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CREȘTEREA

obiectiv primordial pentru
flecare unitate economică
Creșterea susținută a rentabilității 

producției reprezintă pentru anul 
viitor, pentru ceilalți ani din cinci
nal, o necesitate imperioasă ce se 
desprinde pregnant din documentele 
d- partid și de stat, o sarcină ma
joră relevată din nou cu tărie la 
Conferința Națională a P.C.R. din 
iulie și la Plenara Comitetului Cen
tral al partidului din 20—21 noiem
brie a.c. După cum sublinia în ex
punerea la plenară tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ridicarea rentabilității 
producției este criteriul primordial al 
creșterii calitative 
a activității eco
nomice și, de a- 
ceea, anul viitor 
va trebui să mar
cheze o îmbunătă
țire radicală în 
sporirea rentabi
lității producției 
în toate domenii
le. într-adevăr, în 
condițiile in care 
pentru anul vii
tor, comparativ 
cu planul pe acest 
an, s-a planificat 
o creștere 
rapidă, 
sută, a 
național 
acestuia
fi cu 6,3 miliarde 
lei superioară pre
vederilor- inițiale 
nai pentru anul 
necesar să se amplifice rentabilita
tea producției, să crească în special 
acumulările bănești pe care unitățile 
economice le dau societății sub for
mă de beneficii — toate aceste acu
mulări regăsindu-se în bugetul sta
tului. Realizînd un volum superior 
de beneficii se obține un spor mai 
mare de venit’ național, creîndu-se 
resurse crescinde pentru dezvoltarea 
și perfecționarea forțelor de produc
ție, pentru creșterea avuției națio
nale și, totodată, noi posibilități 
pentru ridicarea nivelului de trai al 
poporului.

Deci, obținerea unui volum tot mai 
mare dc acumulări bănești, mai a- 
les de beneficii, interesează în cel 
mai înalt grad nu numai colectivul 
fiecărei întreprinderi în parte, ci, în 
egală măsură, întreaga societate. 
Este de relevat că numeroase uni
tăți industriale se străduiesc să con
fere producției pe care o obțin o 
rentabilitate superioară, cu alte cu
vinte, să îmbunătățească neîntrerupt 
raportul dintre rezultatele economi-

mai 
de 14 la, 
venitului 
(mărimea 
urmind a

Infăptuirea acestei sarcini 
Ia nivel maximal în anul 

1973 trebuie pregătită 
ACUM, prin elaborarea 
de programe de acțiune 
in toate întreprinderile

din planul cinci-
1973) este absolut

co-financiare înregistrate și cheltuie
lile efectuate pentru realizarea pro
ducției. Dar cu toate că, pe ansam
blul economiei și pe ramuri, volumul 
absolut al beneficiilor și rata renta
bilității au crescut, există încă uni
tăți economice dintr-o serie de ra
muri productive — agricultură, in
dustria extractivă, industria alimen
tară, economia forestieră, construcții- 
—- care nu-și acoperă cheltuielile 
din veniturile proprii pe care le ob
țin. Cu toată claritatea s-a subliniat 
la Conferința Națională a P.C.R. că, 

indiferent de mă
rimea cheltuieli
lor, trebuie în
totdeauna stabi
lit cu precizie in 
ce termen și cu 
ce beneficii vor 
fi restituite so
cietății fondurile 
avansate. Nu mai 
este 
prin 
lor, 
rile 
doar 
cheltuielilor și un 
anumit benefi
ciu ; ele trebuie 
să obțină rezul
tate financiare Ia 
un astfel de nivel 
care să asigure 
restituirea cît mai 

rapidă a sumelor avansate de 
societate pentru dotarea și func
ționarea lor. Această obligație 
a unităților economice și-a găsit 
reglementarea în Legea finanțelor, a- 
doptată recent de Marea Adunare 
Națională.' Potrivit prevederilor aces
tei legi, se instituie un sistem și o 
disciplină severă în formarea fondu
rilor la toate nivelurile, prin mobili
zarea cît mai completă a veniturilor 
nou create și a tuturor disponibilită
ților bănești existente în economie, 
in folosirea acestor fonduri cu un 
randament sporit ; formarea și utili
zarea fondurilor sînt supuse obliga
ției de a fi cunoscute și controlate 
de colectivele de oameni ai muncii, 
de întreaga societate, pentru ca ni
meni să nu se poată sustrage răs
punderii față de modul în care sînt 
gospodărite mijloacele financiare și 
materiale ale statului. Totodată, 
are în vedere utilizarea mai 
cioasă a tuturor pirghiilor 
creșterea eficienței activității între
prinderilor, in contextul căreia spo-

și profundă dragoste, 
județean de partid

La izvorul celor cinci miliarde.

suficient ca, 
activitatea 

întreprinde- 
să realizeze 

acoperirea

se 
judi- 

pentru

(Continuare în pag. a IlI-a)
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DEZBATERILE DIN CO

MITETUL POLITIC AL
ADUNĂRII GENERALE A

O.N.U. PRIVIND „INTĂ 

RIREA SECURITĂȚII IN 

TERNAȚIONALE"

intervenția reprezentantului 
român —
(în pag. a Vl-a)

S-AU DESCHIS

CURSURILE SERALE

PENTRU SUBINGINERI

Ieri, 3 000 de studenți din rîndurile muncitorilor, maiștrilor 
și tehnicienilor și-au început pregătirea în cele 66 de secții 
care funcționează pe lîngă mari uzine din 28 de localități

Capacitatea de producție proiectată 
a fost atinsă cu un an mai devreme

Comitetului Central al P. C. R.,
tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu

Cu sentimente de inaltă respon
sabilitate 
Comitetul 
Mehedinți raportează Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, dumneavoastră personal, 
tovarășe secretar general, că însu
flețiți de istoricele documente adop
tate de Congresul al X-lea al 
P.C.R.. de recenta Conferință Na
țională, de prețioasele indicații pe 
care dv. le-ați dat cu prilejul inau
gurării oficiale a sistemului hidro
energetic și de navigație „Porțile 
dc Fier", comuniștii, toți muncito
rii, inginerii și tehnicienii acestui 
grandios obiectiv au înscris, in ziua 
de 11 decembrie, în bilanțul muncii 
lor o nouă și prestigioasă izbîndă, 
cu care cinstesc gloriosul nostru 
partid și cea de-a douăzeci și cincea 
aniversare a proclamării republi
cii : pulsarea in sistemul energetic 
național a celui de-al cincilea mi
liard kWh energie electrică — atin- 
gindu-se astfel, chiar în anul inau
gurării, parametrii proiectați, cre- 
îndu-ge posibilitatea să se dea în 
plus, pină la sfirșitul anului, peste 
200 milioane kWh.

Stăpîniți de nemărginită bucurie, 
vă raportăm că în aceeași zi, în 
municipiul milenar Drobeta Turnu- 
Severin, s-au deschis cursurile de 
subingineri, organizate pe lingă 
monumentala cetate a luminii, ma-

terializare a măsurilor stabilite de 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
pentru înfăptuirea obiectivelor Con
ferinței Naționale din iulie 1972, 
privind pregătirea cadrelor nece
sare economiei naționale.

Cu acest prilej, exprimăm din 
nou devotamentul și recunoștința 
profundă a tuturor celor care trăim 
și muncim pe aceste străvechi me
leaguri ale patriei, față de condu
cerea partidului și statului, față de 
dv. personal, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — patriot în
flăcărat. exponent fidel al interese
lor fundamentale ale poporului ro
mân — pentru sprijinul prețios a- 
cordat in permanență temerarilor 
constructori de Ia Porțile de Fier, 
tuturor oamenilor muncii din 
Mehedinți.

Animați de patosul revoluționar, 
de spiritul de exigență partinică și 
de minunatul exemplu de dăruire 
in muncă ce caracterizează întreaga 
dv. activitate, ne angajăm, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, să consacram întreaga 
noastră energie și capacitate crea
toare înfăptuirii politicii partidului 
nostru, îndeplinirii actualului cinci
nal in patru ani și jumătate, pentru 
continua înflorire și prosperitate a 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

/--------------------
Parlamentul este o in

stituție esențială în orice 
republică democratică ; 
depinde de amploarea și 
intensitatea luiptei mase
lor populare, de modul in 
care forțele revoluționa
re, democratice sînt re
prezentate in parlament, 
ca el să fie transformat 
din instrument al conso
lidării dominației clase
lor exploatatoare in in
strument al apărării inte
reselor maselor munci
toare și infăptuirii unor 
transformări progresiste.

Potrivit prevederilor 
Constituției, Marea Adu
nare Națională este orga
nul suprem al puterii de 
stat, sub conducerea și 
controlul căruia iși desfă
șoară activitatea toate 
celelalte organe ale sta
tului. Prin această pre
vedere constituțională se 
dă expresie ideii că intr-o 
orînduire consecvent de
mocratică numai organul 
la a cărui alegere parti
cipă in mod direct toți 
cetățenii maturi ai țării 

să ia 
privi- 

internă 
să sta-

centrale ale administra
ției de stat, a consi
liilor populare și comite
telor lor executive, pre
cum și activitatea orga
nelor judecătorești și a 
organelor Procuraturii. 
De asemenea, printre 
principalele atribuții ale 
M.A.N. intră adoptarea și 
modificarea Constituției, 
reglementarea sistemului 
electoral, adoptarea pla
nului de stat al econo
miei naționale și bugetu-

fate de Marea Adunare 
Națională, ca singurul 
organism cu funcții legis
lative in țara noastră — 
reflectă cerințele liniei 
generale a partidului, o- 
rientările sale în diverse 
domenii de deosebită im
portanță.

Democratismul de esen
ță al republicii noastre 
își găsește una din cele 
mai grăitoare manifes
tări în viața parlamenta
ră, incepind de ia modul

REPUBLICA NOASTRĂ SOCIALISTĂ

Trăsături definitorii, instituții fundamentale (IX)

poate fi autorizat 
hotărîrile majore 
toare la politica 
și externă a țării, 
bilească, cu forță obliga
torie pentru toti locuito
rii ei, direcțiile principale 
ale dezvoltării societății 
și căile de urmat in acest 
scop.

Ca organ reprezenta
tiv al întregului popor, 
prin intermediul căruia 
își găsește expresie suve
ranitatea acestuia, M.A.N. 
este unicul organ legiui
tor în statul nostru ; nor
mele de conduită socială 
obligatorii pe care le e- 
mite au o putere juri
dică superioară tuturor 
oelorlalte acte ale orga
nelor de stat, indiferent 
de ierarhia și 
tenta lor.

Prerogativele 
superioare ale 
dunări Naționale față de 
cele ale parlamentelor 
din țările capitaliste se 
reflectă in faptul că ea 
este împuternicită să con
troleze întreaga activi
tate a Consiliului de Stat 
și guvernului, a ministe
relor și celorlalte organe

compe-

calitativ 
Marii A-

lui de stat, stabilirea nor
melor de organizare și 
funcționare a consiliilor 
populare, stabilirea or
ganizării administrative 
a teritoriului, acordarea 
amnistiei, alegerea și re
vocarea Consiliului 
Stat. Consiliului de 
niștri, Tribunalului 
prem și procurorului 
neral etc.

Rolul Partidului Comu
nist Român de forță po
litică conducătoare a în
tregii societăți, rol con
sfințit de Constituție, își 
găsește una din principa
lele modalități de exer
citare în stabilirea orien
tării generale a operei 
de construcție socialistă, 
a liniilor fundamentale 
ale politicii statului, iar 
legile statului — adop-

de 
Mi- 
Su- 
ge-

de alegere a deputați- 
lor la împuternicirile 
Marii Adunări Naționale, 
de la compoziția aceste
ia Ia relațiile ei cu cele
lalte organe ale puterii 
de stat. Revoluția socia
listă, trecerea întregii pu
teri politice în mîinile 
olasei muncitoare și țără
nimii, ca urmare a pro
clamării republicii, au de
terminat profunde trans
formări revoluționare și 
în sistemul electoral ca 
și in rolul parlamentului. 
Aleasă prin vot universal, 
egal, direct și secret, 
M.A.N. reprezintă și ex
primă voința poporului.

Marea Adunare Națio
nală este expresia comu
nității intereselor fun
damentale — econo
mice și politice —

ale clasei muncitoare,
țărănimii și intelectua
lității, ale tuturor ca
tegoriilor de cetățeni, fără 
deosebire de naționalita
te. Această trăsătură ca
racteristică a parlamen
tului se reflectă limpede 
in compoziția ei. Astfel, 
din totalul de 465 depu- 
tați. 265 (adică 55.1 la su
tă) lucrează nemijlocit în 
producție, alti 187 de de- 
putați (40,2 la sută) de
țin funcții de conducere 
in organele centrale și 
locale de partid, de stat, 
în organizațiile de masă 
și obștești. în M.A.N. 
sint reprezentate toate 
forțele politice și sociale 
(Partidul Comunist Ro
mân, sindicatele, organi
zațiile de femei, de tine
ret etc.), toate forțele e- 
conomice (organizațiile și 
întreprinderile economi
ce, cooperativele agrico
le, meșteșugărești. de 
consum etc.), toate forțe
le culturale (academiile 
și uniunile de . creație). 
Modalitatea practică prin 
care se asigură reprezen
tarea în M.A.N. a tu
turor acestor organis
me ale societății noas
tre constă în faptul că 
dreptul de a depune can
didaturi în alegeri este 
garantat tuturor organi
zațiilor oamenilor mun
cii : organizațiilor Parti
dului Comunist Român, 
sindicatelor, cooperative
lor, organizațiilor de ti
neret, de femei, asocia
țiilor culturale și altor 
organizații de masă și 
obștești. Organizarea cam
paniilor electorale pen
tru alegerea deputați- 
lor, precum și propu
nerea de candidați pentru 
alegerile de deputați in 
M.A.N. intră in atribu
țiile Consiliului Național 
al Frontului 
cialiste.

întrucît în 
rile M.A.N.
expresie însăși suverani
tatea poporului, perfec
ționarea activității ei re
prezintă, îh fapt, ridi-

serale de 
a asigura 
județelor 
cunoscut

Ieri s-au deschis în întreaga tară 
cursurile serale de subingineri care, 
pentru prima dată, funcționează pe 
lingă marile Unități industriale. în
ființate ca urmare a sarcinilor trasa
te de Conferința Națională a P.C.R. 
și a hotărîrii Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., aceste cursuri vor 
pregăti, în cadrul a 68 de secții din 
28 de localități, specialiști în 27 de 
domenii ale activității industriale. 
Formă nouă a învățămîntului supe
rior tehnic, aceste cursuri 
subingineri au menirea de 
cadrele necesare tuturor 
țării, localităților care au
în ultimii ani o importantă dezvol
tare economică. Studenții, selecțio
nați din rindul muncitorilor, tehni
cienilor și maiștrilor din unitățile in
dustriale in urma examenelor de ad
mitere, sînt pregătiți îndeosebi în 
specialități „de virf" ale activității 
industriale în țara noastră, cum ar 
fi electronica aplicată și electroteh
nica, mecanica fină, sudura, telefo
nia, energetica, utilajul chimic, me
talurgia, chimia industrială și petro
chimia, construcțiile civile și indus
triale, ș.a. Intre localitățile care pen
tru prima dată apar pe harta învă- 
țămintului superior tehnic, pot fi a- 
mintite : Drobeta Turnu-Severin, Tg. 
Jiu. Brăila, Cugir, Arad. Satu-Mare, 
Suceava, Buzău, Rîmnicu-Vilcea.

Pentru pregătirea celor peste

3 000 de cursanți. Ministerul Educa
ției și Invățâmintului. in colaborare 
cu celelalte ministere, a elaborat 
planuri și programe de invățâmint 
care transpun in ’ practică indicațiile 
conducerii superioare de partid, de 
legare mai strinsă a învățămintului 
de activitatea economică concretă 
din întreprinderi. La procesul de 
invățămînt participă profesori, con
ferențiari și lectori, cu’ experiență 
în învătămîntul superior, care. îm
preună cu specialiști din uzine, 
vor asigura un conținut adecvat 
procesului de Invățămînt, strîns le
gat de tehnica și tehnologia moder
nă, de cuceririle științei, de speci
ficul activității întreprinderilor în 
care absolvenții vor lucra. în loca
litățile in care funcționează aceste 
cursuri s-au luat măsuri pentru asi
gurarea bazei materiale' a procesu
lui de invățămînt, pentru efectuarea 
in bune' condiții a lucrărilor practice 
și a celor de laborator.

Cu prilejul deschiderii cursurilor 
serale de subingineri. studenții, ca
drele didactice din centrele univer
sitare au trimis C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, tele
grame în care iși exprimă profunda 
recunoștință pentru grija manifestată 
de partid pentru pregătirea specia
liștilor în această formă de invăță- 
mint, pentru crearea condițiilor ma
teriale necesare bunei desfășurări a 
activității de instruire.

Trimișii
Gura Văii; H de

cembrie, ora 19,28. A- 
ceste rinduri se scriu 
la masa de plastic alb 
din camera de coman
dă a Porților de Fier. 
Privirea se împarte 

'febril intre carnet si 
acele ceasului aero
dinamic care domi
na tabloul și micul e- 
cran de înregistrare, 
unde urmează să apa
ră din clipă in clipă, 
scrisă alb pe negru, 
la capătul coloanei 
care înregistrează in 
permanentă pulsul 
producției, cifra 5.

O cifră in premieră. 
Aici, la Porțile de 
Fier, unde — așa cum 
a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la 
inaugurarea oficială 
din primăvara aces
tui an a sistemului

„Scînteii“ transmit
hidroenergetic și de 
navigație — popoarele 
român și iugoslav au 
făurit nu numai o im
presionantă construc
ție, ci și un simbol al 
legăturilor trainice ce 
le unește in mersul 
lor avîntat pe calea 
socialismului, un sim
bol al hotărîrii lor 
de a păși veșnic îna
inte împreună pe ca
lea propășirii econo
mice și sociale. Aici, 
la Porțile de Fier, 
unde, după superba 
inaugurare din mai, 
ne obișnuiserăm să .so
cotim 
premierelor. O 
care 
bitul 
forță 
zate 
acest 
seamnă, totodată, de-

butul celui dc-al șa
selea miliard de kWh. 
De la intrarea în 
funcțiune a primului 
hidroagregat și pină 
azi. Porțile de Fier 
s-au înscris pe magis
tralele electroenerge- 
tice ale tării cu peste 
7.6 miliarde kWh. Ce 
reprezintă. transfor
mată în producție, in 
valori 
ceastă 
multe 
calcule
deocamdată, 
acele ceasornicului.

Ora 19,28. Aparatul 
de. înregistrat se ro-

economice. a- 
energie ? Sînt 

și interesante 
de făcut. Dar. 

privim

Unității So-

imputernici- 
își găsește

(Continuare 
in pag. a Il-a)

J

încheiat șirul 
cifră 

încununează de- 
producției de 

și lumină reali- 
la Dunăre în 
an și care în

Petre DRAGU 
Virgil TĂTARU

(Continuare 
în pag. a V-a)

Tînâra generație
si vocația
J A

cooperării
Una din trăsăturile caracteristice 

ale istoriei contemporane a societă
ții românești, dacă nu chiar carac
teristica fundamentală a socialis
mului nostru, este ansamblul de 
măsuri realiste luate de conducerea 
partidului pentru intensificarea 
participării tinerelor cadre, a în
tregului tineret la activitatea so- 
cial-politică și economică, anume 
la toate nivelurile societății, e pro
cesul rapid și cutezător de instrui-

COMPETENTA CONTROLULUI
antidot la „răspunsurile ocolite"

Informam, in ziarul 
nostru de simbăta trecu
tă, că. în ziua de 8 de
cembrie, 340 echipe de 
control obștesc, din Capi
tală, s-au deplasat în a- 
proape 600 unități din 
sectoarele de larg interes 
cetățenesc ale serviciilor 
publice. Totodată, promi
team cititorilor că repor
terii „Scinteii", prezenți 
Ia această acțiune, vor 
relata ulterior despre ex
periența. eficacitatea și 
învățămintele ei.

— Stăruiți degeaba, lip
surile pe care le-atn con
statat rămin lipsuri. Sînt, 
ca și dumneavoastră, spe
cialist. cunoscător al pro
blemelor de electronică. 
In devizul de reparație a 
acestui televizor sînt tre
cute două piese : un tub 
electronic și o rezistență. 
Or. ne dăm la fel de bine 
seama amîndoi că. din

punct de vedere tehnic, 
repararea defecțiunii con
statate nu impunea înlo
cuirea ambelor 
ce ați perceput 
bani pentru o 
neefectuată ?

piese. De 
clientului 
reparație

de mai sus La unitatea nr. 
20 de re-parat televizoare 
— din șoseaua „Ștefan 
cel Mare" — aparțininid 
cooperației meșteșugă
rești, unde membrii echi
pei de control obștesc —

Tnsemnâri despre eficacitatea 
controlului obștesc

Responsabilul — căruia 
i se aduceau aceste re
proșuri — dădea din colt 
in colt. întelegînd că este 
supus unui control com
petent și că ieșirea cea 
mai onorabilă din impa
sul în care singur intra
se era să recunoască a- 
devărul.

...Am retimrt secvența

formată din : in>g. Jean 
Popa, ing. M. Lasou, V. 
Graf, G. Zelenin. V. Io- 
nescu — își exercitau 
mandatul încredințat de 
colectivul Uzinelor Elec
tronica de a controla ac
tivitatea uneia din unită
țile de servire publică.

Desigur, nu ne-am pro
pus să inserăm toate fap-

tele reținute cu ocazia 
controalelor pe care le-am 
asistat vineri 8 decembrie. 
Dacă ne-am oprit totuși La 
acest exemplu am făcut-o 
din intenția de a sublinia 
o constatare cu caracter 
mai general — care se 
impune din analiza mo
dului în care lucrează e- 
chipele anume aceea 
că, la alcătuirea lor, or
ganele municipale ale 
F.U.S. au avut in vedere 
atragerea a cit mai multor 
specialiști, a unor oameni 
cu bună pregătire, care 
cunosc și sint instruiți a- 
supra specificului și le
gislației din sectoarele 
repartizate. Am putea a-

Mihai IONESCU 
George POPESCU

(Continuare 
în pag. a Il-a)

re. calificare și avansare a tineri
lor după harul și vrednicia fiecă
ruia, la toate posturile de răspun
dere.

Această experiență națională, 
realizată cu succes după Congre
sul al X-lea al 
acum la multiplele 
stau în fața tineretului 
permis reprezentanților 
la Organizația Națiunilor 
prezinte cu toate șansele 
dă pe agenda sesiunii curente cu
noscutele propuneri de acțiuni ce 
trebuie întreprinse de către O.N.U. 
pentru a răspunde necesităților și 
aspirațiilor tineretului. Cele două 
rezoluții propuse de români au fost 
apreciate de majoritatea membri
lor organizației mondiale supreme 
și ca niște „jaloane realiste pentru 
intensificarea participării tineretu
lui în activitatea organizației noas
tre".

Cînd spunem „participarea 
retului", noi nu înțelegem nici 
pla sugestie și nici răspunsul 
invitație platonică de „a lua 
te“, ca la o acțiune protocolară, ci 
o operație serioasă, plină de nă
dejde. dar și de greutăți, și cu vaste 
consecințe nu numai asupra viito, 
rului, dar și asupra structurilor so
cietății actuale, pentru „întinerirea" 
cărora militează partidul, ca un tel 
permanent al său. De aceea, re- 
luind termenii raționamentului, ca
litatea de permanență a „operației 
Tinerețe" este caracteristică pentru 
dialectica noastră social-politică și 
anume, desigur, nu ca una pur bio
logică, ci ca o tinerețe îmbogățită cu 
toate atributele unei gindiri libere 
și mature, în sensul dezvoltării is
torice și a] progresului.

Ridicată Ia nivelul international, 
această problemă actuală dezvăluie 
în ultimă analiză nevoia acută de 
pace și solidaritate umană care fră- 
mîntă omenirea, la un sfert de 
veac după ce făgăduielile politi
cienilor postbelici, risipite în zăn- 
gănitul armelor „războiului rece".

P.C.R., raportată 
probleme ce 

lumii, a 
României 
Unite să 
de izbîn-

tine- 
sim- 
la o 
par-

Mihnea GHEORGHIU

(Continuare în pag. a IV-a)
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FAPTUL! 
DIVERS!

Zilele acestea, peste 700 ele ab- | 
solvenți ai școlii de conducători . 
auto profesioniști din Sibiu s-au I 
prezentat la examenul pentru I 
obținerea permisului de condu- 1 
cere. Și, încă de la început, noii I 
candidați la șoferie au luat un 
start bun. La sfîrșit, bilanțul I 
consemna un prim record: 97 la ■ 
sută promovați. „Un record care I 
pentru noi, cadrele didactice — | 
ne-a spus profesorul Ilie Rău — 
nu constituie insă o surpriză. I 
Pentru că a fost cea mai bună I 
serie a școlii. Acum, la despăr- • 
țire, proaspeților posesori ai i 
carnetului de conducere, profe- I 
sorii lor le urează un călduros... | 
drum bun !"

Client I
perpetuu ?

In luna aprilie a.c., Gheorghe I 
Rotaru din comuna Tutova (Vas- I 
lui) a încheiat un contract cu I 
cooperativa „Prestarea" din Bir- i 
Iad pentru efectuarea zmei in- I 
stalații electrice. Timpul a tre- | 
cut, dar cei de la Prestarea" 
și-au uitat obligațiile. In urma I 
insistențelor sale, Gh. R. a pri- I 
mit o adresă prin care era in- ' 
științat că, pînă la 26 octombrie I 
a.c., lucrarea va fi terminată. In I 
încheiere se specifica : „Vă ru- I 
găm să apelați și pe viitor la . 
serviciile noastre". Iată insă că I 
a trecut și 26 octombrie și Gh. R. I 
tot nu are lumină in casă ! Ce-i 1 
mai rămine de făcut in această I 
situație ? Să apeleze — „cu 
încredere" — ...la forul supe- I 
rior al respectivei cooperative? ■

Ca prin ure
chile acului

Tractoristul Francisc Pușcaș de I 
la stațiunea experimentală zoo- I 
tehnică Jucu (Cluj) se întorcea ' 
într-o seară de la arat. In drum I 
spre casă trebuia să traverseze I 
o cale ferată. Deci, motiv de a- I 
tenție în plus. Mai cu seamă că ■ 
era și ceață. F.P. și-a continuat I 
însă drumul fără să se asigure. | 
Ajuns pe linia ferată a fost 
surprins de un tren de persoane. I 
Tractorul 41-CJ-1700 a fost rus- I 
turnat și avariat, iar tracto- ‘ 
rlstul, aruncat peste șanț, a scă- > 
pat ca prin urechile acului cu I 
viață. î

„Nu ne vom precupeți eforturile
1

pentru a înfăptui și depăși obiectivele
și sarcinile te ne stau in

MAREA ADUNARE NAȚIONALA
(Urmare din pag. I)

Era prea 
tîrziu...

După terminarea unor lucrări | 
de reparații la electrofiltrul u- 
nui regenerator de la C.C.H. Su
ceava, muncitorul Dumitru Ro- I 
denciuc și-a adus aminte că * I 
uitat in interiorul instalației ■ 
niște scule. A revenit la fața io- I 
cuiul și, neținînd seama de pe- | 
ricolul la care se expunea, a pă- . 
trims în canalul electrofiltrului. , 
Peste cîteva clipe insă, unul din
tre colegii săi a ermetizat insta- • 
lația și apoi regeneratorul a fost 
pus in funcțiune ! ba scurt timp f 
după aceasta, agregatul a fost | 
opriit din nou pentru a-1 salva pe . 
D.R., dar era prea tirziu. ■

Felicitări... 
pe jar!
Ora 9,55. La compania de 

pompieri din Cărei s-a pri- I 
mit un apel telefonic de ■ 
la baza de recepție din locali
tate : „La uscătoria de porumb | 
a izbucnit un incendiu !“ Pom- . 
pierii, conduși de căpitanul loan I 
Popovlci, au trecut la acțiune. I 
Intr-un timp record, erau în 
dispozitivul de stingere a focu- I 
lui care amenința să se extindă I 
spre magazia de cereale. La | 
ora zece și zece minute, după . 
o intervenție in care cei cîțiva I 
tineri abia îmbrăcați în haina I 
militară aveau să se întreacă 
pe ei înșiși, incendiul a fost lo- ( 
calizat și lichidat. Valoarea pa- I 
gubelor provocate de flăcări : I 
128 lei. Răsuflind ușurați, cei de . 
la baza de recepție adresau a 
doua zi pompierilor felicitări : 
salvaseră bunuri în valoare de 
peste 600 000 lei. întrebarea este I 
însă : ce li se cuvine celor din E 
a căror neglijență izbucnise I 
focul ?

Lovitura... 
casierei

într-una din serile trecute, 
paznicul bazei de recepție din | 
comuna Zau de Cîmpie (Mureș) . 
a observat că, deși agenția r 
C.E.C. din localitate are ușa de 
la intrare deschisă, din interio
rul acesteia nu se auzea nici o I 
mișcare. A sesizat imediat lu
crătorii postului de miliție, care, I 
sosind la fața locului, au găsit-o . 
pe casiera agenției. Cornelia ț 
Gherman, trîntită la podea, in | 
stare de inconștiență. Incet-in- 
cet, aceasta a început însă să-și 
revină, relatînd că a fost ata
cată de un agresor necunoscut, I 
care a reușit să dispară. In a- ■ 
ceasta situație — ne relatează 
lt. col. Aurel Moraru — Cornelia | 
Gherman a fost internată la spi- 
tailul din Luduș, iar o echipă o- L 
perativă de ofițeri din cadrul mi- h 
liției județului Mureș a început 
cercetările pentru depistarea l 
făptașului. Rezultatul? Intima 
probelor adunate s-a stabilit că | 
..agresorul" căutat era... Cornelia , 
Gherman, care incercase să 
însceneze un atac la casierie l 
pentru „a justifica" astfel lipsa 
unei importante sume de bani. 
Acum, după această lovitură (la 
propriu și la figurat), ea va su- I 
feri consecințele legii.

Tn telegrama delegaților celor peste 
28 000 de comuniști din municipiul 
Craiova. întruniți în conferința muni
cipală de partid, se menționează : „Cu 
acest prilej, ne exprimăm recunoștin
ța fierbinte pentru fermitatea, clari
tatea și caracterul profund științific al 
politicii partidului nostru și ne rein- 
noim adeziunea deplină față de tot ce 
întreprindeți pentru binele poporului 
român, pentru viitorul luminos al pa
triei noastre socialiste. Pe cele 
11 luni din acest an — se spune în 
continuare în telegramă — planul a 
fost îndeplinit la toți indicatorii, 
dind o producție-marfă suplimenta
ră in valoare de 152 milioane lei, 
materializată în 188 mii kWh ener
gie electrică, 57,5 mii kW motoare 
electrice, 1929 tone țiței, 3 800 tone 
ulei comestibil și alte produse, obti- 
nindu-se economii de peste 5,4 mii 
tone metal, 31,5 mii tone combusti
bil convențional, 2,2 mii tone ciment 
și altele.

Expresie a înaltei răspunderi cu care 
fiecare comunist, fiecare om al mun
cii a primit chemarea de a înfăptui 
înainte de termen programul actualu
lui cincinal, lucrările conferinței au 
scos în evidență faptul că în economia 
municipiului nostru există încă mari 
rezerve, că dispunem de forțe și po
sibilități care, valorificate, vor adăuga 
noi valențe potențialului său econo
mic. Vă asigurăm, scumpe to
varășe Nicolae Ceaușescu, că oa
menii muncii din ■ Craiova, în 
frunte cu comuniștii, vor face tot ce 
depinde de ei, vor valorifica întreaga 
lor pricepere și hărnicie, îneît sarci
nile de înaltă răspundere ce le revin 
să fie realizate exemplar".

„Inmănunchind cete mai sincere 
. ginduri și sentimente ale delegaților 

și invitaților la conferința organiza
ției municipale de partid Tg. Mureș, 
ale tuturor oamenilor muncii — ro
mâni, maghiari și de alte naționalități 
din municipiul nostru — se arată 
într-o altă telegramă — exprimăm 
cele mai profunde simțăminte de re
cunoștință față de preocuparea per
manentă pe care conducerea superi
oară de partid și de stat, dumnea
voastră personal, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. o acordați 
dezvoltării multilaterale a tuturor 
meleagurilor patriei noastre socialis
te, printre care și municipiului Tg. 
Mureș. Profund atașați politicii mar
xist-leniniste a partidului, devotați 
trup și suflet poporului, toți oamenii 
muncii din municipiul Tg. Mureș își 
reafirmă adeziunea lor la înțeleaptă 
politică internă și externă promova
tă de partidul nostru, participînd cu 
toată energia și entuziasmul la mă
reața operă de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 
Raportăm cu satisfacție că angaja
mentele au 
dîndu-se peste plan aparate electro-

calorice pentru uz casnic și aite pro
duse electrotehnice în valoare de 45 
milioane 
azotat de 
de circa 
textile în 
60 000 hi.
și alte produse necesare economiei 
naționale și consumului populației.

Făgăduim, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — se spune în încheierea 
telegramei - 
pentru a ne 
toriri'le față

Spicuim 
panților la 
ganizației
Brăila : „Raportăm conducerii supe-

lei, aproape 20 mii tone 
amoniu, mobilă în valoare
8 milioane"lei. confecții 

valoare de 4,5 milioane lei. 
lapte, peste 200 tone zahăr

- că vom munci neobosit 
îndeplini cu cinste inda- 
de partid și patrie".
din telegrama partici- 
lucrările conferinței or- 
municipale de partid

Comitetului Central al partidului, 
dumneavoastră personal, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cele mai 
profunde sentimente de recunoștință 
și devotament pentru înțelepciunea, 
clarviziunea și fermitatea revoluțio
nară cu care partidul călăuzește po
porul român pe drumul făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. Raportăm că in cele 11 
colectivele din întreprinderi, în 
te cu oomuniștii, au dat 
plan # producție-marfă tn
loare de 280 milioane lei, concre
tizată in 2 200 tone alumină, 137 
mii tricotaje, 2 800 tone ulei comesti
bil, mașini-unelte în valoare de 10 
milioane lei, confecții în valoare de 40

mun- 
sută. 
asi- 
se- ■ 

celei

u satisfacți
fost îndeplinite integral,

Rubrică redodata de
Dumitru HRCOB I
Gheorahe DAVID I
și corespondenții „Scînteii" I

luni, 
frun- 
peste 

va

Telegrame adresate C.C. al P.C.R.,

tovarășului Nicolae Ceaușescu

rioare da pârtiei, dumneavoastră 
personal, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că ip 11 luni 
ce au trecut din acest an am realizat 
o producție industrială suplimentară 
de 139,5 milioane lei. Angajamentul 
anual la producția-marfă fabricată « 
fost depășit cu 101 milioane lei, li
vrînd economiei naționale, pest» 
plan, mașini și utilaje pentru in
dustria metalurgică și chimică, la
minate, rețele cord; plăci aglome
rate din lemn, celuloză, hirtie, con
fecții și altele. Mobilizați de sarci
nile trasate de Plenara Comitetului 
Central al partidului din 20—21 no
iembrie, de vibrantele chemări cuprin
se în expunerea rostită de dumnea
voastră, vă asigurăm, iubite tovarășe 
secretar general, că vom îndeplini 
cu hotărire toate angajamentele asu
mate de unitățile noastre productive 
în cinstea jubileului republicii, vom 
lupta cu fermitate pentru realizarea 
indicatorilor planului pe 1973 la ni
velurile maximale, pregătind, totoda
tă, condițiile de a realiza înainte 
termen actualul plan cincinal".

In telegrama participanților 
conferința organizației municipale 
partid Oradea se subliniază : ..Dez
bătând cu înalt simț de răspundere și 
exigență comunistă activitatea comi
tetului municipal de partid pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce i-au revenit 
din hotărîrile Congresului al X-lea, 
ale Conferinței Naționale și ale ple
narelor Comitetului Centră!'al Parti
dului Comunist Român, transmițelp"

la 
■I»

prevăzut simplificarea 
procedurii de revoca
re a mandatului de 
deputat, revocarea ur- 
mînd să se hotărască, 
la cererea ' Frontului 
Unității Socialiste, de 
către M.A.N.

Compoziția, organi
zarea, funcționarea și 
prerogativele M.A.N. 
ilustrează în mod 
grăitor profundul de
mocratism al republi
cii noastre, în care în
treaga putere aparține 
poporului. Creșterea 
continuă a rolului par
lamentului în socie
tatea românească con
temporană, paralel cu 
îmbunătățirea 
tății sale, a 
lui de exercitare 
prerogativelor ce_ 
revin,- 1 .

dezbaterii mai apso- 
fundate a probleme
lor. S-a creat comi
siilor permanente ale 
M.A.N. cadrul legal 
de a-șl spori aportul 
la pregătirea și stu
dierea proiectelor de 
legi : a exercita con
trolul asupra îndepli
nirii hotărîr.ilor parti
dului și statului ț a 
aviza proiectele de de
crete cu putere 
lege ale Consiliului 
Stat, precum și — 
cererea acestuia — 
rice alte proiecte

carea Pe o treaptă 
■nai înaltă a partici
pării poporului în
suși la exercitarea 
puterii de stat, a- 
dîncirea democratis
mului socialist. în a- 
cest context, au cres
cut în ultimii ani a- 
tribuțiile ce revin or
ganului suprem al pu
terii de stat, posibi
litățile sale de a in
terveni mai activ în 
aplicarea principiilor 
democratice. A 
lărgită activitatea 
legislativă, astfel incit 
toate normele esenția
le care guvernează 
viața societății sint 
emanația forului su
prem al țării. Princi
palele proiecte de legi 
sînt supuse unei am
ple dezbateri publice. 
S-a introdus sistemul 
sesiunilor deschise, a- 
cestea desfășurindu-se 
atît în plen, cît și în 
comisii, ceea ce asi
gură timpul necesar

de 
de 
la. 
o- 
de 

decrete sau hotărîri ; 
a asculta rapoarte ale 
conducătorilor orică
ror organe; ale admi
nistrației de stat.

Pornind de la ce
rința dezvoltării gene
rale a orînduirii. noas
tre, a democrației so
cialiste, Conferința 
Națională a preconizat 
unele îmbunătățiri »le 
sistemului electoral, 
astfel ca pentru un Loc 
de deputat să fie de
puse mai niulte can
didaturi. Totodată, s-a

fost
sa

La producția marfă in proporție da 
105,1 la sută, la productivitatea 
cii în proporție de 103,5 la 
Sîntem îndreptățiți să vă 
gurăm, mult stimate tovarășe 
cretar general, că, în cinstea
de-a 25-a anlvehsări a proclamării 
republicii, vom încheia cel de-al doi
lea an al cincinalului cu o produc
ție globală industrială cu 23 mili
oane lei mai mare, fată de cea pla
nificată, creînd de pe acum condiții 
pentru îndeplinirea planului pe 1973 
la parametrii săi maximali, toate a- 
cestea constituind o bază trainică 
pentru realizarea cincinalului înainte 
de termen".

„Angajați 
sarcinilor și 
Congresul al 
Națională și de recenta plenară a 
C.C al P.C.R. — se spune în tele
grama 
partid 
stimate tovarășe 
că în cele 11 luni ale acestui an 
minerii Văii Jiului au pregătit și 
pus în funcțiune noi capacități ds 
producție, din care numai la căr
bune docsificabil și energetic 575 000 
tone, energeticienii au produs 
miliarde kWh energie electrică, 
crătorii din industria chimică 
realizat peste plan 11 tone fire 
tase artificială, iar planul de 
vestiții pe ansamblul municipiului 
este îndeplinit în proporție de 101,3 
la sută.

Informăm conducerea partidului 
că . datorită sprijinului primit, apli- 
cind in viață îndemnurile dumnea
voastră prețioase cu prilejul vizitei 
de lucru în Valea Jiului, îmbunătă- 
țindu-ne munca, punind mai deplin 
în valoare posibilitățile de care dis
punem, am reușit ca în acest tri
mestru, în întâmpinarea celei de-a 
25-a aniversări a proclamării repu
blicii,. să redresăm situația econo
mică pe ansamblul municipiului și 
îndeosebi a unităților Centralei căr
bunelui, realizind productivitatea va
lorică a muncii în proporție de 104,5 
la sută și livrînd economiei 
nale o cantitate de 6 600 
bune net peste plan".

Intr-o altă telegramă 
„Delegații și invitații la 
organizației municipale < 
Constanța dau o înaltă 
clarviziunii și înaltei responsabilități 
cu care partidul își îndeplinește ro
lul de forță politică conducătoare a 
României socialiste, își manifestă și 
cu acest prilej încrederea și 
profundul atașament față de politi
ca internă și externă a partidului și 
statului nostru, își exprimă din ini
mă, scumpe tovarășe . Nicolae 
Ceaușescu, recunoștința pentru spri
jinul pe care ni l-ați acordat cu 
ocazia vizitelor d® lucru pe care 
le-ați întreprins în repetate rînduri 
în unitățile industriale, pe șantiere, 
în port și în unitățile de turism/ 
pentru neobosita și laborioasa dum
neavoastră activitate pusă în slujba 
fericirii întregului popor, al propă
șirii patriei noastre socialiste.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din municipiul Constanta te 
angajează să obțină noi succese tn 
marea întrecere pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen, să 
depășească prevederile planului cin
cinal cu 1,7 miliarde lei la valoare» 
producției globale și eu 149 milioane 
de iei la producția destinată expor
tului".

Au mal adresat telegrame partici- 
panții la conferințele organizațiilor 
municipale de partid Arad, Satu- 
Mare, Tulcea, Turda, precum și 
participanta la conferințele orășe
nești de partid Vaslui, Motru, Cimpu- 
lung Moldovenesc, Zalău.

plenar în 
obiectivelor 
X-lea, de

înfăptuirea 
trasate de 
Conferința

organizației municipale de
Petroșani — vă raportăm, 

secretar general, 
11 luni ale

Văii Jiului au pregătit

1,4 
lu
au 

mă- 
in-

activi- 
modu- 

a 
îi 

reprezintă o 
latură componentă e- 
sențială a procesului 
de adîncire a demo
crației noastre socia
liste.

Articolul următor va 
avea ca temă CONSI
LIUL DE STAT.

CURIER JURIDIC

Reglementări privind 
angajarea salariaților

milioane lei și altele. Cu dăruire și 
responsabilitate sporită vom acționa 
pentru înfăptuirea hotărîrilor Plena
rei C.C. al P.C.R. din 20—21 noiem
brie a.c., pentru realizarea pianului 
pe 1973 la parametrii săi maximali 
pină la 15 decembrie anul viitor. Vă 
asigurăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că organizația municipală de partid 
Oradea va fi și în viitor un detașa
ment de nădejde al partidului comu
nist, că toți oamenii muncii din a- 
ceastă așezare a țării își vor înzeci 
eforturile pentru înfăptuirea în mod 
exemplar a politicii marxist-leniniste 
a partidului".

In telegrama adresată, particiipanții 
la conferința organizației municipale 
de partid Focșani arată, intre altele : 
„Vom 1>» toate măsurile politice și 
organizatorice pentru fundamentarea 
riguroasă a producției și desfășurarea 
unei munci de înaltă eficiență 
nomică încă din 
anului 1973, în 
hotărfrea Plenarei 
trai al partidului 
iembrie a.c., în așa fel incit sarci
nile acestui an să poată fi îndepli
nite și depășite. Vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe secretar general, că 
organizația municipală de oartid 
Focșani va face lotul pentru crește
rea eficientei activității . economice, 
ne vom preocupa continuu de îmbu
nătățirea stilului nostru de muncă, 
de aplicarea în viață a principiilor 
eticii și echității socialiste, pentru a 

• "P® adudfe 4âStfi?r‘ contribuția la pro-
grefcul " material - și spiritual ăl pa
triei. la ridicarea nivelului de trai 
aT poporului".

„Exprimind gîndurile și sentimen
tele de dragoste și caldă recunoș
tință ale comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii din municipiul 
Deva față de înțelepciunea si clar
viziunea cu care Comitatul Central, 
dumneavoastră personal,, mult sti
mate și iubite, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. conduceți- poporul nostru 
pe drumul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate, reafir- 
mîrtd totala noastră adeziune Ia în
treaga politică internă și externă s 
partidului și statului — se arată ■ în 
telegrama participanților la. conferin
ța organizației municipale de oartid 
— raportăm că oamenii muncii. în 
frunte cu cei oeste 8 000 de comu
niști.

eco-
primele zile ale 
conformitate cu 
Comitetului Cen- 
din 20—21 no-

națio- 
tone căr-

se spune : 
conferința 

de partid 
apreciere

pe care il publică

ALMANAHUL „SCÎNTE1A" 1973

anchete și reportaje internaționale,
rubrici de larg interes social,

Documentare și sinteze de mare actualitate,

am realizat planul pe Cele
11 luni ale acestui an la nroducția 
globală in proporție de 106 la sută,

• Partidul, Frontul Unității Socialist» și Marea Adunare Nafională 

în sistemul democrației noastre socialiste • Cum își exercită Marea 

Adunare Națională funcțiile de- organ suprem al puterii de stat, de 

unic organ legiuitor al țării • Marea Adunare Națională și Consi
liul de Stat • O privire asupra resorturilor vieții parlamentare • Mie 

ghid de procedură parlamentară • Principalele prevederi ale siste
mului nostru electoral • De la Adunarea Obștească la Marea Adu
nare Națională • Momente culminante din istoria României moderne 

care și-au găsit consacrarea în hotărîrile parlamentului

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

(Urmare din pag. I)

deficiente cit. mai. ales.

in

efica-

propunînd măsuri de pre- 
viitor și. chiar, contri-

Și dumneavoastră puteti avea

citind amplul documentar consacrat

de meșteșugarii din județul Alba

și pensionarilor
Răspundem cititorilor Luci* Feteanu din 

Ploiești, T. Nicolae din Valea Călugărească, 
Cristian Ștefan din Arad, ș.a., care întreabă 
ce drepturi au pensionarii pe perioada an
gajării și în ce condiții poate Înceta contrac
tul de muncă al pensionarilor angajați.

*

b 
b

l

vă oferă, în 440 de pagini
ALMANAHUL „SClNTEIA" 1973

ALBA IULIA (Corespondentul 
„Scințeii", Șt. Dinică). — Lucră
torii cooperației meșteșugărești 
din județul Alba și-au îndeplinit 
înainte de termen planul pe a- 
cest an la livrări de mărfuri că
tre fondul pieței. Pină la sfârși
tul lunii decembrie se prevede 
realizarea și livrarea suplimen
tară a unor bunuri de consum 
pentru populație — confecții, 
încălțăminte, mobilă, covoare — 
in valoare de peste 5 milioane 
lei. De asemenea, Uniunea ju
dețeană a cooperativelor mește
șugărești Alba a îndeplinit cu

mult înainte de termen sarcinile 
de export pe anul 1972. Ponde
rea produselor solicitate la ex
port o reprezintă mobila, cojoa
cele cu motive populare, covoa
rele și obiectele de artizanat 
— produse cu vechi tradiții pe a- 
ceste meleaguri, realizate de că
tre cooperativele meșteșugărești 
din Abrud, Aiud și Alba Iulia. 
în prezent, produsele coopera
ției meșteșugărești din județul 
Alba sînt exportate în Canada, 
S.U.A., U.R.S.S., R. F. a Ger
maniei, Olanda și alte țări.

eestei stări beneficia
ză de sporul de vechi
me neîntreruptă în a- 
oeeași unitate. Pensio
narii de invaliditate 
gradele I și II, care 
prestează o muncă de 
reconfortate, potrivit 
recomandării medicale, 
primesc, de asemenea, 
pe perioada respecti
vă, sporul corespunză
tor ■ pentru vechime* 

_T __ neîntreruptă în aoeea»i
sacfeMtfc-ăeje unitatte.> , 

fac» însță o,'.distincție, ----- «j —
in sensul că* j.penste- 
narii de’ invaliditate 
pot fi încadrați pe 
posturi de execuție, 
fără examen sau con
curs, la aceeași uni
tate unde au lucrat 
anterior". Pe perioada 
cit este angajat intr-o 
unitate socialistă, pen
sionarul beneficiază, 
potrivit reglementări
lor legale in vigoare, 
de o serie de drepturi 
pe care le conferă a- 
ceastă calitate. Astfel, 
el are dreptul la o re
tribuție 
tate cu 
calitatea 
tate, cu 
socială 
și în raport cu timpul 
efectiv lucrat. Pensio
narii pot primi, de a- 
semenea, în afară 
salariul tarifar 
încadrare, trepte sau 
gradații, tn acest sens, 
conducerile unități
lor în care sînt în
cadrați le pot acorda 
un număr de trepte de 
salarizare sau gradații, 
fără a depăși însă pe 
cele avute anterior 
pensionării. O dată cu 
ieșirea la pensie, șala- 

'• riatului îi încetează 
vechimea neîntreruptă 
in aceeași unitate și, 
prin urmare, nu va 
nai beneficia de sporul 
respectiv la salariu. 
Pentru pensionarii de 
invaliditate însă, le-' 
gea prevede un regim 
deosebit. Astfel, potri
vit art. 9 lit, j din Le
gea nr. 1/1970, pensio
narii de invaliditate 
care se reîncadrează în 
muncă în termen de 90 
zile de la încetarea a-

Este știut că pensio
narii pentru limită de 
vîrstă. pensionarii ur
mași ’ ori beneficiarii 
de ajutor social pot fi 
angajați în producție 
respectîndu-se. bine
înțeles. condițiile sta
bilite de Legea nr. 
12/1971 privind Înca
drarea și promovarea 
in muncă a persona
lului din unitățile so
cialiste de stat. Art.

in conformi- 
cantitatea și 
muncii pres- 
însemnătatea 
a acesteia

de 
de

Pensionarii »ngăjâti 
cu contract de muncă 
pe durată nedetermi- 
nată au dreptul la con
cediu de odihnă, a că
rui durată se calculea
ză în funcție de vechi
mea lor totală în mun
că. Dacă oontractul de 
munca încetează însă 
înainte de efectuarea 
concediului, potrivit 
art. 19 lit. a din Legea 
nr. 26/1967, pensionarii 
angajați au dreptul 18 
compensarea iri bani a 
concediului neefectuat, 
proporțional cu timpul 
efectiv lucrat. La pro
gramarea efectuării 
concediului trebuie să 
se țină seama, în mod 
obligatoriu, de art, 12 
alin. 5 din Legea 
26/1967 in sensul că a- 
oeasta poate avea Joc 
numai după împlinirea 
unei vechimi neîntre
rupte în muncă de 
11 luni.

Art. 39 din Legea nr. 
27/1966 privind pensi
ile de asigurări sociale 
de stat și pensia su
plimentară (republica
tă) prevede că „vechi
me în muncă se con
sideră perioada cit o 
persoană a activat in 
calitate de angajat..." 
Prin urmare, tjmpul 
lucrat de toate dsitego- 
rfile de pensionari, in
diferent de durata 
pentru oare s-a înche
iat oontractul de mun
că, constituie vechime 
în muncă și poate fi 
valorificată de cel în 
cauză.

învățătoarea Cecilia 
Curelaru din comuna 
Boghești-Vrance*. Iii» 
Ștefan din Vatra Dor-

nel, e* și alțl semna
tari ai scrisorilor c» 
ne-au fost adresate, 
doresc să cunoască in 
ce condiții se poate 
desface eontractui de 
muncă al pensionarilor 
angajați.

Legea nr. 27/1966 (re
publicată) prevede la 
art. 67 alin. 3 că : 
„contractul de muncă 
al angajaților care sint 
pensionari pentru li
mită de vîrstă și al ce
lor cu pensii acordate 
prin hotărîri ale Con
siliului; de Miniștri sau 
ale altor organe com
petente, poate fi. des
făcut oricind". Textul 
respectiv, dttpă cum se 
vede, reprezintă un 
mod specific de desfa
cere. a. qpgfț^ctului de 
munca;- ' 
Zări Șinț, uc 
foarte utile. Subliniem, 
în primul rind, faptul 
că desfacerea contrac
tului de muncă al unui 
pensionar pentru limi
tă de virstă poate avea 
loc, după cum e firesc, 
atuncâ cind unitatea 
are «numite motive 
justificate. Avem in 
vedere, de exemplu, 
randamentul scăzut al 
pensionarului angajat 
față de solicitările și 
cerințele postului pe 
care îl ocupă. Dacă u- 
nitatea, în mod neînte
meiat, a dispus desfa
cerea contractului de 
muncă al acestuia, 
pensionarul angajat 
poate ataca respectiva 
măsură la judecătoria 
competentă. Nu trebuie 
să se înțeleagă însă 
că desfacerea contrac
tului de muncă de că
tre unitate, în temeiul 
art. 67 alin. 3 din Legea 
27/1966 (republicată).

. este singura modalitate 
de încetare a raportu
rilor juridice de mun
că. Cind sînt îndepli
nite condițiile cerute 
de lege, oontractul de 
muncă poate înceta, 
fie pe baza unui text 
din Legea 1/1970, sau 
Codul muncii, fie a 
altui text prevăzut 
intr-un act normativ. 
Cum, de asemenea, 
este posibil ca și pen- 
«ionarul angajat să 
poată,, din inițiativa 
sa, sa solicite desfa
cerea contractului de 
muncă.

Alexandru 
BOGHIU

tfeVEâ preci- . 
sint, de aceea,

I

I

pela, în susținerea afirmației de mai 
sus, la foarte multe exemple. Car
netele noastre de însemnări sint 
pline de asemenea dovezi. Vom re
veni. totuși, la exemplul amintit la 
începutul rândurilor de față, car» 
este deosebit de semnificativ.

Iată, de pildă, dteva crimpeie re
ținute din discuția purtată. în con
tinuare. de șeful echipei de control 
obștesc — competentul și exigentul 
inginer Jean Popa, de la „Electro
nica" — cu responsabilul unității 
controlate :

— Vă rugăm să înțelegeți toarte 
bine că noi am venit aici 
chitanțierul de amenzi, nu 
a căuta neapărat nod 
Intenția noastră este să vă 
să vă arătăm deficiențele și 
bilim împreună ce 
pentru a munci mai bine și a sa
tisface corespunzător cerințele cetă
țenilor. De exemplu, la această re
parație n-ați găsit soluția cea mai 
bună pentru înlăturarea defectului ; 
era mult mai bine să faceți astfel...

Discuția a continuat mai departe 
In. același spirit, controlorii obștești 
nu veniseră doar pentru a... con
trola. ci pentru a contribui cu com
petență. împărtășind din experien
ța lor. Ia îmbunătățirea activității 
sectorului respectiv. Cam la tel s-au 
petrecut lucrurile la fabrica „Pio
nierul", la unitatea nr. 4 de repa
rații ale articolelor optice, la între
prinderea de panificație „Victoria", 
la hotelul „Oltenia"- ș.a.m.d. In a- 
ceste locuri, ca și în altele, contro-

lui obștesc a depistat o serie de 
deficiențe de ordin tehnic, organiza
toric sau privind calitatea serviciilor 
și produselor. Dar inimoșii repre
zentanți ai intereselor cetățenești 
și-au dovedit competența nu numai 
depistând deficiente cit. mai ales, 
stabilind soluții concrete de înlătu
rare a lor, 
venire pe

la dispoziția membrilor echipelor act» 
normative etc.

S-au obținut, deci, multe rezultat» 
pozitive pe linia îmbunătățirii activi
tății, a creșterii competenței membri
lor echipelor de control obștesc. Nu 
peste tot insă am putut face aceleași 
constatări. Echipele de la I.C.A.B., 
uzinele „Timpuri Noi“, de la „Su
veica" și altele, pe care le-am în-

nu cu 
pentru 

papură, 
ajutăm, 
să sta- 

trebuie făcut

Competenta controlului
buind la inlăturarea pe loc a nea
junsurilor depistate.

Controlul obștesc a reușit să devină 
un instrument activ în procesul per
fecționării serviciilor publice — așa 
cum am. putut constata din discuțiile 
avute cu peste 25 de echipe — dato
rită, în primul rind. atenției acor
date de către organele F.U.S. pregăti
rii membrilor acestora. Astfel, pen
tru sporirea competenței, a 
cității activității controlului obștesc 
s-ă avut in vedere, chiar de la 
început, profilarea echipelor doar pe 
un singur sector și încadrarea lor cu 
specialiști cunoscători ai domeniului 
respectiv. De asemenea, la nivelul 
sectoarelor și municipiului s-au orga
nizat instructaje tehnice, s-au inițiat 
acțiuni de control obștesc împreună 
cu organe de specialitate, a-au pus

sotit, au trecut prin unități așteptînd 
să afle... de la cei controlați defi
ciențele sau prinzînd din zbor as
pecte minore, de suprafață. Prima 
întrebare adresată de echipa de la 
I.C.A.B., care a mers la o unitate 
P.T.T. a fost : „Ce să controlăm ?“. 
Răspunsul și, implicit, eficiența unui 
asemenea control sint lesne de de
dus. în alte situații, in special in 
magazinele de desfacere a cărnii și 
in unele unități spitalicești, necunos- 
cînd bine activitatea acestora, speci
ficul lor, unele echipe și-au mărginii 
constatările la lucruri mărunte, de 
ordin administrativ-gospodăresc. De 
pildă, un dosar cu zeci de procese 
verbale aflat la comitetul sindical al 
uzinelor „Timpuri Noi" cuprindea a- 
proape numai informări de genul

„Am constatat că se respectă regulile 
de comerț11, 
cumpărături 
pot constata

Asemenea 
sumă inutil . , __ _
a controlorilor, cit și a celor contro
lați — se datoresc, indiscutabil, or
ganizării defectuoase a unor echipe, 
instruirii lor insuficiente. La toate 
acestea trebuie să mai adăugăm
neregularitatea care caracterizează '
activitatea unor echipe. Așa se face 
că, la această dată, în unitățile de 
servire. publică bucureștene s-au 
efectuat mai puține controale decit 
ar fi trebuit să se facă potrivit legii 
(30 000, față de cel puțin 40 000 cite 
ar fi fost necesare și posibile). Unele 
echipe de la „Electromagnetica", de 
exemplu, din iunie și pînă Ia 8 de
cembrie. n-au efectuat nici un con
trol, deși aveau datoria să facă mi
nimum unul pe lună.

Desigur, apreciind just proporțiile, 
trebuie să avem în vedere că predo
minante sint rezultatele pozitive ob
ținute în activitatea de control ob
ștesc din București. Mii de oameni 
ai muncii, dovedind pasiune, interes, 
afectind o parte din timpul lor liber, 
participă cu dăruire și competență la 
controlul obștesc, cetățenesc, contri
buind prin munca lor la îmbunătă
țirea activității in sectoare de larg 
interes public. Dacă am reprodus 
și cîteva din neimplinirile de pînă 
acum, o facem în dorința și în spe
ranța că se vor adopta soluțiile ce 
se impun pentru remedierea neajun
surilor și creșterea, in continuare, a 
eficienței activității tuturor echipelor 
de control obștesc.

deși cetățenii care fac 
la magazinele controlate 
adesea contrariul.
„controale" — care con- 

timpul și energia, atît
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AU REALIZAT 

SUPLIMENTAR 
ÎN 11 LUNI

DIN ACEST AN

RESTANTELE
9

• Ce măsuri ati luat pentru
a le recupera?

• Cum acționați pentru a le evita 
incă Pin prima lună a anului viitor ?

In raidul nostru ne vom opri asupra unor întreprinderi care, pe 
parcursul acestui an, au întâmpinat o serie de greutăți în realizarea 
planului la diferiți indicatori. Fie că este vorba de greutăți de na
tură obiectivă sau subiectivă, esențial este ca în această perioadă 
să fie fructificate dțn plin fiecare zi, . fiecare oră și fiecare minut 
de lucru, pentru a se recupera toate rămânerile în urmă, pentru a 
se livra economiei naționale produsele cuprinse în plan.

Uzina mecanică de utilaj chimic din București : la 31 noiembrie 
a.c. sarcinile de plan la utilajele tehnologice pentru industria chimică 
erau îndeplinite în proporție de numai 83,3 la sută. Uzina mecanică 
din Plopeni : la începutul lunii decembrie aici se consemna existența 
unor serioase restante în livrarea mașinilor-unelte de ascuțit scule 
și a echipamentelor hidraulice. întreprinderea „Electrotehnica" din 
Capitală: după 11 luni, la grapa de produse ale industriei electro
tehnice și electronice, se înregistra o nerealizare de 2 la suta.

Pornind de la aceste situații statistice, am adresat unor cadre de 
conducere din cele trei întreprinderi, cele două întrebări.

ENERGETICIENII
• 67,7 milioane kWh

METALURGIST»
• 11 651 tone laminate finite pline din oțel
• 16395 tone oțel aliat
• 66795 tone cocs

CHIMIST»
9

• 1 345 tone fire și fibre sintetice
• 3 956 tone mase plastice și rășini sintetice
• 1 719 tone cauciuc sintetic
• 63 300 bucăți anvelope

CONSTRUCTORII DE MAȘINI
9

• 30 strunguri
• 250 tractoare
• 15 locomotive Diesel hidraulice
• 505 pompe centrifugale
• 141 000 rulmenți

TEXTILISTII
9

• 2 701 000 bucăți tricotaje
• 3 904 000 metri pătrați țesături

MUNCITORII DIN ECONOMIA FORESTIERĂ
• 48242 mc cherestea de fag și rășinoase
• mobilă in valoare de 205,4 milioane lei

—

M în prezent, toate e- 
” forturile colectivului 
nostru de salariați sînt 
concentrate in vederea 
eliminării restanțelor a- 
cumulate la utilajele teh
nologice pentru industria 
chimică destinate unor ca
pacități de producție cu ter
mene de punere în funcțiu
ne în semestrul I 1973. în 
acest sens, urmează ca pînă 
la sfîrșitul acestei luni să 
livrăm beneficiarilor noștri 
— Centrala industrială de 
fibre chimice Săvinești, U- 
zina de medicamente și Uzi
na de fibre sintetice Iași, 
Grupul industrial de lacuri 
și vopsele București — a- 
proape 700 tone utilaj teh
nologic. Din această canti
tate au fost livrate 341 
tone, urmînd ca pînă la fi
nele anului să expediem 
restul de 359 tone.

Pe ce ne bazăm ? Mai 
întîi, pe faptul că, toate po
sibilitățile de recuperare a 
restanțelor au fot discutate 
cu muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din cadrul fie
cărei secții a uzinei, s-au

V _________

îndeplinindu-și înainte de termen angajamentul anual asumat în întrecere la producfia- 
marfă, colectivul Fabricii de cabluri ți materiale electroizolante din București a livrat 
suplimentar, pini in prezent. beneficiarilor interni și externi cantități însemnate de pro
duse. în imagine : echipa condusă de Gavrilă Mihalache, de la mașina de extrudare și 
izolare a cablurilor, care obține zilnic o producție cu 10 la sută mai mare decît sarcinile 

planificate Foto : M. Andreescuk_____________________________________ >

■ Luna aceasta, întregul
nostru colectiv este 

angajat cu toate forțele 
pentru lichidarea restan
țelor acumulate în acest 
an la o serie de sortimente. 
Ca urinate, in cursul aces
tei luni vom livra benefi
ciarilor ' alte 29 de mașini 
de ascuțit.sc^le pe lingă 
cele 110 livrate pînă acum, 
în ceea ce privește echi
pamentul hidraulic, rămî- 
nerea în urmă se înregis
trează la pompe și la dis
tribuitoare hidrostatice. 
Restanțe mai mari avem 
față de uzina „Progresul" 
din Brăila, căreia trebuie 
să-i livrăm pînă la finele 
lunii decembrie incă 74 
distribuitoare și pompe. în
tregul colectiv este concen
trat asupra fabricării aces
tor produse : conducerea 
întreprinderii urmărește 
zilnic situația realizării fie
cărui produs în parte, diri. 
jind forțele în punctele 
„cheie" ale procesului de 
fabricație; capacitățile des
tinate producerii acestor 
distribuitoare și pompe lu
crează cu un randament 
mai mare cu circa 10 la 
sută decît pînă acum. 

stabilit cu acest prilej mă
suri concrete, iar colectivele 
respective s-au angajat să 
livreze integral cantitățile 
de utilaje tehnologice pre
văzute pînă la sfirșitul a- 
cestui an. Astfel, s-a trecut 
Ia concentrarea fabricației

Uzina mecanică de utilaj 
chimic din București
răspunde PAUL FLORESCU, director

de mecanisme, ceea ce a 
permis organizarea produc
ției lor pe baza unui flux 
tehnologic rațional ; schim
bul II obține randamente în 
muncă apropiate de cele 
din primul schimb ; s-a a- 
sigurat forța de muncă pen
tru secțiile prelucrări me
canice și cazangerie, aceasta

■ Pornind de la o ana
liză comparativă a 

sarcinilor de plan pe anul 
1973, cu capacitățile de pro
ducție existente, vom gene
raliza lucrul în trei schim
buri — singura măsură ce 
va-asigura realizarea rit
mică și la cotele maxime 

Uzina mecanică 
din Plopeni

răspunde GHEORGHE SILAEV, director

a producției anului viitor. 
Cind spun acest lucru mă 
gindesc atiț la aparatajul 
hidraulic, unde sarcina de 
plan pe 1973 este de peste 
două ori și jumătate mai 
mare decît în acest an, cît 
și la mașinilerunelte, unde, 
de asemenea, planul este 
sporit. Măsurile tehnico- 
organizatorice adoptate vi
zează montarea, în cursul 

fiind folosită acum cu o 
productivitate mai mare cu 
circa 8 la sută față de pe
rioadele anterioare : a fost 
întărită asistența tehnică in 
cele două schimburi ; s-a 
trecut la organizarea pe 
bază de flux tehnologic a 

producției de baterii de ră
cire pentru locomotivele 
Diesel hidraulice.
■■ In ceea ce privește a- 

nul 1973, pornind de 
la o analiză critică a 
tuturor deficiențelor semna
late în acest an. am adoptat 
un program de măsuri te
meinic fundamentat, a cărui 

anului viitor, a aproape 200 
de mașini-unelte de mare 
tehnicitate ; cu forțele 
de concepție și producție 
ale uzinei se vor proiecta, 
omologa și executa 15 ma
șini agregat necesare la 
uzinarea aparatajului hi
draulic — la prelucrările 

respective obținîndu-se o 
creștere a productivității 
muncii de 2—3 ori ; creș
terea randamentului oame
nilor pe mașini (in tri
mestrul I al anului vii
tor va începe mecanizarea 
transportului interuzinal. 
pentru care documentațiile 
și proiectele respective sint 
avizate și urmează numai 
a fi puse in lucru) ; înlo

traducere in viață va crea 
condițiile respectării rigu
roase a ritmicității produc
ției și deci și a livrărilor de 
utilaje. Astfel, ținind cont 
de faptul că în mare parte 
restanțele din acest an s-au 
datorat lipsei de forță de 
muncă calificată, încă de pe 
acum avem cuprinși în di
ferite forme de pregătire 
1 400 de elevi. Pe lîngă a- 
ceste măsuri, ne-am propus 
ca pînă în luna februarie a 
anului viitor să încheiem 
practic pregătirea tehnolo
gică pentru toate produsele 
contractate cu termen de li
vrare în anul 1973. în ceea 
ce privește asigurarea bazei 
de materii prime și mate
riale, trebuie să vă spun că 
în uzina noastră a fost con
stituit un comandament 
care pînă la 15 decembrie 
a.c. va întocmi fișele cu 
necesarul de materiale pe 
fiecare produs în parte și 
cu modul concret de asigu
rare a acestora pentru uti
lajele tehnologice cu ter
men de livrare în semestrul 
I al anului 1973.

cuirea unor tehnologii de
pășite, perimate cu altele 
noi, superioare (la secția 
forjă, chiar din prima lună 
a lui 1973 vor incepe să 
lucreze 2 linii de ciocane 
matrițoare, care asigură 
creșterea producției de 
piese forjate șl matrițate 
cu 20 la sută) ; la turnăto
ria de fontă, de asemenea, 
se va trece la o nouă teh
nologie de formare a mie
zurilor, la toate reperele 
aparatajului hidraulic ; a- 
sigurarea muncitorilor ca
lificați in meserii de bază 
— înc epi nd cu 1 ianua
rie 1973 vor intra în 
producție 200 de noi mun
citori, completîndu-se ast
fel schimburile II și 
III) : redistribuirea pe 
schimburi a maiștrilor și 
Inginerilor (după un plan 
concret se vizează asigura
rea unei asistențe tehnice 
superioare în schimburile 
de noapte) : asigurarea 
S.D.V.-urilor (cele pentru 
pompele hidrostatice cu 
pistoane axiale se vor asi
gura prin instalarea în 
sculărie a încă 6 freze: ma
șini de rectificat de mare 
precizie s.a.).

întreprinderea 
„Electrotehnica" din Capitală

răspunde MIHAI TĂNASESCU, inginer-șef

Din punct de vedere 
" tehnic și organizatoric, 
se poate afirma că în 
tot timpul anului au e- 
xistat condiții optime pen
tru îndeplinirea sarcinilor 
de plan la toate produsele. 
Restanțele care s-au acu
mulat pînă în prezent și 
care, de altfel, se localizea
ză la aparatele medicale 
puteau fi evitate. De altfel, 
acum, spre acest obiectiv 
sînt concentrate toate for
țele noastre, întrucît avem 
mai bine asigurate mate
rialele și aparatura nece
sare. Urmare a apelurilor 
noastre repetate — făcute 
către firmele furnizoare, în
treprinderile de comerț ex
terior și centrale — în ulti
ma vreme materialele din 
import au început să so
sească în cantități mai mari.
ral Pentru anul viitor e- 
" xistă premise ca si
tuația critică din acest 
an, in domeniul pro
ducției de aparate medi
cale să fie prevenită. 
Noi dispup.em de capacita
tea necesară îndeplinirii 
sarcinilor respective. Se 
impune, totuși, ca o serie 
de uzine constructoare de 
mașini din țară să asimile
ze neintirziat unele din ma
terialele care acum se aduc 
din import, ceea ce ar 
scuti statul de un efort va
lutar important, asigurind 
întreprinderii noastre o a-

________________________  

Recuperarea neintîrziată a tuturor restanțelor la 
îndeplinirea planului pe acest an constituie o în
datorire expresă a fiecărei întreprinderi indus
triale. Flecare produs contează în mecanismul echi
librat al economiei naționale și. ca atare, organele 
și organizațiile de partid, colectivele de muncitori, 
tehnicieni și ingineri trebuie să facă totul în ve
derea recuperării integrale a rămînerilor în urmă, 
încheind cu deplin succes planul economic pe acest 
an. Numai așa se poate asigura, in anul viitor, un 
„start" bun in înfăptuirea sarcinilor de plan la pa
rametri superiori.

Anchetă realizată de
Constantin DUMITRU 
Iile ȘTEFAN 
Constantin CAPRARU

provizionare ritmică. Facem 
apel și la întreprinderile de 
comerț exterior de a grăbi 
incheierea contractelor de 
livrare a unor materiale și 
subansambluri de către fur
nizorii externi.

La celelalte produse exis
tă condiții reale ca sarci
nile de plan să fie îndepli
nite ritmic, să fie onorate 
la termen toate contractele 
economice. Pentru atingerea 
acestui obiectiv, în între
prindere s-au format — așa 
cum s-a indicat de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 20—21 
noiembrie a.c. — comisii 
pe probleme, care au in
vestigat temeinic resursele 
interne nevalorificate încă, 
au stabilit măsuri concrete 
pentru fiecare loc de mun
că în parte. Dar de pe 
acum se întrevăd precis di
recțiile in care vom acționa. 
Ele vizează în principal 
creșterea productivității 
muncii, a calității produc
ției și a gradului de renta
bilitate. Iată doar cîteva 
dintre aceste măsuri : re- 
proiectite’â și modernitatea' 
produselor ; extinderea ac
țiunii de tipizare a con
strucțiilor echipamentelor 
de acționare ; trecerea la 
fabricarea în cadrul între
prinderii a plăcilor cu cir
cuite imprimate ; lărgirea 
sortimentelor de piese ce 
vor fi executate pe stoc, 
producția desfășurîndu-se 
în flux continuu ș.a.

Nu merită să investești doi lei la hectar

An de an, industria pune le dis
poziția agrioulturii cantități tot mai 
rașri de îngrășăminte chimice. Pen
tru a obține sporurile de producție 
scontate, ingrășămintele chimice tre
buie utilizate numai pe baza cunoaș
terii exacte a cerințelor, a unui stu
diu riguros științific. Inginerul agro
nom, conducătorul tehnic al unității, 
trebuie să fie permanent în posesia 
unor asemenea date, pentru a putea 
decide, in cunoștință de cauză, unde 
și cînd, în ce cantități și proporții 
trebuie administrate substanțele fer- 
lilizante pentru realizarea unor pro
ducții cît mai ridicate. De aceea, Mi
nisterul Agriculturii, Industriei Ali
mentare și Apelor a inițiat o amplă 
acțiune de cartare a solului prin la
boratoarele de agrochimie, înființate 
în aproape toate zonele agricole din 
țară. Scopul acestor laboratoare, bine 
dotate cu aparatură și servite de spe
cialiști cu înaltă calificare, este de a 
studia proprietățile și însușirile fi- 
zioo-chimice ale solului, gradul de 
aprovizionare în elemente nutritive, 
iar în urma analizelor complexe ef
fectuate să stabilească ou precizie 
cantitatea de îngrășăminte.

Numeroase unități agricole, ținând 
seama la aplicarea îngrășămintelor 
și a amendamentelor, de datele obți
nute în urma lucrărilor de cartare 
agrochimică, realizează sporuri mari 
și eficiente de recoltă. în cadrul la
boratorului de agrochimie din Timi
șoara. pe baza analizelor efectuate, au 
fost stabilite planuri concrete de fer
tilizare sau corectare a acidității so
lului. Specialiștii laboratorului, gru
pați in echipe operative de lucru, nu 
numai că au urmărit întocmirea de 
analize, ci au condus direct lucrările 

de fertilizare. De asemenea, activi
tatea laboratorului este corelată 
direct cu activitatea stațiunilor de 
cercetări agricole din zonă. în zona 
Făget și Lugoj, unde fertilizarea, a fost 
însoțită și de aplicarea de amenda
mente, rezultatele obținute in spori
rea recoltelor sînt deosebit de edifi
catoare. La întreprinderea agricolă 
de stat Buziaș, pe terenuri pe care 
altădată se realizau abia 1 000—1 500 
kg griu la hectar, anul acesta, prin 
măsurile de ameliorare aplicate, s-au 
obținut recolte de 2 500 kg griu la 
hectar. Și în celelalte zone ale jude
țului, executarea fertilizării pe baza 
lucrărilor de cartare a dus la sporuri 
mari de recoltă. Pentru perfecționa
rea'activității în acest domeniu, la 
Gottlob a luat ființă, pentru prima 
dată în țară, un centru agrochimie 
care se ocupă nemijlocit de depozita
rea, livrarea și administrarea îngră
șămintelor în unitățile din cadrul a- 
sociației intercooperatiste. Rezultatele 
obținute pledează pentru extinderea 
acestei metode de lucru.

Deși acțiunea de cartare agrochi
mică ș-a dovedit a fi deosebit de 
utilă pentru aplicarea cu eficiență a 
îngrășămintelor și amendamentelor, 
ea nu stă, peste tot, la baza lucră
rilor de fertilizare. Ing. Tudor Dăneț, 
șeful laboratorului de agrochimie din 
Brașov, ne spunea : „în zona noastră, 
variabilitatea condițiilor pedologice 
impune, indiscutabil, necesitatea lu
crărilor de acest gen. Numai că mulți 
conducători de unități agricole opun 
rezistență la întocmirea studiilor, pe 
care le consideră... bani aruncați, pe 
motiv că analizele nu sînt edifica
toare. Sînt argumente neîntemeiate, 
pentru că valoarea analizelor nu se 

ridică la mai mult de doi lei pe hec
tar, cu mult mai mică decît risipa 
care se face prin aplicarea îngrășă
mintelor in doze șablon".

Evident, scuzele invocate nu au 
temei. De altfel, situația multor la
nuri pe timpul verii, aspectul gene
ral al culturilor sînt o demonstrație 
pe viu a consecințelor ignorării a- 
cestor cerințe. Pe terenurile îngrășa
te, in virtutea „experienței îndelun
gate", alternează plante dezvoltate 
neuniform : cind .sole luxuriante, cînd 
„chele" ca o tundră.

Concepțiile de natura amintită sint 
și mai dăunătoare in sistemele de 
irigații, unde, sub influenta apei, sub
stanțele nutritive sint spălate, solul 
sărăcind. în aceste condiții, prin ne
cunoașterea precisă a evoluției ele
mentelor hrănitoare din sol. nu se 
poate garanta obținerea producțiilor 
planificate. Aplicarea îngrășăminte
lor chimice fără a avea la bază 
criterii științifice nu numai că nu 
sporește producția, dar o și reduce 
substanțial, ridicînd totodată prețul 
de cost al produselor. Cîteva exem
ple. Cooperativa agricolă din Lipov. 
județul Dolj, a obținut la hectar 2 450 
kg de griu, cu 450 kg sub producția 
planificată, cu toate că pentru a- 
ceastă cultură a avut cite 60 kg 
azot și 50 kg fosfor substanță activă 
la hectar. Fertilizind unilateral sau 
nerațional, fără temeiuri științifice, 
cooperativele agricole Gîrlița. jude
țul Constanța, și .,1907“ din comuna 
Mărăcineni, județul Buzău, au obți
nut prețuri de cost la tona de griu 
cu mult peste limita eficientei eco
nomice.

Dar fenomenul de „opoziție" ca
pătă dimensiuni și mai îngrijorătoare 

atunci cind proiectele de cartare nu 
sînt consultate. Proiectele mai vechi, 
prin modalitățile de exprimare, nu 
răspundeau întru totul cerințelor, in
dicând numai gradul de aprovizionare 
al solului cu elemente nutritive, fără 
a specifica necesarul de îngrășăminte 
pentru completarea deficitului. în 
schimb, actualele proiecte sînt mult 
mai bine Închegate și permit specia
liștilor să stabilească atît cantitățile 
optime, cit și raportul intre elemen
tele fertilizante, corelate cu condițiile 
specifice de dezvoltare ale plantelor. 
Restructurarea proiectelor ar fi fost 
de dorit să aducă modificări și in 
tehnica administrării îngrășămintelor. 
Numai că în multe unități agricole 
tot... lopata a rămas „pipeta" fertili
zării. De ce ? în foarte multe cazuri, 
o dată întocmite, frumos legate, pro
iectele devin dosar pentru... arhivă. 
Așa se ajunge ca gramul drămuit 
prin relație matematică în proiectele 
de cartare agrochimică să se trans
forme in tone de îngrășăminte, ab
solut inutil împrăștiate pe teren, in 
pierderi irecuperabile.

Cu fiecare an, agricultura primește 
cantități tot mai mari de îngrășă
minte și amendamente. Aplicarea a- 
cestora în concordanță cu cerințele 
plantelor și solul are o mare însem
nătate economică. De aceea tre
buie luate măsuri pentru restabili
rea ordinii firești în ce privește ad
ministrarea îngrășămintelor. Este 
necesar ca, peste tot, să se tină sea
ma de lucrările de analiză agrochi
mică. astfel ca fiecare kilogram de 
ingrășămînt să aducă un spor maxim 
de recoltă, să se reducă costul pro
duselor ce se obțin.

Ștefan DOR GO ȘAN

(Urmare din pag. I)

rirea rentabilității ocupă un loc a- 
parte. în lumina prevederilor noii 
legi, colectivele de oameni ai muncii 
au deci un cîmp larg de acțiune pen
tru a mări neîncetat gradul de ren
tabilitate a producției, acumulările 
bănești cuvenite statului.

Ceea ce trebuie subliniat este fap
tul că sporirea volumului de acumu
lări bănești, cu precădere a benefi
ciilor, trebuie să se realizeze în fie
care întreprindere, atît prin creșterea 
producției, cit și — mai ales — prin 
sporirea venitului net la 1 000 lei fon
duri de producție. ,Cu alte cuvinte, 
este vorba de a gospodări cit mai 
bine fondurile 
materiale și fi
nanciare. de a 
obține cu mini
mum de cheltu
ieli maximum de 
beneficii, in sco
pul creșterii ne
contenite a gra
dului de rentabi
litate nu numai 
pe ansamblul în
treprinderii, ci și pe fiecare produs.

Realizarea acestui obiectiv impu
ne desfășurarea pe un front larg, 
în toate unitățile economice, a o- 
fensivei pentru creșterea eficienței, 
accentuarea preocupărilor pentru fo
losirea intensivă a utilajelor și su
prafețelor de producție, creșterea 
productivității muncii, -atingerea fără 
întîrziere a parametrilor proiectați 
la noile capacități, reducerea cheltu
ielilor de producție și de circulație, 
diminuarea consumurilor materiale, 
ridicarea continuă a calității produ
selor, obținerea pe această bază a 
unor rezultate economico-financiare 
superioare.

O sarcină de cea mai mare im
portanță pentru creșterea rentabili
tății în anul viitor o constituie va
lorificarea superioară a materiilor 
prime, prin realizarea de produse cu 
un grad înalt de prelucrare, în ace
lași timp, la un consum mai redus 
de materii prime și materiale. In 
acest context, trebuie să se acțio
neze cu hotărîre pentru înnoirea ra
pidă și permanentă a structurii sor
timentale a producției, astfel ca me
talul, lemnul, materiile prime din 
industria chimică, ușoară ș.a. să fie 
transformate in produse cu valoare 
cît mai ridicată.

De mare însemnătate pentru ridi
carea rentabilității producției este 

reducerea costurilor de producție și 
a cheltuielilor materiale pe unita
tea de produs. După cum s-a sub
liniat la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., pentru realizarea sarcinilor 
din planul pe 1973 în acest domeniu 
este necesar să fie întocmite în în
treprinderi și centrale programe de 
măsuri concrete, pe baza cărora să 
se acționeze permanent pentru re
ducerea consumurilor specifice, re- 
proiectarea produselor din fabricația 
curentă și asimilarea de noi produ
se, înlăturarea tuturor cheltuielilor 
care încarcă ne justificat prețul de 
cost. Se cer eliminate lipsurile exis
tente în acest domeniu, luptindu-se 
cu hotărîre împotriva rebuturilor, a
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cheltuielilor neeconomicoase, a risi
pei, a acelor manifestări care nu au 
nimic comun cu întărirea spiritului 
de bun gospodar al fondurilor mate
riale și bănești ale statului.

Un rol de seamă in sporirea ren
tabilității revine accelerării vitezei de 
rotație a fondurilor de producție și 
de circulație. Și aceasta, înainte de 
orice, prin aplicarea unor măsuri 
energice în vederea utilizării cit mai 
eficiente a sumelor destinate inves
tițiilor, în așa fel incit să se asi
gure obținerea de sporuri cit mal 
mari de producție, de beneficii, de 
aport valutar și venit național la 
fiecare leu investit. De asemenea, a- 
ceeași atenție trebuie acordată lichi
dării imobilizărilor de fonduri — 
sub toate formele — a resurselor 
materiale și financiare în stocuri su- 
pranormative de materii prime, 
producție neterminată, semifabricate 
și produse finite. Mai ales că 
aceste fenomene economice nega
tive impietează asupra realizării 
și depășirii planului de benefi
cii, contribuie la menținerea u- 
nor deficite financiare în anumite în
treprinderi. Este limpede că unită
țile in care se tolerează asemenea 
stări de lucruri, ca și cele care con
semnează pierderi și nu beneficii, 
consumă, în fapt, din substanța, din 
mijloacele materiale și financiare ce 

le sînt puse la dispoziție, în loc de 
a contribui la creșterea continuă a 
venitului național.

Cu toții sîntem interesați — în 
dubla calitate de producători și de 
proprietari ai avuției obștești — să 
gospodărim cît mai bine fondurile 
materiale și financiare încredințate 
de stat spre administrare întreprin
derilor. De la director la muncitor, 
fiecare are îndatorirea de a acțio
na cu fermitate pentru promovarea 
unui regim sever de economii, pen
tru înlăturarea pierderilor și risipei, 
pentru sporirea continuă a rentabili
tății și, pe această bază, a veniturilor 
societății. Ca atare, analiza atentă 
a factorilor ce influențează rezul

tatele financiare 
ale activității fie
cărei unități și li
chidarea operati
vă a neajunsuri
lor ce se mani
festă intr-un do
meniu sau altul 
trebuie să ducă la 
creșterea rapidă a 
rentabilității, a e- 
ficienței econo

mice. La elaborarea planurilor econo- 
mleo-financiare în întreprinderi și 
centrale, cît și pe parcursul realizării 
acestora, va trebui să se extindă și să 
se adîncească acțiunea de descoperire 
și punere în valoare a unor posibili
tăți noi de sporire a rentabilității pro
ducției. Atingerea acestui obiectiv este 
posibilă numai pe calea stabilirii unor 
programe minuțioase de măsuri con
crete, programe care să fie parte in
tegrantă a pregătirilor ce se fac acum 
în unitățile productive pentru a lua 
un start cît mai bun in activitatea din 
anul viitor. Cum este și firesc, pro
gramele respective trebuie să cuprin
dă fiecare latură a procesului pro
ductiv — de la aprovizionare, la pro
ducție și desfacere — incluzîndu-se în 
plan toate rezervele de creștere a 
rentabilității în toate sectoarele și în 
toate compartimentele întreprinderi
lor. Numai producînd cu rentabili
tate sporită, fabricînd produse de 
înaltă calitate cu costuri cit mai re
duse, vom reuși ca marele efort ma
terial și financiar pe care îl face so
cietatea noastră pentru dezvoltarea 
economice-socială a țării să dea re
zultate maxime. Concretizate în 
creșterea mai rapidă a venitului na
țional — suportul solid al acceleră
rii progresului economic, al ridicării 
bunăstării generale și a fiecăruia 
dintre noi.
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îmbracă aspecte

tie". De aceea, la noi. în Instituitul 
politehnic, nu a constituit deloc o 
surpriză faptul că studenții care au 
fost antrenați în. această muncă au 
dobîndit un interes crescind, multi 
dintre ei lucrind și in afara orelor 
de program la planșetele care le 
stau in permanență la dispoziție. Așa 
se face că în unele ateliere, grafi
cele întocmite la încheierea contrac-

re studenților metode modeme de 
proiectare, care să suplinească lipsa 
lor de experiență și să le permită 
alegerea soluției optime. Merită să 
citez aci bunele rezultate obținute 
în atelierul de proiectare de tehno
logie a construcțiilor de mașini, unde 
s-a imaginat și realizat in colabo
rare cu întreprinderea ..Automatica" 
un ștand pentru optimizarea proiec-

stand experimental universal pentru 
studiul și încercarea motoarelor hi
drostatice rotative și a aparatajului 
hidrostatic, studiul necesar pentru 
introducerea motoarelor hidrostatice 
românești în construcția de mtțșini- 
unelte cu comandă numerică etc.

In prezent activează 6 ateliere de 
proiectare, cărora 
curînd, sau sînt

0 manifestare artistică

su- 
ea 
la 

că- LABORATORUL UNIVERSITAR

Prețioasele indicații ale tova
rășului Nieolae Ceaușescu cu pri
vire la modernizarea procesului de 
învățămint prin integrarea sa de
plină în activitatea direct producti
vă constituie astăzi linia directoa
re a acțiunilor ce se întreprind in 
întreaga noastră școală superioară. 
Iar modul de realizare practică a 
acestei integrări 
dintre cele mai 
diferite, în func
ție de complexi
tatea procesului 
de învățămînt. In 
ceea ce privește 
învățămîntul 
perior tehnic, 
pornește de 
realizarea de
tre studenți în a- 
telierele-șeoală a 
unei miaropro- 
ducții pe bază 
de contract cu 
întreprinderi eco
nomice și ă unor 
proiecte solicitate 
de Industrie în a- 
telierele de pro
iectare, de la în
ființarea unor oo- 
lective mixte for
mate din cadre 
didactice, cercetători și specialiști 
din producție, care să-și concen
treze /forțele în direcția rezolvă
rii în comun a unor probleme de 
mare importantă practică pentru e- 
conomia națională, și pînă la o ac
tivitate comună de învățămînt. cer
cetare și direct productivă dusă în 
unități complexe integrate. Nu ne 
propunem, firește, să ne referim, în 
cele ce urmează, la întreagă această 
multitudine de forme, ci. ne vom 
limita la atelierele de proiectare în 
care sînt antrenați, alături de ca
drele didactice, studenții din anii 
superiori (al IV-lea și al V-lea) în e- 
fectuarea de proiecte necesare in
dustriei.

Mai întîi o observație de ordin 
general. Acest gen de activitate ii 
stimulează foarte mult pe studenti, 
conștienți astfel nu numai de utili
tatea muncii lor. dar și de răspun
derea ce le revine, dat fiind fap
tul că proiectele pe care le întoc
mesc nu vor rămîne numai „pe hîr-

unitate de învățămînt
și de producție

în
cu cît se 

vedere

momentul de fată cu 
de către tinerii „pro- 
prevdde predarea pro- 
beneficiar înainte de

mai
cu

telor sînt în 
mult depășite 
iectanți" și se 
iectelor către
termenul contractat

Una dintre problemele cele 
dificile atunci cind se lucrează 
studenții in atelierele de proiectare
este aceea a lipsei lor de experiență, 
atenuată — este adevărat — de en
tuziasmul lor tineresc, de ambiția 
de a dovedi printr-o muncă asiduă 
că sînt în stare, încă din amfiteatre, 
să realizeze proiecte la fel de bune ca 
cele pe care inginerii le execută in 
institutele de proiectare și in între
prinderile economice. Dar cadrele 
didactice care îndrumă munca din 
aceste ateliere pot suplini lipsa de 
experiență a studenților ? Lucrul nu 
este întotdeauna ușor, știut fiind că, 
de regulă, o experiență în proiec
tare se 
de timp 
ceea in 
cadrele

dobindește intr-un interval 
de 5—10 ani. Tocmai de a- 

cadrul institutului nostru, 
didactice au căutat să ofe-

NOTE DE LECTURĂ

Romul MUNTEANU

„PROFILURI
L I T E R A R E"

Romul Munteanu este 
eminamente un om al 
cărții. Nu ne miră, așa
dar, că intr-un eseu fi
nal din volumul său, 
Profiluri literare, vor
bind despre civilizația 
cărții și civilizația ima
ginii, despre recentele 
dezbateri privind rolul 
uneia, respectiv al al
teia în lumea contem
porană, el consideră că 
„mesajul scris repre
zintă încă cea mai 
complexă și subtilă 
cale de comunicare".

Cei mai multi din
tre autorii a căror o- 
peră e discutată in a- 
cest volum sint dintre 
«cei scriitori moderni 
care și-au pus marile 
întrebări ale omului 
din veacul nostru. Dacă 
răspunsurile pe care 
le-au dat la aceste în
trebări sînț adeseori 
discutabile, nu e mai 
puțin adevărat că ele 
au purces dintr-un 
examen serios al con
științei, ca și al socie
tății timpului. Romul 
Munteanu nu se mul
țumește cu aprecierea 
valorii artistice a lu
crărilor, ci procedează 
la o dezbatere a celo-r 
mai diverse probleme 
— etice, social-politice, 
filozofice — pe care le 
pun acestea.

Volumul 
așadar, în
mare parte a sa, pro
filuri literare, studii și 
eseuri dedicate 
creatori de 
literaturii 
XX. Romul 
oferă datele 
esențiale, schițează a- 
deseori un portret in
terior, moral, analizea
ză operele semnificati
ve și le comentează, 
integrînd scriitorul în 
complexul fenomene
lor de creație ale epo
cii. Operele sînt defi
nite în funcție de uni
versul valoric pe care-1 
reprezintă, dar și prin 
raportul lor dublu cu 
conștiința creatorilor și 
cu cea a receptorilor 
lor. Profilul scriitoru
lui îl implică, deci, pe 
acela al operei. A si
tua un romancier în
seamnă a indica pre- 

. zența romanelor sale în 
epocă. Heinrich Mann, 
de pildă, este conside-

..un a- 
ima- 
bio- 
per- 
ra- 

indi- 
Și

cuprinde, 
cea mai

unor 
seamă ai 

secolului 
Munteanu 
biografice

rat un martor lucid al 
unei epoci de profunde 
transformări, un spirit 
umanișț la răspintia a 
două veacuri. Deși o- 
pera lui Hermann 
Hesse este
deVărat muzeu 
ginar al propriei 
grafii", ea oferă 
spective asupra 
porturilor dintre
vid și societate, ca 
asupra finalității fiin
ței umane în genere. 
Scriitorul devine astfel 
un analist al universu
lui moral, cultivînd un 
roman parabolic cu 
grave implicații filozo
fice. Un scriitor și pu
blicist militant, apără
tor al idealurilor de
mocratice și umaniste, 
în anii cumplitei terori 
naziste, este Kurt Tuc- 
holsky. In opera aces
tuia, Romul Munteanu 
analizează îndeosebi 
arta pamfletului folosit 
ca armă politică.

Intr-unele din „pro
filurile literare" ale 
volumului sint urmă
rite contururile perso
nalității, ca și sensurile 
operei unor scriitori 
din R. F. a Germaniei, 
a căror operă apare in 
anii de după cel de-al 
doilea război mondial. 
Ani de căutări felurite, 
epocă de tranziție ca
racterizată în Germa
nia occidentală prin 
adinei frămintări. Vor
bind despre Hans 
Werner Richter, eseis
tul nostru evocă Gru
pul 47, pleiada scriito
rilor care scrutează cu 
un lucid ochi critic ta
rele 
lor. 
face 
Boli, 
Încununat cu Premiul 
Nobel, căruia Romul 
Munteanu îi. schițează 
un interesant profil. 
Spirit umanist, apără
tor al marilor valori 
ale culturii, militind 
pentru înalte idealuri 
etice, Heinrich Boll 
pledează pentru o 
„poetică a umanului".

Intr-o adenda . la 
Profiluri literare auto
rul discută cu perti
nență despre destinele 
romanului european în 
secolul XX corelate cu 
destinul omului din 
zilele noastre. „Criza

lumii din jurul 
Din acest grup 
parte și Heinrich 

scriitorul recent

»r
romanului" contempo
ran despre oare se vor
bește adeseori — în
deosebi în publicistica 
critică occidentală — 
este explicată de auto
rul eseului, care nu 
crede în moartea aces
tei specii, in pieirea 
sa: „Romanul din di
ferite țâri europene — 
afirmă Romul Mun
teanu — demonstrează 
metamorfoza lentă spre 
forme mai noi, apte să 
comunice realitățile e- 
pocii noastre, care su
gerează liniile de dez
voltare a societății vii
toare. Noi nu 
exact cum va fi 
anului 2000, dar 
că, de cel puțin două 
milenii, literatura nu a 
trecut prin nici un fel 
de seisme radicale care 
să-i amenințe existen
ța in mod fundamen
tal".

O asemenea atitudi
ne încrezătoare in ros
turile umane ale crea
ției literare marchează 
studiile și eseurile lui 
Romul Munteanu. care 
mărturisesc 
preocuparea 
de a recepta 
culturale din 
tiva esteticii

, Aplecat asupra 
blemelor celor mai ac
tuale ale literaturii 
contemporane, anali- 
zind cu subtilitate o- 
pere, desenind „profi
luri", eseistul nu uită 
să indice conjuncția 
naționalului și univer
salului in artă și lite
ratură. Intr-un text 
important, el discută,' 
de altfel, convergența 
acestor perspective : 
„Orice creație literară 
— arată el — este prin 
idealurile specifice pe 
care lc propagă, ca și 
prin limba originară de 
comunicare, o operă cu 
o amprentă profund 
națională. Dar prin va
loarea sa artistică și 
semnificația majoră a 
mesajului transmis, ca 
poate deveni o operă 
de circulație univer
sală".

Volumul Profiluri li
terare de Romul Mun
teanu este o lucrare de 
certă valoare exegetic- 
critică.

tării dispozitivelor de lucru pentru 
mașinile-unelte. Pornindu-se de la 
faptul că numărul unor asemenea 
dispozitive este foarte mare, s-a 
reușit să se elaboreze o metodolo
gie științifică care permite să se 
depisteze rapid din mulțimea solu
țiilor posibile cea mai rațională, 
printr-o dublă selectare : tehnică și 
economică. In modul acesta s-a fă
cut. în proiectarea dispozitivelor res
pective un important salt calitativ 
de la „a vedea soluția", metodă ac
cesibilă numai proiectantului dotat 
cu experiență, talent și ingeniozita
te, la „a alege soluția" pe baza u- 
nui cod binar foarte simplu, meto
dă accesibilă și începătorului in 
tainele proiectării. Comparații făcu
te cu proiecte efectuate in institu
te de proiectare experimentate au do
vedit că studenții din anii IV și V 
care folosesc standul pentru optimi
zarea proiectării dispozitivelor de 
lucru pentru mașinile unelte reușesc 
să ajungă la soluția rațională în- 
tr-un timp relativ scurt, la fel ca 
un proiectant cu o experiență de 
10—15 ani. Acest stand este în pre
zent pe cale de a fi îmbunătățit, 
generalizat și aplicat și in unele in
stitute de proiectare și întreprinderi.

De altfel, în atelierul de proiec
tare de tehnologia construcțiilor de 
mașini activează toți cei aproape 100 
de studenți ai anului V. dintre care 
70 execută lucrări pe bază de con
tracte. Se studiază circa 60 de teh
nologii de fabricație și se proiec
tează circa 80 de dispozitive. La a- 
ceste realizări se adaugă proiectarea 
a 5 standuri pentru autodotarea la
boratoarelor de cercetare ale cate
drei de tehnologia construcțiilor de 
mașini. Desigur, nu este locul aci să 
trecem în revistă activitatea tutu
ror atelierelor de proiectare din in
stitutul nostru. Să-mi fie însă îngă
duit să mai amintesc încă un exem
plu : aportul pe care-1 are ate
lierul de mașini-unelte și scule la 
proiectarea unor prese de 2 000 tone., 
a unei mașini pentru strunjirea fun
durilor de cazane, a pinioanelor de 
la mașinile textile. In prezent, în 
acest atelier se proiectează o ma- 
șină-unealtă agregat pentru Centra
la industrială de mașini-unelte. un

li s-au adăugat de 
pe cale de organi

zare, încă 8 ase
menea ateliere.

.Desigur, întîm- 
pinăm și dificul
tăți, mai ales in 
ceea ce privește 
utilarea acestor a- 
teliere de pro
iectare cu utila
jele necesare. Și 
spunînd acestea, 
mă gîndesc, de 
pildă, la aparatele 
I.S.I.S. pentru 
planșete, absolut 
necesare. Produc
ția internă de a- 
semenea aparate 
este insuficientă ; 
ea se cere cu atit 
mai mult intensi
ficată, 
are

faptul că activi
tatea de proiectare 
mîntul tehnic superior 
plină dezvoltare. Este necesar apoi 
ca în viitorul apropiat să i se creeze 
studentului posibilitatea de a-și 
realiza singur, în atelier, obiectul 
proiectat. Pentru aceasta, ministere
lor economice care. în baza princi
piului dublei subordonări, tutelează o 
anumită facultate sau secție de spe
cialitate. le revin sarcini de onoare 
in a sprijini și mai mult baza ma
terială a laboratoarelor, a ateliere- 
lor-școală cu aparate și utilaje cu 
cele mai bune performante. *

In ceea ce privește obiectul pro- 
priu-zis al proiectării, considerăm 
absolut necesar să se evite pe cît 
este posibil reprok>ctarea unor pie
se, care de multe ori se reduce la 
o copiere pe alte dimensiuni a u- 
nui obiect cunoscut, și să se acor
de o atenție din ce in ce mai mare 
prototipurilor în care se înmagazi
nează inteligentă, recunoscută astăzi 
ca bunul cel mai de preț- Entuzias
mul cu care studenții s-au încadrat 
în activitatea din atelierele de pro
iectare, modul serios în care ei pri
vesc munca de concepție legată ne
mijlocit de producție, convingerea că 
această muncă le desăvirșește pre
gătirea lor inginerească și că prin 
ea ei aduc o contribuție pe măsu
ra posibilităților la efortul de in
dustrializare * tării noastre, iată tot 
atîtea motive pentru care merită să 
facem orice efort. Pentru că în fe
lul acesta, alături de pregătirea 
științifică teoretică de bază, care o- 
feră viitorului inginer un orizont 
larg, permițîndu-i să se poată adap
ta ușor ritmului viu de dezvoltare 
a tehnicii contemporane, activitatea 
practică de proiectare și de reali
zare efectivă de prototipuri de că
tre student. îi va permite să devină 
un inginer capabil să participe eu 
plenitudinea forțelor «ale, din pri
mele zile după absolvirea învăță- 
mîntului superior, la activitatea pro
ductivă de la locul de muncă la care 
va fi repartizat. '

in învăță- 
este in

Prof. dr. docent 
Radu VOINEA 
rectorul Institutului politehnic 
din București

știm 
omul 
știm

din plin 
autorului 

valorile 
perspec- 

marxiste.
pro-

Nieolae BALOTA

Premiera filmului românest „Bariera"
La cinematograful „Patria" din 

București a avut loc. luni seara, pre
miera filmului „Bariera", realizat de 
regizorul Mircea Mureșan, după ui, 
scenariu al scriitorului Teodor Ma
zilii, autor al romanului cu același 
titlu, inspirat din viața unuia din 
cartierele muncitorești ale Bucureș- 
tiului de altădată, din lupta și acti
vitatea comuniștilor în anii ilega
lității.

Imaginea filmului este semnată de 
operatorul George Cornea, decorurile 
sini realizate de Liviu Popa, iar

partitura muzicală de compozitorui 
Radu Șerban.

Din distribuția acestei noi pro
ducții a studioului cinematografic 
„București" fac parte Octavian Co- 
tescu, Ion Besoiu, Toma Caragiu, 
Mircea Albulescu, Draga Olteanu, 
Mihaela Mihai. Gina Patrichi, Ghe- 
orghe Dinică, Dan Nuțu, Nucu Pău- 
nescu, Florin Scărlătescu, Olga 
cătaru.

înainte de spectacol, regizorul 
Saizescu a prezentat publicului 
principalii realizatori ai filmului.

(Agerpres)

Bu-

Geo 
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Știri culturale
Ansamblul folcloric „Doina Gor- 

jului" din Tirgu-Jiu a plecat, luni, 
intr-un turneu în Republica Popu
lară Albania,

Mesagerii artei populare românești 
vor prezenta, la Tirana și în alte 
localități din 
gat program 
din diverse 
României.

țara prietenă, un bo
de cintece și dansuri 
zone folclorice ale

★

schimburilor culturale

r

&

remarcabilă prin varietate
• •

și autenticitate
După ce a fost vizi

tată de un numeros 
public din Capitală, 
expoziția prezentând 
arta din Uzbekistan, 
Kirghizia, Tadjikistan, 
Turkmenia si Kazah
stan întrunește in a- 
ceste zile aprecierile 
călduroase ale publi
cului din Brăila. Lu
crări de, pictură, gra
fică, arte decorative și 
sculptură, care for
mează obiectul expo
ziției prezentate în să
lile muzeului din 
Brăila, conturează pen
tru amatorii de artă e- 
lementele cele mai în
cărcate de sens, atît 
fele tradiției, cît și ale 
vieții contemporane 
desfășurate în fiecare 
din aceste republici u- 
nionale. Participantă, 
alături de manifestări 
de artă de pe tot teri
toriul Uniunii Sovieti
ce, la marea expoziție 
deschisă la Moscova 
cu prilejul împlinirii 
a 50 de ani de la for
marea Uniunii Repu
blicilor Sovietice So
cialiste, această expo
ziție vine să conture- 

■ ze, cu ajutorul unor 
variate mijloace de 
exprimare plastică, 
specificul folcloric al 
zonelor pe care le re
prezintă și, în același 
timp, să ilustreze e- 
courile moderne ale 
acestui specific în arta 
ultimilor zece âni. Le
gătura intimă, indes
tructibilă între arta 
populară, de remarca
bilă calitate artistică, 
și arta contemporană 
este lesne descifrabilă 
în expoziție. Meșteșu
gul sigur, condus cu 
pricepere, disciplina 
creatoare a meșterului 
popular care a știut, 
de-a lungul timpurilor, 
să dea formă miracu
loasă și atît de speci
fică gîndurilor și aspi
rațiilor unei întregi 
colectivități ocupă un 
loc de cea mai mare 
însemnătate în creația 
contemporană. Și nu 
numai abundența pro
ducțiilor folclorice o 
atestă. Faptul că mul
te din temele picturii 
și graficii se apleacă 
asupra numeroaselor 
obiceiuri și motive de
corative populare, că 
încearcă, de exemplu, 
«ă descifreze în armo
nii moaerne munca 
migăloasă a țesutului 
de covoare, că tinde

«ă surprindă ritmuri șl 
sclipiri cromatice pro
prii acestei îndelun
gate tradiții relevă 
admirația și respectul, 
încercarea artiștilor 
sovietici contemporani 
de a duce mai depar
te toate aceste cuce
riri.

Creația artiștilor 
populari este prezen
tată în această expozi
ție alături de semnă-

Expoziția de arta 
plastică și deco* 
rativă din Repu
blicile Sovietice 
ale Asiei Cen
trale și 

zahstan
Ka

turi de prestigiu ale 
artiștilor decoratori. 
Bogăția cromatică a 
vestitelor broderii ma
nuale din Samarkand 
sau Tașkent, tiubetei- 
cile cu motive „Dag- 
Duzi" sau „Iraki" din 
Uzbekistan, covoarele 
(Sîrmak) cu aplicații 
de pîslă din regiunea 
Alma-Ata, covoarele 
de lină țesute manual, 
căușele pentru kumîs, 
din lemn sculptat, sau 
podoabele de argint 
din Kazahstan și Kir
ghizia, vasele de cera
mică din Tadjikistan, 
costumele cu motive 
„Cianga" din Ashabad 
sau ornamentul la in
trare (Kapîlîc Sariis- 
kii) cu motive „Darak" 
din Turkmenia — sînt 
mărturii elocvente ale 
înaltei măiestrii la 
care au ajuns, în arta 
lor, meșterii populari.

Simplității ae sinte 
ză autentică pe care 
au creat-o și o per
petuează artiștii popu
lari i se adaugă și 
creații contemporane 
realizate în același 
spirit. Obiectele de po
doabă ale lui A. Sa- 
haiov (Turkmenia), ce
ramica semnată de M. 
Mirzoev (Tadjikistan), 
de M. Rahimov, S. Ra
kov. H. Satimov (Uz
bekistan) mărturisesc 
investigarea pasională 
a formelor de expre
sie ale artei populare, 
fenomenul reevaluării 
contemporane a ei. ,

îmbogățind creator 
datele tradiției atît în 
privința conținutului, 
cît și a structurii și 
limbajului, artiștii so
vietici contemporani 
din Uzbekistan Kir
ghizia. Turkmenia, 
Tadjikistan și Ka
zahstan au reușit ade
sea să înnoiască pro
blematica specifică 
genului, integrînd me
sajul și expresia pictu
rii, graficii sau sculp
turii lor în sfera cul
turii proprii. Surprin
derea concomitentă a 
perspectivelor contem
porane și a fragmente
lor de timp istoric pe 
care creatorii le-au 
trăit intens, lucid, a- 
pare în ’ 
tripticul 
pei" de 
„Primele 
G. Ulko, 
tul lui Tokas Bokin" 
de N. Nurmuhammc- 
dov sau ciclul de lu
crări de grafică „Ci- 
tindu-1 pe Saken Sei- 
fullin" de E. Sidorkin. 
A crea imagini simple, 
mobilizatoare, imagini 
care să ilustreze pro
cesul de evoluție, ra
pid și dinamic, par
curs pînă acum de po
porul sovietic, pare a 
fi o datorie de onoare 
a întregii obști artis
tice.

Varietatea pe care 
o demonstrează în an
samblul ei expoziția 
se datorează, în primul 
rind, registrului tema
tic, cuprinzător și va
riat, care exprimă cu 
claritate poziția mili
tantă a plasticienilor, 
efortul lor de a reflec
ta, prin intermediul 
chipului uman, aspec
te multiple ale vieții. 
„Noul mod de viață 
turkmen" de Biașima 
Nurali, „Construcția 
canalului Fergan" de 
B. Babaev, „Vrem să 
învățăm" de B. Geala- 
lov. „Fericire" de Ș. 
Aitbaeev — pentru a 
nu cita decît cîteva 
dintre lucrările expu
se — conturează, prin 
înseși titlurile lor, pre
ocupările tematice ale 
pictorilor. Ele ilustrea
ză, în același timp, 

■ felul'- în' rare cerințele 
vieții contemporane 
lărgesc' continuu sfera 
preocupărilor artisti
ce, deschizindu-le noi 
perspective.

lucrări ca 
„Balada ste-

A. Șkolnii, 
rînduri" de 

„Detașamen-

Marina PREUTU
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In cadrul 
dintre județul Bihor și județul Hajdu- 
Bihar din R. P. Ungară, duminică și 
luni colectivul artistic al Teatrului 
Csokonai 
pe scena teatrului 
cole cu 
de Sarkadi Imre și opera „Tosca" de 
Puccini.

dm Debreczin a prezentat 
orădean specta-, 

piesa „Paradisul pierdut"

★

La cinematograful „Republica" din 
Cluj s-au inaugurat luni „Zilele fil
mului britanic". Cu acest prilej a vor
bit scriitorul Petre Bucșa, directorul 
Teatrului Național din localitate, care 
a prezentat creația cinematografică 
din această țară. A fost prezentat fil
mul artistic de inspirație istorică 
„Maria Stuart".

(Agerpres)

I •!

:'x

(

V*#

Cinematograful „Copou" din lași

tInAra 
GENERAȚIE 

(Urmare din pag. I)

au dezamăgit si revoltat masele 
tineretului care a mai imbătrinit 
de atunci cu o generație. Dar vin 
acum românii si reamintesc gene
rațiilor care au fost pe atunci ti
nere că această generație tînără a 
lumii nu mai trebuie dezamăgită 
de nimeni și că problemele solida
rității umane, ale relațiilor dintre 
popoare apar acum intr-o lumină 
nouă și cer răspuns unei situații 
internaționale noi. marcate în pri
mul rind de progresul general al 
ideilor socialismului.

Tineretul lumii de azi a învățat 
repede lecția lui de istorie. A în
vățat că evoluția istorică a socie
tății reprezintă în fond evoluția 
formelor solidarității umane, dar și 
că un ansamblu de factori permit 
și pretind la ora actuală ca „soli
daritatea umană" să dobîndească 
un conținut mai bogat, să se înalte 
către un eșalon calitativ superior, 
acolo unde, încetând „exploatarea 
omului de către om și a unei na
țiuni de către altă națiune". în
cepe libertatea națională și socia
lă, acolo unde omul e stăpîn pe 
munca și pe destinul său în raport 
cu munca și destinul semenilor săi 
de pe restul planetei, o planetă a 
păcii.

Marile probleme ale tineretului 
lumii nu mai pot fi azi rezolvate 
decît dacă vor fi abordate la scară 
planetară, prin eforturile conjugale 
ale comunității mondiale, fie că e 
vorba de reducerea decalajului în 
dezvoltarea diferitelor țări de pe 
glob, ori de lichidarea colonialis
mului, de acțiunea contra poluării 
și (sau în primul rind) de menți
nerea și consolidarea păcii prin 
scoaterea recursului la forță in 
afara legilor internaționale.

In acest context nu putem in
sista de ajuns asupra excepționalei 
importanțe a relațiilor culturale 
dintre națiuni, a circulației libere 
a valorilor spirituale autentice de 
la una la alta, asupra însemnătății 
vitale pen tiu viitorul lumii pe care 
o prezintă cucerirea unui nivel in
telectual — de informație și cultură 
— suficient de consistent ca să 
contribuie la dezvoltarea spiritului 
solidarității umane, inlăturind ne
gura prejudecăților și obscurantis
mului. In acest spirit, românii în
țeleg că cooperarea culturală inter
națională poate fi profitabilă în 
măsura în care ea este fondată pe 
respectul riguros al libertății fie
cărei națiuni in parte și al persoa
nei umane in general.

In această privință se desenează 
ca un proces ferm și ireversibil in 
evoluția societății contemporane 
lărgirea și diversificarea colaboră
rii dintre țări, tendințele democra
tizării vieții internaționale. Este 
îmbucurător să observăm, de pildă, 
relațiile culturale bilaterale și mul
tilaterale cit de frumos încep să se 
dezvolte în Europa și cit a avut de 
ciștigat datorită lor dialogul politic 
prin care se avansează spre mult 
dorita securitate europeană.

Concepția filozofică despre lume 
a creatorilor noștri de bunuri spi
rituale este gata să participe cu 
succes î'ri direcția cooperării cultu
rale internaționale, pentru că so
cialismul este un cod de cugetare 
prin excelență apt să favorizeze 
științele, cultura și artele, toate 
creațiile spiritului neliniștit al o- 
mului făurar de mari destine, fă- 
cind distincțiile principiale, axiolo
gice cuvenite.

Mai este totuși o problemă, și a- 
nume una in fața căreia tineretul 
lumii de azi se înfățișează unit și 
neînduplecat, fiindcă omul de cul
tură a avut și are împotriva sa, ca 
Inamicul Public nr. 1. armele des
tinate distrugerii vieții. Dacă e 
adevărat că „între arme muzele 
tac", nu e mai puțin adevărat și 
mai puțin trist să se constate că pe 
lume continuă să se jertfească vieți 
tinere din pricina războaielor cu 
care forțele anacronice izbesc pe
riodic în carnea vie a libertății po
poarelor.

Este desigur extrem de impor
tant ca. astăzi, dată fiind dezvol
tarea tehnicii militare la un nivel 
distructiv îngrozitor, negocierile și 
contactele politice să se impună 
ca unic mijloc rațional de a solu
ționa chestiunile litigioase cele mai 
grave. România și-a adus, în repe
tate rînduri, contribuția sa activă 
și perseverentă la potolirea unor 
asemenea focare de primejdii. Dar, 
tot de aoeea, țara noastră înțelege 
atit de bine dorința tineretului 
lumii care reclamă dezarmarea ge
nerală, și, in primul rind. cea nu
cleară. ca o soluție radicală.

Solidaritatea umană are nevoie 
de garanția și de sprijinul con
știent al tuturor tinerilor din lume, 
însă pentru asta, cei vîrstnici, care 
astăzi dispun de destinul' omenirii 
la scară internațională, ca și la scară 
națională, au obligația de a le 
ocroti, prin orice mijloc, dreptul la 
o viață liberă și fericită, garantîn- 
du-și astfel certitudinea propriului 
lor viitor.
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PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex.
9,05 TELEȘCOALA. Biologie (anul 

III liceu). Activitatea nervoa
să superioară (sinteză). Tele
viziune școlară integrată — 
ciclu realizat cu concursul 
Institutului de științe pedago
gice.

9.30 Limba română (clasa a 
VIII-a). Dificultăți în analiza 
morfologică (II).

10,00 Curs de limba engleză — lec
ția a 32-a.

10.30 Căminul.
11,10 Comentariu la 40 de steme — 

județul Prahova.
11.30 Selecțiuni din emisiunea „Sea

ră pentru tineret".
12,00 Film serial pentru tineret : 

„Pierduțl in spațiu". Episodul 
III — „O insulă pe cer".

12,45 Telejurnal.
13,00 “ ............................... . . ,

18,35 Steaua polară. Emisiune de 
orientare școlară și profesio
nală. Sudura la microscop.

19,00 Caleidoscop cultural-artistic. 
Emisiune de informație și ac
tualitate literară, teatrală, ci
nematografică și plastică.

19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal ■ In cinstea ani

versării republicii — Cronica 
marii întreceri.

20,00 Comentariu la 40 de steme — 
județul Satu-Mare.

20.20 Seară de teatru : „Timp și a- 
devăr" de Eugenia Busuiocea- 
nu. In distribuție : Ion Mari
nescu, Constantin Codrescu, 
Vasile Gheorghiu, Mihai Do- 
garu, Tatiana Iekel, Magda 
Popovici, Ion Ciprian, Nieolae 
Ifrim. Mimi Munteanu. Re
gia : Ion Cojar.

21,50 Lumea de miine — Triumful 
matematicii.
Parada vedetelor : Andy
Williams.
„24 de ore".
Baschet masculin.: Akademik 
Sofia, — Dinamo București 
(repriza a Il-a). Meci retur în 
cupa campionilor europeni, 
înregistrare de la Sofia.

22,13

22,30
23,00

17.30

18.00

18,15

Rezumatul filmat al misiunii 
spațiale ,,Apollo-17“ — activi
tatea astronauțllor pe supra
fața Lunii.
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Curs de limba 
rusă. — lecția a 31-a.
De la meșteșuguri la arta 
plastică. Artele focului (II). 
Atlas muzical românesc. Re
portaj realizat cu prilejul 
..Săptâminii muzicale" organi
zate de filarmonica de stat 
..Oltenia" in ciclul manifestă
rilor închinate aniversării re
publicii.

PROGRAMUL II

20,00 Telecinemateca pentru copii : 
,.Chemați-l pe Martin" 
ducție a ’ 
slovace.
Muzică
Stan, 1 
Maxim.

21.40 Viața economică a Capitalei. 
22.00 Prin expoziții.
22,15 Emisiune de divertisment. Un 

zîmbet. un cîntec, o floare — 
partea I. Prezintă : Ilinca To- 
moroveanu și Florin Piersic.

studiourilor
— pro- 

ceho-

21,30 populară cu 
Elmas Ismail

Aneta 
și ton

cinema

• Bariera ; PATRIA — 9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20,30, MODERN — 9: 11,15: 
13,30; 16: 18,15; 20.30.
• Cazul Mattei : CENTRAL — 10; 
12,30; 15,30; 18: 20,30.
• Săgeata căpitanului Ion : LUMI
NA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
GIULEȘTI — 10; 15,30; 18; 20,15.
• Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
LUCEAFĂRUL — 9; 12,30; 16: 19,30, 
FAVORIT — 9; 12,30: 16; 19,30.
• Marea evadare : BUCUREȘTI — 
9: 12,30; 16,30; 20, SCALA — 9,30; 
13; 16,45; 20,15.
• Frumos, onest, emigrat în Aus
tralia... : CAPITOL — 9,30; 11.45; 
14; 16,15: 18,3Q; 20.45.
o Colega mea, vrăjitoarea : TIM
PURI NOI — 9—20,15 în continuare.
• Micul om mare : SALA PALA
TULUI — 17 (seria de bilete — 
4369); 20,30 (seria de bilete — -----
FESTIVAL — 9; 11.45; 14,30; 
20,30, FEROVIAR — 9; 11,15; 
17.45: 20,30, MELODIA — 9: 
15,15; 18: 20,45.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45.
•, Bărbatul care a venit după bu
nica : DOINA — 11,15; 13.45: 16; 
18,15: 20.30.
• Cu mîinile curate : DACIA — 
9: 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30. ARTA 
— 15,30: 18: 20,15.
• Bulevardul romului : EXCEL
SIOR — 9: 11,15: 13,30; 16: 18,30: 21, 
AURORA — 8,45; 11; 13,15: 15.45: 
18; 20,30.
? Crăciun însîngerat — 10:.12; 14, 

uraj pentru fiecare zi

4371), 
17.45: 
14.30; 
11.45:

16.30.

/

Victor și Victoria — 18.45. Domnul 
Ripois — 21 : CINEMATECA (sala 
Union).
a Seceră vîntul sălbatic : GRIVI- 
ȚA — 9; 11,15: 13,30; 16: 18,15; 20,30. 
GLORIA — 8,45; 11; 13.30: 16; 18.30: 
20,45, TOMIS — 9: 11,15; 13.30: 15,45 : 
18.15; 20,45. FLAMURA — 9; 11.15: 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Fata care vinde flori : PRO
GRESUL — 10; 15; 17,45; 20,15.
a Anonimul venețian : BUZEȘTI
— 15,30: 18; 20,15.
a Sfinta Tereza și diavolii ; UNI
REA — 15,30: 18; 20,15.
• Am încălcat legea : BUCEGI — 
15,45; 18; 20,15, DRUMUL SĂRII — 
16; 18: 20.
a în trecere prin Moscova : LIRA
— 15,30; 18; 20,15.
a Vacanță la Roma : VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. MIO
RIȚA — 9; 11,15: 13,30; 19; 21.
• Puterea și Adevărul : MIORIȚA
— 16.
a Drum în penumbră : VIITORUL 
— 16; 18; 20.
• Martin în al nouălea cer : VI- 
TAN — 16; 18; 20.
• A fost odată un polițist : FE
RENTARI — 15,30; 17.45: 20, FLA
CĂRA — 15,30; 18; 20,15.
a Dauria : LAROMET — 15,30; 19. 
a O floare și doi grădinari : CO- 
TROCENI — 10; 15,30: 19.
• Fuga e sănătoasă : PACEA —
15,45; 18; 20,\ POPULAR -------
18; 20.15.
a Tora ! Tora ! Tora ! :
GAȘI — 15,30; 19.
a Eliberarea lui L. B. 
FLOREASCA — 15,30; 18:
• Dacă e marți, e Belgia : RA
HOVA — 15,30; 18; 20,15.
a Mania grandorii : MUNCA — 16; 
18: 20.
a Ultimul tren din Gun Hill : 
COSMOS — 15,30; 18; 20.15.

teatre

15.30:

CRÎN-

Jones :
20,15.

• Filarmonica de stat George 
Enescu* (la Ateneul Român - 
sala Studio) : Ciclul ,,Debuturi — 
afirmări — confirmări". Recital de 
sonate susținut de Aurel Nicules- 
cu —• Violoncel și Elena Cosma — 
pian ; Recital de lieduri susținut 
de soprana Ana Nigrim, la pian 
Adriana Lugojan — 20.
• Opera Română : Cavaleria
rusticană ; Paiațe — 19,30.
• Teatrul de operetă : Contele de 
Luxemburg — 19,30.
• Teatrul Național ,,I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Un fluture 
pe lampă — 20.
• Teatrul de comedie : Mutter 
Courage — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureariu) : O scrisoare pierdută — 
20, (sala din str. Alex. Sahia) : Va
lentin și Valentina — 20.
• Teatrul Mic : După cădere —
19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara“ (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19,30.
• Teatrul ,,Giulești“ : Vassa Je- 
leznova — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
..Ion Vasilescu" : Fetele Didinei —
19.30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- . 
nase“ (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19,30.
a Circul „București“ : Spectacol 
internațional cu artiști ai circurilor 
din Moscova, Ulan-Bator, Praga, 
București — 19,30.
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Primire la C. C. al P. C. R
■Luni, 11 decembrie, tovarășul Ște

fan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit pe Alexandr Denguet, mem
bru al C.C. al Partidului Congolez al

Muncii, ministrul muncii și justiției.
Cu acest prilej a avut loc o con

vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie. (Agerpres)

Sosirea în Capitală a unei delegații
a Uniunii Socialiste Sudaneze

Luni seara, a sosit în Capitală de
legația Uniunii Socialiste Sudaneze, 
care, la invitația Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
face o vizită în țara noastră.

Delegația este alcătuită din Izz El 
Din El Sayed, membru al Biroului' 
Politic al Uniunii Socialiste Sudane
ze și secretar pentru problemele 
muncitorești, membru al Adunării 
Poporului. Kamil Mahgoub, membru 
al C.C. al U.S.S., Mohamed Gubara 
El Awad, membru al C.C. al U.S.S., 
Abdala Nassr Ginawi, membru al 
C.C. al U.S.S.. șeful Secretariatului 
sindicatelor, Hagwa El Sadig El Go- 
zoli, membru al C.C. al U.S.S.. mem
bru al Adunării Poporului, Kamil El 
Amin El Nour, membru al C.C. al 
U.S.S., conducătorul ’ asociației țără
nești „El Gunaid". 
membru al Adunării 
Bothaina Farag Alia, din 
ganizației de femei din 
Fatih Abdalla Yousif 
Idries Barâkat, ziarist.

Mathiang Rek,
Poporului, 
partea Or- 
Sudan, El 

și Shiech

La sosire, la aeroportul Otopeni. 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Mihai Gere, secretar al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, Mihai Drăgănescu, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste. Mia 
Groza, membru al Biroului Executiv 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, vicepreședintă a 
Consiliului Național al Femeilor. Ion 
Mărgineanu, membru al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, secretar al Marii Adunări Na
ționale. Constantin Mîndreanu, se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Titus Popescu, vicepre
ședinte al Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție, 
Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Vasile Nicolcioiu. secretar 
al C.C. al U.T.C., Cezar Lăzărescu. 
președintele Uniunii Arhitecților. și 
alte persoane oficiale.

(Agerpres)
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CURIER JUDEȚEAN
CORESPONDENȚII „SClNTEI!" TRANSMIT

Locuințe pentru 
constructori

Pe Calea Lipovei din Timi
șoara a fost înălțat un nou că
min muncitoresc destinat să 
găzduiască 220 de tineri con
structori nefamiliști. Este cel 
de-al cincilea edificiu de acest 
fel construit în ultima vreme în 
această zonă a orașului. După 
cum ne-a informat tovarășul in
giner Gheorghe Moldt, director 
general al Trustului de con
strucții industriale Timișoara, 
pentru salariații din construcții 
vor mai fi date în folosință în 
1973 încă două cămine, cu cite 
300 locuri fiecare, trei pavilioane 
cu 750 de paturi, precum și un • 
număr de 100 apartamente.

NEAMȚ

HUNEDOARA

Filme la 
de muncă

în cadrul manifestărilor cultu
ral-educative in cinstea aniver
sării republicii se înscrie, și gala 
de filme documentare organizată 
de cineclubul „Siderurgistul" în 
incinta laminorului de 800 mm 
al Combinatului siderurgic Hu
nedoara. După terminarea lucru
lui, numeroși laminatori au vi
zionat în colectiv filmele „Româ
nia — Orizont", „Eroii nu mor 
niciodată" și „Triunghiul de foc". 
Asemenea gale de filme vor fi 
organizate și în alte sectoare ale 
combinatului hunedorean.

tehnică a tractoarelor. întreți
nerile și reparațiile zilnice și pe
riodice sînt efectuate de o echi
pă specializată. Prin noua me
todă, timpul de imobilizare a 
tractoarelor scade, se prelungeș
te durata de funcționare, iar 
mecanizatorii lucrează efectiv in 
cimp. Totodată, se reduce simți
tor consumul de piese de schimb, 
carburanți și iubrifianți.

GALAȚI

BRĂILA

activiști ai P. C. R0 delegație
a plecat in R. P. Polonă

Luni la amiază a plecat la Varșo
via o delegație de activiști ai Parti
dului Comunist Român, condusă de 
tovarășul Iosif Szasz^ membru su- 
plear* ’al. C.C. 
ție la C,C. 
tația C.C. 
zită' în R. 
experiență.

al 
al 
P.

al P.C.R.. șef de sec- 
P-.C.R., care, la invi- 
P.M.U.P.. face o vi- 
Polonă în, schimb de

Pe aeroportul Otopeni. delegația a 
fost condusă de tovarășul Ion Circei, 
membru al C.C. al P.C.R.. șef de 
secție la C.C. 
de partid.

Au fost de 
ambasadei R. 
rești.

al P.C.R., de activiști
față reprezentanți ai 
P. Polone la Bucu-

(Agerpres)

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A KENYEI

Excelenței Sale
JOMO KENYATTA
Președintele Republicii Kenya

NAIROBI

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Kenya, îmi face o deosebită 
plăcere să adresez Excelenței Voastre calde felicitări, împreună cu cele 
mai bune urări de fericire personală și de progres pentru poporul kenyan.

îmi exprim încrederea că relațiile prietenești existente între Repu
blica Socialistă România și Republica Kenya se vor dezvolta continuu, 
în interesul ambelor popoare, ai păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Delegația Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, condusă de 
Gheorghe Petrescu, membru al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului Central ăl U.G.S.R., s-a înapo-

iat luni în Capitală, venind de la 
Pekin. în R. P. Chineză, delegația 
a efectuat un schimb de experiență 
în domeniul muncii sindicale.

(Agerpres)

Redescoperirea 
izvoarelor 

„Petrodava"

Documentele vremii atestă că 
încă de pe timpul dacilor, la 
poalele dealului Cozla din Pia
tra Neamț au existat mai multe 
surse de ape minerale cunoscute 
sub numele de „Izvoarele Pe- 
trodava" care, cu timpul, dato
rită unor surpări de teren, au 
fo.st astupate. Acum, au început 
lucrările de descopertare, pen
tru ca aceste izvoare de sănă
tate să fie rechemate la viață. 
Se apreciază că „Izvoarele Pe- 
trodava" vor dispune de un 
debit de apă de ordinul a mii 
de litri pe zi și că apa lor va a- 

, vea calități potabile dintre cele 
mai bune.

„Armonia — 100
împlinirea unui secol de exis

tență a corului bărbătesc „Ar
monia" din Brăila a fost marcată 
și de apariția unei monografii 
editate de comitetul județean 
pentru cultură și educație socia
listă, în colaborare cu consiliul 
județean al sindicatelor. Lucra
rea cuprinde o bogată documen
tație privitoare la istoricul co
rului și repertoriu, la succesele 
obținute în concursuri republi
cane și cu prilejul numeroaselor 
spectacole oferite atît la Brăila, 
cit și pe scenele altor orașe din 
țară.

VRANCEA

i"

T ractor-Service
în. cadrul secțiilor de mecani

zare a agriculturii din Pâunești 
și Adjud a fost introdus siste
mul tip „Service" de întreținere

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT

în sala de sport!'
Cînd discuți cu reprezentanții fo

rurilor sportive din municipiul 
Craiova despre activitățile sportiye 
de masă pe timp de iarnă, ai un 
răspuns pregătit dinainte, pentru a 
justifica slaba activitate : „nu a- 
vem condiții optime ; lipsesc ba
zele sportive și îndeosebi sălile". 
Este adevărat, sălile pentru compe
tiții de masă nu ar putea face față 
integral solicitărilor, ținind seama 
de numărul mare de amatori de 
sport din marile întreprinderi in
dustriale, din școlile și instituțiile 
craiovene. Dar pină cînd vom fi in 
măsură să avem mai multe săli de 
sport, să vedem, totuși, cum sînt 
folosite spațiile existente.

Simbăta trecută, spre exemplu, 
din cele 4 arene pentru popice, nici 
una nu a fost solicitată. Pustie a 
fost, de asemenea, și sala sporturi
lor. ■' " “.
ani, asociația sportivă 
din ............ " .
complex de săli pentru compe
tiții sportive, unde aveau loc 
interesante gale de box. tenis 
de masă, popice etc. Actualmente.

Ne amintim că, acum cițiva 
„Dinamo" 

localitate dispunea de un

in acest, complex își desfășoară ac
tivitatea casa de cultură a tinere
tului. Sîmbătă diipă-amiază. în 
sala mare s-a desfășurat reuniunea 
prilejuită de sărbătorirea majora
tului pentru tinerii de la liceul 
„Frații Buzești", iar restul încăpe
rilor... erau cufundate în întuneric. 
Duminică dimineața. în două din 
sălile unde se pot organiza compe
tiții sportive, comitetele U.T.C. ju
dețean Dolj și municipal Craiova 
au organizat... ședințe de instruc
taj. Arena de popice și sala de box 
au stat închise și sîmbătă. și dumi
nică. Practica aceasta, de a tine șe
dințe în sălile de sport ale Casei 
tineretului din Craiova, nu este sin
gulară. Sînt cazuri cînd chiar 3—4 
zile pe săptămînă spațiile pentru 
activități 
losite în 
atunci se 
activitate
rește lipsei spațiilor sau slabei or
ganizări a muncii ?

cultural-sportive sînt fo- 
cu totul alte scopuri. Ș.i 
pune întrebarea : slaba 
cultural-sportivă se dato-

Nistor TUICU

I
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(Urmare din pag. I)

tește lin, aproape in
sesizabil, 
nimic — 
încăpere 
norizată 
de navă
din uriașul zbucium 
al apelor ce lovesc, 
undeva, la cîteva zeci 
de metri în adîncime, 
paletele celor 6 tur
bine.

Dar acolo, în stră
funduri, între pereții 
de beton și oțel atinși 
în exterior de roiurile 
de pești ai fluviului, 
totul decurge normal. 
Furtuna, izbind aripile 
metalice, are bătaie 
constantă. Forța meca
nică transformată, prin 
subtile circuite și an
grenaje, în energie e- 
lectriică își trimite 
continuu rîul de seînței 
productive în marile 
cabluri conectate ia 
sistemul prin care mii 
de întreprinderi, sute 
de mii de case primesc 
energie și lumină. Și 
totul se transcrie aici, 
în încăperea albă, cu 
litere simple, mici cît 
unghia, la fel de greu 
de observat cum este, 
de pildă, emoția — fi
rească, de altfel — pe 
care încearcă să și-o 
ascundă inginerul Ion 
Trocan, cei căruia i-a 
revenit — absolut Ia 
intîmplare, după cum 
a vrut programul de 
lucru — cinstea de a 
fi dispecer de serviciu 
astă-seară.

Astă-seară ! Ce poa
te gindi astă-seară. a- 
cum, aici, un tinăr in
giner de exploatare, o 
„cască albă" făcînd 
parte din cele mai 
proaspete generații ale 
civilizației tehnice ro
mânești, din cele mai 
recente eșaloane ale u- 
riașului front al elec
trificării României so
cialiste ?

Dacă ește o fire ro-

netrădînd 
în această 

albă, deso- 
ca o oabină 
spațială —

mantică — și care tî- 
năr nu1 este romantic, 
fie el și om al tehni
cii. al rigorii industria
le ? — se va fi gîn- 
dind, poate, la cuprin
derea Mehedințîului 
natal. în anii republi
cii, în aria generoasă 
a industrializării. Se 
va fi gindind că el, tî- 
năr fiu aii acestor 
locuri, este chemat să 
oficieze, intr-un sanc
tuar al tehnicii celei 
mai avansate, aici, la 
Gura Văii, unde, cu 
numai 8 ani în urma.

, A

In cîteva rînduri

„Suhurlui, 
apă de șes..."

Așa se intitulează culegerea 
de folclor editată sub egida aso
ciației culturale „Suhurlui", din 
comuna Pechea. Este prima în
cercare de a edita în județul 
Galați o culegere cu creațiile 
folclorice,reprezentative ale unei 
singure localități. Multe din pa
ginile cărții înmănunchează ver
suri despre viața nouă a săte
nilor din anii construcției so
cialiste.

SATU MARE

Vestitorii 
primăverii

La Satu-Mare, orașul care și-a 
sărbătorit de curînd un mileniu 
de existență, se fac de pe acum 
intense pregătiri pentru intîm- 
pinarea primăverii viitoare. Prin 
grija edililor, pe o bună parte 
din oele 63 hectare de parcuri și 
zone verzi au fost plantați mai 
mult de 40 000 de arbuști orna
mentali, trandafiri și bulbi de 
lalele, iar în serele consiliului 
popular (a căror suprafață a 
crescut de la 3 la 5 hectare) au 
fost răsădite peste un milion de 
flori, care vor împodobi in pri
măvară parcurile și străzile 
orașului.

Poporul kenyan
sărbătorește astăzi 
împlinirea a 9 ani de 
la proclamarea inde
pendenței țării sale, 
în acest răstimp, el a 
depus eforturi pentru 
lichidarea grelei moș
teniri coloniale, pen
tru dezvoltarea eco
nomică și culturală a 
tânărului stat.

în anii din urmă, 
explorările bogățiilor 
subsolului au dus, așa 
cum arată un comu
nicat recent, la des
coperirea unor zăcă
minte de minereuri de 
fier, cupru, nichel, 
zinc. Comunicatul su
bliniază că guvernul 
intenționează să-și 
asigure controlul asu
pra tuturor întreprin
derilor ce vor fi în
ființate în 
extractivă.

Progrese 
s-au obținut 
meniul dezvoltării in
dustriei prelucrătoare, 
în perioada 1964-1969, 
ritmul de creștere al

industria
de seamă 
și în do-

acestei ramuri a fost 
de 10 la sută — unul 
din cele mai ridicate 
din Africa. Planul 
actual de dezvoltare 
(1970-1974) prevede un 
ritm de creștere a 
industriei globale de 
peste 9 la sută.

Se are, de asemenea, 
în vedere dezvoltarea 
agriculturii. Numai în 
acest 
Holl, 
cultura 
zahăr și fructelor, s-a 
investit peste o jumă
tate de milion de lire 
kenyene pentru extin
derea sistemelor de 
irigații. Un rol impor- 

dezvoltarea 
i a țării îl 

construirea 
transafricane 

portul 
de capitala 

pre
ferate

Și

an în regiunea 
specializată m 

trestiei de

tant în 
economică 
vor juca 
șoselei 
care va lega 
Mombasa 
Nigeriei, Lagos, 
cum și a căii 
între Addis Abeba 
Nairobi.

între România 
Kenya s-au stabilit 
se dezvoltă

și
Și 

relații

și code prietenie 
laborare. O expresie 
elocventă a 
oolaborări o constituie 
deschiderea, la în
ceputul acestui an, a 
lucrărilor miniere la 
zăcămîntul de la Ki- 
nangoni ; cu acest 
prilej, autoritățile ke- 
nyene au dat o înal
tă apreciere activității 
specialiștilor români 

valorificarea bo- 
subsolului. 
de vizi-

acestei

în 
gățiilor 
Schimbul 
te al unor delegații 
economice a deschis 
noi perspective ale 
colaborării fructuoase 
româno-kenyene, spre 
binele celor două țări 
și popoare, al cauze’ 
păcii și cooperării in
ternaționale.

Cu prilejul sărbătorii 
naționale a Republicii 
Kenya, poporul ro
mân urează poporului 
kenyan noi succese pe 
calea consolidării in
dependenței patriei 
sale, prosperitate și 
pace.

Manifestări cu prilejul 
„Zilei drepturilor omului

în cîteva orașe 
consacrate „Zi

• HANDBAL. — La 
s-a disputat meciul retur 
chipa locală Ferencvaros 
ția F.C. Leipzig, contînd 
primul tur al „Cupei campionilor 
europeni" la handbal feminin. 
Handbalistele din R.D. Germană au

■ obținut din nou victoria, de data a- 
ceasta cU scorul de 9—8 (3—3), 
S-au’ calificat pentru optimile de

'r' hă'iă. ' ■
• BASCHET. - La Viena.

meci tur pentru optimile de finală 
ale „Gupei campionilor europeni" 
la baschet feminin, Union Garant 
Viena a intilnit pe S.K. Lodz. Bas
chetbalistele poloneze au terminat în
vingătoare cu scorul de 83—70 
(40—31). La Tel Aviv. în cadrul 
„Cupei cupelor", baschetbalistele de 
la Happbel au dispus cu 53—46 
(28—23) de echipa vest-germană 
U.T.W. Diisseldorf.

• BOX. — Francezul Roger Me
netrey și-a păstrat titlul de campion 
al Europei la categoria semimijlo- 
cie. în gala disputată la Grenoble, 
el l-a Învins prin abandon, in re
priza a 14-a. pe italianul Sandro 
Lopopolo. Meciul a fost urmărit de

i urma 
fost ac" 
mondial, 
Napoles.
s-a dis-

Budapesta 
dintre e- 

și forma- 
pentru

și 
fi-

In

Lopopolo. Meciul a fost urmă 
peste 12 000 de spectatori. In 
acestui succes, Menetrey a 
ceptat ca șalanger la titlul 
deținut de americanul Jose

• NATAȚIE. — La Sofia 
putat întîlnirea amicală internațio
nală de înot dintre reprezentativele

de copii ale Bulgariei și României, 
în prima grupă, rezervată copiilor 
de 13—14 ani, victoria a revenit se
lecționatei române cu scorul de 
74—38. In grupa de 11—12 ani, îno
tătorii bulgari au terminat învingă
tori cu .scorul de 72—38. ,

• ȘAH. — După consumarea a 11 
runde, ■ în turneul internațional de 
șah de la Palma de Mallprca (Spa
nia) conduce marele maestru sovie
tic Viktor Korcinoi, cu 8 puncte, 
urmat de Smejkal (Cehoslovacia) — 
7 puncte (1). Florin Gheorghiu (Ro
mânia) și Ulf Andersson (Suedia) — 
cite 7 puncte etc. în runda a ll-f 
Korcinoi l-a învins pe Medina. Flo
rin Gheorghiu a remizat în numai 
16 mutări cu Andersson.

• PATINAJ. — Desfășurat 'a 
Banska Bystrica. „Marele premiu" 
al Slovaciei la patinaj artistic (ju
niori) s-a încheiat cu victoria sovie
ticului Konstantin Kokora (la mas
culin) și a cehoslovacei Olga Gras- 
kova (la feminin). Cei doi reprezen
tanți ai României, Octavian Goga și 
Silviana Suciu, au ocupat locurile 
12 și. respectiv, 13.

«SCHI. — La Val d’Isere. în ca
drul „Criteriului primei zăpezi", s-a 
desfășurat proba masculină de co- 
borire. Victoria a revenit austriacu
lui Reinhard Tritscher. El conduce 
în clasamentul „Cupei mondiale" cu 
25 puncte, urmat de italianul Piero 
Gros.

Cooperatorii români și maghiari 
din comuna Unirea, județul Alba, au 
sărbătorit in cadrul unei adunări 
festive împlinirea, a 20 de ani de la 
constituirea cooperativei lor agricole 
de producție.

Cu„aceșt,. prilej, cooperatorii. au a- 
dresat o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin 
care îșt exprimă sentimentele de sti" 
mă și recunoștință - față de grija pe 
care partidul și statul nostru o poar
tă țărănimii cooperatiste, întregului 
nostru popor, precum și hotărirea lor 
fermă de a valorifica mai bine resur
sele de care dispun in vederea spo
ririi continue a producției agricole.

Aducem calde mulțumiri conducerii 
partidului, dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
se arată in telegramă, pentru ajuto
rul primit și ne alăturăm intregii tă- 
rănimi cooperatiste care nutrește 
față de dumneavoastră un profund 
respect, un adine sentiment de stimă 
pentru eforturile și consecvența cu 
care activați pentru prosperitatea 
agriculturii cooperatiste, a intregii 
noastre societăți socialiste.

Luni, au avut loc 
din țară manifestări 
lei drepturilor omului".

în cadrul adunării de la Iași, des
fășurată în prezența a numeroase ca
dre universitare, juriști, studenți, au 
luat cuvîntul prof. dr. Mihai Jacotă 
și lector universitar Ion Macovei, 
vorbitorii subliniind contribuția largă 
a țării noastre la activitatea Organi
zației Națiunilor Unite.

*
Clujul a găzduit, la rîndul său, un 

simpozion la care au prezentat ex
puneri prof. univ. Vladimir Hanga, 
decanul Facultății de drept a Uni
versității Babeș-Bolyai, conf. univ. 
Gheorghe Boboș și conf. univ. Mar?

țian Niciu, relevîndu-se aportul În
semnat al României socialiste la pro
movarea unui climat de pace, înțe
legere și rodnică cooperare între 
popoare, la înfăptuirea înaltelor idea
luri înscrise in Carta O.N.U.

★

Sub semnul aceluiași eveniment, la 
Universitatea din Craiova a avut loc 
o reuniune, cu care prilej prof. dr. 
docent Tltu Georgescu, rectorul Uni
versității din Craiova, și prof. dr. 
Stevan Gaber, rectorul Universității 
din Skoplje — R.S.F. Iugoslavia, 
aflat în vizită în țara noastră, au 
evocat semnificația „Zilei drepturilor 
omului".

(Agerpres)

vremea
Ieri tn țară : vremea s-a încăl

zit ușor. Cerul a fost variabil, 
mai mult acoperit în Oltenia, 
Muntenia și Dobrogea. In zona 
subcarpatică a Munteniei și cu to
tul izolat în nordul Olteniei și al 
Crișanei a burnițat. Pe alocuri 

• s-a produs ceață persistentă în 
Maramureș, Crișana. estul Bana
tului. podișul Transilvaniei, iar în 
Moldova și Oltenia s-a produs cea
ță numai in cursul dimineții. Vîn- 
tul a suflat slab, pînă la potrivit. 
Temperatura aerului oscila la ora 
14 între minus 1 grad la Huedin și 
8 grade la Odorheiul Secu’esc, Ca
ransebeș și Banloc. In București :

vremea s-a Încălzit ușor. Cerul a 
fost mal mult acoperit. Vîntul a 
suflat în general slab. Tempera
tura maximă a fost de 7 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
13, 14 și ÎS decembrie. In țară : 
vreme relativ călduroasă, mai ales 
Ia începutul Intervalului. Cerul va 
fi variabil, cu înnorări mai ac
centuate în vestul șl nordul țării, 
unde. se v.or semnala burnițe șl 
ploi slabe locale. Vint potrivit, 
predominînd din sectorul vestic. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 5 și plus 5 
grade, iar maximele Intre 2 șl 12 
grade. In regiunea de munte, lo
cal, va ninge. Ceață locală în pri- 

Vreme 
temporar 
și sea-

cal, va ninge.___ ,_____
mele zile. In București : 
schimbătoare, cu cerul 
noros. Ceată dimineața 
ra la începutul intervalului. Vint 
slab, pînă la potrivit. Temperatu
ra ușor variabilă.

internațională, ei le 
răspund, acum, prin- 
tr-o producție de e- 
nergle care poate , fi 
socotită și ea o perfor
manță, dacă ne gîn- 
dim că nivelul produc
ției anuale, de cinci 
miliarde kWh energie, 
va fi atins astă-seară, . 
cu un an mai devreme 
față de cit ar fi îngă
duit 
unei 
flate 
pași-

...Cinci miliarde kWh 
în sectorul românesc

limitele tehnice 
întreprinderi a- 

abia la primii

verifică deplin. Acum, 
în producție, 
fruntarea cu
Ecuația este 

trebuia 
mai repede, 
mare ener-

in con- 
planul. 

simplă : 
să, Dunărea 

dea.. cit 
cea mai

. gie pe care ne-o pu
tea da. Pentru aceasta 
ne-am străduit să 
transformăm perioada 
așa-zisă de „rodaj", in 
perioadă de verificare 
directă la marele ștand 
al producției... Hidro- 
agregatele sînt exce
lente. Lucrarea a fost 
bine realizată. Moder-

rii de inovații, mișcare 
rodind imediat nume
roase propuneri, ini
tiative. soluții venite 
din partea colectivului. 
Numai două dintre a- 
cestea — cea privind 
etanșarea de rezervă 
de la arborele turbinei 
și cea menită să mo
difice circuitul de apâ- 
răcire al transforma
torului de 190 MVA — 
se transcriu, concret, 
in milioane de kWh 
energie în plus. Mili
oane care au întregit 
cele 5 miliarde numă-

Ieri, la Porțile de Fier

Iar această sublinie
re trebuie făcută în 
primul rind pentru ze
cile de mii de con
structori și montori 
care au lucrat aici, azi 
răspîndiți pe alte mari 
șantiere ale patriei, 
care vor fi, desigur, 
bucuroși-să afle că ce
tatea inălțată de 
produce din plin, 
aici, 
ților 
pele 
zite, 
nuu, 
sarcina trasată de par
tid, de Congresele al 
nouălea și al zecelea a 
fost îndeplinită 
plar.

...Și totuși, 
după ce emoția 
nimentului s-a

ti 
eă 

la poalele Carpa- 
mehedințeni, a- 
Dunării, îmblîn- 
ard înalt, conti- 

productiv, că

exem-

se învolburau pulberi
le peste timpii și dea
luri aride, unde Dună
rea curgea implacabilă 
și la fel de sfidătoare 
ca pe vremea trecerii 
lui Traian... Se va fi 
gindind poate, in a- 
ceastă clipă de bilanț 
productiv, la cei 10 000 
de constructori și mon
turi care s-au bătut 
aici cu natura încă de 
pe vremea cînd el, in
ginerul de azi, învăța, 
din geografia pentru 
școala medie, despre 
marile construcții ale 
socialismului... Se va 
gindi că, azi, el și to
varășii, săi — cei nici 
300 de’ muncitori, teh
nicienii și ingineri, care 
au luat în stăpînire u- 
riașa cetate a luminii 
— se străduiesc să nu 
dezmintă, 
superba 
montată
cînd hidrocentrala 
numea șantier. Milioa
nelor de metri cubi de 
pămint și rocă dizlo- 
cați de constructori în 
ritmul de performanță

cu nimic, 
tradiție oi- 
aici în anii 

se

al nodului hidroener
getic. Cum s-a obținut 
această performantă ? 
Desigur, în condiții 
hidrologice aproxima
tiv prielnice. („Deși 
capricioasă, cu alter
nanțe ciudate de „se
cetă" și viituri. Dună
rea a lucrat, totuși 
bine in... producție a- 
nul acesta" — ne spu
sese în cursul dimine
ții inginerul Arcadie 
Vreme, directorul teh
nic al centralei). Dar 
în primul rind. ea s-a 
obținut datorită am
biției oamenilor de a 
dovedi că minunatul 
edificiu industrial care 
le-a fost încredințat 
poate produce la para
metrii proiectați încă 
din prima etapă. „De 
fapt, ne-a spus Viorel 
Lăcătușu, inginer-șef 
cu probleme de repa
rații, tot ce s-a lucrat 
aici, tot ce au investit, 
o», putere de creație și 
efort, ani în șir. pro- 
iectanții, constructorii 
și monțorii acum se

nitatea procesului de 
producție 
celor mai 
gențe pe 
dial. Totuși, se poate 
și mai bine. Imperati
vului perfecționării și 
optimizării, 
fața noastră 
Conferința 
a partidului, 
te răspunde chiar și în 
locuri de maximă 
dernitate...".

în ce fel ? 
cîteva exemple, 
comun acord cu 
iectantul și constructo
rul. a fost modernizat 
și consolidat 
samblul 
tribuție" 
turbină, 
diat : o 
pli.mentară de peste 10 
milioane Iei la o sin
gură turbină. în pers
pectivă: aplicarea ino
vației la toate turbi
nele. Și tot pro
ducție înseamnă ?i
rezultatele obținute 
prin dezvoltarea, din 
orimele zile: a miscă-

răspunde 
înalte exi- 
plan mon-

pus în 
de către 

Națională 
i se poa-

mo-

Iată
De 

pro-

suban- 
„cap de dis- 
de la rotor- 

Rezultat ime- 
productie su

rate, in aceste clipe, 
de minusculul aparat 
al tabloului de co
mandă.

...într-o fracțiune de 
secundă, pe micul 
cran apare cifra cinci. 
Momentul nu are 
mic spectaculos, 
rul dispecer își 
pinge spre ceafă 
albă și notează, 
jat, evenimentul 
„registrul de 
Oamenii din schimb — 
maistrul Petru Copilu, 
electricianul Ion Ma
nea și ceilalți — au a- 
ceeași atitudine : 
văd mai departe 
treburile lor. La ce se 
gîndesc în aceste cli
pe ? Ne amintim ce 
ne spusese, in cursul 
zilei, secretarul comi
tetului de partid, ingi
nerul Petre Păun : 
..De fapt, astă-seară, 
la noi. nu va fi un e- 
veniment deosebit : ne 
realizăm sarcinile, ni
mic mâi mult". Dar, 
trebuie precizat, cu un 
an mai devreme !

e-

ni- 
Tină- 

îm- 
casca 
dega- 

in 
bord".

își 
de

acum, 
eve- 
topit 

o dată cu primul „pas" 
al aparatului de înre
gistrat pe calea celui 
de al șaselea miliard, 
cîteva calcule pot fi 
îngăduite. Cinci mi
liarde kWh înseamnă : 
a opta parte din pro
ducția de energie elec
trică a României anu
lui 1972 ; energia elec
trică necesară funcțio
nării. pe timp de un 
an, a 360 de între
prinderi industriale cu 
cite 2 000 muncitori ; 
200 000 de vagoane de 
combustibil convențio
nal... Sau — cum ne 
spusese zîmbind Ste- 
lian Dedu, inginer șef 
cu exploatarea — „în
seamnă energie nece
sară arderii, timp de 
un an, fără întrerupe
re, a 60 000 000 de 
becuri obișnuite. Lu
mini pentru cel de-al 
25-lea revelion al re
publicii noastre". E 
mult ? E puțin ?

„Este atît cît con
semnează planul de 
stat", ne spusese, tran
scriind gîndurile în
tregului colectiv de la 
Porțile de Fier, secre
tarul comitetului de 
partid.

Știti să economisiți?

va oferă un ghid practici

ALMANAHUL „SC1NTEIA" 1973

„INIȚIAȚI-VĂ IN ARTA DC A ECONOMISI

(Agerpres)

• La ce folosește contulmen"

• Cite tipuri de librete CEC se 
află la dispoziția dv.? • Ce sînt
depunerile ,,la vedere" și „pe ter

curent personal? • Unde și cum 
se efectuează depunerile ?

Cîteva tabele edificatoare pentru felul în care 
sporesc economiile dv. și numeroase alte „secrete" 
ale spiritului de economie găsiți în
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viața internațională
întărirea securității impune așezarea raporturilor 
dintre state pe baze democratice, recunoașterea 
si respectarea strictă a principiilor fundamentale 

ale dreptului international
Intervenția reprezentantului român în Comitetul politic al Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 11 — Corespondentul nostru C. Alexandroaie 
transmite : In ședința de .luni dimineața a Comitetului politic al Adu
nării Generale, ambasadorul Ion Datcu, reprezentantul permanent al 
țării noastre pe lingă Națiunile Unite, a prezentat punctul de vedere 
al României față de problema aflată în dezbaterea comitetului : „în
tărirea securității internaționale11.

Vizita in Algeria a ministrului de interne 
al României

In condițiile actuale, a subliniat 
ambasadorul român, Întărirea secu
rității internaționale înseamnă, îna
inte de toate, așezarea raporturilor 
dintre state pe baze noi, democratice, 
renunțarea la forță și la amenințarea 
cu forța în reglementarea conflicte
lor dintre state, recunoașterea și res
pectarea strictă, de către toate sta
tele și față de fiecare dintre ele, a 
principiilor fundamentale ale drep
tului internațional. Guvernul român 
consideră că un pas important in a- 
ceastă direcție ar fi realizarea unei 
înțelegeri cu caracter universal, în 
care să-și găsească consacrarea co
mandamentele superioare de condui
tă și acțiune ale statelor in raportu
rile internaționale. Printr-o asemenea 
înțelegere ar urma :

— să fie precizată ferm necesita
tea respectării dreptului sacru al 
tuturor firilor la existenta liberă, 
la suveranitate și independență, la 
pace și securitate ;

— să fie consacrat dreptul fiecă
rei națiuni de a-și hotărî singură 
destinele corespunzător intereselor 
sale, fără nici un amestec din 
afară

— să fie recunoscut dreptul tu
turor statelor de a se apăra cu toa
te mijloacele, inclusiv cele mili
tare, împotriva oricărui atentat la 
adresa suveranității și independen
ței lor naționale ;

— să fie statuat că orice încălcare 
a acestor principii, orice amestec 
in treburile altor state vor fi con
siderate ca acte împotriva păcii și 
umanității;

— să fie recunoscut și statornicit 
principiul că nici o problemă care 
interesează diferite state nu poate 
fi reglementată decît cu participa
rea și respectarea intereselor tutu
ror celor în cauză ;

— să fie afirmat dreptul statelor 
de a participa, in deplină egalitate, 
la soluționarea problemelor de in
teres general;

— să fie afirmat dreptul fiecărui 
stat de a lua parte la cooperarea 
internațională, de a avea acces 
neîngrădit la cuceririle științei și 
tehnicii moderne ;

— să fie prevăzută obligația tu
turor țărilor de a nu recurge la 
forță și la amenințarea cu forță 
împotriva altor state ;

— să conțină obligația puterilor 
posesoare de arme nucleare de a 
nu recurge la aceste arme sau la 
amenințarea cu folosirea lor față 
de nimeni și în nici o împreju
rare ;

— să fie reafirmată obligația sta
telor de reglementare a diferende
lor prin mijloace exclusiv pașnice, 
pe calea tratativelor și contac
telor.
Reprezentantul român a subliniat 

că adoptarea și respectarea strictă 
a unui asemenea cod de conduită și 
acțiune a statelor în relațiile inter
naționale ar avea un efect pozitiv 
direct asupra întăririi securității in
ternaționale.

Referindu-se apoi la securitatea 
europeană, Ion Datcu a subliniat, 
printre altele, că problemele securi
tății europene nu pot fi separate de 
chestiunile fundamentale ale vieții 
continentului și, în primul rînd, de

în presa de ieri s-a publicat Co
municatul cu privire la vizita oficială 
de prietenie în țara noastră a minis
trului afacerilor externe al Republi
cii Socialiste Cehoslovace, Bohuslav 
Chnoupek. Prin întreaga ei desfășu
rare, această vizită a ilustrat dezvol
tarea continuă a relațiilor de priete
nie tradițională și cooperare multila
terală dintre România și Cehoslova
cia, dintre popoarele și partidele celor 
două țări angajate in opera de con
strucție socialistă

Așa cum s-a subflinaat și cu prile
jul acestei vizite, o importanță deo
sebită pentru cursul pozitiv al acestor 
relații cu vechi rădăcini istorice au 
avut întâlnirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al P.C.R., președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
și Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia — 
întilniri care au stimulat puternic 
dezvoltarea relațiilor bilaterale pe 
multiple planuri, în interesul ambe
lor popoare, al cauzei socialismului 
și păcii în lumea întreagă.

Un moment esențial al vizite) 
ministrului de externe cehoslovac 
l-a constituit primirea sa de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu 
acest prilej, oaspetele a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
călduros salut din partea tovarășilor 
G. Husak, L. Svoboda și L. Strougal, 
conducătorul partidului și statului 
nostru transmițând, la rândul său, 
cele mai bune urări conducătorilor 
de partid și de stat cehoslovaci.

In cadrul discuțiilor care au avut 
Ioc, manifestindu-se satisfacție în 
legătură cu mersul ascendent al re
lațiilor de prietenie româno-ceho- 
slovace, s-a făcut un larg schimb de 
vederi privind dezvoltarea raporturi
lor de colaborare între partidele și 
țările noastre, de conlucrare în dife
rite domenii de interes comun. Por- 
nindu-se de la realizările pozitive 
obținute pînă acum în domeniul 
schimburilor comerciale, al cooperării 
economice in diferite domenii, ca, 
de pildă, al construcțiilor de mașini, 
s-au evidențiat posibilitățile pentru 
promovarea în oohtinuare, adîncîrea 
și diversificarea cooperării indus
triale și tehnico-științifice. în acest 
sens au importanță măsurile stabilite 
de recenta sesiune a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-cehoslovacă 
de colaborare economică și tehnico • 
științifică, creșterea și diversificarea 
schimburilor comerciale, găsirea de 
noi căi pentru lărgirea și adincirea 
cooperării în producție, prin folosirea 

repudiere a recurgerii la forță sau 
amenințarea cu forța față de toate 
statele continentului, de eforturile 
pentru dezangajare militară, retra
gerea trupelor străine de pe terito
riile altor state în interiorul grani
țelor naționale, reducerea trupelor 
naționale, lichidarea bazelor milițare 
străine și, în general, de problemele 
dezarmării. România a prezentat 
propuneri in acest sens și va milita 
în continuare pentru a se ajunge 
la soluții concrete, începînd, desigur, 
cu unele măsuri parțiale, cum ar fi 
angajamentul solemn al tuturor sta
telor de a renunța la efectuarea de 
manevre militare, la demonstrații 
de forță, la masarea de trupe la gra
nițele altor state, de trecere la re
ducerea bugetelor militare. Dezanga
jarea militară trebuie să-și găsească 
expresie, de asemenea, în crearea de 
zone denuclearizate, inclusiv în 
Balcani, precum și în măsuri con
crete care să ducă la lichidarea ar
melor nucleare, in general.

Subliniind faptul că în dezarmare 
sint interesate toate popoarele eu
ropene, așa cum sînt, de altfel, in
teresate toate popoarele lumii, am
basadorul român a arătat că este 
firesc și legitim ca toate țările să ia 
parte, cu drepturi egale, la soluțio
narea acestei probleme cruciale, în 
interesul păcii și colaborării in Eu
ropa și în întreaga lume. Prin ur
mare, România consideră că pro
blemele militare ale continentului — 
parte integrantă, esențială a securi
tății — trebuie să fie examinate cu 
participarea tuturor statelor de pe 
continent. Discutarea chestiunilor 
securității trebuie, după părerea gu
vernului român, să ducă la desfiin
țarea blocurilor militare, care sînt 
apreciate astăzi, de mai toate po
poarele, ca anacronisme, ca rezi
duuri ale perioadei războiului rece, 
care frînează instaurarea unei atmo
sfere de încredere deplină intre 
popoare, de destindere și colaborare.

Referindu-se apoi la faptul că în 
lume există încă situații de conflict 
și tensiune generate de încălcarea 
celor mai elementare norme de 
drept internațional și a principiilor 
Cartei Națiunilor Unite vorbitorul a 
arătat că interesele vitale de pace și 
securitate ale popoarelor direct în
cercate, ca și cele ale tuturor po
poarelor lumii, cer să se adopte mă
suri hotărîte pentru a se pune capăt 
războaielor și conflictelor militare 
dintre state, pentru stingerea fo
carelor de încordare. Vorbitorul s-a 
referit la conflictele din Asia de 
sud-est și Orientul Apropiat, la 
solidaritatea poporului român cu 
lupta justă a poporului vietnamez, 
la necesitatea asigurării integrității 
și suveranității teritoriale a fiecărui 
stat din Orientul Apropiat și solu
ționării acestor conflicte pe baza 
principiilor Cartei Națiunilor Unite.

Convingerea fermă a României so
cialiste, a spus ambasadorul Ion 
Datcu, este că întărirea securității 
internaționale reclamă deopotrivă în
cetarea cursei înarmărilor și realiza
rea unor progrese concrete pe calea 
dezarmării generale, înainte de toate, 
interzicerea și distrugerea armelor 
nucleare, întreprinderea unor acțiuni 
eficiente pentru lichidarea subdez

premiselor favorabile create de po
tențialul economic al celor două țări, 
în această privință este de remarcat 
că protocolul româno-cehosiovac pri
vind legăturile economice pe anul 
1973, semnat recent, prevede o creș
tere a schimbului de mărfuri cu 17 la 
sută față de volumul anului 1972 și 
concretizează acțiunile de cooperare 
convenite între cele două țări. Tot
odată, România și Cehoslovacia 
și-au exprimat dorința de a dez
volta și adinei în continuare co
laborarea în domeniile culturii, 

SE DEZVOLTĂ PRIETENIA
SI COLABORAREA FRĂȚEASCĂ 

ROMANO - CEHOSLOVACA
învățămîntului, științei, presei, ra
dioului și televiziunii, sportului, tu
rismului — toate acestea fiind menite 
să contribuie la strîngerea legături
lor dintre cele două popoare con
structoare ale socialismului. In cursul 
vizitei, miniștrii afacerilor externe ai 
României și Cehoslovaciei au semnat 
o oonvenție consulară.

Convorbirile au abordat, de ase
menea, problemele situației interna
ționale actuale. Țări socialiste fră
țești, unite prin comunitatea de orin- 
duire și țeluri. România și Ceho
slovacia și-au reafirmat hotărîrea de 
a contribui permanent la dezvolta
rea relațiilor de prietenie și colabo
rare multilaterală cu statele partici
pante la Tratatul de la Varșovia, cu 
țările membre ale C.A.E.R., cu toate 
țările socialiste. Aceasta corespunde 
intereselor oelor două țări, cauzei 
unității țărilor socialiste, pe baza 
principiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar, unitate 
care reprezintă factorul hotăritor 
în lupta tuturor forțelor revoluțio
nare și progresiste împotriva impe
rialismului, pentru pace și progres. 

voltării, pentru progresul economic 
și social al tuturor statelor, pentru 
lichidarea neintirziată a oricăror for
me de dominație colonială, a politi
cii de apartheid și discriminare ra
sială.

In încheiere, referindu-se la inter
dependența existentă între întărirea 
creșterii rolului O.N.U. în lume și 
întărirea securității internaționale, 
ambasadorul român a subliniat că 
fiecare pas pe calea sporirii capaci
tății de acțiune și a eficienței orga
nizației, pe calea amplificării rolului 
său, adaugă, în același timp, premi
se noi pentru întărirea păcii și secu
rității popoarelor, pentru transpu
nerea în viață a Declarației priVind 
întărirea securității internaționale.

PARIS

0 nouă convorbire 
confidențială intre

1

Le Duc Ibo și H. Kissinger
PARIS 11 (Agerpres). — Luni, la 

Paris, a avut loc o nouă convorbire 
confidențială între Le Duc Tho, con
silierul special al delegației R. D. 
Vietnam la tratativele de la Paris 
cu privire la Vietnam, și Henry Kis
singer, consilierul special al președin
telui S.U.A. pentru problemele secu
rității naționale.

Australia 
și Noua Zeelandă 

își vor retrage consilierii 
militari 

din Vietnamul de sud
CANBERRA 11 (Agerpres). —‘Aus- 

, tralia își va retrage efectivele mi
litare pe care le are in Vietnamul 
de sud (aproximativ 150 consilieri) 
în decurs de trei săptămini — a 
declarat vicepremierul Lance Bar
nard.

După cum precizează agenția U- 
nited Press International, grupul de 
consilieri militari a fost trimis la 
Saigon în martie 1972. Unitățile de 
luptă australiene dislocate în Viet
namul de sud (în 1969, ele se cifrau 
la 9 000 de oameni) fuseseră retrase 
în noiembrie 1971.

*

WELLINGTON 11 (Agerpres). — 
Primul ministru al Noii Zeelande, 
Norman Kirk, a hotărât, ca misiunea 
de instructori militari neo-zeelandezi 
(compusă din aproximativ 50 de per
soane) care se află încă în Vietna
mul de sud să fie repatriată pînă 
Ia 25 decembrie — transmite din 
Wellington agenția France Presse.

In același timp, cele două țări se 
pronunță pentru dezvoltarea de re
lații reciproc avantajoase cu state 
avind orînduiri social-politice dife
rite, pe baza principiilor coexistentei 
pașnice.

Ca țări socialiste europene. Româ
nia și Cehoslovacia atribuie o în
semnătate deosebită realizării secu
rității pe continentul nostru. Pornind 
de la constatarea că procesul destin
derii și normalizării relațiilor între 
statele europene cunoaște o perma
nentă evoluție pozitivă, părțile au 

relevat importanta pe care a avut-o 
în acest sens intensificarea din ulti
mii ani a contactelor directe și a 
schimburilor de vederi între șefii de 
state și guverne din diferite țări. 
Exprimîndu-și satisfacția față de 
stadiul concret în care intră pregăti
rea conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare. Româ
nia și Cehoslovacia sînt hotărîte să-și 
aducă o contribuție activă' la orga
nizarea și tinerea acestei reuniuni.

In spiritul punctelor de vedere 
consemnate în Declarația de la 
București din 1966. al celorlalte docu
mente adoptate in comun de țările 
socialiste europene. România și Ce
hoslovacia sînt de părere că la a- 
ceastă conferință ar trebui să fie 
adoptat un document care să pună 
bazele unui sistem de securitate și 
să stabilească principiile fundamen
tale ale relațiilor dintre statele euro
pene, enunțate în Declarația de la 
Praga din ianuarie 1972. privind pa
cea, securitatea și colaborarea în 
Europa. După cum este cunoscut, în 
acest document statele semnatare 
s-au pronunțat pentru așezarea la

ALGER 11 — Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite : Ion 
Stănescu, ministrul de interne al 
României, care efectuează o vizită 
în Algeria, a avut o întrevedere cu 
Ahmed Medegri, membru al Consi

PRIMA SESIUNE A COMITETULUI CONSILIERILOR PRINCIPALI 
PENTRU STIINTĂ SI TEHNOLOGIE Al COMISIEI ECONOMICE 

Â O.N.U. PENTRU EUROPA
• ȘEFUL DELEGAȚIEI ROMANE ALES PREȘEDINTE AL SESIUNII

GENEVA 11 (Agerpres). — Luni 
s-au deschis, la Geneva, lucrările 
primei sesiuni a Comitetului consi
lierilor principali pentru știință și 
tehnologie al Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa.

Comitetul, care are ca principală 
sarcină promovarea cooperării știin
țifice și tehnologice între toate sta
tele europene, a fost creat printr-o 
rezoluție a ultimei sesiuni a Comi
siei Economice pentru Europa, ca ur
mare a unei inițiative românești.

Cele 23 de delegații participante 
au ales în unanimitate ca președinte 
al primei sesiuni a comitetului pe 
șeful delegației române, ing. dr.

REZULTATELE ALEGERILOR 
DIN JAPONIA

TOKIO 11 — Corespondentul Ager
pres FI. Țuiu transmite : Conform 
rezultatelor definitive ale alegerilor 
generale desfășurate duminică în Ja
ponia, Partidul liberal-democrat (de 
guvernămînt) a obținut 271 de man
date din cele 491 ale Camerei Repre
zentanților (in vechea legislatură de
ținea 297 locuri).

Dintre cele patru grupări politice 
de opoziție, Partidului socialist i-au 
revenit 118 locuri, (față de 87 în ve
chea Dietă), partidului comunist — 
38 (anterior avea 14), Partidul Ko- 
meito 29 (47), iar Partidului socialist- 
democratic 19 (29). Alte 16 mandate 
au revenit unor candidați indepen
denți (14) și unor grupări politice 
minore (2).

agențiile de presă transmit:
Președintele R.A. Egipt, 

Anwar Sadat, l-a primit pe primul 
ministru al R.A. Yemen, Mohsen Al- 
Aini. In cursul întrevederii au fost 
abordate probleme referitoare la re
lațiile dintre cele două țări și lâ si
tuația din lumea arabă.

Greva funcționarilor
C.E.E 6 000 funcționari admi
nistrativi ai C.E.E. au declanșat, 
luni, o grevă' de 9 zile, cerînd îm
bunătățirea condițiilor de muncă. 
Acțiunea lor a paralizat, practic, ac
tivitatea organismelor comunitare din 
capitala Belgiei..

baza relațiilor de bunăvecinătate și 
colaborare dintre țările europene a 
principiilor, independenței și suve
ranității naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc, pentru ea 
în relațiile dintre statele continentu
lui să nu fie folosite forța sau ame
nințarea cu forța, iar toate proble
mele litigioase să se rezolve exclusiv 
prin mijloace pașnice, politice, pe 
calea tratativelor.

România și Cehoslovacia consideră 
că la conferința general-europeană 
ar trebui să se pună de acord direc
țiile concrete pentru extinderea, fără 
nici o îngrădire, a colaborării eco
nomice, tehnico-științifice, culturale, 
turistice, sportive și în alte domenii 
între statele europene — progresele 
în această direcție fiind de natură să 
servească colaborării politice, promo
vării încrederii și securității pe con
tinent. Ambele părți ș-au pronunțat 
în favoarea creării unui organism 
permanent pentru securitate și' coo
perare europeană, care să continue 
activitatea comună în această direc
ție.

O semnificație deosebită pentru 
evoluția pașnică din Europa ar avea, 
desigur, normalizarea relațiilor ce- 
hoslovaco—vest-germane. România 
s-a pronunțat cu consecventă și se 
pronunță în favoarea cererii legitime 
a R. S. Cehoslovace ca la baza aces
tei normalizări să se afle recunoaș
terea de către R. F. a Germaniei a 
nevalabilității Acordului de la Miin- 
chen. Dezvoltarea în continuare a re
lațiilor de bună vecinătate în Balcani 
reprezintă, după convingerea ambe
lor țări, o contribuție importantă la 
asigurarea păcii și securității în Eu
ropa și in lume.

In concordanță cu «interesele vitale 
ale păcii, România și Cehoslovacia 
se pronunță pentru stingerea conflic
telor și reglementarea lor pe căi po
litice. cu respectarea deplină a inte
reselor naționale ale tuturor popoa
relor.

Opinia publică din România nu
trește ferma convingere că vizita mi
nistrului de externe cehoslovac la 
București va marca o contribuție la 
dezvoltarea în continuare a relații
lor prietenești pe toate planurile 
dintre cele două țări : aceasta va 
sluji intereselor fundamentale ale 
popoarelor noastre, cerințelor majore 
ale unității și coeziunii țărilor socia
liste. cauzei generale a socialismului 
și păcii în lume.

Eugen IONESCU 

liului Revoluției, ministrul de inter
ne al Algeriei Ministrul român a 
vizitat o serie de obiective din ora
șul Oran, școala de jandarmerie de 
la Sidi Bel Abbes și zona industrială 
Arzew.

Radu Negru, de la Consiliul Națio
nal pentru Știință și Tehnologie.

Luînd cuvintul, delegatul țării 
noastre, ing. dr. Florian Tănăsescu, a 
scos în evidență importanța pe care 
România o acordă în mod constant 
științei și tehnologiei, hotărîrea sa 
fermă de a-și aduce contribuția la 
stimularea acțiunilor ce se înscriu 
pe linia extinderii cooperării eu
ropene în acest domeniu. In con
text, delegatul român a prezentat 
sesiunii propuneri concrete, printre 
care organizarea unei reuniuni a 
factorilor de răspundere in dome
niul științei și tehnologiei din toate 
statele membre ale Comisiei Eco
nomice a .O.N.U. pentru Europa.

Deși 4 pierdut 26 de mandate, Par
tidul liberal-democrat dispune însă 
de o majoritate confortabilă în Ca
mera Reprezentanților, ceea ce îi 
permite să formeze viitorul guvern. 
Consistența sa în parlament ar pu
tea spori ca urmare a sprijinului 
acordat de o parte considerabilă a 
deputaților aleși ca independenți.

Observatorii politici din capitala 
Japoniei subliniază, totodată, semni
ficația succesului obținut de parti
dele socialist și comunist. Sporul de 
24 de locuri înregistrat de Partidul 
Comunist din Japonia îi conferă 
dreptul de a participa la activitatea 
Comitetului de conducere a Camerei 
Reprezentanților și să propună pro
iecte de lege proprii.

Reprezentanți ai statelor 
majore ale armatelor in
diană și pakistaneză au 
semnat, luni, in localitatea Suchet- 
gahr, acordul în baza căruia au fost 
elaborate hărțile privind delimitarea 
liniei de control în regiunea Jaw.u- 
Cașmir. Acordul intervenit între cele 
două țări urmează să fie înaintat 
spre ratificare guvernelor indian și 
pakistanez. In termen de două săp- 
tămîni de la data ratificării, cele 
două părți urmează să procedeze la 
retragerea reciprocă a trupelor de la 
frontieră, conform angajamentelor a- 
sumate prin acordul de la Simla.

Regele Hussein al Iorda
niei, care a efectuat o vizită ofi
cială în capitala Arabiei Saudite. s-a 
reîntors la Amman. El a avut con
vorbiri cu regele Feisal asupra u- 
nor probleme bilaterale, precum și 
cu .privire la situația din Orientul 
Apropiat.

Naționalizarea unor în
treprinderi miniere în 
Ghana Guvernul ghanez a hotărit, 
în baza unui decret, să creeze între
prinderi naționale în locul celor două 
companii miniere britanice care ope
rează in Ghana — „Consolidated 
African Selection Trust" (diamante) 
și „Așhanti Goldfields Corporation" 
(mine de aur).

Președintele Uniunii Creș- 
tin-DemOCrOte, Rainer’-Barzel, a 
fost reales, luni, în funcția de lider 
al opoziției din Bundestagul ve.st- 
german.

La Cairo a sosit Kbaied ai 
Hassan, membru al Comitetului Po
litic al Organizației pentru eliberarea 
Palestinei, pentru consultări cu ofi
cialitățile egiptene în legătură cu o 
serie de probleme privind situația 
rezistenței palestinene, relatează a- 
genția M.E.N.

Toilanda. în ultimele zile, în provincia Chumphon au avut loc mari inunda
ții ca urmare a ploilor abundente care cad în mod obișnuit în acest 

sezon

MANIFESTĂRI CONSACRATE 
ANIVERSĂRII REPUBLICII

BUDAPESTA. — Luni, seara, 
pe scena Teatrului Erkel din 
Budapesta, ansamblul artistic 
„Rapsodia română" a prezen
tat primul spectacol de gală 
din cadrul turneului pe care îl 
întreprinde in RP. Ungară. Au 
luat parte reprezentanți ai con
ducerii Ministerului culturii, 
Ministerului de externe și 
Institutului pentru relații cul
turale Cu străinătatea, persona
lități ale vieții politice, cultu- 
ral-artistice și obștești, precum 
și un numeros public.

it
PARIS — In centrul munci

toresc Sartrouville, în apro
piere de Paris, se desfășoară o 
Decadă românească. Expozițiile 
„Vestigii daco-romane pe teri
toriul României", „România

AMBASADORUL ROMÂNIEI 
PRIMIT DE PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

AL R. P. BULGARIA
SOFIA 11. — Corespondentul Ager

pres C. Amariței transmite' : Stanko 
Todorov, președintele Consiliului de 
Miniștri, l-a primit, la 11 decembrie 
a. c., pe Nicolae Blejan, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în Repu
blica Populară Bulgaria, la cererea 
acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire caldă, prietenească.

Președintele Republicii Chile 
a sosit la Havana

HAVANA 11 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Chile, Salvador 
Allende, a sosit duminică seara (luni 
ora 2,15 G.M.T.) la Havana, într-o 
vizită oficială de patru zile. La aero
portul capitalei cubaneze, șeful sta
tului chilian a fost întîmpinat de 
primul ministru al Cubei, Fidel 
Castro.

Ministrul de externe al 
AUStriei Rudolf Kirschlaeger, a 
sosit la Tunis, intr-o vizită oficială. 
Pe aeroportul capitalei tunisiene el 
a declarat presei că obiectivul prin
cipal al convorbirilor din capitala 
Tunisiei îl reprezintă relațiile bila
terale, precum și probleme ale si
tuației internaționale actuale.

Parlamentul R.A. Yemen 
a aprobat acordul asupra unificării 
celor două state yemenite. După 
cum se știe, acordul asupra unifi
cării R.A. Yemen și R.D.P. a Ye
menului a fost semnat, la Tripoli, de 
către cei doi șefi de stat.

Consiliul Organizației in
ternaționale a cafelei 3 hotă- 
rit să-și prelungească cu 24 de ore 
sesiunea consacrată stabilirii cotelor 
de export pentru ultimele nouă luni 
ale „anului cafelei" 1972—1973. După 
cum s-a mai anunțat, tratativele din 
capitala Marii Britanii au intrat în 
impas, ca urmare-a dezacordului pri
vind nivelul preturilor existent în
tre grupul țărilor producătoare și cel 
al statelor importatoare.

Ministrul de externe al 
Israelului, Abba Eban care se 
află într-o vizită oficială de patru 
zile la Londra, a avut convorbiri cu 
omologul său britanic, Alec Douglas- 
Home.

Lucrările Uniunii Sindi
cale Panafricane (u.s.p.a.) au 
inceput la Casablanca. Participă re
prezentanți din Maroc, Tanzania. Al
geria, Tunisia, Guineea, Volta Su
perioară, Mali, R.A. Egipt, Zambia 
etc. Sînt analizate, cu acest prilej, 
probleme referitoare la condițiile de 
muncă și viață ale muncitorilor afri
cani.

nouă" și „Arta populară româ
nească", inaugurate la casa de 
cultură din localitate, se bucură 
de interesul și aprecierile unui 
mare număr de vizitatori. De
cada va mai cuprinde prezen
tări de filme, audiții muzicale, 
spectacole folclorice.

★
KINSHASA. — Ambasada ro

mână din Kinshasa a organi
zat o expoziție de fotografii in
titulată „România in imagini". 
Cu acest prilej, ambasadorul 
României, Alexandru Tujon, 
a vorbit despre importanța pro
clamării republicii și transfor
mările economice, social-po
litice și culturale care au avut 
loc în România după 30 Decem
brie 1947.

REUNIUNEA 
DE LA HELSINKI
HELSINKI II — Trimisul special, 

Dumitru Ținu, transmite : Luni, par
ticipant» la consultările multilate
rale consacrate pregătirii conferinței 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa au ajuns la un consens asupra 
întreruperii ședințelor plenare; în pe
rioada 15 decembrie — 15 ia. țtrie.

în aceeași zi au continuat dezba
terile asupra organizării lucrărilor 
reuniunii.

Plenara C. C. 
al P. C. Bulgar

SOFIA 11 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția B.T.A., la Sofia 
au început lucrările Plenarei Comi
tetului Central al P.C. Bulgar. Ple
nara dezbate raportul lui Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria. „Cu privire la înde
plinirea consecventă a hotăririlor 
Congresului al X-lea al P.C.B. în le
gătură cu creșterea nivelului de via
ță al poporului".

Au fost prezentate, de asemenea, 
corapoarte cu privire la sistemul ser
virii, legarea producției de servire, 
problemele construcțiilor.

Diferendele dintre unități 
ale armatei libaneze 

și comandouri palestinene 
au fost reglementate

BEIRUT 11 (Agerpres). — Abu 
Youssef, președintele Comitetului po
litic palestinean din Liban, a decla
rat, luni, la sfirșitul unei întrevederi 
cu premierul libanez Saeb Salam, 
că diferendele dintre cele două 
părți au fost soluționate — anunță 
agențiile Reuter și France Presse. El 
a declarat că a fost examinată situa
ția creată ca urmare a incidentelor 
care au avut loc, în sudul țării, între 
unități ale armatei și comandouri. 
„Totul a fost reglementat, a spus 
Abu Youssef, și sperăm că asemenea 
incidente nu se vor mai produce". 
Totodată, liderul palestinean a anun
țat că marți va avea loc, în sudul 
Libanului, o reuniune intre ofițeri ai 
armatei libaneze și responsabili ai 
rezistenței, în vederea normalizării 
situației din aoeastă zonă.

Astronauții 
de pe „Apollo-17“ 
au pășit pe Lună
Unul dintre principalele mo

mente ale zborului și misiunii 
navei „Apollo-17" s-a petrecut, 
după cum s-a mai anunțat, du
minică seara, prin operațiunea 
de înscriere a trenului spațial ve 
o orbită circumlunară. Manevra a 
avut loc in partea nevăzută a 
Lunii, astfel că legăturile radio 
cu centrul de control din Houston 
au fost întrerupte. După patru 
ore de zbor pe orbita cu para
metrii de 96 și 144 kilometri, 
„Apollo-17" a coborit pe o orbi
tă avind numai 24 de kilometri 
la „perilună". Manevra a avut 
loc luni dimineața, la ora 2 și 
6 minute (ora Bucureștiului), 
prin aprinderea, timp de 22 de 
secunde, a motorului principal.

La ora 19 și 21 minute (ora 
Bucureștiului), după 12 revolu
ții in jurul Lunii, modulul lunar 
„Challenger", avind la bord pe 
astronauții Cernan și Schmitt, 
s-a desprins de cabina de co
mandă „America", pilotată de 
Evans. Cabina de comandă ur
mează să înconjoare timp de 75 
de ore Luna, zburind pe această 
„orbită de parcare" la o altitu
dine de aproximativ 95 de kilo
metri.

De la bordul Lentului, astro
nauții Cernan și Schmitt au re
dus. la ora 20 și 54 minute, 
parametrii orbitei eliptice cir- 
cumlunare, apropiindu-se la 12,9 
kilometri de Selena. De la a- 
ceastă distanță au inceput la ora 
21 și 43 minute (ora Bucureștiu
lui) coborirea. După 12 minute 
de „planare", trenul de ateri
zare al modulului „Challenger" 
a atins, la ora 21 și 55 minute 
(ora Bucureștiului), solul lunar 
Ieșirea pe Lună — cea de-a 11-a 
din cadrul misiunii Apollo — 
este programată pentru marți 
dimineața, ora 1 și 43 minute 
(ora Bucureștiului).
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