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în ziua de 6 decembrie, to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit pe publicistul 
italian Valerio Pellizzari.

. La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au parti

cipat tovarășii Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Mitea,, con
silier al președintelui Consiliului 
de Stat.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu (a acordat un interviu 
pentru revista italiană „L’Europeo".

• „VOM ACȚIONA CU 
FERMITATE Șl CONSEC
VENȚĂ PENTRU ÎNFĂP
TUIREA HOTĂRÎRILOR 
PLENAREI C.C. AL P.C.R., 
PENTRU ÎNDEPLINIREA 
CINCINALULUI ÎNAINTE 
DE TERMEN" (Telegrame 
adresate C.C. al P.C.R., 

tovarășului Nicolae 
Ceaușescu)

Pentru înfăptuirea exemplara a programului
adoptat de Plenara C.C. al P.C.R

Tara intimpină sărbătoarea republicii

RĂSPUNDEREA CLAR DEFINITA I

CONTROLUL EXIGENT GARANTEAZĂ
CREȘTEREA CALITATIVA A ÎNTREGII
ACTIVITĂȚI ECONOMICE SI SOCIALE

cu noi și importante realizări

în întrecerea socialistă

1Q47
1972

Documentele de remarcabilă im
portanță principială și practică 
doptate de Plenara ' _
din 20-21 noiembrie constituie pen
tru toți comuniștii, pentru întregul 
nostru popor un amplu program de 
muncă, al cărui țel, cu claritate ex
primat, este mobilizarea tuturor e- 
nergiilor creatoare ale națiunii în 
vederea îndeplinirii în cele mai bune 
condiții a obiectivelor stabilite de 
Congresul al X-lea al P.C.R. și Con
ferința Națională a partidului, a 
marelui obiectiv al întrecerii socia
liste care cuprinde toată țara : cin
cinalul înainte de termen !

Prin indicațiile și sarcinile cu
prinse în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin hotărîrile 
adoptate de plenara C.C. al P.C.R., 
prin legile votate de Marea Adu
nare Națională în sesiunea care a 
urmat plenarei, s-a creat cadrul fer
til, deosebit de mobilizator, atît sub 
aspect politic, organizatoric, cit și 
legislativ, al desfășurării unei ac
tivități economice eficiente, al așeză
rii judicioase și realizării întocmai 
a planului de producție pe anul 
1973, an hotărîtor în marea între
cere pentru devansarea prevederilor 
cincinalului. Astfel, consecvent po
liticii sale, moduluj său de a acțio
na, de a soluționa cu eficacitate 
problemele construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate, par
tidul nostru. o dată cu jalonarea 
unui program concret de muncă, a 
luat măsurile corespunzătoare pen.- 
tru înfăptuirea lui. Caracteristica 
dominantă a acestui complex de mă
suri este perfecționarea in conti
nuare a exercitării de către organele 
și organizațiile de partid a rolului 
lor conducător în toate domeniile 
de activitate, adincirea participării 
maselor Ia soluționarea problemelor 
legate de activitatea practică de zi 
eu zi. imprimarea unui caracter 
concret, dinamic, muncii de condu
cere și de organizare a activității 
de conducere, a unui spirit revolu
ționar privind promovarea cu în
drăzneală a metodelor noi de mun
că. înlăturarea ou exigență a oricăror 
neajunsuri. Hotărîrile și măsurile a-

C.C.
a-

al P.C.R.

doptate ilustrează astfel convingător 
preocuparea fermă și consecventă a 
conducerii partidului pentru îmbi
narea sarcinilor creșterii economico- 
sociale a patriei cu măsuri organi- 

■ zatorice și legislative de natură să 
asigure condițiile optime de afir
mare a inițiativei și capacității crea
toare a maselor, de adîncire, în 
toate sectoarele vieții noastre so
ciale, a principiilor democrației so
cialiste.

în vastul și complexul program 
elaborat de plenară, un loc impor
tant ii ocupă perfecționarea activi
tății comitetelor județene, munici
pale și orășenești de partid, îmbu
nătățirea controlului de partid și de 
stat, concepute ca un instrument 
Concret de acțiune in vederea reali
zării sarcinilor propuse, a intensifi
cării procesului de îmbunătățire a 
activității în toate domeniile.

După cum este cunoscut, in ulti
mii ani. partidul a acționat cu per
severență ca in toate ■ sectoarele 
vieții .social-economice să se extin
dă și să se generalizeze principiile 
muncii și conducerii colective, mi- 
litînd in același timp pentru întă
rirea răspunderii personale in ac
tivitatea de conducere, ca o condiție 
a lărgirii democratismului socialist 
și a creșterii eficacității actului de 
conducere. Crearea unor organis
me de conducere colectivă — comi
tetele și. consiliile oamenilor mun
cii, adunările generale ale salariate
lor etc. — precum și Îndeplinirea de 
către aceeași persoană a unor func
ții pe linie de partid și de stat 
și-au dovedit pe deplin justețea prin 
participarea largă a maselor la în
făptuirea planurilor economice, prin 
coordonarea mai bună a 
ceea ce s-a răsfrint, în 
stanță, în obținerea, an 
unor rezultate superioare 
tarea industriei, științei.
rii, vieții social-culturale etc. Sin- 
tetizind această experiență, rapor- 
tînd-o la complexitatea actualei 
etape, legind-o strîns de sarcinile 
realizării înainte de termen a cin
cinalului, recenta plenară a Comi
tetului Central al P.C.R. o îmbogă-

țește, îi conferă o și mai largă sferă 
de aplicabilitate.

însușindu-și indicațiile, aprecie
rile, orientările cuprinse in expune
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
plenara a hotărît, după cum se cu
noaște, ca la comitetele județene, 
municipale și cele orășenești de 
partid, inclusiv la sectoarele muni
cipiului București, secretarii cu pro
blemele economice, precum și cei 
cu probleme de propagandă să fie 
recomandați spre a fi aleși in func
țiile de vicepreședinți ai consiliilor 
populare, iar secretarii ou probleme 
organizatorice — ca secretari ai con
siliilor Frontului Unității Socialiste. 
Această măsură creează posibilita
tea asigurării unui caracter 
nitar conducerii, va contribui Ia 
rezolvarea intr-un spirit eficient a 
multiplelor probleme și sarcini pe 
care le ridică îndeplinirea progra
mului elaborat de plenară. Practica 
a demonstrat că numai o conducere 
directă, strîns legată de viață, în

(Continuare în pag. a IV-a)
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La uzina „Laromet" din Capitală au loc ample lucrări de dezvoltare a capa
cităților de producție. In imagine : noua hală de laminate extrudate do
tată cu mașini și utilaje de înalt nivel tehnic, care vor permite aplicarea 

unor tehnologii moderne de prelucrare a metalului

AU ÎNDEPLINIT PLANUL 
ANUAL

• Colectivul Fabricii de antibiotice 
din Iași și-a îndeplinit sarcinile a- 
nuale de plan la producția marfă 
încă de la 2 decembrie. Totodată, au 
fost realizate angajamentele asumate 
in întrecerea socialistă in cinstea 
aniversării republicii : 42,9 milioane 
lei la producția globală și 28 milioa
ne lei la producția marfă. De aseme
nea, s-au înregistrat beneficii supli
mentare în valoare de 6 milioane lei 
și economii la prețul de cost de 2,9 
milioane Iei. La producția fizică s-au 
realizat peste 
4 114 milioane 
rivați, 824 kg 
vați. 5 750 kg

montată a cantitate de utilaje apro
ximativ egală cu cea însumată de 
obiectivele ce compun partea româ
nească a Sistemului hidroenergetic și 
de navigație Porțile de Fier.

CIMENTIȘTII DIN BICAZ RE
DUC CHELTUIELILE DE 

PRODUCȚIE

activității, 
ultimă in- 
de an, a 
in dezvol- 
agricultu-

SITUAȚIA
ARATURILOR
DE TOAMNA
impune mobilizarea,

în continuare, a tuturor
forțelor pentru

grăbirea lucrărilor

A rămas pentru totdea
una de domeniul trecutu
lui trista zicală „popor să
rac in țară bogată" prin 
cafe erâ 'cârâCtf'rîz'ătă 'si-' 
tuația oamenilor muncii 
in România burghezo-mo- 
șierească. Astăzi, ale po
porului muncitor sint mi
nele și sondele, fabricile 
și băncile, pădurile și re
coltele de pe nesfîrșitele 
ogoare, tot ceea ce există 
și se creează într-o țară 
pe care el și-o dorește și 
o face mereu mai puter
nică, mai prosperă. Deți- 
nînd în miinile sale pute
rea politică și. bizuindu-se 
pe proprietatea socialistă, 
poporul român este singu
rul in măsură să decidă 
asupra propriilor destine, 
să-și orinduiască viața așa 
cum ii dictează interesele 
lui.

Constituind baza econo
mică a suveranității sta
lului, a independenței sale 
politice, proprietatea so
cialistă se înfățișează ca 
un complex unitar și in
divizibil. Ca urmare. în
făptuirea telurilor funda
mentale spre care socie
tatea noastră se îndreaptă 
cu fermitate se realizează 
prin cuprinderea in plan, 
ca un tot unitar, armo
nios, echilibrat, a tuturor 
sectoarelor producției ma
teriale, a tuturor regiuni
lor țării.

Pe baza proprietății so
cialiste s-au făurit unita
tea și coeziunea politică. 
a întregului popor, unitate 
ce constituie o uriașă for
ță de progres a societății 
noastre. în care republică 
burgheză, oricit de demo
crată s-ar socoti ea, se 
poate vorbi de o unitate 
de acțiune și voință a în
tregului popor ? Proprie
tatea privat capitalistă, 
aflată la temelia econo
mică a republicilor bur
gheze. generează inevita
bil interese divergente.

După cum se știe, in 
republica noastră, prin na
ționalizarea principalelor 
mijloace de producție m 
iunie 1943. proprietatea so
cialistă a devenit prepon
derentă, forma de relație 
conducătoare în economia 
țării. Pe această bază a 
devenit posibilă dezvolta
rea planică. proporțională 
a economiei, impulsiona
rea avîntului forțelor de 
producție prin promovarea 
consecventă a politicii de 
industrializare, prin infăn- 
tuirea vastului proces de

cooperativizare a agri
culturii.

Proprietatea cooperatis
tă a apărut prin unirea 
treptată, pe baza liberului 
eonsimțămint. a micilor 
producători in cooperative 
agricole și cooperative 
meșteșugărești. încheierea 
în uirmă cu un deceniu a

bru al societății, alături 
de calitatea de producător, 
— a aceleia de proprie
tar al mijloacelor de pro
ducție.

Instaurarea relațiilor de 
producție socialiste in 
întreaga noastră econo
mie națională a creat 
condiții favorabile pentru

plan, printre altele, 
MUI penicilină și de- 
streptomicină și deri- 

tetraciclină și derivați, 
99 kg aureociclină și 
eritromicină.

• Prima zi a lunii 
acest an a marcat, în 
talurgi.știlor și chimiștilor de la Uzi
na metalurgică de metale neferoase 
din Zlatna, un important succes — 
realizarea planului de producție pe 
anul 1972 cu 30 de zile mai devreme, 
în perioada care a mai rămas pină la 
finețe anului se va realiza, peste plan, 
o producție de aproximativ 25 milioa
ne lei.

• Uzina de fabricații, reparații și 
montaj în agricultură din Arad anun
ță îndeplinirea integrală a planului 
anual la producția globală, marfă și 
pe sortimente. Pină la sfirșitul anu
lui, colectivul uzinei va realiza su
plimentar o producție globală in va
loare de 12 milioane lei și o produc
ție marfă de 13 milioane lei, îndepli- 
nindu-și astfel angajamentul anual 
asumat in întrecerea socialistă.

derivați, 69 kg

decembrie din 
activitatea me-

Cimentiștii din Bicaz, autorii ini
țiativei „Productivitatea orară maxi
mă, cu cheltuieli minime" au produs 
peste plan, pină la 5 decembrie, 
23 700 tone ciment, față de 16 000 tone 
cit prevedea angajamentul acestui 
colectiv luat în cinstea aniversării 
republicii. Concomitent, ei au obți
nut rezultate de seamă în domeniul 
creșterii eficienței economice. Bună
oară, prin reducerea consumului spe
cific de energie electrică, de combus
tibil, corpuri de măcinare și de azbo
ciment, s-a înregistrat o scădere a 
prețului de cost cu peste 370 000 lei. 
Astfel, pentru obținerea fiecărui ki
logram de clincher s-a consumat, 
pină acum, mai puțin combustibil cu 
14 kilbcalorii și cu un kWh energie 
electrică pe fiecare tonă de ciment, 
în total, la cheltuielile de producție 
s-au înregistrat eoonomii de aproape 
500 000 lei.

SCHIMBURI DE ONOARE 
ALE TINERILOR

/

REPUBLICA NOASTRĂ SOCIALISTA

Trăsături definitorii, instituții fundamentale (V)

PROPRIETATEA
SOCIALISTA

temelia
economică
a societății

noastre

COOPERATIVELE AGRICOLE

in 
fost 
cele 

cuceriri

STADIUL ARATURILOR DE TOAMNĂ ÎN
Cifrele reprezintă procentul realizat pină la data de 5 decembrie a.c.

în pagina a lil a, corespondente din iudețele 
Galați și Ialomița

cooperativizării agricul
turii a marcat generali
zarea proprietății socia
liste și, ca atare, a rela
țiilor de producție socia
liste în întreaga noastră 
economie.

Astfel, 
noastră a 
una din 
seamă
oamenii muncii, 
in persoana fiecărui meni-

republica 
înfăptuită 

mai de 
pentru 

reunirea

participarea. Pe baze de
mocratice, a tuturor oa
menilor muncii la înfăp
tuirea măsurilor 
perfecționare a 
de proprietate.
proces are un 
complex, vizînd, 
parte, dezvoltarea 
tativă și calitativă a con
ținutului material al pro
prietății, iar pe de altă 
parte, perfecționarea re-

de 
relațiilor 

Acest 
caracter 
pe de o 

canti-

lațiilor sociale de pro
prietate. Tocmai aceste 
aspecte intim condițio
nate constituie esența 
pt'ogramului de perfecțio
nare a conducerii și 
organizării economiei sta
bilite de Conferința Na
țională din 1967. de Con
gresul al X-lea, de 
Conferința Națională din 
acest an și de recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. 
Partidul ține permanent 
seama de adevărul că, 
prin însăși esența ei. pro
prietatea socialistă nece
sită integrarea organică 
a maselor in activitatea 
de organizare și condu
cere a producției, partici
parea directă a celor ce 
muncesc la 
deciziilor 
dezvoltarea 
socială.

Experiența celor 25 de 
ani de construcție socia
listă atestă că izvorul bo
găției și puterii societății 
noastre, forța de ascensiu
ne rapidă pe drumul so
cialismului îl constituie 
dezvoltarea proprietății 
socialiste sub ambele ei 
.forme. De aici .decurge o-, 
bligația pentru toți cetă
țenii țării de a participa 
din plin, prin muncă sus
ținută, la efortul colectiv 
de dezvoltare accelerată a 
proprietății socialiste.

Grija fiecărui' cetățean 
al republicii pentru soar- 

• ta proprietății socialiste 
decurge și din faptul că 
aceasta constituie baza ri
dicării nivelului de trai al 
întregului popor. Societa
tea noastră nu dispune de 
altă sursă pentru ridica
rea nivelului de trai decit 
munca tuturor membrilor 
ei. valorificarea la maxi
mum a potențialului ei e- 
conomic.

în efortul susțiput pen
tru continua dezvoltare a 
proprietății socialiste este 
necesar ca măsurile de 
natură organizatorică și 
legislativă întreprinse în 
ultimii ani să se îmbine 
cu o stăruitoare muncă 
politico-ideologică, pentru 
a forma la fiecare cetățean 
înalta responsabilitate față 
de apărarea avutului ob
ștesc. față de lărgirea pro
prietății socialiste. Progra
mul educației socialiste 
elaborat de partid ne dă 
certitudinea că tot mai 
puternic fiecare cetățean 
al republicii va fi convins 
că bunul obștesc este su
premul său bun.

RITM INTENS DE MONTAJ 
PE ȘANTIERUL TERMOCEN

TRALEI DIN ROVINARI
La Rovinari a începui montajul 

primului turboagregat de 330 MW. Se 
asamblează detaliile primelor două 
cazane de 1 035 tone abur pe oră, lu
crări prevăzute pentru cea de-a doua 
etapă de construcție a centralei ter
moelectrice respective. Recent, aici a 
fost montată cea de-a 50 000-a tonă 
de utilaje și instalații termoenerge- 
tice. Pină acum, pe șantierul acestei 
mari unități termoenergetice a fost

Tinerii din județul Arad cinstesc 
prin noi și însemnate succese în 
muncă apropiata aniversare a repu
blicii. Astfel, la uzina de vagoane, 
uzinele textile, uzina de strunguri, 
uzina de fabricații și reparații și în 
alte întreprinderi au fost organiza
te schimburi de onoare ale tineri
lor. in cadrul cărora s-a obținut o 
producție suplimentară de aproape 
100 000 lei. Zilele acestea, tinerii din 
organizația U.T.C. a centrului de 
proiectare de la uzina de vagoane 
au declanșat o lăudabilă acțiune. Ei 
au trecut la proiectarea „vagonului 
tineretului". La rândul lor. uteci știi 
din cadrul întreprinderilor „Ștrun- 
gul“, U.F.R.M.A. și uzina de vagoane 
au pornit inițiativele : ..utilajul cel 
mai bine întreținut", „pină la sfir
șitul, anului, nici o piesă rebutată, 
nici un minut irosit !“

luarea tuturor 
care privesc 
economică și

ALMANAHUL
SCÎNTEIA“ 1S73

La aceste întrebări adresate redacției in ultimele zile, 
două răspunsuri pentru toți cititorii în pag. a IV-a și a V-a

CASELE NOASTRE
in care statul a investit sume considerabile
nu pot face casă bună

cu
— Da, recunosc, eu 

sint omul care a făcut 
200 de cereri, contes
tații și sesizări pe a- 
dresa întreprinderii de 
reparații „Colentina" ! 

• — 200 de reclama
ții ? ! — pare un caz 
unic.

— Și stilul de lucru 
cu publicul pe care il 
practică funcționarii și 
meseriașii de la „Co
lentina" pare unic : 
nu-ți rezolvă cererea 
și atunci faci alta. Dar 
zadarnic. Au obiceiul 
să te poarte cu vorba 
și pe 
amină...
rile de construcții și 
reparații, de adminis
trare a fondului loca
tiv ar trebui 

. pentru casele 
locuim ceea 
policlinicile 
populație : 
sănătate,
gire a vieții. Dar în
treprinderea respecti
vă, din sectorul II. 
pare mai degrabă spe
cializată în colecționa
rea reclamațiilor.

Cele relatate sint 
doar spicuiri dintr-un 
dialog mai lung cu 
L. Rusu, locatar în 
imobilul nr. 73 de pe 
strada Tunari. în fața 
unor astfel de decla
rații. unul dintre di
rectorii întreprinderii 
de administrație lo- 
cativă „Colentina" 
(I.C.R.A.L.). care mă 
însoțea, a încercat, ce 
e drept, să dreagă lu
crurile :

— Tovarășe Rusu. 
stai puțin, nu e chiar 
așa...

Dar ce mai putea fi 
dres ? în biroul de

drumuri. te 
întreprinde-

să fie 
in care 
ce sint 

pentru 
centre de 

de prelun-

neglijența
registratură de Ia 
I.C.R.A.L. se odihneau 
în bună ' pace 38 000 
(treizeci și opt de mii) 
de cereri, reclamații, 
contestații, sesizări 
(„recolta" pe ultimele 
11 luni). Se înțelege de 
la sine că timpul nu-ți 
poate permite lectura 
și analiza amănunțită 
a tuturor tomurilor

Practici 
care diminuează 

activitatea 
întreprinderii 
de construcții, 

reparații 
și administrație 

locativă

depozitate la registra
tura I.C.R.A.L. Am ci
tit. totuși, o 
dintre cererile și re- 
clamațiile mai 
pete. Iată o mostră : 
Ion Catană din șos. 
Afumați nr. 88 scrie 
pe scurt : ..Referitor la 
cererea 
reparație 
I.C.R.A.L. 
cu nr. de 
5 088. la 
revenire la prima 
rere, cu nr. 1 544, 
1969. cu cererea 
revenire la a doua 
rere. înregistrată 
numărul 2 225. cu altă 
cerere de revenire la 
o a treia cerere. înre
gistrată cu numărul 
2 158“...

parte

proas-

mea pentru 
depusă Ia 

în... 1965 (!), 
înregistrare 
cererea de 

ce- 
din
de 

ce-
cu

Cereri, sesizări, re
veniri, reclamații. Di
rectorii I.C.R.A.L. 
„Colentina" — Aurel 
Bălălău și Luea Stăn- 
cănescu, cit și ingine
rii șefi ai aceleiași în
treprinderi — I. An
drei și I. Hîrșulescu — 
au căutat la inceput 
să diminueze gravita
tea faptelor, împin
gi nd lucrurile pe 
panta greutăților o- 
biective (existente, de 
altfel, și la care ne 
vom referi la timpul 
cuvenit), 
cercetate, 
țările cu 
chiar din 
conducătorilor 
prinderii 
a reieșit însă necesi
tatea de a căuta sursa 
reclamațfîlor în pri
mul find in mecanis
mul relațiilor dintre 
I.C.R.A.L. și public. 
Să exemplificăm. Am 
analizat Ia fața locu
lui un caz. I.C.R.A.L. 
„Colentina" execută o 
lucrare 
pe str. 
40. Ne 
cognito 
pectivă. O primă con
statare : lucrarea tre
buia terminată de 
mult. în 1971 (după 
propriile angajamente 
ale I.C.R.A.L.). dar nu 
va fi

, in 1972. 
pe tot șantierul 
crează un singur om.

— De fapt sintem 
doi, ne informează

Din actele 
din consul- 
cetățenii și 
afirmațiile 

intre- 
„Colentina*

de construcție 
Dogarilor nr. 
deplasăm in

ia adresa res-

terminată nici 
Deocamdată, 

Iu

Gh. GRAURE

(Continuare 
in pag. a Il-a)
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Arheologie... 
din avion

La prima vedere — un pa
radox. Și totuși, această nouă 
metodă — fotointerpretarea ar
heologică (fotografierea obiecti
vului arheologic din avion și, 
apoi, interpretarea imaginii) — 
aplicată pentru prima dată la noi 
in țară de Alexandru-Simion 
Ștefan, cercetător la Institutul 
de arheologie din Capitală, a 
dezlegat in bună măsură enig
mele cetății Noviodunum. de lin
gă Isaccea. înlocuind uneltele 
specifice arheologului cu apara
tul de fotografiat, cercetătorul a 
obținut, din avion, o imagine de 
ansamblu asupra cetății, pe care 
de la sol nu ar 
niciodată. Astfel pe 
s-au putut descifra 
rinț.ă contururile zidurilor cetă
ții, existența a 3 linii defensive 
alcătuite din valuri de pămint și 
șanțuri, precum 
murilor romane 
cetate.

fi avut-o 
fotografie 
cu ușu-

și traseul dru- 
de acces spre

I Tatăl fiului
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rătăcitor era 
vinovatul

ln stația C.F.R. Galați erau 
cercetați de organele de miliție 
minorii Laurențiu Majaru. Mir
cea Constantinescu și Lucian 
Teodorescu. toți din Birlad. Se 
urmărea, de fapt, elucidarea îm
prejurărilor in care fusese săvir- 
șită o spargere in același oraș. 
Asupra lor s-a găsit suma de 972 
lei. Ulterior s-a stabilit că nu ei 
erau autorii spargerii. Totuși, 
cum au justificat banii ? Lau
rențiu Majaru, de 15 ani, a sus
tras la plecarea din casa părin
ților 1 700 lei — sumă, s-a con
statat apoi, de o proveniență 
dubioasă. Tatăl minorului, pe 
nume Constantin Majaru, vinzi- . 
tor. la un magazin Agrocoop din 
Birlad, a încasat cu o zi înainte 
un plus de 1 700 lei, exact banii 
furați de fiu, rezultați din Vin- 
zarea a circa 500 de păsări. A 
udat păsările cu apă și, astfel, 
marfa vie a tras -mai greu la 
cintar. O modalitate ingenioasă 
de a înșela cetățeanul. Fiul a 
spus-o intrucît în acea zi își aju
tase tatăl la vinzarea păsărilor.

Ortaci 
„de

într-una din zile, Nistor Doha- 
ra, de la exploatarea minieră 
Ghelar. a fost victima unui grav 
accident. Salvarea pacientului, 
care avusese o puternică hemo
ragie, depindea de o iminentă 
transfuzie. Ca la comandă, la a- 
pelul lansai de 
Cruce Roșie din 
s-au prezentat 20 de donatori; 
toți „ortaci" ai celui accidentat. 
Printre ei, Ilie Gheorghe, Vasile 
Scînteie și Vasile Moga. Ei nu 
mai donaseră niciodată singe, 
dar, față de primejdia în care se 
afia colegul lor, n-au avut nici 
o ezitare. Epilogul ? De curind, 
în urma îngrijirilor primite, N.D. 
a revenit în mijlocul tovarășilor 
săi de muncă, de-acum ortaci 
„de singe".

Imprudență 
tragică

S-a intimplat în comuna lanca, 
județul Olt. Intr-o dimineață, 
soția locuitorului Ion Crecea, do
rind să aprindă focul, a aruncat 
petrol dintr-un bidon de 10 litri, 
pe jumătate gol, peste flacără. In 
acel moment s-a produs o explo
zie, lichidul s-a împrăștiat și a 
sărit pe cei ce erau in cameră. 
In urma acestui tragic accident, 
trei copii — Mirela, Dorina și 
Aurelia, de 3, 5 și 15 ani — pre
cum și bunica acestora, și-au 
pierdut viața. Părinții fetițelor 
au suferit și ei arsuri grave.

Cu ce arme 
vînați ?

în ultima vreme, organele de 
miliție din județul Timiș, în co
laborare cu reprezentanți ai 
asociației județene a vînătorilor 
și pescarilor sportivi, au efec
tuat un control al armelor de 
vinătoare aflate in posesia vînă
torilor din județ. Din cele peste 
1 600 de arme verificate, 138 pre
zentau defecțiuni ce puteau pune 
in pericol viața posesorilor lor. 
Bineînțeles, toate aceste arme au 
fost ridicate spre a fi... casate. 
Spre binele vinătorilor 
acum sînt în siguranță.

Ancheta

comitetul de 
întreprindere,

n-a mai 
avut loc

care

Zilele trecute, Mircea Teodo- 
siu din București, str. Robescu 
Radu, nr. 23, a făcut unele cum
părături de la magazinul „Ali
mentara" din Piața tancului. A- 
juns acasă, la despachetarea 
mărfurilor, a găsit spre marea 
sa surprindere și un pachet con- 
ținînd... suma de 24 500 lei. S-a 
întors imediat la magazinul a- 
mintit și a predat banii pină la 
ultimul leu. Ce se intimplase ? 
La ora închiderii magazinului, 
casiera unității, Aurelia Vidran, 
după ce a făcut monetarul, a 
împachetat banii și i-a lăsat pe 
o masă, situată lingă casa de 
marcat, unde se aflau și mărfu
rile cumpărate de Mircea Teo- 
dosiu. Acesta, din greșeală, pu
sese insă in sacoșă și pachetul 
in care a găsit banii. Intre timp, 
responsabilul magazinului anun
țase miliția că s-au furat din 
unitate 24 500 lei. Ancheta în
cepută de organele de resort n-a 
mai fost necesară.

Rubrică redactată de : 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 
fi corespondenții „Scînteii"

„llom acționa ca fermitate si consecventă pentru Înfăptuirea hatăririlar
Plenarei C.C. al P.C.R., pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen11
Delegații și participanții la lucră

rile conferinței de dare de seamă si 
alegeri, reprezentind peste 6 000 de 
comuniști din întreprinderile și insti
tuțiile județului Ilfov, făcindu-se e- 
coul năzuințelor oamenilor muncii 
din unitățile lor, și-au exprimat și cir 
acest prilej, deplina adeziune la poli
tica internă și internațională a parti
dului nostru. ..Această adeziune — se 
arată in telegrama adresată C C. al 
P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— o dovedim prin .fapte, raportin4- 
du-vă că. pe 11 luni ale acestui an, 
planul de producție in unitățile 
noastre a fost realizat in proporție 
de 102 la sută, creindu-se premisele 
realizării planului pe 1972 in jurul 
datei de 15 decembrie a.c. Mobilizați 
de sarcinile trasate de Plenara Co
mitetului Central al P.C.R. din 20—2! 
noiembrie a.c., de vibrantele chemări 
cuprinse în expunerea rostită de 
dumneavoastră, vă asigurăm, iubite 
conducător, că sintem gata, unanim și 
ferm, să îndeplinim cu cinste toata 
angajamentele asumate de unitățile 
noastre productive in cinstea ju
bileului republicii, să ne sporim par
ticiparea la nominalizarea și așezarea 
pe baze științifice a planului pe 1973, 
an hotăritor pentru realizarea cinci
nalului înainte de ^termen".

..Alături de 'întregul popor mun
citor. colectivele de muncă din între
prinderile orașului nostru — se arată 
in telegrama trimisă de conferința 
organizației orășenești de partid Ol
tenița — au reușit ca. în primele 11 
luni ale anului, să realizeze peste 
plan 33 milioane lei la producția 
globală și 10 milioane lei beneficii. 
Urmărind în permanență traducerea 
în viață a prețioaselor indicații date 
de conducerea partidului, unități ca:

Șantierele navale Oltenița, între
prinderea de industrie locală, 
I.G.C.L.. cooperativa meșteșugăreas
că „Dunărea" și-ău realizat planul 
pe anul 1972 cu 40 de zile înainte de 
termen, urmind ca pină la sfirșitul 
anului să realizeze suplimentar o 
producție-marfă in valoare de a- 
proape- 80 milioane lei. din care două 
motonave a 5 000 tone pentru export. 
Informăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
secretar general, că toate organiză

rii planului cincinal inainte de ter
men".

„în virtutea mandatului pe care 
ni l-au încredințat comuniștii din 
organizațiile de bază ale orașului 
nostru, conștiențl de importanta fără 
precedent a momentului de mare 
răspundere pe care-1 trăim, convinși 
de justețea de atitea ori dovedită in 
faptă a cuvîntului partidului, noi, 
participanții la conferința de dare de 
seamă și alegeri a Comitetului oră
șenesc de partid Vișeul de Sus, ra-

care dispunem prin utilizarea mai 
rațională a fondului material finan
ciar, planul de stat și local a fost 
realizat in proporție de 102,7 la sută, 
producția-marfă vindută și încasată 
a însumat 105,2 la sută, producti
vitatea muncii s-a ridicat la 103.2 
la sută față de cifrele initial îmbu
nătățite.

Vă asigurăm, și prin noi transmi
tem și voința tuturor comuniștilor și 
celorlalți oameni ai muncii — ro
mâni, germani, maghiari, ucraineni

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

țiile de partid din întreprinderi și 
instituții, toți oamenii muncii au 
dezbătut și aprobat cu entuziasm și 
deplină satisfacție hotăririle adop
tate de Plenara C.C. al P.C.R. din
20—21 noiembrie 1972, stabilindu-si 
programe de acțiuni concrete care, 
traduse in viață, vor asigura obține
rea unor rezultate mult superioare.

în numele tuturor comuniștilor și 
a celorlalți oameni ai muncii din 

organizația orășe- 
conducerea superi- 
pe dumneavoastră

orașul Oltenița, 
nea.scă asigură 
oară de partid, 
personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că va munci în continuare cu aceea.și 
abnegație și dăruire, că va acționa 
cu hotărire și entuziasm pentru mo
bilizarea tuturor resurselof umane si 
materiale în vederea realizării în 
condiții cit mai bune a prevederilor 
planului pe 1973, an hotăritor în 
crearea condițiilor necesare reali ză-

portăm Comitetului Central, condu
cerii superioare de partid, dum
neavoastră personal, tovarășe secre
tar general. îndeplinirea și depășirea 
prevederilor sporite ale planului de 
producție și de investiții pe primele 
11 luni ale anului 1972, precum și 
realizarea exemplară g tuturor ac
țiunilor cultural-obștești pe care și 
le-au prepus oamenii muncii de aici, 
comuniștii și deputății — se arată 
în telegrama adresată Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Față de 1970, primii doi 
ani ai cincinalului au însemnat, pe 
ansamblul industriei orașului, un 
spor de 40.5 la sută, productivitatea 
muncii a crescut cu 25.2 la sută. Pri
mele 11 luni de activitate economi- 
co-productivă s-au încheiat cu re
zultate pozitive, ca urmare a folo
sirii mai judicioase a rezervelor de

și de alte naționalități — că vom 
\participa și mai activ la eforturile 
pe care le face întregul popor de a 
aduce România la nivelul țărilor ce
lor mai dezvoltate, de a edifica so
cietatea socialistă multilateral dez
voltată.

Apreciem, prețuim și urmăm ne
abătut indicațiile conducerii partidu
lui, activitatea prodigioasă a secre
tarului său general, care ne-a arătat 
cu atîta claritate și clarviziune im
perativul major al etapei pe care o 
străbatem : încetățenirea metodelor 
conducerii științifice și desfășurarea 
bătăliei uriașe pentru cucerirea tu
turor cunoștințelor.

Sintem cetățeni ai unui străvechi 
meleag românesc, trup din trupul și 
singe din sîngele patriei. Maramure
șul — muzeu viu și Maramureșul — 
șantier cunosc o îngemănare pito

rească a farmecului poetic al tradi
țiilor populare de veacuri eu suflu! 
nou al contemporaneității. De aici, 
de la fruntarii de țară, ne unim 
glasul și eforturile, mindri că trăim 
vremuri care vor cintări greu in 
făurirea României de miine. sub 
conducerea înțeleaptă a unui partid 
care și-a înscris pe stindardul de 
luptă fericirea omului".

ln telegrama participanților la 
conferința organizației orășenești de 
partid Urziceni se arată : Călăuziți de 
luminoasele directive ale Congresu
lui al X-lea al Partidului Comunist 
Român și de documentele elaborate 
de. Conferința Națională, raportăm 
conducerii superioare de partid, per
sonal dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că sarcinile economice și 
social-politice au fost realizate de 
oamenii muncii din oraș și comunele 
subordonate comitetului orășenesc de 
partid la nivelul cerințelor actuale. 
Ampla analiză făcută în cadrul a- 
cestei conferințe a scos în evidență 
noi posibilități și resurse materiale 
de care dispunem in vederea obținerii 
unor rezultate calitativ superioare, 
pentru realizarea planului cincinal 
in patru ani și 6 luni, concretizate 
intr-un spor al producției globale de 
115 milioane lei și ne exprimăm ho- 
tărirea de a munci cu toate forțele 
pentru traducerea in fapte a anga
jamentului nostru.

Comuniștii și oamenii muncii din 
orașul nostru asigură Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român 
și pe dumneavoastră personal, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că vom de
pune eforturi sporite pentru îndepli
nirea sarcinilor trasate in făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate, pentru înflorirea și propășirea 
României socialiste.

CASELE 
NOASTRE

(Urmare din pag. I)

La invitația „Scînteii**

ClfirORII AU PRELUAT
CARNETUL DE REPORTER

Ziarul nostru oferea cititorilor săi, în urmă cu cîteva 
zile, carnetul de reporter. Azi sintem în măsură să ne oprim 
la primele consemnări ale reporterilor-cititori care înfăți
șează faptele deosebite aie tovarășilor lor, realizările co
lectivelor în care trăiesc, episoade emoționante de muncă 
așternute pe hîrtie cu mîndrie patriotică, în acest an jubi
liar al republicii. Așadar, încredințăm tiparului primele 
mesaje sosite la redacție.

De șapte ori mai bogati
Bătrîna mea comu

nă natală — Șoimari, 
județul Prahova — a 
împlinit 450 de ani. E- 
ram copil și visam să 
avem in Șoimari o 
școală mare, fru
moasă, încălzită. Vi
sul s-a împlinit ' in 
anii republicii. E- 
ram elev și tata mă 
ducea cu „poștalionul" 
tras de „Suru" la li
ceul din Ploiești. Dru
mul pină dincolo de 
Matița ? Prin albia 
cind nisipoasă, cind

pietroasă a Lopatnei. 
Visam șoseaua dreap
tă, frumoasă, care să 
lege și aceste locali
tăți. S-a făcut șoseaua 
de asfalt in acești ani 
ai republicii. Pe ea, 
din oră in oră. circulă 
autobuzele pină la 
Ploiești.

Visau șoimărenii dis
pensar medical, casă 
de nașteri, cămin cul
tural, bibliotecă, ma
gazin universal, par
cul de odihnă. într-un 
sfert de veac, toate

acestea s-au înfăptuit. 
Cu miinile, cu hărni
cia fiecăruia. Și sint 
convins că urmașii 
noștri vor face și mai 
mult. Pentru că anii 
republicii sint fiecare 
in parte de șapte ori 
mai bogați în fapte 
decit toți ceilalți ai 
bătrînei noastre co
mune.

Gh. VASILESCU 
jurist, Șoimari, 
județul Prahova

14 ore cît 5 zile
trăite la înaltă tensiune

Zilele acestea au 
fost vitrege cu colec
tivul Centralei hidro
energetice Stejaru, 
din cascada Bistrița. 
Frigului de afară, i 
s-a adăugat și revizia 
tehnică urgentă la ma
șinile 5—6. întreaga 
centrală, conectată la 
sistemul energetic na
țional. trebuia oprită. 
Executarea reviziei 
după tehnologia cla
sică cerea evacuarea 
întregului lac de a- 
cumulare de la Pin- 
gărați. Adică, un vo
lum util de aoroape 3 
milioane metri cubi 
apă.

Doi oameni, doi co
muniști s-au încume
tat să ia pieptiș greu
tățile, să lupte împo
triva metodelor clasi

ce. propunind o solu
ție originală : instala
rea unui batardou 
care să rețină pătrun
derea apei in sala ma
șinilor și lucrul in 
condiții de funcționa
re parțială a uzinei. 
Acești oameni se nu
mesc Vasile Ciobanu, 
care a acționat ca sca
fandru, și ing. Mircea 
Cărpușor, care a diri
jat intreaga opera
țiune de la suprafață, 
în timp ce scafandrul 
fixa batardoul de cau
ciuc la locul cerut, o 
altă echipă de lăcă
tuși acționa energic 
cu pompele in bazinul 
de liniștire pentru a 
evita apariția presiu
nii. S*a muncit aștr 
fel, in condiții impu
se de presiunea apei

și de frigul de afară. 
,timp de 14 ore conti
nuu. 14 ore in loc. de 
5 zile cit ar fi durat 
intervenția după sis
temul clasic. Iar cind 
totul a fost gata, că
tre dispecerul ener
getic național a por
nit un mesaj : „Aici 
Stejaru ! . Mașinile 5—6 
sint disponibile pen
tru a funcționa in 
sistem". Un mesaj al 
muncii, al hărniciei 
pe care colectivul nos
tru îl dedică apropia
tei, aniversări a re
publicii.

Ing. Iile RADU
Centrala hidroener
getică Stejaru, 
județul Neamț

TREI DINTRE CEI MULTI
Pe scurt, cer îngăduința să notez in carnetul de 

reporter cîteva merite ale unor oameni pe care 
intreaga uzină ..Progresul" din Brăila ii stimează 
și prețuiește. Mai intii, despre :

Strungarul ION DIAC0NU.... str"?ga;
de meserie. Din 1959 in uzină. Așadar, nu-1 putem 
număra printre veterani. Cu toate acestea, lucrează 
la o mașină specială de strunjit cilindri hidraulici. 
Muncă de mare răspundere. Aici totul, se măsoară 
în microni. Etalon al preciziei cu care Ion Dia- 
conu.stă atît de bine, incit, pină acum, a cîștigat 
șapte, iițsigne de fruntaș. Și mai adăugăm ceva : 
cinstea de-a fi ales reprezentantul muncitorilor in 
consiliul oamenilor muncii.

Cazangiul PAVEL JIDOV. E aid din 
1940. Șef de brigadă. 7 insigne de fruntaș. 
Are la „activ" 28 de inovații care au adus 
pină acum 2.8 milioane lei economii uzinei, 
împreună cu brigada a realizat lucrări de înaltă 
tehnicitate destinate batardourilor de ,1a Bicaz, Ar
geș. Porțile de Fier. Se poate spune deci că munca 
cazangiilor lui Pavel Jidov o intilnim de fiecare 
dată cind sucim comutatorul electric și aprindem 
lumina.

Lăcătușul ANGHEL GHERCUȘ. Lucrea- 
ză in secția de construcții mecanice din 1933. 
Am putea scrie mult despre destoinicia aces- . 
tui om. Noi ne vom opri insă numai la
un singur fapt : toți cei trei copii ai săi 
au fost aduși în uzină să muncească cot la
cot cu tatăl, să continue tradiția muncitorească a 
familiei. Poate, la vremea potrivită, in acest colț < 
de pagină o să vă scriu și despre faptele feciorilor 
lui Anghel Ghercuș. Acum insă, mă opresc aici, cu 
părerea de rău că nu pot să vă scriu despre toți 
oamenii merituoși ai uzinei „Progresul".

Ștefan COMAN
șeful serviciului organizarea producției 
și muncii, Grupul de uzine 
utilaje de construcții-Brâila

WWW

Profesorul C. CREȚU ne-a trimis, în locul unei re
latări, această imagine care înfățișează brigada co
munistului Vasile Ghinuță — de pe Șantierul Hi
drocentralei de la Rm. Vîlcea — la înălțimea 
monolitului de beton care se ridică prin munca 

harnică și pasionată a constructorilor

Autorii recordurilor: tovarășii mei
Trăiesc și muncesc in mijlocul 

oamenilor care plămădesc oțelul. 
Sporirea zestrei de metal a pa
triei constituie pentru noi sarcina 
numărul unu. Nu am talentul 
scrisului, dar, in scurtele mele rin- 
duri, aș vrea să vorbesc despre 
cițiva din tovarășii mei de muncă, 
autorii unor recente recorduri in 
elaborarea oțelului. Iată despre ce 
este vorba.

Nu cu multă vreme în urmă, 
realizarea a 52 șarje in 24 de ore 
era considerată un prag peste care 
greu s-ar mai fi putut trece. Iată 
insă că la oțelăria LD pragul a-

cesta a fost trecut. S-au obținut 
57 de șarje in 24 de ore. Dar și 
acest record a trăit puțină vreme, 
fiind doborit. S-a ajuns astfel la 
elaborarea a 60 și, apoi, a 61 de 
șarje în 24 de ore, față de numai 
45—55 șarje cite se elaborau inain
te în mod obișnuit. Cum ? Acest 
succes poartă numele de tenaci
tate, destoinicie și abnegație, tră
sături dovedite cu prisosință de 
oțelari. Printre semnatarii recordu
rilor amintite aș vrea Să-i amin
tesc pe șeful schimbului A. ingi
ner Nicolae Pop, maistrul lăcătuș 
Petre Stanciu, lăcătușul Constan

tin Birău, turnătorul Ion Lupu, ad
junctul șefului de secție, inginer 
Dan Dulamă. cit și șeful secției — 
inginer George Drișcu. Ei, și ală
turi de ei ceilalți oțelari de pe 
platforma fierbinte a Galațiului, 
au reușit să oblige tehnica să 
producă astăzi mai mult decit 
ieri, iar miine, desigur, vor izbuti 
mai mult decit azi.

Alexandru STOICA 
prim-oțelar, oțelăria LD, 
Combinatul siderurgic Galați, 
Erou al Muncii Socialiste

Arhitectură modernă in orașul Craiova

„PROFESORUL
Se numește Aurel 

Pistol. Este comunist. 
Are 47 de ani. Din a- 
ceștia. 31 i-a petrecut 
în uzina noastră. Ca 
ucenic și muncitor. 
Acum ? Este șef de a- 
telier in secția de pre
lucrări mecanice. Me
reu este preocupat de 
două probleme : creș
terea tinerelor cadre 
și perfecționarea teh
nologiilor de produc
ție. . Iată citeva rezul
tate : pește 30 de ti
neri crescuți de Aurel 
Pistol, unii din ei lu
crători acum, stăpini 
pe meserie, ii zic „pro
fesorul". tn momentul 
de față, alți 6 tineri 
învață tainele mese
riei de la „profesorul" 
nostru.

Cît privește cea de a 
doua preocupare, am 
la indemină rezultate

le inovației privind 
indoirea intăriturilor 
și adaosurilor la bo
ghiuri. Aceasta aduce 
o economie anuală de 
circa 16 tone de me
tal. La economia de 
metal se adaugă și cea 
de manoperă. Deci. în 
total, se ajunge la cir
ca 109 000 lei economii 
pe an prin aplicarea 
inovației. Tot la 100 000 
lei se cifrează și eco
nomiile anuale obți
nute prin aplicarea 
..dispozitivului de în
doit etriere la boghiu- 
rile gondolă". conce
put de comunistul Au
rel Pistol împreună cu 
maistrul forjor Gheor
ghe Zait și forjorul 
Ludovic Pleșca, pre
cum și trecerea la 
„matrițarea inelelor 
labirint interioare" la 
boghiurile gondolă in

colaborare cu forjorul 
Ilie Pamfil.

Dar Aurel Pistol '-iu 
este singurul inova
tor al ' Nicolinei. Nu
mărul acestora ajunge 
acum la peste 1000. Ei 
au depus la cabinetul 
tehnic numai în anul 
in curs 54 de inovații, 
din care 28 s-au și a- 
plicat cu o economie 
anuală de peste 1 mi
lion lei.

De ce am scris mai 
mult despre Aurel Pis
tol ? Pentru că îl cu
nosc mai bine și mi-a 
venit mai ușor să-l în
fățișez in aceste rin- 
duri.

Constantin 
PETROV1C1 
tehnician la Uzina 
mecanică Nicolina- 
lași

omul prezent. Zugravul e plecat 
însă la o ședință (cind ai mii de ce
reri nerezolvgte îți mai poți per
mite și luxul să ții ședințe în 
timpul producției !).

— De cind lucrați amindoi aici I
— De șase zile.
— Arătați-ne exact, cu metrul, 

realizările. Directorul dv„ aici de 
față, este curios să le cunoască.

Ni se arată „realizările" : 12 mp 
de faianță aplicată în cea mai mică 
dintre încăperi.

— Bine, dar doi oameni puteau 
termina această lucrare la care cio
căniți de 6 zile în cîteva ore, în cel 
rtiult o zi. Ce-ați făcut în testul 
timpului ?

— Păi ce să facem...
Găsisem aceeași intolerabilă tără

gănare a lucrărilor de construcție și 
reparații și la punctele de lucru de 
pe str. Popa Petre, Galați, Emi- 
nescu, Șos. Afumați, str. Arghezi, 
Șos. Ștefan cel Mare, str. Fecioa
rei... Remarcasem un fapt pe care 
merită să-l subliniem : nicăieri nu 
lipseau materialele necesare con
strucțiilor sau reparațiilor. In 
schimb, lipseau oamenii de la locu
rile lor de muncă, iar cei prezepți 
ori stăteau la taclale, fumindu-și 
tacticos țigările, ori erau plecați pe 
undeva pe la cite o „ședință" din 
acelea despre care nimeni nu știe 
cu precizie unde au loc și cind o să 
se termine. Am ajuns de fapt la una 
dintre principalele cauze care ge
nerează tărăgănările in gospodări
rea fondului locativ, reclamații și 
sesizări : chiul cu toptanul, cu ziua, 
cu săptămina și cu luna. Lipsa unui 
control organizat, sistematic, cuprin
zător se resimte la I.C.R.A.L. mai 
mult ca orieînd. De lipsa de control 
profită cine vrea : A. lonescu, de 
pildă, tehnician la I.C.R.A.L. „Colen- 
tina“, vrea pentru „sufletul" lui 
niște bani nemunciți. Cum să facă 
el ? Nici una, nici două, pune con
diții beneficiarilor : „Dacă vreți să 
vă termin rapid lucrarea, dați-mi 
mie personal citeva sute de lei (in 
plus față de deviz — n.a.), dacă 
nu-mi dați, nu v-o termin nici la 
paștele cailor". Alții, cum ar fi C. 
Marin și C. Năstase, salariați la ace
eași întreprindere, abandonează lu
crările pe care le primiseră oficial 
de la întreprindere și-și deschid ei 
pe cont propriu alte șantiere de lu
cru — firește, cu materialele de con
strucții repartizate de întreprin
dere (! !). La toate acestea le pune 
capac o practică cvasioficială a 
I.C.R.A.L.-urilor : sute de șantiere 
sau puncte de lucru sînt deschise 
numai și numai cu scopul de a se 
putea raporta „începerea" lucrării 
planificate. Un caz : Anghel Ștefan, 
str. Calafat, nr. 76.

O a doua practică, soră de lapte 
cu prima : in goană după realizarea 
valorică a planului (dacă acest indi
cativ nu este realizat, personalul 
tehnico-administrativ nu primește 
integral salariul) se atacă „planifi
cat" lucrările .cu valoare mare. Cele
lalte trenează, se amină, se întind 
pe luni, pe ani. Defecțiunile- mici 
se. măresc, se întind ca o pecingine, 
fondul locativ, această inestimabilă 
avuție publică, suferă.

Indisciplina stimulată de lipsa con
trolului (in primul rind chiulul și 
angajarea unor lucrări particulare), 
deschiderea unei puzderii de puncte 
de lucru unde nu lucrează nimeni, 
tergiversarea lucrărilor cu valoare 
mică și a celor de finisaj — iată 
principalele deficiențe care însoțesc 
ca o umbră Întreprinderile de con
strucții, reparații și administrație lo- 
cativă, sursa principală a reclama- 
țiilor. înțelegem, situația nu poate fi 
schimbată peste noapte și nici in răs
timpul de citeva luni trecute de la 
publicarea unui alt articol pe aceeași 
temă (vezi „Scinteia" din 29 august 
1972). Ceea ce ne apare ca inexpli
cabil este faptul că pentru consoli
darea activității acestor întreprinderi, 
cu firmă nouă, dar cu beteșuguri 
vechi, nu s-a întreprins și nu se În
treprinde încă nimic. Cum se poate 
explica faptul că I.C.R.A.L. este lă
sată să patineze pe vechile urme ? 
O analiză mai atentă lămurește lu
crurile. I.C.R.A.L. aparține cite' pu
țin, mai ales cind e vorba de sarcini, 
și de consiliul popular de sector, și 
de direcția ei generală (nou înființa
tă), și de consiliul popular munici
pal. Practic, toate aceste foruri trag 
la răspundere I.C.R.A.L., ii dau sar
cini și indicații. Cind e insă vorba 
de ajutor concret — pentru aprovi
zionare, pentru asigurarea cadrelor 
necesare, pentru amenajarea depozi
telor — întreprinderea e pasată de la 
un for la altul. Greutățile obiective 
pe care le are efectiv I.C.R.A.L. în
mulțesc și ele numărul reclamațiilor, 
nemulțumirilor nejustificate. Vom 
ilustra și această afirmație cu două 
exemple. în fiecare vară, consiliile- 
populare (faptul e valabil pentru ori
care oraș) obligă întreprinderile de 
gospodărire a fondului locativ să în
trerupă timp de trei luni celelalte 
lucrări de construcție și reparație, 
pentru a revizui și reamenajia in 
exclusivitate școlile. Firește, e abso
lut necesar ca școlile să fie reparate. 
Dar de ce consiliile populare nu se 
ocupă in acest scop și de aprovizio
narea din timp a acestor întreprin
deri. de ce nu sint ajutate să-și eșa
loneze lucrările pe tot timpul anului 
(lucru posibil și verificat, practic), de 
ce nu li se dau proiecte la timp ? 
Iată intrebări care rămin pentru mo
ment fără răspuns.

La București, în special, a început 
să prindă rădăcini și o altă practică : 
toamna, toate I.C.R.A.L.-urile între
rup din nou propriile lucrări și in- 
cep să facă o muncă de cenușăreasă. 
Mai concret, sint trimise să finiseze 
lucrările marilor întreprinderi dc 
construcții ale consiliului populai 
municipal. E oare bine să abando
nezi propriile lucrări de reparații, 
unele foarte urgente, pentru a „șterge 
praful" pe unde au trecui alții ? Nu 
e bine, dar practica are un tilc : in 
timp ce lucrările de reparații, în
cheiate sau nu, sint înregistrate doar 
prin rapoarte mărunte, care de obicei 
nu trec granițele direcției generale, 
numărul apartamentelor trebuie ra
portat forurilor centrale. Dar in fond 
ce se ciștigă intr-o parte, se pierde 
in alta. Deci, mai mult se pierde !

Ce s-ar mai putea adăuga ? Por
nind de la ideea că statul tace efor
turi financiare mari pentru construc
ția de locuințe, activitate in plină 
dezvoltare, se simte nevoia unor În
treprinderi exemplare, capabile să 
gospodărească fără cusur fondul lo
cativ rezultat, dasele în care locuim. 
Iată de ce socotim că I.C.R.A.L.-urile, 
cu deficiențele lor subiective și obiec
tive, cu modul lor actual de organi
zare, trebuie supuse neintirziat unei 
analize atente. Socotim că analiza nu 
poate s-o facă decit consiliul popular 
municipal, care va decide și măsurile 
necesare întronării ordinii și discipli
nei în acest domeniu de activitate.

/
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VEȚI REALIZA Răspunzind la ancheta „Scînteii", 
directorii unor mari uzine

PREZINTĂ PROGRAMUL

DIN PRIMA
LUNĂ A ANULUI

DE ACȚIUNE PENTRU UN START BUN ÎN 1973 t

SARCINILE 
MAXIMALE 
DE PLAN?

La Plenara C.C. al P.C.R. din 20—21 noiembrie a.c. s-a 
subliniat necesitatea de a se asigura în fiecare întreprin
dere eșalonarea corespunzătoare, echilibrată a produc
ției pe trimestre și luni, încărcarea uniformă a capacităților 
de producție în tot cursul anului, înlăturarea practicii dău
nătoare a muncii „în asalt" la sfîrșit de lună sau trimestru. 
Ce și-au propus, concret, conducerile întreprinderilor în 
vederea unei eșalonări judicioase a sarcinilor de produc
ție pe anul 1973 ? Cum se acționează acum pentru ca, 
începînd cu prima lună a anului viitor, realizările să atingă 
cotele maximale ale planului ? lată problematica abor
dată în discuțiile cu conducătorii a trei unități industriale : 
ION SEMENESCU, directorul uzinei „Semănătoarea" din 
București, VASILE VASU, directorul Uzinei mecanice din 
Sibiu, și MIRCEA SIMOVICI, directorul Fabricii de rulmenți 
din Bîrlad.<________________

UZINA 
„SEMĂNĂTOAREA"

— „Deși pentru anul viitor, în uzi
na noastră — ne-a spus directorul 
uzinei „Semănătoarea" — este pre
văzută dezvoltarea secției de turnă
torie de fontă maleabilă, totuși, 
ca urmare a măsurilor preconi
zate ce vizează executarea aces
tor lucrări în paralei cu desfășu
rarea normală a procesului de pro
ducție, se va asigura o bună ritmici
tate în realizarea planului, in primele 
două trimestre urmind să fabricăm 
49.2 la sută din producția pla
nificată. Precizăm că am reușit 
să facem o eșalonare fizică con
cretă a comenzilor pentru întregul 
an. in funcție de campaniile agricole, 
de necesitățile de piese de schimb și 
de solicitările beneficiarilor externi".

Important este ca această Eșalonare 
să se respecte riguros. La această 
dată, toate mașinile și utilajele din 
sectoarele productive sînt încărcate 
complet. în mod echilibrat in 
cele trei schimburi. Face excepție 
sectorul de prelucrări mecanice, unde 
coeficientul de schimburi este de nu
mai 2,2 — și aceasta, ca urmare a 
lipsei de forță de muncă. Situația va 
fi înlăturată — ni s-a spus — 
din trimestrul II al anului viitor, 
cînd urmează să fie angajați in 
producție absolvenții celor două 
clase de strungari aflați acum în 
pregătire. S-au luat măsuri pentru 
eliminarea „strangulărilor" și crearea 
unui decalaj normal între toate sec
toarele uzinei, pentru organizarea mai 
rațională a unor fluxuri de producție 
și îmbunătățirea tehnologiilor de fa
bricație.

Referindu-se la aceste preocupări 
majore, directorul uzinei a precizat 
citeva din măsurile ce vor fi aplicate. 
Urmează să se monteze incă 4 strun
guri mari, să se modernizeze unele 
din strungurile mici, în vederea pre
lucrării unor piese mari, să se lăr
gească planul de colaborare pentru 

Încărcarea mai bună a strungurilor 
automate și semiautomate. Tot prin 
lucrări de modernizare se va realiza 
o presă cu masă mare, menită să în
locuiască o presă de 500 tone și, de 
asemenea, se vor reproiecta o ,serie 
de repere, în scopui executării lor pe 
prese mici. O atenție deosebită se va 
acorda organizării și amenajării flu
xului tehnologic la linia automată de 
formare, în secția turnătorie, moder
nizării cuptoarelor de forjă, raționa
lizării operațiilor de rectificat, reor
ganizării fluxului de montaj a sub- 
ansamblelor pe grupe de repere, or
ganizării liniilor tehnologice pentru 
variatoare și axe ș.a.

— Realizarea cu succes a sarcinilor 
de plan pe 1973 impune ca, încă din 
prima lună a anului, să se lucreze la 
nivelul producțiilor maxime prevă
zute, ne-a spus în încheiere directo
rul uzinei. Ca atare, de pe acum au 
fost încheiate toate debitările de ma
teriale necesare. întregii luni ianua
rie la fabricarea combinei C-12. La 
fel. pentru semănătoarea S.P.C.-6. co
menzile primului trimestru se află 
de pe acum în execuție tehnolo
gică.

UZINA 
MECANICĂ DIN SIBIU

Uzina mecanică din Sibiu este 
principalul producător de utilaje de 
presare și forjare din țară. Cum s-a 
rezolvat, deci, problema eșalonării 
sarcinilor de producție în anul 1973 ?

— „în primul rînd, din punct de 
vedere fizic — a precizat directorul 
uzinei — am efectuat o eșalonare 
concretă a comenzilor pe luni și tri
mestre, în concordanță cu termenele 
de punere în funcțiune a noilor ca
pacități de producție din diferite sec
toare. Pentru prima oară, în activita
tea uzinei, in anul viitor am prevă
zut executarea unui volum mai mare 
de producție, nu spre sfîrșitul anului, 
ea pînă acum, ei în trimestrele I și II. 
cind se va realiza 54 la sută din nu

mărul mașinilor de presare, forjare și 
de așchiere a metalelor stabilite să fie 
executate in întregul an.

Ca să prevenim unele lipsuri care 
au influențat în acest an ritmicitatea 
producției, pentru anul viitor eșalo
narea planului s-a făcut în adîncime, 
la nivelul fiecărei secții, atelier și loc 
de muncă. Cu această ocazie au fost 
localizate „locurile înguste" existente 
și s-a acționat în scopul creării unui 
decalaj corespunzător între secții și 
ateliere. în acest context, b atenție 
deosebită am acordat-o încărcării co
respunzătoare a mașinilor-unelte, ast
fel incit indicii de utilizare să crească 
de Ia 79,5 Ia sută, cit s-a înregistrat în 
acest an, la 85 la sută. O principală 
garanție că eșalonarea stabilită 
va fi riguros respectată o con
stituie și faptul că, numai anul 
acesta, uzina noastră pregătește 850 
de tineri in meserii de bază.

Am intimpinat și mai întîmpinăm 
încă greutăți în asigurarea la timp a 
echipamentului electric, produs de 
Fabrica de panouri electrice din Ale
xandria, precum și în aprovizionarea 
cu instalații hidraulice pentru foarfe- 
cele-ghilotină și presele de îndoit ta
blă. Vom face tot ceea ce depinde 
de noi pentru înlăturarea dificultă
ților pe care le întîmpinăm, dar avem 
mare nevoie și de sprijinul Centralei 
industriale de mașini-unelte București 
și a Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini-Unelte și Electro
tehnicii".

în timpul anchetei noastre, am re
ținut că. in anul ce vine, beneficiile 
vor crește in uzină eu peste 50 la 
sută comparativ cu anul acesta, iar 
cheltuielile materiale vor fi reduse cu 
10 lei la 1 000 lei producție-marfă. 
Lupta pentru obținerea de econo
mii va fi coordonată. in 1973. 
pe baza unor planuri elaborate din 
timp, pe secții, pe fiecare ma
șină și pe fiecare om. Astfel, anul 
viilor se va realiza o economie de 
335 tone de metal față de nivelul 
consumurilor specifice înregistrate 
in acest an. Prin înlocuirea presei de 
îndoit tablă de 40 tone forță cu 

presa de 63 tone forță se va obține 
o economie de metal de 3 tone la 
fiecare produs.

UZINA 
DE RULMENȚI 
DIN BÎRLAD

— „Pină la 1 septembrie a.c., 
ne-a relatat directorul Uzinei de 
rulmenți din Bîrlad — toate sec
țiile au primit programul general 
de fabricație pe 1973, defalcat pe tri
mestre, iar în lunile septembrie și 
octombrie acestea au făcut defal- 
carea pe repere. O dată stabilit 
programul de fabricație pentru anul 
viitor, am trecut la elaborarea 
planului de încărcare a utila
jelor. A reieșit un deficit de 
utilaje necesar realizării sarci
nilor ce ne revin in anul 1973. Ca 
atare, s-au preconizat o serie de 
măsuri, între care mai importantă 
este producerea, prin autoutilare, a 
unui număr de 19 mașini, în valoare 
de circa 8 milioane lei. Nu am pri
mit încă — de la grupul nostru in
dustrial din Brașov — sarcinile 
definitive de plan, pe 1973, ac
tualizate, la indicatorii de efi
ciență. Totuși, noi am efectuat a- 
nalize critice, în vederea reducerii 
cheltuielilor de producție, în special 
a cheltuielilor materiale, stabilind 
un plan de măsuri care vizează, în 
primul rînd, diminuarea rebuturilor, 
a cheltuielilor neeconomicoase, a 
consumului de metal ș.a. Am pre
văzut, totodată, o creștere a pro
ductivității muncii în 1973, față de 
acest an, de 12 la sută. în principal, 
realizarea acestei sarcini are Ia bază 
mecanizarea unor operații cu con
sum mare de muncă, încărcarea Ia 
parametrii superiori a mijloacelor 
tehnice, sporirea randamentului orar 
al muncii, extinderea lucrului la mai 
multe mașini.

Pregătirea producției pentru pri-ț 
mul trimestru a fost organizată în 

așa manieră incit, la inceputul anu
lui 1973, ciclul de fabricație primară 
— forjarea inelelor, presarea rolelor, 
turnarea coliviilor — să fie încheiat. 
De fapt, lansarea producției primu
lui trimestru a 1'ost făcută la 1 oc
tombrie 1972, ținind cont că in uzină 
un ciclu de fabricație este de circa 
90 de zile".

Desigur, această măsură va asi
gura un bun decalaj în realizarea 
planului pe fluxul tehnologic. Direc
torul fabricii a ținut să precizeze și 
alte măsuri care vizează realizarea 
ritmică a sarcinilor de producție in 
anul viitor.

— întreaga fabricație de rulmenți 
în sectoarele de bază este organizată 
pe trei schimburi, cu un indice de 
utilizare a mașinilor de 90 la sută, 
în sectoarele auxiliare se lucrează 
in două sahimburi și se va extinde 
lucrul in trei schimburi (la forjă, cu 
începere din primul trimestru al a- 
nului viitor). Aprovizionarea pe tri
mestrul I 1973 cu materie primă este 
asigurată, iar producția întregului 
an este nominalizată. Menționăm, 
totuși, că avem nevoie de sprijinul 
Combinatului siderurgic din Galați, 
solicitînd livrarea din timp a unor 
cantități de oțeluri absolut necesare 
producției uzinei.

★
în cele trei întreprinderi, pregă

tirea producției anului viitor se află 
într-un stadiu avansat. Aceasta dă 
garanția bunei desfășurări a activi
tății economice, lucrului ritmic, din 
prima lună, din primul trimestru — 
la nivelul sarcinilor maximale sta
bilite. Cele citeva probleme în sus
pensie, mai ales în domeniul apro
vizionării tehnico-materiale. pot și 
trebuie să fie grabnic rezolvate. în 
acest sens, este imperios necesar 
sprijinul centralelor și forurilor de 
resort, în așa fel îneît eforturile co
lectivelor celor trei întreprinderi să 
dea rezultate maxime în anul viitor.

Constantin DUMITRU 
Nicolae BRUJAN 
Vasile 1ANCU__________ >

Gama de tipuri și variante de transformatoare produse de uz'na 
„Electroputere" din Craiova depășește în prezent 500 de produse. în ima

gine : un aspect din secția bobinaj
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MECANIZATORII DAU ZI SI NOAPTE BATALIA
PENTRU ÎNCHEIEREA ARĂTURILOR

GALAȚI
CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT DIN JUDEȚELE:

în județul Galați, excesul de 
umiditate, accentuat de ploile căzu
te în ultimele zile, a creat condiții 
extrem de grele de lucru în cîmp. 
în ciuda acestor dificultăți persis
tente, oamenii muncii de pe ogoare 
muncesc cu perseverență, cu aolă- 
rirea fermă de a recupera întîrzie-' 
rile și a termina într-un timp cit 
mai scurt arăturile de toamnă. In 
acest sens au fost luate, numeroase 
inițiative din care o bună parte 
au fost extinse și generalizate de 
către direcția agricolă. Spre exem
plu, toate stațiunile pentru meca
nizarea agriculturii din județ, in 
cadrul sarcinilor de autodotare, au 
contribuit într-un fel sau altul la 
urgentarea lucrărilor agricole. în 
această privință sint demne de re
levat inițiativele întreprinse la sta
țiunile pentru mecanizarea agricul
turii Vameș și Berheci, unde folo- 
sindu-se materiale din resurse lo
cale, au fost confecționate peste 
150 de remorci-platformă, pe două 
roți. Acestea sint utilizate cu bune 
rezultate la transportul cocenilor și 
altor produse din cimp pentru a 
lăsa cale liberă tractoarelor la arat 
Avantajul remorcilor-platformă este 
că sînt ușoare și, fiind mai joase, 
se pot încărca mai ușor. în plus k.__________ _

e.le completează mijloacele de 
transport existente — remorci și 
căruțe, al căror număr este insu
ficient.

La eliberarea terenului, cele mai 
mari dificultăți sînt în zonele și 
tarlalele unide excesul de umiditate 
împiedică intrarea oricărui mijloc 
de transport obișnuit. Pentru ase
menea situații, deloc puține în a- 
ceastă toamnă, au fost confecționa
te „sănii" din lemn care sînt trase 
cu ajutorul tractoarelor pe șenile.

Foarte adesea pentru efectuarea 
arăturilor este nevoie să se lucreze 
cu cite două tractoare cuplate la 
cite un plug cu trei brazde. Este o 
măsură determinată de necesitatea 
de a executa arături pe toate su
prafețele și în orice condiții pentru 
că nu se pot aștepta zile mai bune.

în foarte multe cooperative agri
cole s-a lucrat eu toate forțele la 
arat. Cele mai bune rezultate s-au 
obținut la cooperativa agricolă Roș- 
cani care a terminat arăturile pe 
întreaga suprafață prevăzută, pre
cum și în cooperativele Frumușița, 
Smîrdan. Șendreni. Aldești ș.a..

unde această lucrare s-a efectuat în 
proporție 'de peste 95 la sută din 
total,

în prezent, acolo unde specialiștii 
depistează porțiunile de teren pe 
care se poate lucra, munca continuă 
și noaptea. Suprafețe mai mari au 
fost arate la lumina farurilor în 
cooperativele agricole Grivita. Cos- 
lache Negri. Pechea, Schela. Cuza 
Vodă, Cudalbi etc. Mecanizatorii din 
aceste Unități și din altele care lu
crează în schimburi prelungite sau 
în mai multe schimburi au primit 
un prețios sprijin din partea elevi
lor școlarizați pentru meseria de 
mecanic agricol și din partea me
canicilor din ateliere. în total 350 de 
elevi și mecanici lucrează la volan, 
contribuind la folosirea tractoare
lor cu randament maxim.

Munca efectuată în condițiile 
amintite a permis ca, în coopera
tivele agricole din județul Galați, 
pină în seara zilei de 5 decembrie 

.a. c., să fie arate aproape 80 000 ha 
teren, ceea ce reprezintă 66 la sută 
din suprafața planificată. După cum

ne relata ing. Emil Petrache, direc
torul general al direcției agricole 
județene, pe măsură ce unele uni
tăți agricole termină arăturile, trac
toarele sînt imediat dirijate acolo 
unde lucrările au rămas in urmă, 
în acest mod se urmărește realiza
rea vitezei zilnice prevăzute, termi
narea arăturilor în cel mai scurt 
timp, pe întreaga suprafață.

în condiții grele de lucru, ziua 
ca și noaptea, la lumina farurilor, 
mecanizatorii din unitățile agrico
le ale județului Ialomița au execu
tat, pînă in prezent, 118 858 hectare 
ogoare de toamnă. Rezultate bune 
au obținut întreprinderile agricole 
de stat Ograda. Drumul Subțire, 
Roseți ș.a.

S-au luat pretutindeni măsuri să 
se urgenteze transportul, astfel ca

toate tractoarele să poată fi con
centrate la arat.

Ținînd seama de excesul de umi
ditate au fost luate o serie de mă
suri privind redistribuirea tractoa
relor. în special a celor pe șenile. 
Acestea au fost trimise din unită
țile cu teren mai uscat la I.A.S. 
Mircea Vodă, Balaciu, Slobozia și 
Ivănești care au suprafețe mari cu 
exces de umiditate.

O altă măsură luată de organele 
agricole se referă la efectuarea ă- 
răturilor și în cursul nopții. în 
schimburi prelungite. Mecanizatorii 
din cadrul S.M.A. Andrășești reu
șesc să realizeze cite 2,5—3.5 hec
tare de fiecare tractor, lucrind în
tre orele 12 noaptea și 10 diminea
ța. în total ei au arat, în aceste 
condiții, peste 800 de hectare.

Pe ansamblul județului arăturile 
sint întirziate nu numai din cau
za umidității excesive, ci și a în
cetinelii cu card1 se lucrează la e- 
liberarea terenurilor. Mii și mii de 
hectare sînt încă ocupate cu coceni 
și sfeclă de zahăr. în această di
recție se simte nevoia concentrării 
eforturilor la eliberarea terenului., 
întrucît. aceasta condiționează uti
lizarea întregii capacități a tractoa
relor. Ținind seama de volumul 
mare de lucru este necesar să se 
urmărească ca toate tractoarele să 
fie folosite cu întreaga capacitate 
la arat.

Activitatea de raționali
zări și inovații este la mare 
cinste, ridicind producti
vitatea muncii și contribu
ind la rezolvarea unei sar
cini asumate de întregul 
colectiv : reducerea con
sumului de metal. La sec
ția forje s-au introdus pro
cedee tehnologice noi, din
tre care numai preforja- 
rea, laminarea și calibra- 
rea inelelor cu profile com
plexe de forjare vor reduce 
consumul mediu de metal 
pe 1 000 inele forjate cu 200 
kg,. îmburiătățindu-se cali
tatea semifabricatului for
jat și crescînd productivi
tatea muncii cu 50 la sută. 
La secția colivii s-a ex
tins tehnologia de ștanțat 
din bandă de tip ESSA, 
ducînd la sporirea produc
tivității muncii de 3.3 ori. 
La rectificare s-a mecanizat 
alimentarea mașinilor de 
rectificat fără centre, ceea 
ce a dus la ridicarea pro
ductivității muncii cu 50 la 
sută. La montaj s-a anali
zat profilul unei linii se
miautomate de montaj pen
tru rulmenți cu bile, de a- 
semenea ridicind producti
vitatea cu 50 la sută. In an
samblul uzinei se aprecia
ză că productivitatea mun
cii va duce la obținerea a 

k___________  

82,8 la sută din sporul ac
tualului cincinal, iar in 
anul 1973 se preconizează 
realizarea întregului spor 
productiv pe această bază. 
Pînă acum s-au aplicat 49 
de inovații, cu un efect 
economic postcalculat de 
34 368 000 lei. în 1973 pla
nul de autoutilări crește cu 
46 la sută, existind 39 pro
iecte.

Toate acestea sint cifre 
care exprimă in stringența 
lor pasiunea cu care s-a. 
dăruit un întreg colectiv, 
munca politică a unei or
ganizații muncitorești, for
ța apelului făcut de condu
cerea partidului, de secre
tarul său general, amploa
rea mișcării generate de 
înaltul patriotism și de în
drăzneala analizelor poli
tice. economice și sociale 
de Ia Conferința Națională 
și din plenarele Comite
tului Central. „Cel mai 
tare m-a impresionat avin- 
tul cu care sint tra
tate problemele dezvoltării 
noastre economice. per
spectivele care se deschid 
țării noastre, viitorul ei 
strălucit, afirmă strungarul 
Ion Qrigore, de la cuzineți, 
locțiitorul secretarului co
mitetului de partid al uzi
nei. Se pune astăzi accent 

mai mare pe participarea 
conștientă a oamenilor in 
procesul de producție, pe 
educarea membrilor de 
partid. Am cunoscut, din 
activitatea noastră, faptul 
că munca politică susți

O UZINĂ ÎN CARE FIECARE OM ARE CINCINALUL LUI (ii)

Capitalul inovației cotidiene
nută duoe la rezultate mai 
bune in activitatea produc
tivă. Colectivul nostru 
este sudat, cu o mare în
credere în cuvîntul parti
dului, desfășurind o bună 
muncă de educație politică. 
De aceea, noi considerăm 
că omul nostru este mai 
demn și mai 'bine pregătit 
politicește, cu o mai înal

tă conștiință cetățenească. 
Iată, am fost de două ori 
într-o țară din Vest și nu 
vreau să spun că nu am 
intîlnit acolo muncitori 
înaintați, buni profesio
niști, dar mulți dintre ei 

sint foarte individualiști, 
urmărind doar cîștigul. So
cietatea nu le oferă nici 
o compensație morală, nici 
o posibilitate de a se simți 
mai oameni între semenii 
lor. de a participa la viața 
colectivității. La noi. mun
citorul știe că este «talpa 
țării», dar ca proprietar al 
mijloacelor de producție 

el cunoaște că de activi
tatea lui depinde bunăsta
rea tuturor. Este o formă 
de generozitate umană pe 
care căutăm să o întărim, 
in spiritul Proiectului de 
norme și al întregii activi- 

tați a partidului, implieîn- 
du-1 pe fiecare în viața co
lectivului. intr-un mod e- 
sențial".

Condiția responsabilității 
este intr-adevăr elementul 
cel mai important asupra 
căruia se insistă aici. Co
lectivul uzinei este înțeles 
ca un fel de familie .socia
lă. în care se discută cu a

prindere și se iau hotăriri 
numai cu participarea tu
turor. Nu este întâmplător 
faptul că inițiativa Micro
nul. gramul, secunda s-a 
născut în organizația sin
dicală a unei secții, iar 

conducerea uzinei a ■ luat 
ample măsuri pentru a a- 
sigura cădrul ei material, 
condițiile pentru a fi dusă 
la îndeplinire. Dificultă
țile. problemele personale 
sint o preocupare a tutu
ror și am putut vedea, in 
cinci minute, cum trei 
oameni l-au întrebat pe 
unul din colegii lor. îm

preună cu salutul obișnuit, 
dacă soția sa se simte bine, 
dacă îl pot ajuta cu ceva. 
Era o formă de atenție 
poate măruntă, dar extrem 
de prețioasă pentru omul 
care își petrece cea mai 

mare parte a timpului în 
fabrică și care știe că nu 
este un străin acolo, că 
ceilalți ii împărtășesc în
grijorarea și că se preo
cupă de soarta soției lui 
bolnave. Dimpotrivă, un 
succes constituie prilejul 
unei bucurii colective, de
vine bunul sufletesc al in- 

tregii secții, un îndemn 
pentru toți.

Toți factorii de răspun
dere politică și economică 
de la comitetul municipal 
de partid, ca și din uzină, 
mi-au spus că reniimele 
uzinei se bazează pe cali
tatea colectivului și pe ta
lentul. autoritatea morală 
și politică, pe munca pli
nă de abnegație a directo
rului general. L-am ur
mărit pe tovarășul Badea 
in cursul controlului său 
zilnic prin uzină, l-am 
văzut oprindu-se la fiecare 
mașină din secțiile vizitate, 
stind de vorbă cu oamenii. 
A dat sugestii, a cerut pă
reri, a întrebat cum ar fi 
mai bine, în ce fel ar pu
tea crește randamentul 
unui utilaj. Am văzut 
apoi în biroul său volu
mele de știința conducerii, 
studiate cu grijă, am înțe
les secretul marii forte 
morale evidențiate de toți 
colaboratorii săi. „Cunosc 
bine industria de rulmenți, 
snune mai departe directo
rul general de la ..Rulmen
tul". Am lucrat de la în
ceput aici, am fost și la 
Birlad. peste un deceniu 
pot să spun că mi-am pe
trecut viața în fabrică. 

Caut să gîndesc înainte, să 
prevăd cum vor arăta di
ficultățile noastre și să le 
preintîmpin".

Caracterul economiei mo
derne a impus ca pe o 
realitate faptul că expan
siunea industrială este e- 
sențialmente un proces 
cognitiv. Singurul capital 
care se dezvoltă rezidă in 
cunoștințele noastre, in 
ideile realizate, de organi
zarea producției. Se poate 
spune că procesul organi
zatoric este cheia producti
vității. a creșterii posibili
tăților omului în raport cu 
natura. Asigurarea unei 
bune, ritmicități. încărcarea 
mașinilor, prin generaliza
rea lucrului in trei schim
buri, automatizarea liniilor 
care s-au pretat. întărirea 
controlului, autoutilarea. a- 
plicarea inițiativelor va
loroase. buna gospodărire 
a utilajelor și a timpului, 
printr-o luptă acerbă con
tra risipei de. orice fel au 
făcut din ..Rulmentul" o 
uzină fruntașă, cu o ținută 
ireproșabilă in fața bene
ficiarilor interni și externi.

Aurel-Draqoș 
MUNTEANU
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Pregătirea practică a elevilor din 
școlile generale și liceele de cultură 
generală, participarea lor activă la 
procesul de producție — preocupare 
principală aflată pe agenda de lucru 
a conducerilor de școli — și-au aflat 
înțelegerea și sprijinul cuvenit din 
parted întreprinderilor economice. 
Cum decurge concret această colabo
rare ? Ce experiențe pozitive se 
conturează ? Care sint princina'.’le 
dificultăți întîmpinate ?

La întreprinde
rea „Electromon- 
taj" din Bacău, 
colaborarea școa- 
lă-uzină a dema
rat promițător. 
O confirmă di
rectorul între
prinderii, ing. 
Aurel Alexan- 
drescu :

— Ne-am asu
mat cu interes 
sarcina de a pa
trona Școala ge
nerală nr. 18 din 
localitate și, îm
preună cu condu
cerea sa, ne-am 
îngrijit să le 
creăm elevilor 
condiții cît mai 
bune pentru des
fășurarea activită
ții practice. Con
cret. am organi
zat în școală două’ 
ateliere — de e- 
lectrotehnică și lă- 
cătușerie — dota
te corespunzător, 
și am stabilit ca, 
în permanență, un 
inginer și un maistru să asigu
re asistența tehnică.

— Sîntem foarte mulțumiți de a- 
jutorul pe care-1 primim de la în
treprindere — confirmă prof. Ștefan 
Dumitru, directorul școlii. Inginerul 
V. Weisman și maistrul Nicolae Vas- 
can sînt mai tot timpul prezenti în 
mijlocul elevilor, îndrumindu-i în 
însușirea deprinderilor de muncă.

Vizităm, la rindul nostru, atelie- 
rele-școală. In cel de electrotehnică 
totul este nou, strălucind de cu
rățenie. Sub îndrumarea specialiști
lor. elevii învață să bobineze mo
toare electrice, în cel de lăcătu- 
șerie, confecționează garduri metali
ce. Se lucrează cu interes și tragere

de inimă, produsele sint de bună ca
litate, disciplina în muncă este e- 
xemplară. ,

O experiență pozitivă se conturea
ză și la Liceul nr. 2 din Dej, patro
nat de Fabrica de mobilă IPROFIL. 
Iat-o prezentată de cei doi „coau
tori", reprezentanții fabricii si ai 
școlii.

— Colaborarea noastră cu liceul a 
început astfel — relatează ing. loan 
Mihuț, directorul fabricii. Am for

cei mai buni maiștri ai fabricii — 
Ioan Pop și Nicolae Sătmar r— îi 
îndrumă, in timpul liber, pe elevi, 
iar cei trei ingineri răspund, fieca
re. de buna funcționare a instala
țiilor din atelierul-școală. de fluxul 
normal al procesului de instruire 
practică a elevilor, de munca lor 
productivă.

— Colectivul nostru a apreciat 
cum se cuvine sprijinul fabricii — 
adaugă prof. Glieorghe Isă, directorul

LECȚIA PRODUCȚIEI

• CADRELE TEHNICE DIN UZINĂ, IN PERMANENȚĂ IN RINDUL ELEVILOR
• „INTENȚIONĂM SĂ ORGANIZĂM UN ATELIER-ȘCOALĂ". Șl, DUPĂ LUNI DE 

ZILE, TOTUL A RĂMAS INTENȚIE...
• A.B.C.-UL MESERIEI - NU NUMAI CU PILA Șl CIOCANUL

mat un colectiv din trei ingineri — 
energetic, mecanic și tehnolog — și 
împreună ne-am deplasat la școa
lă, am văzut ce nevoi are și am sta
bilit cum o putem ajuta mai efi
cient. Cum nu aveam utilaje dis
ponibile (deoarece Unitatea noastră 
este nouă) am confecționat, jn ca
drul acțiunii de autodotare. un cir
cular universal, o mașină de îndrep
tat, dispozitive portative, o mașină 
de șlefuit cu banda orizontală de 
dimensiuni mai mici, adecvată pen
tru micii „muncitori". Am dotat, de 
asemenea, atelierul cu diferite unel
te. truse pentru tjmplărie, lăcătușe- 
rie, electricitate. In plus, doi dintre

liceului. Elevii, muncind cu seriozi
tate și disciplină, au realizat anul 
trecut, cu materia primă asigurată 
'tot de fabrică (deșeuri din cherestea, 
poliuretan. vopsele etc.), o produc
ție în valoare de peste 80 000 lei, 
in bună parte piese pentru labora
toarele și cabinetele școlii.

Față în față cu asemenea expe
riențe pozitive, chiar in localitățile 
respective sint încă uzine și școli a 
căror colaborare în vederea instrui
rii practice a elevilor se află- tot la 
stadiul de... discuții preliminarii. 
Bunăoară, la Bacău, una dintre 
cele mai mari ' școli din oraș. cu 
peste 100O de elevi, liceul „George

Bacovia”, a fost luată in patronaj de 
Uzina metalurgică. Deși s-a consta
tat de anul trecut că practica ele
vilor direct in secțiile uzinei nu este 
eficientă și că soluția optimă ar fi 
organizarea unui atelier in școală, 
nici pină acum intenția exprimată de 
directorul uzinei, ing. Petre Ionescu, 
„de a trece pe la conducerea li
ceului pentru a studia împreună po
sibilitatea înființării unui atelier- 
școală" nu a devenit fapt împlinit.

Intre timp, în fi
rele de practică 2- 
levii se plimbă 
prin întreprinde
re. se uită cum 
lucrează munci
torii.

In județul Cluj. 
70 de unități șco
lare, îndeosebi de 
la sate, nu au asi
gurate pină acum 
condiții corespun
zătoare pentru 
desfășurarea ac
tivității tehnteo- 
productive a ele
vilor. Ca și la
Bacău, sau în alte 
părți ale tării,
unele ateliere- 
școală. denumite 
pretențios de lă- 
cătușerie" sau da 
„tîmplărie", se re
zumă doar la 
citeva menghine, 
pile, ciocane sau 
rindele. In multe 
cazuri se con
stată că dificul
tățile existente in 

desfășurarea pregătirii practice a e- 
levilor sint mai puțin de ordin ma
terial (asigurarea utilajelor. mate
riei prime, personalului de îndruma
re), ele datorîndu-se îndeosebi insu
ficientului interes și spirit de răs
pundere cu care factorii interesați — 
uzina și școala — abordează această 
problemă : pregătirea pentru munca 
productivă a tinerei generații.

Evident, în astfel de situații, este 
de datoria organelor de partid și a 
forurilor locale de învățămint să in
tervină pentru a determina or
ganizarea adecvată a pregătirii prac
tice a elevilor. Inițiativa unor corni-

iUCRARHE CONFERINȚEI ȘTIINȚIFICE 
PE TEMA „STRUCTURI SOCIALE 

Șl RELAȚII SOCIALE IN CONDIȚIILE 
CONSTRUIRII SOCIALISMULUI"

Conferința științifică cu participare 
internațională pe tema „Structuri so
ciale și relații sociale in condițiile 
construirii socialismului", care are loc 
in Capitală, și-a continuat miercuri 
lucrările.

In plenul reuniunii au prezentat 
expuneri Constantin Borgeanu, mem
bru corespondent al Academiei 
de științe sociale , și politice, 
șeful catedrei de filozofie la A- 
cademia „Ștefan Gheorghiu", cu 
privire la contradicțiile în societatea 
socialistă ; Pierre Jo.vc. membru al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Belgia, despre transfor
mări în structura socială din Belgia ; 
Ovidiu Bădina. membru al Academici 
de științe sociale și politice, director 
al Centrului de cercetări pentru pro
blemele tineretului, despre tineretul 
in structura socială a țării noastre ; 
lvan Hruza. șeful catedrei „Comu
nism științific" la Școala superioară 
politică de pe lingă Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist din Ceho
slovacia. despre rolul istoric al clasei 
muncitoare socialiste ; Shiniciro Ta
naka, profesor de economie politică 
la facultatea ..KitakushU". reprezen
tant al Partidului Socialist Japonez, 
despre definirea istorică a socialismu
lui și trăsăturile sale : Jean Fllcin- 
stein, director adjunct al Centrului de

studii și cercetări marxiste al Parti
dului Comunist Francez, despre uncie 
aspecte ale poziției Partidului Comu
nist Francez in raporturile sociale și 
politice ale Franței contemporane ; 
Slana Buzatu, șef de departament la 
Institutul de științe politice și stu
dierea problemei naționale, despre 
statutul social al femeii în socia
lism : Madrandele Tanzi, director al 
Biroului Politic al Mișcării Populare 
a Revoluției (M.P.R.) din Republica 
Zair, despre coordonate definitorii al.? 
politicii M.P.R. de dezvoltare socială 
a Republicii Zair. : Daniel Lallemand, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Reunion, 
despre aspectele vieții social-econo- 
mice din Reunion ; Constantin Po- 
povici, conferențiar, director adjunct 
la Academia „Ștefap Gheorghiu1, 
despre rolul și locul intelectualității 
în dezvoltarea societății socialiste.

Programul conferinței a cuprins, 
de asemenea, două mese rotunde, in 
cadrul cărora au fost dezbătute pro
bleme referitoare la contradicțiile și 
dinamica societății socialiste și la 
perfecționarea relațiilor sociale in 
procesul dezvoltării societății socia
liste : democrația și socialismul.

Lucrările conferinței continuă.

(Agerpres)

în Editura politică au apărut:

De ce este
ALMANAHUL „SClNTEIA" 1973
lectura preferată a omului bine informat ?

tete județene și orășenești de partid 
șau a unor consilii populare d-e a 
analiza modul concret cum se reali
zează legătura școlii cu producția 
merită cit mai larg adoptată. Dez
baterile concrete, la obiect. încheiate 
cu măsuri eficiente, operative, pot 
contribui la îmbunătățirea colaboră
rii școală-uzină. în folosul pregătirii 
profesionale a tinerei generații afla
te pe băncile școlilor.

Florica D1NULESC1' 
Gheorghe BALTA 
Al. MURESAN

N. NICHITA, P. IOSUB : 
Perfecționarea relațiilor de 
producție în noua etapa 
de dezvoltare a României 
(Seria „Făurirea societății 
socialiste multilateral dez
voltate"). C. MANOLES- 
CU, G. PĂRĂIANU : Des
facerea produselor indus
triale și marketingul. Ro

lul lor în satisfacerea ne
voii sociale. (Colecția „Pre
legeri de marxism-leni
nism"). VICTOR DELEA- 
NU : Bună dimineața, via
ță I (evocare a vieții tineri
lor mineri din Valea Jiu
lui). IRIMIE STRĂUȚ : Spre 
ziuă (schițe și povestiri 
evocative).

RĂSPUNSUL SE AFLA tN CUPRINSUL 
ALMANAHULUI :

— Pentru prima oară, o prezentare amplă, multi
laterală a Marii Adunări Naționale, instituție 
fundamentală a Republicii noastre socialiste. 
Cititorii au „UȘI DESCHISE LA PARLAMENT"

— Tipărite în exclusivitate, în condiții grafice ex
cepționale (8 culori) — „STEMELE JUDEȚELOR 
Șl MUNICIPIILOR"

— O incursiune în istoria modelului uman, o ga
lerie reprezentativă de eroi pină în zilele 
noastre, la întîlnirea cu „OMUL EXEMPLAR iN 
CÎMPUL MAGNETIC AL ETICII COMUNISTE'

— Pentru orele de studiu, două instrumente de 
lucru indispensabile cuprinzînd ultimele date ? 
„CAPITALA Șl JUDEȚELE ȚĂRII ÎN ANUL 25 
AL REPUBLICII" si „CONSPECT DEMOGRA
FIC ROMÂNESC"

— O imagine cuprinzătoare a lumii — date și 
statistici de qel mai larg, interes, furnizate rle 
mii de calculatoare — în documentarul „TERRA 
ASTĂZI"

— Mari anchete și reportaje internaționale consa
crate unor probleme contemporane pasio
nante, la dezbaterea cărora își aduc contr?- 
butia zeci de mari personalități : „OMENIREA 
ARE UN SINGUR PĂMiNT", „VIITOROLOGA.
— ȘTIINTA DE AZI A ZILEI DE MÎINE", „QUO 
VADIS, ECCLESIA?"

* suMgu iwsraofe

AM W SlNWU

• • Umor

Mihai BENIUC „ARDERI^

— Ce știm despre viteze, într-un secol care apasă 
pe accelerator ? Este creierul uman o necu
noscută •? Poate fi stăpînită „reacția în lanț" 
informațională ? în cite universități ale lumii 
se studiază limba și literatura română ? De ce 
nu le mai ajunge matematicienilor spațiul cu 
trei dimensiuni ? Vor fi dezlegate și transpuse 
în tehnică misterele organismelor vii ? Sînt doar 
cîteva dintre numeroasele răspunsuri pe care 
le oferă „ACTUALITATEA ENCICLOPEDICĂ"

monahului : „SUPUSĂ UNEI RĂCIRI PÎNĂ LA
20 DE GRADE, O FETITĂ DE PATRU LUNI ESTE 
OPERATĂ PE INIMĂ I"

— înfr-o formulă nouă, o rubrică 
„BREVIAR JURIDIC" completat 
DIN SALA PAȘILOR PIERDUȚI"

tradițională ;
cu „TERMENI

almanahului

— Cei mai noi termeni politici, sociali, filozofici 
din actualitatea imediată cuprinși într-un „vo
lum" de o factură inedită : „MIC DICȚIONAR 
PENTRU UZUL CITITORILOR DE PRESĂ"

— O premieră chirurgicală, o „stenogramă din sala 
de operație" în exclusivitate pentru cititorii al-

— Informația bogată din cuprinsul
se împletește cu pagini de curiozități din 
lumea largă („DINTR-O PRIVIRE"), de umor 
(„CODUL SEMISTIINTIFIC AL MANIERELOR 
VESELE") si sport („FINALA CAMPIONATULUI 
MONDIAL DE FOTBAL DIN 1998 SE JOACĂ 
AICI !")

— Zeci de ilustrații în culori jalonează o expedi
ție în natura Terrei și pe fantastica planetă 
numită creierul uman.

pagini • 0 bibliotecă• 0 lume in 440 de
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Oricine parcurge opera 
poetică a lui Mihai Beniuc 
este impresionat numaîde- 
cît de statornicia cu care 
revine acesta asupra moti
velor sale fundamentale de 
inspirație, reluindu-le cel 
mai adesea din unghiuri 
noi sau plasîndu-le în con
texte în care nu le mai 
explorase pînă atunci. 
Există, neîndoielnic, și re
petări, unele aproape ine
vitabile șl curente în ope
ra oricărui scriitor, altele 
devenind mai puțin expre
sive prin prea deasa soli
citare, dar ele scad semni
ficativ în importanța cînd 
le raportăm la întregul 
scris al poetului. Acesta, 
ordonat mereu de „grama
tica vieții", e al unui lup
tător ce-i cîntă patriei 
„imnul slavei viitoare" și 
care nutrește doar „marea 
mea mîndrie de-a fi fost / 
Ostaș de rinei in viforul 
sălbatic //. Al vremii sub 
drapelul surorii", avînd ca 
singură armă de apărare 
„cugetul cu ascuțiș de 
gheață". Pentru a-și păs
tra mereu luciditatea și 
neîntinarea spre care tin
de, el „Dă îndoiala jos 
de-a rostogolul / Din cul
mea care nu suportă cea
ța / Și spune vieții bună 
dimineața", atitudine cu 
totul firească în cazul poe
ților ce-și circumscriu ope
ra unui ’ ideal social : „Să 
nu mai fie muncitor să
rac ! Acesta e destinul, as- 
ta-i arta". S-ar pu'.ea o- 
biecta că sfera esteticului 
se restrînge printr-o astfel 
de procedare, însă, în-fapt, 
ea devine cu mult mai cu
prinzătoare și potențată, 
deoarece numai scrierile 
ireproșabil realizate artis
tic își pot revendica drep
tul de a participa la o 
competiție de o asemenea 
importanță și urgență. 
Restul sînt efemeride mai 
mult sau mai puțin stima
bile, cu importanța lor do
cumentară și istorico-lite- 
rară nedesmințită, însă : 
„Stîncile sînt cenușii, dar 
stînci, / Nu le urcă unii 
nici pe brînci Pînă-n vîr- 
ful lor pe unde bat / Vîn-

turi tari, iar aeru-i curat".
E âtita stăruitoare încre

dere în om și în destinul 
său în poezia lui BeniUc, 
Incit pînă și presimțirea 
inevitabilei stingeri indivi
duale, care pe alții îi ră
vășește și dezarmează de
vine pentru el prilej de 
exaltare a existenței : „A- 
cuma mor subt a vieții tre
cere, / Zicind : De-aceea-i 
griu ca să se secere !“. A- 
juns aici, serie poetul, „ia 
cu tine toate tristețile-n 
mormint, / Rămiie doar un 
Zîmbet Uri, gîngurit, un

stai în liniștea din tea
că / Și-atunci să șuieri 
cînd e dat să aperi. // Mă
ciucă dacă li s-ar face pă
rul / Celor ce te-ar pri- 
vi-n cumplit avînt, / Tu 
taie-n carne vie : Adevărul 
/ Să-l ap?ri, și dreptatea 
pe pămint !“. Astfel, răz
vrătitul do odinioară, coh- 
testatarul ce-și afirma ris
cat credințele, departe de 
a-și cîntă oboseala, a so
coti eă a dat destui, ori a 
reclama odihna, e aricind 
gata a se bate- să nu mai 
avem în veci „de alții
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cînt". El qste. încredințat 
din- nou că „pin-la urmă 
viața nu recunoaște moar
tea". Ca Victor Hugo se so
cotește „fiul unui plin de 
fapte veac", „omul vrerii 
altora ce vor /. De două 
mii de ani dreptatea lor" 
și întrucît această dreptate 
e pe cale să se desăvîr- 
șească : „Vnde mi-o fi 
groapa zău că nici nu-mi 
pasă ; Cînte-n veci în sla
vă roșia mătasă !“.

Conștiința de-a fi vibrat 
la unison cu visele și do
rințele străbune, d:? a fi 
părtaș la faptele contem
poranilor și certitudinea că 
pe tot cuprinsul țării „avem 
înaltă straja omeniei" îi 
alimentează mereu versul 
și fapta.

îndemnul poetului, expo
nent al „unui neam de oa
meni vajnici", e la intran
sigență și puritate morală, 
concesia, oportunismul și 
tocmeala măruntă fiindu-i 
de neînțeles. De aceea, 
măsoară totul c?,u înțelep
ciune și prudență și. sabie 
simbolică fiind : „Nu ful- 
gera-n zadar și numa-n 
joacă. / Să vadă alții cum 
lucești și scaperi, / Ci gata

nouă poruncite țeluri"; 
strigindu-i vieții „nu te-rt- 
griji de mine", el fiind 
marcat definitiv de voca
ția de combatant : „E drept 
ori nu e drept, așa e dat / 
De-acolo de la baștină din 
sat : / Să ții potirul sus și 
să-l cobori / la buza arsă-a 
celor muritori". Responsa
bilitatea e cu atît mai gra
vă eu cit, fiind „strănepot 
din șirul de străbuni / Ce 
și-au tăiat in timp și spațiu 
cale/ Cu plugul și eu spada 
prin furtuni", el săvîrșește 
gesturi a căror semnifica
ție depășește cu mult ni
velul individual („Steaua 
vieții mele roșie fa focul 
Stă și fără mine unde.și 
are locul"), angajînd as
pecte ale ființei și îndrep
tățirii noastre istorice pen
tru tot ce facem astăzi. 
Chiar reveria e activă în 
aceste împrejurări și mai 
totdeauna polemică, pre
cum aproape tot scrisul 
lui Beniuc, de altfel : „Dar 
ce-i că stau o dată și eu cu 
oehii-nchiși / Văzînd nu 
zîne goale ori cîmpuri de 
iriși, - Ci valurile tale de 
vis, viitorime 1 / / De-s alții 
cei ce-nalță deasupra noas

tră trepte — Eu le doresc 
mai mîndre, mai nalte și 
niăî drepte". Oricu'Ai, ri'u-i 
de prisos să se știe că. edi- 

‘"*f tcȚtm rttăreția de "Străzi' a 
țări, noii constructori pun 
„rînduri de cărămidă / A- 
colo unde deocamdată ulti
mul strat / E sîngele nos
tru / Pe care n-am avut 
vreme să-l acoperim cu 
flori". Căci, in general, vi
ziunea poetului asupra lu
mii, oricit i-ar fi de mare 
bucuria pentru tot ce rea
lizăm, e mereu trecută 
prin filtrele lucidității, el 
știind bine că ne aflăm pe 
„un di um ce cu sudoare și 
trudă se-nfiripă Și cere 
pași nainie în fiecare cli
pă". Garanția că destinul 
ce ni l-am ales se va îm
plini fără greș stă în uni
tatea noastră funciară („U- 
niți sîntem prin viață și 
prin moarte / Și nu-i nici 
un hotar ce ne desparte, / 
Iar graiul peste munți ori 
peste ape / Ne face ca să 
fim și mai aproape"), în 
clarviziunea partidului nos
tru, „Străluminîndu-i ță
rii prin veacuri viitorul / 
Și drumul arătîndu-1, ce-I 
suie-ntreg poporul", în e- 
roismul oamenilor deciși 
să înfrîngă toate vitre
giile.

Se înțelege, ca și în vo
lumele anterioare, Beniuc 
cîntă în cel de față pe 
mult mai multe strune, de 
la iubirea potolită și nos
talgia locurilor natale, la 
oda sau la elegia în amin
tirea unor prieteni dispă
ruți, de la peisaj la poezia 
cu adrese polemice trans
parente, pînă la schița în- 
timplătoare. parabolă, au- 
toportretizare și arte poe
tice etc., dar dominantă e 
în Arderi poezia civică, 
militantă și patriotică, te
me și motive pe care Be- 
niuc le repetă de multă 
vreme și nu o dată pildui
tor. Conștiință vibrantă a 
epocii noastre, autorul ii 
înalță imnuri memorabile 
cel mai adesea, simțin- 
du-se, totodată, „celor care 
vin temeiul tainic”.

George MUNTEAN

Creșterea calitativă 
a întregii activități 
economice si sociale
(Urmare din pag. I)

măsură să acționeze nemijlocit, este 
validată prin rezultatele economice 
superioare, iar complexitatea pro
blemelor pe care le ridică îndepli
nirea înainte de termen a planului 
cincinal cere ca actul de conducere 
să nu fie tributar unor metode in. 
vechile, greoaie, care duc la irosi
rea timpului și lac dificilă luarea 
unor decizii operative. Subliniind 
caracterul unitar al planului pe 1973 
al cincinalului, plenara a scos cu 
claritate in evidență necesitatea asi
gurării unei conduceri unitare a 
realizării lui, stabilirii unor răspun
deri precise pentru fiecare sarcină, 
pentru fiecare obiectiv, o delimitare 
strictă a atribuțiilor, astfel ca fie
care să știe ce are de făcut, ca fie
care să se simtă direct angajat in 
această vastă acțiune de ridicare 
economică a țării. întărirea caracle.' 
rului unitar al conducerii, la nivelul 
organelor de/partid și de stat jude
țene. municipale și orășenești, este 
privită astfel in strinsă legătură cu 
întărirea răspunderii comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii, pentru în
deplinirea intocmai a îndatoririlor 
ce le revin din programul adoptat de 
plenară. In acest sens este de primă 
importanță ca organele și organiza
țiile de partid să combată cu hotă- 
rire . orice manifestare de superficia
litate in muncă, de paralelisme și 
suprapuneri in exercitarea condu
cerii.

imprimarea unui spirit de inaltă 
exigentă in conducerea activității 
economice cere din partea organiza
țiilor de partid întărirea necontenită 
a controlului de partid, orientarea 
controlului spre problemele-cheie ale 
organizării și desfășurării producției, 
spre urmărirea modului in care se 
înfăptuiesc programele de acțiuni 
inițiate de organizațiile de partid și 
conducerile întreprinderilor privind 
realizarea planului la toți indicatorii.' 
Firește, conferirea unei puternice 
eficiente controlului nu este posibilă 
fără folosirea din plin a cadrului 
larg creat de partid pentru atrage
rea maselor la acțiunile de control, 
a acelui cadru pe care plenara il 
îmbogățește prin prevederea unor 
măsuri de organizare a consiliilor de 
control muncitoresc a activității 
economice și sociale și a comisiilor 
pe diferite domenii economice, ceda 
ce constituie un prețios aport, de o 
deosebită însemnătate principială și 
practică în conducerea întregii 
munci din unitățile în care funcțio
nează. Atragerea tuturor acestor or
ganisme in acțiunile de punere in 
evidență a tuturor resurselor urna, 
ne și materiale, de reliefare a 
neajunsurilor va trebui să consti
tuie o expresie practică a manifes
tării democratismului nostru socia
list. a îndeplinirii de către oamenii 
muncii a drepturilor lor de proprie
tari și producători ai mijloacelor de 
producție.

Exigența, spiritul concret cu care 
plenara a abordat problemele econo
miei tării cer din partea organiza
țiilor de partid să confere controlu
lui un puternic spirit militant, com
bativ, intransigent, o inaltă calitate, 
iar calitatea controlului este deter
minată, dupiȚ cuiți se știe, de carac
terul său exigent', de profunzimea 
lui, de capacitatea de a pătrunde in 
toate angreiîa'jeie Mecanismului'’eco
nomic, de a evalua exact fenome
nele, de a depista cu precizie cauzele 
stărilor -de lucruri negative, indife
rent unde se manifestă acestea, 
intr-un cuvînt, de legarea sa indiso
lubil de viată. Acționind in spiritul 
liotăririlor plenarei, organizațiile de 
partid trebuie să vegheze ca întregul 
control de partid să aibă un carac
ter permanent, de zi cu zi, să nu se 
desfășoare numai atunci cînd se con
stată deficiente, cind răminerile in 
urmă sint flagrante. Este necesar, 
de aceea, să fie înlăturate cu toată 
hotărirea mentalitățile potrivit că
rora acțiunile de control pot avea 
loc sporadic, pe campanii sau la 
intimplare. Acestea trebuie să asi
gure prevenirea neajunsurilor; să 
nu se reducă la simpla lor inregis- 
trare.

Amploarea măsurilor consacrate 
îndeplinirii înainte de termen a pla
nului cincinal adoptate de plenara 
C.C. al P.C.R. aduce in primul plan 
al preocupărilor organizațiilor dc 
partid îndatorirea de a desfășura o 
activitate de îndrumare și control 
operativă, concretă, directă, potriv
nică birocratismului, ședințomaniei. 
pulverizării forțelor în acțiuni para
lele. In această privință este nece
sar să se înlăture, la toate nivelu
rile. controalele inutile care irosesc 
timpul oamenilor. intirzie luarea 
măsurilor celor mai bune, deschid 
calea tărăgănărilor, perpetuează ne
ajunsurile. Criteriul fundamental al 
măsurilor adoptate de Plenara C.C. 
P.C.R. din noiembrie a.c. este efi
cienta. Partidul cere tuturor organi
zațiilor, tuturor comuniștilor ca în
treaga activitate politică să se tra
ducă in dezvoltarea economică și. pe 
această bază. creșterea nivelului 
de trai al populației. Iată de ce 
nici o activitate de control nu poate 
fi concepută în afara obiectivului 
esențial : obținerea unor rezultate 
superioare.

Obiectivele mobilizatoare stjabilite 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 20-21 
noiembrie a.c. constituie un cîmp 
larg de afirmare a capacității orga
nizațiilor de partid, al inițiativelor, 
a spiritului de bun gospodar al co
muniștilor. al tuturor oamenilor 
muncii, a exigenței și răspunderii 
față de avuția națională. A-l fructi
fica din plin — iată o inaltă îndato
rire comunistă, profund patriotică.

t V
PROGRAMUL I

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

gliei Saligny.
10,00 Curs de limba rițsă — lecția 

a 31-a.
10.30 De la Alfa la Omega — en

ciclopedie pentru elevi. O 
privire în lumea insectelor.

10.50 Teleobiectiv.
11,10 Telecinemateca : ..Hoții de 

biciclete11.
12.30 Variațiuni pe muzică de 

Haydn.
12.50 Telejurnal.
16,00—17,00 Teleșcoală.
17.30 Emisiune in limba maghiară 
’8.30 La volan — emisiune pentru

conducătorii auto.
18.50 Cronica literară.
19,00 Satul contemporan.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. * în cinstea ani

versării republicii — Cronica 
marii întreceri.

20.10 Comentariu la 40 de steme — 
Județul Olt.

20.30 Studioul de poezie al T.V. vă 
prezintă un spectacol literar- 
muzical-coregrafic: ,.La por
țile dorului" — partea a Il-a. 
Versuri de : Nichita Stănescu. 
Lucian Blaga. Virgil Cariâno- 
pol, A. E. Baconsky. Marin 
Sorescu, Emil Giurgiucă, Al. 
Andrițoiu, Ion Horea și S.t. 
O. Iosif.

21.30 Pagini de umor : Retrospec
tivă Walt Disney.

21.50 Tinerii despre ei înșiși.
22.30 ,.24 de ore”.

PROGRAMUL II

17.30 Agenda.
17.40 Dans și muzică de pretutin

deni. Folclor din R.P. Bulga
ria și Tndia.

18.10 în direct... de la fabrica ..Au
tobuzul".

18.40 Film serial pentru tineret : 
Pierduți in spațiu — episodul 
VI. .,Cade cerul” (reluare).

19.30 Telejurnal.
20,00 Concert al Orchestrei Simfo

nice a Radioteleviziunii. Diri
jor : Ion Baciu. în pauză, la 
ora 20,50 : Desene animate.

21,35 Viața științifică a Capitalei

21,55 Telerecital : Costache Anto- 
niu. Prezintă Sică Alexan- 
drescu. Fragmente din ,,C’iza 
Vodă” și ..Acolo departe" de 
Mircea Ștefănescu. Steaua 
fără nume” de Mihai! Sebas
tian, „Anii negri" de Aurel 
Baranga. „O scrisoare pier
dută", „C.F.R." și ..Conu Leo
nida față cu reacț.iunea" de 
T L. Caragiale. Interpretează: 
hadu Beligan, Marcel Anglie-- 
lescu, Carmen Stănescu. Ni
colae Brancomir, Constantin 
Bărbulescu. Mircea Constan- 
tinescu. Dem. Radulescu, Rin 
Negrea.

cinema
A Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
LUCEAFĂRUL — 9: 12,30; 16: 19.30. 
BUCUREȘTI — 9: 12.45: 16,30: 20
• Micul om mare : SCALA — 9,15: 
12: 15.30: 18,15: 21, FESTIVAL - o- 
11,45: 14.30: 17.45; 20.30.

• Frumos, onest, emigrat in Aus
tralia... : PATRIA — 9; 11,30: 14; 
16,30: 19: 21,15.
• Doomwatch : CAPITOL — 7.30:
9.30: 11.45: 14: 16.15: 18.30: 20.45.
e Cazul Mattei : CENTRAL — 10; 
12,30: 15,30: 18: 20.30. SALA PALA
TULUI — 16,30 (seria de bilete — 
4365): 19.30 (seria de bilete — 4366).
• Săgeata căpitanului Ion : LU
MINA — 9: U.15; 13,30: 16: 18.15: 
20,30. GR1VIȚA 9: 11,15: 13.30: 
16: 18,15: 20,30, ARTA — 15,30: 18; 
20.15.
• Seceră vintui sălbatic : FAVO
RIT - 9,15: 11.30: 13.45: 1G; 18.30: 
21, EXCELSIOR — 8,30: 11; 13.30: 
15,45: 18.15: 20,45. MODERN — 8.45: 
11: 13.30; 16: 18.30: 21.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45.
• Drum in penumbră : DOINA — 
11.15: 13.45: 16; 18.30: 20,43.
• Bulevardul romului : FERO
VIAR - 8,45: 11: 13.30: 16: 13.30; 
21. MELODIA — 9,15; 11.45: 15.45: 
18,15: 20.43, GLORIA - 8,45: 11:
13.13: 15.43: 18,15: 20,45. TOMIS - 
9: 11.15; 13,30: 15,45: L8.15: 20.45.
A Colega mea, vrăjitoarea — 9.15 
— 18 în continuare, Program de 
filme documentare — 20.15 : TTM- 
PURI NOI.

• Vacanță la Roma : AURORA — 
9: 11,15: 13,30; 15,45; 18: 20.15. FLA
MURA — 9; 11.15; 13,30: 16: 18.15; 
20.30.
• Creierul : DACIA — 9: 11.15:
13,30; 16: 18,15: 20,30.
0 Cu mâinile curate : BUCEGI -- 
15,45: 18: 20.15. COTROCENI — 14; 
16: 13: 20.
$ Cind tu nu ești — 10: 12: 14. 
Povestiri despre revoluție — 16.30: 
CINEMATEC A (sala Union).
• SfiJita Tereza și diavolii : BU- 
ZEȘTl — 15,30: 18: 20.15.
M Anonimul venețian : UNIREA 
— 15.30: 18: 20.15.

Pasărea liberă : DRUMUL SA
RI! - 16; 18: 20.
i» Marea hoinăreală : LIRA — 
15.30: 18: 20,15. FLOREASCA -
15.3(1: 18: 20.1.5
• Agentul nr. 1 : FERENTARI — 
15.30: 17.45: 20
A A fost odată un polițist : G1U- 
LESTT - 15,30: 18: 20.30.
• Explozia albă : PACEA — 16: 
18; 20.
• Călăreții : CRÎNGAȘI — 15,30: 
18; 20.15.
• Am încălcat legc£ : VOLGA — 
11.15: 13.30: 16: 18.15: 20.30. MIO
RIȚA - 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18:

• Săptămina nebunilor : MUNCA 
— 16.
a Martin in al noulea cer : MUN
CA — 18; 20.
a Mania grandorii ; VITAN — 
13.30: 18; 20,15, POPULAR — 15.30: 
18: 20.15. /
• O floare și doi grădinari : COS
MOS - 9; 12: 15.
A Cheia : COSMOS — 18:. 20,15.
a Fugi, ca să te prindă : FLA
CĂRĂ — 15,30: 18: 20.15.
• Ferma din Arizona : RAHOVA
— 15.30: 19.
A Nu te întoarce : PROGRESUL
— 15.30: 18: 20.15.
a Fuga e sănătoasă : VIITORUL
— 13,30: 13: 20.15, LAROMET — 
15.30; 17.30; 19.30.

teatre
• Radioteleviziunea Română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Concert 
simfonic. Dirijor : Ion Baciu — 20.

a Opera Română : Boema — 19.30.
• Teatrul de operetă : Țara 'suri- 
sului — 19.30.
• Teatrul Național ,.I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Dulcea 
pasăre a tinereții — 20, (sala Stu
dio) : Travesti — 20.
a Teatrul de comedie : Preșul 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului — 
1.9,30, (sala din str. Al. Sahia) : 
Vicarul — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Omul care... — 19.30, 
(sala Studio) : Gaițele — 20.
« Teatrul „Ton Creangă" : Școala 
din Humulești — 9,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Un 
șirag de perle — 19.30.
a Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19.30. (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasileseu" : Hanul piraților 
- 19,30.
• Circul „București" : Spectacol 
internațional cu artiști ai circurilor 
din Moscova. Ulan-Bator, Praga, 
București — 19,30.

ț

ț 
ț
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Președintele
de Stat al
a plecat la

Miercuri la amiază a plecat la Mos
cova tovarășul Manea Mănescu. vice
președinte a-1 Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, unde va participa la șe
dința Comitetului 
colaborare în 
planificare.

La plecare, 
erau prezenți

C.A.E.R. pentru 
domeniul activității de

pe aeroportul Otopeni, 
tovarășii : Gheorghe

a
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Comitetului CELUI DE-AL 37-LEA
AL PARTIDULUI SOCIALIST

CONGRES
DIN URUGUAY Cronica zilei

Planificării
Moscova

Radulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Emilian Dobrescu. 
ministru secretar de stat, prim-vice- 
președinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, alți membri ai conduce
rii c.s.p.

Au fost de 
ambasadorul 
București, și

față V.
Uniunii 
membri

I. Drozdenko, 
Sovietice la 

ai ambasadei. 
(Agerpres)

Primire la Consiliul de Miniștri
Miercuri dimineața, tovarășul Ma

nea Mănescu, vicepreședinte .al Con
siliului de Miniștri, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, a 
primit pe Dudley W. Pinks, director 
general al firmei Business interna
tional, cu sediul la Geneva, și pe 
Anthony D. Barlow, directorul servi
ciului de publicitate al aceleiași 
firme.

La întrevedere au luat parte Ro
man Moldovan, președintele Camerei

de Comerț, și Aurel Ioncică, secretar 
general în Ministerul Comerțului Ex
terior.

Cu acest prilej, într-o atmosferă 
de cordialitate, a avut loc un schimb 
de păreri asupra unor probleme le
gate de dezvoltarea colaborării din
tre această firmă internațională și 
întreprinderi de comerț exterior din 
țara noastră, în interesul lărgirii coo
perării economice, tehnice și științi
fice. (Agerpres)

Ministrul afacerilor externe
al R. S. Cehoslovace — oaspete

al municipiului Pitești
Continuîndu-și vizita oficială pe 

care o întreprinde in țara noastră, 
Bohuslav Chnoupek. ministrul afa
cerilor externe al R.S. Cehoslovace, 
a fost miercuri oaspetele municipiu
lui Pitești.

La Uzina de • autoturisme did loca
litate. unde a făcut un prim popas, 
ministrul afacerilor externe al R.S. 
Cehoslovace a luat cunoștință de 
procesul de fabricație al automobile
lor românești, de caracteristicile au
toturismului ..Dacia 1 300“, care se ex
portă și în Cehoslovacia. Oaspetele 
a avut un schimb de păreri cu Si-

mion Brătescu, secretar 
tului județean Argeș al 
Dumitru Mihai, director 
C rupului uzinelor de

'"Pitești, și cu celelalte _______  _
ficiale venite in intimpinarea sa. cu 
privire la posibilitățile de extindere 
a colaborării dintre cele două țări in 
domeniul construcției de automobile, 

în timpul vizitei, Bohuslav Chnou
pek a fost însoțit de Nicolae Ghenea, 
secretar general in M.A.E., de Theo
dor Haș, ambasadorul României la 
Praga, și de Miroslav Sulek. ambasa
dorul Cehoslovaciei la București.

al Comite- 
P.C.R., ing. 
general al 

autoturisme 
persoane o-

ANIVERSAREA UZINEI DE CAUCIUC DIN BORZESII
se în Expunere^ dumneavoastră la 
Plenara C.C. al P.C.R. din noiem
brie, ințelegînd pe deplin însemnă
tatea sarcinilor și orientărilor trasa
te, vă raportăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că am stabilit 
măsuri în uzină care au creat condi
ții pentru realizarea prevederilor 
cincinalului în patru ani și jumătate. 

Conștient de misiunea pe care o 
are, beneficiind in permanentă de 
ajutorul acordat de partid și de stat, 
se spune in încheiere, harnicul nos
tru colectiv muncește cn dărpîre și 
elan revoluționar pentru traducerea 
în viață a vastului program trasat 
de Congresul al X-lea și Conferința 
Națională ale Partidului Comunist 
Român.

Uzina de cauciuc din cadrul Gru
pului industrial de petrochimie Bor- 
zești a împlinit 10 ani de activitate 
productivă. Evenimentul a fost în- 
timpinat cu însemnate succese in 
muncă, încă de la începutul lunii 
decembrie inregistrindu-se peste 
prevederile planului anual 1719 tone 
cauciuc sintetic și 325 tone mase 
plastice. Realizările acestui colectiv 
au contribuit din plin la depășirea 
sarcinilor pe ansamblul Grupului de 
petrochimie Borzești.

în telegrama adresată cu acest 
prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
șepretar general al Partidului Co
munist Român, de colectivul 
lariați ai Uzinei de cauciuc 
tic se spune, printre altele : 
tășind intru totul aprecierile

de sa- 
sinte- 

împăr- 
cuprin- (Agerpres)

MANIFESTĂRI ÎN CINSTEA
ANIVERSĂRII REPUBLICII

OMAGIUL CINEAȘTILOR 
AMATORI

NOI VOLUME DE LIRICĂ 
PATRIOTICA

MONTEVIDEO

Român adresează delega-Comitetul Central al Partidului Comunist 
ților la cel de-al 37-lea Congres al Partidului Socialist din Uruguay, tutu
ror membrilor partidului dumneavoastră un cald salut tovărășesc.

. Comuniștii, oamenii muncii din țara noastră urmăresc cu sentimente 
de solidaritate activitatea desfășurată de socialiștii uruguayeni, alături de 
celelalte forțe muncitorești, patriotice și progresiste, antiimperialiste. în 
slujba intereselor fundamentale ale poporului Uruguayan, pentru consoli
darea independenței și suveranității naționale, pentru pace și progres 
social.

Ne exprimăm convingerea că relațiile tovărășești dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Socialist din Uruguay se vor dezvolta și în 
viitor în interesul celor două partide și popoare, al extinderii relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre cele două țări, al unității forțelor antiimpe
rialiste din întreaga lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, a primit, la 6 de
cembrie ă.c., pe Juan Uslar Pietri, 
noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Venezuela 
în Republica Socialistă România, in 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor de acreditare.

*
George Macovescu. ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România.'a primit o telegramă 
prin care Ahmed Bin Khalifa Al- 
Swedi, ministrul afacerilor externe 
al Emiratelor Arabe Unite, mulțu
mește pentru felicitările ce i-au fost 
adresate cu 
țării sale.

ocazia Zilei naționale a

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Vă mulțumesc în modul cel mai cordial pentru felicitările transmise 
în legătură cu rezultatul alegerilor pentru Bundestag.

împărtășesc convingerea Dumneavoastră că și în viitor colaborarea 
dintre statele noastre va înregistra progrese remarcabile în interesul 
păcii și al înțelegerii reciproce.

WILLY BRANDT
Cancelar federal al Republicii 

Federale a Germaniei

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI 
amabilului dum- 
naționale a Emi- 
Voastre sincerele

îmi face o deosebită plăcere să confirm primirea 
neavoastră mesaj adresat cu ocazia aniversării Zilei 
ratelor Arabe Unite, pentru care exprim Excelenței 
mele mulțumiri și aprecieri.

Doresc Excelenței Voastre multă' sănătate, prosperitate și progres 
poporului român prieten, precum și îmbunătățirea relațiilor dintre cele 
două țări ale noastre.

ZAYED BIN SULTAN AL NAHAYAN
Președintele Emiratelor Arabe Unite

Recepție cu prilejul 
Zilei naționale a Finlandei

Cu prilejul aniversării Zilei na
ționale a Finlandei, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Pentti Mar
tin Suomela, a oferit o recepție in 
saloanele ambasadei.

Au luat parte Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Cioară, primarul 
general al Capitalei. Mihai Gere, 
secretar al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, Maria 
Groza. ' vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale. Gfcorge Macoves-

cu, ministrul afacerilor, externe, Ion 
Cpsma, ministrul turismului, general
colonel Ion Gheorghe, prim-adjunci 
al ministrului apărării naționale și 
șef al Marelui Stat Major, deputați 
ai Marii Adunări Naționale, generali 
și ofițeri superiori, oameni de cul
tură și artă, ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diploma
tic.

(Agerpres)

vremea PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 
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0 delegație de partid și guvernamentală5 
a Republicii Guineea a sosit în Capitala

Miercuri după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație de partid și gu
vernamentală a Republicii Guiheea, 
condusă de Diakite Moussa, membru 
al Biroului Politic Național al Parti
dului Democrat din Guineea, minis
trul domeniului interne și securitate, 
care face o vizită in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întimpinată de 
Gheorghe Radulescu, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
și de alte persoane oficiale române.

Vizita ministrului metalurgiei

în comuna Bîrca din județul Dolj 
a avut loc prima ediție a Festivalului 
județean 
ganizată 
educație 
„Omagii 
al Republicii", confruntarea a reunit 
toate cinecluburile din județ, care au 
prezentat mai mult de 20 filme pe te
me . inspirate din viața comunelor și 
a locuitorilor lor.

Această manifestare a contribuit la 
generalizarea experienței avansate, 
la lărgirea ariei tematice a activită
ții einecluburilor.

al cineaștilor amatori. Or- 
de Comitetul de cultură și 
socialistă în cadrul acțiunii 
doljene la pătrarul de veac

La librăria ..Mihail Sadoveanu" 
din Capitală a fost organizată o sea
ră de lirică patriotică prilejuită de 
apariția. în Editura Militară, a unor 
volume de versuri dedicate aniver
sării Republicii. Cu acest prilej, poe
ții Eugen Frunză. Ion Lotreanu. Mi
hai Negulescu. Ștefan Popescu și 
Gheorghe Tomozei au recitat ver
suri din creația lor, iar criticul Mir
cea Iorgulescu a prezentat romanul 
„Muntele Morții" de Theodor Con
stantin, o nouă apariție in Editura 
Militară.

(Agerpres)

Ieri în țară : vremea a fost în ge
neral închisă. S-au semnalat ceață și 
burniță in Crișana, Banat, Oltenia, 
Muntenia și Moldova. în Transilva
nia ceața a persistat în tot cursul 
zilei. în Dobrogea, local, cerul a 
devenit variabil după-amiază. Vin- 
tul a suflat în general slab. Tempe
ratura aerului Ia ora 14 oscila intre 
minus 3 grade Ia Joseni și plus 9 
grade la Baia Mare, Zalău. Ocna 
Șugatag și Sighetul Marmatiei.

Timpul probabil pentru zilele de 
8, 9 și 10 decembrie. în țară : vre
mea se va menține relativ umedă și 
caldă, cu cerul variabil, mai mult 
noros. Se vor semnala burniță și 
ploi slabe locale. Vintul va sufla 
slab pină la potrivit. Temperaturile 
minime' vor fi cuprinse între minus 

■4 și plus 6 grade,, iar maximele in
tre 4 . și 14 grade. Ceață locală. La 
București : vremea se va menține 
relativ umedă și caldă, cu cerul va
riabil. .mai mult noros.

FOND GENERAL DE PREMII : 
1 995 897 lei, din care 1 036 082 lei re
port.

EXTRAGEREA I : 3 10 31
EXTRAGEREA a II-a : 

42 14 11
Plata premiilor se va face 

tală de la 14 decembrie pină
nuarie 1973, in țară de la 19 decem
brie 1972 pină la 20 ianuarie 1973 
inclusiv.

7 2 32
12 27

în Capi
ta 21 ia-

★
manifestărilor culturale 

recomandate de .UNESCO pe anul 
1972, miercuri a avut loc in Capitală, 
sub auspiciile Comisiei naționale ro
mâne pentru UNESCO. Uniunii 
scriitorilor și Universității populare 
București, o seară culturală dedicată 
aniversării a 175 de ani de la naște
rea lui Heinrich Heine. Despre perso
nalitatea și opera cunoscutului poet, 
prozator și publicist german au vor
bit prof, uni-v. Edgar Papu și poetul 
Mihai Gavril. A urmat un recital de 
poezie din opera scriitorului german 
in interpretarea unor cunoscuți actori 
bucureșteni.

în cadrul

(Agerpres)

Miercuri a părăsit Capitala amiralul 
Oscar Armando QuihiUalt, președin
tele Comisiei naționale pentru ener
gia atomică a Republicii Argentina, 
în timpul șederii in țara noastră, 
oaspetele a ținut, în fața specialiști
lor din domeniul nuclear, o expune-, 
re privind programul de dezvoltare 
a energiei atomice in Argentina. El 
a vizitat institute românești de cer
cetări pentru energia nucleară.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
au fost de față membri ai conducerii 
Comitetului de stat pentru energia 
nucleară, precum și Cesar Bautista 
Rezzonico. însărcinat cu afaceri a.i. 
al' Argentinei la București.

(Agerpres)

al R. P. Chineze
La București au început, miercuri, 

convorbirile între Nicolae Agachi, 
ministrul industriei metalurgice, și 
Cen Șao-kun, ministrul metalurgiei 
al R.P. Chineze, care întreprinde o 
vizită în țara noastră.

Au fost prezenți Cian Hai-fun, 
ambasadorul R.P. Chineze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

In cadrul întîlnirii, care s-a des-

în Capitală' a sosit o delegație de 
activiști ai Partidului Comunist 
Bulgar, condusă de tovarășul Liuben 
Pironcev, adjunct de șef de secție la 
Comitetul Central al P.C.B.. care, la 
invitația Comitetului Central al 
P.C.R., va face o vizită în schimb de 
experiență in țara noastră.

fășurat într-o atmosferă de priete
nie, cei doi miniștri s-au informat 
reciproc asupra realizărilor, preocu
părilor și activității de perspectivă 
în domeniul siderurgiei. Au fost a- 
bordate, de asemenea, probleme ale 
dezvoltării colaborării și cooperării 
între cele două ministere.

(Agerpres)

La sosire, delegația a fost salutată 
de tovarășul Ion Catrinescu. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Erau, de asemenea, prezenți mem
bri ai Ambasadei R. P. Bulgaria la 
București.

Știri culturale
Concursul internațional 

co Vinas" 
încheiat, a 
re a școlii 
concurenți 
numeroși 
și-au înscris numele în palmaresul 
acestei manifestări, ale cărei ediții 
precedente au prilejuit frumoase 
succese pentru alți cîntăreți din 
România. De astă dată, printre lau- 
reați se numără Rodica Ana Mitri- 
că, membră a corului „Madrigal" al 
Conservatorului bucureștean, care a

iiFrancis- 
de la Barcelona, recent 
prilejuit o nouă afirma- 
românești de canto. Trei 
români, în competiție cu 
tineri din diferite țări,

Reînnoiți-vă abonamentele la revista

fmlrstrl din tonte țitiie, uniți.vi I* .^■-y

REVISTĂ TEORETICĂ Șl SOCIAL-POLITICĂ
A COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

obținut premiul II, Gerda Spireanu, 
membră a aceluiași cor, căreia i-a 
fost decernat premiul special pen
tru cea mai bună soprană de colo
ratură, și Mihai Panghe, solist la 
Opera Română din București, dis
tins cu premiul III și medalia „Car
los Gomez". Se cuvine, de aseme
nea, menționat faptul că întreg lo
tul de concurenți români, acompa- 
niați la pian de Martha Joja și Doi
na Prodan Ilioiu, de la Conservato
rul din București, a promovat in 
etapa a doua a concursului.

★
Sub auspiciile Uniunii artiștilor 

plastici, la Galeriile de artă Ori
zont", din București, s-a deschis 
miercuri o expoziție de sticlă si ce
ramică din R.D. Germană. Expona
tele — diverse obiecte de uz casnic 
sau de decor, realizate fie în atelie
rele de creație ale artiștilor plastici, 
fie în unitățile industriale de pro
fil — demonstrează stadiul la care 
a ajuns astăzi una din cele mai 
vechi îndeletniciri ale creatorilor de 
frumos din țara prietenă, preocupa
rea acestora de a îmbina în mod cit 
mai armonios plăcutul cu utilul. La 
vernisaj au 1 rostit* '«ffîffiuțiuni Patrf- 
ciu MateeScu, Secretar al Uniunii 
artiștilor plastici, și criticul de artă 
Rainer Behrends, din partea Uniu
nii artiștilor plastici din R.D. Ger
mană.

(Agerpres)

Prețul unui abonament este de 72 lei anual (29 de nu
mere). Abonamentele se fac la oficiile și agențiile 
P.T.T.R., iactorii poștali și prin diiuzorii de presă din în
treprinderi, instituții și de la sate.

întreprinderile si instituțiile pot contracta abonamen
tele necesare pentru documentare, adresîndu-se, de ase
menea, oiiciilor P.T.T.R. din localitate.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT » SPORT

HANDBAL

Turneul echipei „Steaua11
A

In cîteva rînduri

in R. F. a Germaniei

handbaliștii români au întîl-

TENIS DE MASA

ROMÂNIA - FILM“ prezintă

BARIERA

O producție a studioului cinematografic ,,București". Scenariul : Teodor Mazilu. 
Regia : Mircea Mureșan. Cu : Octavian Cotescu, Mihaela Mihai, Ion Besoiu, 
Toma Caragiu, Mircea Albulescu, Draga Olteanu, Gheorghe Dinică, Gina Patrichi, 
Dan Nuțu, Nucu Pâunescu, Florin Scărlâtescu, Olga Bucătaru. Imaginea : George 
Cornea. Muzica : Radu Șerban. Decoruri : Liviu Popa. Costume : Lidia Luludis.

de spectatori 
meciul retur

LOTO
PREMIILE TRAGERII 

DIN 1 DECEMBRIE 1972

EXTRAGEREA I : Categ. 1 : 1 va
riantă 25% a 84 697 lei și 2 variante 
10% a 33 879 lei ; a 2-a : 6,20 a 11 527 
lei ; a 3-a : 9.60 a 7 445 lei ; a 4-a : 

305
lei ; a 3-a : 9,60 a 7 445 lei ; a
33,30 a 2 146 lei ; a 5-a : 234,45 a 
lei ; a 6-a : 250,20 a 286 lei.

EXTRAGEREA a II-a : Categ. A : 
2 variante 25% a 40 234 lei și 1 
riantă 10% a .16 093 lei : B : 3 a 19 017 
lei ; C : 8,65 a 6 595 lei ; D : 22,55 a 
2 530 lei ; E : 27,20 a 2 097 lei ; F : 
64,35 a 887 lei ; Z : 1745,10 a 100 lei.

Premiul de 84 697 lei de la categoria 
1 jucat pe o variantă 25% a revenit 
.participantului TU DORIE MARIN 
din Galați.

va-

Echipa masculină de handbal 
Steaua București, care se află în 
turneu in R.F. a Germaniei, a în
vins în primul joc cu scorul de 
18—13 cunoscuta formație V.F.L. 
Gummersbach. în cel de-al doilea 
meci, 
nit la Kiel formația locală „T.H.W. 
Kiel". Gazdele au cîstigat cu scorul 
de 20—14 (6—4).

Campionatele internaționale

Au luat sflrșit Campionatele in
ternaționale de tenis de masă _ ale 
Franței, desfășurate timp de cîteva 
zile la Paris, in finala probei de du
blu mixt, perechea Stipancici (Iugo
slavia), Maria Alexandru (România) 
a dispus cu scorul de 21—9, 21—16,
21—14 de Persson, Raadvorg (Sue
dia). în finala probei feminine de 
dublu, Magos și Molnar (Ungaria) 
au întrecut cu 3—0 pe Alexandru, 
Crișan (România). Proba de simplu 
masculin s-a încheiat cu un neaștep
tat succes al maghiarului Jonyer, în
vingător cu 3—0 în fața campionu
lui lumii, suedezul Bengtsson. La 
feminin a terminat învingătoare Hu 
lu-lan (R.P. Chineză).

HOCHEI. Peste 14 000 
au urmărit la Moscova 
al finalei „Cupei campionilor euro
peni" la hochei pe gheață intre echi
pele Ț.S.K.A. Moscova și Brynaes 
(Suedia). Hocheiștii sovietici au ter
minat învingători, cu scorul de 8—3 
(2—1, 2—2. 4—0). In primul joc, echi
pa Ț.S.K.A. ciștigase cu 8—2.

BASCHET. în turul al doilea al 
„Cupei cupelor" la baschet masculin, 
echipa Steaua București a întîlnit la 
Anvers formația locală Racing-Ford. 
Gazdele au obținut victoria cu scorul 
de 80—76 (40—39). Partida retur se 
va disputa la București la 14 de- 

• cembrie.
★

Sala „Constructorul" din Capitală 
a găzduit ieri seară primul meci 
dintre echipele I.E.F.S. București 
și Slavia Praga, contînd pentru 
optimile de finală ale „Cupei cu
pelor" la baschet feminin. Victoria 
a revenit baschetbalistelor ceho
slovace cu scorul de 62—43 (30—17).

★
Aseară.. în sala Dinamo din Ca

pitală s-au întîlnit, în primul lor 
meci din cadrul optimilor de finală 
ale „Cupei campionilor europeni" 
la baschet, echipele masculine Di
namo București și Akademik Sofia.

La capătul unui joc echilibrat, 
baschetbaliștii bulgari au obținut 
victoria cu scorul de 75—72 (34—26).

ȘAH. în cea de-a 4-a rundă a „Tro
feului campioanelor la șah“, care se

desfășoară la Vrnjacka Banja- (Iu
goslavia), Timmer a învins-o pe Mer- 
lini, Ivanka pe Eretova și Aleksan- 
dria pe Vetstain. Partidele Erenska — 
Polihroniade. Konarkovska — Ve- 
roezi și Pihajlici — Gaprindașvili 
s-au terminat remiză. în clasament 
pe primul loc se află Gaprindașvili 
și Verbczi, cu cite 3,5 puncte, urmate 
de Aleksandria 3 p„ Ivanka

★
Campionatul masculin de 

continuat în sala I.P.G.G. din
tală cu partidele din penultima run
dă. Ungureanu l-a învins pe Rotariu. 
iar Bondoc a ciștigat la Follerț. Alte 
rezultate : Mititelu-Stoica remiză : 
Ghindă-Ghizdavu remiză ; Neamțu- 
Nacht remiză. Partida centrală a 
rundei^ disputată între Partos și Cio- 
ciltea, s-a întrerupt, 
conduce Partos cu 
partidă întreruptă.

Astăzi, cu începere
se desfășoară ultima rundă.

LIDIA LAZARESCU

2,5 p.

șah a 
Capi-

în clasament
13 puncte și o

de la ora 16,00,

TENIS. In turneul internațional de 
tenis de la New York. Gerulaitis 
(S.U.A.) l-a învins în mod surprin
zător cu 6—4, 4—6, 6—3 pe compa
triotul său Connors. Alte rezultate : 
Owens (S.U.A.) — Santana (Spania) 
6—1, 7—6 ; Borg (Suedia) — Dupre 
(S.U.A.) 6—3, 6—3. S-au mai calificat 
pentru turul următor Gerkan (S.U.A.) 
și Fred McMillan (Republica Sud- 
Africană).

în ziua de 6 decembrie 1972 a în
cetat din viață tovarășa Lidia Lăză- 
rescu, membră a Partidului Comu
nist Român din anul 1934.

Născută la 13 decembrie 1915, a cu
noscut din fragedă tinerețe, ca mun
citoare textilistă, exploatarea și con
dițiile grele de muncă din întreprin
derile și atelierele capitaliste.

A activat în mișcarea muncitoreas
că revoluționară din ilegalitate fiind 
arestată și condamnată la închisoare, 
a înfruntat cu curaj și demnitate re
presiunile regimului burghezo-moșie- 
resc.

După 23 August 1944 a îndeplinit 
diferite munci de partid, din 
lucrînd ' ' '
unde și-a îndeplinit cu 
și abnegație sarcinile

Pentru meritele sale în activitate 
a fost distinsă cu ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste România.

Amintirea celei dispărute va ră- 
mîne neștearsă în memoria cel 
care i-au fost tovarăși de luptă și < 
muncă, a tuturor celor care au cu
noscut-o.

1949 
în aparatul C.C. al P.C.R., 

devotament 
încredințate

lor 
de

COMITETUL FOȘTILOR 
LUPTĂTORI ANTIFASCIȘTI 

DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA

COMITETUL ORGANIZAȚIEI 
DE PARTID A APARATULUI 

C.C. AL P.C.R.

° qparut ALMANAHUL „SCINTEIA" 1973
Un almanah într-o bibliotecă, o bibliotecă într-un almanah 
ÎNCEPÎND DE AZI, LA CHIOȘCURI ȘI LIBRĂRII!
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ÎN COMITETELE ADUNĂRII
GENERALE A O.N.U

PARIS

® în dezbaterea Comitetului pentru problemele sociale 
și umanitare - inițiativa românească privind edu
carea tinerei generații

• Comitetul pentru problemele economice a adoptat două 
proiecte de rezoluție, printre ai căror coautori se 
numără și România

NEW YORK 6. — Corespondentul nostru transmite : Comitetul
pentru problemele sociale și umanitare al Adunării Generale a O.N.U. 
a început miercuri dezbaterile asupra inițiativei românești „Tineretul, 
educarea sa în spiritul idealurilor de pace, respect reciproc și înțele
gere intre popoare, problemele și nevoile sale, participarea sa activă 
în dezvoltarea națională și cooperarea internațională".

Convorbirile confidențiale
»

dintre le Oue Tho
și Henry Kissinger

PARIS 6 (Agerpres). — La Paris 
au continuat miercuri convorbirile 
confidențiale dintre Le Duc Tho, 
consilier special al delegației R. D. 
Vietnam la conferința în problema 
vietnameză, și Henry Kissinger, con
silier special al președintelui S.U.A. 
pentru problemele securității na
ționale.

a fost primit de premierii! Indiei

Dezbaterile au fost deschise prin 
discursul reprezentantului român în 
acest comitet, Virgil Constantinescu, 
care a prezentat punctul agendei - 
aflat în atenția comitetului, precum 
și două proiecte de rezoluție inițiate 
de delegația română — „Aplicarea 
Declarației asupra promovării în 
rindurile tineretului a idealurilor de 
pace, respect reciproc și înțelegere 
între popoare" și „Canale de comu
nicații cu tineretul și organizațiile 
internaționale ale tineretului" — 
cărora i s-au alăturat numeroase 
alte delegații în calitate de coautori.

Subliniind importanța problemei în 
dezbatere, reprezentantul român a 
declarat : este general recunoscut 
faptul că abordarea problemelor care 
preocupă tineretul nu poate fi izo
lată de ansamblul condițiilor gene
rale de dezvoltare a societăților 
contemporane. Este de la sine înțe
les că asigurarea participării tinere
tului la viața socială nu poate fi în
trevăzută decît în efortul național 
integral pentru asigurarea progresu
lui economic, social și spiritual al 
fiecărei națiuni, în condițiile dezvol
tării sale independente și suverane, 
în același timp, este de necontestat 
că problemele ce preocupă tineretul

★

ad o configurație specifică lor, ceea 
ce impune măsuri adecvate pentru 
pregătirea tinerei generații și acce
lerarea integrării ei sociale, în așa 
fel incit să-și poată asuma răspun
derea pentru progresul continuu al 
societății umane, al înțelegerii, coo
perării și păcii în lume.

România consideră că una din pre
ocupările majore ale comunității in
ternaționale trebuie să o constituie 
examinarea atentă și aprofundată a 
problematicii specifice tinerei gene
rații, crearea .climatului și cadrului 
necesar pentru ca tinerii să-și spu
nă cuvîn-tul în toate chestiunile fun
damentale ale vieții internaționale și 
să participe nemijlocit la dezvoltarea 
economică și socială a popoarelor, a 
continuat reprezentantul român.

Ca țară inițiatoare a Declarației 
din 1965 privitoare la educarea tine
retului în spiritul idealurilor de pace, 
respect reciproc și înțelegere între 
popoare, precum și a rezoluțiilor 
Adunării Generale privind educarea 
lui in spiritul respectului drepturi
lor omului, România iși 
interesul constant pentru 
carea activității O.N.U. in 
meniu 
arătat

★
PARIS 6 (Agerpres). — După în

trevederea de la 4 decembrie dintre 
reprezentanții R. D. Vietnam și 
S.U.A., consilierul special Le Dud 
Tho și ministrul Xuan Thuy au avut, 
la 5 decembrie, consultări cu minis
trul Nguyen Thi Binh și ceilalți 
membri ai delegației Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud la convorbirile 
de la Paris în problema Vietnamu
lui — relatează agenția V.N.A.

DELHI 6 (Agerpres). — Tovarășul 
Ion Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul comerțu
lui exterior, aflat la Delhi în vizită 
oficială, a fost primit de primul mi
nistru al Indiei, Indira Gandhi, că
reia i-a transmis un mesaj de salut 
din partea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Mulțumind călduros pentru acest 
mesaj, Indira Gandhi a transmis, la 
rîndul ei, președintelui Nicolae 
Ceaușescți urări de sănătate, fericire

atmosferă

și succese în conducerea României pe 
calea progresului și bunăstării.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc, desfășurată într-o 
cordială, au fost abordate probleme
referitoare la promovarea relațiilor 
bilaterale.

Tovarășul Ion Pățan a avut Convor
biri cu ministrul comerțului exterior, 
L. N. Mishra, cu ministrul agricul
turii și alimentației, Fakhruddin Aii 
Ahmed, și cu ministrul oțelului și 
minelor, Surendara Mohan Kuma- 
ramangalam.

V

I
I

Manifestări consacrate
aniversării republicii

PREȘEDINTELE FRANȚEI
VA FACE 0 VIZITĂ

I

Ministrul de interne al României
a sosit la Cairo

HAVANA. — Teatrul 
Creangă" din București, 
efectuat un turneu in 
blica Cuba în perioada 
iembrie — 5 decembrie, 
zentat in provinciile < 
Matanzas și in orașul Havana 
spectacole cu piesa „Snoave cu 
măști". La 2 decembrie a.c., la 
Havana a avut loc un spectacol 
de gală dedicat celei de-a 
aniversări a republicii.

★

MADRID. — Secția de 
tură și artă a Centrului de 
țiative și turism din Madrid, în 
colaborare Cu Reprezentanța 
consulară și comercială a 
României din capitala Spaniei, 
a organizat o săptămână cultu
rală românească în saloanele 
Institutului municipal de edu
cație. Cu acest prilej au avut loc 
inaugurarea expoziției de foto
grafii „România pitorească" și 
prezentarea de filme documen
tare românești. De asemenea, 
prof. Joaquin Alonso de la Uni
versitatea madrilenă a vorbit 
despre „România văzută de un 
spaniol", iar poetul Darie No-

l „Ion 
, care a 

Repu-
19 no- 

, a pre- 
Oriente,

25-a

cul- 
ini-

văceanu a ținut o conferință 
ilustrată cu diapozitive cu tema 
„România in imagini".

*
BUENOS AIRES. — Cu oca

zia celei de-a 25-a aniversări a 
republicii, la Buenos Aires a 
fost inaugurată expoziția cărții 
românești. Deschisă sub auspi
ciile Ministerului Relațiilor Ex
terne al Republicii Argentina, 
municipalității orașului Buenos 
Aires și Universității naționale, 
expoziția a fost prezentată de 
ambasadorul României in Ar
gentina, Victor Florescu.

★
COPENHAGA. — La Ambasa

da română din Copenhaga au 
fost prezentate filmele de scurt 
metraj „Excursie in nordul Mol
dovei", „Anotimpul mireselor" și 
„Șapte arte". Au participat re
prezentanți ai autorităților loca
le, ai vieții cultural-artistice, 
membri ai corpului diplomatic, 
Ziarul „Lang og Folk" a publicat 
o pagină consacrată picturii ro
mânești, iar Televiziunea daneză 
a transmis un program despre 
Delta Dunării.

*

I
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manifestă 
intensifi- 
acest do- 

de interes general și actuali, a 
în încheiere delegatul român.
★

Comitetul pentru problemele eco
nomice al Adunării Generale a 
O.N.U. a adoptat două proiecte de 
rezoluție privind „suveranitatea per
manență asupra bogățiilor naturale 
ale statelor în curs de dezvoltare" 
și „emigrarea de personal tehnic ca
lificat din țările în curs de dezvol
tare în statele industrializate".

Primul document, elaborat și su
pus dezbaterilor și aprobării comi
tetului de un grup de 24 de state 
în curs de dezvoltare, printre care 
și România, subliniază „marea im
portanță pentru progresul economic 
și social al tuturor statelor. în spe
cial al celor în curs de dezvoltare, 
a exercitării depline a drepturilor lor 
suverane, astfel incit să obțină ma
ximum de beneficii de pe urma pro
priilor lor resurse naturale". Proiec
tul de rezoluție reafirmă dreptul su
veran al statelor asupra resurselor 
lor naturale și cadrai granițelor lor, 
cît și asupra celor din platoul con- ■ 
tinental și subsolul acestora, iar 
orice măsuri întreprinse de alte sta
te,’ direct sau -fpflVrecf..’ tare‘-ar teza

Problema Namibiei în discuția Consiliului de Securitate

drepturi constituie acte deaceste 
violare a principiilor Cartei și „De
clarației asupra principiilor dreptului 
internațional privind relațiile priete
nești și de cooperare dintre state, 
în conformitate cu Carta Națiunilor 
Unite".

Celălalt proiect de rezoluție elabo
rat de 15 state, printre care și Româ
nia. invită secretarul general al 
O.N.U. să pregătească, împreună cu 
agențiile specializate, un studiu asu
pra emigrării de personal tehnic ca
lificat din țările în curs de dezvol
tare, care afectează dezvoltarea lor 
economică, generînd consecințe ne
gative asupra progresului lor tehno
logic și avantajînd, în același timp, 
țările industrializate occidentale. în 
evaluarea consecințelor negative ale 
acestui fenomen din statele în curs 
de dezvoltare, o atenție specială tre
buie acordată modului în care emi
grarea de personal tehnic calificat a- 
fectează crearea infrastructurii teh
nice și. capacitatea folosirii de către 
statele în curs de dezvoltare a tehno
logiei proprii și celei importatei

/

MOSCOVA 6 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția T.A.S.S., pre
ședintele Franței, Georges Pompidou, 
va face Ia 11—12 ianuarie 1973 o vi
zită neoficială în Uniunea Sovietică, 
în vederea unor convorbiri cu Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., membru al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.

CAIRO 6. — Corespondentul
nostru, Nicolae N. Lupu, transmite : 
Ion Stănescu. ministrul de interne 
al Republicii Socialiste România, a 
sosit marți la Cairo, într-o vizită 
oficială. La aeroport, oaspetele ro
mân a fost întîmpinat de Mamduh 
Salem, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al afacerilor 
interne al Republicii Arabe Egipt, 
de miniștrii adjuncți ai acestuia, 
precum și de un grup de generali și 
ofițeri superiori, comandanți de uni-

tăți specializate. Au fost, de aseme
nea, prezenți Titus Sinu, ambasado
rul României la Cairo, și membri ai 
ambasadei.

Miercuri, ministrul de interne ro
mân a depus o coroană de flori la 
mausoleul lui Gamal Abdel Nasser, 
în aceeași zi. Ion Stănescu a avut 
întrevederi cu Mamduh Salem și 
cu Hafez Ismail, consilier al pre
ședintelui Republicii Arabe Egipt 
pentru problemele de securitate na
țională.

BELGRAD

Deschiderea lucrărilor 
Conferinței U.C.I.

Consiliul de Securitate, care dezba
te raportul secretarului general asu
pra primelor contacte ale reprezen
tantului său special pentru Namibia, 
ambasadorul elvețian Alfred Escher, 
ou autoritățile Republicii Sud-Afri- 
cane, în legătură cu Namibia, l-a in
vitat pe Peter Muehihange, secretar 
pentru afacerile externe al Organiza
ției Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.), să prezinte poziția 
mișcării naționale namibiene asupra 
acestui raport.

Reprezentantul secretarului gene
ral, a spus vorbitorul, avea misiunea 
de a obține răspunsuri satisfăcătoare 
din partea guvernului sud-afriean 
asupra următoarelor probleme fun
damentale : precizarea poziției aces
tuia față de principiile autodetermi
nării și independenței poporului na- 
mibian, retragerea din Namibia a

administrației ilegale sud-africane, 
recunoașterea de către R.S.A. a uni
tății teritoriale a Namibiei, organiza
rea de alegeri libere în acest terito
riu, libertatea cuvîntului namibieni- 
lor și respectarea drepturilor lor de 
întrunire și organizare, eliberarea 
deținuților politici, lichidarea ban
tustanelor, care nu sint decit niște 
lagăre de concentrare, abolirea poli
ticii și practicilor de apartheid, în
cetarea torturării deținuților politici 
întemnițați de autoritățile sud- 
africane ca urmare a opoziției lor față 
de apartheid. La toate aceste ches
tiuni, guvernanții sud-africani au re
fuzat să dea Răspunsuri clare. Po
porul Namibiei insistă însă asupra 
încetării imediate a ocupării terito
riului lor de către R.S.A. și cere res
pectarea drepturilor sale inalienabile 
la independență și autodeterminare.

agențiile de presă transmit:
Convorbiri sovieto-chi- 

lîene Kremlin au început
convorbiri între Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
Nikolai Podgornii, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem, Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri, și Salvador Allende, pre
ședintele Republicii Chile, care a 
sosit intr-o vizită oficială în U.R.S.S.

Șeful delegației culturale 
române care se a^a într-o vizită 
Vir Șii^garia, tovațășplVșșile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, a fost primit de Petăr Mlade- 
nov, ministrul afacerilor externe al 
R.P. Bulgaria. Cu acest prilej a 
avut loc o convorbire care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

0 conferință arabă asu
pra fierului și oțeluluia in- 
ceput la Beirut. Reuniunea — la care 
participă reprezentanții a 13 state a- 
rabe — este organizată de Uniunea 
generală arabă a fierului și oțelului 
și va aproba planul de lucru al or
ganizației pe anul 1972 și bugetul pe 
anul 1973. Vor fi examinate, de a- 
semenea, posibilitățile întăririi coo
perării între statele membre.

de
Ciu
co- 
au 

co-

Premierul Consiliului 
Start al R. P. Chineze, 
En-lai. și ministrul chinez al 
merțului exterior. Pai Sian-kuo, 
primit delegația guvernamentală
mercială și economică din Kuweit, 
condusă de Khalid Suleiman Al-Ad- 
sani, ministrul comerțului și indus
triei, aflată într-o vizită la Pekin.

Creșterea prețurilor în 
țările C.E.E. Potrivit datelor unui 
comunicat publicat de Comisia 
C.E.E.. in 1972. în țările membre ale 
comunității s-a înregistrat o creștere 
accentuată a prețurilor, pe primul 
loc situindu-se Olanda — cu 7,4 la 
sută. Urmează. în ordine. Franța și 
Italia — cu 6,3 la sută. R.F.G. — 
6.2 la sută, Luxemburg — 5,9 la sută 
și Belgia — 5.4 la sută.

Președintele Mauritcmiei, 
Mokhtar Ould Daddah, a declarat, în- 
tr-un interviu acordat agenției France 
Presse, că hotărîrea privind crearea 
unei monede naționale mauritane are 
la bază dorința țării sale de a pre
lua integral controlul asupra poli
ticii de credit și de a-și asuma de
plina independență economică. A- 
ceastă hotărire, a spus șeful statului 
mauritan, este irevocabilă ; ea ne 
privește în primul rînd pe noi și nu 
este îndreptată nici împotriva Fran
ței, nici împotriva altor țări prie
tene.

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT:
NEW YORK: SANTIAGO DE CHILE

Punct final in Bâtălia cuprului

Primul ministru egiptean,
Aziz Sedky. a sosit miercuri in Ku
weit, într-o vizită oficială

Regele Afganistanului,
Mohammed Zahir Șah, a acceptat 

‘ demisia prezentată de primul mi
nistru, Abdul Zahir. Abdul Zahir, de
venit prim-ministru în iunie 1971, 
și-a prezentat demisia la sfîrșitul lu
nii septembrie, cînd guvernul său a 
întîmpinat greutăți în parlament în 
urma unor dispute lingvistice.

Guvernul R.D.P. a Yeme
nului a cerut Ligii Arabe sa urmă
rească aplicarea recentului acord de 
la Tripoli asupra realizării unei u- 
niuni între cele două state yemenite 
— anunță ziarul egiptean „Al 
Ahram". Răspunzînd acestui demers. 
Secretariatul Ligii Arabe a intrat în 
contact cu oficialitățile de la Aden, 
Sanaa și Tripoli în vederea stabili
rii datei unei reuniuni a reprezentan
ților personali ai președinților R.D.P. 
a Yemenului, R.A. Yemen și Libiei.

Greve în Italia,Tn Italia au 
început miercuri o serie de greve 
la care participă peste 1,3 milioane 
de lucrători din învățămîntul primar 
și secundar, din ministere, adminis
trație, bănci, poștă și telegraf.

Urmările taifunului
Filîpine. AProxi™ativ 170 de per
soane și-au pierdut viața, iar 
peste 2 000 au rămas fără adăpost,
ca urmare a taifunului care s-a a- 
bătut asupra regiunilor din sudul 
țării — a anunțat Crucea Roșie fi- 
lipineză.

din

alte

programul „Apollo" continuă

Epidemie de gripă în 
Marea Britanie.
lele din Marea Britanie 
în stare de alertă 
împotriva epidemiei de gripă care 
s-a declanșat în această țară. Nu
mai la Londra au fost înregistra
te cîteva mii de cazuri de „gripă 
engleză" — o variantă a cunoscutei 
gripe Hong-Kong.

Toate spita-
au fost puse 

pentru a lupta

© Astăzi ultima misiune selenară
O dată cu lansarea 

navei „Apollo-17“, joi 
la 4,53 (ora Bucureș- 
tiului), de pe cosmo- 
dromul Cape Kennedy 
din Florida, începe ul
tima misiune care va 
încheia seria zboruri
lor cosmice din cadrul 
programului Apollo, 
început cu 11 ani in 
urmă. La acest ultim 
zbor participă, pentru 
prima dată nemijlocit, 
un om de știință, dr. 
Harrison Schmitt — 
care va fi totodată și 
pilotul modulului lu
nar — alături de co
mandantul misiunii, 
Eugenne Cernan. și de 
Ronald Evans, pilotul 
modulului de coman
dă. Se speră că pre
zența unui asemenea 
om de știință, specia
list în geologie. va 
multiplica șansele de 
succes ale 
lor care 
tuate pe 
telitului 
Terrei.

în timpul 
lor pe Selena, 
aselenizarea 
zută pentru ziua de 11

astronauți 
instala în 

locului 
modulului

de

2.5
ur-

cercetări- 
vor fi efec- 
suprafata sa- 

natural al

șederii 
după 

(prevâ-

decembrie, ora 21.54 
ora Bucureștiului) in 
zona Taurus-Littrow, 
Cernan și Schmitt vor 
efectua — trei zile, 
trei ore și un minut 
— cercetărț științifi
ce de o mare comple
xitate.

Cei doi 
urmează a 
apropierea 
„parcării"
lunar o stație automa
tă de cercetări științi
fice (ASLEP). formată 
din nouă aparate 
înaltă tehnicitate.

La adincimea de 
m. în solul lunar,
mează a fi instalate 
mai multe dispozitive 
destinate a măsura 
cantitatea infimă de 
energie calorică tri
misă la suprafață din 
profunzimea astrului. 
Cu ajutorul altor apa
rate se vor măsura 
gravitația Lunii, mă
rimea și viteza me
teoriților care bom
bardează frecvent Lu
na. se vor analiza 
proprietățile electri
ce ale straturilor de 
rocă din imediata a- 
propiere a suprafeței

etc. In același timp, 
de la bordul modulu
lui de comandă, pi
lotul Ronald Evans, 
inarmat cu un detec
tor radar, are misiu
nea de a „privi" in 
străfundurile astrului 
și a fotografia stratu
rile selenologice pînă 
la o adîncime de 1 300 
m„ eventuala identi
ficare de pungi de 
apă sau gheață fiind 
de natură să readucă 
în actualitate specula
țiile privind existen
ța unor forme primi
tive de viață pe Lună.

Proiectele cosmice 
americane nu mai 
prevăd deocamdată 
trimiterea, pînă' la 
sfîrșitul acestui mile
niu, a unor echipaje 
umane spre Lună, un, 
șir de oameni de 
știință recomandind 
insă folosirea sonde
lor selenare fără echi
paj. In viitor, accen
tul in cadrul acestor 
proiecte va fi pus pe 
experiențele vizînd
șederea prelungită a 
omului în spațiul 
cosmic, potrivit pro
gramului „Skylab".

„DEFENDAMOS 
EL COBRE I". C^- 

marea „Să apărăm 
cuprul" focalizează o 
cauză națională supre
mă. prezentă in nenu
mărate manifestări ale 
răspunsului patriotic la 
acest apel.

Sute de mii de chi
lieni au ascultat marți, 
prin intermediul ra
dioului și televiziunii, 
pledoaria pasionată și 
profund argumentată, 
rostită, de la tribuna 
Adunării Generale, a 
O.N.U., de președintele 
Salvador Allende, in 
apărarea suveranității 
economice a țării. E- 
conomia chiliana, spu
nea acesta, nu mai 
putea tolera subordo
narea față de un grup 
de companii care iși 
puneau interesele pro
prii mai presus de ne
cesitățile naționale ale 
țării de unde iși ob
țineau beneficiile.

Dar bătălia cuprului 
• nu s-a terminat o dată 
cu naționalizarea, 
apărut presiunile 
nanciare ale unor 
stituții de credit,
mărind să constrîngă 
statul chilian .să ac
cepte condițiile de 
compensații pe care 
le revendicau mono
polurile naționalizate. 
Această încercare de 
„asfixiere financiară" 

.— cum a denumit

Au 
fi- 
in- 
ur-

Allende la O.N.U. 
contraofensiva băn
cilor de credit nord- 
americane — era o 
formă subtilă, masca
tă, de intervenție în 
treburile interne ale 
unei țări suverane. 
„Blocada financiară" 
a fost cuplată cu 
acte agresive eviden
te. ca cel al monopo
lului Kennecott Co
per Corporation, care, 
după cum se știe. în
cearcă să obstrucțio- 
neze. prin embargo
uri judiciare. co
mercializarea cuprului 
chilian. Asemenea ac
țiuni au stirnit pro
testul unanim și jus
tificat al intregii opi
nii publice internațio
nale. Atentatul mono
polist împotriva drep
tului suveran al Unei 
țări de a stăpini re
sursele sale naturale 
a fost examinat și la 
conferința ministeria
lă a C.I.P.E.C. (Comi
tetul interguverna- 
mental al țărilor ex
portatoare de cupru), 
care a avut Ioc Săntă- 

trecută la San-
Reu-

C. Alexandroaie

mina
ti ago de Chile.
niunea C.I.P.E.C. a ca
lificat drept „agre
siune economică" ac
țiunile lui Kennecott 
împotriva Republicii 
Chile și a recomandat 
guvernelor respective 
ca pină la încetarea

obstrucțiilor să între
rupă relațiile econo
mice și comerciale cu 
această companie. S-a 
adopfat. de asemenea, 
hotărîrea de a se crea 
un mecanism perma
nent de solidaritate, 
care. împreună cu 
O.P.E.C.. ar putea 
să devină nucleul unei 
organizații a țărilor în 
curs de dezvoltare 
pentru apărarea și pro
tecția produselor de 
bază pe care le 
portă.

In acest cadru 
continuă 
prului 1 
flictul 1 
necott 
tenția 
Înfruntarea dintre do
minația monopolistă 1 
străină, în fază de dez
rădăcinare în multe 
țări, și interesele na
ționale ale statelor în 
curs de dezvoltare. Tn- 
fățișînd la O.N.U. dra
matismul acestei în
fruntări, președintele 
chilian a invocat rolul 
comunității interna
ționale de a sprijini 
cu un grad sporit 
de eficiență aplicarea 
principiului fundamen
tal pe care il repre
zintă exercitarea ple
nară a dreptului po
poarelor de a fi stăpi- 
ne în propria casă.

ex-

nou, 
cu- 

Con
1 bătălia 
chilian.
Chile — Ken- 
readuce în a- 
internațională

Eugen POP

i

Populația S.U.A.
de Biroul 
Unite ale

Potrivit
datelor publicate 
censămînt, Statele 
cii aveau, la 1 octombrie 
populație de 209 289 000 persoane.

de re- 
Ameri- 
1972, o

Deuă avioane militare a- 
meriCOne s_au ciocnit marți seara 
in zbor deasupra statului Carolina de 
sud. Cele două aparate — un „C-130", 
care transporta 12 persoane, și un 
avion de luptă „F-012" avînd la 
bord doar pilotul, s-au dezintegrat în 
aer. Pînă în prezent nu a fost des
coperit nici un supraviețuitor.
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BELGRAD 6. — Corespondentul
nostru, G. Ionescu, transmite : Pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a deschis 
miercuri, în marea sală a Palatului 
Adunării Federale a R.S.F.I., lucrările 
celei de-a treia conferințe a U.C.I., 
la care participă aproape 360 de dele
gați din toate republicile și regiunile 
autonome iugoslave. Reuniunea înal
tului for de partid a fost convocată 
pentru a examina problemele inten
sificării activității politico-educative 
a organizațiilor de partid și a tutu
ror comuniștilor în rindurile tinere
tului. Krsta Avramovici, membru al 
Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.I. și președinte al Comisiei pen
tru pregătirea celei de-a treia con
ferințe a U.C.I., a prezentat raportul 
asupra luptei Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia pentru orientarea so
cialistă și participarea activă a tine
rei generații la dezvoltarea societății, 
în raport a fost făcută o analiză a 
dezbaterilor, care timp de patru luni 
au pregătit această conferință, subli- 
niindu-se că actuala politică și acti
vitate practică a Uniunii Comuniști
lor exercită o atracție tot mai mare 
în rîndul tineretului.

Krsta Avramovici a subliniat. în 
continuarea raportului, însemnătatea 
dezbaterii problemelor intensificării 
educației socialiste a tineretului, ca și 
a unei angajări mai largi, mai pro
funde a tinerei generații în viața so- 
cial-politică a întregii țări.

Raportul a scos în evidență căile 
care conduc la rezolvarea acestor o-

PLENARA C. C. 
AL P.S.U.G.

BERLIN 6 (Agerpres). — La Ber
lin s-a deschis, miercuri, cea de-a 
8-a plenară a Comitetului Central al 
P.S.U.G., transmite agenția A.D.N. 
Gunter Mittag, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G.. 
a prezentat, raportul Biroului Politic.

în continuare, Horst Sindermann, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a prezentat 
un referat cu privire la pjanul eco
nomiei naționale a R. D. Germane 
pe 1973.

Semnarea unui acord 
romăno-iugoslav

BELGRAD 6. — Corespondentul
nostru transmite : Miercuri a fost 
semnat la Belgrad un acord intre gu
vernul Republicii Socialiste România 
și guvernul Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia privind activita
tea reprezentanților organisjnelor na
ționale de propagandă și informații 
turistice.

Din partea română acordul a fost 
semnat de ambasadorul țării noastre 
la Belgrad. Vasile Șandru, iar din 
partea iugoslavă de Dușan Nejkov. 
secretar federal adjunct pentru eco
nomie.
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După cum s-a anunțat, săptămîna trecută, într-o clădire cu șase etaje din 
Roma, a avut loc o explozie violentă — soldată cu 65 de răniți și 15 morți 
— ca urmare a depozitării ilegale de praf de pușcă, în scopul fabricării 
de artificii pentru apropiatele sărbători de iarnă. în fotografie : imagine 

de la locul catastrofei

biective, subliniind între altele nece
sitatea reorganizării Uniunii tinere
tului și a Uniunii studenților.

De asemenea, raportul menționează 
propunerea privind pregătirea și a- 
doptarea unei concepții atotcuprinză
toare și consecvente de reorganizare 
a sistemului de învățămînt și educa
ție.

Au început apoi dezbateri pe mar
ginea raportului prezentat la confe
rință de Krsta Avramovici.

AMBASADORUL ROMÂNIEI 
PRIMIT DL PREȘEDINTELE 

ISLANDEI
REYKJAVIK 6. — Corespondentul 

nostru, N. Plopeanu, transmite : La 
5 decembrie, președintele Republicii 
Islanda, Kristjan Eldjarn, l-a primit 
pe ambasadorul Republicii Socialiste 
România, Vasile Punga,n, în legătură 
cu încheierea misiunii sale în Islan
da. Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă oaldă, prietenească.

COLABORAREA - 
principiul relațiilor 

reciproce care trebuie 

intemeiate intre Nordul 

și Sudul Coreei
O declarație a lui Pak Sen Cer 

în legătură cu începerea 
activității Comitetului 

de coordonare Nord-Sud

PHENIAN 6 (Agerpres). — îrț le
gătură cu inceperea funcționării 
mitetului de coordonare Nord-Sud, 
Pak Sen Cer, al doilea Vicepreședinte 
al Cabinetului de Miniștri al 
R. P. D. Coreene, a relevat, în ca
drul unei conferințe de presă, că la 
prima ședință, de la Seul, a comi
tetului a avut loc un schimb de pă
reri privind concretizarea colaborării 
între Nord și Sud ,și s-a ajuns la în
țelegere în unele probleme referi
toare la buna funcționare a comite
tului.

Pak Sen Cer a declarat că organi
zarea oficială a comitetului de coor
donare și începerea activității lui 
constituie un nou pas in dezvoltarea 
relațiilor dintre Nord și Sud, un suc
ces important al poporului coreean 
in lupta pentru reunificarea țării.

Subliniind importanța lichidării at
mosferei de neîncredere dintre Nord 
și Sud. el s-a referit la posibilitățile 
de colaborare in diferite domenii in
tre R. P. D. Coreeană și Coreea de 
Sud. Colaborarea, a adăugat ej, con
stituie principiul relațiilor reciproce 
care trebuie întemeiate între Nord și 
Sud în scopul lichidării scindării te
ritoriale și pentru accelerarea reuni- 
ficării pașnice a țării.

Ședința Comisiei 
permanente a C.A.E.R. 
pentru radiotehnică
BUDAPESTA 6 (Agerpres). — La 

Budapesta a avut loc .ședința Comi
siei permanente a C.A.E.R. pentru 
radiotehnică, la care. au participat 
delegații ale Bulgariei, Cehoslova
ciei, R. D. Germane. Poloniei. Româ
niei, Ungariei și Uniunii Sovietice, 
precum și o delegație a Iugoslaviei.

Comisia a examinat unele reco
mandări privind specializarea și 
cooperarea în producție și a elabo
rat programul privind coordonarea 
planurilor pe anii 1976—1980, pre
cum și a altor lucrări ale colaboră
rii din domeniul său de activitate. 
In cadrul ședinței a fost adODtat. de 
asemenea, planul de lucru al comi
siei pentru anul 1973. .
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