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Pentru succesul obținut 
prin realizarea cu un an 
mai devreme a capacității 

de producție proiectate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a felicitat pe muncitorii, 
tehnicienii și inginerii 

de la sistemul hidroenergetic 
și de navigație „Porțile de Fier*

Dragi tovarăși,
Primind cu multă plăcere telegrama prin care anunțați 

furnizarea în sistemul energetic național a celui de-al cinci
lea miliard kWh de energie electrică și realizarea cu un an 
mai devreme a parametrilor proiectați, doresc să vă felicit 
in modul cel mai călduros pentru acest important succes. 

Această însemnată realizare — care se alătură minunatelor 
victorii în muncă cu care poporul nostru întîmpină cea de-a 
XXV-a aniversare a proclamării republicii — constituie o 
grăitoare expresie a hotărîrii colectivului dumneavoastră de 
a da viață prevederilor planului cincinal, a devotamentului 
și abnegației cu care înfăptuiți politica partidului de dezvol
tare economico-socială a țării și ridicare a nivelului de viață 
al celor ce muncesc.

Cu convingerea că acest succes va constitui un puternic 
imbold în munca dumneavoastră, vă urez, dragi tovarăși, noi 
și cit mai mari realizări în activitatea voastră viitoare, multă 
sănătate și fericire.

NICOLAE CEAUSESCUV_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /

CU PLANUL 
ANUAL 

ÎNDEPLINIT «

CU 19 ZILE MAI DEVREME

Industria Capitalei și-a realizat 
sarcinile la producția-marfă pe anul 1972 

prevăzute inițial in cincinalIndustria Capitalei raportează îndeplinirea. cu 19 zile mai devreme, a sarcinilor de plan la producția- marfă pe anul 1972 prevăzute inițial in planul cincinal. Au căpătat astfel confirmare practică forța mobilizatoare a organizațiilor de partid din întreprinderi, capacitatea colectivelor de muncă din unitățile bucu- reștene de a depista și de a pune in valoare rezervele interne de sporire a rodniciei activității productive. înaltul nivel de conștiință socialistă al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din Capitală care. în această perioadă, nu au precupețit nici un efort pentru transpunerea in viață a hotăririlor Conferinței Naționale a partidului. Calculele arată că. pînă la sfîrșitul acestei luni, u- nitătile economice au condiții să realizeze, suplimentar față de prevederile inițiale ale cincinalului pentru acest an, o producție-marfă in valoare de circa 3,4 miliarde lei. Cert este, de asemenea, faptul că produsele ce se vor fabrica peste plan răspund unor cerințe reale ale pieței interne și exportului. sînt de mare utilitate pentru economie.

Pînă în prezent s-au produs peste prevederi, printre altele. 66 000 kW motoare electrice de 0.25 kW și peste, aproape 12 000 televizoare. 33 000 anvelope, circa 320 000 perechi încălțăminte, tricotaje în valoare de 1 700 000 lei. Dimensiunile acestor realizări pot fi mai bine relevate dacă se ține seama de faptul că industria municipiului București realizează aproape o cincime din volumul producției industriale a întregii economii naționale. Un merit deosebit în devansarea termenului de realizare a sarcinilor de plan pe a- cest an il au uzinele ,,23 August". „Timpuri noi",. „Electromagnetica", Uzina de mecanică fină. „Electro- aparataj", I.P.R.S. Băneasa. Combinatul de industrializare a lemnului Pipera. Filatura de lină pieptănată. Fabrica de confecții și tricotaje, fabrica de încălțăminte „Dîmbovița", Combinatul de articole tehnice din cauciuc. Succesul industriei bucu- reștene permite asigurarea condițiilor pentru un start bun in anul 1973 și. totodată, constituie un oas im-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului da Stat al Republicii Socialiste România, a primit marți, 12 decembrie, delegația Mișcării Populare a Revoluției din Republica Zair, condusă de Ma- drandele Tanzi. director al Biroului Politic al M.P.R.. care se află în țara noastră la invitația Academiei „Ștefan Gheorghiu". Din delegație fac parte Mpinga Kasenda, comisar politic, membru al Biroului Politic al M.P.R., și Tokwaulu Batale Sokola- mo. consilier principal la Direcția Biroului Politic al M.P.R.La întrevedere au participat tovarășii Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., rector al Academiei „Ștefan Gheorghiu", Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., Constantin Mitea. membru al C.C. al P.C.R., consilier al președintelui Consiliului de Stat, Constantin Vasiliu. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Oaspeții au fost însoțiți de Bokingi Embeyolo, ambasadorul Republicii Zair la București.Cu acest prilej, conducătorul delegației zaireze a prezentat tovarășului Nicolae Ceaușescu sentimentele de sinceră prietenie ale președintelui Republicii Zair și președinte al Mișcării Populare a Revoluției, generalul de corp de armată Mobutu Șese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga, salutul călduros al poporului zairez. Oaspetele a relevat că vizita în România a delegației zaireze constituie o contribuție la strîngerea legăturilor de so- ■lidaritate care ținesc popoarele român și zairez. Partidul Comunist Român și Mișcarea Populară a Revoluției, și a oferit prilejul unui fructuos schimb de experiență.Mulțumind pentru salutul adresat, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe conducătorul delegației ca la înapoierea in țară să transmită din partea sa președintelui Mobutu Șese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga

cele mai bune urări. Amintindu-și cu plăcere de vizita efectuată în Republica Zair, de primirea călduroasă făcută de populația Zairului, de convorbirile avute cu conducătorul statului zairez, tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat cu satisfacție colaborarea rodnică dintre cele două state, partide și popoare în toate domeniile și a exprimat, dorința ca a- ceste raporturi prietenești să cunoască pe mai departe o dezvoltare multilaterală. 1în acest context a fost subliniată însemnătatea vizitelor rec’orocg ale conducătorilor de partid și de stat din cele două țări, exprimindu-se mulțumirea pentru faptul că înțelegerile convenite cu aceste prilejuri sînt înfăptuite cu succes pe multiple planuri, că între Partidul Comunist Român și Mișcarea Populară a Revoluției se extind continuu relațiile de colaborare.întrevederea ș-a desfășurat într-® atmosferă prietenească.

Colectivul Uzinei de alumină din Oradea a livrat economiei naționale, suplimentar, importante cantități de 
alumină peste pian. în imagine : un aspect de la dispeceratul uzinei, unde este supravegheată buna funcțio

nare a instalațiilor

portant pentru înfăptuirea angajamentului de . realizare- a elftcihalu- lui în patru arii și jumătate.*
Colectivele multor unități 

din industria chimică, puter- nic angrenate in entuziasta întrecere socialistă ce se desfășoară pe întreg cuprinsul țării in cinstea celei de-a XXV-a aniversări a proclamării republicii, raportează îndeplinirea planului anual la producția globală și marfă, realizarea și depășirea angajamentelor asumate. Printre acestea se numără unitățile aparținînd Grupului industrial de articole teh- nice din cauciuc care vor livra suplimentar. pînă la sfîrșitul anului. 3.5 milioane de garnituri, 150 000 m liniari furtunuri. 250 000 bucăți de curele trapezoidale ș.a.. Fabrica de medicamente ' „Biofarm" din București, ce va da peste plan pînă la finele acestui an o producție în valoare de 36 milioane de lei, concretizată în . medicamente cerute pe piața internă și la export, colectivul Uzinei de protecții anticorozive din Capitală, care după calculele preliminare va realiza în anul curent o producție-marfă suplimentară în valoare de paste 20 milioane de lei. materializată în produse utile economiei naționale.

Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit 

scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Venezuelei 

in Republica Socialista România
în ziua de 12 decembrie, preșe

dintele Consiliului de iStat al Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
Juan Uslar Pietri, care și-a prezen

tat scrisorile de acreditare în cali
tate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Venezuelei în țara 
noastră. (Cuvîntările rostite — in pag. a VII-a).
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• Pentru îndeplinirea 
hotărîrilor Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 
20-21 noiembrie: 
Fiecare zi - un mo
ment de vîrf al mun
cii politice

• Realitatea întreprin
derii în oglinda evi
denței contabile

• Cînd aprindeți lumi
na în apartamentul 
dumneavoastră...

r

Țara creste copii sănătoși
Ca medic de copii, cu o experiență în specialitate de peste 45 de ani, pot să afirm că una din cele mai importante realizări ale regimului nostru socialist în ultimul sfert de veac în domeniul sănătății poporului nostruo constituie ocrotirea mamei. a copilului și tineretului. Grija cu totul deosebită, părintească fată de condițiile de dezvoltare a celor mai tineri cetățeni, față de generația viitorului se numără printre cele mai nobile trăsături ale orînduirii noastre, cunoscută și recunoscută. de altfel, in lumea întreagă.Nu pot. la împlinirea a- cestui sfert de veac al republicii, care prilejuiește momente de bilanț in toate domeniile, să nu fac și eu o scurtă incursiune în trecut.După cum se știe, la peste 4 milioane de copii. in tara noastră existau doar 114 medici pediatri. împotriva principalelor boli, care măcinau an de an viețile a zeci și zeci de mii de copii — tulburări acute de digestie și nutriție, afecțiuni ale aparatului respirator și prematuritate — nu existau alte arme de luptă decît cîteva spitale de specialitate cu o înzestrare precară, și a- cestea situate doar în centrele universitare. Ma

rea masă a populației infantile. milioanele de copii ai oamenilor muncii se găseau în afara preocupărilor de asistentă medicală din partea autorităților de resort. Lupta puținilor pediatri • împotriva mortalității infantile nu a putut scăpa tara noastră de trista ..faimă" de a se situa în fruntea țărilor cu mortalitate in-

nașteri, maternități, policlinici, secții de nou-năs- cuți, secții de prematuri, dispensare rurale cu staționar. bucătării de lapte și bucătării dietetice, cre- șe și cămine permanente și sezoniere, preventorii, sanatorii, case ale copilului. colonii și tabere. In toate capitalele <le județ, și chiar în unele o- rașe mai mici, există eîte
Opiniile unui medic pediatru 

cu 45 de ani de practică

fantilă foarte ridicată : 200—220 la mie.După 23 August 1944. ocrotirea maniei și a copilului, ridicată la rangul unei probleme de stat, s-a înscris printre principalele preocupări ale partidului și guvernului. Prin nenumărate acțiuni permanente si de mari proporții, s-a pornit lupta împotriva moștenirii grele a trecutului în domeniul morbidității -Și mortalității la copii. Sute de unități noi de asistență curativo-profilactică a mamei și copilului au fost înființate in mediul urban și rural : case dc

un spital de copii sau funcționează eîte o secție de pediatrie. S-au clădit asemenea spitale noi cum sînt cele de la Botoșani. Medgidia. Oradea. Bacău, Constanța. Craiova. Slobozia, Iași, Alexandria. Slatina. Vaslui. Suceava. Galați. Cit privește Capitala — unde pină în 1951 nu exista decît un singur spital de copii, care funcționa în condiții destul de grele, cu capacitate redusă și înzestrare necorespunzătoare — au luat naștere, de atunci și pînă acum. încă 10 spitale de copii. Vechiul spital „Grigore Alexandres-

cu“. complet renovat, dispune de 500 de paturi, inclusiv de o secție de chirurgie infantilă, bine înzestrată cu servicii de reanimare și terapie intensivă. de o farmacie care pune la dispoziție cele mai moderne și eficace medicamente, cu cadre medicale si auxiliare de înaltă calificare, tn toate unitățile spitalicești si în întreaga rețea de pediatrie din tara noastră se duce o luptă eficientă pentru îngrijirea copiilor suferinzi.Progrese importante an marcat învățămîntu] și cercetarea științifică, în- ființîndu-se Institutul de pediatrie. facultăți de pediatrie si nenumărate scoli de calificare și specializare pentru cadrele medii sanitare, — infirmiere. surori și asistente medicale. Cu ajutorul lor oot fi acoperite în condiții mereu mai bune cerințele de cadre medicale și auxiliare de specialitate ale orașelor și satelor.
Prof. dr. docent 
CorneUu 
CONSTANTINESCU 
medic emerit,
membru al Societăților 
de pediatrie din Paris 
și Roma(Continuare in pag. a IV-a)
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Omul fată in fată
A A

cu exigențele 

eticii socialiste

• Oameni care, spre 
binele obștei și spre 
lauda lor, își iac 
„viața grea"

• ...Și ce mult îi iubea 
leafa
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Sarcini prioritare 
pe agenda cercetării 

științifice

PROMOVAREA LARGA 
A TEHNOLOGIILOR 

MODERNE

Modul cum este concepută și îndeplinită funcția de șef al statului reprezintă unul din, principalele „teste" ale lemp- eratismului uhei ot-înduir sociale. în Republica Socialistă România ea este exercitată de Consiliul de Stat, organ colectiv subordonat Marii Adunări Naționale.Alegerea Consiliului d? Stat de către Marea Adunare Națională dintre membrii acesteia legitimează pe deplin calitatea sa de exponent fidel il voinței și intereselor tuturor claselor și categoriilor sociale. Incluzind deputați — reprezentanți aleși ai clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, ai tuturor torțelor sociale și politice înmănuncheate în cadrul Frontului Unității Socialiste — Consiliul de Stat do- bîndește aceeași componență autentic reprezentativă ca Marea Adunare Națională. Consiliul de Stat se compune din : președintele Consiliului de Stat, patru vicepreședinți și douăzeci și doi de membri. Consiliul de Stat își alege un secretar dintre membrii săi.Democratismul de esență al Consiliului de Stat este determinat de faptul că reflectă coeziunea mo- ral-politică a întregii noastre națiuni în jurul Partidului Comunist Ro. mân, forța politică conducătoare a societății.Potrivit prevederilor Constituției. Consiliul de Stat este organ suprem al puterii de stat cu activitate permanentă, subordonat Marii Adunări Naționale. Prin atribuțiile sale, Consiliul de Stat desfășoară o activitate de conducere a vieții de stat, sociale, economice și culturale de o mare însemnătate. în perioadele dintre sesiunile parlamentare. Consiliul de Stat asigură continuitatea în exercitarea la cel mai înalt nivel a outerii de stat, atit prin activitatea de legiferare, cit si prin celelalte funcții ce îi revin.Printre principalele atribuții pe care Consiliul de Stat le exercită în mod permanent sînt : stabilirea datei alegerilor pentru Marea Adunare Națională și consiliile populare ; numirea și revocarea conducătorilor organelor centrale ale administrației de stat care nu

tac parte din .Consiliul de Miniștri ; instituirea și conferirea decorațiilor; a- cordarea grațierii ; acordarea cetățeniei ; acordarea dreptului de azil ; ratificarea și denunțarea tratatelor internaționale, cu excepția acelora a căror. ratificare sau denunțare este de competenta M.A.N. acreditarea și rechemarea reprezentanților diplomatici ai României ; primirea scrisorilor de acreditare și rechemare a . reprezentanților diplomatici ai altor state ; reprezentarea țării în relațiile internaționale prin președintele Consiliului de Stat etc. în intervalul dintre sesiunile parlamentare, Consiliul

supuse Marii Adunări Naționale spre adoptare, la prima sesiune a acesteia. Consiliul de Stat. în întregul său și fiecare dintre membrii acestuia sint răspunzători in fata Marii Adunări Naționale oen- tru întreaga activitate desfășurată.în cadrul largii acțiuni de perfecționare a conducerii întregii vieți sociale inițiate de partid în ultimii ani a fost aplicat un cuprinzător ansamblu de măsuri vizînd creșterea rolului și atribuțiilor Consiliului de Stat care a devenit astfel — în cel mai adine întehes al cuvintului un organism deliberativ, de lucru, un dinamizator al întregii
REPUBLICA NOASTRĂ SOCIALISTĂ

Trăsături definitorii, instituții fundamentale (X)

CONSILIUL DE STAT
de Stat are, între altele, ea atribuții principale : convoacă în sesiuni Marea Adunare Națională ; numește Și revocă Consiliul de Miniștri, Tribunalul Suprem și procurorul general, atunci cînd M.A.N. nu se poate întruni din cauza unor împrejurări excepționale ; numește și r'evocă membrii Consiliului de-Miniștri la propunerea președintelui acestuia ; numește și revocă președintele și membrii Tribunalului Suprem ; dă legilor in vigoare interpretarea general-obligato- rie ; acordă amnistia ; controlează aplicarea legilor și hotărîrilor M.A.N., activitatea Consiliului de Miniștri, a ministerelor și celorlalte organe centrale ale administrației de stat, precum și activitatea Procuraturii etc.Consiliul de Stat își desfășoară activitatea pe baza și în limitele stabilite de Constituție, iar decretele cu putere de lege pe care Ie emite în intervalul dintre sesiunile parlamentare sînt

vieți sociale. Documentele Conferinței Naționale a P.C.R. din ’iulie 1972 au subliniat importanța sporită a rolului Consiliului de Stat in exercitarea funcțiilor de control ce revin, potrivit Constituției. orcanelor supreme ale puterii de stat cu privire la înfăptuirea legalității socialiste în toate domeniile vieții sociale.Unul dintre faptorii carș au contribuit în măsura decisivă la perfectionarea calitativă a activității Consiliului de Stat a fost hotărîrea Conferinței Naționale a P.C.R. din 1967 care. înlălurîod paralelismul ce se manifesta între activitatea organelor supreme de partid si de stat, a stabdit ca funcția de președinte al Consiliului de Stat să fie îndeplinită de secretarul general al partidului, in scopul de a asigura n» ducerea unitară de către Comitetul Central al partidului a întregii activități sociale și de stat, paralel cu reprezentarea

la cel mai înalt nivel pe plan internațional a politicii partidului si statului, îmbunătățirile aduse în ultimii ani activității si metodelor de muncă ale Consiliului de Stac. impulsul ce i-a fost imprimat de dinamismul, capacitatea organizatorică si perseverența proprii stilului de muncă al președintelui său. tovarășul Nicolae Ceaușescu. au creat condiții favorabile pentru o amplă și viguroasă afirmare a acesi.u.a ca organ suprem al puterii de stat.. Apar grăitoare în acest sens oro- funzimea cu. rare -int analizate sistematic cele mai importante aspecte ale vieții economice și sociale ; exigenta controlului exercitat asupra aplicării legilor în activ’tatea ministerelor, a Proc.uraLi- rii. Tribunalului Suorem, a altor organe nnfrale de stat, ca și asupra hn- tărîrilor organelor de stat locale : atenția cu care sint examinate concluziile prezentate de comisiile permanente ale Marii A- dunări Naționale, asupra proiectelor de decret? cu putere de lege supuse dezbaterii lor. ca și a a- nallzelor efectuate de acestea din însărcinarea Consiliului de 3t.at.La aceasta se a iaucă neobosita și ampla activitate desfășurata de președintele Consiliului de Stat în îndeplinirea înaltei sale funcții constituționale de a reprezenta țara noastră în relațiile externe, puternicul ecou internațional al vizitelor sale peste hotare, ca și al frecventelor sale contacte cu conducătorii altor sia- te — înscriindu-se ca un aport de excepțională însemnătate în afirmarea principiilor 'călăuzitoare ale politicii externe a României socialiste, cs și în creșterea br-ârigiului ei în lume.Prin atribuțiile ce ii revin și stilul său de lucru. Consiliul de Ștat reflectă în cel mm înalt grad profundul d tmocra- tism al orînduirii noastre sociale și de stat, vigoarea și fermitatea cu care statul nostru soc'alist iși exercită funcțiile ca principal instrument al făuririi noii orînduiri sociale, operă istorică realizată de poporul nostru sub conducerea încercată a Partidului Comunist Român. . *.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
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____  9

Cititorii au preluat
s

carnetul de reporter

O acțiune 
comercială

de mare popularitate

FaimaMai întîi aș vrea să anunț un fapt : de cu- rînd ne-am mutat în- tr-o hală nouă, 1 000 metri pătrați. Țesătoarele de covoare de la „Prodcomplex"- Tîrgu-Mureș și-au a- rătat bucuria realizînd al 300-lea metru pătrat de covor oriental peste plan. Mai exact, și-au îndeplinit angajamentul anual de a da în plus o producție marfă in valoare de jumătate milion lei.

de

Inscripție
la o fotografieTrimit în plicul alăturat și o fotografie. Cum însă un om nu poate fi cunoscut numai din „poză", mai adaug :• Nicolae Constantinescu are peste 20 de ani de minerit, aici, la Godeni la întreprinderea minieră Cî mpulung-Muscel.• A urcat prin propria-i destoinicie toate treptele profesiei din adine : ajutor de miner, miner, șef de echipă, brigadier.• în 1957, pentru tonele de cărbune scoase la „lumina zilei", pentru calitățile lui de om, minerii comuniști l-au primit în „familia comunistă" a minei.• Acum, împreună cu 50 de ortaci. lucrează la abatajul frontal 634/635, unde brigada scoate lunar din adincuri în jur de 500 tone de cărbune peste plan.• Mărturie pentru munca sa ? Cele 11 steluțe de fruntaș în întrecerea socialistă. Și, lîngă toate a- cestea, prețuirea din inimă de care se bucură.Cam atîtea am avut de adăugat la fotografia tovarășului nostru de muncă Nicolae Constantinescu. căruia doresc să-i spun și pe această cale un „noroc bun" mineresc.

Dan BEREVOESCU 
mecanic, 
mina Berevoiești, 
județul Argeș

liric

miinilor măiestreAș mai adăuga în „carnetul de reporter" numele surorilor Kun- Erzsebet, Ilona și Mar- git, care lucrează pe același război de țesut. De ce aceste trei surori ? Pentru că, mii- nile lor măiestre depășesc media de 7 200 noduri pe zi, „jucin- du-se“ pur și simplu cu zeci și zeci de culori din care se nasc superbele rientale. și-au ciștigat

meritată prețuire în Franța, R. F. a Germaniei, Spania, gia, Elveția,Brazilia. Faima lor măiestre se însă aici, pe Mureșului...
Bel-Austria, mîini- naște malul

Noutățile celor 
de la... noutăți

covpare o- Covoare ce o bine-,
Gizela VERES 
maistru la secția 
de covoare 
orientale 
„Prodcomplex" 
Tîrgu-Mureș

Șaisprezece ore
60 grade Celsiusîn rîndurile de mai jos vreau să înfățișez, așa cum mă voi pricepe, fapta maistrului comunist Constantin Vlădoiu, a sudorului Gheorghe Buștean și lăcătușilor-mecanici Dumitru Anghel, Gheorghe Dumitraș- cu și Gheorghe Popescu, de la șantierul termocentralei Rovinari-Rogojelu. Despre ' ce este vorba ? In plină funcționare, în cazanul nr. I care servește turboagregatul de 200 MV, a crăpat o conductă. Presiunea aburului mai sparge încă 7 conducte alăturate. Instalația este urgent oprită pentru remedierea defecțiunii. Condiții de lucru deosebit de grele din cazan (temperatură ridicată, praf, fum. gaze). In mod obișnuit, înlăturarea defecțiunii cerea cel puțin 6 zile de muncă. în primele patru zile cazanul trebuia să mometrul de mai mult de ci nd toți ceihotărît să intre în cazan. Blindajul frigea al naibii. înăuntru — zăduf cumplit. Cit pot rezista plămînii în această atmosferă încinsă ? Pauzele erau tot mai dese. Cei cinci însă nu se dau bătuți. 16 ore de lucru contjnuu, cu pauze scurte, tot mai scurte. în sfîrșit, totul este gata. Cazanul e pus în funcțiune și, o dată cu el, și turboagregatul nr. 1. Turboagregatul care produce 200

- — 0
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MW într-o singură oră. Cîți MW au fost aduși în fluxul electric al țării de către acești destoinici tovarăși de muncă ? Noi, toți, i-am felicitat și le-am urat noi succese în muncă. Deși, după spusa maistrului comunist Constantin Vlădoiu, ceea ce făcuseră ei „nu fusese decît o obișnuită sarcină de serviciu".
Constantin BURLAN 
locțiitor al secretarului de partid 
al I.T.C. Rovinari-Rogojelu

De citeva săptămini, geamurile secției construcții aveau „lumină veșnică". înăuntru lucrau cițiva dintre cei mai harnici și mai pri- cepuți muncitori de la „noutăți" ai uzinei noastre : echipele lui Nicolae Costca și Ion Manolescu, ma- trițerul Victor Badiu ș.a. Ieri s-au aflat mai multe despre primul lor succes : a ieșit de la montaj primul încărcător frontal de bușteni (1FRON), cu performanțe superioare din producția de serie. Virtuțile sale ? Dotat cu un inversor hidraulic și cu un nou tip de pompă hi- r încărcătorul de bușteniIFRON-2 are o mobilitate mai mare, schimbarea direcției de mers fâcindu-se fără solicitarea mecanismelor principale ; prezintă, de asemenea, rezistență și siguranță mai mare în exploatare.Iată „în premieră" și alte două vești din uzina noastră ; executarea în aceste zile a primului motofie- răstrău și a unui dispozitiv mobil pentru cojirea lemnului rotund, u- tilaje care contribuie la ușurarea considerabilă a muncii și la creșterea productivității în exploatările forestiere. Printre autorii lor — aceiași Victor Badiu, Nicolae Cos- tea și Ion Manolescu cu echipele lor.
Inginer
Constantin GH1ȚESCU
Grupul de uzine pentru utilaje 
și piese de schimb Sibiu
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J!MĂ OPRESC ASUPRA UNUI
SINGUR FAPT!...“se . răcească. Ter- control arăta ceva plus 60 grade Celsius, amintiți mai sus s-au Dacă spun că și la schefa noastră se muncește cu rivnă, se-nțelege, nu afirm nici o noutate. De aceea, mă opresc mai bine asupra unui fapt care să vorbească el singur.Din cauza alunecărilor masive de teren, magistrala de pompare a țițeiului a fost ruptă la punctul Chilii. Șuvoiul de țiței se vărsa în apa Zemeșului. în curgerea lui, pămîn- tul rupsese drumurile, legăturile telefonice. Două ștafete — este vorba de Nicolae Spătaru și Ion Chira

— au fost trimise rapid spre stațiile de pompare aflate la 20 km, pentru a opri țițeiul. O noapte întreagă, o echipă de oameni inimoși au dat bătălia cu pămîntul. au muncit fără întrerupere pentru înlăturarea avariei. Un efort încununat torată niciei.

Toate magazinele bucureștene, a- provizionate cu o gamă largă de mărfuri, cunosc în aceste zile o mare afluență de cumpărători. Ca in fiecare ân, în luna decembrie, tradiționala lună a cadourilor, se înregistrează și acum cote superioare la desfacerea produselor.Magazinele de specialitate și cele cu sectoare anume amenajate pentru vînzarea de aparate electrice și electrotehnice pun la dispoziția cumpărătorilor bucureșteni noile tipuri de frigidere cu compresor „Frigero", aspiratoarele de praf „Practic" și „Ideal", aparatele de radio portabile „Cora" și „Albatros" etc.Pentru amatorii sporturilor de iarnă, magazinele bucureștene o- feră diferite tipuri de schiuri, printre care „Turist", „Super" și „Start", patinele fixe și'cele reglabile cu cheie, săniuțele cu nume

sugestive „Baby" și „Pui". Solicitate sînt, de asemenea, ceasurile de mînă „Vostok", „Luci" și „Zarea", ceasul de buzunar „Molnia", aparatul foto „Liubitel 2", diferite mărci de stilouri, pixuri, mape și serviete.Pe lingă numeroasele modele noi de confecții și încălțăminte pentru toate vîrstele și preferințele, unitățile comerciale bucureștene au pus în vînzare, în sortimente variate, mănuși de piele, umbrele, cravate, fulare de mătase, eșarfe etc. Raioanele și unitățile cu articole cosmetice sînt bine aprovizionate cu apa de colonie „Eva sublim" și „Eva intim", pudre, creme, obiecte de podoabă. O atenție cu totul deosebită se acordă copiilor, cărora li se pot oferi, după vîrstă și gusturi, jucării (din lemn și din materiale plastice), jocuri aplicative mecanice, păpuși, cărucioare, ghetuțe moi, căciulițe și altele.

Revizor de cale ferată la districtul 2 Mizil, Ion Andrei asista la trecerea personalului 531)1 (București-Buzău). Deodată, la fereastra unui vagon a observat un pasager care-i făcea semne disperate, arătîndu-i să se deplaseze în direcția opusă. A pornit în direcția indicată. La o distanță de circa 800 metri, între șinele liniei ferate învecinate, se afla grav accidentată o fată în vîrstă de aproximativ 13 ani. Sosise la timp. A ridicat-o imediat de pe linie. Cîteva clipe mai tîrziu, trenul nr. 51044, care putea să o surprindă pe locul respectiv, avea... cale liberă. După aceasta, împreună cu Constantin Stănică, lucrător de cale și el, I.A.pînă la șosea, de unde a fost transportată la zii, aflîndu-se, oricărui pericol.
a dus victimaspitalul din Mi- acum, în afara

caniota

fărăcu o izbîndă. O izbîndă da- spiritului de abnegație, hăr-
Vasile CALMIC
Schela de extracție Zemeș, 
județul Bacău

Nu numai meșteri bum
5mul-acestSintem constructorii șantierului „Energoconstrucția" Govora. După cum se știe, pe platforma industrială de la Rm. Vîlcea, nouă ne-a revenit sarcina să executăm toate lucrările de punere în funcțiune a primelor grupuri românești de 50 MW pentru centrale termoelectrice. Lucrare nouă, care ne cerea să fim nu numai buni meșteri dar să spune, : capul treaga notez : înțeleg dividuală. Pentru că la fiecare fază a construcției hotărîtoare este inteligența vie, creatoare, a fiecăruia.

v ______

i în profesie, gîndim, cum se zi și noapte, cu nostru, la în- exccuțid. . Cînd să gîndim, sub- și gindirea in-

Rețineți unul tele exemple sens, cel al tului Dumitru lescu, a cărui complexă este rea executării uriașe turnuri cire. în ce exemplul ? S-a statat că tăierea manuală a plăcilor de azbociment pentru sistemele hidro , ale turnurilor de răcire necesită mult timp și forță de muncă. Plecînd de la acest neajuns, el ’ a conceput un circular portativ echipat cu un disc abraziv. Prin folosirea acestui mecanism, , numărul de muncitori necesari pentru efectuarea operației respective s-a. redus la jumătate, în

din în comunis-Rădu- brigadâ autoa- a două de ră- constă con- ,

vreme ce productivitatea a crescut de peste 2,5 ori.M-am oprit numai la un singur fapt. A- les din atîtea altele, care, direct sau indirect, a contribuit la realizarea planului a- nual ce i-a revenit colectivului nostru, cu 60 de zile mai devreme. Un succes pe care constructorii 1-av „zidit" cu propriile lor forțe, cu propria lor pasiune și dăruire.
Ilarie POPESCU
tehnician, 
secretarul 
organizației 
de partid, șantierul 
„Energoconstrucția" 
Govora

Cititorii noștri au preluat nu numai carnetul de reporter, ci și aparatul fotoreporterilor noștri. In imaginea de azi, inginerul ION TUDOR a surprins nou! magazin universal din lași

DRUMUL CU HÎRTOAPE■•'Pe o diStanță-de circa 800 m lungime,- in comuna.-.Fundulaa, județul Ilfov, sint situate o sumedenie de unități economice, printre care stația C.F.R., un siloz și patru depozite pentru lemne, cărbuni și alte materiale. Toate depozitele primesc și livrează un volum mare de produse agricole și materiale care însumează sute de mii de tone anual. Alte sute de mii de tone de sfeclă de zahăr, tofi, produse agricole manipulează în stația C.F.R. Și, ca la orige gară cu trafic intens, căile rutiere de acces sînt aglomerate. Grav este însă faptul că aici, pe porțiunea de drum amintită, cea mai solicitată din zonă, unde sînt concentrate u- nitățlle economice, se circulă cu chiu cu vai.

car-legume și alte se4e

• ;• rnr’.' .':6T • • I? "chiar pe' timp frumoși trece o dată la treabă Drumul, este atit de concretă ? Fiecare din- pi<w-de cieniv«lări,’.r.d<j-"'.1tre"conducătorii unită- gropi și hîrtoape incit pare mai degrabă un loc pentru o cursă cu obstacole. După cum spunea un șofer, cînd plouă mai mult, singurul mijloc care ar putea străbate această porțiune de „drum" este doar șalupa. Dar cum aici transportul mărfurilor nu este de imaginat decît cu mijloace obișnuite, singura soluție este repararea drumului. Simplu. Dar la Fundulea gospodarii comunei s-au obișnuit într-atît cu a- cest „aspect local", incit nu se hotărăsc să întreprindă nici un fel de lucrări de modernizare. Oare 12 ani de cînd se tot discută cum s.ă se facă drumul, „pe lat sau pe dungă", cu trdtuar sau fără, nu sînt destui pentru a se

ților economice locale și cei care îi tutelează așteaptă ca treaba să fie făcută de „ceilalți". Și lalți" sint toți la loc, nici grăbește.mai grăbi dacă ar fi să suporte pagubele din propriile buzunare... Ar fi cit se poate de normal ca forurile de resort județene să decidă cine și cînd să se apuce de lucru. Chiar și cele calcule arată că teriorările camioanelor, lor și altor de transport costul celor cîteva sute metri de drum.

cum „cei- un unul nu se Și ce s-ar

mai sumare de- provocate remorci- mijloa.ee depășescmodernizării de
Florea 
CEAUȘESCU
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| la volan

In apartamentul 68 din 
cui C. 2, de pe strada Karl

blo- 
... . Marx 

din Piatra Neamț, era mare ve
selie. Gazda, Elena Fica, avea, 
ca de obicei, musafiri. Deodată, 
la semnalul prelung al soneriei, 
s-a făcut liniate. Citeva clipe 
mai tirziu, pe una din ferestre 
zbura un morman de hirtii. Erau 
bani și 
multă 
avea 
însăși, 
duirea 
tru aceasta primea din .....___
jucătorilor o caniotă (recompen
să) care ajungea pină la 3 000 
lei pe lună. De astă dată, mu
safirii săi erau Dumitru Nechita, 
profesor la Școala generală din 
Stejaru (in decurs de un an a 
pierdut la pocher 15 000 lei), Du
mitru Riglea, operator chimist, 
Constantin Popescu, planificator 
principal la direefia județeană 
de poștă și telecomunicații, ve
terinarii Alexandru Humă și 
Sandu Costache și pensionarii 
Alexandru Călugărița și Ițic A- 
bramovici. Toți șapte, și cu gazda 
opt, iși așteaptă acum „ciștigulr 
ct li se cuvine.

: ...cărți de joc ! De mai 
vreme, E. F., așa cum 

să recunoască apoi ea 
„se specializase" in găz- 
jocurilor de noroc. Pen- 

partea

Nesăbuința
9

într-una din serile trecute, conducătorul auto Constantin Gheorghe de la întreprinderea intercooperatistă Buzău transporta de la lucru spre casă circa 30 de muncitori. O cursă care — șe înțelege — îl obliga să circule cu maximum de grijă. De îndată ce s-a urcat însă ia volan, C. Gh. a lăsat această grijă pe seama... celorlalți șoferi, cir- culînd neregulamentar, pe mijlocul benzii de asfalt. La un moment dat. i-a apărut în față un autocamion condus de Ion Lun- gu, de la cooperativa agricolă de producție Pîrscov, și cum nici acesta nu l-a putut ocoli, a intrat în el. Bilanțul accidentului este tragic : un pasager a decedat, iar alți 13 au fost răniți (dintre care 3 grav).
„Descurcare

In vederea participării 
la tragerile la sorți pentru 

trimestrul 1/1973 
ale C. E. C.

DEPUNERI PE LIBRETUL 
DE ECONOMII CU DOBINDA 

ȘI CÎȘTIGURI 
IN AUTOTURISME...Casa de Economii și' Consemna- țiuni face cunoscut celor interesați că pot efectua depuneri pe libretul de economii cu dobindă și cîștiguri în autoturisme, în vederea participării la tragerea la sorți pentru primul trimestru al anului viitor.Libretele de economii cu dobindă și cîștiguri în autoturisme, nominale, se emit de 'toate unitățile C.E.C. proprii, iar depunerile ulterioare se efectuează la unitatea care a emis libretul și la celelalte unități C.E.C. proprii din aceeași localitate cu unitatea emitentă. Titularii libretelor de economii cu dobindă și cîștiguri in autoturisme beneficiază și de dobînzi.

...ȘI PE LIBRETUL 
DE ECONOMII 

PENTRU TURISMAmatorii de drumeție pot efectua în această perioadă depuneri pe libretul de economii pentru turism, cu drept de participare la tragerea la sorți pentru trimestrul 1/1973.După cum se știe, libretul de economii pentru turism oferă titularilor :— cîștiguri în excursii în străinătate organizate de O.N.T. ;— cîștiguri în bani pentru organizarea de excursii individuale în străinătate ;— dobînzi.Libretele de economii pentru turism se emit de filialele și agențiile C.E.C., iar depunerile ulterioare se pot efectua la unitatea C.E.C, care a emis libretul și la celelalte unități C.E.C. proprii din aceeași localitate cu unitatea emitentă a libretului.

Eram la Tg. Jiu la cîteva zile după ce au fost date publicității documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din 20-21 noiembrie, amplu și mobilizator program de lucru al întregii țări, dar și al fiecărui comunist, al fiecărui om al muncii. Activiști de partid, muncitori, ingineri, tehnicieni din unitățile economice ale municipiului, diferiți alți oameni cu care am discutat aici erau preocupați să găsească cele mai bune căi de îndeplinire a măsurilor elaborate de plenară.— Tocmai apăruseră documentele plenarei, iar pînă la data cînd a fost convocată conferința organizației noastre de partid mai rămăseseră două zile — spunea tovarășul ing. Constantin Călugăru, secretarul comitetului de partid de la C.E.I.L. Timpul foarte scurt se cerea folosit din plin. Mai mult, am’înțeles că trebuia să acționăm în funcție de sarcinile care se puneau în documente. O dată cu studierea amănunțită a expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu și a hotărîrilor adoptate de plenară, am trecut și la stabilirea, pe loc, a măsurilor practice dc înfăptuire a sarcinilor. Problemele mari, puse pe ansamblul economiei naționale au fost disecate amănunțit și raportate la sarcinile specifice ale organizației de partid din combinat.Ni se pune la indemină hotărirea conferinței de partid. Angajamentul de a îndeplini cincinalul înainte de termen și a ridica eficiența întreg, i activități economice are în această hotărîre suporți riguros calculați-: numai pe seama antrenării largi a corpului de cadre tehnice șl economice la elaborarea unor studii de raționalizare a producției și de aplicare a tehnologiilor noi se prefigurează ridicarea productivității muncii în 1973 cu 6,2 la sută și m 1974 cu 6.6 la sută ; prin îmbunătățirea calității producției se va asigura livrarea în plus la export, în fiecare an, față de 1972, a unor produse cu o valoare de o jumătate de milion lei valută.Nici un cuvint de prisos, nici o generalitate. Totul este, conceput clar, concis, la obiect. Pentru fiecare dintre măsuri — fie că vizează reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție marfă. îmbunătățirea ritmicității producției, folosirea mai bună a capacității utilajelor sau alte laturi esențiale ale activității — sînt stabilite termene și responsabilități precise de îndeplinire. Comuniștii au gindit cum și in ce fel pot 

acționa, și au conceput și direcțiile principale de acțiune. A devenit mai intensă și mai „la obiect" activitatea agitatorilor celor 27 de organizații de bază de aici. La locurile de muncă de la fabricile de mobilă, parchete, cherestea, de la atelierul mecanic, în preajma mașinilor. pretutindeni sint confruntate rezultatele de pînă acum — in general bune — cu resursele încă mari de valorificare superioară a masei lemnoase.Cine a fost cu cîteva zile în urmă în aceste fabrici și a revenit Ia puțin timp poate observa prospețimea agi
PENTRU ÎNDEPLINIREA HOTĂRÎRILOR PLENAREI

C.C. AL P.C.R. DIN 20—21 NOIEMBRIE

Fiecare zi - un moment de vîrf 
al muncii politice

tației vizuale, în sensul că lozinci vagi oriunde și oricînd valabile, de felul celei care îndeamnă „Să realizăm cît mai multe economii", au fost înlocuite cu chemări concrete, mobilizatoare : „Știați că o tonă de deșeuri costă 110 lei ? Transformind deșeu- rile în plăci aglomerate — aceeași cantitate de material costă 380 lei. Să contribuim prin toate mijloacele la valorificarea superioară a masei lemnoase !“. Lîngă mașina timplarului Ilie Codiță de curînd sărbătorit cu prilejul împlinirii a zece ani de muncă neîntreruptă la aceeași mașină și pentru exemplul lui de disciplină oferit în tot acest timp, am citit pe un panou : „Angajamentul meu zilnic : realizarea în plus a 60 de repere".Prin urmare, agitatorii, formele a- gitației vizuale urmăresc să arate fiecărui muncitor cum și ce are de făcut, să-l convingă că de munca și rezultatele lui depind, în cele din urmă, și succesele de ansamblu ale 

coiectivului. Și astfel apar inițiativele. Sub impulsul unei asemenea munci politice vii, un colectiv, din care fac parte inginerii Ilarion Desculțu, Gheorghe Cocoș. Grigore Cîrstea, maistrul Petre Pîrvan, muncitorul Vasile Drumen, a trecut Ia reproiec- tarea unor produse de mobilă curbată în vederea reducerii consumului de lemn. La măsura aceasta, a cărei eficiență în anul 1973 este estimată la circa 2 milioane lei, se adaugă valorificarea unor deșeuri de la fabrica de placaje, ceea oe va aduce, de asemenea, în contul de eficiență alți circa 200 000 de lei.

Asemenea organizației de partid de la C.E.I.L., și, în alte unități economice din Tg. Jiu — la Fabrica de confecții, la Combinatul de materiale de construcții-Bârsești, în unitățile comerciale ale municipiului ș.a. — comuniștii au trecut operativ la organizarea muncii practice, concrete pentru înfăptuirea hotărîrilor . plenarei C.C. al P.C.R. A devenit bine cunoscută in toate secțiile fabricii de confecții inițiativa ajutoarei de maistru Maria Mocioi, de a lucra o zi pe lună cu ață economisită. Pentru generalizarea aplicării inițiativei, agitatorii desfășoară o vie muncă de convingere de la om la om. Cît va economisi în acest fel fiecare muncitoare ? La cît se pot ridica economiile pe secții, pe fabrică, intr-o zi. intr-o lună, intr-un an ? Iată întrebări la care caută ei să răspundă. Adaptînd această inițiativă la condițiile specifice secției de croit, aici se discută frecvent despre posibilitatea ca prin economisirea numai unui milimetru 

de țesătură pe fiecare produs să rezulte o economie de 3 100 ml de diverse țesături pe an. Semne încurajatoare în această privință sînt oferite în cele zeoe luni din acest an cînd, astfel, au fost obținute economii de 388 000 lei.Teritoriul investigațiilor noastre s-a extins asupra cîtorva din cele mai reprezentative unități economice din Tg. Jiu și din alt motiv. .Unde în altă parte dacă nu aici trebuie să se găsească, cu deosebire, în aceste zile, principalul loc de muncă și al tovarășilor de la comitetul municipal de partid ? Am căutat, deci, să aflăm 

cum îndrumă, în ce fel ajută secretarii și membrii biroului comitetului municipal organizațiile de partid, la locul lor de muncă, pentru ca a- cestea să treacă fără întîrziere la a- plicarea concretă a programului stabilit de Plenara C.C. al P.C.R. din 20—21 noiembrie a.c. Dar cu tot timpul care a trecut de la publicarea documentelor plenarei, ne-a fost practic imposibil să găsim răspuns acestei întrebări. Secretarii comitetelor de partid de la Combinatu’ de materiale de co'nstrucții, C.E.I.L., Fabrica de confecții și din comerț ca și alți membri ai acestor comitete, nu și-au putut aminti ca, în ultimul timp — exoeptind, bineînțeles, conferințele de partid — un secretar sau membru al biroului comitetului municipal de partid să fi venit în organizațiile de bază din unitățile lor pentru a sprijini în mod practic, în mijlocul oamenilor, la locul lor de muncă, acțiunile pe care ei le desfășoară.

— Am primit o notă telefonică — își amintește tovarășul ing. Constantin Călugăru, secretarul comitetului de partid de la C.E.I.L. în felul acesta, de la comitetul municipal de partid ni s-a indicat să afișăm ziarul cu documentele plenarei, să le citim la stația, de radioficare...Curios lucru : la conferința organizației de partid de la C.E.I.L. au participat patru tovarăși de la comitetul municipal de partid. Cind est? vorba de a ajuta concret la organizarea practică a activității de îndeplinire a unor hotăriri de o asemenea importanță cum sînt cele elaborate de recenta plenară a C.C. al P.C.R., tovarășii de la Comitetul municipal de partid Tg. Jiu, în loc să ajungă acolo unde hotărîrile capătă întruchipare în fapte, trimit note telefonice.Evident, înlăturarea acestor neajunsuri din stilul de muncă al comitetului municipal de partid ar face ca rezultatele bune în mobilizarea tuturor resurselor la înfăptuirea hotărîrilor plenarei să fie amplificate, în legătură cu aceasta, în încheierea investigației noastre, am solicitat opinia tovarășului Gheorghe Paloș, prim-secretar al Comitetului județean Gorj al P.C.R., care, printre altele, ne-a spus :— Preocuparea de căpetenie a tuturor organelor și organizațiilor noastre de partid este, în aceste zile, ca pretutindeni să se acționeze concret, direct, nemijlocit, pentru îndeplinirea în condițiile cele mai bune a sarcinilor adoptate de plenara C.C. al P.C.R. Ceea ce se impune esite să încetățenim peste tot convingerea că hotăritoare sint faptele, contribuția efectivă a fiecărui comunist, a fiecărei organizații de partid, a tuturor oamenilor muncii. Rezultatele bune obținute de colectivele unor unități economice sînt un început care se cere dezvoltat, consolidat. în ceea ce privește activitatea corni iotului municipal de partid, vom insista prin măsuri eficace asupra laturilor susceptibile de a fi încă mult perfecționate, cu deosebire stilul de muncă, astfel incit acest organism să acționeze cu mult mai multă vigoare, în mod practic și cu inițiativă, să-și deplaseze centrul de greutate al îndrumării, ajutorului în unitățile economice, în mijlocul oamenilor.
Constantin MORARU 
Mihai DUMITRESCU

tul"»
De cițiva ani, lui I. Thana din 

Brașov, deși nu lucra nicăieri, 
ii mergeau toate din plin. 
Făcea el ce făcea și „se des
curca" mai mult decit bine. De 
la inginerul Otto Schmidt din 
Zărnești a încasat 10 000 lei. De 
la Ecaterina Patyanschi din 
București — 33 000 lei. De la Lu
dovic Simonis din Sibiu — 23 000 
lei. Și lista ar putea continua cu 
multe alte nume și... sume de 
zeci de mii de lei. Ce a oferit 
I.T. în schimbul acestor bani ? 
Pare incredibil, dar realitatea a- 
ceasta e : promisiuni și numai... 
promisiuni ! Aprobări pentru di
verse acte, introduceri de re
cursuri in supraveghere, grațieri 
ș.a.m.d. Toate urmind să fie do- 
bindite prin eludarea legii. Dar, 
după cum era de așteptat, rind 
pe rind, cei ce au făcut tîrgul 
cu el pentru astfel de servicii 
aveau să constate că au plătit 
„avansurile" in zadar. In ce-l 
privește pe I.T., de curînd el a 
fost condamnat la cinci ani în
chisoare. Un epilog previzibil 
care confirmă, încă o dată, 
unde-i lege nu-i tocmeală.

că

Diplomă 
centenarăMuzeul sătesc din Monor (Bis- trița-Năsăud) a intrat de curînd în posesia unui document prețios. Este vorba de o diplomă de doctor în matematici acordată unui candidat originar dm acest sat — profesorul Paul Tanco, fost director al liceului grăniceresc din Năsăud — de către „Ca- rola Francisca Universitas Grae- ciensis" din Graz. Obținînd-o la 14 decembrie 1872, se pare că Paul Tanco devenise posesorul uneia dintre primele diplome de doctor în matematici atribuite unui profesor român.Rubrică redoc’o'ă de 

Dumitru HRCOB 
Gheorohe DAVID 
și corespondenții „Scînteii"

/
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pagina economică
-  ni i Tr-Tinr iihiium hiiii ij i.. i im—ibii iiiwwrBiT"TiMwrw'im   iiirii'imrrwrrowm”r“iiiiHiiiiiiiii  ii    în contextul exigențelor pe multiple planuri ale anului viitor — an hotărîtor pentru realizarea înainte de termen a cincinalului — grija față de buna gospodărire și amplificarea patrimoniului socialist se înscrie ca o preocupare de prim ordin a conducătorilor de întreprinderi și centrale. „Prin bugetul de stat și planul financiar pe 1973 — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din 20—21 noiembrie a.c. — se prevăd măsuri severe de economii, dar doresc să menționez, în fața plenarei, a tuturor tovarășilor prezenți, că apreciez aceste măsuri încă insuficiente și apelez la toate organismele noastre să acționeze cu fermitate împotriva risipei mijloacelor materiale și bănești, să închidă diferitele portițe prin care se irosesc mijloacele întregului nostru popor și prin care unii își creează surse și venituri fără muncă, încâlcind astfel, de fapt, principiile de repartiție ale societății noastre socialiste". în lumina acestor prețioase aș dori refer la tățile de a acțiunii pîrghii de eficiență în gestionarea avutului obștesc — și anume,. Ia evidența contabilă, oglindă care arată cum sînt utilizate mijloacele materiale și bănești ale întreprinderilor.Experiența celor mai multe tăți demonstreazăi măsurilor corectă și s-a putut

a sarcinilor de producție, adică cu ce costuri, la ce nivel de rentabilitate și eficiență se obține producția. Un aspect esențial deci, care se cere înțeles bine, este necesitatea întocmirii corecte a documentelor justificative pentru fiecare operație în parte și pe baza cărora să se poată stabili in orice moment responsabilitățile și modul in care a fost respectată legea, în cazul unei operații sau al alteia. Din acest punct de vedere, greșit s-a procedat la întreprinderea de materiale de construcții Bîrcea-Deva, de pildă, unde pentru mijloacele fixe obținute pe calea investițiilor, sau prin transfer,

bizare, cu consecințe directe asupra situației economico-financiare. La Fabrica de ciment din Medgidia, bunăoară, ca urmare a efectuării necorespunzătoare a controlului preventiv, furnizorii au fost transformați în debitori ai întreprinderii, deci, în locul unor obligații de plată, întreprinderea avea, după cum reieșea din evidență, drepturi de încasat.Un rol esențial îl are evidența contabilă și în urmărirea cheltuielilor de producție, a rezultatelor financiare, cunoscut fiind faptul că, în condițiile stabilirii corecte a prețului de cost, se asigură o determinare reală a beneficiului înscris în

de geamuri din Mediaș, Uzina mecanică Sibiu, întreprinderea „1 Iunie" din Timișoara nu au fost stabilite atribuțiile ferme ce revin fiecărui lucrător din compartimentul contabilității și, ca atare, nu întâmplător, în aceste unități pot fi întâlnite dese cazuri în care lucrările contabile sînt executate tardiv și incorect. Firește, determinarea atribuțiilor amintite nu trebuie să se limiteze doar la partea care vizează latura tehnică a contabilității, a evidenței în general, ci și la îndatorirea de a semnala oricare aspecte de lipsă a simțului gospodăresc, de irosire sau cheltuire
La uzina „Tractorul"-Brașov

indicații, să mă posibili- întărire unor mare

Realitatea întreprinderii 
în oglinda evidenței

contabile
ClTEVA OPINII PRIVIND CREȘTEREA EFICIENTEI

ACESTUI INSTRUMENT IN BUNA GESTIONARE

A AVUTULUI OBȘTESCuni- economice că, luate„Ia promova ... _______vență spiritul gospodăresc la fiecare loc de muncă, a fost posibil ca, pe de o parte, să se stabilească mai lesne cauzele care determină apariția unor fenomene negative și, pe de altă parte, să fie trași la răspundere cu promptitudine cei care se fac vi- novați de risipă, de păgubirea avutului obștesc. Remarcăm aici exemplul Centralei industriei pielăriei si încălțămintei, Centralei industriale a confecțiilor și tricotajelor, al Grupului industrial de lacuri și vopsele, toate din Capitală, „înfrățirea" din Oradea, utilaj minier din orașul Groza, unități care — dispunînd de un sistem informațional contabil bine pus la punct — pot conduce în mod corespunzător activitatea pro- •ductivă.Care sînt cerințele evidenței con-* labile Si cum pot, firttâS împ.limtp ?* In primul rînd. evidența trebuie să asigure cunoașterea operativă nu numai a modului de îndeplinire cantitativă a planului, ci și a condițiilor economice și financiare de realizare

drept urmare a pentru ținerea zi" a evidenței, cu consec-

al uzinei Uzinei de Dr. Petru

nu s-au încheiat procesele verbale de recepție, ori acestea s-au întocmit incorect. Asemenea neajunsuri în evidența contabilă generează consecințe asupra justei determinări a amortismentului și, implicit, a prețului de cost și realizărilor financiare.Desigur, întocmirea legală a documentelor contabile nu are nimic comun cu „formele în regulă", prin care se încearcă uneori acoperirea unor ilegalități sau a urmărilor u- nui slab spirit gospodăresc. în acest sens, se cere din partea contabilității să reflecte obiectiv situația patrimonială a oricărei întreprinderi sau instituții, să oglindească realist rezultatele obținute. De altfel, prin lege s-a prevăzut în mod expres că e- vidența contabilă trebuie să asigure identificarea la timp a deficiențelor în gestionarea unităților, pentru a fi luate măsuri cu caracter preventiv ■în scopul desfășurării corespunzătoare a activității economice și financiare. Controlul preventiv și-a dovedit din plin eficiența mai cu seamă în întreprinderile și centralele unde s-au înființat compartimente specializate în această direcție. A- colo unde acest control este formal, se ajunge la fenomene de-a dreptul

bilanț. Beneficiul trebuie să reflecte, in exclusivitate, efortul real al întreprinderii respective, fără a fi viciat de „artificii de ordin contabil". Re'curgîndu-se la asemenea artificii, la întreprinderea județeană de con- strucții-montaj Bistrița, datorită stabilirii eronate a cotei lunare de repartizare a cheltuielilor de transport- aprovizionare, au fost diminuate cheltuielile de producție și, implicit, s-a denaturat rentabilitatea a- cestei unități economice.Pornindu-se . de la principiu,1 că cine conduce trebuie să și controleze și, deci, să dispună de instrumentele de cunoaștere a situației e- conomico-financiare, conducătorii centralelor, combinatelor și întreprinderilor răspund, potrivit legii, de organizarea evidenței la fiecare loe de muncă, în ateliere, secții, fabrici și la nivelul unităților respective. Prima cerință care trebuie respectată în acest scop constă în repartizarea foarte precisă a atribuțiilor și fixarea cit mai amănunțită a responsabilităților fiecărui salariat din compartimentul financiar-conta- bil, a celor care gestionează și manipulează bunurile materiale și financiare. In caz contrar, consecințele nu întârzie să apară. La Fabrica

ilegală a fondurilor. Numai în felul acesta, fiecare salariat al compartimentului financiar - contabil își poate aduce o contribuție efectivă la bunul mers al activității unității din care face parte. Modalitățile de' valorificare a informațiilor furnizate de contabilitate sînt practic nelimitate. întru- cît se referă la toate procesele patrimoniale. E- sențial este ca în toate întreprinderile să se asigure fructificarea posibilităților existente în acest sens, un control permanent asupra mișcării fondurilor materiale și bănești, depistarea rezervelor interne în vederea valorificării lor, de natură să genereze orește- rea eficientei întregii activități. De mare însemnătate- in acest scop este înfăptuirea sarcinilor trasate de conducerea partidului referitoare ta raționalizarea evidenței, Astfel, pe baza propunerilor făcute de specialiștii din întreprinderi, centrale, ministere și bănci, Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul de raționalizare a evidenței financiar-contabile, prin care se preconizează sporirea rolului acestei evidențe, simplificarea și tipizarea formularisticii, stabilirea precisă a circuitului documentelor.Este în interesul oamenilor muncii, al tuturor, ca eforturile care se depun pentru sporirea producției, a- dincirea laturilor calitative ale activității economice să determine o creștere nemijlocită a avuției obștești, a venitului național. De aceea, în toate întreprinderile trebuie promovat în mod susținut spiritul gos-, podăresc în administrarea fondurilor materiale și bănești. Iar suportul material al acestei acțiuni trebuie să -fie datele evidenței contabile, ale unei asemenea evidențe care să re-, flecte direct, real și operativ procesele economice, rezultatele activității productive.
Dr. Decebal 11RDEA
director în Ministerul Finanțelor

Ergonomia
a devenit realitate
în secția șasiu a u- zlnei „Tractorul" din Brașov, ergonomia a devenit o realitate. Care este semnificația acestui fapt ? în condițiile producției moderne, cind se înregistrează o accentuatăcreștere a gradului demecanizare și automatizare a lucrărilor,munca devine tot mai complexă. Organizarea ei în mod științific s-a impus pentru colectivul acestei unități ca o cerință vitală în vederea sporirii continue a productivității muncii, creșterii eficienței e- conomice. Măsurile a- doptate în acest sens au urmărit ca în secția șasiu, raportul om- mașină să fie astfel dimensionat, incit cu eforturi fizice minime să fie obținut maximum de randament. în acest scop, fluxurile

tehnologice pentru e- xecuția celor șase repere din producția secției au fost raționalizate, prin reamplasa- rea mai judicioasă a utilajelor și optimizarea transporturilor in- teroperații. Ca urmare, productivitatea muncii a înregistrat un spor de 30—40 la sută. „Statul major" al preocupărilor de această, natură l-a constituit atelierul de autoutila- re. Maistrul Precup loan și montării Erge Elemer și Petre Hădă- rău elaborează o nouă soluție tehnică, menită să contribuie la automatizarea și semiauto- matizarea unor lucrări (în fotografia de sus). Consecințele imediate ale aplicării acestei soluții rezidă în sporirea zonei de servire a mașinilor. încă din prima etapă, un

număr de 12 mașini- unelte au fost servite de 6 muncitori. Iată-1 în fotografia din stingă pe unul din muncitorii fruntași ai acestei secții doborînd un adevărat record : numărul mașinilor la care lucrează este de 4. Linia de producere a carcaselor mari, altădată o sursă de neajunsuri care diminuau realizările secției, a devenit o linie model în urma aplicării complexului de măsuri ergonomics. Strungarul Petre Militaru (fotografia din dreapta) este unul dintre muncitorii acestei secții care își depășește cu regularitate sarcinile de producție, printr-o mai bună organizare a locului de muncă.Foto: M. ANDREESCU

Realizări
pe șantierele 
de investiții 

din agricultură
BIHOR• La Palota, lingă Oradea, a intrat recent in funcțiune o fabrică de nutrețuri combinate cu o capacitate de 140 000 tone a- nual. Utilajele din dotare sînt în cea mai mare parte produse in țară. Semnificativ este faptul că deși noua fabrică de nutrețuri are o capacitate de două ori mai mare față de cele existente pină in prezent în județ, numărul de muncitori .care o deservesc este de trei ori mai mic. Acest lucru se dâtorește gradului ridicat de automatizare și mecanizare a operațiilor din procesul tehnologic.
NEAMȚ• La Piatra Neamț a fost dată în folosință, cu 20 de zile mai devreme, o fermă de pui de carne. Această unitate, cu o capacitate anuală de 486 000 de pul, va asigura necesarul de carne de pasăre pentru populația întregului județ.
GALAȚI• La Complexul avicol din Galați a fost dat în exploatare cel mai mare abator pentru păsări .clin țară. întregul utilaj este' conceput și fabricat in întreprinderile noastre de specialitate. Gradul înalt de mecanizare. și autpmâțizare al proceselor tehnologice asigură o productivitate ridicată și o calitate superioară a produselor.
TIMIȘ• Anul acesta, în județul Timiș, au fost scoase de sub excesul de umiditate mai bine de 13 000 ha terenuri agricole, suprafață de aproape două ori mai mare decit prevedea programul județean de îmbunătățiri funciare. Valoarea lucrărilor de hidroameliorații realizate pină acum de sătenii din județul Timiș se ridică la 30 milioane lei, cu 7 milioane lei mai mult decît era prevăzut în angajamentul pe întregul an. In prezent, la Găvojdia. Mașloc și,tp. altț tatâkup* din județ, țăranii dbbp'eratOl’i mi trecut la executarea de terasamente, canale de desecări și la alte lucrări de îmbunătățiri funciare înscrise în programul județean, stabilit pentru 1973.

CÎND APRINDEȚI LUMINA 
ÎN APARTAMENTUL 
DUMNEAVOASTRĂ...

Sintem In lărgimea cîmpului, dincolo de Alexandria. Vîntul sună în harpa conductorilor de înaltă tensiune, adevărate odgoane întinse între stâlpii 'de oțel, care trasează drumul milioanelor de „herghelii albe" ce în cu- rînd vor trece pe aici, prin noua magistrală electrică de 220 kV București — Giurgiu — Turnu Măgurele, ton Manciu are 34 de ani. Jumătate din ei și i-a petrecut la trustul „E- lectromontaj" din București. A coborit în mai puțin de un minut de pe vîrful amețitor al stâlpilor, împreună cu încă alți doi muncitori, liniorii Dumitru Radu și Marin Iepure, din echipa sa de 10 oameni pe care o conduce de mai bine de un deceniu, executase acolo ultimele finisări la încă un tronson al traseului pe care, astfel, îl termina cu două săptămîni mai devreme.— De ce-i așa mare graba ? — îl întrebăm pe șeful de echipă.— Pentru că în recenta adunare de alegeri, comuniștii au hotărît ca întreaga lucrare (montarea conductorilor de pe întregul traseu amintit) să fie încheiată cel mai târziu pină la 20 decembrie, in loc de sfîrșitul lunii, după cum prevede planul.— Și se va putea îndeplini această hotărâre ?— Cum să nu, avem doar oameni de nădejde, intervine șeful de lot, maistrul principal Traian Necula, veteran în această meserie. Eu cred că și termenul de 20 decembrie poate fi devansat....Trustul „Electromontaj" din Capitală are vîrsta republicii. De atâta vreme lucrează în cadrul trustului și ing. Pavel Vicol, în prezent director cu resortul de cercetare și dezvoltare. A fost primul șef de șantier de la cea dinții linie electrică de 110 kV,. construită in anii noștri, linia Cluj — Cîmpia Turzii. în marea operă de electrificare pe care a cunoscut-o țara, în acest sfert de veac, colectivele de mii și mii de muncitori, maiștri, ingineri și

proiectanți din unitățile trustului au o contribuție deosebită. Vreo trei mii dintre ei insă au o meserie mai aparte, am zice înrudită cu cea a zburătorilor, o meserie care este, realmente, doar la îndemî- na temerarilor. Aceștia sînt liniorii. Locul lor de muncă : între cer și pămînt ; deasupra piscurilor înzăpezite, cînd frigul lipește palmele de conductori sau de scule ; ori pe arșițe sau pe ploi : deasupra prăpăstâi-

zile față de termen, la Lotru, primul hidroagregat din cele trei de 170 MW fiecare, a fost racordat la sistemul energetic național.— Vestea asta ne bucură, aprecia ing. Pavel Vicol, dar îndeobște pe șefii de echipă : Ion Breazu. Dumitru Godeanu, Marton Ko- loman, Vasile Popescu, Gheorghe Voicu, Augustin Stanciu, pe maiștrii Virgil Ghiauș, Martin Botesch, Nicolae Bunaciu. Aurel

Liniorii... între cer și pămîntlor sau a rîurilor. Programul lor de lucru : zi-lumi- nă. Dacă am însuma lungimea conductorilor montați pe liniile electrice aeriene din țară, în acest sfert de veac, ar rezulta un fir care ar putea înconjura mai mult de o dată pămintul pe la Ecuator. Și anul acesta, pe trei trimestre, realizările obținute de trust sînt semnificative : la producția finită, planul a fost îndeplinit în proporție de 101,7 la sută, la productivitatea muncii — de 102,7 la sută, la beneficii de 100,9 la sută, în ceea ce privește lunile octombrie și noiembrie e de-ajuns să arătăm că s-a muncit astfel îneît s-au creat condiții pentru realizarea sarcinilor anuale de plan mai devreme cu cîte- va zile. Va fi omagiul întreprinderilor de electromontaj adus jubileului republicii.Mai devreme cu 40 de

Mindrilă. pe inginerul Petre Bălașa...— De ce, îndeobște, pe ei ?— Pentru că ei se numără printre cei 300 de liniori care, in cinstea celei de-a XXV-a aniversări a republicii, au terminat, înainte de termen, linia aeriană de 220 kV Lotru — Sibiu. Prin această linie — adevărată premieră în construcțiile de acest gen din țară — centrala electrică Ciunget a fost racordată la sistemul energetic național.— Și unde sînt acum a- cești bărbați ?— O parte, la construcția noului complex hidroenergetic Sebeș ; alții, pe platforma industrială Govora. Vreți să cunoașteți un om deosebit ? Linior. Echipa lui e, într-un fel, o echipă de șoc : prezentă acolo unde-i mai greu. Biografia de șantier a acestui linior se împletește strins cu

construcțiile platformelor industriale de pe cuprinsul țării, din ultimii 17 ani. A lucrat lâ Porțile de Fier, și a format multi muncitori de elită, unii au ajuns șefi de echipe, maiștri, chiar ingineri. Un om care, din colectivul echipei sale, a făcut o școală de educație comunistă.— Cine este acest linior ?— Este Ion Manciu.Așa am ajuns la el, la Alexandria.Discutăm cu maistrul Necula ; -se cunoaște cu Manciu din 1956, încă de la construcția liniei electrice Paroșeni — Bărbătești.— Cîți conductori o fi montat Manciu cu echipa lui, pină azi ? E‘ greu de socotit. Cred că ar înconjura țara. Este cea mai bună echipă din întreprindere la lucrările de acest fel.Aflăm o întâmplare. Manciu și echipa sa se găseau la o lucrare urgentă, de pe linia electrică magistrală de 400 kV Rovinari — București. Era ora 5 dimineața. Atunci s-a pornit ploaia ; stropii, mari cît alunele. Dar lucrarea trebuia cu orice preț terminată pînă a doua zi dimineața. Oamenii au rămas mai departe pe stîlpi. Ploaia nu. i-a iertat nici o clipă. La ora 23,00. echipa își îndeplinise misiunea primită. Doar atunci au coborit oamenii lui Manciu de pe stâlpii de oțel.— A doua zi dimineața, ce-ați făcut ?— Ce facem în fiecare zi...— Ce-o fi oare curajul la om. Ioane ? îl întreabă maistrul.— E ceva ca meseria noastră.Se uită apoi către seme- ția stilpilor de care se desparte. Zice : Mîine o să fie vremea bună de lucru. Mîine lucrăm la Giurgiu. La magistrala electrică București — Giurgiu — Turnu Măgurele...Cind aprindeți lumina în apartamentul dumneavoastră, gindiți-vă o clipă și la acești oameni destoinici, curajoși.
Sever LIIAN

în anul viitor, așa cum s-a subliniat la Plenara din noiembrie a C.C. al P.C.R., va trebui să se realizeze o producție de 17.3 milioane tone cereale, 6,5 milioane tone sfeclă de zahăr, 3,8 milioane tone legume, 4,1 milioane tone cartofi, precum și cantități mari de struguri și fructe. La plenară s-a subliniat în mod deosebit necesitatea sporirii producției de cereale. în special de porumb, cultură la care urmează să se obțină o recoltă globală de circa 10 milioane tone. Producțiile planificate se vor realiza pe baza creșterii randamentului la hectar, ceea ce presupune, între altele, respectarea cu strictețe a tehnologiilor fiecărei culturi.înșămînțarea cerealelor de toamnă și efectuarea arăturilor pe terenurile care urmează a fi cultivate cu prășitoare și cereale de primăvară au constituit primii pași în direcția realizării producțiilor prevăzute a se obține în anul viitor. Ținîndu-se seama de condițiile mai dificile de lucru din campania agricolă de toamnă, de faptul că griul a fost însămințat n-u pe terenurile care au fost rezervate inițial, ci unde s-a putut, se impune aplicarea unor măsuri speciale de îngrijire încă de pe acum.Pentru a se ști ce lucrări trebuie aplicate pe fiecare solă în parte, la indicația ministerului au fost făcute în fiecare unitate agricolă analize amănunțite, privind stadiul de dezvoltare a semănăturilor de toamnă. Se apreciază că starea de vegetație a griului este, în general, bună. E- xistă, totuși, sole și chiar zone întregi în care griul intră în iarnă neînfrățit. Este, de asemenea, posibil ca în cursul iernii să intervină geruri fără zăpadă, iar la desprimă- vărare să stagneze apele, ceea ce face, lucru petrecut și în alți ani, ca semănăturile să fie afectate serios. De aceea, trebuie luate, în continuare, măsuri de îngrijire a semănăturilor, astfel ca, în primăvară, plantele să se dezvolte normal.Lucrarea cea mai importantă, căreia trebuie să i se acorde cea mai mare atenție, este fertilizarea suplimentară a culturilor. Din cercetările

întreprinse de stațiunile experimentale și institutele de specialitate a reieșit că, datorită ploilor abundente din această toamnă, o mare parte din substanțele fertilizan- te din sol, îndeosebi azotul, au fost duse în adîncime și s-au pierdut în apele scurse în văi și rîuri. Se apreciază că din solul

pozitarea și aplicarea lor cu cea mai mare răspundere pentru ca valoarea sporului de producție pe unitatea de substanță activă să fie cit mai mare. La indicația ministerului, laboratoarele de agrochimie execută, în această perioadă, analize pentru a se putea cunoaște nevoia solului în materii fertilizante. Pentru ca

FERTILIZAREA 
tuturor terenurilor destinate 

culturii cerealelor — sarcină 
de actualitate pentru asigurarea 

unei recolte bogate în 1973

țării s-au pierdut milioane de tone de materii hrănitoare pe care oamenii muncii din agricultură vor trebui să le restituie pămîntului — prima și cea mai importantă condiție pentru obținerea unor recolte mari în anul viitor.Pe terenurile semănate cu griu vor trebui administrate, în această iarnă, precum și în primăvară, îngrășăminte chimice cu azot, care să favorizeze dezvoltarea plantelor îndată ce vremea se va încălzi. Au fost luate măsuri ca industria chimică să livreze cantități mai mari de îngrășăminte cu azot, singurele care pot fi folosite cu eficiență ridicată la semănăturile de toamnă. Este necesar însă ca peste tot să se organizeze temeinic transportul, de

îngrășămintele chimice să aibă o eficiență cit mai mare, se impune ca, în fiecare unitate agricolă, aplicarea lor să se facă ținindu-se seama de cerințele solului și ale plantelor, să se drămuiască fiecare gram.La fertilizarea suplimentară a griului de toamnă va fi utilizată o cantitate mai mare de îngrășăminte, care va trebui luată de la alte culturi. Aceasta impune ca, acum în iarnă, mai mult decît în alți ani, să se desfășoare o amplă acțiune, pentru transportul în cimp a tuturor cantităților de îngrășăminte naturale aflate în fermele zootehnice ale unităților agricole sau în gospodăriile populației. Cu gunoiul de grajd care există se pot fertiliza circa

300 000 hectare în întreprinderile agricole de stat și 1,5 mi- ț lioane hectare in cooperativele a- gricole de producție. în numeroase județe se desfășoară vaste acțiuni, în vederea transportării la cimp a îngrășămintelor naturale. Direcțiile agricole au luat măsura să fie folosite toate remorcile aflate in dotarea secțiilor de mecanizare a agriculturii. Procedîndu-se astfel s-a reușit să se fertilizeze suprafețe mari o dată cu executarea arăturilor de toamnă. Acțiunea trebuie continuată cu și mai mare intensitate in timpul iernii, acordîndu-se prioritate fertilizării terenurilor amenajate pentru irigat,, celor care urmează să fie cultivate cu sfeclă’ de zahăr, legume, cartofi și porumb. Pentru ca transportul îngrășămintelor să înceapă cît mai devreme, este bine ca incă de pe acum, deși sarcinile din planul de producție! n-au fost definitivate, terenul să fie repartizat pe formații de lucru și pe oameni. Cunoșcind. din timp terenurile pe care vor lucra cooperatorii și mecanizatorii — interesați în obținerea unor recolte cît mai mari la hectar — se vor strădui, să transporte și să distribuie rațional toate cantitățile de îngrășăminte naturale. Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor a stabilit — și aceasta este o măsură foarte bună — ca livrarea îngrășămintelor chimice să fie condiționată de folosirea integrală a celor organice. Se cere, totodată, ca organizațiile de partid și conducerile unităților a- gricole să organizeze temeinic acțiunea de transport și fertilizare a terenurilor.Obținerea unor producții mari in anul viitor impune ca, încă de/pe acum, oamenii muneii din agricultură să se ocupe de asigurarea condițiilor care să permită aplicarea corectă a tehnologiei fiecărei culturi. Trebuie îngrijite exemplar semănăturile de toamnă, trebuie continuate arăturile pînă la realizarea ultimului hectar prevăzut, trebuie făcut totul pentru fertilizarea unor suprafețe cit mai mari de teren, căi sigure pentru creșterea producției la toate culturile.
y
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în actualul program studențesc de practică, expresie concludentă a legăturilor _ oyganice stabilite intre învățămînt, cercetare și producție, este precizat clar obiectivul ca fiecare student să participe nemijlocit la procesul de producție, în așa fel incit cunoștințele de specialitate să fie aprofundate pe calea însușirii u- nor bogate deprinderi de muncă productivă. Cum, pe ce căi și în ce condiții este concretizat un asemenea o- biectiv ? Pentru un răspuns cit mai exact se cuvin mai întii evidențiate eforturile instituțiilor de învățămînt superior și ale întreprinderilor economice de a găsi împreună baze optime de aplicare a noilor prevederi de practică a studenților. S-a colaborat și continuă să se colaboreze fructuos, atit în direcția amenajării ate- lierelor-școală, cit și în privința depistării celor mai adecvate locuri de practică în uzine, laboratoare, șantiere de construcții etc., iar o asemenea colaborare o- feră, în fond, cea mai bună garanție că se poate face mai mult și mai bine, că eventualele carențe organizatorice pot fi suplinite cu atît mai rapid.Colaborare fructuoasă e- xistă și în amenajarea a- telierelor-școală de la Institutul de petrol din Ploiești, într-un timp record a fost pus la punct atelierul de lăcătușerie și sudură, precum și cel de prelucrări mecanice, se află în curs de amenajare atelierul de electrotehnică. Aici efectuează stagiul de practică productivă, patru ore pe săptămînă, studenții din anii I, II și III ai Facultății de mașini și utilaj petrolier. Dar cum anume ? în atelierul de strungărie, joi, 23 noiembrie, lucrau doar 4 studenți din totalul subgrupei 109 B a anului al III-lea. Dar și despre aceștia fel că din la o ședință care se suprapunea exact — coincidență ! — peste orele săptămi- nale de practică) cei- din atelier n-ar fi avut poftă de lucru. Dimpotrivă. Ghi-' limelele provin din lipsa materiei prime, adică a linei cantități suficiente de țevi pe care Uzina de utilaj petrolier din Tirgoviște, ca beneficiar al pieselor confecționate de studenții proieșteni, tergiversa de vreo 8—10 zile s-o livreze. Iar în tot acest timp, atelierul funcționa în gol, iar grupele de studenți veneau in fiecare zi, prin rotație, ca să ...plece.Și totuși, chiar și cu a- ceste pauze de 8—10 zile, aici a fost obținută, în răstimpul a cîtorva săptămîni, o producție considerabilă ; sute de paturi, de mese, de scaune, de diferite piese mecanice 6int pe cale să

că „lucrau" e doar un de-a zice ; nu pentru (mai mult de jumătate efectivul grupei fiind

suplinească,^ prin autodo- tare, o bună parte din nevoile institutului. Așa incit importanța instruirii practice în incinta atelierului- școală se situează în afara oricărei discuții. Problema este însă alta. Cînd studentul a ajuns Ia jumătatea perioadei lui de pregătire universitară, mai poate fi suficientă o practică intr-un atelier care nu poate totuși depăși un stadiu de improvizație inerent începutului? Și tot astfel, în condițiile cînd la o distanță nu mai

organică a unor operații sau lucrări efectuate de toți studenții ; din moment ce 130 de studenți din anii I și II au fost repartizați în nu mai puțin locuri de practică, din București, în condiții, nu se reduce deci la zero eficienta instructivă. educativă și chiar economică a practicii ?— Chiar așa dispersate, aceste locuri tot oferă ceva mai mult decît niște eventuale ateliere-școală pe care, nefiind adecvate pro-

de 15 toate aceste
denții să reinceapă azi lucrul de unde l-au lăsat data trecută. De aceea li se dă cel mai adesea spre rezolvare o temă factice, neconcludentă, care le folosește puțin. Vă dați însă seama că în condițiile concrete ale facultății noastre nu aveam de ales.Ce opțiuni ar fi fost posibile pentru ca inginer .geolog ultimii ani ai sale să nu fie facă practică în în loc de

un viitor ajuns în pregătirii obligat să București ? răspuns să ne

Organizarea
practicii in producție

a studenților
«

O multitudine de situații, adeseori 
diametral opuse

mare de circa 300 m se află uzina de utilaj petrolier „1 Mai", e firesc ca în incinta ei, aceiași studenți ai grupei 109 B, anul al III-lea, să nu fi pătruns „decît o singură dată, și atunci în anul I, într-o vizită ocazională de o oră"?O asemenea problemă se pune în termeni cu atît mai categorici în cazul u- nei profesii ca geologia tehnică, profesiune imposibil de conceput în afara terenului. Cum s-a organizat aici programul de aplicații productive ? Toți studenții din anii I, II, III și o parte din anul IV au fost repartizați în grupuri mici să efectueze practica cite 6 ore pe săptămînă in diferite întreprinderi bucureș-; tene cu profil mai mult sau mai puțin geologic. Ne-am adresat tovarășei prof. dr. docent ing. Livia Steclaci, prodecan al facultății :— îp condițiile cînd, așa cum ne spuneți, un grup de cîțiva studenți, în anul al III-lea fiind, confecționează intr-un loc eprubete, un al doilea grup efectuează în altă parte operații mecanice și mai simple ; în situația cînd, așa cum citim chiar aici în Convenția de practică înregistrată sub nr. 11 112/1. XI. 72, nu se prevede nimic cu privire Ia continuitatea și unitatea

filului facultății noastre, nu avea rost (și, de altfel, nu aveam nici spațiu) să le amenajăm. Cum să vă spun însă ? Și noi credem că practica de teren este singura potrivită pentru pregătirea unui geolog. De
Ancheta

„Scînteii“

aceea, intre altele, dorim ca Ministerul -Educației și In- vățămîntului să nu mai a- socieze aplicația practică pe teren — formă cosub- stanțială programului studențesc de practică — cu o simplă excursie. Din păcate, în prezent, o asemenea aplicație s-a prevăzut doar pentru anul al IV-lea, cu toate că ea este absolut necesară încă din anul I. în al doilea rînd, și noi credem că practica de o zi pe săptămînă, așa cum se desfășoară acum, duce înunele privințe la risipă de timp și de energie ; ducția merge înainte.meni nu așteaptă cu. lucrarea o săptămînă. ca stu

oprim puțin asupra soluției adoptate intr-un institut cu profil asemănător în multe privințe învăță- mîntului geologic : Institutul de mine din Petroșani.— Studenții noștri — ne spunea tovarășul prof. dr. ing. Aron Popa, rectorul institutului — au fost încadrați direct, prin angajare, în lucrările exploatărilor miniere ale Văii Jiului ; cei din anii II, III, IV, ingineri și subingineri, au fost repartizați să lucreze, alături de ceilalți muncitori, în subteran ; cei din anul I au făcut practică în atelierele minelor, cu vizite periodice în abataje. Practica prezentă de o zi pe săptămînă a fost astfel executată COMASAT, 2 săp- tămini la început de semestru. Am realizat în felul acesta atît cunoașterea nemijlocită a succesiunii întregului proces de producție, cit și însușirea de către studenți a deprinderilor de activitate practică și decomponente pregătiriiAșadar, severența, inițiativaprimul contact al tului cu activitatea că poate însemna
pro- ni-

disciplină a muncii, esențiale ale lor științifice, acolo unde per- dar mai covîrșesc i ales inerția, studen- practi- toarte

mult pentru pregătirii lui de ta te. Ceea ce nu înseamnă că organizarea studenților trebuie exclusiv pe seama țiilor de tot felul. Dimpotrivă, e nevoie de un sistem unitar la scara întregului învățămînt superior, mai ales în privința unor aspecte organizatorice insuficient clarificate pînă astăzi la nivel central. Așa, de pildă, nu putem decît să subscriem aprecierilor multor conducători de institute, de facultăți sau de catedre cum că inexistența pînă astăzi a unui normativ care să precizeze amănunțit și sistematic desfășurarea practicii studenților. în atelierele-școală, cu toate consecințele ce decurg de aici fie pentru numirea maiștrilor-instruc- tori, fie pentru aprovizionarea cu materiale etc., face loc improvizațiilor de tot felul.Conducerea practicii de către membrii corpului profesoral a fost statuată precis ca intrînd în atribuțiile firești ale fiecărui cadru didactic ; uneori se în- t’mplă însă situații de genul următor : deoarece cadrele didactice drele de institutelor alături de practică cel de zile pe du-și astfel port cu colegii .lor de la disciplinele generale, se recurge în general la practica... minimei rezistențe. Și atunci apar situații asemănătoare celei de la Ploiești, de pildă, cînd dintre cei 22 conducători ai grupelor studențești de practică în atelierele-școală, 11 sînt asistenți și 11 sînt șefi de lucrări, fără nici un conferențiar și fără nici un profesor. Desigur, se poate motiva și aici că, date fiind organizarea și dotarea incipientă a unor profesorii și pot aduce mult mai alte direcții., poate spune în că rezultatele practicii, ca fundamentală ,a de învățămînt superior, diferă și în funcție climatul de muncă și studiu dintr-un atelier, apoi, ar putea cineva să garanteze că operațiunile de lucru nemijlocit la mașină, efectuate de studenți, sau însuși procesul de producție dintr-un atelier nu va fi oferind nici o temă de studiu, de analiză, ca să poată fi motivată .în vreun fel absența din atelierele- școală a cadrelor didactice cu cel mai înalt prestigiu științific ?

ansamblul speciali-practicii lăsată inova-

din cate- specialitate ale tehnice merg studenți la puțin o lună an, micșorîn- vacanța in ra-

ateliere, conferențiarii o contribuție substanțială în Dar nu se nici un caz reale ale dimensiune procesului nu de de Și

Mihai IORDANESCU

cinema
• Bariera : PATRIA — 9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20,30, MODERN — 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21.
a Cazul Mattei : CENTRAL — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30.
a 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 î 
LUCEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,30, 
FAVORIT - 9; 12,30; 16; 19,30.
a Marea evadare : BUCUREȘTI — 
9; 12,30; 16,30; 20, SCALA — 9.30; 
13; 16,45; 20,15.
a Frumos, onest, emigrat în Aus
tralia... : CAPITOL — 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45.
fi Colega mea, vrăjitoarea : TIM
PURI NOI — 9—20,15 în continuare. 
A Micul om mare : SALA PALA
TULUI - 17 (seria de bilete — 
437,4); 20,30 (seria de bilete — 4375), 
FESTIVAL — 9; 11,45; 14,30; 17,45; 
20,30, FEROVIAR — 9; 11,15; 14,30; 
17,45; 20,30, MELODIA — 9; 11,45; 
15,15; 18; 20,45.
a 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.
a Cu mîinile curate : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, ARTA
— 15,30; 18: 20,15.
a 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, 
Marile manevre — 16,30, Pat și
Pattachon pasageri clandestini —
18.45, Contemporanul tău — 20.45 : 
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 ------
20.45, TOMIS — 9; 11,15; 13,30 
18,15; 20,45, FLAMURA — 9; 
13,30; 16; 18,30: 20,45.
© Fata care vinde flori 
GREȘUL — 10; 15; 17,45;
® Anonimul venețian :
— 15,30; 18; 20,15.
a Sfînta Tereza și diavolii : UNI
REA — 15.30; 18; 20,15.
a Am încălcat legea : BUCEGI — 
15,45; 18; 20,15. DRUMUL SĂRII — 
16; 18; 20.
• în trecere prin Moscova : LIRA 

...— 15,30; 18; 20,15.
a Vacanță la Roma : VOLGA — 
9: 11,15; 13,30; 15.45; 18,15; 20,45,
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,30.
a Drum în penumbră : VIITORUL
— 16; 18; 20.
® Martin în al nouălea cer : 
VITAN — 16; 18; 20.
a A fost odată un polițist : FE
RENTARI — 15,30; 17,45; 20, FLA
CĂRA — 15,30; 18; 20,15.
A Dauria : LAROMET — 15,36; 19.
• ) O floare și doi grădinari : CO- 
TROCENI — 10; 15,30; 19.
© Fuga e sănătoasă : PACEA — 
15,45; 18; 20. POPULAR — 15.30; 
18; 20,15.
go Tora ! Tora ! Tora ! : CRÎN- 
GASI — 15,30; 19.
A Eliberarea lui L. B. Jones : 
FLOREASCA — 15.30: 18; 20,15.
a Dacă e marți, e Belgia : RA
HOVA — 15,30: 18; 20,15.
o Mania grandorii : MUNCA — 16; 
18; 20.
fi Ultimul tren din Gun Hill : 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
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NOTE DE LECTURĂ

Demostene BOTEZ

Patria

constituit

Toți scriitorii noștri de frunte au considerat un act suprem a- ducerea prin creația lor a unui omagiu vibrant patriei, istoriei ei eroice, frumuseților ei fără seamăn. Poetul Demostene Botez și-adrept una din temele predilecte ale scrisului său — patria, încrederea și admirația pentru oamenii săi.Cu patria poetul s-a întîlnit de mult. La început a fost o nesfîrși- tă mirare, o îngemănare vis : „Ai fost întii odaia în care m-am născut, / In satul fără nume de pe-un deal"... „apoi ograda cu păsări și un cal / pe care am visat să merg călare / și satu-ntreg, cu oameni și cu case, / și cîmpul lin ce se-ntin- dea pe șes, / și o pădure deasă sus în zare". Mai tîrziu frenezia primelor senzații s-a transformat treptat în preajma realităților vii ale țării, intr-un gînd durabil, într-o conștiință ce-i însoțește și caracterizează întreaga creație. Azi nu ne mai miră gestul poetului din primul său volum, „Munții", publicat in urmă cu aproape 55 de ani ; azi realizăm la a- devărata dimensiune semnificația acestor cîntece de dragoste și speranță, de fidelitate față de țară. încă de atunci poetul așeza temeliile întregii sale creații pe zarea uriașă a sentimentului patriotic și se lega să-și hrănească foamea de adevăr, să-și potolească setea de frumos cest nesfîrșît zămislitor de poetică.Lin, aproape mugurii pămîntului, ai
din a- spațiu viațătimid,
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12,45
13,00

CARNET TEATRAL
v
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și oamenii ei
• •

„Adio, majestate"
de Ăl, VOITIN

LA TEATRUL DRAMATIC BAIA MARETeatrul dramatic din Baia Mare a pășit pragul celei de-a 20-a stagiuni cu un spectacol omagial dedicat aniversării sfertului de veac de Ia proclamarea republicii : piesa lui Al Voitin, „Adio, ma
iestate" — în premieră pe țară.Evocind. în tonalități poematice, personalitatea lui N. D. Cocea, pamfletistul. criticul acerb și necruțător al monarhiei, inculpatul triumfător în primul proces direct de „Ies maiestate" — cum sTa autodefinit — lucrarea lui Voitin urmărește. în paralel, evoluția luptei împotriva oligarhiei monarhice. Materialul faptic dezvoltă, astfel, in puncte nodale, traiectoria consolidării in ani a ideii de libertate și de republică.Transpunerea în pagina de teatru a actului istoric înfăptuit la sfirșitul lui decembrie 1947, formularea amplelor semnificații ale acestui eveniment dăltuit de puterea poporului au fost încredințate de autor lui N. D. Cocea ; sarcină dramatică perfect explicabilă, dată fiind autoritatea pe care și-a dobindit-o scriitorul prin atitudinea sa consecvent antidi- naStică, atitudine ce exprima sentimentele generale, antimonarhice ale poporului.Confesiunile lui Cocea către prietenul său, poetul Miron Radu Paraschivescu (confesiuni făcute chiar în noaptea de 30 Decembrie 1947) structurează, în desfășurarea piesei, evoluția înfruntărilor declarate dintre exponent iluștri ai națiunii române și purtătorii coroanei monarhice.Amintirile, înlănțuite precum secvențele unui film-document descriu și argumentează intransigența revoluționară a tinărului N. D. Cocea.Apoi, același procedeu retrospectiv, descoperă, la sfirșitul secolului 19, declararea fățișă a rezistenței și luptei împotriva mo

narhiei, integrarea și participarea entuziastă la această luptă, prin scrisul lor, a u- nor intelectuali de valoare ca Gh. Panu și Constantin Bacal- bașa, care se alătură astfel curentului an- tidinastic ce cuprinsese masele largi. Al. Voitin introduce, in partea a doua a comentariului biografic susținut de N.D. Cocea,’ o pagină analitică și comparativă privind activitatea lui Gh. Panu, scrisul său e- nergic îndreptat împotriva dinastiei. Capitolul referitor la Panu nu este însă inclus în economia faptelor, ca o paranteză revelatoare, o- dată in plus, a clarității convingerilor lui Cocea. Autorul parcurge, cu finețe analitică, datele istorice, descoperă și explică cauzele eșecului de a- tunci, dezvăluind, in a- mănunt, manevrele rafinate, tentaculele ramificate ale clanului monarhic împotriva contestatarilor săi.Al. Voitin este preocupat de sublinierea ideii că lupta antimonarhică născută a- tunci a fost preluată, amplificată pe drumul istoriei — prin ade- irarea intensivă a maselor conștiente — pentru a triumfa în 1947 ca rezultat al luptei maselor populare, conduse de partid. Prin personajele piesei, prin prezentarea tradiției luptei antidinastice, prin spiritul ca- re-i străbate replicile, piesa se constituie intr-un interesant document, într-un omagiu adu.s actului suprem pe care-1 desăvirșește, condus , de partid poporul — consacrarea in faptă a ideii de republică populară.Spectacolul băimă- rean este semnat de regizorul Petre Popescu, de lă teatrul „Lucia Sturdza Bulandra", în decorurile scenografului clujean Mircea Matcabaji, decoruri sugestive, prin simplitatea lor, și concepute ingenios ca o

multitudine de platforme, capabile să se a- dapteze unui ritm filmic de prezentare scenică. Montarea respectă, corect și atent, succesiunea logică a secvențelor scenariului scris de Al. Voitin pentru a sublinia implicațiile și semnificația luptei antimonarhice in epoca precedentă și apoi contemporană.Dacă teatrul din Baia Mare .ar fi avut posibilitatea să ofere acestui spectacol mai multe forțe actoricești, mai egale poate că fiecare moment al a- cestui scenariu, transpus prin înlănțuiri cinematografice, ar fi contribuit la unitatea artistică necesară. S-ar fi putut estompa, in acest fel. acele citeva evidente fisuri de construcție, s-ar fi obținut. in fine, reliefarea exactă a tuturor personalităților istorice implicate în narațiunea dramei.Spectacolul cu „Adio, majestate" la Baia Mare reușește să se impună doar parțial ; am evidenția. deci, concluziv, concursul a- celor interpreți care s-au întîlnit cu intențiile regiei, valori fi- cîndu-le.Am putut aprecia inteligența scenică a actorului Cazimir Tă- nase. creatorul unui personaj autentic : N. D. Cocea ; Vasile Pri- săcaru îl secondează sobru, slujind aminti-. rea poetului M. R. Paraschivescu. într-un rol, altfel, nuțin generos nentru instrumentele actoricești de renrezentare.Făcînd un efort, binevenit, de nuanțare psihologică, alți cîțiva interpreți ne-au sugerat Dosibile portrete : Vasile Constan- tinescu (în Gh. Panu). Dan Antoci (Constantin Bacalbașa), alătur’ de Ion Săsăran. Ștefan Sloboda si. mai ales. Sandu Pena (într-o partitură mai solidă — N. D. Cocea, tînăr) — autorul multora dintre momentele convingătoare ale spectacolului.
L. MOLDOVAN

teatre
a Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (la Ateneul Român) ; Re
cital la două piane susținut de Dan 
Grigore și Eduardo Ricci — 20.
a Opera Română : Seară vieneză
— 19,30.
• Teatrul Național ,,I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Oameni și 
șoareci — 20, (sala Studio) : Despre 
unele lipsuri, neajunsuri și defi
ciențe în domeniul dragostei — 20. 
a Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul lui Rameau — 
20, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Iubire pentru iubire — 20.
© Teatrul ,,C. I. Nottara“ (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Noaptea nechemată
— 20.
a Teatrul Giulești : Meșterul Na- 
nole — 19,30.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru 
— 15; 17, (sala din str. Acade
miei) : Răi și nătărăi — 17.
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu“ : Crizanteme mu
zicale — 19,30.

Grupul școlar energetic din Craiova. Aici sînt pregătiți numeroși tineri ce își vor desfășura activitatea viitoare în centralele termoelectrice și hidroelectrice aflate pe cuprinsul țării. Foto : M. Andreescu

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex.
9,05
9,25

10,00

10,30

10,50
12,20

Reporterii noștri peste hotare. 
Prietenii lui Așchiuță.
Curs de limba franceză — 
lecția a 33-a.
Comentariu la 40 de steme — 
județul Satu-Mare.
Teleeinemateca pentru copii. 
Prim plan : Eleonora Nilcă. 
director la Uzinele textile Cls- 
nădie.

casei, purtați în sînge s-au prelins în vers cu responsabilitatea delicată dăruită numai a- celor rapsozi convinși definitiv de chemarea artei lor. Poetul și-a descoperit țara din vers prin simțire și cunoaștere. De aceea, probabil, a avut nevoie întotdeauna s-o regăsească în jurul său, în casă, în focul din vatră, in amintirile bunicilor, în murmurul a- pei din streașină și al păsărilor din ogradă. Apoi spațiul liric se extinde asupra satului : „Da ! Toate satele din țara mea / Sînt satele mele natale, — / Că au ieșit cochete la șosea / Sau sînt pitite undc- va-ntr-o vale. // Le știu și casele pe dinafară, / Cu prispele de lut sau cu cerdace, / Chiar dacă azi. le văd întîia oară / și parcă-n ele mama și azi toarce. // Din tot ce au, nu mî-i strein nimic".De aici pînă la o accepțiune mai generală, mai largă a gîndului patriotic poetul s-a împlinit prin aceeași sensibilă participare la un anumit mod de viață, printr-o amplă cuprindere a ideii de patrie : „Mi-i patria, pământul ce știe românește / Și unde-n frunza verde din lunci și pină-n codri / Cînd bate vîntul cîntă de veacuri doina noastră. / Mi-i patria pămîntul ce poartă în țărină I Sudoarea adunată din trudă grea de robi /... Mi-i patria pămîntul în care curg izvoare / Prin noaptea răcoroasă-a pădurilor de brazi / Cu apele crescute din lacrimile strînse / A celor care-odată au pătimit pe-aici. / Mi-i patria pămîntul in care vezi fierbînd / Oțelul

in cuptoare ca-n niște mari vulcani", sau printr-o hiperbolică și deplină confundare în freamătul general al țării : „Aicea, totul e patria mea : / Orașe, sate, țarini și păduri... Și patria sînt fabricile noi / Cu coșuri galbene, ca toamna, plopii, / Stînd neclintiți în zare, fără foi, / De-i osebește abia cînd te apropii. // Și oamenii cîți sînt, oricit de mulți. / Prin fabrici și pe cîmpurile-ntinse, / Cu tineri și cu cci cu plete ninse, / Ce-au fost flăminzi odată, și desculți".De la altădată, ales de naturale, actual al patriei care apar distinct semnale puterii omului, lirica lui Demostene Botez parcurge ea însăși etape de îmbogățire, de adîncire a mesajului încărcat de patriotism, o semnificativă deschidere de orizonturi.Patetică profesiune dc credință, corolar spiritual permanent al întregii sale creații, poezia patriotică a Lui Demostene Botez aspiră la sensurile profunde, aproarfc mitice ale dăruirii necondiționate. „Patria șl oamenii ei", volum tipărit prin grija editurii „Emines- cu“, ne dă încă o dată prilejul să regăsim .întreagă și durabilă, la fel de curată și omenească, o calitate dominantă a creației unui poet umanist și patriot, dăruit cu pasiune de aproape șase decenii cinstirii în vers a frumuseții pămîntului natal și a oamenilor săi.

peisajul de dominat mai frumusețile la peisajul în

E. VASILESCU/

20,00Telejurnal.
Rezumatul filmat al misiunii 
spațiale „Apollo-17“. Activita
tea astronauților pe suprafața 
Lunii.
Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Curs de limba 
germană — lecția a 31-a.

73,00 Pe Tin picior de plai.
18,15 Semnificații : „Momentul mo-

■ rsrl in-aețiunea umană". Par
ticipă Honorina Cazacu și Ion 
Breazu.

18,35 Tragerea Pronoexpres.
18,45 Muzica — emisiune de actua

litate muzicală.
19,00 Timp și anotimp în agricul

tură.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal « în cinstea ani

versării republicii — Cronica 
marii întreceri.

17,30

20.20

„Miliardul 5“, emisiune 
Galina Enișteanu.
Teleeinemateca : „Cineva a- 
colo sus mă iubește". Regla : 
Robert Wise. Cu : Paul New
man, Pier Angeli.
Teleglob : Etiopia.22,15

.22,35 ,,24 de„ prg‘

PROGRAMUL II

20,00

20,25
20,55
21,05

21,45

22,05

O viață pentru o idee : „Um
berto Nobile" (I).
România în lume.
Agenda.
Portativ ’72 — revista muzicii 
ușoare.
Cărți șl idei : Mibal Benluc
— „Poezia militantă".
Roman foileton : Elizabeth R
— Conspirația (II).
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ȘTIRI CULTURALEMuzeul de istorie al municipiului București a organizat, la clubul uzinelor „Republica" din Capitală, o expoziție documentară care ilustrează momente din lupta desfășurată de masele populare bucureștene, alături de întregul popor, pentru drepturi și libertăți democratice, pentru înlăturarea monarhiei și instaurarea republicii. Este înfățișată, de asemenea, puternica dezvoltare a Capitalei in ultimul sfert de veac.Formațiile artistice ale Universi-

tății din Timișoara și-au deschis, marți, noua stagiune consacrată, anul acesta, aniversării proclamării republicii cu spectacolul intitulat sugestiv „Ție, inima și versul".Mai consemnăm ; sesiunea de comunicări științifice pe probleme dc ecologie, desfășurată marți în Capitală, sub auspiciile Academiei Republicii Socialiste România, in cadrul căreia specialiștii au subliniat necesitatea abordării multidisciplinare a cercetării naturii.
Țara crește copii sănătoși(Urmare din pag. I)Schimbări radicale s-au produs nu numai sub aspect cantitativ, ci și calitativ. Simțul de răspundere pentru viața și sănătatea fiecărui copil aflat in evidență, de care sînt animați medicul și sora, frămintarea flees fora pentru depistarea și tratarea precoce a oricărei îmbolnăviri, grija lor pentru o bună dezvoltare’ a copiilor sînt realități pe care le trăim zi de zi. Orientarea muncii a devenit cu totul alta. De mult a fost a- bandonată linia strimtă, curativistă și, cu toate forțele disponibile, rețeaua de pediatrie se situează pe tă- rimul prevenirii îmbolnăvirilor, al întăririi stării de sănătate a copiilor. Concepția profilactică a pediatriei a modificat nu numai profilul individual de muncă al fiecărui cadru din rețeaua de specialitate, ci insăși structura organizatorică a rețelei — care cuprinde astăzi peste 2 600 de medici pediatri — stilul și metodele ei de acțiune.Rezultatele obținute — gratie măsurilor consecvente ale partidului și guvernului, atît în ceea ce privește politica sanitară, crearea unor posibilități deosebite de ocrotire eficientă a sănătății copiilor, cit și în îmbunătățirea condițiilor de viață ale familiilor cu mulți copii, grație mun-

cii pline de devotament a cadrelor didactice din învățămîntul de specialitate, din clinici, a cadrelor medicale și auxiliare de pediatrie din toată țara — sînt fără precedent : în ultimii 25 de ani, mortalitatea infantilă a scăzut de la 190 la mie la 42,5 la mie în 1971, iar în primele nouă luni ale acestui an — la 39.4 la mie (clasificarea Organizației Mondiale a Sănătății), țara noastră situindu-se astfel în prima categorie a țărilor din lume cu mortalitate infantilă sub 50 la mie. Opera de ocrotire a maniei și copilului este, fără indoială, demnă de a fi privită ea o mîndrie a regimului nostru.Intr-o națiune, factorul dinamic, potențial este și trebuie să fie reprezentat prin copii și tineret — a- preciați. numeric. ’ cam la a treia parte din populație. Ceea ce s-a realizat și se realizează în România socialistă dovedește tocmai înțelegerea importanței acestei realități, a - faptului că biologia unui popor se judecă prin prisma puterii demografice și a valo'rii sale calitative. Pe bună dreptate se poate afirma că dirijarea evoluției demografice — acțiune în cadrul , căreia ocrotirea mamei, copilului și tineretului se situează la loc de frunte — este încă o dovadă a înaltei responsabilități a partidului și statului față de destinele și viitorul patriei noastre.
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A— Dacă undeva în lume, într-un singur loc, s-a mai realizat acest lucru, trebuie să izbutim și noi ; înseamnă că omenește este posibil și, deci, trebuie să izbutim.Afirmația, rostită pe cînd se vorbea despre un succes ieșit din comun al unui sector din uzina în care mă aflu, mă obligă să-1 privesc mai atent pe tînărul din fața mea. Vorbește pe un ton scăzut, e- gal, . ceea ce dă spuselor lui adîncimea convingerii și a sincerității. „De la sine înțeles — pare să spună — dacă omenește este posibil avem datoria să putem și noi“. Spusele inginerului veneau să explice, să justifice un fapt. Uzina de utilaj chimic „Grivița roșie" din București are de realizat instalații și u- tilaje- complexe pentru combinatele chimice aflate în construcție în țara noastră. Ele au fost concepute potrivit celor mai noi și mai perfecționate tehnologii de pe mapamond. La execuția acestor utilaje, constructorii se găsesc nu odată în fața unor dificultăți tehnice.Trebuia executată sudarea unor recipienți multistrat de înaltă presiune, construiti din oteluri de înaltă rezistență cu granulase fină. Procedeul nu numai că era cu totul necunoscut la noi în țară, dar chiar și pe pianul tehnicii mondiale constituia o noutate. Fusese realizat numai în cîteva locuri din lume, cu mari dificultăți. La noi în țară nu exista nici un fel de experiență și nici documentație în materie (un institut științific specializat, solicltîn- du-i-se o consultație, și-a declinat competența). Cineva din uzină s-a grăbit chiar să spună : „Nu se poate !“— Se poate ! Dacă măcar într-un singur loc în lume s-a realizat, noi de ce n-am putea ?Recunoaștem replica. Rostind-o calm și sigur, din convingere și din acea sublimă ambiție care înalță valoarea morală a omului, tînărul inginer Iulian Anghel, șef al serviciului sudor-șef, s-a pus pe treabă. A cutreierat bibliotecile, a dezlănțuit un program asiduu de încercări. Nu este cazul să istorisim aici întreaga odisee a acestei izbînzi. Sint ușor de imaginat stăruința

și imensul volum al cercetărilor, insistența cu care a trecut, cu speranță și încăpățînare, peste toate nereușitele, tăria de a ține piept ecourilor neîncrederii. Cu un singur gînd, cu o singură voință și convingere : trebuie să se poată !S-a putut ! Recipienții au fost sudați, iar metoda, deosebit de valoroasă, constituie o victorie a tehnicii și stă acum la înde- mîna tuturor celor care vor trebui s-o mai aplice.întâmplarea aceasta, nu dintre cele mai obișnuite, ne trimite cu gindul la sentimentul generos, larg

poată fi oricînd „fotografiate" spre lauda misiunii ce și-au asumat-o.„Cazul" inginerului Anghel (cum spuneam, unul dintr-o multitudine) ne vorbește, în același timp, despre ceea ce am putea numi ambiție creatoare, îndîrjire în a realiza și obține ceea ce nu se află chiar la îndemînă sau ceea ce pare, uneori, de-a dreptul imposibil.1 E o trăsătură morală care definește deplin adîncimea spirituală a unui comunist. Atitudinea ofensivă în fața vieții, a laturilor ei dificile este expresia concretă și elocventă a spiritului

sudorii care au pus în a- plicare metodele speciale și cu totul dificile elaborate de sectorul sudor-șef. Aceste metode implicau și riscuri și, mai cu seamă, riscul de a nu izbuti. Unii au dat înapoi, s-au temut ori n-au vrut să-și complice existența ...— Mie îmi plac — și cred că nu sîn>t singurul — tocmai acești oameni care iși complică, în acest fel, existența... spune tovarășul Bologa.Dar au fost destui și cei pe care noile procedee i-au fascinat tocmai pentru că le oferea prilejul de a realiza ceva deosebit, ceva

liere Grivița, exista un spațiu, sub timpul macaralei, ocupat de un șir de maghernițe în care se adăposteau atelierele auxiliare ale secției. Rațional ar fi fost ca aceste ateliere să se afle în altă parte pentru ca locul să fie ocupat de muncitori care execută operații cu a- jutorul macaralei. De zeci de ani dura însă această stare. Oamenii se obișnuiseră așa, nimeni nu s-a gîn- dit că s-ar putea petrece o schimbare. Unul singur, maistrul Ștefan Nițulescu, începuse, de la un timp, să privească mai insistent spre șandramalele în cauză. Le-a

OAMENI CARE, SPRE BINELE 
OBSTEI ȘI SPRE LAUDA 10R, 

ÎȘI FAC „VIAJA GREA“
răspîndit ia noi, al valorii participării personale la progresul general, al datoriei ca, indiferent de condiții, omul să-și facă simțite prezența, capacitatea, numele, căldura și năzuințele, întipărindu-le în fapte demne de el. Se vorbește, în tehnica fotografică, despre o posibilitate, nu de mult descoperită, de a fotografia omul mult după ce el nu se mai află pe locul respectiv, percepînd radiațiile de un anumit fel emise de organismul Iui cît timp a ocupat acel spațiu. Tehnica aceasta, dacă o fi existând, nu vine decît să confirme, pe plan material, o metaforă, o realitate morală : efortul oamenilor noștri de a umple spațiul pe care-1 ocupă și în care acționează cu radiațiile forței lor de gindire, de trăire, de penetrație in necunoscut. Astfel încît urmele existenței și trecerii lor pe a- colo să rămînă în veci, să

revoluționar, a credinței neabătute în idealul nostru comunist. Oameni ca tînărul inginer Iulian Anghel știu, desigur, ce le cere acum calitatea lor de comuniști : o atitudine creatoare față de cerințele concrete adresate lor. In bătălia pentru progres, lui Iulian Anghel îi revine, ca multor altora, teritoriul unor operații tehnice realizate după cele mai avansate procedee, iar el a înțeles că trebuie să izbutească asta cu orice preț.— Dacă e să vorbim despre acest gen de oameni ambițioși — mă previne Ilie Bologa, locțiitor al secretarului comitetului de partid pe uzină — trebuie să știți că avem aici o mulțime, o întreagă categorie, cei mai buni de fapt; ei trăiesc cu sentimentul că trebuie să facă lucruri deosebite, la capacitatea lor și, dacă se poate, dincolo de ea . ..Și mi-a vorbit despre

care să sporească radiația idealului social și uman în care credeau, pe spațiul ocupat de ei și, de fapt, să sporească avutul adus de ei în marele avut al colectivității socialiste. Nicolae Bunea, de exemplu, ca să realizeze practic operațiile de sudură la recipienții multistrat de înaltă presiune, a trebuit să lucreze în costum de azbest la o temperatură de plus 200 de grade. Dar a fost fericit că a învins și că acolo, în a- telierul lor, s-a scris și cu ajutorul lui o filă importantă din istoria tehnicii. Că datorită acestui fapt, undeva, în pămîntul țării, se implantează o instalație între puținele în lume de aceeași valoare. A comentat faptul într-un singur fel : „Omul e mai tare ca fierul !“.In aceeași ordine de idei, tot aici, la Grivița, mi s-a povestit următorul fapt :In hala de turnătorie, moștenită de la fastele ate-

pus „gînd rău" și-intr-o zi l-a și mărturisit.— Cată-ți de treabă — i s-a răspuns — cum o să le dărâmăm ? Dacă se putea, demult se făcea chestia asta. Nimeni n-o să-ți dea voie. ..— Ba o să-mi dea — s-a încăpățînat Nițulescu — dacă o să demonstrez că trebuie, o să-mi dea.Maistrul Nițulescu n-a a- vut liniște pînă n-a convins pe toată lumea că modificarea este posibilă și necesară. Apoi s-a apucat de lucru și a întîmpinat din nou dificultăți (între altele, în zidurile demolate se afla o conductă sub presiune, neștiută, care s-a spart și asta i-a atras reproșuri). Dar dificultățile au trecut, spațiul a fost eliberat, atelierelor auxiliare li s-a găsit un alt spațiu, mult mai bun, iar productivitatea muncii formatorilor a crescut simțitor.— Unii îmi spuneau a- tunci — povestește maistrul

— că de ce mă apuc eu de o treabă ca asta cînd și așa, peste nu știu cît timp, vom primi mașini noi. Dar dacă prin efortul nostru putem să obținem mai mult de la hala asta veche pe care o avem, de ce. să nu obținem? In condiții speciale oricine obține lucruri speciale. Nu-i nici o bravură...Am înțeles de la maistrul Nițulescu (și, desigur, nu numai de la el, viața noastră e plină de asemenea pilde) că sîntem datori ca, în condițiile pe care le a- vem, să obținem mai .mult decît ne oferă aceste condiții, că sîntem datori cu acel pas esențial făout în întîm- pinarea unor condiții mai bune. Sigur, nu e un principiu comod, ci, dimpotrivă, ei ne plasează pe terenul celor mai dure confruntări. Confruntări care solicită, de fiecare dată, ambiția, voința de a adăuga, în cele mai importante ca și în cele mai neînsemnate acțiuni, ceva din tine, ceva care să sporească forța mijloacelor materiale, tehnice ce-ți stau la îndemînă. Să-i adaugi mașinii gindire, să-i dai planșetei suflet, să încarci atmosfera biroului cu fiorul și neliniștea actului de creație. Mai mult decît cred alții și mai mult decît crezi tu însuți că o poți face. Acesta este aerul fără de care nu poate trăi un om înaintat și, mai mult decît asta, numai -în asemenea condiții se poate realiza progresul.Acum, cînd scriu aceste rînduri, mă gîndesc din nou La uzină. Ce imagine avem, în mod obișnuit, despre - o uzină ? Hale industriale, mari instalații, mașini complicate, un uriaș arsenal tehnic, pe data aceasta însă imaginea uzinei mi-o dă mulțimea oamenilor care imprimă în spațiul ei substanța radiației lor binefăcătoare, a înaltei lor conștiințe comuniste, a voinței și capacității lor de a înfrunta dificultățile și barierele, obiective și subiective, și de a da astfel o forță înzecită coloșilor tehnici de care se slujesc. Categoric, aceasta este adevărata uzină : cu mulțimea ei de „in- căpățînați", de optimiști cronici, de neastimpărați — oameni ai înaltelor principii morale comuniste, oameni ai zilelor noastre, care și-au sădit în suflet ambiția zilei de miine.
Mihai CARANFIL

Așa cum soarele 
își creează ziua...

Scuza cea mai comună și cea mai puțin reală a lipsei de eficiență, de pasiune1 reală și de voință creatoare se găsește adesea in ridicarea u- merilor : „N-am avut condiții". Este cel mai ușor să invoci circumstanțe nefavorabile pentru a uita blazarea și îmbătrînirea prematură, incapacitatea de a sesiza noul și de a crea. în legătură cu acest fenomen, îmi amintesc de o anecdotă care vorbea despre savantul bătrîn ce făcuse o vizită unui fost elev al său, proaspăt laureat al unui mare premiu științific. Intrînd în laboratorul sărăcăcios al acestuia din urmă, bătu cu bastonul în podele și spuse : „N-ai să mai realizezi nimic, văd că ți-ai pus parchet 1“ Lăsînd gluma la o parte, cred că in anecdota de mai sus e- xistă un adevăr care se referă la austeritatea omului de știință adevărat și la faptul că el creează tocmai împotriva condițiilor nefavorabile, că energia lui este îndreptată împotriva factorilor care împiedică adevărul naturii să se dezvăluie pe de-a-ntregul, indiferent dacă aceste condiții nefavorabile țin de structura oamenilor sau de însuși caracte

rul adevărului de revelat. Orice fenomen de creație presupune în primul rînd voința de acțiune, de a înrîuri prin produsul muncii tale asupra stărilor existente și de a le schimba în favoarea semenilor tăi : să vindeci o boală, să construiești un aparat mai bun, să scrii o carte etc.Iată, am făcut de curînd cunoștința unui om care nu a găsit pentru o mare idee posibilitatea de realizare imediată. Avind o ipoteză în legătură cu sarcina electrică a celulei vitale și cu rolul său în sănătatea și boala organismului u- man, inginerul Nicolae Constantinescu a inventat și brevetat aparate capabile să influențeze în bine e- voluția anumitor boli. Ele costau foarte mult și nu s-au putut realiza, din această pricină. Ipotezele trebuiau verificate, însă natura lor oarecum insolită stîrnea îndoieli și o anume reticență. Foarte bine, și-a spus cercetătorul. Există și alte posibilități de a influența electricitatea celulei vitale, putem realiza același scop cu alte mijloace. Este cunoscută mai a- les acțiunea similară a extraselor din plante. Studiul cerea desigur aplicație și timp îndelungat. Nu este vor

ba aici de a măsura calitatea rezultatelor cercetătorului în discuție, ci de a remarca ingeniozitatea soluțiilor și apetitul creator, încrederea in forțele proprii și energia de a urma drumul cel bun. Nimeni nu poate invoca scuza condițiilor pentru lipsa de realizări. Substanța umană, capacitatea de dăruire se măsoară prin ceea ce faci. Nici un lucru cu adevărat nou nu are de la început toate condițiile, și este firesc să fie așa. Facilitățile sint create numai pentru ceea ce există ca fapt împlinit, ele încununează o operă, nu o preced. Ceea ce vine impune forme de viață noi, după cum soarele care răsare își creează ziua lui. . Cea de ieri a apus, și ceea ce a fost nu va mai fi, contrar spuselor u- nui ginditor de amurg.Nu există - la urma- urmei împrejurări favorabile și nefavorabile în creația umană. Gindul cel nou iși cere expresia, cu forța unei legi ineluctabile. Depinde de încrederea noastră în forța lui. de amploarea și substanța morală a ideii celei noi. Nu mai este timp pentru nici un fel de scuze ale incapacității de realizare. E timpul faptelor.
Aurel-Dragoș 
MUNTEANU

Dar ce l-ați învățat?

Simplu, firesc, 
ca însăsi cinstea »...Mă aflam într-o luni seara, cu puțin timp în urmă, la una din agențiile C.E.C. din Capitală. Fără a fi aglomerație. în fața ghișeelor se rînduise- ră totuși mai mulți cetățeni care-și aștep- <• tau rîndul la încheierea operațiunilor solicitate. Deodată, din dreptul ultimului ghișeu. cel cu inscripția „casa", și-au făcut loc protestele, intervențiile energice ale celor din față pentru punerea la punct a cuiva . care încerca, foarte 'nerăbdător, să ajungă la casă înaintea celor

lalți. îndeosebi, un bâtrinel nu se lăsa nicidecum convins de argumentele intrusului... Degeaba se tot scuza acesta și pretindea că are „alte probleme"...Puțin mai tîrziu ne-am lămurit : cetățeanul nerăbdător — pe numele său Sto- ian Ciobanu, salariat a.l Fabricii de confecții București — făcîn-- du-și sîmbătă seara anumite cumpărături, constatase că i-au rămas totuși mai mulți bani decît trebuia. A făcut socoteala : exact 2 000 lei în plus ! Re

pede, înapoi la C.E.C. Era însă închis. Duminică la fel. Luni însă, primul drum l-a făcut tot la agenție...Un gest pe cît de simplu, pe atât de firesc : un om venise să restituie cît mai repede ceea ce nu-i aparținea. Și pentru asta se grăbea. O grabă, pentru care îi acord toată stima.
Ioan ROMAN 
student anul I, 
Academia de științe 
social-politice
„Ștefan Gheorghiu"

Liceanul 
fără număr matricolLa recenta sesiune de toamnă a examenului de bacalaureat, unul dintre candidații la promovarea examenului mi-a reținut în mod deosebit atenția : un caz, aș spune, pe cit de aparte, pe atît de bogat în semnificații...N-a fost, cum s-ar putea crede, cazul unui elev dificil, a a- celui gen de elev „problemă" care și-a pierdut busola și parcurge cu greu, ori chiar repetă anii de liceu. Nu. candidatul Gheorghe Stan, din comuna Că- teasca, județul Argeș, n-a fost unul dintre

aceștia, deși drumul lui spre învățătură, pînă la absolvirea bacalaureatului. n-a fost tocmai ușor.La examen însă. Gheorghe Stan a vorbit frumos și cumpătat, într-o franțuzească onorabilă, despre romanul lui Gustave Flaubert și despre u- manismul lui Anatole France. A vorbit frumos și cumpătat, cu aerul unui sătean înțelept care n-a trecut degeaba orin viată.Fiindcă Gh. Stan, absolvent de liceu la fără frecventă, candidat la examenul de bacalaureat, asta și

este : țăran cooperator în satul Grui. comuna Căteasca. Are 43 de ani și pe copilul „bun la carte" de odinioară nu l-a părăsit niciodată dorul de învățătură....Un țăran cooperator și-a dat bacalaureatul învățînd pe cărțile copiilor săi. fiindcă n-a vrut să rămînă în urma lor. fiindcă, așa cum îi place lui să spună. „învățătura ascute mintea și mlădiază sufletul...".
Florin ANGHEL 
profesor,
liceul „Nicolae Băl- 
cescu" Pitești

„Pentru noi, tinerii <lin uzină, comunistul Alexe Micu. «veteranul», cum i se mai spune, a reprezentat și reprezintă mereu un model de urmat. Cînd era mare lipsă de scule, a recondiționat cu mîinile lui peste o mie de cuțite eu plăcuțe vidia și a stat lingă fiecare strung zile de-a rîndul ca să vadă cum merg. Asta fără să intre în sarcinile lui de serviciu și fără să pretindă vreo recompensă..." (Ștefan Ionescu, strun-S gar la uzinele „Timpuri Noi" din Capitală). In clișeu : „eroul" relatării, alături de semnatarul eiK________________ —--------------------------->

— Să știți că ne-am străduit să realizăm sarcinile numai noi doi și... calul I... Desen de ȘT. COCIOABA

■ ■■■■■■

Fiul unui profesor bucureștean a încercat o mică afacere care, trebuie s-o spunem de la început, s-a înche-, iat prost. „Dă-mi două sutare, i-a cerut el unui coleg de școală, și-ți aranjez eu admiterea". Două sutare, o nimica toată, chiar pentru un candidat Ia examenul de admitere în clasa a noua. „Nu cumva să le ceri babacilor ! Descurcă-te pe cont propriu !“ Și candidatul la admitere s-a jurat : „Mormînt ! Nimeni nu va afla..." Cu trei zile înainte de examen, fiul profesorului anunță că totul este în ordine. însă mai are nevoie de cinci sute de lei. Candidatul se prezintă la examen, reușește. „încă două sute de lei 1“ pretinde binefăcătorul. Două sute de lei ! Băiatul cere un răgaz de cîteva zile, pînă tind va reuși să mai vîndă ceva de prin casă. Vinde un medalion de

aur. In sfîrșit, părinții constată că i-au prădat... hoții și se adresează miliției, iar miliția descoperă că autorul celor trei furturi este bravul promovat în clasa a noua. Băiatul mărturisește și așa se ajunge la fiul profesorului. Acesta declară : „Aveam nevoie de bani ca să punem la cale niște petreceri. De altfel, consider că P.V. îi datora tatălui meu acești nouă sute de lei. Tata i-a propus să-1 mediteze, iar el a refuzat. Alții de ce n-au refuzat ?“ Așa se ajunge la profesor, care încearcă niște argumente, nu cumva povestea să fie dată publicității : „Și alți profesori dau meditații, nu văd de ce să vă legați tocmai de mine, este în interesul elevilor mai slabi la învățătură". Numai că profesorul în cauză deschisese, acasă, o a doua școală.

Fiul avea, așadar, un exemplu în materie de aranjamente. In ultima vreme el se o- cupa cu racolarea elevilor pentru „școala de acasă". „Eu nu l-am învățat să șantajeze, nu l-am îndemnat să întindă mina, să discute în numele meu 1“ — se zbătea profesorul, implorînd să fie crezut. Mai era oare nevoie să-i dea lecții speciale, ori să-1 îndemne, să-i ordone — cînd toate acțiunile sale însemnau o lecție nefastă pentru un băiat de șaisprezece ani ? 1 „Restitui toți banii și să încheiem povestea !“ a propus profesorul. Banii. Atît a înțeles, că era vorba numai de bani. Sau atît a vrut să înțeleagă. Abia cînd i s-a spus că fiul va fi reținut și judecat a căzut pe gînduri. E un început.
Nicolae TIC

Cînd să se pună la vot excluderea din partid a lui laneu Florian, fostul administrator de la S.M.A. Grădiștea, o Ugneie a leșinat. Toți participantii la^punare erau indignați, dar dumneaei trăia sau mima drama în sens invers. Persoana sensibilă era soția directorului.Pe locul unde s-a consumat acest episod melodramatic, în urmă cu 12 ani poposea un tînăr decis să iși lege viața și destinul de semeteul de la marginea pădurii. Era Marin Dobrescu, proaspăt absolvent al unei școli de partid, pînă atunci șef de brigadă, apoi ajutor de șef de secție, activist, bun organizator, om de nădejde unde era de pus o piatră de temelie. Cel despre care oamenii vor spune, intr-o altă adunare generală a organizației P.C.R., ținută anul acesta : „tovarășul Dobrescu ne-a crescut pe mulți dintre noi pentru a ne face datoria cu cinste", „am avut de învățat de La dinsul numai lucruri frumoase", „în activitatea sa de 20 de ani a obținut rezultate bune", etc., etc. Adunarea generală in care erau pronunțate aceste aprecieri nu era insă convocată ca să hotărască asupra primirii lui M.D. în partid, ci asupra... eventualei sale excluderi. Vorbitorii se refereau la trecutSlăbiciunea manifestată public de soția directorului n-a surprins, pe de o parte, pentru că lumea știa ce știa, pe de alta, pentru că persoana in cauză, Gheorghița Dobrescu, nu făcea nici un secret din stările ei interioare. Cind un alt fost căzut pe bec, fostul magazioner — Dumitru Gr. Dumitru — a venit sub escortă să asiste la efectuarea unor lucrări de expertiză, madam Dobrescu și-a făcut drum pe acolo, a organizat servirea unei cafeluțe, după care i s-a părut de bon ton să plîngă. Să plingă viața ce s-a dus.Dar pentru ce-ar merita să fie plîns aici, Gheorghiței Dobrescu nu-i vin lacrimi. Avea 20 de ani cind a terminat cursurile unei școli de specialitate și a fost repartizată la Grădiștea. Vîrsta cîntecului : „Cine-i ca

mine !“... Iși zicea, de curînd, Geor- geta. Era frumoasă. Mulți și-au pierdut capul după dînsa, dar dintre toți un singur îndrăgostit merita să fie luat în seamă. Era chiar omul cel mai stimat dintre oamenii din jur. EI însuși — capul stațiunii. Directorul.Curind s-a făcut nunta. N-a întârziat să. intervină și schimbarea activității din dispecer în secretară. Secretara soțului. Mulți au criticat

nirilor sau a dezamăgirilor, a realizării sau a ratării.în mod neașteptat, căsnicia le-a adus soților Dobrescu ratarea. O roată din angrenaj avusese un dinte rupt. Cineva trișase. Unul din cei doi văzuse în celălalt nu partenerul realizării comune, ci unealta realizării proprii, fațada, omul pentru scos castane coapte. „Credeți că m-am- căsătorit cu Dobrescu pentru vîrsta lui ? Sau pentru înfățișarea lui ?“

secretară pleca în vilegiaturi interminabile, soțul își spăla rufele noaptea târziu, dumneaei se distra la o gazdă particulară din Capitală, bărbatul încerca să păstreze ordinea la locul de muncă, dumneaei îi transforma subalternii în amici intimi.Comportările de natură să-i vexeze pe cei din jur erau iertate de M.D. în așteptarea îndreptării, care n-avea să se producă niciodată. In schimb, omul intransigent cu lipsurile din
PROCESUL COMPLICITĂȚII MORALE

...Și ce mult
ii iubea leafa

acest familiarism la locul de muncă, dar, în context, nouă nu ni se pare esențial. Esențială era posibilitatea soției de a întări și spori puterea și utilitatea socială a tovarășului ei de viață. Așa cum atâtea femei din vremea noastră și atâția bărbați se realizează nu ca piese izolate ale unui mecanism nemontat, ei cu puterea și randamentul angrenajului familial, în care cei doi membri, uniți prin căsătorie, participă cu totalitatea personalității și aptitudinilor lor. Este un angrenaj în care, mai mult decît in oricare altul, modul de viață al fiecăruia determină modul de viață comun, deci fiecare poartă răspunderea vieții celuilalt. A impli-

întreba cu cinism retoric Gheorghița D„ într-o a treia adunare generală, făcînd aluzii la diferența de 13 ani dintre ea și soț și la un defect fizic neesențial al acestuia. Adunarea discuta de data aceasta cazul ei.Obhgîndu-șe la un răspuns, G.D. a precizat : „M-am căsătorit cu politețea lui". Nimeni nu se căsătorește doar cu politețea cuiva. Deși nu facem acum radiografia familiei, sîntem in măsură să precizăm că „politețea" lui M.D. însemna pentru consoarta lui prestigiu, salariu bun. acoperirea cu meritele celuilalt a unor defecte proprii și — a sesizat Gheorghița cu timpul — semnal pe verde libertinajului. Tovarășul director alerga peste timpuri, tovarășa

cadrul serviciului își lega ochii în propria-i casă, alteori tot el, omul care își apropia tractoriștii cu gustări calde și băuturi reci servite pe haturi, ajungea să folosească acasă pumnul. Omul model de dinamism devenea mostră de resemnare.Pe fondul iubirii teroriste n-a întârziat să apară necinstea. O dată sub forma unor lucruri ale stațiunii transportate la București, ca să mobileze cuibușorul „prietenilor". A venit apoi nevoia fratelui, din comuna Ion Roată — Ialomița, de a-și ridica o casă mai impozantă decît îl ținea punga ; fratele s-a adresat surioarei, soție de director, soția — soțului, vinzîndu-i o clipă de liniște,

iar soțul s-a adresat contabilului-șef, unui gestionar de lingă stațiune și, mai ales, propriei conștiințe. în compromis cu toți aceștia a acceptat M.D. un act fals. Ca să obțină bani. Bani pentru casa fratelui soției sale.Veniturile bune ale directorului nu-i mai ajungeau Gheorghiței. înșelăciunea și falsul la care-1 împinsese n-au mulțumit-o. încet. încet, și-a condus bărbatul pe panta împrumuturilor, petrecerile la Snagov ale soției cu subalternii soțului costau tot mai mult, în mod paradoxal aceste plimbări erau finanțate din bani luați cu împrumut de la unii dintre participanți, salariați cu funcții gestionare, gestionarii, le „împrumutau" din avutul obștesc. Avut pentru sporirea căruia directorul își dedicase primii ani de muncă.Ani risipiți o dată cu dezvăluirea fraudelor și cu începerea anchetei. Este oare necesar să mai adăugăm că Gheorghița Dobrescu și-a părăsit soțul imediat ce acesta a fost destituit ? Că acum își „reface" viața cu altul, în loc să refacă ce-a stricat ea altuia ?Slăbiciunea lui Marin bobrescu este de neiertat. Pentru ea a plătit și va mai plăti. Dar oare cît de mare este complicitatea morală a aceleia care trebuia să-i fie schimb de încredere la timona vieții, imbold și mîngîiere, apa proaspătă a fiecărei zile și nu otrava perfid strecurată în pahar ? Are dreptul Gheorghița Dobrescu să-și refacă viața peste cioburile celei pe care a sfărî- mat-o ?
Sergiu ANDONP.S. Rugăm pe cititorii care participă cu scrisori la dezbaterea procesului complicității morale să ne comunice, o dată cu opinia lor, și răspunsuri-puncte de vedere la următoarele întrebări :1. In ce împrejurări se manifestă complicitatea morală ? Ce o favorizează ?2. Care sint metodele cele mai Eficiente pentru a o combate 7
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LARGA

Pentru ridicarea indicelui global de extracție în metale neferoase la I. M. Leșul Ursului și I. M. Baia Borșg' a fost elaborată, în cadrul ICEMIN, o nouă „strategie" care constă în maximalizarea gradului de recuperare a metalelor din zăcămînt, nu numai in produsele miniere.ales în lingou, in minimizarea globale de pro- tona de metal. O asemenea „strategie" a generat, în final, în procesul cercetării, o tehnologie originală, de flotație selectiv-colectivă mai eficientă economic. Aplicarea industrială a tehnologiei respective la flotațiile Baia Borșa și Tarnița (Leșul Ursului) în prepararea minereurilor complexe a dus la sporirea indicelui global de extracție în lingou, în mod diferențiat pe metale, între 15—35 la sută, cea mai importantă creștere realizîn- du-se la cupru. Valoarea metalelor recuperate plus intr-un an (pe dete în se

dar mai precum și costurilor ductie pe

in bază post calcul) este de pes- 30 milioane lei numai sectorul minier, la care adaugă recuperările maimari de metale în domeniul metalurgiei neferoase.

cit și reducerea apreciabilă a prețului de cost.De pe acum colectivul institutului nostru a pus la punct o nouă metodă, constind din prelucrarea in amestec (pe tehnologia selectiv-colectivă amintită) a minereurilor clasice complexe, ca cele cuprifere din zona Carpați-

de metale neferoase, în special cupru, in valoare de circa 25 milioane lei. Concomitent cu această valorificare se va asigura diminuarea conținutului de . fier în concentratele colective de plumb-zinc, element nedorit, peste o anumită proporție, in procesul metalurgic. Bazați pe reali

tarilor efectuate în institutul nostru, ceea ce asigură necesarul pentru activitatea de foraj în industria petrolieră și evitarea importului acestui produs. Un alt exemplu de valorificare superioară a unui zăcămînt în exploatare îl constituie minereul de fier de Ia Lueta. Tehno-

terve'nit numeroase modificări in orientarea modalităților de valorificare pentru ca in acest an. din nou, să se revină la soluția dată inițial. Desigur, astfel de situații duc la pagube in punerea în valoare a resursei autohtone, in condiții de conjunctură favorabilă.
Surse noi de recuperare

a metalului
lor Orientali, în scopul recuperării unor metale nevalorificate pînă în prezent. Rezultatele bune obținute în fază pilot ne-au determinat să prevedem, în planul de valorificare pe anul viitor, această cercetare. Aplicarea industrială a acesteia la flotațiille Tar- nița (Leșul Ursului) și Baia Borșa permite recuperarea suplimentară a unor cantități importante

zările bune obținute, în- cepînd cu anul 1973 avem în vedere extinderea tehnologiei de flotație selectiv-colectivă și Ia alte minereuri complexe și cuprifere, ca acelea din bazinul minier Baia Mare,Evident, în anul viitor se prevede fructificarea altor tehnologii noi, moderne, între care exploatarea unui zăcămînt nou de barită, in urma cerce-

logia stabilită permite obținerea unor produse de calitate corespunzătoare și, deosebit de important, valorificarea integrală a rezervelor industriale.în vederea acoperirii necesarului de sulf al economiei naționale, încă în anii 1964—1965 cercetările nologice au conturat bilitatea valorificării mîntului de la Gura Pe parcursul anilor au hi
. teh- posi- zăcă- Haiți.

Atît cercetătorii institutului subordonat Centralei minereurilor neferoase de la Baia Mare, cit și cei de la ICEMIN au efectuat cu rezultate bune, cu mulți ani in urmă, cercetări tehnologice pentru separarea cuprului din concentratele clasice de plumb, care au conținut mai mare de cupru. Nici pînă în prezent însă nu funcționează o instalație corespunzătoare.

problema tergiversîndu-se din motive așa-numite economice — dar, pe care nu le considerăm fundamentate in întregime, țn timp ce sectorul metalurgic „cîș- tigă“, cel minier „pierde" ; pe ansamblu, economia națională ar putea obține o cantitate mai mare de metal la costuri mai reduse.După opinia proiectarea fi indicat tueze in cercetare, justificate, ramuri industriale de importanță majoră in economie.zarea trale gică, mură trale de tare. Astfel de institute ar putea să elaboreze întreaga politică și „strategie" de dezvoltare a ramurilor industriale pe perioade îndelungate, în condițiile promovării largi a tehnologiilor noi, moderne, obținerii unei eficiente economice superioare.

noastră, tehnologică ar să se efee- institutele de în cazuri bine pentru uneles-ar impune organi- de institute cen- de cercetare tehnolo- coordonatoare pe ra- sau institute cen- cercetare-proiec-

Dr. ing. Petru V1AD 
director al Institutului 
de cercetări miniere 
din București

A TEHNOLOGIILOR MODERNE
UTILAJE PERFECȚIONATE FOLOSITE 

CA MAȘINI CONVENȚIONALE 

DE CE SINI DATE „EA MUNCA DE IOC 
AGREGATELE CU COMANDA NUMERICA ?

— Care este contri
buția cercetătorilor și 
proiectanților din in
stitut la elaborarea și 
introducerea tehnolo
giilor moderne în în
treprinderile indus
triale ?— Institutul nostru — ne-a spus dr. ing. TIBERIU VASILESCU, director tehnic al Institutului de cercetări și- proiectări pentru mașini-unelte și agregate din București — asigură mijloacele tehnice necesare promovării în uzine a tehnologiilor moderne, perfecționate. Mașinile-unelte agregat, cu comandă numerică lineară și de conturare, cele cu comandă secvențională, mașinile-U- nelte cu afișaj de cotă, cu care sint dotate multe din unitățile industriei noastre, asigură realizarea în producție a unor cicluri de fabricație mult îmbunătățite. Cit privește mașinile- unelte și agregate — care, acum, se elaborează pe planșetele proiectanților sau se află în diverse faze de experimentări — acestea vor întregi substanțial „zestrea" tehnică a uzinelor în anul 1973, în ceilalți ani ai actualului cincinal. Să dau numai un exemplu : agregatul denumit centrul de prelucrare tip C.P. 100 N.C. va executa 30 de operații de prelucrare a metalului. Acesta va constitui un centru nodal al mai multor fluxuri de fabricație și va oferi tehnologilor posibilitatea e- laborării și aplicării a tot ceea ce este mai nou in domeniul procedeelor moderne de prelucrare a metalului.

— Sînt folosite din 
plin performanțele — 
pe drept cuvint, com
petitive — ale acestor 
mașini-unelte și a- 
gregate 1— Din păcate, nu. E- xistă în uzine numeroase mașini-unelte cu comandă numerică care — din lipsă de programe de fabricație — sînt folosite în proporție însemnată doar ca mașini convenționale. Ca a- tare, în loc ca prin acestea să se promoveze tehnologii moderne, de mare randament, mijloacele tehnice respective sînt utili

zate potrivit unor procedee „clasice", adeseori chiar învechite.— Ce soluții ' ați 
propune în anul vii
tor pentru apropie
rea ritmului de în
noire a tennologiilor 
de ritmul de înnoire 
a producției mașinilor 
unelte ?— în primul rînd, trebuie întărite compartimentele de concepție dip uzine, prin formarea, in fiecare întreprindere, a colectivelor mixte — de constructori, tehnologi și proiectanți de scule — care să analizeze condițiile însușirii unui nou produs încă din faza proiectării lui, să stabilească măsuri menite să asigure folosirea tehnologiilor avansate. De pildă, produsele trebuie astfel concepute incit piesele componente să fie fabricate pe utilajele de mare productivitate, cu care sînt dotate uzinele : macini de injecție, presele cu avans automat ș.a. Or, aceasta presupune elaborarea de tehnologii capabile să valorifice mai bine materia primă, să asigure un flux normal întregii fabricații. Nu intîmplător colaborăm cu Institutul de cercetări tehnologice pentru construcția de mașini, în scopul promovării tehnologiilor moderne de prelucrare. De asemenea, întărim conlucrarea cu Centrul de cercetări și proiectări de mecanică fină și scule, pentru realizarea port-sculelor și sculelor mașinilor-unelte cu comandă numerică, a unor perfecționări, tot în vederea aplicării în uzine a tehnologiilor avansate. De altfel, în anul viitor vom organiza un curs postuniversitar pentru inginerii tehnologi și programatori din industria constructoare de mașini, al cărui scop constă in îmbunătățirea ritmului de înnoire a tehnologiilor.

— Calitatea proce
selor tehnologice in 
construcția de mașini 
ifi găsește expresia 
cea mai semnificativă 
in creșterea coefici
entului de utilizare a 
metalului.— Exact, și această pro

blemă trebuie privită din două unghiuri. Primul : ce întreprinde institutul pentru reducerea consumului de metal la mașinile proiectate. Al doilea : cum răspund noile mașini-unelte și agregate în funcțiune la acest deziderat ? In institut există de mai multă vreme o largă acțiune de reproiectare. in vederea reducerii consumului de metal, a gabaritelor Ia mașinile-unelte. Fiindcă o tehnologie modernă trebuie să ducă la valorificarea superioară a metalului. Dar micșorarea gabaritelor are o limită, în sensul că intensificarea regimului de așchiere al mașinilor impune o rigidi- zare mărită a acestora. Ca atare, cercetările noastre actuale și din anul viitor se îndreaptă către găsirea soluției optime, care să rezolve ambele probleme. La întrebarea : cum contribuie mașinile-unelte și agregatele în exploatare, Ia reducerea consumului de metal ? — răspunsul este clar. Datorită siguranței în funcționare, preciziei asigurate de conducerea lor automată, electronică, practic, posibilitatea rebutării pieselor este eliminată. Dar acest lucru nu este suficient. Mașinile- unelte dau forma finală a produsului. Important este ca această formă finală să fie cît mal apropiată de cea inițială, neprelucrată. Adică, nu trebuie uitat că sectoarele primare de fabricație (cele calde : turnătorii, forje) determină în cca maj mare măsură nivelul coeficienților de utilizare a metalului. Or, tocmai în aceste sectoare setolerează practicarea unor tehnologii învechite care generează adaosurile exagerate de prelucrare. Evi- Hndu-le sistematic, prin introducerea unor procedee moderne, pe lingă realizarea unor economii însemnate de metal, se asigură utilizarea superioară a mașinilor-unelte la un număr sporit de operațiuni de tehnicitate mai înaltă, cu maxim folos'pentru unitățile industriale.
Convorbire 
consemnată de
Ing. Dan 
CONSTANTLY

UN „MEMENTO“ UTIL:

Soluții oferite de cercetare
♦

cu stagiu prea lung în sertare
Tehnologia de formare a amestecurilor de turnătorii cu bioxid de carbon. în ultimii ani, Centrul de cercetări și proiectări de pe lingă Centrala industrială de gaz metan Mediaș a desfășurat investigații utile în legătură cu unele rezerve de bioxid de carbon puse de curînd în evidență. Ca atare, centrul științific respectiv s-a adresat principalilor beneficiari : Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, care îl utilizează în

Specialiștii Centrului de cercetări și proiectări pentru mecanică fină și scule din Capitală au creat prototipul unui automat comercial. Acesta vinde — așa cum se vede și din fotografie — vederi și plicuri. Din păcate, el continuă să realizeze această desfacere doar experimental.' pentru creatorii săi din laboratoarele de cercetare, proiectare și execuție de modele. Organele comerciale nu sint tentate să-1 folosească pe scară largă ? Foto : M. Ciocturnătorii, și Departamentului Industriei Alimentare, care îl folosește la producerea ghe- ții carbonice și a gheții obișnuite. Rezerva prezintă o deosebită importanță pentru noi, deoarece bioxidul de carbon apare, în ambele sectoare, ca un produs deficitar, procurat în bună parte pe calea importului. Centrul de cercetări și proiectări din Mediaș precizează, în plus, că ar putea realiza chiar și o instalație de captare și depozitare, sub formă lichidă, a bioxidului de carbon. în consecință. Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie s-a adresat unui

sector ce ar putea trece la asimilarea respectivei tehnologii și instalații : Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală (C.S.E.A.L.). Răspunsul acestuia ar trebui să vină însă mai grabnic. Cu atît mai mult cu cît, în acest fel, numai în cadrul primului minister beneficiar s-ar putea aplica rapid, în toate turnătoriile din țară, tehnologia de formare a amestecurilor cu bioxid de carbon.Tehnologiile de producere a două materiale noi : Covalit și Covăsii. Destinate utilizării tot în turnătorii, aceste două noi substanțe permit înlocuirea avantajoasă a unor materii și materiale procurate în prezent din import. Autorul tehnologiilor — Institutul de cercetări tehnologice pentru construcția de mașini (I.C.T.C.M.) -- estimează că, prin a- similarea și introducerea operativă în producție a acdslpra, s-aj, putea realiza ainiv' , economii de seamă : la Covalit economii de circa 5 milioane de lei, iar la Covăsii — nu mai puțin de 30 milioane lei. Din păcate, în prezent se continuă — prea mult — tatonările și demersurile legate de sectorul menit să asigure preluarea și introducerea în fabricație a respectivelor licențe.Tehnologia de producere a rășinilor fura- nice. în atenția Ministerului Industriei Chimice ar trebui să stea, în anul ce vine, și. asimilarea grabnică în țara noastră a acestor substanțe, care în prezent sînt importate (din Anglia, Franța, R.F.G.), în cantități din ce în ce mai mari. Potrivit unui studiu inițiat la cererea Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, s-a constatat că respectiva tehnologie este relativ simplă și ar putea fi asimilată grabnic, chiar la nivelul unui complex productiv de profil, cum este Combinatul chimic „Victoria".Tehnologia de producere a unor automate comerciale. Avind în vedere că acestea reprezintă o cale importantă de modernizare și sporire a eficienței comerțului astăzi. Ministerul Comerțului Interior (de acord cu Ministerul Turismului) a solicitat Centrului de cercetări și proiectări pentru mecanică fină și scule, cu un an în urmă, abordarea acestei teme. Respectivul obiectiv a fost inclus și în planul de stat. Unitatea științifică a trecut la acțiune : documen- tindu-se. achiziționînd cîteva mostre de asemenea produse și tehnologii, începînd cercetările menite să ducă la realizarea lor în țară. în acest an. Ministerul Comerțului Interior comunică însă Centralei industriale de mecanică fină și scule — de care aparține și Centrul de cercetări și proiectări amintit — că nu mai este interesat in respectiva cercetare. în același timp însă — așa cum ni s-a comunicat de către specialiștii Centrului de cercetări și proiectări — ministerul solicită procurarea din import a nu mai puțin de 4 000 asemenea automate comerciale. Conducerea Centrului de cercetări și proiectări pentru mecanică fină și scule, specialiștii în materie apreciază că asimilarea respectivelor tehnologii poate fi făcută grabnic și lesnicios în țara noastră, renun- țindu-se la importuri costisitoare.
Teodor CAZACU

La Institutul de cercetări metalurgice din București s-au realizat tehnologiile 
pentru elaborarea unor noi mărci de oțeluri aliate. în imagine : se efec
tuează, cu ajutorul microsondei electronice, analiza cantitativă și calitativă 

a noilor mărci de oțeiuri aliate

Generalizarea

solicită nai miiliă... căM

Preocupările pentru anul 1973 ale celor aproape 500 de ingineri și tehnicieni ce activează în cadrul Regionalei de căi ferate din Cluj se încadrează organic unor direcții de cel mai larg interes privind utilizarea tehnologiilor moderne de exploatare a parcului feroviar. Concomitent cu extinderea căii ferate duble și a electrificării liniilor, cu eforturile de înzestrare ' cu locomotive moderne (electrice, Diesel-electrice și Diesel- hidraulice) și cu vagoane de mare capacitate, cu instalații de dirijare a circulației și asigurarea securității transportului feroviar — se acordă o mare atenție asimilării unor metode tot mai eficiente, moderne de exploatare. Astfel, prin folosirea cu o eficiență tot mai înaltă a mijloacelor din dotare, în ultimele 16 luni, pe ansamblul regionalei, s-a obținut un beneficiu peste plan care se cifrează la peste 22 milioane lei.în vederea promovării noului în domeniul tehnologic am realizat, și inițiem încă, studii referitoare la concepții moderne 0» organizare a exploatării feroviare. Ia introducerea pe scară tot mai largă a mecanizării și automatizării proceselor de transport. Unele dintre acestea au și fost materializate în practică. Cerința folosirii cu randament sporit a mijloacelor de remorcare și utilizarea mai bună a parcului de vagoane s-a con

cretizat într-un studiu, a cărui materializare — aflată încă în curs — va duce, în final, la multiple avantaje ; astfel, în 1973 se va înregistra o reducere a costurilor, față de sistemul de exploatare actual ; după cum a- plicarea unor tehnologii moderne de transport (ca ' pachetizarca, paleți-
din Cîmpia Turzii și Fabrica de cărămizi Cluj. Prin încetineala cu care introduc unele procedee moderne de lucru, asemenea întreprinderi acționează atît în detrimentul lor, cît și al nostru, al tuturor. Optică ce ar trebui evitată pe cît posibil în anul viitor.

torului nostru. Pentru Regionala de căi ferate Cluj se execută pe calculator, in prezent, planul operativ de transport — o lucrare de mare volum. Mai sînt însă și alte compartimente, unde volumul mare de lucrări justifică executarea lor mecanizată sau automatizată. In sectorul

CALE LIBERĂ AUTOMATIZĂRII 

IN TRANSPORTURI!
zarea, containerizarea) au și găsit un larg ecou la unii beneficiari (cum ar fi Fabrica de cărămizi refractare Turda și Fabrica de cărămizi refractare Aleșd, unde transportul executat după asemenea metode mecanizate generează o eficiență economică sporită). Alții se lasă mai greu convinși, de pildă Fabrica de cărămizi

O altă problemă din această sferă de preocupări, căreia consider că trebuie să-i acordăm o atenție sporită în viitorul an, se referă la dotarea regionalei noastre cu echipament de calcul și la adoptarea tehnologiilor de lucru corespunzătoare.- Este vorba de asimilarea tehnologiilor de calcul electronic specifice sec

de statistică a transporturilor, de exemplu, se depune o muncă de rutină, intensă, pentru calcularea consumului de combustibil. Cu un set de mașini de perforat-verificat cartele și un tabulator se pot prelucra toate aceste date numai cu 3 oameni (în loc de 8 cîți folosim acum) în condițiile unei eficiente

mult mai ridicate. O altă propunere pe care am făcut-o mai de mult (dar care nu a prins încă viață, deși se consideră că este bună de către conducerea regionalei) se referă la realizarea pe calculator a întocmirii turnusului locomotivelor la trenurile de călători și marfă, pentru realizarea unor parcursuri medii zilnice sporite. Aceste grafice ale utilizării optime a locomotivelor se fac acum cu creionul și, ca atare, abaterile — fără să fie esențiale — creează totuși greutăți. Pentru înfăptuirea mai rapidă a unor astfel de propuneri consider că trebuie să se manifeste mai multă operativitate și spirit de inițiativă. Mă gîndesc, între altele, la prezența mai accentuată a economistului în activitatea de organizare și conducere — concomitent cu aceea a inginerului în cea te.hnico-finan- ciară — deci, la o strînsă și necesară interferență de competențe. Propun, de aceea, să se lărgească sfera de cuprindere în specialități a formelor de conducere, în sensul cooptării, deopotrivă, în cadrul acestora, a inginerilor, tehnicienilor, dar și a economiștilor, soluțiile tehnico-științifice valoroase avind — în acest fel — un cîmp mai larg de aplicare în producție.
Ing. Nicolae CHERTEȘ 
director economic al Regionalei 
C.F.R. din Cluj

Cîteva articole publicate anul acesta in ziarul nostru, pe tema extinderii tehnologiei de extrudare Ia rece a metalelor, au avut darul de a stimula interesul, dar au și stîrnit, după cum vom vedea, unele păreri în privința modului de aplicare. Aici, în domeniul preluării și aplicării practice se încearcă a se avansa, drept condiții indiscutabil necesare, chestiuni care nu concordă cu realitatea.Notăm, înainte de toate, cîteva inițiative bune. Institutul de cercetări tehnologice pentru construcția de mașini, recent dotat cu o presă din import, accelerează ritmul cercetărilor în domeniul extrudării la rece, abor- dînd și teme privind construcția sculelor din materiale indigene ; este în curs de elaborare un program de extindere a acestei tehnologii la o categorie de produse de serie care prezintă interes din punct de vedere e- conomic. Și, ceea ce este, de asemenea. îmbucurător, institutul respectiv a contractat realizarea unei micro- producții pentru o serie de piese extrudate, din fabricația de serie mijlocie, necesare unor uzine ale ramurii industriale respective. în același timp, institutul și-a intensificat colaborarea eu uzinele care aplică sau sînt pe cale de a aplica tehnologia in discuție. Așa stind lucrurile, ce obiec- țiuni se mai pot ridica ?Intr-o notă de răspuns, cu caracter informativ, trimisă redacției noastre de către Ministerul industriei Construcțiilor de Mașini Grele, ni se comunică : in unitățile ministerului respectiv, tehnologia extrudării la rece se a- plică industrial la o serie de u- zine ca U.M.F. Sinaia, 'Uzina de rulmenți Brașov și fabricile de șuruburi; programele de cercetări existente urmăresc extinderea, ■ în continuare, a acestui procedeu „ca tehnică de lucru care conduce la economie de metal, manoperă și conferă pieselor caracteristici fizico-mecanice superioare".Pînă aici, toate bune. Dar mai departe ? Cităm din aceeași notă : „Intrucît aplicarea procedeului necesită utilaje specializate (prese și instalații conexe pentru debitare de precizie, alimentare automată, decapare. fosfatare, lubrifiere și cuptoare de tratament de recoa- cere) care în bună parte încă se mai aduc din import, în planurile de dezvoltare ale unor uzine și institute de specialitate. întocmite între anii 1969—1971, au fost prevăzute utilajele , menționate" — fapt care, adăugăm ’ noi, a și permis „demararea" tehnologiei respective. Dar... numai și numai utilaje din import ?Fapt este că există o cale mult mai economică și mai rapidă. „Eu am cerut, recent, ca presele pînă la 150 de tone-forță să se facă în țară. Colectivul Uzinei mecanice din Sibiu a realizat excelente prese de 40 și 60 t.f., cel puțin tot atît de bune ca cele din import. Acest colectiv poate fabrica și prese de extrudare". Afirmația aparține inginerului Alexandru Teodorescu. meta- lurg-șef la uzina din Sinaia, care ex

tinde permanent tehnologia de extrudare și, prin urmare, vorbește in cunoștință de cauză. Așadar, cu o preocupare constantă n-am fi ajuns azi, după patru ani de la stabilirea necesarului de utilaje, să mai ridicăm chestiunea asimilării preselor. Acestea ar fi fost de mult în producție. „Da, presă noastră este din import, dar majoritatea celorlalte utilaje de extrudare au fost procurate prin autodotare" — ne informează a- celași inginer de la Sinaia. Cu această observație, cercul se închide. Dacă s-ar fi realizat, la nivelul ramurii, ceea ce a făcut uzină din Sinaia la nivelul său, azi extrudarea la rece ar fi fost o tehnologie aplicată cu adevărat pe scară industrială.Recent, direcția tehnică din ministerul de resort a organizat, la Institutul de cercetări tehnologice pentru construcția de mașini, o consfătuire cu trimișii întreprinderilor interesate în tehnologia extrudării. S-a prezentat un referat, s-ău pus întrebări, s-au formulat cereri. „Pe scurt, întîlnirea noastră a avut un caracter de schimb de experiență și de informare reciprocă" — apreciază unul dintre par- ticipanți. Iată însă că și după această întîlnire rămîn in suspensie probleme de o importanță majoră pentru extinderea procedeului tehnologic amintit. Bunăoară, unde și cinci se va trece la fabricarea, în țară, a utilajelor necesare acestei tehnologii eu mari perspective de viitor ? Pentru că nu putem lăsa totul pe seama importului. Documentele recentei plenare a C.C. al P.C.R., pu-. nînd ca sarcină gospodărirea cit mai judicioasă a fondurilor valutare, subliniază că este necesar ca Importurile să fie limitate la strictul necesar, valorificîndu-se la maximum posibilitățile interne. Specialiștii cu care am discutat sînt de părere că presele de extrudare se pot realiza în țară, prin concentrarea fabricației lor într-o uzină constructoare de mașini ; că multe din utilajele conexe se pot obține pe calea autodotării in chiar unitățile interesate în aplicarea tehnologiei respective.Apoi, in ce stadiu ne aflăm cu fabricarea oțelurilor, Ia volumul și în sortimentele cerute de aplicarea industrială a metodei extrudării la rece ? Aceasta este sau nu o sarcină de plan tehnic a metalurgiei ? Nu-i deloc indicat ca fiecare uzină să intre în tratative directe cu „Industria sîr- mei" din Cîmpia Turzii pentru asimilarea oțelurilor de extrudare, așa cum s-a văzut obligată să procedeze uzina din Sinaia. Problema trebuie tratată la nivelul ramurii, pentru oțelurile necesare acum și în perspectivă. Fără soluționarea organizată a acestor cerințe, fără a asigura în țară, cu torțe proprii, baza materială, este greu de crezut că se va reuși ca tehnologia respectivă să devină intr-adevăr o tehnică de lucru în toate u- zinele constructoare de mașini.
Ștefan ZIDĂRIȚA

»
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Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit 
scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Venezuelei în Republica 
Socialistă România 

Cuvîntările rostite
(Urmare din pag. I)

Luînd cuvîntul cu prilejul pre
zentării scrisorilor, ambasadorul 
JUAN USLAR PIETRI a spus : 
„Este pentru mine un motiv de 
deosebită satisfacție că mă aflu în 
România, țară de care ne leagă tra
dițiile culturale ale lumii latine. în 
Venezuela este urmărită cu multă 
atenție politica de independență na
țională dusă de guvernul român. 
Admirația pe care o simțim noi, 
venezuelenii, pentru România este 
cu atît mai mare cu cît Venezuela 
încearcă, la rîndul ei, prin toate 
mijloacele posibile, să-și. traseze 
propria cale, fără amestec din a- 
fară, și să-și poată alege destinele 
cu demnitate și cu respect pentru 
celelalte națiuni".

în continuare, ambasadorul Ve
nezuelei a spus :

„Posibilitatea ca Excelența Voas
tră să viziteze Venezuela, în cursul 
anului viitor, este privită cu mare 
interes, nu numai de către guver
nul .țării mele, ci și de reprezen
tanții cercurilor economice și de în
tregul popor. Această vizită va fi, 
domnule președinte, de mare utili
tate pentru strîngerea și mai puter
nică a relațiilor existente între na
țiunile noastre, cît și pentru dez
voltarea legăturilor culturale și co
merciale. Chiar dacă aceste relații 
încep să fie din zi în zi mai puter
nice, vizita Excelenței Voastre va 
contribui la dezvoltarea lor într-o 
și mai mare măsură.

România, așa cum a demonstrat 
în mod clar expoziția industrială de 
la Caracas, dispune de multe pro
duse care ne interesează ; de ase
menea, Venezuela poate oferi 
României anumite produse manu
facturate. Din punct de vedere al 
schimburilor tehnice, există, de a- 
semenea, condiții pentru dezvolta
rea unei colaborări mai ample, în 
avantajul ambelor părți.

în numele președintelui Caldera, 
doresc să vă exprim cele mai bune 
urări, pentru prosperitatea Româ
niei și de succes Excelenței Voas
tre".

în cuvîntul său, președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, a mulțu
mit călduros pentru mesajul de 
prietenie ce i-a fost adresat de pre

DELEGAȚIA MINISTERULUI METALURGIEI
DIN R.P. CHINEZĂ LA BAIA MARE Șl ALBA IULIA

Semnarea unui protocol 
româno-guineezDelegația Ministerului Metalurgiei al R. P. Chineze, condusă de ministrul Cen Sao-kun, a fost luni oaspete ale specialiștilor Centralei industriale a metalelor neferoase și rare din Baia Mare.în cursul zilei de marți, oaspeții au vizitat centrul siderurgic de la Cîmpia Turzii, unde s-au întreținut

Premieră balneo-terapeutică pe litoral 
CENTRU DE RECUPERARE MEDICALA LA EFORIE-NORDCONSTANȚA (prin telefon de la Dumitru Mândroiu).Ieri a avut loc la Eforie-Nord, în prezența tovarășului Vasile Vilcu, prim-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R., inaugurarea u- nui mare și modern complex balneo- terapeutic : „Centrul de recuperare medicală". El este amplasat în zona de nord a stațiunii, formînd, împreună cu noile hoteluri de tratament „Delfinul", „Steaua de mare" și „Meduza", o adevărată citadelă a sănătății. Noul centru de recuperare medicală, proiectat în întregime de un colectiv de Ia Institutul județean de proiectări și executat într-un timp record (mai puțin de un an) de

• SPORT • SPORT ♦ SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPpRT

În cîteva rînduriBASCHET; ..Cupa campionilor europeni"

La Sofia, după un meci excelent, 
Dinamo București a eliminat pe Akademik!Aseară, Ia Sofia, în meci retur pentru „Cupa campionilor europeni" la baschet (masculin), echipa Akademik Sofia a întilnit formația Dinamo București. După cum se știe, în partida-tur, disputată la București, campionii noștri fuseseră în- trecuți cu 72—75. Ieri însă, echipa
r
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FOTBAL : Mîin«, ultima etapă a turului campionatului

Joi, în cadrul ultimei etape a turului diviziei A la fotbal, pe stadionul Republicii din Capitală, cu începere de la ora 14,00, echipa Rapid București întîlnește formația Sport Club Bacău. De la aceeași oră, pe stadionul din Șoseaua Ștefan cel Mare, Dinamo București primește replica echipei Farul Constanța. In 

ședintele Venezuelei, căruia i-a 
transmis, la rîndul său, cordiale 
urări de sănătate și fericire perso
nală, iar poporului venezuelean 
urarea de a dobîndi noi succese pe 
calea progresului și prosperității.

„După cum vă este cunoscut —a 
spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
poporul român, angajat într-un 
amplu program de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, este profund interesat în in
staurarea unui climat de pace, secu
ritate și cooperare internațională. 
La baza relațiilor României cu cele
lalte state situăm în mod ferm 

, principiile respectării independen- 
* ței și suveranității naționale, depli
nei egalități în drepturi, neameste
cului în treburile interne și avan
tajului reciproc.

Constatăm cu satisfacție că ra
porturile amicale de colaborare 
dintre România și Venezuela, înte
meiate pe stimă și respect mutual 
și favorizate de afinitățile de limbă 
și cultură, se dezvoltă continuu, în 
folosul popoarelor noastre, al păcii 
și înțelegerii internaționale. Tot
odată, apreciem că există încă mul
tiple posibilități care pot fi puse în 
valoare pentru adîncirea cooperării 
economice, tehnice și cul'tural-ști- 
ințifice, în avantajul reciproc.

Cunoscînd rolul pozitiv al con
tactelor directe, îmi exprim încre
derea că vizita pe care o voi face 
anul viitor în țara dumneavoastră 
va contribui la adîncirea legături
lor de prietenie și colaborare din
tre România și Venezuela, dintre 
popoarele celor două țări".

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat noului ambasa
dor al Venezuelei în România mult 
succes în îndeplinirea misiunii sale 
de înaltă răspundere și l-a asigu
rat de întregul sprijin al Consiliu
lui de Stat, al guvernului român și 
al său personal.

După prezentarea scrisorilor de a- 
creditare, președintele Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a avut o convorbire cordială, prie
tenească. cu ambasadorul Venezue
lei, Juân Uslar Pietri.

La. ceremonia prezentării scriso- 
tilor 'și la convorbire au luat parte 

-■Constântin- Smtescu, secretarul 
Consiliului de Stat, și George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor ex
terne.

cu metalurgiștii, cu cadre tehnice, cu reprezentanți ai ministerului de resort, care i-au informat despre realizările uzinei, ale acestei importante ramuri industriale.în aceeași zi, membrii delegației au vizitat, și Fabrica de produse refractare din Alba Iulia. (Agerpres)

către Trustul de construcții Constanța, este dotat cu instalații și aparatură dintre cele mai moderne.Centrul de recuperare medicală Eforie-Nord este prevăzut să funcționeze în tot timpul anului, pentru tratarea, îndeosebi, a afecțiunilor reumatismale. El este prevăzut cu 20 de cabinete medicale pentru consultații, investigații și diagnostic, cu laboratoare clinice, servicii de radiologie, stomatologie, urgență medicală, reumatologie, balneofizioterapie, geriatrie, O.R.L.. etc., cu bazine, băi sauna, băi cu apă de mare și din lacul Techirghiol, cu servicii de împachetări cu nămol, săli de gimnastică și altele.

Dinamo a făcut un meci excelent, în special în repriza a doua. La pauză, Akademik conducea cu 31—26, dar în final bucureștenii au ciștigat cu 69—58 ! Astfel, Dinamo București s-a calificat pentru turul următor al „Cupei campionilor europeni".

țâră au loc următoarele întîl- niri : Petrolul Ploiești — A.S.A. Tg. Mureș ; C.F.R. Cluj — Universitatea Craiova;' Steagul Roșu Brașov — Steauarești ; Jiul Petroșani — Sportul Studențesc ; U.T. Arad — Universitatea Cluj ; C.S.M. Reșița — F.C. Argeșul Pitești.
Bucu-
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Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

Aflînd cu tristețe despre catastrofa feroviară din gara Vencian, jude
țul Varna, care a cauzat victime omenești și importante pagube mate
riale, vă transmit dv., Comitetului Central al Partidului Comunist Bul
gar, Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria și familiilor în
doliate expresia profundelor noastre sentimente de condoleanțe și com
pasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Exprim Excelenței Voastre mulțumirile mele cele mai călduroase 
pentru amabilele felicitări și urările pe care mi le-ați adresat cu ocazia 
celei de-a 18-a aniversări a Revoluției Algeriene și adresez, la rîndul 
meu, în numele poporului și guvernului algerian, și al meu personal, cele 
mai bune urări de fericire și sănătate Excelenței Voastre, de progres și 
prosperitate poporului român prieten.

Sînt convins că relațiile de prietenie existente între popoarele și 
statele noastre se vor întări și mai mult printr-o cooperare fructuoasă și 
avantajoasă pentru cele două țări ale noastre, în interesul păcii în lume.

înaltă considerație.

PRIMIRE LA C.Tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., a primit, marți, delegația de activiști ai P.C. Bulgar, condusă de tovarășul Liuben Pironcev, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C. Bulgar, care a făcut o vizită în schimb de experiență în tara noastră.La primire, care a decurs într-o atmosferă cordială, tovărășească, a participat tovarășul Ion Cîrcei. membru al C.C., șef de secție la C.C. al P.C.R. A fost prezent Nikola Kos-
Plecarea delegației P.C.R. 

la Congresul al XX-lea al P.C. FrancezMarți dimineața a plecat la Paris delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, care va participa la lucrările celui de-al XX-lea Congres al Partidului Comunist Francez. Din delegație fac parte tovarășii Ghizela Vass, membru al d.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., și Ioachim Moga, membru șl C.C. al P.C.R., prim-secretar al (Comitetului județean Hunedoara al P.C.R.J La plecare, pe aeroportul'- internațional Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv,

Marți s-au încheiat la București convorbirile oficiale dintre delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România și delegația de partid și guvernamentală a Republicii Guineea privind dezvoltarea în continuare a relațiilor de prietenie dintre cele două țări, lărgirea schimburilor comerciale și a cooperării economice și tehnice bilaterale.în aceeași zi s-a semnat la Consiliul de Miniștri un protocol care prevede extinderea cooperării în industriile construcțiilor de mașini, mine și geologie, industria lemnului, pescuit,
SOSIREA UNEI DELEGAȚII ECONOMICE GUVERNAMENTALE 
DIN REPUBLICA DEMOCRATICA POPULARĂ A YEMENULUI

O delegație economică guvernamentală din Republica Demoanatică Populară a Yemenului, condusă de Anis Hassan Yahia, ministrul economiei și industriei, a sosit, marți, în Capitală.în timpul vizitei pe care o întreprind în țara noastră, membrii delegației vor purta discuții la Ministerul Comerțului Exterior și la alte

Șah: „Trofeul campioanelor"în runda a 8-a a „Trofeului campioanelor" la șah, competiție care se desfășoară in localitatea iugoslavă Vrnjacka Banja, maestra româncă Elisabeta Polihroniade (cu piesele albe) a învins-o în 24 de mutări pe jucătoarea italiancă Merlini. O partidă (Verdczi-Eretova) s-a încheiat remiză, iar celelalte patru s-au întrerupt.în clasament continuă să conducă Veroczi (Ungaria) cu 5,5 puncte (1), urmată de Gaprindașvili (U.R.S.S.) — 4,5 puncte (2), Pihailici (Iugoslavia) .— 4,5 puncte (1), Aleksandria(U.R.S.S.), Ivanka (Ungaria) — 4 puncte (2), Polihroniade (România)— 4 puncte, Eretova (Cehoslovacia)— 3,5 puncte (1), Konarkowska — Sokolov (Iugoslavia) — 3 puncte (2) etc.CONFERINȚA EUROPEANA SPORTIVA. — Federațiile sportive din Austria și R.F. a Germaniei au comunicat organizarea între 12 și 17 mai 1973, la Viena, a unei conferințe europene sportive la care ar urma să participe delegați din toate țările continentului. Scopul acestei conferințe este de a face o analiză a sportului în societatea contemporană și de ă studia posibilitățile dezvoltării activităților de educație fizică. Totodată, delegații vor putea proceda 

Secretar general al Partidului 
Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

HOUARI BOUMEDIENE
Președintele Consiliului Revoluției, 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Algeriene Democratice 

și Populare

C. AL P. C. R.turski, însărcinat cu afaceri a.i. al R. P. Bulgaria la București.
★în timpul vizitei în tara noastră, delegația a avut intîlniri la C.C. al P.C.R., la Comitetul județean Timiș și Comitetul municipal București ale P.C.R., la Comitetul de partid al Sectorului 5 din Capitală, precum și la alte organe de partid, a vizitat obiective economice și social-cultu- rale din Capitală și provincie.în cursul aceleiași zile, delegația a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.

al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R./ Ion Cîrcei și Teodor Marinescu, membri ai C.C. al P.C.R., șefi de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
★Pe aeroportul Le Bourget din Paris, delegația a fost salutată de Raymond Guyot, membru al Biroului Politic al P.C. Francez, Jean Drean, membru al C.C. al P.C. Francez, de activiști ai P.C. Francez.Au fost, de asemenea,,, de față Constantin Flitan, ambasadorul României la Paris,. Pompiliu Maeovei. ambasadorul țării noastre la-,UNESCO, precum și membri ai Ambasadei române. (Agerpres)

agricultură și în alte domenii de interes comun.Din partea română protocolul a fost semnat de Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, conducătorul delegației, iar din partea guineeză de Diakite Moussa, membru al Biroului Politic Național al Partidului Democrat din Guineea, ministrul domeniului interne și securitate, conducătorul delegației. , (Agerpres)

ministere eoonomice privind posibilitățile de dezvoltare a cooperării economice și tehnice dintre cele două țări.Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost. salutați de Nicolae M. Nicolae. ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior, de alți membri ai conducerii ministerului.(Agerpres)

la un schimb de informații privind cele mai diferite domenii ale sportului și educației fizice.Iată de altfel cîteva dintre temele propuse de această conferință : „Rolul social al sportului în cadrul instituțiilor și organizațiilor sportive naționale" ; „Rolul sportului în viața oamenilor și popoarelor — probleme și perspective" ; „Construcția și exploatarea instalațiilor sportive" ; „Rolul mijloacelor de informare in masă în promovarea ideii — sportul pentru toți".GIMNASTICA. — Campioana o- limpică absolută Ludmila Turișceva a ciștigat concursul internațional de gimnastică desfășurat Ia Fukuoka (Japonia). Gimnasta sovietică a obținut cele mai mari note la sărituri (9,80) și paralele inegale (9,70).La masculin, victoria a revenit japonezului Katsamatsu, urmat de compatriotul său Tsukahara.SCHI. — Cu prilejul unei conferințe care a avut loc la Val d’Isere, ziariștii de specialitate au decșrnat trofeul „Schiorul de aur" cunoscutului sportiv elvețian Bernard Russi. In afara obținerii titlului de campion olimpic, în proba de coborîre de la Sapporo, Russi s-a remarcat în toate competițiile la care a participat printr-o comportare sportivă desă- vîrșită.

Cronica zilei
Marți, 12 decembrie a.c., George Macovescu, ministrul afacerilor externe, a primit pe Kanazawa Masao, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Japoniei în Republica Socialistă România, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.

* \Marți dimineață a părăsit definitiv țara noastră Jean-Baptiste Lo- unda, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Congo în Republica Socialistă România.
★în cadrul aniversărilor culturale reoomandate de Consiliul Mondial al Păcii și UNESCO, pe anul 1972, marți seara a avut loc în Capitală o manifestare consacrată savantului francez Louis Pasteur, cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la naștere. Au participat numeroși oameni de știință și cultură, medici și cercetători, studenți, precum și reprezentanți ai Ambasadei franceze la București. Dr. Mihail Zamfirescu, director științific adjunct al Institutului „Dr. I. Cantaouzino" din București, a vorbit despre viața și opera științifică a renumitului chimist și biolog francez.
★. Marți seara s-a înapoiat în Capitală, venind de la Cairo, delegația Consiliului Național al' Femeilor, condusă de Suzana Gâdea, președinta consiliului, care, la invitația ministrului afacerilor sociale al Republicii Arabe Egipt, dr. Aisha Rateb. a făcut o vizită de prietenie în această țară. (Agerpres)

vremea

Ieri în țară : în Muntenia și Moldova, cerul a devenit variabil, în timp ce în celelalte regiuni s-a menținut mai mult acoperit. în Transilvania, pe atacuri, ceața a persistat și s-a semnalat burniță, iar în zona Brașov, dimineața, s-a produs oolei. VîntuJ a suflat în general slab. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 2 grade la Joseni și 8 grade la București. In București : vremea a fost în general frumoasă, cu cerul variabil, mai mult senin. Temperatura maximă a atins 9 grade.Timpul probabil pentru 14, 15 și 16 decembrie. în țară : vreme relativ călduroasă în prima parte a intervalului. Cerul va fi variabil, cu în- norări mai accentuate în vestul și nordul țării, unde vor cădea burnițe și ploi slabe, wînt slab pînă la potrivit,. Temperatura va înregistra o scădere ușoară la sfîrșitul intervalului. Minimele vor fi cuprinse între minus 5 și plus 5 grade, iar maximele între zero și 10 grade. în regiunea de munte, izolat, va ninge. Seara și dimineață. în prima parte a intervalului, se va produce ceată. în București : vreme relativ călduroasă, mai ales în prima parte a intervalului. Cerul va fi variabil. Ceață dimineața și seara. Vint slab pînă la potrivit. Temperatura va scădea ușor spre sfîrșitul intervalului.
PRONOSPORT

PREMIILE CONCURSULUI NR. 50 DIN 10 DECEMBRIE 1972CATEGORIA I : (13 rezultate) 20,65 variante a 5 774 leiCATEGORIA a Il-a : (12 rezultate) 360,65 variante a 397 IeiCATEGORIA a IlI-a : (11 rezultate) 2 709,45 variante a 79 lei

Recent, s-a deschis la Arad (cu numele „Triada") magazinul de pre
zentare și desfacere al întreprinderilor din industria textilă „Arădea

nă", în cqre sînt expuse cele mai noi modele de țesături
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liberare ale unul semicentenar
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CÎNTECELE 
HĂRNICIEI 
[ PRIN REPU811CILE SOVIETICE

Unic în felul său, vechiul Tallin, împărțit în „Orașul de sus" și „Orașul de jos", cu cele 4 500 de monumente istorice și arhitectonice ale sale, cu străzi înguste și întortocheate, printre ziduri austere, dominate de acoperișuri și turnuri înalte, peste care veghează Palatul Toompea și Domul din secolul XIII, incintă ochiul turistului, căruia i se rezervă însă multe alte surprize. De pe înălțimile orașului de sus se deschide în fața călătorului panorama nouă a urbei, care conferă orașului însemnele unui puternic centru industrial : golful Finic, cu șantierul naval în continuă dezvoltare, cartierul de locuințe Kalinin, situat în apropierea unei mari u- zine .de excavatoare, ale cărei produse sînt cunoscute în 80 de țări. Mai departe, combinatul textil, un alt mare și modern cartier de locuințe „Muntele negru", in ale cărui blocuri zvelte locuiesc aproape 70 000 de cetățeni ai orașului. De altfel, ritmul în care se construiește aici este e- dificator pentru a i- lustra grija față de om și nevoile sale: în fiecare an se dau în folosință peste 4 500 de apartamente, cele mai multe în cartiere noi. Alături de locuințe au fost construite anexele necesare vieții moderne — școli, creșe, ateliere de servire, magazine, cinematografe etc. Se poate spune, fără a exagera cîtuși de puțin, că, în ultimii ani, s-a ridicat efectiv aici un nou oraș. Dar tot

așa se poate, spune că și orașul vechi este reconstruit. Nu de mult a avut loc un concurs pe tema sistematizării orașului, numeroasele proiecte prezentate vădind o grijă deosebită pentru păstrarea orașului medieval, pentru îmbinarea cît mai armonioasă a - marii diversități de stiluri vechi cu arhitectura nouă, modernă, Grăitor în acest sens este noul hotel Viru, cu 800 de locuri, a cărui linie suplă se armonizează perfect cadrului arhitectonic înconjurător.însemnele unei activități harnice și intense Sînt prezente, de altfel, pretutindeni în Republica Estonă, al căre; popor și-a creat, în rîndul popoarelor U.R.S.S., o industrie dezvoltată, cu multe ramuri noi, pe baza resurselor locale de materie primă. Prin valorificarea superioară a șisturilor combustibili — principala bogăție naturală — Estonia produce astăzi peste 13 miliarde kilowați/oră de energie electrică, cîț realizau în 1932 toate centralele electrice ale U.R.S.S. Și baza energetică a republicii va spori în continuare, astfel încît centralele ei, ce fac parte din sistemul energetic de nord-vest al U.R.S.S., să satisfacă nu numai nevoile mereu cres- cînde ale economiei locale, dar să și contribuie la satisfacerea celor ale Leningradului, Pskovului Și ale altor orașe, regiuni și republici vecine.Un avint deosebit cunoaște chimia, care
' *»»■«.»?> ș.-. 6’).), •• i(p. ’ f))q

Vizite in U.R.S.S. ale unor delegații
ale organelor locale de partid și de statRăspunzînd invitației unor organe locale de partid și de stat sovietice, delegații ale organelor de partid și de stat din județe și municipii ale țării au plecat în U.R.S.S. pentru a participa la festivitățile organizate în cinstea celei de-a 50-a aniversări a creării Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.O delegație din județul Maramu- ' reș, condusă de tovarășul Gheorghe Blaj, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al comitetului județean de partid, președintele comitetului executiv al consiliului popular județean, a efectuat o vizită în regiunea Ivan-Franko — R.S.S. U- craineană. De asemenea, o delegație din județul Harghita, condusă de tovarășul Ludovik Fazekas, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 

— pe baza valorificării superioare a șisturilor și fosforitelor — produce păcură și fe-• noii,. benzină, sulf, formalină, superfos- fați etc. Metalurgia și industria textilă au devenit, de asemenea, ramuri cu un mare potențial de producție. Constructorii de mașini din R.S.S. Estonă pun astăzi emblema hărniciei lor pe fiecare al cincilea motor electric produs în U.R.S.S., pe. excavatoare și u- tilaje petroliere, pe aparate și dispozitive complexe, necesare■ automatizării diferitelor procese de producție.în același ritm se dezvoltă și se modernizează și agricultura, avînd ca puncte de reper ale unei activități tot mai intense mecanizarea și chimizarea, vaste lucrări de îmbunătățiri funciare, ameliorarea raselor de animale. Dar cîte n-ar mai fi de spus despre Estonia, despre economia ei înfloritoare, despre viața oamenilor ei ?Din cinci în cinci ani, în luna iunie, în timpul nopților albe, poporul acestei țări își exprimă în tradiționala „Sărbătoare a cînteeuilui" bucuria' pentru roadele muncii sale. . Cuprinzînd, în cîntec și dans, întreaga suflare a țării, această sărbătoare exprimă, poate, în modul cel mai sugestiv sufletul poetic al acestui popor, vocația sa constructivă, dragostea nestrămutată pentru pămintul țării sale sovietice, crezul său în edificarea societății comuniste.
Alexandru BRAD

comitetului județean de partid, președintele comitetului executiv al consiliului popular județean, a plecat în regiunea Novgorod — R.S.F.S.R. ; o delegație din județul Brașov, condusă de tovarășul Romulus Radu, prim-vicepreședinte ăl consiliului popular județean, a plecat în regiunea Iaroslavl — R.S.F.S.R. ; o delegație din județul Constanța, condusă de tovarășul Ion Iuga, secretar al comitetului județean de partid, a plecat in regiunea Odesa— R.S.S. Ucraineană ; o delegație din municipiul Pitești, condusă de tovarășul Gheorghe Popescu, prim-secretar al comitetului municipal de partid, președintele comitetului executiv al consiliului popular municipal, a plecat în orașul Sumgait — R.S.S. Azerbaidjană.
PRODUSE NOI 
ALE INDUSTRIEI 

LOCALE 
HUNEDORENEDEVA (Corespondentul ,,Scîn- teii", Sabin Ionescu). — Colectivele întreprinderilor de industrie locală din județul Hunedoara au obținut și in acest an rezultate bune în producție, iq aprovizionarea populației.— în atenția noastră a stat permanent preocuparea' pentru perfecționarea continuă a activității de ansamblu și diversificarea producției, în scopul valorificării pe un plan superior a resurselor Iofiale — ne spune tovarășul inginer Petru Prodan, directorul Direcției județene de industrie locală. în acest an, în întreprinderile de industrie locală din județul nostru au fost asimilate 68 de noi produse, .în rîndul cărora amintim noile tipuri de mobilă pentru sufragerii, camere combinate și bucătării, diverse garnituri din cauciuc, macarale pivotante și numeroase bunuri de larg consum.Nu de mult, la Brad și Orăș- Ue au fost date in exploatare două noi ateliere dotate cu echipament modern, unde, în colaborare cu întreprinderi ale industriei republicane (cum ar fi cu Combinatul siderurgic Hunedoara) și cu unități producătoare de bunuri de consum, se realizează diverse produse cu multiple întrebuințări pentru industrie și populație. De asemenea, în comuna Vața s-a construit un cuptor vertical de var care prezintă și o noutate tehnică în ce privește arderba varului. Această ardere se face cu cărbune praf. pulverizat, ceea ce permite o utilizare superioară a cărbunilor inferiori.
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viața internațională
DUPĂ ALEGERILE DIN JAPONIA O. N. U. Proiect de acord privind soluționarea

Reacțiile oamenilor politici
si ale9 presei

Pentru un comerț international
* J problemei laoțiene

Cu prilejul
aniversării

TOKIO. — Corespondență de la FI. Țuiu : Primul ministru japonez, Kakuei Tanaka, a admis, într-o conferință de presă, că totalul de mandate cucerite de partidul liberal-democrat la alegerile desfășurate duminică se situează sub așteptările partidului de guvernămînt. Comentând progresul remarcabil — după cum a- preciază agenția Kyodo — realizat de partidul comunist. Tanaka a declarat că acesta reprezintă o surpriză de proporții.Ocupîndu-se pe larg de rezultatele sanutinului, presa japoneză consideră, de altfel, așa cum scrie „YOMIURI SHIMBUN", că principala caracteristică a alegerilor este „progresul masiv" înregistrat de comuniști și revenirea partidului socialist. Relevînd că aceste rezultate ilustrează anumite ..tendințe de schimbare a raporturilor de forțe pe plan politic", .,ASAHI SHIMBUN" apreciază că „marele progres realizat de partidul comunist... și revirimentul socialiștilor îmbracă o semnificație de interes maxim".In acesite condiții, așa cum subliniază toate comentariile de presă, liberal-democrații nu vor mai putea trece ou vederea părerile comuniștilor, ci, dimpotrivă, vor trebui să-i consulte în problemele importante ale națiunii. Este interesant de remarcat, de altfel, că toți candidații

comuniști din marile orașe — Tokio, Osaka. Kyoto — au fost aleși. Dintre cele 72 de locuri ce revin acestor orașe, 19 au fost câștigate, cu o largă majoritate de voturi, de către P.C.J. Mai mult, candidații comuniști din zece (Jistricte electorale ale orașului Tokio au obținut cel mai mare număr de voturi în comparație cu candidații tuturor selorlalte partide.Salutînd succesul de duminică, Sanzo Nosaka, președintele C.C. al P.C.J., l-a definit ca „un, eveniment anticipat de partid", comuniștii fiind acum în situația să-și asume „responsabilități mai largi", atît în Dietă, cit și în afara ei. La rîndul său, Kenji Miyamoto, președintele Prezidiului C.C. al P.C.J., a declarat ziariștilor că partidul comuniștilor se pregătește să propună în prima sesiune a parlamentului „măsuri concrete" în vederea rezolvării unui șir de aspecte importante ale problematicii interne, cum ar fi spirala prețurilor, situația oamenilor muncii, ocrotirile sociale, poluarea mediului înconjurător etc.Totodată, într-o declarație publicată luni seara, P.C.J. a cerut din nou socialiștilor să formeze cu comuniștii un front comun al forțelor progresiste, ereîndu-se astfel, în perspectivă. posibilitatea unui guvern democratic de coaliție.

Semnificațiile scrutinului 
nipon

O expresie a sprijinului față de pozițiile realismului

și cooperării în viața internațională, o afirmare

marcantă a forțelor progresului social

fără bariere și obstacole
• Intervenția reprezentantului român în Comitetul 

pentru problemele economice și financiare al Adună
rii Generale a O.N.U.

prezentat de delegația forțelor patriotice la convorbirile cu 
reprezentanții administrației de la Vientiane republicii

NAȚIUNILE UNITE 12. — Corespondentul Agerpres, C. Alexan- droaie. transmite : Comitetul pentru problemele economice și financiare al Adunării Generale a O.N.U. și-a încheiat lucrările prin adoptarea celui mai important proiect de rezoluție a! sesiunii sale. Este vorba de documentul vizînd transpunerea în viață a recomandărilor și hotăririlor celei de-a treia sesiuni a Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.).Luind cuvîntul înaintea votului, delegatul român, Constantin Niță, a declarat că acest document răspunde cererilor legitime ale țărilor în curs de dezvoltare, cereri care vizează îmbunătățirea poziției lor în cadrul Sistemului comercial și financiar mondial. Pronunțîndu-se pentru punerea in aplicare a unei diviziuni internaționale a muncii mult mai rațională și echitabilă, a spus vorbitorul, documentul subliniază necesitatea asigurării unor posibilități nelimitate pentru țările în curs de dezvoltare de a utiliza resursele lor materiale, de a-și diversifica economia și a asigura accesul produselor lor pe piețele țărilor industrializate. De asemenea, delegatul român a arătat că documentul menționat trasează, de o manieră clară și dinamică, sarcinile care revin Adunării Generale, U.N.C.T.A.D., consiliului său și altor organisme ale O.N.U., în vederea asigurării unor măsuri internaționale concertate privind creșterea rolului țărilor în curs de dezvoltare în relațiile comerciale internaționale. Pro- punîndu-și promovarea unei largi cooperări internaționale, lipsită de bariere și obstacole, a subliniat el, rezoluția răspunde aspirațiilor de progres economic și social ale țărilor în curs de dezvoltare.Proiectul de rezoluție a fost apoi supus la vot de cele 53 de state coautoare. printre care și România. Documentul afirmă dreptul suveran al statelor în curs de dezvoltare de a participa, în mod efectiv și continuu, la toate etapele negocierilor comerciale multilaterale și la procesul luării hotăririlor privind sistemul monetar internațional și revizuirea sa. „Unul dintre scopurile fundamentale ale negocierilor, se subliniază în

rezoluție, trebuie să fie extinderea și diversificarea exporturilor țărilor în curs de dezvoltare, în conformitate cu nevoile lor comerciale și de dezvoltare economică. Simultan. în cadrul acestor negocieri trebuie să se depună toate eforturile pentru a se asigura încheierea lor cu rezultate semnificative în avantajul statelor în curs de dezvoltare". Adunarea Generală, se subliniază în continuarea rezoluției. își însușește recomandările U.N.C.T.A.D., potrivit cărora problemele din domeniul monetar, comercial și financiar trebuie rezolvate de o manieră coordonată, avindu-se în vedere interdependența dintre ele, cu deplina participare a statelor industrializate și in curs de dezvoltare. Băncii internaționale pentru reconstrucție și dezvoltare i se cere să a- sigure, in limita competenței sale, stabilitatea prețurilor la materiile prime pe piața mondială, întrunit fluctuația acestora se traduce în pierderi mari pentru statele în curs de dezvoltare.Documentul citat cheamă toate statele, și, în special, cele industrializate, să întreprindă măsurile necesare și să transpună în mod efectiv în practică, prin acțiuni la nivel național și interguvernamental, rezoluțiile și hotărîrile U.N..C.T.A.D., adoptate la cea de-a treia sesiune. în încheierea rezoluției, se tl.N.C.T.A.D. să-și vitatea, în scopul practică, cît mai plin posibil, a trebuie să guverneze comerțul internațional și relațiile economice dintre state, „pentru continua întărire a instrumentului instituțional al Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare".

VIENTIANE 12 (Agerpres). — Delegația forțelor patriotice laoțiene la convorbirile cu reprezentanții administrației de la Vientiane a propus, la 12 decembrie, un proiect de acord privind soluționarea pașnică a problemei laoțiene. In proiectul de acord se prevede reafirmarea adeziunii la acordurile de la Geneva din 1962 privind Laosul, care au proclamat independența, suveranitatea, neutralitatea, unitatea și tea teritorială a țării.în scopul restabilirii proiectul de acord se S.U.A. cererea de a înceta țiunile militare împotriva După aceasta, menționează
integrita-păcii, în adresează toate ac- Laosului. docu-

mentul, cele două părți din Laos vor. pune capăt simultan și pretutindeni angajamentelor militare.După încetarea focului se propune crearea, intr-un termen de 30 de zile, a unui guvern de coaliție și a unui consiliu politic de coaliție în care vor fi reprezentate în măsură egală, Frontul Patriotic Laotian, persoanele care se pronunță pentru pace, neutralitate, independentă, democrație, precum și partea de la Vientiane. Sarcina acestor organe va consta în pregătirea alegerilor generale democratice în scopul creării guvernului de coaliție permanent și a adunării naționale a tării.
intilnire Xuan ThuyPARIS 12 (Agerpres). — Marți, în capitala franceză a avut loc o nouă întîlnire între Le Duc Tho, consilierul special al delegației R.D. Vietnam la Conferința de la Paris cu privire la Vietnam, și Henry Kissinger, consilierul special al președintelui S.U.A. pentru problemele securității naționale.

Tot marți s-a desfășurat la Paris o întrevedere între Xuan Thuy, conducătorul delegației I}.D. Vietnam la Conferința cu privire la Vietnam, și William Porter, conducătorul delegației americane la conferință. In același timp, a început o întîlnire a ex- perților tehnici ai celor două delegații.

cere Consiliului continue acti- transpunerii în efectiv și de- principiilor ce

MOSCOVA — în capitala 
R.S.S. Azerbaidjene, Baku, a 
avut loc deschiderea expoziției 
..România, țară a turismului", 
organizată de Ministerul Turis
mului din țara noastră și Direc
ția generală pentru turism de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
U. R.S.S.

Rezultatele alegerilor din Japonia pentru desemnarea noilor membri ai Camerei reprezentanților arată că partidul liberal-democrat a întrunit, in conformitate cu previziunile, majoritatea necesară în vederea formării noului guvern al țării.Așa cum este cunoscut, partidul liberal-democrat se află la putere în Japonia de peste două decenii ; în ultimul timp. în orientarea generală a acestui partid s-au afirmat curente și tendințe noț. plodind pentru depășirea unor poziții anacronice. pentru realism în viața internațională. Venind în întîmpinarea cerințelor opiniei publice japoneze, guvernul Tanaka a întreprins un de măsuri importante pe tărim extern, pe prim plan înscriindu-se, în acest sens, normalizarea relațiilor cu Republica Populară Chineză de o deosebită însemnătate.' tură să se răsfrîngă în mod asupra climatului politic în în lume. Considerînd acest o măsură din cele mai salutare, toate celelalte partide japoneze au a- probat-o cu hotărîre. subliniind importanța sa pentru întregul continent asiatic și pentru ansamblul vieții internaționale.Pe bună dreptate, reînnoirea de către alegători a mandatului acordat partidului liberal-democrat poate fi apreciată ca o ratificare a acestei politici, ca o expresie a dorinței alegătorilor de a se dezvolta, in continuare, cursul spre înlăturarea reziduurilor trecutului din relațiile japono-chineze, spre normalizarea și intensificarea raporturilor Japoniei cu celelalte țări socialiste, spre abordarea realistă, ne calea, tratativelor, a problemelor internaționale — în conformitate cu cerințele destinderii și coexistentei pașnice, cu interesele securității și colaborării pe «lob. Venind după confruntările electorale din alte țări, rezultatul alegerilor din Japonia arată. încă o dată, că pe sprijinul opiniei publice poate conta numai cine se situează ne poziții constructive, manifestă realism și luciditate politică.Rezultatul alegerilor indică, totodată, un însemnat succes al Partidului Comunist din Japonia care, prin cele 38 de locuri, fată de 14 cîte avea în vechea Cameră. înregistrează cel mai mare număr de mandate din întreaga sa istorie — dobîndind dreptul să participe la conducerea activității parlamentului si să iv-o- zinte proiecte de legi proprii. Tri- nlîndu-și aproape de care dispune, devine acum al

șir
— act de na- pozitiv Asia și pas ca

proprii.numărul de locuri partidul comunist treilea partid al

tării, după liberal-democrați și socialiști, și al doilea partid al opoziției — aproape cinci jumătate sută din sufragiul lor. Este prestigiul Comunist atît de activitatea desfășurată timp de mai bine de cinci decenii în slujba intereselor fundamentale ale oamenilor muncii pe plan intern, cît și de considerația pentru pozițiile de principiu susținute de acest partid în problemele fundamentale ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.U.n succes de seamă a înregistrat și partidul socialist, care și-a majorat numărul locurilor cu 31. fără a recupera însă în întregime pierderile suferite în alegerile din 1969. In cercurile politice japoneze se consideră că dacă socialiștii fi acceptat propunerea comunistă de organizare a unui front comun în legeri, avansul forțelor de stingă — considerat de presa japoneză ca „un eveniment de cotitură în viața politică a țării" („Mainichi Daily News") — ar fi fost și mai impresionant.După cum se știe, promovînd cu consecvență linia coexistenței pașnice între țări cu orinduiri sociale diferite. România întreține cu Japonia relații prietenești, de colaborare reciproc avantajoasă, considerînd că există posibilități de dezvoltare în continuare a acestor relații, pe. bazele respectării normelor de raporturi interstatale.în același timp, opinia publică, comuniștii români salută cu satisfacție succesul Partidului Comunist din Japonia, de care se simt legați prin trainice sentimente de simpatie și solidaritate internaționalistă, succesele celorlalte forțe ale stîngii din Japonia. Aceste succese pun în evidență rolul sporit pe care îl joacă clasa muncitoare, masele populare, în viața politică din această țară, noile perspective care se deschid în fața formațiilor de stînga.Venind după victoriile repurtate în ultimul timp de forțele de stînga în state de pe diferite' continente — R.F.G., Olanda, Noua Zeelandă, Australia — rezultatele alegerilor din Japonia se înscriu pe linia importantelor mutații social-politice care se petrec pe arena mondială către afirmarea unui curs nou pe plan intern și extern, pentru crearea premiselor unei dezvoltări ascendente a forțelor progresului social în întreaga lume.
Romulus CAPLESCU

milioane și de alegători, adică 10 la totalul votanților, acordînd lor programului comuniști- o cifră grăitoare pentru de care se bucură Partidul din Japonia, prestigiu legat sa multilaterală
ÎNTREVEDERE Dezvoltarea

schimburilor comerciale

ara-

M. KOHL-E. BAHRBONN 12 (Agerpres). — Michafel Kohl, secretar de stat la Consiliul de Miniștri al R.D. Germane, și Egon Bahr, secretar de stat la Cancelaria federală a R.F. a Germaniei, s-au în- tîlnit ieri la Bonn pentru o nouă rundă de convorbiri. După cum relatează agenția A.D.N., cu acest prilej au fost abordate o serie de probleme în legătură cu semnarea la Berlin, la 21 decembrie, a tratatului privind bazele relațiilor dintre cele două state germane.

polono — vest-germaneBONN 12 (Agerpres). — La Bonn a fost semnat protocolul care reglementează schimburile de mărfuri pe anul 1973 dintre R. P. Polonă și R. F. a Germaniei. Protocolul prevede continuarea măsurilor de liberalizare a importurilor de mărfuri poloneze, precum și sporirea contingentelor de export la acele mărfuri produse în Polonia la care mai sînt în vigoare limitări cantitative. Volumul total al schimburilor comerciale reciproce urmeaeă să depășească, în cursul anului 1973, suma de două miliarde zloți valută.

DELHI 12 (Agerpres). — Referin- du-se la delimitarea liniei de control în regiupea Jammu — Cașmir, ministrul de externe al Indiei, Swaran Singh, a afirmat că „aceasta va fi respectată cu strictețe atît de India cît și de Pakistan", relatează agențiile United Press International și Associated Press. Nici una din părți, a spus el, nu poate modifica în mod unilateral linia respectivă de control și ambele țări se vor abține să folosească forța sau amenințarea cu forța pentru violarea ei.Delimitarea liniei la lungimea de 500 de mile a fost prevăzută inițial în acordul semnat la Simla de președintele Pakistanului, Zulfikar Aii Bhutto, și de primul ministru indian, Indira Gandhi, acord care a pus capăt ostilităților militare dintre cele două părți.

RAWALPINDI 12 (Agerpres). — Trupele indiene și pakistaneze vor executa manevrele necesare pentru a fi amplasate în conformitate cu linia de control din regiunea Jammu-Caș- mir într-un interval de zece zile, a declarat Aziz Ahmed, secretar general pakistanez pentru problemele a- facerilor externe. Declarația, arată agențiile United Press International și Associated Press, a fost făcută cu prilejul conferinței de presă care a avut loc la Rawalpindi, la scurt . timp duf>ă ce reprezentanții statelor majore ale celor două armate au semnat acordul cu privire la delimitarea liniei de control în zona respectivă. In legătură cu aceasta, Aziz Ahmed a arătat că guvernul Indîei a informat Pakistanul că trupele indiene vor începe să fie retrase îndată după definitivarea pozițiilor militare terestre ale celor două părți.

★
PRAGA. — La Stary Smoko- 

vec a fost organizată o 
prietenească. Consulul 
al României la Bratislava, Ca
rol Cozma, a vorbit despre sem
nificația istorică a sărbătorii și 
despre succesele dobîndite de 
poporul român în cei 25 de ani 
care alt trecut de la proclama
rea republicii.

★
BERLIN — La Ambasada Ro

mâniei din Berlin a avut loc 
o intilnire lg care au partici
pat membri ăi corpului didac
tic și studenți ai lectoratu
lui de romanistică de la Uni
versitatea „Humboldt". Cu a- 
cest prilej, a fost prezentată o 
expunere despre semnificația 
zilei de 30 Decembrie și au rulat 
filme documentare românești.

ir
VIENA. — La Palatul Palffy 

din Viena a avut loc ver
nisajul expoziției „Constan
tin Brâncuși", organizată j "yt> 
auspiciile Centrului austriac ae 
cultură. . Au luat parte prof, 
univ. Irans Sittner, președin
tele „Asociației Austria-Ro- 
mânia", critici de artă, cadre 
didactice și studenți ai Acade
miei de arte frumoase din ca
pitala austriacă. Personalitatea 
și opera lui Brâncuși au fost e- 
vocate de Herbert Gaisbauer, 
conducătorul Centrului austriac 
de cultură, și de criticul Kris
tian Sotriffer.

★
WASHINGTON — La Centrul 

de studii balcanice și slavice 
de la Universitatea din Chicago 
a avut loc o seară românească. 
După o prezentare a semnifi
cației evenimentului, precum și 
a realităților contemporane din 
țara noastră, a urmat un pro
gram de filme documentare ro
mânești. Au participat membri 
ai conducerii centrului, profe
sori și studenți. Au fost de față 
membri ai Ambasadei române 
la Washington.

intilnire 
general

PLENARA C. C

DE ELIBERARE DIN ANGOLA

Președintele Iosip Broz 
Tito, aflat într-o vizită în Slovenia,, a avut la Liubliana o întîlnire cu activul politic din această republică. Cu acest prilej, președintele R.S.F.I. a rostit o cuvîntare.

Lucrările primului Con
gres Național Constitutiv al 
Centralei muncitorilor revo
luției peruane au lncePut la Huampani, localitate situată la 30 km de Lima. Noua organizație sindicală iși propune să determine o participare cit mai susținută a la transformările sociale activitatea sindicală și de apărare a intereselor doptate de autorități.

muncitorilor din Peru, la la măsurile naționale a-
Președintele Ugandei, Idi Amin, a declarat la postul de radio național că Uganda intenționează să stabilească relații diplomatice cu Republica Democrată Germană la nivel de ambasadă. *

KINSHASA 12 (Agerpres). — In capitala Republicii Zair s-au deschis lucrările Conferinței ministeriale africane pentru unificarea mișcărilor de eliberare din Angola. La această reuniune participă Agostinho Neto, președintele Mișcării pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), Roberto Holden, președintele guvernului revoluționar al Angolei. precum
S. U. A. 1 MASURIWASHINGTON 12 (Agerpres). — Ministrul finanțelor al S.U.A.. George Schultz, a anunțat hotărîrea președintelui Nixon de a se acționa cu și mai multă vigoare împotriva inflației, prelungind controlul asupra salariilor și prețurilor în perioada anului 1973, precum și decizia de a se proceda la noi economii în bugetul federal și în funcționarea unor departamente administrative. Ministrul a arătat că guvernul va solicita Congresului o extindere a puterilor de control asupra prețurilor și salariilor. care expiră la 30 aprilie anul

Or-și secretarul general adjunct al ganizației Unității Africane (O.U.A.), Gerar Kamanda.făcută la sosireaAgostinho Neto a relevat că de datoria celor doi conducători angolezi de a răspunde voinței poporului lor și a Africii privind unificarea luptei împotriva colonialiștilor portughezi".
Intr-o sa la declarație Kinshasa.„este

ANTIINFLAȚIONISTEviitor. După această dată, Administrația americană va trece în revistă principalele modificări care pot fi aduse actualelor mecanisme financiare pentru a deveni mai eficiente, mai ales în ceea ce privește prețurile produselor alimentare. Pe altă parte, s-a hotărît ca bugetul anul fiscal 1973 să fie menținut limitele a 250 miliarde dolari, asemenea, președintele Nixon a tăcut cunoscut că nu va avea loc în. anul 1973 nici o creștere a salariilor funcționarilor guvernului federal.

de pe in De

V-

i

Șapte ore de plimbare

pe Lună cu modulul ChallengerHOUSTON 12 și Schmitt a durat 23,55 G.M.T. și s-a (Agerpres). — Prima ieșire pe Lună a lui Cernan 7 ore și 12 minute. Ea a început luni seară la ora încheiat marți dimineață la ora 7,07 G.M.T.a- a-Așa cum s-a mai 
nunțat, in cursul 
cestei perioade de ac
tivitate pe solul sele
nar, cei doi astronauți 
au instalat cel de-al 
cincilea laborator ști
ințific american, din 
cadrul programului 
,,Apollo", care a și în- i ceput să transmită 
datele înregistrate. O- 

1 perațiunea de instala- I re a laboratorului, in 
fundul văii cuprinse 

1 intre munți cu forme 
rotunjite, vulcani ero- 

1 dați și coline joase, a I cărei suprafață este 
presărată cu cratere I de dimensiuni diferi- I te și cit_ mari blocuri 
de stincă, amintind pe 

| alocuri de peisajul 
saharian, a fost rela- I tiv dificilă. în felul I acesta, o nouă stație 
științifică a intrat in 

| funcțiune pe Lună, 
împreună cu celelalte 

1 patru stații instalate 
. anterior pe Selena de 

precedentele misiuni i Apollo" — ea for
mează o rețea de 5 
stații echipate, în to
tal, cu 28 de instru
mente științifice. Ele

sînt alimentate fiecare 
de către o mică pilă 
atomică — un genera
tor de izotopi „Snap- 27", funcționind pe 
bază de plutoniu 238, 
capabile să furnizeze 
energie electrică timp 
de mai mulți ani. Da
tele științifice furni
zate de aceste stații 
reprezintă citeva mii 
de kilometri de ban
dă magnetică, a cărei 
descifrare va necesita 
aproximativ 10 ani. 
Deși „Apollo-17“ este 
ultima misiune sele
nară americană, astrul 
nopții va continua, 
astfel, mult timp, să 
„converseze" cu Pă- 
mintul, chiar după 
plecarea astronauților.

în cele 7 ore petre
cute pe solul lunar, 
Cernan și Schmitt 
și-au desfășurat cu 
bine misiunile din pro
gram. Totuși, datorită ' 
activităților pe care 
le-au avut de îndepli
nit și a dificultăților 
întimpinate, în special 
pentru carotarea solu
lui lunar (extragerea 
de probe), ei au sim
ții oboseală. Datorită

acestui fapt, el au con
sumat mai mult oxigen 
din rezervele indivi
duale decit se prevăzu
se anterior.

,,.Ieep“-ul lunar i-a 
ajutat pe cei doi as
tronauți să-și desfă
șoare prima „excursie" 
in împrejurimile bazei 
Taurus-Littrow. A in
tervenit însă un mic 
incident și anume 
spargerea unei „apără
tori de praf" de la ro
țile modulului care, 
reparată cu' panglică 
adezivă de către Cer
nan, a fost apoi pier
dută pe drumul de 
întoarcere spre modu
lul lunar. Din această 
cauză, roțile vehiculu
lui lunar au ridicat un 
praf dens. în rest insă, 
„jeep“-ul se află în 
perfectă stare de func
ționare pentru celelal
te două „ieșiri" dintre 
care: una urma să 
aibă loc in noaptea de 
marți spre miercuri, 
începînd de la 00,03 
ora Bucureștiului și 
cealaltă — miercuri, 
începînd de la 
fiecare pentru o 
rioadă de 7 ore.

23,33
pe-

1

*

*

Ă

AL P. C. BULGAR
W < «-• V •» 4 VSOFIA 12 (Agerpres). — Plenara C.C. al P.C. Bulgar a continuat marți examinarea raportului lui Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului de Stat, intitulat „îndeplinirea consecventă a hotăririlor Congresului al X-lea al P.C.B. privind creșterea nivelului de trai al poporului". Pe marginea raportului au luat cuvîntul conducători de partid și de stat bulgari.

Lucrările 
Adunării de Stat 
a R. P. UngareBUDAPESTA 12 (Agerpres). 4- După cum transmite agenția M.T.J., la 12 decembrie s-a deschis sesiunea Adunării de Stat a R.P. Ungare. La lucrări participă Janos Kaclar, prim- secretar al C.C. al P.M.S.U.„ /Jeno Fock, președintele guvernului,' și alli conducători de partid și de stat. Sesiunea discută proiectul de lege privind bugetul de stat pe anul 1973, proiectul de lege privind planificarea economiei naționale, probleme curente.

GENEVA

Convorbirile S.A.L.TGENEVA 12 (Agerpres). — La sediul reprezentanței permanente ța U.R.S.S. pe lingă Oficiul O.N.U. de la Geneva a avut loc, marți, o intilnire a delegațiilor sovietică și americană care duc tratative în problerrja limitării armamentelor strategice 4- informează agenția T.A.S.S.

agențiile de presă transmit
PEKIN 12. — Corespondentul Agerpres, I. Gălățeanu, transmite : Penn Nouth, președintele Biroului Politic al Comitetului Central al Frontului Unit Național al Cambodgiei, premierul guvernului regal de Uniune Națională, a primit, la 12 decembrie, pe Nicolae Gavrilescu, ambasadorul Republicii Socialiste România în R.P. Chineză, la cererea acestuia. Cu acest prilej a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.
Ministrul de externe al 

Tunisiei Mohammed Masmoudi, a declarat că țara sa urmează să stabilească, în curînd, relații diplomatice Ia rang de ambasadă cu R.P. Chineză și R.D. Vietnam — transmite agenția Maghreb Arab Presse.

Ministrul român al sănă
tății, Theodor Burghele, aflat în- tr-o vizită în Franța, a avut o întrevedere cu ministrul sănătății publice din Franța, Jean Foyer. In cadrul discuțiilor s-a relevat dorința comună de a îmbogăți în continuare re- ' lațiile de colaborare dintre medicii și instituțiile medicale ale celor două țări, de a se dezvolta cooperarea în domeniul industriei medicamentelor și al aparaturii medicale.

Președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende, însoțit de premierul Fidel Castro, a fost oaspje- tele orașelor Varadero și Matanzas. Cu acest prilej, șeful statului chilian a vizitat o serie de obiective economice din cele două orașe și din capitală.

în R.P.D. Coreeană au avut loc, marți, alegerile de deputați în Adunarea Populară Supremă, precum și în comitetele populare locale.

decern-
a fost al Pă-

Accident feroviar pe ruta 
Sofia-Tolbuhin. In sta^ cale ferată Vencean. din județul Varna, un tren de pasageri s-a ciocnit cu un tren de marfă, care staționa in dreptul unui semnalizator.

In accident și-au pierdut viata 26 de persoane, iar alte 10 au fost rănite. Au fost luate urgent măsuri pentru acordarea de ajutor pasagerilor accidentați. A fost instituită o comisie guvernamentală pentru elucidarea cauzelor accidentului.

Adunarea Poporului a 
Republicii Arabe Egipt aprobat, marți, declarația privind politica guvernului. In cadrul dezbaterilor, primul ministru Aziz. Sedki a răspuns întrebărilor formulate de de- pufați în legătură cu unele probleme de politică internă și externă cuprinse în declarație.

a
Primul ministru desem

nat al Afganistanului, Mo" hammed Musa Shafiq, a prezentat în Camera inferioară a parlamentului componența cabinetului său. Premie- rtfl deține și portofoliul de externe, în timp ce Minister..! Apărării a fost încredințat lui Han Muhammed, iar cel de interne — lui N. Pejwaq. In de- clarația-program a guvernului, dată

publicității la Kabul, se arată că principala sarcină o constituie, în etapa actuală, înlăturarea dificultăților economice.
„Molnia-1". La 12 brie, în Uniunea Sovietică lansat un Satelit artificialmîntului de tipul „Molnia-1“. avînd la bord aparate pentru retransmiterea unor emisiuni in diapazonul undelor centrimetrice. Satelitul este destinat asigurării exploatării sistemului de telecomunicații și retransmiterii programelor televiziunii centrale sovietice la mari distante spre punctele terestre ale sistemului „Orbita".
Congresul Național al 

Partidului Socialist din Uru
guay și”a încheiat lucrările la Montevideo. S-a discutat Pe marginea raportului prezentat de secretarul general al P.S.U., Jose Enrique Diaz, și au fost dezbătute probleme legate de situația economică și so- cial-politică din țară, precum și o- biectivele ce trebuie urmărite în vederea consolidării unității de acțiune a forțelor patriotice, reunite în „Frente Amplio". In urma unei furtuni puternice în dreptul litoralului american al Atlanticului mai multe nave de pescuit s-au zdrobit de stînci. In fotografie : un aspect de Ia locul dezastrului
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