 
cam ar vede, noi ne divcrnficăm 
țs mm msdt p-oducha, arriel că 
tată ăa aceri ciwiimi. vom ajun- 
ze ai îcnain le epi ncra de 
2S OW td«c. O cam echipa, fi
rește. tot cu o elice puriind mar
ca turnătoriei noastre. Pa'că alt
fel s-ar putea ?

Parcă altfel s-ar putea? între
barea pe care ți-o pune sieși în 
primul rind Dumitru Teodoru. 
asemenea multor navaliști gălă- 
țeni, poartă cu ea o încărcătură 
emoțională pe cît de firească, pe 
atît de plină de semnificații: cum 
să nu putem realiza noi așa ceva 
și cine ar fi în stare să ne opreas
că, dacă ne-am propus s-o facem 
si pe asta ? O întrebare și în ace
lași timp un răspuns despre fru
musețea morală, despre bărbăția 
oamenilor acestora de la Dunăre, 
care supun oțelul și-i dau viață 
din viața lor.

dială, un eden fără început și 
sfîrșit, loc al reconvertirilor și 
purificărilor morale. Pictura lui 
Cicurencu suportă greu, sîntem 
conștienți, cuvintele, „explica
țiile", tocmai pentru că ea se a- 
dresează cu precădere vizualită- 
ții, tocmai pentru că ea ne re
descoperă plăcerea solitarei <i 
negrăbitei „citiri" a picturii, pen
tru că ignorând focul, spectacu
losul ieftin ne reincață să zăbo
vim asupra cîtorva adevăruri 
„simple" dar fundamentale. So 
oprim aici șirul cuvintelor, deci.

C. R. CONSTANTINESCU

Vacantă la Roma 
și în Caraibe‘1

o intimplare despre ceea ce 
cred unii că înseamnă destin 
sau ..așa e viața", pe cind ase
menea alchimii fataliste nu 
purtau denumiri împrumutate 
din psihanaliză ți erau, atunci 
in 1953. doar interjecții cinema
tografice, ah-uri, of-uri sau 
haiti-uri filmice standardizate 
de larg consum.

Narațiunea cinematografică 
este clasică, cursivă, jocul in- 
terpreților foarte bun (in spe
cial Audry Herburn care s-a și 
lansat cu acest rol), dialogul 
este adeseori spumos dar VA
CANȚA LA ROMA nu-i decît 
o comedie de salon în care re
cunoaștem arar un mare regi
zor. Chiar dacă cariera lu Wi
lliam Wyler este însoțită de 
pilula publicitară „nu a făcut 
niciodată un film prost", aceas
tă realizare trebuie trecută la 
capitolul filmelor mediocre. O 
mediocritate cinematografică al 
cărei succes mai mult ascun
de decit ne spune ceva despre 
Intortochiatele căi ale filmului. 
Iar dacă a fost vorba să-i sco
tocim regizorului filmografia de 
ce n-am fi ales capodopera sa 
,.Anii noștri cei mai frumoși" 1 

Cu BULEVARDUL ROMU-

Se pare că l-am redescoperit 
pe William Wyler unul din bă
trânii maeștri ai filmului nord 
american ; după „Ferma din 
Arizona" și „Eliberarea lui L. 
B. Jones", numai în acest an 
al treilea film, VACANȚĂ LA 
ROMA, ca să nu mai vorbim 
de o reluare pe micul ecran. 
„Cum să furi un milion" și 
chiar de o recentă premieră, 
adaptarea cunoscutului roman 
al lui Theodor Dreiser, „Sora 
Carrie".

Film vechi, realizat !n 1953, 
VACANȚA LA ROMA a cunos
cut un mare succes financiar 
in epocă, succes care astăzi nu 
știu ce ne mai poate spune. în 
mod normal filmul ar trebui 
prezentat în circuitul cinema
tecilor pentru că el nu este alt
ceva decît o comedie onestă a 
„cinematografului de altă dată", 
sentimental-galantă și bonom- 
pasteurizată.

Pentru generația post-belică 
ce a învățat în bună parte ce 
este cinematograful pe reper
toriul neorealismului, reintilni
rea cu peisajul citadin italian 
de după război este aproape de 
neconceput în maniera acestui 
film. în piețele și străzile 
Romei pe care le „cunoaștem" 
noi umorul era atroce și dra

mele cumplite, ți, mal ales, au
tentice. Să convenim pentru 
moment că aceasta ar fi o pre
judecată, și argumentarea el 
nu e decît afectivă. Să mai 
convenim că nu contează pei
sajul (și nici nu contează) și 
că această singură comedie a 
unui cineast demn de respectul 
și admirația publicului trebuie 
raportată doar la criteriile o- 
bișnuite : ce se întîmplă, de ce 
și cum ?

O prințesă moștenitoare tră
iește la Roma un scurt timp, 
24 de ore, incognito. Un cores
pondent de presă o cunoaște, 
încearcă cu tupeu și succes Un 
foto-reportaj de scandal dar 
totul se transformă intr-o idilă 
tincturată de o declarație de- 
mocrat-revendicativă a Alteței 
sale regale care mărturisește 
franc într-o mansardă de bur
lac : „Știu să gătesc, să cos, să 
spăl, dar din păcate nu am 
avut niciodată și nu o să am 
niciodată pentru cine să fac 
asta !“

Totul se termină, gesturi și 
replici de o subliniată bună 
creștere dau eșecului o tristețe 
protocolară peste care plutește 
discret romantismul muzicii lui 
Georges Auric.

William Wyler ne-a povestit

Un concert
extraordinar

ACCENTE

>>;

>>'

Un concert ex
traordinar a avut 
loc duminică seara 
sub somptuoasa cu-‘ 
polă națională a A- 
teneului Romăn. Un 
artist de numai 23 
de ani pe care mul- 
ți il admiră fără a-l 
fi auzit ți văzut, 
naistul Gheorgbe 
Zamfir, purtat și 
la noi de valul u-! 
nei îndreptățite ad
mirații europene, 
ne-a făcut să sim-\ 
țim ca pentru în- 
tiia oară nu numai 
prospețimea dar 
mai cu seamă gra
vitatea tulburătoare 
a melodiei populare 
românești, a cinte- 
cului izvorit din 
dor, din fale și din. 
bucurie. De fapt,1, 
pentru unii ascultă-i 
tori, concertul aces
tui tinăr și mare ar-, 
tist poate fi privit' 
și ca o demonstra
ție, pornită din 
comparația pe care 
oricine este îndem
nat să o facă între 
cele două părți ale 
concertului său: 
partea l-a, compu
să din melodii in
terpretate în acom
paniamentul unei 
mici formații de 
virtuoși ai instru
mentelor populare 
(vioară, taragot, 
cimpoi, caval, flu
ier, țambal, contra
bas) ji a doua, 
„Suită pe teme 
populare românești 
pentru nai ți orgă” 
'le orgă: Marcel 
CeOier — Elveția1. 
Ceea ce rețin din 
aceanâ subtilă de
monstrație este am
ploarea ji intensita
tea dramatismului 
pe care îl conține 
cântecul popular în 
contrast violent 
proape cu tot 
auzim în mod 
rent chiar și la
dio și televiziune. 
In piesete culese și 
interpretate de 
Gheorghe Zamfir se 
exprimă cu o puri

a- 
ce 

cu- 
ra-

tate nealterată de 
„jocul artistic” (deși 
efecte ale unui 
mare rafinament ar
tistici!) toate valo
rile sufletești ale 
cîntecului popular, 
de la gingășia se
rafică a cînteicului 
de leagăn pînă la 
jalea cosmică a bo
cetului, formă a 
durerii încremenite 
în ea însăși. Insă 
despre arta cu care 
Gheorghe Zamfir 
ne evocă viața su
fletească a cîtitecu- 
lui, despre patetis
mul dialogului din
tre nai si orgă (dia
log sublim dintre 
două tipuri de cul
turi) și despre al
tele ca acestea se 
cuvine să-și spună 
cuvîntul autorizat 
muzicienii și muzi
cologii. Mai la în- 
demina noastră este 
constatarea acestui 
fapt: nu este pri
ma oară cind, du- 
cîndu-și pînă la ca
păt propriile „teme" 
de studiu, conform 
unei pasiuni pe 
care n-o abate nici 
o sugestie străină 
ei însăși, un artist 
ne descoperă cu a- 
devărat o lume de 
valori inedite, tul
burătoare. Ca și al
ții, Gheorghe Zam
fir a parcurs el în
suși, fără interme
diar, o experiență 
completă, condusă 
de criterii valabile 
pentru el însuși, în- 
tr-un demers ce nu 
poate fi altfel de
cit înfăptuit țj a- 
sumat ca un risc pe 
cont propriu. El a 
„cules” cîntecele di
rect de la izvor și 
nu din mape pre
existente, le-a trans
format, dacă 
poate spune așa, 
teme, în motive, 
obsesii 
tot el 
prima 
nici un
ment pentru ca, in 
fine, să ne propu

se 
în 
în 
«i

auzit 
fără

ale lui 
le-a 
oară, 
acompania-

nă în forma 
concertul amintit a- 
ceste „teme" ale 
lui. Un asemenea 
demers creator, un 
risc pe cont pro
priu, cum spuneam, 
și-ar pierde orice 
valabilitate și înțe
les în clipa în care 
ar fi înjumătățit, 
luat oa atare nu de 
la început ci de la 
o anume treaptă, 
indiferent care, mai 
departe. Acest tip 
de demers creator 
sau pur și simplu 
(!) investigare pe 
cont propriu, fără 
nici un amestec din 
afară, nu este toc
mai atît de rar. 
Cine a ascultat co
rul Madrigal con
dus de Marin Con
stantin a înțeles că 
„secretul" celebri
tății lui constă în 
parcurgerea unui 
drum întreg și nu 
a unei jumătăți, de 
către creatorul său. 
Drum ce. înseamnă 
descoperirea teme
lor prin muncă pro
prie, luarea în cer
cetare a unei reali
tăți obsedante, ire
zistibile. A nu te 
mulțumi cu ceea ce 
este dat, a nu ac
cepta să iei nimic 
„de-a gata" ci a-ți 
croi propriul drum, 
a lua ceva, dar de 
la capăt, constituie 
premisa de lucru a 
oricărui artist au
tentic. Sigur, o a- f. 
temenea premisă se X 
verifică sau nu tn $' 
rezultate. în ope^e V 
„Concertul extraor- y 
dinar" al lui Ghe- << 
orghe Zamfir, în- <■ 
tr-adevăr extraordi- X 
nar, reamintește a 
prin exemplul unui x 
foarte tinăr artist y 
că adevăratul i 
mers creator este 
nul Singur pricit ar 
fi lumea plină 
abili mînuitori 
altor teme decît 
lor proprii.

de-
‘ u-

de 
ai 

ale

C. STANESCU

LUI, vacanțele cinematografice 
se mută în Marea Caraibelor și 
în Golful Mexic. Filmul lui Ro
bert Enrico e o parodie acidă 
a „dolcevitismului" din timpul 
prohibiției. O idilă între un a- 
facerist și o misterioasă divă 
a ecranului, prezentată cu iro
nie și o vervă latină de cea mai 
bună calitate, fac din acest 
film una dintre cele mai bune 
comedii ale stagiunii. Ce este 
curios e faptul că în prima sa 
parte BULEVARDUL ROMU
LUI nu lasă, prezentîndu-ne ca 
într-o reconstituire documentară 
culisele contrabandei cu alcool, 
să se întrevadă explozia sati
rică ce urmează și-i dă filmu
lui o nebănuită vigoare. Prota
goniștii, Brigitte Bardot și Lino 
Ventura, în nota obișnuită a 
talentului lor recomandă aceas
tă comedie în care cinemato
graful parcă se desparte de 
trecutul său rîzind.

TUDOR STANESCU

•) „VACANȚĂ LA ROMA" 
producție a studiourilor ameri
cane, și „BULEVARDUL RO
MULUI” coproducție franco- 
hispano-italiană.

CONSONANȚE
Șl DISONANȚE...

• Intr-o săptămînă muzicală 
fără obișnuitele seri dedicate u- 
nor creații camerale care au dat 
atîta farmec acestui început de 
stagiune, am poposit marți seara 
în sala „George Enescu" a Con
servatorului bucureștean la unul 
din obișnuitele concerte care au 
transformat în ultimii ani Stu
dioul Conservatorului într-una 
dintre instituțiile care contribuie 
din plin la îmbogățirea agendei 
artistice a Capitalei, tn prima 
parte a programului — Simfonia 
I de Bruckner. La pupitru: 
Emanuel ElenescU, unul dintre 
profesioniștii dirijatului care au 
reușit să ridice orchestra Conser
vatorului la nivelul unui ansam-

blu demn de prima instituție de 
învățământ artistic a țării.

Impunătorului edificiu bruck- 
nerian i-a lipsit unitatea. Defi
ciențele în domeniul omogeniză
rii unor compartimente orches
trale, incapacitatea unor instru
mentiști de a răspunde solicitări
lor dirijorului (de altfel prea le
gat și el de partitură), au dimi
nuat valorile interpretării la sim
pla „lectură" a opusului. Dar 
chiar la acest nivel, programarea 
unei lucrări arareori ascultâtă în 
viața de concert, este cu totul 
binevenită.

Problema este doar pentru 
cine au fost făcute aceste efor
turi ? Masa studenților Conserva

torului — fapt cu totul inexpli
cabil — nu a venit la concert... 
Pentru cei cîțiva profesori și 
amatori de muzică care au po
posit marți seara la Conservator, 
eforturile orchestrei și dirijorului 
au fost, chiar la „nivelul" amin
tit, prea mari...

• Puncte de atracție, joi seara, 
in concertul Orchestrei Simfoni
ce a Radioteleviziunii : doi din
tre soliștii de peste hotare anun
țați pentru această primă parte 
a stagiunii de „chemătoarea" lis
tă de oaspeți a Agenției de Im
presariat Artistic : violoncelistul 
Stanislav Apolin, în Concertul 
pentru violoncel de Schumann, și 
pianistul Hans Richter Haaser. 
intr-o altă celebră partitură con
certantă schumanniană.

Muzician de temeinică forma
tted Hans Richter Haaser ne-a 
dăruit o versiune plină de ardoa
re și expresivitate, cu o perfectă 
arcuire arhitectonică dar cu go
luri care demonstrau inadverten
țe între „nivelul" mijloacelot teh
nice de care dispune la ora ac
tuală și noutatea și curajul con
ceptului interpretativ.

In pofida „fișei impresariate" 
care ne-a fost prezentată („teh
nică perfectă a ambelor mîini“. 
„un simț special al construcției 
formelor muzicale”, „mare bogă
ție de expresie și interiorizare"), 
S. Apolin s-a dovedit un Solist 
care trece cu greu rampa, „con
structor al unei versiuni schuma- 
nniene în care pasaje pline de 
căldură și emotivitate se ameste
cau cu altele banale, inexpresive 
care ne „aduceau" o ucigătoare 
plictiseală.

In schimb, în același concert 
am ascultat o interesantă primă 
audiție a lui Mircea Chiriăc 
(Divertismentul pentru orchestră 
de coarde) — lucrare care impu
ne înainte de toate prin înaltul 
profesionalism al scriiturii — și o 
versiune a „Amorului vrăjitor" 
(în care dincolo de lipsa de stil 
a solistei și decalajele create de 
intervențiile unor suflători), am 
regăsit o orchestră de ținută și 
un dirijor de talent (Paul Po
pescu) care a „recreat" partitura 
cu pasiune, nerv, precizie.

IOSIF SAVA
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Luni, a sosit în Capitală o 
delegație a Partidului Comunist 
Francez, condusă de tovarășul 
Raymond Guyot, membru al Bi
roului Politic al P.C.F., care, la 
invitația C.C. al P.C.R., va face 
o vizită în țara noastră. Din dele
gație fac parte tovarășii Lucien 
Seve, membru al C.C. al P.C.F., 
Rene Chevailler, secretar al Fe
derației P.C.F. din Departamen
tul Rhone. Patrick Le Mahec, ac
tivist la Secția de politică externă 
a C.C. al P.C.F., și Serge Leyrac, 
ziarist Ia organul central al P.C.F., 
„L’Humanite".

La sosirea pe aeroportul Oto- 
peni, delegația P.C. Francez a 
fost salutată de tovarășii Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R.. Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., Petre Constantin, membru 
al Comisiei Centrale de Revizie, 
adiunct de sef de secție la 
C.C. al P.C.R., ștefan Mocuța, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

în cursul aceleiași zile, la se
diul C.C. al P.C.R. au avut loc 
convorbiri între delegațiile P.C.R. 
și P.C.F.. care s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Cu prilejul vizitei în țara 
noastră a delegației parlamen
tare din Republica Populară 
Polonă, condusă de Andrzej 
Benesz, vicemareșal al Seimu
lui, ambasadorul acestei țări la 
București, Jaromir Ochedusz- 
ko, a oferit luni seara o re
cepție.

Au luat parte Ștefan Voi tec, 
președintele Marii Adunări 
Naționale, Maria Groza și Ilie 
Murgulescu, vicepreședinți ai 
M.A.N., Dumitru Balalia și 
Dumitru Coliu, președinți de 
comisii permanente ale M A N., 
Nicolae Ecobescu. adjunct al 
ministrului afacerilor externe 
și alte persoane oficiale.

Luni dimineața, a plecat la 
Bruxelles o delegație a Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, formată din to
varășii Iosif Banc, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. si Teo
dor Marinescu, membru al C.C. 
al P.C.R.. care va asista la fune
raliile președintelui Partidului 
Comunist din Belgia. Marc 
Drumaux.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni. delegația a fost salutată de 
tovarășii Comei Burtică, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Luni seara, a sosit în Capi
tală, Juan Uslar Pietri, noul 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Venezuela în Republica Socia
listă România.

i.
La Muzeul de istorie a par

tidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din 
România s-a deschis, luni la 
amiază, expoziția „Arta militan-

MARȚI, St NOIEMBRIE in 
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. 10,00 
Curs de limba engleză. 10,30 că
minul (reluare). 11,10 Ancheta TV. 
12,00 „Bunicuța" — producție a 
studiourilor televiziunii cehoslova
ce. 12,35 Selecțiunl din emisiunea 
„Seară pentru tineret". 13,00 Tele
jurnal. 17,30 Deschiderea emisiu
nii de după-amiază. Curs de 
limba rusă.. 18,00 Aplauze pentru 
români. 18,20 Cum vorbim. 18,35 
Tehnic-Club. 19,00 Caleidoscop cul
tural-artistic. 19,20 1001 de seri : 
..Aventurile prichinduței" (I). 19,30 
Telejurnal. 20.00 Comentariu la 40 
de steme. 20,20 Seară de teatru : 
..Ștafeta nevăzută" de Paul Everac. 
22.10 Panoramic științific. Investi
ții de inteligență românească. 22,30 
„24 de ore".
PROGRAMUL TI

30,00 Telecinemateca pentru co
pil : „Muzicantul" — producție a 
studiourilor din R. P. Bulgaria și 
S.U.A. 21.40 Ghișeul. 22.00 Prin ex
poziții. 22,20 Recitai Thereze Stei- 
metz.

fânema
M-* —»*■**] »

La invitația Ministerului Co
merțului Exterior, luni după-a- 
miază a sosit în Capitală prof. 
H. Langman, ministrul afaceri
lor economice al Olandei, care 
va face o vizită în țara noastră. 
Oaspetele este însoțit de func
ționari superiori și de experți.

Ministrul olandez s-a purta 
convorbiri cu conducerile unor 
ministere economice și s-a vizita 
obiective economice și indus
triale din țară.

★
în cursul după-amiezii. minis

trul H. Langman a avut o între
vedere cu Nicolae Nicolae. la 
Ministerul Comerțului Exterior. 
Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea în 
continuare a relațiilor economice 
bilaterale, precum și pcșibil’tăb- 
le de cooperare 
țări.

La invitația 
țional pentru 
între 14 și 20 noiembrie ne-a vi
zitat țara o delegate a Comite
tului bulgar al păcii, formată 
din Paraskiva Peteva. secretar 
executiv, și Stoyna Krostev. pre
ședintele Comitetul:! regional 
Sofia de luptă pentru pace.

La cinematograful „Patria" din 
Capitală a acut loc, luni teara. 
premiera filmului ^Săgeata căpi
tanului Ion" — producție a Stu
dioului cinematografic JRucu- 
rețti". in reg* hri -terrf Mite 
let. după un stenazi* ai urato 
rului Alexandru Vfitrv.

tă in creația artiștijar plasbd 
amatori", organizată de Comite
tul pentru cultură p ecucaze 
socialistă al nruaicîpiului Bucu
rești, tn cinstea celei de-a 25-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii.

Cele 150 de hscriri de picteă 
și sculptură, reumte ta ezpcztte. 
constituie un sincer și vibrant 
omagiu adus patriei si parttcuhri 
de numeroșii mtauitozi amator, 
ai penelului și daltei din Capi
tală — oameni ai muncii de 
cele mai diverse vtzste și pro
fesii —, exprimă atitudinea lor 
angajată, ca interprets, prin ima
gine, ai unor momente semnifi
cative din viața și lupta poporu
lui, ai mărețelor realizări obți
nute, rub conducerea comuniș
tilor, în pătrarul de veac scurs 
de la proclamarea Republicii.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Amza Săceanu, preșe
dintele Comitetului pentru cul
tură și educație socialistă al mu
nicipiului București.

(Agerpresl

13,45; 18,15; 20,30), Excelsior
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Aurora (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15).

MAREA HOINĂREALA ; rulează 
la Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

FATA CARE VINDE FLORI : ru
lează la Bucegi (orele 9; 11,45;
15.30; 18: 20,30).

ELIBERAREA LUI L. B. JONES: 
rulează la Giulești (orele 15,30; 18;
20.30) .

DRUM IN PENUMBRA : rulează 
la Popular (orele 15.30: 18; 20,15), 
Pacea (orele 15,45: 18; 20).

MANIA GRANDORII : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18: 20,15), 
Rahova (orele 15.30: 18: 20,15).

FUGA E SĂNĂTOASĂ : rulează 
Ia Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20.30).

ÎN TRECERE PRIN MOSCOVA : 
rulează la Munca (orele 16: 18; 29).

CĂLĂREȚII : rulează * ' ‘
(orele 15.30; 18; 20.15).

MESAGERUL : rulează
mul Sării (orele 15.30: 18:

AL TREILEA : rulează
mos (orele 16; 18; 90).

VAGABONDUL : rulează la Cos
mos (orele 16: 18: 20).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL ‘ rulează la Ferentari (orele 
15.30- 17.45: 20).

SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVOLII • 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 18;
20.15) ,

NEVĂZUT. NECUNOSCUT : ru
lează la Crîngași
20.15) .

fX FOST ODATA UN FOLTȚTST : 
rulează la Volga
13.30: 16: 10.15:
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SĂGEATA CĂPITANULUI ION : 

Gala tilmului românesc — Patria 
(orele 10: 12,45; 16: 18,30; 21), Fi
reasca (orele 15,30; 18; 20,15).

CU MiJNH.E CURATE rulează 
la Central (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30: 20.45), Tomis (orele 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15), Gri- 
vița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30) , Flamura (orele 9; 11,15; 
13.30; 16: 18,15; 20.30).

PASAREA LIBERA : rulează la 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30).

SECERA VÎNTUL SĂLBATIC : 
rulează la Luceafărul (orele 8,30; 
11. 13,30; 16; 18,30; 21), Festival
(orele 8,30: 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOTI LA MOARTE : rulează la 
Doina (orele 11,15: 13.45: 16; 18,15:
20.30) . la orele 9,45 program de
desene animate pentru copii.

BULEVARDUL ROMULUI : ru
lează la Scala (orele 8.30; 11; 13,30; 
16: 18.30: 21), București (orele 8.30; 
11; 13.30; 16; 18,30: 21).

VACANTĂ LA ROMA : rulează 
la Capii ol (oreJe 9: 11.15: 13.30 : 16: 
18,36: 21). Melodia (orele 9; 11,15; 
13.30: 16; 18.30: 20.45). Feroviar 
(orele 9; 11,15: 13,30: 16; 18.15;
20.30) , Modern (orele 8.45; 11; 13,30:
16: 18.30: 21).

A VENIT UN SOLDAT DE PE 
FRONT • rulează la Cot.roceni (o- 
rele 16; 18: 20).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea
ză la Favorit (orele 9,15; 11,30;

9;

CRONICA
U.T.C

Ieri s-a înapoiat în Capi
tală venind de la Moscova 
o delegație a U.T.C. condu
să de tovarășul Vasile Ni- 
colcioiu secretar al C.C. al 
U.T.C. care a participat la 
lucrările „Intilnirii mon
diale a tineretului munci
toresc" și la ședința Comi
tetului Executiv al Federa
ției Mondiale a Tineretului 
Democrat (F.M.T.D.).

★

Ieri a sosit in Capitală a 
delegație a Organizației Co
ordonatoare a Tineretului 
Comunist din Suedia, con
dusă de Gunnar Hedlnad. 
secretar al Comitetului Cen
tral al Organizației, care, la 
invitația C.C. al U.T.C.. va 
efectua o vizită în țara noas
tră. La sosire, pe aeroportul 
București-Otopeni. delegația 
a fost salutată de tovarășul 
Radu Enache, membru al 
Biroului C.C. al U.T.C-. 
activiști ai C.C. al U.T.C.

între ce!e doaă

Comitetului Na-
Apărarea Pieri

ciner.

la Lira
la Dru- 
20,15).
la Cos-

(orele 15.30; 18;

(orele 9: 11.15: 
ro.ioy Miorița (o- 

rele 0- 11.15. 13.30: 15.45- 13: 20.15). 
CHEIA : rulează la Arta (orele 

15,30; 18; 20,15).

c

actualitatea

..Poate deveni tenisul un sport de masă

un teren de tenis ?
TINERETULUI

menite 
terefful

strat de circa 
bob mare, gre-

Vom tchia ta aurind pe 
Valea Prahovei, te pare. Ctad 
anume ? Specialiștii meteoro
logi pronosticheaxă: maxi
mum in două săptămâni I

Știți să construiți

JNDE STRIA 
SIRMEI* * DIN CTMPIA T URZII 
a început experimentarea pro
gramării producției ca ajuto
rul calculatorului românesc 
_FeIix-C-S4*.  care efectuează 
acest proces, teoramdari, doar 
la fabricația electrozilor te su
dură. repartizind sarcinile pe 
principalele utilaje ale secției. 
Astfel, acestea vor lacra la în
treaga capacitate. Program «rea 
producției pe timp de o luni 
a unei întreg- secții, te păMă. 
S*  fBCC ÎB BUS puțin te î mi
nute :

PENTRU 
RADIOAMATORI

Ca râs pani la aaz*»aesa  ■ 
grup te tiaen rateaaaaatan 
bucuresteni. Federația 
de radioamatorism 
re cu ziarul _Sc 
tuliu*  organizează 
republicam af n 
te ante aUrasc 
celei te a VM-t 
BetedMtew Ceomd — te « 
săat iaiîaati te pârtie*»  
radiaamaaavw <z» RA.JL

2& dee-

ia.

CINISM... CU
BANII PĂRINȚILOR!
Miezul sflsL Cu alte cuvinte, 

ceaiul la eare pretutindeni» în 
întreprinderi sl instirjții, fle
care clipi este prețioasâ i »e 
muncește. Vlnd Chișcu proce
dează altfeL Citește -Sportul-. 
Rezema: șmecherește de un pe
rete.

— Dimineața asta, de pildă, 
cu ce te-ai ocupat ?

— Nu-ți poți da seama, dom- 
nu', ce greu se găsește „Spor
tul- ! l-am căutat prin vreo 10 
chioșcuri și... 2 caie-barurL A- 
cum aștept un amic.

— Cum se numește ?
— îl cheamă Puiu și... nu mai 

știu cum ; mi-e prieten : îl cu-

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză la Viitorul (orele 15,30; 19), Vi- 
tan (orele 15,30; 19).

IMBLINZIREA FOCULUI : ru
lează la Progresul (orele 15,30: 19).

CREIERUL : rulează la Moșilor 
(orele 10: 12; 15.30: 18; 20.15).

NĂSCUT LIBER : rulează la 
Timpuri No! (orele 9—18,15 In con
tinuare) ț Program de documen
tare (ora 20,15).

MĂRTURISIRILE UNUI CO
MISAR DE POLIȚIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează la Laromet (orele 15,30; 
17.30: 19,30).

DAURIA : rulează la Buzeștl
(orele 15,30; 19).
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Opera Română : FLAUTUL FER

MECAT — ora 19.30: Teatrul de 
Operetă : MY FAIR LADY — ora 
19,30; Teatrul „I. L. Caragiale" 
(Sala Studio) : FANNY — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : UN TRAM
VAI NUMIT DORINȚA — ora 20: 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : ADIO CHARLIE — ora 
19,30: (Sala Studio) : O LUNA LA 
TARA — ora 20; Teatrul Mic : 
BALUL ABSOLVENȚILOR — ora 
19,30; Teatrul de Comedie : PRE
ȘUL — ora 20: Teatrul Giulești : 
COMEDIE CU OLTENI — ora 19,30: 
Teatrul „Ton Vasilescu" : ÎNTR-UN 
CEAS BUN 
,.C. Tănase" 
VISTA 
19,30; Teatrul 

ora 19,30: Teatrul 
(Sala Savoy) : RE- 

ARE CUVÎNTUL — ora 
„Țăndărică" (Sala

care • luat Dinți Pitești, tn 
cadrul Insatutultzi județem de 
crtiectări pentru tozstrucții. 
Frxttre obiectivele saie imedia
te i propaganda susținută a 
noutăților tehnice, a celor mai 
interesante realixări din acest 
domeniu pe plan mondial, per
fecționarea profesională a mus- 
dtorilor, tennicienilar și Ingi
nerilor din Întreprinderile lo
cale. Inițiativa specialiștilor ar
geșeni are in vedere, în ace
lași timp, șl formarea tn rin- 
diil tinerilor, a elevilor, a unei 
viziuni reale asupra viitorului. 
Prima acțiune organizată pune 
in dezbatere tocmai o temă de 
această factură : „Cum vom 
trăi in «nul 8 000?“.

Timidele Încercări de transpu
nere In metal a unor gînduri și 
sentimente, pe care le făcea In

Victoria) : ȘORICELUL ȘI PĂPU
ȘA — ora 15; (Sala Academiei) : 
RĂI ȘI NĂTĂRĂI — ora 17,30; 
Studioul de Teatru al I.A.T.C. : 
AUTORUL MOARE AZI — ora 20; 
Circul București : SPECTACOL 
INTERNAȚIONAL MOSCOVA, 
ULAN-BATOR, PRAGA, BUCU
REȘTI — ora 19,30.

• Campionatele balcanice de 
scrimă, desfășurate timp de 4 
zile la Ankara, au luat sfîrșit 
o dată cu disputarea probelor 
pe echipe la sabie și floretă 
(feminin). Ambele probe au 
fost dominate de reprezentanții 
României.

La sabie, echipa României a 
realizat 4 victorii, fiind urmată 
de selecționatele Turciei — 3
victorii, Bulgariei — 1 victorie, 
Iugoslaviei — 1 victorie și Gre
ciei — 1 victorie.

La floretă, echipa feminină a 
României a totalizat 3 victorii, 
fiind urmată în clasament de 
Bulgaria — 2 victorii, Jugosla
via — 1 victorie și Turcia — 
zero victorii.

• 
nin
s-a 
ției

e . . .
ternațională de tenis pe teren a- 

Turneul internațional femi- 
de baschet de la Bratislava 
încheiat cu victoria forma- 
Universitatea Timișoara.

Tradiționala competiție in-

urmă eu 8 ani, proaspătul ab
solvent de liceu Dorin Miron 
— azi șeful secției artizanat de 
la UJ.C.M. Neamț — ar fi ră
mas probabil, la acel stadiu 
dacă, după cum mărturisește tl- 
nărul, „nu aș fi primit un a- 
jutor deosebit din partea comi
tetului orășenesc U.T.C.. a Con
siliului județean de cultură și 
educație socialistă, o încurajare 
din partea publicului exigent*.  
Și iatâ-1. In acest an, la a treia 
expoziție personală de metalo- 
plastie. Plastia in metal (teh
nică mai rar uzitată), nu-1 îm
piedică să abordeze o tematică 
diversă. Se remarcă pasiunea 
pentru temele de actualitate, 
privind ilustrarea frăatîntăr-.k 
și năzuințeloi 
tele esențiale a> tipul: 
cultivat de Do: in Mi: 
d.-ăzneala, pas!"nea. cu
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ta avalaașa te scrisori pe care le primim la redacție pe mar- 
Cteea acțiaan aeastre „Poate deveni tenisul un sport de 
Mcă **.  aaa intitait mulți semnatari care vorbind In numele 
tteerUer și manifesting dorința de a realiza singuri, prin for
țate preprii. terenuri de tenis, ne pun asemenea întrebări : 

î riT.Ksitn trebuie să aibă un teren de tenis? Din ce se 
u:-. rea._za s-prafețele de joc? precum și alte întrebări 
si-a Lămurească cu tot ansamblul de probleme ce țin de 
te sport și anexele sale.

Pentru a veni In Intimpinarea dorinței tinerilor care 
teaț:a de a-și realiza singuri, prin acțiuni de muncă patriotică 
terenuri de tenis, l-am rugat | * ' *"  — .
președintele colegiului central 
române de tenis să ne prezinte.

DIMENSIUNILE. Terenul de 
joc pentru tenis are forma unul 
dreptunghi, cu o lungime de 
23 77 m (AB) și o lățime de 
1037 m (BE), avlnd trasate pe 
ei liniile care delimitează mă
rimea și servesc respectării re- 
g..amentului de joc. Terenul 
este împărțit tn două părți 
egaie printr-un fileu așezat 
transversal (XZ). Liniile marca
te la extremitățile și pe părțile 
laterale ale terenului sînt nu
mite 1 linii de fund (AP și BE) 
și linii laterale (AB și PE). De 
fiecare parte a fileului și para
lel cu el, la o distanță de 
6.40 m (FH) de fileu, vor fi tra
sate liniile de serviciu. Spațiul 
cuprins de fiecare parte a fi
leului, între linia de serviciu și 
liniile laterale, este împărțit în 
două părți egale prin linia de 
mijloc de serviciu (GR), care 
va avea o lățime de 0,05 m șl 
va fi trasată paralel cu liniile 
laterale și la distanță egală de 
ele. Cele patru spații rezulta
te se numesc spații de servi
ciu. Flecare linie de fund va fi 
tăiată de o linie imaginară a 
Liniei de mijloc de serviciu 
(ST) formînd o linie lungă de 
0,10 m și lată de 0,05 m denu
mită semnul de mijloc și mar
cată în interiorul terenului, 
perpendicular pe liniile de fund 
și în contact cu ele. Toate 
celelalte linii nu vor avea o lă
țime mai mică de 0,025 m și 
mai mare de 0,05 m, cu excep
ția liniilor de fund, care vor 
avea o lățime de 0,10 m. Toate 

coperit „TURNEUL CAMPIONI
LOR" va începe, după cum se 
știe, la 28 noiembrie în „Palatul 
Sporturilor" din Barcelona. Or
ganizatorii au stabilit ca în me
ciul de inaugurare a turneului 
să se întilneascâ campionul ro
mân Ilie Năstase, cîștigătorul 
„Marelui premiu F.I.L.T.", și a- 
mericanul Tom Gorman. După 
cum se știe, cei 8 jucători parti- 
cipanți au fost împărțiți în două 
grupe, după cum urmează : Năs
tase, Orantes, Hewitt, Gorman 
(grupa A), Smith, Gimeno, Ko- 
des și Connors (grupa B).

• Competiția internațională 
masculină de volei, desfășurată 
la Riga, a fost cîștigată de for
mația locală Avomobilist. Pe 
locul doi s-a clasat echipa Ra- 
diotehnik, urmată de formațiile 
Steaua București și Kalev.

Două X DOi -

— Tir !

pe tovarășul MARIN BADIN, 
de antrenori al Federației 

, In acest sens, un documentar.

dimensiunile sînt fixate măsu- 
rîndu-se distanțele din partea 
exterioară a liniilor. Terenul 
pentru jocul de simplu are lun
gimea ae 23,77 (AB) m și lăți
mea de 8,23 m (DC). Acest te
ren este mai îngust față de su
prafața pentru dublu cu 1,37 m 
de fiecare parte. în părțile te
renului sînt prevăzute spații li
bere, de aceeași compoziție de 
sol, denumite spații de fund și 
spații laterale, necesare liberei 
mișcări a jucătorilor, astfel că 
terenul, inclusiv aceste spații, 
are dimensiunea de 20 X m- 
în cazul construirii de terenuri 
alăturate lățimea poate fi de 
18 m.

CONSTITUȚIA TERENULUI
Tenisul se poate practica pe 
terenuri de zgură, lut, ciment, 
asfalt, iarbă, bitum, pe supra
fețe de seîndură sau parchet 
etc. Solul folosit poate fi din 
argilă și nisip sau din pămînt 
sau zgură roșie. Iată cîteva „re
țete". Pentru terenul de pă- 
mlnt roșu, ultimul strat, de jos 
în sus, trebuie făcut din bolo
vani. Apoi, peste el, vine un 
strat de circa 6 cm. de pietriș 
sau rămășițe de zgură. Peste

Primele trei zile de Întreceri 
din finala campionatului na
țional masculin de șah au pri
lejuit dispute interesante, în
cheiate, în majoritatea lor, cu 
rezultate scontate, favoriții reu
șind să se impună, astfel, că 
deocamdată, nu am asistat încă 
la nici o surpriză de proporții. 
Dintre jucătorii care au impre
sionat plăcut prin modul în 
care au reușit să cîștige parti
dele susținute (cîte două fie
care), trebuie remarcați Par- 
toș și Ghițescu, care de altfel 
au și trecut în fruntea clasa
mentului după aceste prime trei 
runde. în special Ghițescu a 
reușit după două partide inte
resante, de concepție, dintre 
care ultima, cea de ieri, cîști-, 
gata în fața campionului uni
versitar Șuba, merită menționa
tă în mod deosebit. De asemenea, 
trebuie arătat că în remiza de 
luptă din runda a doua, Ghi
țescu a avut, după părerea mea, 
avantaj destul de clar în fața 
actualului campion Ciocîltea și 
numai o ușoară greșeală de 
calcul a făcut ca partida aceas
ta derby a primelor trei runde 
să se termine la egalitate. Pri-

Politicos salariat pare să fi 
fost, după aparențe, Nicolae 
Fugaciu. Amabilitatea sa 
avea insă altă cauză : excro- 
cteeria. goana după chilipir. 
Ca atit cu cit realiza mai 
multe curse, evea de unde 
să falsifice mai multe 
de parcurs 1 Și-a însușit 
acest fel — circa 2 luni 
zile, dt a fost șofer pe 
taximetru — citeva mii 
lei. Acum va primi, desigur, 
e sancțiune pe măsura fap
telor comise.

SALT ÎNAINTE I

lașei Olăreecu (17 ani din 
comuna Prundeni, jud. Vil- 
rez avea un original „obi
cei*  te a solicita să fie pri
mit In gazdă. la diverși ce
tățeni. Mai tatii, — știind că 
locaința respectivă e pustie 
la acea oră — striga la 
poarta acestora (nu răspun
dea evident, nimeni !)> aP°> 
hâtra la usă (iar nu răspun
dea nimeni!). apoi, ciocănea 
ia geam — cu același rezul
tat. In această situație, for
ța usa sau fereastra — care 
dintre ele ceda mai ușor — 
și— salt înainte! Astfel, In 
1» rile, a săvirșit nu mai 
puțin te patru spargeri. Is
prăvile 
recent, 
meat de

sale au luat sfîrșit 
intr-un comparti- 

_ _ tren. A fost iden
tificat. in timp ce se îndrep
ta spre Capitală, pentru a 
comercializa niște obiecte 
furate.

stratul 
Un

CU

acesta un alt 
4 cm. din nisip 
sie pisată, zgură roșie sau nea
gră pisată. Și, în sfîrșit, stra
iul de la suprafață, pe care se 
joacă, gros de 2—3 cm., trebuie 
să fie din praf de zgură roșie 
sau amestec rezultat din zgură 
roșie sau neagră greblată și 
cernută (12 părți), pămînt ne
gru (4 părți) și praf de var (1 
parte). Un alt procedeu — te
renul din pămînt galben ; stra
tul de jos — piatră de gîrlă, de 
carieră de munte, zgură nea
gră ; stratul de mijloc — pă- 
mlnt gaiben (5 cm.) ; - ■
superior — nisip (3 mm).
teren simplu are suprafața de 
joc din argilă amestecata 
nisip (5 cm.). Cel mai simplu 
șl mai lesne de amenajat este 
suprafața din pămînt nivelat 
șl bătătorit cu o ușoară pan
tă pentru scurgerea apei. Ce
lelalte genuri de suprafețe 
— din parchet, asfalt, ci
ment etc. — nu necesită expli
cații, se cunosc modalitățile de 
construcție a lor 1 Cîteva reco
mandări pentru alegerea spa
țiului unde urmează să se a- 
menajeze terenul de tenis sînt, 
însă, necesare. Se va alege un 
loc fără mulți pomi; solul să 
fie, dacă e posibil, cît mai per
meabil ; orientarea cea mai 
bună este cu latura mare tn di
recția nord-sud; dacă solul este 
impermeabil, trebuie făcut dre
naj ; puțurile absorbante tre
buie să ajungă pînă la un strat 
permeabil ; în imediata apro
piere a terenului e necesar să 
fie o gură de apă ; materialele 
din care se compune învelișul 
e bine să fie rezistente la ac
țiunea apei și să asigure un în
veliș elastic ; suprafețele plane 
se obțin cu ajutorul unor ță
ruși bătuți din 3 în 3 m în pă-

-M PARTOȘ Șl GHIJESCU,

LIDERI DUPĂ
vită din acest punct de vedere 
întîlnirea din runda a patra, 
Partoș — Ghițescu, apare ca o 
partidă cheie, care ar putea 
decide, cel puțin pentru mo
ment, problema primilor clasați. 
Datorită faptului că, pînă în 
prezent, debutanții în finală 
nu s-au putut încă aclimatiza 
îndeajuns cu această întrecere 
majoră a șahului nostru, se 
constată în clasament un deca
laj evident între grupa imediat 
următoare liderilor și ceilalți 
participant! între jucătorii cu 
două puncte (din trei posibile) 
se numără în prezent Stanciu, 
Mititelu, Ghizdavu, Stoica și 
actualul, campion Ciocîltea care 
deocamdată nu joacă prea si
gur în acest concurs. Dintre 
jucătorii din lotul olimpic care 
evoluează în această a 36-a fi
nală națională o ieșire din for
mă cel puțin temporară 6 mani
festă Ungureanu care pierzînd 
duminică în runda a treia par
tida cu Ghizdavu, a pierdut 
pentru moment contactul cu

/

Rubrică realizată de 
ANDREI BÂRSAN

mint șl nivelat cu ajutorul unul 
poloboc și al unei rigle de 4 m.; 
toate straturile trebuie bine 
tăvălugite ; tăvălugirea se face 
în lung și în lat, mai întîi pe 
uscat, apoi pe stratul udat; 
greutatea tăvălugului nu va de
păși 100—200 kg. ; după tăvălu- 
gire, straturile de zgură se vor 
trage la dreptar și se tăvălu- 
gesc din nou ; întreținerea te
renului se face prin periatul și 
udatul zilnic.

PĂRȚILE ANEXE ALE TE
RENULUI. Despre minge șl ra
chetă nu e necesar să vorbim. 
Să ne oprim asupra flleului. A- 
cesta se întinde între doi stîlpi 
(potouri) cu ajutorul unui ca
blu metalic sau al unei frîn- 
ghli. Stîlpii sînt perfect verti
cali și au o înălțime de 1,06 m. 
Ei trebuie să stea ficși în te
ren, fără nici o deviere. înăl
țimea fileului la mijloc este de 
0,915 m și va fi menținută cu 
ajutorul unei chingi (0,05 m.) 
fixată în pămînt cu ajutorul 
unui cîrlig. Partea superioară a 
fileului va fi acoperită de o 
bandă de pînză albă. Fileul tre
buie să fie de culoare închisă 
și împletitura cît mai deasă 
pentru ca mingea să nu poată 
trece prin el. Pentru jocul de 
simplu, cablul susținător al fi
leului va fi menținut prin doi 
suporți (bețe) speciali din me
tal sau lemn, înalți de 1,06. Ei 
se fixează la 0,915 m de liniile 
laterale de simplu. Pregătirea 
terenurilor în ceea ce privește 
suprafața de joc are o însem
nătate deosebită deoarece ea 
influențează direct nivelul teh
nic al jocului. Trebuie avut 
grijă ca pe plasa de sîrmă din 
fundul terenului să fie aplica
tă o pînză (prelată) preferabil 
de culoare verde, pentru a mări 
vizibilitatea mingii.

grupul fruntaș. Desigur, este 
prea devreme să vorbim des
pre nivelul la care se desfășoa
ră finala, despre greșeli grave, 
despre tactică etc. Oricum, însă, 
în aceste trei runde s-au pu
tut observa numeroase greșeli, 
unele destul de grave, care au 
întors pur și simplu rezultatul 
unor partide influențînd, desi
gur, și situația în clasament. 
Trei exemple sînt elocvente și. 
anume partidele Wolf — Stoica, 
Follert — Mititelu și Rotariu 
— Dăneț, în care primii trei 
jucători au ratat cîștiguri si
gure în poziții destul de sim
ple. Nu putem însă deocam
dată să criticăm prea aspru a- 
ceste scăpări, deoarece în toate 
cazurile este vorba de jucători 
tineri, neexperimentați, debu- 
tanți în această finală, și este 
posibil ca în continuare tehni
ca de realizare a maeștrilor 
noștri să se prezinte la înăl
țime.

FLORIN GHEORGHIU
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Comitetul pentru problemele 
politice și de securitate al A- 
dunării Generale a adoptat cu 
91 de voturi, nici unul contra 
și 20 de abțineri, un proiect de 
rezoluție privind transformarea 
Americii Latine într-o zonă de- 
nuclearizată.

Documentul reafirmă convin
gerea statelor că eficacitatea ma
ximă a oricărui tratat de creare 
a unor zone denuclearizate de
pinde de cooperarea cu statele 
nucleare, care trebuie să-și asu
me angajamentul solemn de a 
respecta asemenea zone. Textul 
rezoluției cere, de asemenea, tu
turor puterilor nucleare să rati
fice acest tratat, pentru a garan
ta intrarea sa în vigoare și 
transformarea acestui continent 
într-o regiune lipsită de arme 
de distrugere în masă.

★

R. P. POLONA. - Mina de cărbuni Moszczenicza

BONN

Victorie de prestigiu 
a coaliției guvernamentale 
in alegerile parlamentare

Rezultatul final al alegerilor generale anticipate desfășurate 
duminică în Republica Federală Germaniei — anunțat la Bonn, 
în aceeași zi, la ora 23,00, ora locală (24,00 — ora Bucureștiului) 
— a confirmat succesul partidelor coaliției guvernamentale 
Brandt-Scheel.

LUMII

Studenții rhodesieni 
se opun apartheidului

Luni dimineața, Comitetul 
politic și-a început dezbaterile 
asupra punctului „transpunerea 
în viață a Declarației cu privi
re la întărirea securității inter
naționale". Acest document, a- 
doptat în unanimitate la sesiu
nea jubiliară a O.N.U., reafirmă 
viabilitatea universală și necon
diționată a scopurilor și princi
piilor Cartei Națiunilor Unite, 
cerînd, totodată, tuturor state
lor să le respecte cu strictețe 
și să-și concentreze eforturile 
pentru transpunerea lor în viață. 
Documentul reafirmă obligațiile 
statelor de a respecta suverani
tatea oricărei națiuni, dreptul 
inalienabil al popoarelor la au
todeterminare, libertate și inde
pendență și le cere, în mod im
perativ, să se abțină de la ame
nințarea cu forța sau folosirea 
ei, precum și de la orice acțiuni 
care ar leza unitatea națională 
și integritatea teritorială a altor 
țări.

Finlanda și Suedia

Întîlnire H. Kissinger — 
Le Duc Tho

• ÎN CAPITALA FRANȚEI a 
avut loc, luni, o întîlnire con
fidențială între consilierul spe
cial al delegației R.D. Vietnam 
la conferința de la Paris în 
problema vietnameză, Le Duc 
Tho, și consilierul special al 
președintelui S.U.A. pentru pro
blemele securității naționale. 
Henry Kissinger — informează 
agenția TASS.

Convorbiri 
turco-iugoslave

LUNI AU ÎNCEPUT LA AN
KARA convorbirile oficiale din
tre Ferit Melen, primul ministru 
al Turciei, și Gemal Biedici, 
președintele Consiliului Execu
tiv Federal al R.S.F. Iugosla
via. care face o vizită în Turcia 
— relatează agenția Taruiug.

Intr-un interviu acordat agen
ției de presă turce „Anatolia", 
Gemal Biedici a declarat că este 
în interesul popoarelor Iugo
slaviei și Turciei ca relațiile bi
laterale să se dezvolte mai in
tens. El și-a exprimat convin
gerea că actuala vizită, desfășu
rată în momentul unor contacte 
foarte intense și a unui schimb 
de păreri între statele europene, 
va contribui la îmbunătățirea 
atmosferei în Europa și în Bal
cani, la atingerea unui grad mai 
înalt de încredere reciprocă și la 
instaurarea unei cooperări mai 
strinse între toate țările, indife
rent de afiliațiile lor politice și 
de sistemele lor interne.

ac- 
fa- 
în- 
De 
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ei 
de

• CONFERINȚA GENE
RALA A U.N.E.S.C.O., ale 
cărei lucrări se desfășoară 
la Paris, a adoptat o rezo
luție invitînd toate statele 
membre să sprijine în mod 
eficace organizația, în 
țiunea sa inițiată în 
voarea păcii mondiale și 
țelegerii internaționale, 
asemenea, rezoluția cere 
ganizației și membrilor 
să intensifice acțiunile
luptă împotriva colonialis
mului, rasismului și neocolo- 
nialismului, sub orice for
me s-ar manifesta acestea. 
Adoptat cu 74 de voturi și 
22 de abțineri, documentul 
„condamnă in mod catego
ric toate formele de rasism, 
fascism și apartheid, precum 
și toate celelalte ideologii 
care inspiră ura națională și 
rasială".

Pe de altă parte, rezolu
ția subliniază necesitatea a- 
cordării de către UNESCO 
a_ unui ajutor adecvat miș
cărilor de eliberare națio
nală — consultindu-se, in a- 
cest sens, cu Organizația 
Unității Africane (O.U.A.)

• LUNI DUPA-AMIAZA a 
început la Haga o nouă sesiune 
a Consiliului ministerial al 
Pieței comune lărgite, ale cărei 
lucrări sînt prezidate de Nor
bert Schmelzer, ministrul afa
cerilor externe al Olandei.

După cum relevă agențiile 
de presă, miniștrii de externe 
vor aborda probleme vizînd 
reuniunea pregătitoare a Confe
rinței general-europene 
securitate și cooperare, 
ne care începe miercuri 
sinki.

pentru 
reuniu- 
la Hel

R.D.G.
solicită primirea 
în U.N.E.S.C.O.

REPUBLICA DEMOCRATA•
GERMANA a adresat Organiza
ției Națiunilor Unite pentru E- 
ducație și Cultură (U.N.E.S.C.O.) 
cererea de a fi primită ca mem
bru al acestei organizații — a 
anunțat agenția A.D.N. Cererea 
a fost exprimată într-o scrisoare 
adresată de Otto Winzer, ntinis-

Cele mai recente studii efec
tuate- sub auspiciile UNESCO 
ne oferă o imagine asupra 
acuității pe care o are pro
blema analfabetismului în se
colul nostru, al cercetării ato
mului și al zborurilor cosmice-

Terra număra în 1950 circa 700 milioane 
de analfabeți la o populație adultă de 
1 570 000 000; in 1960 erau înregistrați 740 
de milioane de analfabeți ia 1 681 000 000 
de adulți ; în 1970 se numărau 810 mili
oane de analfabeți la circa 2 miliarde de 
adulți. Date estimative pentru anul acesta 
indică existența a „minimum 850 de mili
oane de analfabeți". Acest „minimum" re
levă aprecierile specialiștilor că cifra res
pectivă trebuie considerată ca o limită 
minimă la care trebuie adăugate alte mi
lioane de semialfabetizați din țâri slab dez
voltate și care sint mai degrabă semianal- 
fabeți. Statisticienii afirmă că la ora ac
tuală Terra numără de fapt 900 de milioane 
de analfabeți.

Așadar, în 1972, peste o treime din 
populația globului pămintesc nu știe 
nici să scrie, nici să citească, nici să 
socotească. Harta analfabetismului dra
matic coincide cu cea a subdezvoltării. In 
fiecare an numărul analfabeților de pe 
continentul african — de pildă - crește cu 
aproape 5,5 milioane. Chiar acolo unde 
există o infrastructură școlară, ea nu poate

vor recunoaște R.D. Germană
HELSINKI 20 (Agerpres). — 

„Guvernul Finlandei a hotărit, 
in principiu, să recunoască Re
publica Federală a Germaniei și 
Republica Democrată Germană, 
ca state independente. Notifica
rea privind recunoașterea va fi 
remisă guvernelor acestor state 
în viitorul apropiat", transmite 
agenția UNITED PRESS IN
TERNATIONAL. reluind un 
comunicat difuzat de ministrul 
finlandez de externe, Ahti Kar- 
jalainen, în cursul conferinței 
sale de presă de duminică sea
ra. Potrivit agenției citate, 
nistrul finlandez de externe 
precizat că stabilirea 
diplomatice Cil cele două 
germane va avea loc numai 
încheierea negocierilor în 
cu Republica Federală a 
maniei.

mi- 
a 

relațiilor 
state 
după 
curs 
Ger-

trul afacerilor externe 
R.D.G.. secretarului general 

Rene Maheu.UNX.S.C.O.

al 
a!

ȘI PAKISTANUL 
acord asupra or- 
convorbiri în ve

• INDIA 
au căzut de 
ganizării de 
derea reluării zborurilor avioa
nelor aparținînd companiilor de 
transporturi aeriene indiene si 
pakistaneze deasupra teritorii
lor celor două țări — infor
mează agenția TASS.

STOCKHOLM 20 Agerpres . 
— „Guvernul suedez consideră 
că poate proceda la recunoaște
rea diplomatică a Republicii De
mocrate Germane în viitorul a- 
propiat" — a declarat ministrul 
de externe al Suediei, Krister 
W ickman. Menționind recenta 
evoluție în relațiile dintre cele 
două state germane și, în spe
cial, parafarea Tratatului asupra 
bazei relațiilor dintre R. D. 
Germană și R.F. a Germaniei, 
el și-a exprimat credința că Sue
dia își va normaliza relațiile cu 
R.D.G. înainte de sfirșitul 
lui în curs.

anu-

Guvernul R.D.G. salută 
rirea guvernului finlandez 
recunoaște Republica Democra
tă Germană în baza dreptul— 
internațional — a declarat un 
purtător de cuvint al Ministe
rului Afacerilor Externe al 
R.D.G. Acest pas al guvernul'— 
finlandez, a spus eL corespunde 
acordului parafat între guverne
le R D.G. și Finlanda cu pri
vire la stabilirea de relata diplo
matice intre cele două state. Re
cunoașterea R.D.G. de către 
Finlanda, in baza dreptului in
ternațional, va contribui la con
solidarea și lărgirea relațiilor de 
prietenie, stabilite încă de mult, 
care se dezvoltă favorabil între 
cele două țări — relatează agen
ția A.D.N.

hotă- 
de a

Astfel, Partidul Social-Demo
crat a obținut 45,9 la sută, iai 
Partidul Liber-Democrat — 8,4 
la sută din voturile exprimate, 
ambele înregistrînd însemnate 
sporuri față de alegerile gene
rale precedente (3,2 și, respectiv, 
2,6 la sută), în timp ce Uniunea 
Creștin-Democrată, care a obți
nut în actualele alegeri 35,2 la 
sută din voturile exprimate, a 
înregistrat o pierdere de 1,4 la 
sută față de alegerile generale 
anterioare ; Uniunea Creștin-So- 
cială deține 9,6 la sută 
din voturi, procentul rea
lizat de celelalte partide 
situindu-se sub 1 la sută. 
Trebuie remarcat faptul că par
ticiparea electoratului la vot a 
atins procentul de 91.2 la sută, 
depășind net cifrele înregistrate 
la celelalte șase alegeri generale 
anterioare.

Datorită faptului că P.S.D. dis
pune de 230 de locuri în noul 
Bundestag, iar P.L.D. de 42, 
coaliția guvernamentală Brandt- 
Scheel se poate baza pe o ma
joritate solidă de 48 de man
date. în ce privește opoziția 
U.C.D.—U.C.S., în baza rezulta
telor alegerilor, urmează ca U- 
niunea Creștin-Democrată să de
țină 176 de mandate în Bundes
tag, iar Uniunea Creștin-Sccială 
— 48.

Atit primele comentarii ale 
posturile de radio și televiziune, 
at și amplele articole apărute 
in presa vest-germană de luni, 
scot in evidență succesul răsună
tor obținut de P.S.D. și P.L.D. 
in alegeri, faptul că. pentru pri
ma dată. U.C.D. încetează de a 
•nai fi cel mai puternic partid, 
locul lui fiind hiat de PSD. Se 
subliniază, de asemenea, că 
RCDA'.CS. a pierdut locul

■--------------------------------------------
R.F. A GERMANIEI. - Tinere
tul »est-german s-a pronun
țat in marea sa majoritate 
pentru continuarea coaliției 
guvernamentale de la Bonn

celei mai puternice fracțiuni în 
parlament. Aprecierile făcute de 
presă, radio și televiziune relevă 
că această victorie de prestigiu 
a coaliției guvernamentale a fost 
obținută în primul rînd ca ur
mare a votului favorabil acordat 
de populația vest-germană po
liticii constructive de destindere 
și normalizare a relațiilor între 
state, indiferent de orînduirea 
lor socială.

Conducerea Partidului Social- 
Democrat s-a întrunit, luni 
după-amiază, în prima sa ședin
ță de după alegeri, sub președin
ția lui Willy Brandt, președin
tele partidului. Pe ordinea de zi 
au figurat analiza rezultatelor 
obținute de partid in scrutinul 
de la 19 noiembrie, precum și 
aspecte legate de tratativele 
care urmează să aibă loc cu re
prezentanții Partidului Liber- 
Democrat. in vederea continuă
rii coaliției P.S.D./P.L.D.. elabo
rării programului guvernamen
tal și constituirii viitorului ca
binet

în aceeași zi a avut loc și o 
ședință a Prezidiului și condu
cerii U.C.D., consacrată analizei 
rezultatelor alegerilor. Secre
tarul general al U.C.D., Konrad 
Kraske. a declarat, la încheie
rea ședinței, că există un con
sens asupra continuării activită
ții opoziției sub conducerea li
derului partidului, Rainer Bar- 
zel.

Purtătorul de cuvint al guver
nului R.F.G., Conrad Ahlers, a 
declarat, in cadrul unei confe
rințe de presă, că noul Bundes
tag se va întruni, probabil, la 
14 decembrie, în prima sa șe
dință plenară, cu care prilej va 
fi ales noul președinte al Bun- 
destagului. El a relevat, totoda
tă. că este posibil ca la 15 de
cembrie să aibă loc alegerea 
cancelarului federal.

Convorbirile 
S. A. L T.

vor fi reluate

Afirmațiile autorităților de la Salisbury despre „sprijinul 
total" al minorității de origine europeană pentru politica lor 
gen apartheid- sînt infirmate de numeroase fapte sugestive. 
Cel mai recent exemplu in acest sens il constituie actualele 
acțiuni antirasiste studențești.

Primele manifestări din actuala serie de proteste antira
siste ale studenților au fost semnalate la mijlocul lunii oc
tombrie. Cîteva sute de studenți s-au. întrunit în fața sediu
lui rectoratului universității din capitala rhodesiană expri- 
mîndu-și indignarea și dezaprobarea față de refuzul rectoru
lui de a reintegra Ia cursuri pe cei unsprezece studenți ex
matriculați pentru că au format pichete de protest anti- 
apartheid. în fața vilei particulare a premierului Ian Smith. 
Manifestările de la rectorat au continuat, s-au amplificat și 
au fost urmate de o boicotare a cursurilor, demonstrativă, de 
48 de ore, în două dintre facultățile Universității (fizico-ma- 
tematici și drept). La 10 noiembrie, în incinta Universității 
s-a desfășurat un miting cu participarea a peste 1 000 de 
studenți și a unor membri ai corpului didactic. Cu acest 
prilej, mai mulți profesori universitari au semnat o declara
ție in care afirmă opoziția lor față de măsurile arbitrare a 
rectorului și-și manifestă protestul împotriva discriminării 
rasiale în sistemul de invățămint din Rhodesia.

Autoritățile n-au rămas, bineînțeles, inactive ; ele au re
curs la obișnuitele măsuri represive și, de data aceasta, au 
emis o ordonanță prin care se interzice, pe termen de șase 
luni, orice întrunire in incinta școlilor superioare. In semn 
de protest împotriva acestei ordonanțe, studenții — cărora li 
s-a raliat o parte a corpului didactic — au anunțat că vor 
trece la un gen de „greve perlate" de protest, boicoiind, 
pe rind, pe termene de 2-3 zile, cursurile.

Expresie a opoziției interne de care se lovește regimul tip 
apartheid de la Salisbury, frămintările studențești atrag, în 
același timp, atenția asupra politicii rasiste în domeniul edu
cației, Referindu-se la eforturile autorităților rhodesiene de 
a împiedica pe toate căile accesul tinerilor africani în școli, 
revista JEUNE AFRIQUE relata, in unul din ultimele sale 
numere : „încercările de a se crea școli secundare mixte 
pentru albi și negri au, fost zădărnicite deoarece contravin 
legislației in vigoare. Promisiunile făcute cu privire la extin
derea invățămintului în rîndul africanilor nu au fost încă 
odată îndeplinite. în medie, alocațiile pentru instruirea unui 
elev alb sînt de circa 25 de ori mai mari decit pentru un 
elev Zimbabwe". Rasismul și-a imprimat cu putere amprenta 
și în invățămintul universitar. Revelatoare sînt, în acest sens, 
constatările aceleiași reviste, citată anterior, care arată că 
in Rhodesia există în prezent numai... trei juriști și doispre
zece medici băștinași (la o populație Zimbabwe de peste patru 
milioane).

împotrivirea pe care o stirnește politica de apartheid a 
guvernului Smith in rîndurile poporului Zimbabwe este fi
rească. Această politică lipsită de realism și perspectivă gă
sește insă o opoziție mereu mai pronunțată și în rîndurile 
unor pături din ce în ce mai largi ale populației de origine 
europeană. „Dincolo de perorațiile optimiste — constata nu 
de mult cotidianul britanic TIMES — Smith nu poate afirma 
credibil că el are țara in spatele său. împreună cu africanii 
care nu au fost niciodată consultați și care nu vor accepta 
niciodată actualul statut, se conturează o opoziție albă, con
știentă că genul de apartheid aplicat de autorități este o 
manieră de sinucidere pentru minoritatea de origine euro
peană". Protestele viguroase ale studenților de la Universi
tatea Salisbury constituie o confirmare in plus a aoastei rea
lități.

E. R.

Șomajul juvenil 
în Franța

După cum relatează agenția 
TASS, potrivit înțelegerii reali
zate la întîlnirea sovieto-ameri- 
cană la nivel înalt de la Mosco
va, cu privire la continuarea 
tratativelor în vederea limitării 
armamentelor strategice, la Ge
neva a sosit delegația sovietică 
condusă de Vladimir Semionov, 
locțiitor al ministrului afacerilor 
externe, care va avea convorbiri 
cu delegația americană.

într-o declarație făcută la so
sire, V. Semionov a relevat că 
începe o nouă etapă a tratati
velor sovieto-americane, prevă
zută de precedentele acorduri 
bilaterale privind limitarea înar
mărilor nucleare.

Delegația sovietică, a spus el, 
a primit instrucțiuni să depună 
toate eforturile necesare pentru 
ca tratativele în acest stadiu să 
fie productive și pentru ca sar
cinile trasate delegației să fie 
îndeplinite. Se înțelege, partea 
sovietică pornește de la premisa 
că partea americană va acționa 
în același spirit constructiv și de 
lucru — a spus el.

cuprinde numărul mereu mai mare al celor 
ce trebuie școlarizați. O anchetă efectuată 
cu ocazia Conferinței miniștrilor africani ai 
invățămintului de la Nairobi a arătat că 
pe continentul african numai 4 din 6 mi
lioane de copii in virstă de 7 ani intră in 
invâțămintul primar; aproape un sfert din
tre aceștia abandonează școala incă ina- 
inte de a fi terminat prima clasă.

900 000 000 
de analfabeți

Cercul vicios este, insă, in altă parte. In 
timp ce producția in lume s-a dublat in
tre anii 1950-1965, ea n-a încetat să des- 
crească in țările subdezvoltate (adică toc
mai in acele țări cu un foarte ridicat pro
cent de analfabetism). Este evident că eli
minarea analfabetismului constituie o con
diție necesară de mare importanță a dez
voltării : o țară de analfabeți nu creează 
decit extrem de puțin, ea nu e capabilă 
nici să-și mobilizeze propriile resurse și nu 
există măcar un exemplu de stat cu mai 
mult de 30 la sută analfabeți care să fi 
feușit o revoluție industrială. Pe de altă 
parte, insă, lichidarea analfabetismului se

vădește a fi in funcție de stadiul dezvoltă
rii economice. Realitățile relevă că, in ab
senta unui minimum de implantare indus
trială, campaniile de alfabetizare țintesc, 
in măsură considerabilă, in gol. Experiența 
a arătat, și acesta este unul din aspectele 
cele mai dificile ale problemei, că într-o 
serie de țări slab dezvoltate, o mare parte 
a copiilor școlarizați și a adulților alfabe
tizați redevin repede analfabeți pentru că 
nu au cărți, pentru că nu au ocazia să 
scrie, pentru că trăiesc intr-o societate încă 
prealfabetă și, adesea, nu simt nevoia de 
a depăși stadiul comunicării orale. Dar, ele
mentul care perpetuează acest cerc vicios, 
subdezvoltare - analfabetism-subdezvoitare, 
este precaritatea mijloacelor materiale pe 
care societatea le poate aloca școlii. Efor
turile uriașe pe care le fac actualmente 
multe țări subdezvoltate, alocind uneori 
pină Ia o treime din bugetul statului pen
tru combaterea analfabetismului, sint real
mente demne de admirație. Parte integran
tă din exploziva problemă a subdezvoltării, 
existența celor 900 000 000 de analfabeți 
este o sursă serioasă de preocupare. Este 
in afară de orice indoială că, adăugindu-se 
efortului țărilor slab dezvoltate, ajutorul ță
rilor dezvoltate ar avea un important rol în 
lichidarea analfabetismului pe Terra. O ci
fră statistică furnizată de UNESCO ni se 
pare foarte sugestivă : 2 la sută din chel
tuielile mondiale pe un singur an pentru 
înarmare ar asigura școlarizarea în condiții 
optime, pe timp de 4 ani, a tuturor anaîra- 
beților înregistrați actualmente pe glob.

EM. RUCAR

Deschiderea oficială a campaniei 

electorale in Japonia
In întreaga Japonie a 

început, luni, campania 
electorală oficială in ve
derea alegerilor genera
le, de la 10 decembrie.

Aproximativ 900 de candi
dați, ce se vor înscrie pină 
marți pe listele electorale, și-au 
început campaniile In cele 124 
de circumscripții ale arhipela 
gului. Președinții celor cinci 
mari partide politice — Libe
ral-Democrat. Socialist, Socia
list-Democratic, Comunist și 
Komeito — au început campa
nia prin mitinguri electorale în 
capitală sau într-o serie de o- 
rașe provinciale, vorbind ale
gătorilor despre programul de 
autoapărare a Japoniei, polua
re, creșterea prețurilor, nivelul 
de trai al populației.

Partidul liberal - democrat 
(P.L.D.), de guvernămînt, în
cearcă să obțină avantaje din 
popularitatea de care se bucu
ră premierul Kakuei Tanaka și 
pe care, se sprijină întreaga 
strategie electorală a liberal 
democraților. Manifestele elec
torale ale partidului conțin lo
zinca „Hotărîre și acțiune", cu
noscută în același timp ca de
viză a premierului Tanaka.

încă de la dizolvarea Camerei 
Reprezentanților, liberal-demo- 
crații poartă insigne cu ursule
țul „Panda" simbol al norma
lizării relațiilor dintre Japonia 
și R.P. Chineză, realizată în 
septembrie de actualul cabinet 
Tanaka.

Cel mai mare partid al opo
ziției, Partidul Socialist Japo
nez, încearcă să redobîndească 
o parte din locurile pierdute la 
ultimele alegeri generale din 
decembrie 1969 (de la 140 a mai 
rămas doar cu 90). Președintele 
P.S.J., Tomomi Narita, a supus 
unor severe critici politica eco
nomică și militară a guvernu
lui la mitingul de inaugurare 
a campaniei, ținut la Tokio.

Partidele Komeito și socialist- 
democratic luptă pentru a-și 
menține locurile pe care Ie a- 
veau la dizolvarea Camerei Re
prezentanților, 47 și, respectiv, 
29. In acest scop, ele au hotărit 
să meargă, în anumite circum
scripții, în comun.

Partidul Comunist din Japo
nia . intră în campanie hotărit 
să-și majoreze numărul locu
rilor față de 14, cite avea la 
dizolvarea Camerei Reprezen
tanților. Președintele Sanzo No- 
saka și-a început campania în 
Fukushima.

P
resa franceză 
continuă să se 
ocupe de pro
blema șomaju
lui in rîndul ti
neretului, pro

blemă considerată de cei 
mai mulți specialiști și ob
servatori drept îngrijorătoa
re. Unele statistici oficiale 
furnizate de Ministerul 
Muncii apreciază că în Fran
ța, din totalul persoanelor 
ce caută de lucru, mai bine 
de două cincimi nu au îm
plinit încă vîrsta de 25 de 
ani. în perioadele de depre
siune economică, șomajul în 
rîndul tineretului crește ra
pid : nu numai că nu sînt 

— angajați alți tineri, dar și 
cei care au de lucru sint 
concediați printre primii. In 
ultimele șase luni numărul 
cererilor de lucru nesatisfă
cute a crescut cu 24 la s,ută 
pentru tinerii sub 18 ani și 
cu 64 la sută pentru cei in
tre 18 și 24 ani.

Sînt tineri care nu au 
reușit să obțină o calificare 
profesională, deoarece pro
vin din familii cu venituri 
modeste și costul obținerii 
unei calificări e ridicat. 
Dar sînt și tineri care obțin 
o calificare într-o anumită 
profesie. Cum gradul de ca
lificare necesar pentru un 
loc de muncă crește vertigi
nos și cum de obicei, în ac
tualul sistem de pregătire 
profesională din Franța con
ținutul programului de de
prindere a unei meserii nu 
corespunde necesităților u- 
nei economii moderne, cer
tificatul de absolvire nu a- 
jută prea mult în folosirea 
unui loc de muncă. Așa in
cit, în marea lor majoritate, 
atit tinerii fără vreo pregă
tire cit și absolvenții învă- 
țămintului profesional se 
află în aceeași situație. Un 
alt aspect al acestei proble
me constă în faptul că în 
căutare de lucru tineri ab
solvenți ai unor renumite 
școli profesionale acceptă 
orice muncă, de o califica
re mult inferioară pregătirii 
lor, fiind retribuiți în con
secință. O anchetă recentă 
efectuată de Confederația 
Generală a Muncii arată că 
dintre tinerii calificați în 
domeniul industriei meta
lurgice, 42 la sută sînt ne- 
voiți să accepte angajamen
te mult sub calificarea ates
tată de diploma lor profe
sională. „De aproape doi ani 
am absolvit o școală de me

canici de centrale electrice
— declara un tînăr ziarului 
„L’HUMANITE" — și în tot 
acest timp nu am găsit de 
lucru decit trei luni și a- 
tunci ca zilier, în cu totul 
altă activitate decit meseria 
mea : ca distribuitor de 
lapte".

Situația nu se prezintă 
altfel nici in cazul absol
venților invățămintului su
perior. în vara aceasta, ma
rile întreprinderi industriale 
au anunțat din timp, înainte 
de absolvirea unei noi pro
moții, că nu vor angaja de
cit un număr variabil între 
o treime și o pătrime din 
cadrele tehnice superioare 
recrutate în mod normal în 
anii precedenți. Iar atunci 
cînd o firmă se află în di
ficultate, ea reduce ori sus
pendă cu totul recrutarea 
cadrelor. Așa se explică de 
ce abcolvenții din acest an 
au triț.uit să înfrunte „con
curența" a peste 10 000 de 
tineri aflați de mai mult 
timp în căutare de lucru. 
Pentru zeci de mii de tineri 
obținerea unei diplome uni
versitare înseamnă inceputul 
unui îndelung șir de căutări, 
deoarece ei găsesc piața bra
țelor de muncă extrem de 
neprimitoare. Alături de 
tinerii care nu au putut ob
ține o calificare profesiona
lă din cauza veniturilor ma
teriale, alături de cei cu o 
slabă calificare sau cu o 
pregătire riguroasă în do
meniul tehnologic tinerii ab
solvenți ai invățămintului 
superior vin să îngroașe nu
mărul celor ce caută de 
lucru.

Explicația acestui feno
men alarmant, creșterea șo
majului juvenil, se găsește 
in distorsiunile existente în 
mecanismul economic, în de
zechilibrul existent între 
cerere și ofertă pe piața 
muncii. Adevărata cauză 
profundă, generatoare a a- 
cestui fenomen se află în e- 
sența orinduirii capitaliste
— în menținerea proprietă
ții capitaliste, în incapacita
tea economiei de a asigura 
deplina utilizare a forței de 
muncă. Tinerii sînt primele 
victime ale șomajului deoa
rece ei sînt cei ce apar in 
fiecare an pe piața muncii 
care nu poate oferi no! 
Jocuri de muncă, nu asigură 
posibilitatea de a munci 
fiecărui membru al socie
tății.

RODICA ȚEPEȘ

In cinstea aniversării Republicii
• ÎN CADRUL programu

lui de manifestări dedicate 
apropiatei sărbătoriri a ce
lei de-a 25-a Aniversări a 
Republicii, la sediul biblio
tecii române din New York 
a fost organizată o seară 
muzicală românească în cadrul 
căreia compozitorul Theodor 
Grigoriu, secretar al Uniunii 
comțpozitoniioir, a vorbit despre 
muzica românească. Conferința 
a fost ilustrată cu fragmente din

lucrări muzicale create în țara 
noastră în ultimii 25 de ani.

• ÎN ORAȘUL KASHIWA, 
din prefectura Chiba, a avut 
Ioc, duminică, o seară cultura
lă românească, dedicată aniver
sării Republicii.

Secretarul.. general al Asocia
ției de prietenie Japonia— 
România, Shiroo Suzuki, a îm
părtășit din impresiile culese 
in cursul vizitelor făcute în 
țara noastră. *
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