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ACORDUL GLOBAL 
in întreprinderile 
agricole de statIn ședința Comitetului Executiv al C.C. al B.C.R. din 25 decembrie 1972 au fost analizate propunerile Ministerului Agriculturii. Industriei Alimentare și Apelor privind salarizarea in acord global a personalului din întreprinderile agricole de stat și din alte unități agricole ale statului. Ținînd seama de experiența pozitivă dobindită de cooperativele agricole în aplicarea acestui sistem s-a hotărit ca, începind din anul 1973, să se introducă, in mod experimental, organizarea muncii și salarizarea in acord global a muncitorilor și personalului tehnic, economic, de alte specialități și administrativ din întreprinderile agricole de stat. In legătură cu măsurile preconizate pentru aplicarea acestui sistem de organizare și retribuire a muncii am solicitat unele precizări tovarășului BARBU POPESCU, șeful Departamentului agriculturii de stat.

promovam 
dezvoltă m 
generalizăm

INIȚIA TIVELE
VALOROASE

f ' "—Hotărîrea oamenilor muncii de a mobiliza toate energiile și resursele in vederea accelerării progresului economico-social al țării, răspunderea muncitorească față de tot ceea ce se făurește spre binele patriei și al poporului — constituie temeliile de granit ale inițiativelor apărute în întrecerea socialistă.Să amintim doar citeva dintre cele mai larg popularizate : la Brașov, București. Brăila și Reșița — ..Micronul, gramul și secunda''; la cimentiștii din Bicaz — „Productivitate orară maximă, cu cheltuieli minime".; in Valea Jiului -— „Două cicluri lunare in pluș, in abatajele frontale" ; la uzina din Sinaia — „Producții sporite pe fiecare metru pătrat uzinal" ; la furnaliștii din Vlăhița — „Cit mai mici cheltuieli la tona de metal" ; la textiliștii din Săvinești — „Să lucrăm cinci zile din an cu materiale economisite". Aceste inițiative — atit de multe, ca niciodată in urmă — derivă unele din altele, se preiau și se completează creator se dezvoltă, se extind, se transferă, asemeni unui bun de preț, de la o întreprindere la alta, de la un colectiv de muncă la altul.Pentru a putea înțelege mai lesne lucrurile în desfășurarea lor, să aruncăm o scurtă privire in urmă. Vă amintiți evenimentul petrecut in prima jumătate a anului 1972. El va dăinui, încă multă vreme, în amintirea noastră. A- tunci, în intimpinarea Conferinței Naționale a partidului, a început, în întreprinderile noastre o largă acțiune de studiu și de fundamentare științifică și practică a posibilităților ce le avem pentru a realiza mai devreme sarcinile actualului plan cincinal. Iar cind a- ccastă posibilitate a devenit certă și a devenit angajament plenar, tot ceea ce a urmat și va urma, strădanie și inițiativă, au fost și sînt subordonate obiectivului major care a mobilizat intreaga noastră clasă muncitoare : indeplinirea cincinalului înainte de termen. Și. astfel, inițiativa in producție a devenit, mai mult ca oricînd, un act politic. Pen-
V __

tru că prin inițiativă este exprimată, la modul cel mai concret, deplina adeziune a clasei muncitoare, a tuturor celor ce lucrează in producția materială, la politica economică a partidului și statului nostru, ho- tărirea lor fermă de a face totul pentru a îndeplini neabătut programul dezvoltării mai rapide, economice și sociale, a țării.Arătind, la Ședința jubiliară a Marii Adunări Naționale consacrată celei de-a XXV-a aniversări a proclamării republicii, că in prezent toate forțele națiunii sînt concentrate spre Înfăptuirea cu succes a programului trasat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională a partidului, in vederea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate in România, tovarășul Nicolae Ceaușescu amintea că succesele mari obținute in anii 1971 și 1.972 dovedesc in mod convingător că există reale posibilități pentru a depăși prevederile programului stabilit de congres, pentru a asigura indeplinirea planului cincinal inain- te de termen. Și. după cum se știe, inițiativele in producție, născute din hotărîrea devansării termenului de îndeplinire a planului cincinal, .stau la baza succeselor exprimate prin indeplinii'ea planului anual cu multe zile și săptămini înainte, de colectivele întreprinderilor industriale ale mior județe întregi, ale unor ministere și prlntr-o producție suplimentară deplin utilă economiei.Din primele zile ale acestui an, hotăritor pentru realizarea cincinalului inainte de termen, întrecerea socialistă, cu bogata sa încărcătură de inițiative, continuă cu intensitate sporită. Dovadă, citeva informații de ultimă oră : la Uzinele de strunguri din Arad, la Fabrica de confecții și tricotaje București și la uzinele „Moldova" din Botoșani au apărut noi inițiative privind reducerea cheltuielilor materiale de producție și a cererilor de importuri printr-o mai rațională folosire, in special a sculelor, dis-(Continuare în pag. a IlI-a)

Trei dorințe pentru 1973 LTrei certitudini Iînceput de an la Combinatul chimic Făgăraș,Frig. Atit de frig incit ești tentat să crezi că Polul Nord a alunecat pe toboganul meridianului de 25“ și a rămas agățat în cuiele Moldoveanului și Negoiului.Florin Pop imi spune că „temperatura este ideală", că ..este exact ceea ce trebuie pentru că majoritatea reacțiilor care au loc in coloanele și recipientele instalațiilor sînt exoterme, adică degajă căldură, care căldură este preluată de mediul ambiaijț și... ce mai : frigul joacă rolul unui radiațqr la un automobil".Trebuie să-l cred pe Florin Pop. deși explicațiile lui n-au avut darul să mă încălzească. Dimpotrivă. Trebuie totuși să-1 cred pentru că Florin Pop se pricepe. Și se pricepe nu numai pentru că lucrează in combinat de opt ani in- cheiați, ci și pentru că, deși are numai 25 de ani, discută chimie tot... de atiția. Cum ? Simplu. Florin, împreună cu Vasile și Gheorghe, care-i sînt frați, sînt fiii lui Arpad Pop, al cărui sta

giu in „chimie" este de 34 de ani. De altfel. vechimea dinastiei Pop in combinat a atins respectabila virstă de 70 de ani ! Pot să pun la indoială competen-
Chsmiștii din Fă
găraș au șî înce
put să le dea 
contur, o dată cu 
primele succsse 

din noul an

ța lui Florin ? In nici un caz.îl întreb despre realizările ..Ia zi" ale combinatului. Anul 1973 ? Chimiștii l-au început încă de acum... 21 de zile. Numai din ingrășămintele chimice produse suplimentar pină in prezent. in anul 1973 vor putea fi obținute peste 12 milioane de piini de 1 kg fiecare.în plus : cantități notabile de rășini sintetice, de anilină, fenol. Explicația ?Evident, nu numai... frigul. Mai degrabă

căldura. Căldura cu care chimiștii Făgărașului au imbrățișat propunerea de a realiza cincinalul in patru ani și jumătate. Energia consumată de ei pentru mecanizarea și automatizarea instalațiilor.Făgărașul este primul nostru pilon din industria chimică. Chiar s-a și numit combinatul chimic nr. 1. A fost, pină nu de mult, școala de cadre a chimiei românești. A>ci au fost pregătiți primii operatori ai Borzeștilor, Năvodarilor, Craiovei. Și astăzi, cind „ceva nu merge" în altă-’parte, sînt• che- ma'ți tot „profesorii" de la Făgăraș.Deschideți un nomenclator al produselor chimice fabricate in 1972 in țară. Cău- tați. să zicem. DIBU- TOX (insecticid pentru stropirea pomilor, iarna). Sau DINOFAN (erbicid selectiv cu caracter universal). Nu le veți intilni pentru simplul motiv că sint intrate in fabricație la Făgăraș abia de la 1
Mtrce.a BUNEA(Continuare în pag. a IV-a)

® a h a ia
îmbunătățirile tehnice aduse in
stalației de oxoalcooli din ca
drul Grupului industrial de chi
mie din Rîmnicu-Vîlcea permit 
funcționarea acesteia la capaci
tatea maximă. Din sala de co
mandă (în fotografie) se urmă
rește permanent desfășurarea 
riguroasă a procesului tehno
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Ca să ajungi la ușa cantinei de pe șantierul termocentralei din Chișcani trebuie să mergi pe o potecă atit de nămoloasă, incit dezlipirea bocancului din clisă produce un zgomot asemănător rateurilor de automobil. Ne-am și întrebat : cum se descurcă cei 5 directori administrativi pe poteca ce duce la cantină? îi văzusem că poartă pantofi... Dar iată că am ajuns la ușa cu pricina. Servirea prinzului începe la ora 12 fix. dar noi ajunseserăm la cantină cu o oră, o oră și un sfert mai devreme. De ce ? Ne învățaseră niște sudori să ne grăbim, să prindem neapărat prima serie că pe urmă nu se știe — ori se termină felul doi. ori desertul. Administratorul cantinei nu reușește să brodească decit arareori numărul porțiilor. Așteptind la ușă, vorbim cu Ion Șt. Ion, lăcătuș pe șantier ; privește in jur și zice ca pentru sine :— Treburile au fost aranjate parcă anurne ca să iasă totul pe dos. Normal, pauza de prinz e intre orele 12 și 13. Spațiul de servire e insă prea mic, de aceea mincăm în două, trei serii. Dar. din diferite motive, cei aproape 900 de abonați vin cu toții să ia masa in prima serie. Firește, întotdeauna, primii la masă sint cei care vin mai devreme. Restul așteaptă. Urmarea : se tocesc nervi,

se pierde foarte mult timp din producție. Cauzele pentru care venim aproape toți la ora 12 sint destule : min- cârea e mai caldă, găsești in mod sigur meniul de regim, nu riști să se termine.
tem aici mii de meseriași. Avem deșeuri de fier, putem procura cărămidă de la demolări. Pentru noi e un fleac să ne facem o cantină încăpătoare. Dar trebuie neapărat să se ocupeFalș abonat la citeW false cantine- restaurant

din „intimplare", tocmai mincărurile preferate. Totuși, vînzoleala de la cantina noastră e complet inutilă. Și să vă spun de ce In definitiv, noi am construit cantina, dar acum nu mai corespunde. Avem insă posibilități s-o mărim. Sin-

cineva de partea organizatorică și nu se ocupă nimeni. E păcat, pentru că problema principală e rezolvată : avem o aprovizionare cu produse alimentare excelentă.Autorii acestui ' raid-an- chetă propun o scurtă pa

ranteză. De fapt, noi nu ne-am ocupat in mod special de cantina de la Chișcani. Am cutreierat mai multe orașe și. „întimplă- tor“, am mincat cot la cot cu abonații unor cantine din Brăila și Galați, din Cluj și București, din Buzău și Tulcea... Cele spuse de tovarășul Ion Șt. Ion cu privire la aprovizionare n-au făcut altceva decit să ne întărească o convingere formată cu aceste prilejuri. Și anume : la marea majoritate a cantinelor am găsit o aprovizionare cu produse alimentare (carne, mazăre, fasole, ceapă, zarzavat, varză. băuturi răcoritoare, dulciuri, mezeluri de tot felul) foarte bună. Dar cum se prepară aceste alimente, în ce condiții sînt servite ? Să revenim deci la partea organizatorică. Iată ce ne spunea sudorul M. Dumitru :— Aprovizionarea poate să fie compromisă de calitatea și de lipsa diversității preparatelor care ni se oferă. Mă întreb și nu pot să-mi explic : cine le-a spus administratorilor, celor din comitetul de cantină și celor de la sindicat că noi ținem morțiș să mîn- căm, de pildă, de trei ori
Gh. GRAURE
N. Gr. MARĂȘANU(Continuare în pag. a Il-a)
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Funeraliile
Joi au avut loc funeraliile tovarășului Petre Borilă, vechi militant al mișcării muncitorești revoluționare, activist de frunte al partidului și statului nostru socialist, luptător devotat pentru cauza socialismului, pentru intărirea și înflorirea patriei. care a fost vreme îndelungată membru al Biroului Politic, al Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, membru al Consiliului de Stat, vicepreședinte și prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.Sicriul cu corpul neînsuflețit al tovarășului Petre Borilă a fost depus pe un catafalc așezat in holul Palatului Marii Adunări Naționale.Pe un panou îndoliat se afla portretul defunctului. Pe perne de catifea vișinie erau rinduite ordine și medalii ale Republicii Socialiste România cu care a fost distins ca semn al înaltei aprecieri a activității desfășurate timp de mulți ani, a meritelor sale in lupta împotriva asupririi și exploatării capitaliste, pentru propășirea țării.în jurul catafalcului au fost depuse coroane de flori din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, Comitetului municipal București al P.C.R. și Comitetului Executiv al Consiliului popular al municipiului București. Comitetului foștilor luptători antifasciști. Uniunii Scriitorilor. Ministerului Construcțiilor Industriale, colectivului de muncitori ai uzinelor „23 August"- București.Au mai fost depuse coroane din nartea ambasadelor Republicii Populare Bulgaria și Uniunii Sovietice la București, precum și a unor tovarăși de luptă din orașele Silistra și Tolbuhin din R. P. Bulgaria.în cursul dimineții, numeroși cetățeni au venit la catafalc spre a aduce un ultim omagiu defunctului.La catafalc au făcut de gardă membri ai C.C. al P.C.R.. ai Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri și Consiliului Național al

— Țin să precizez că. la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, numeroși participanți la dezbaterile din comisia pentru agricultură și industria alimentară au făcut propuneri pentru extinderea acordului global și in întreprinderile agricole de stat. Deci, la un interval de timp foarte scurt, conducerea de partid a analizat aceste propuneri și, după cum se vede, s-a trecut la aplicarea lor. Se creează în felul acesta premisele cointeresării în mai mare măsură a lucrătorilor din agricultura de stat pentru indeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, îmbunătățirea calității produselor și reducerea cheltuielilor materiale.
— Care sint modalitățile de 

aplicare a acordului global , in 
I.A.S. ?Sistemul de salarizare în acord global se va aplica, atit pentru muncitorii permanenți, cit și pentru cei temporari care se angajează să realizeze, pe o anumită suprafață sau la un anumit efectiv de animale, cel puțin nivelul producției planificate. Nu au fost prevăzute nici un fel de limite cu privire la formațiile de lucru ce se pot angaja să lucreze în acord global pentru a da, in acest fel. posibilitate fiecărei unități să adopte cele mai potrivite soluții. Salarizarea in acord global se aplică pe întregul ciclu de producție, pe fermă. sector sau întreprindere, iar în cadrul acestora — pe grupe de lucrători sau chiar individual. Pentru aceasta se încheie un contract-anga- jament pe cel puțin durata unui ciclu de producție, intre șeful fermei și conducerea întreprinderii,- iar in cadrul fermei — intre șeful formației de lucru și șeful fermei. Angajamentul prevede pe de o parte sarcinile de muncă, tarifele de plată și drepturile de salarizare cuvenite lucrătorilor în timpul anului, iar pe de alta — obligațiile fermei sau întreprinderii agricole de stat. în contract se precizează, de asemenea, obligațiile ce revin sectoarelor pentru servirea fermei angajate in a- cord global. Cind salarizarea in a- cord global se va aplica in toate fermele întreprinderii. această formă de retribuire va cuprinde și sectoarele de servire.

— Ați amintit de tarifele de 
plată ; care sint acestea și cum 
se vor calcula ?- Salarizarea celor ce. vor lucra In acord global se va face pe baza unui tarif de plată pe unitatea de produs — tonă, hectolitru etc. — sau la 1 000 lei producție, avindu-se în vedere încadrarea in normativele de consum pentru fondul de salarii, materiale. furaje, carburanți, precum și obligativitatea realizării planului de producție și a beneficiilor planificate. Tarifele de plată se stabilesc de la

CONTRACTELE
pentru suprafețele locative
SE PRELUNGESC PINĂ

Prin Decret al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
contractele de închiriere privind 
suprafețele locative cu destinația

începutul anului pentru a da posibilitate unităților să ia toate măsurile in vederea pregătirii condițiilor materiale și organizatorice necesare realizării producției. Ele se determină astfel : conducerea unității stabilește volumul lucrărilor manuale și mecanice ce trebuie executate de fiecare formație in parte la suprafețele sau efectivele de animale pentru care salarizarea se face in acord global. în funcție de volumul de muncă planificat se calculează fondul de salarii ce revine formației de lucru. Apoi, prin raportarea fondului de salarii la producția planificată, exprimată in tone, hectolitri, sau la 1 000 lei producție calculată la preț de vînzare planificat se determină tariful de plată. Rezultă deci că sarcinile de producție se vor diferenția pe fiecare formație de lucru, in funcție de fertilitatea naturală a solului, cantitățile de îngrășăminte chimice și organice asigurate, posibilitățile de irigare și ierbicidare a culturilor, mașinile și utilajele existente, productivitatea soiurilor cultivate etc. în zootehnie se va ține seama de potențialul productiv al animalelor, condițiile materiale in care se desfășoară procesul tehnologic, baza furajeră și sortimentele de furaje asigurate etc. Aș vrea să precizez că tarifele la 1 000 lei producție se vor folosi la legume, fructe, vin și pentru anumite grupe de produse a căror pondere pe I.A.S., fermă sau formație de lucru nu este mare in valoarea producției totale. Pentru producția secundară (paie, coceni, vreji de mazăre etc.) tarifele de plată se stabilesc, de asemenea, la 1 000 lei producție.
— Cum se va face salarizarea 

celor care vor lucra in acord 
global : lunar, la sfirșitul ci
clului de producție 1Drepturile totale ale muncitorilor și personalului tehnic, economic, de alte specialități și administrativ care lucrează in acord global se calculează și se acordă in funcție de specificul și perioada în care se obține producția : lunar, după terminarea fiecărui ciclu de producție sau la sfirșitul anului. Dar pentru că in agricultură majoritatea produselor se obțin intr-o perioadă mai mare de o lună, lucrătorii vor primi lunar, sub formă de avans, 80 la sută din salariul cuvenit pentru munca prestată, plata definitivă urmind să se facă la sfirșitul perioadei arătate mai sus. Drepturile totale se determină in funcție de tarifele stabilite pe unitatea de produs sau lâ 1 000 lei producție și a producției realizate efectiv. Din această sumă se scad

Convorbire consemnată de
Ion TEODOR(Continuare în pag. a V-a)

DE ÎNCHIRIERE
cu destinația de locuințe

LA 1 IANUARIE 1978
de locuințe, indiferent de proprie
tar, existente la data de 1 ianua
rie 1973 se prelungesc, de drept, 
pină la 1 ianuarie 1978.tovarășului Petre Borilă

Frontului Unității Socialiste, vechi militanți ai partidului, ai mișcării muncitorești din țara noastră, activiști de partid și de stat și ai organizațiilor obștești, reprezentanți ai unor instituții centrale, generali și ofițeri superiori.în fața catafalcului au păstrat un moment de reculegere tovarășii Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.Din ultimele gărzi au făcut parte tovarășii Leonte Răutu. membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Gheorghe Stoica, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. membru al Consiliului de Stat, Dumitru Coliu, membru al C.C. al P.C.R., Constantin Pîrvulescu, vechi militant al mișcării muncitorești din țara noastră.Conducătorii de partid și de stat au prezentat condoleanțe familiei celui dispărut.Au fost dc față și au prezentat condoleanțe familiei V.l. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice. Spas Gospodov. ambasadorul Republicii Populare Bulgaria, și Domo- kos Vekâs, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Populare Ungare la București, precum și vechi militanți ai Partidului Comunist din Spania.Sicriul, acoperit cu drapele roșii și tricolore, a fost scos din holul Marii Adunări Naționale și depus pe un catafalc aflat pe platoul din fața Palatului M.A.N. O companie militară cu drapel îndoliat a prezentat onorul. Fanfara militară a intonat marșul funebru.La mitingul de doliu care a avut loc au luat parte membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, deputați, vechi militanți ai mișcării muncitorești din țara noastră, reprezentanți ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, oameni ai muncii din Capitală.
în numele Comitetului Central al

Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România a luat cuvintul tovarășul Gheorghe Stoica, care a spus : Partidul Comunist Român, poporul pierd in tovarășul Petre Borilă un om care și-a Închinat intreaga sa viață slujirii cu devotament a idealurilor de libertate și dreptate socială, de progres, un luptător consecvent pentru cauza socialismului și comunismului.Tovarășul Petre Borilă s-a integrat de tinăr in mișcarea muncitorească, devenind încă din anul 1922 membru al partidului nostru comunist. Aici, in focul aprig al luptei de clasă, în înfruntarea cu burghezia și moșiețimea, s-a format și s-a a- firmat ca un militant înflăcărat, a cărui voință de luptă pentru triumful idealurilor nobile ale socialismului n-a putut să fie înfrintă de prigoana polițienească din România și din alte țări.Ne despărțim cu o mare durere in suflet de Petre Borilă. fiu credincios al partidului și poporului pină in ultima clipă a vieții sale. L-am cunoscut Încă din primii ani ai luptei sale revoluționare, anii grei ai ilegalității, cind partidul i-a încredințat sarcina de marc răspundere de secretar al Comitetului regional Dobrogea al P.C.R. Tovarășul Petre Borilă a luptat in brigăzile internaționale din Spania și a indeplinit o serie de misiuni cu caracter politic și militar in timpul celui de-al doilea război mondial și a participat activ pe frontul antihitlerist, primind numeroase distincții pentru faptele sale de arme. Am lucrat împreună și după 23 August 1944 în organe de conducere ale partidului și statului. întotdeauna el a făcut dovada unui comunist înflăcărat. hotărit. muncind cu pasiune pentru a fi la înălțimea sarcinilor și răspunderilor încredințate. în organele de conducere colectivă ale partidului și statului, el s-a afirmat ca un comunist cu calități organizatorice. cu un înalt spirit de răspundere și dăruire în muncă, dovedind(Continuare în pag. a V-a)
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Tumul de control al aeroportului Sibiu a înregistrat un mesaj radio transmis de pilotul Ion Rlzea, comandantul cursei „TAROM" Cluj-Sibiu-Bucurețtl. Mesajul semnala izbucnirea u- nul incendiu, într-o pădure, la câțiva kilometri de Săliște. Imediat au fost puse în alertă toate formațiile de pompieri din zona respectivă. Sosind în timp record la fața locului, pompierii au reușit să localizeze ți să stingă un incendiu care amenința să ia proporții. Tot intr-un timp record s-au Încheiat ți cercetările. Vinovați pentru distrugerea a 6 Hectare de puieți de brad : loan Gli- gorea și loan Topîncean, din comuna Orlat, care aruncaseră, la întâmplare, chibritul, după ce îți aprinseseră țigările. Cînd au văzut năpasta, au rupt-o la fugă. între timp au fost însă... opriți.
Concediu

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I cu • •• auto-
| basculanta

„Sprijin concret 
fiecărui tînăr pentru 
a se încadra în 
activitatea muncito
rească și în via^a 
socială", așa se intitu- lează inițiativa comitetului de partid de la țesăto- ria de mătase ..Victoria" din Iași. Obiectivul acesteia : ajutorarea tinerilor •— peste 70 la sută din membrii colectivului au virsta sub 20 de ani — atit pentru însușirea temeinică a meseriei, cit și spre a-și ridica nivelul politic și de cultură generală. Practic, membrilor de partid și muncitorilor cu mai multă experiență li s-au dat 'în grijă grupuri de tineri, iar membrilor biroului comitetului de partid — cite o secție sau un sector. Comitetul U.T.C. și cel al sindicatului au organizat cit.eva concursuri avind ca titlu „Miini înde- minatice" cu durata de 1-2 luni, îmbinate cu lecții și expuneri, care s-au soldat cu bune rezultate în intrecerea socialistă. In ultima vreme au mai a- vut loc intilniri cu membri de partid cu stagiu din ilegalitate, cu activiști de partid și U.T.C., un simpozion1 intitulat „Cartea te învață să fii om" și un recital de poezie, precum și mai multe dezbateri despre „Rolul femeii in societatea socialistă".

Ce-i el lui, e-al lui : 
plimbat omul prin toată 
in timpul concediului legal de 
odihnă. Dar ce nu-i al lui, nu-i: 
mașina cu care s-a plimbat. Și 
nu e vorba de un autoturism 
oarecare, ci de ditamai 
basculanta (31-HD-219S) a 
torului I.P.S.P, din cadrul 
tului de construcții Deva, 
parcă numai șoferul Z___ ...
Lingurar a avut ideea asta ? Un 
alt coleg de-al lui, șoferul 
loan Nigriti, de la unitatea din 
Orăștie, aparținînd de C.E.l.L. 
Deva, a plecat tot in concediu 
de odihnă, și tot cu mașina sta
tului. Ce-i drept, cu un vehicul 
mai modest : un autocamion 
(21-HD-1962). Acum a venit 
vremea să se tragă linie și să 
se adune pagubele produse de 
timpul tind mașinile n-au fost 
folosite în interesul slujbei, de 
uzajul lor etc. etc. Dar nu tot 
la „etc“ trebuie trecută și răs
punderea celor puși. să... răs
pundă de mașini. Au știut de 
plecarea lor ? Daco, n-au știut, 
ce au păzit ? Și'dacă au știut, 
de ce-au tăcut ? Să li se dea 
cuvintul I

t-a 
țara

auto- 
sec- 

Trus- 
Dar 

Simion

Ioana DRAGOS 
tehnician, locțiitor 
al secretarului 
comitetului de partid 
de la țesătoria 
„Victoria" lași

Comuniștii - mo
del de comportare în 
muncă, în viața de 
toate zilele - iată una din ideile principale desprinse din dezbaterea Codului etic comunist in adunările generale ale organizațiilor de partid și U.T.C. din Săveni. județul Botoșani. Sub semnul exigențelor impuse de a- cest comandament, in dezbaterile din organizațiile de partid de la consiliul popular orășenesc, sectorul industriei locale, cooperativa de consum s-a insistat asupra educării membrilor de partid, a uteciștilor, a tuturor oamenilor muncii în spiritul cinstei și corectitudinii. al respectării legislației socialiste, al apărării avutului obștesc, al eticii și echității socialiste.

Franț IAMȘEC 
membru al biroului 
Comitetului orășenesc 
P.C.R. Săveni-Botoșani

Fiecare intelec
tual - un partici
pant activ pe frontul 
muncii politice și 
cultural ■ educative 
de masă se intitule?iză inițiativa organizației de partid de la Școala generală nr. 7 din Fetești-gară — care se inscrie printre acțiunile menite să înfăptuiască prevederile programului de educație comunistă a maselor. Ea vizează sporirea aportului intelectualilor la răspindirea cunoștințelor științifice, la

formarea omului nou. Astfel, peste 450 de intelectuali din oraș iau parte la organizarea diferitelor manifestări politice și cultural-educative, în vederea cunoașterii și aplicării în viață a obiectivelor Congresului al X-lea și Conferinței Naționale ale partidului, ale plenarelor C.C. al P.C.R., a legilor adoptate

Disciplina univer
sitară, exigența pre
gătirii politice și 
profesionale, com
portarea în societate fac obiectul amplelor dezbateri din organizațiile de partid și din cadrul asocia-

ciplinată la cursuri și semi narii, reducerea și înlăturarea absențelor.
Lorand DEAKI
corespondentul „Scînteii"

„Munca noastră" este denumirea foii volante lunare, editate sub îndrumarea biroului organizației de bază de la O.C.L. Adi

ționează ca in perioada următoare să asigure apariția ei la nivelul comerțului din municipiu.
Gheorghe
PARASCAN
corespondentul „Scînteii"

Cum contribuie 
munca cultural-edu-- INFORMAȚII -

9

din activitatea organizațiilor de partid
de M.A.N. Cu sprijinul intelectualilor, biroul comitetului orășenesc de partid, comitetele de partid și birourile organizațiilor de bază au organizat la fabrica de conserve, C.F.R., I.I.L. Fetești și in alte unități dezbateri, simpozioane, mese rotunde, prezentări de calcule economice, răspunsuri la 'întrebări etc., pe teme referitoare la disciplina muncii, apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste. calitatea produselor, semnificația sporirii indicilor de folosire a- utilajelor și a forței de muncă, a materialelor — toate contribuind la' stimularea întrecerii pentru realizarea cincinalului înainte de termen.

Constantin / 
BANCIU
secretar al Comitetului 
orășenesc P.C.R.
Fetești, județul Ialomița

țiilor studenților de la Institutul de medicină și farmacie din Tg. Mureș pe marginea proiectului de Norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste.'La aceste dezbateri — parte componentă a unui program mai vast de educare a tinerilor — concură organizațiile de partid, U.T.C., asociațiile studențești, cadre didactice, cit și gazetele de perete și satirice. Toți studenții frecventează, bunăoară. cursuri de etică și deontologie medicală, unde sint tratate subiecte ca : obiectul eticii marxist-leninis- te, valoarea etică a muncii, umanismul socialist, opinia publică — factor important în societatea socialistă etc. Rezultatele a- cestei perseverente activități politico-educative se exprimă în însușirea profundă a documentelor partidului, creșterea efortului de studiu, participarea dis-

mentara din municipiul Suceava. In paginile sale sint prezentate aspecte deosebit de importante ale perfecționării morale a lucrătorului din comerțul socialist in lumina codului etic comunist. Exemplele înaintate de muncă și comportare sint puse față-n față cu lipsa de grijă pentru servirea civilizată a cumpărătorilor, buna gospodărire a fondului de marfă, cu atitudinea delăsătoare și slaba preocupare pentru igiena locului de muncă. liste publicată și o culegere de epigrame, a- dresate unor lucrători din comerț, care au comis in ultimul timp abateri de la regulile și normele profesionale. Această publicație lunară este de un real folos in munca de educare socialistă a salariaților, a activității desfășurate de agitatori și propagandiști. De aceea, comitetul de partid din sectorul comerț inten-

cativă de masă la 
formarea conștiinței 
oamenilor ? Inscriin_ du-și o asemenea temă pe agenda de lucru, comitetul de partid de la Fabrica de confecții și tricotaje București a organizat, prin comisia de propagandă, o a- naliză în toate cele 32 de organizații de bază, pe cuprinsul unei perioade de circa două luni. S-a conturat .mai clar, cu acest, prilej, experiența pozitivă a unor organizații de bază. în care comuniștilor li s-a incredințat răspunderea de a îndruma îndeaproape pe unii muncitori nemembri de partid. îndeosebi tineri, organizând cu ei excursii, vizite la diferite obiective de interes economic sau politic, ajutin- du-i nu numai in formarea profesională, ci și in însușirea normelor eticii

șt echității socialiste, a unor principii sănătoase de viață. De altfel. tinerilor membri de partid din organizațiile de bază nr. 17 și 18 le revine meritul de a fi lansat inițiativa „Nici un talon de calitate tăiat". Dezbaterea concluziilor a- mintitei analize in biroul comitetului de partid pe fabrică — in spiritul exigent al documentelor Plenarei C.C. al P.C.R. din 20-21 noiembrie 1972 — a permis generalizarea experienței și a acelor metode ale muncii de partid, ca și a inițiativelor lansate de comuniști in vederea îndeplinirii angajamentului fabricii. : cincinalul — in patru ani și trei luni.
Maria BABOIAN

„Fiica și spiritul 
umanitar al medicu
lui în societatea so
cialistă" se intitu- Icază un ciclu de dezbateri inițiat de comitetul de partid din unitățile .Sanitare ale municipiului Sighetul Marmației. Una din dezbateri, la care au participat peste 70 de cadre medicale, a abordat probleme referitoare la răspunderea profesională și politică a medicului, conduita și conștiința datoriei, sensurile noțiunii de „medic de omenie". Referatele prezentate, ca și luările de cuvint, axate pe un bogat material faptic inspirat din realitățile colectivelor medicale, au stăruit asupra sarcinilor ce revin comuniștilor din instituțiile sanitare și. in primul rînd. celor ce îndeplinesc funcții de conducere in procesul de educare a cadrelor medi

cale. Pe agenda de lucru a comitetului de partid din unitățile sanitare sighete- nc se află organizarea u- nor asemenea acțiuni politico-educative și cu cadrele medii sanitare.
loan FONTU 
activist al Comitetului 
municipal de partid 
Sighetul MarmațieiUn simpozion con’ sacral, dezbaterii proiectului de Norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității eocialisie a avut loc in cadrul organizației de bază nr. 2 de la secția croit și stanță a fabricii do încălțăminte „Solidaritatea" din Oradea. Au fost combătute tendințele de încălcare a a- cestor norme, atitudinile retrograde, de care dau dovadă unii muncitori, eviden- țiindu-se, in același timp, faptul că perioada scursă de la adoptarea proiectului de , norme a prilejuit declanșarea unor valoroase inițiative in producție. Una din acestea se referă la valorificarea deșeurilor rezultate din croitul fețelor de pantofi și folosirea lor ,i la confecționarea ghetelor pentru copii, în condițiile respectării cu .strictețe s parametrilor calitativi. Astfel, se confecționează zilnic 300 perechi de ghete. Participanții și-au manifestat hotărîrea de a stimula pe toate căile însușirea proiectului de norme, de a desfășura, la locurile lor de muncă, o susținută activitate politico- educativă pentru formarea unor oameni cu o inaltă ținută morală.

P. GHEORGHE
_______ _———————----- ,i ,i ■ j, .hh««.iuiiii.. -,.J.inri“'

Ghici ?
Primul dialog 1— Recunoști că ai furat mazăre ?— Furat.— 190 de kilograme ?— 190.— Precis de la ferma nr. Zăgancea, Galați ?— Precis, că doar acolo crez... 11lu-
Al doilea dialog :

•>—- Ave^i mazăre la fermă— Avem.— S-a furat de la dv. ?— Nu ! Categoric, nu !La primul făptașul — La al doilea jefui fermei.
Cine spune — sau cunoaște — 

adevărul ?

dialog a răspuns Gheorghe Sîrbu. — loan Vasiloiu,
Uite bila, 
nu e bila...

Zi de tirg la Cimpeni (jude
țul Alba). Intr-un colț, freamă
tul tirgului e dominat de stri
gătele lui Rudolf Fagi (din O- 
ravița) și Livia Orcan (din 
Cluj) : „Cine mai vrea ? Care 
mai încearcă ? Unde-i ăla cu 
norocul ? Pune suta, neamule ! 
Pune suta, că iei două ! Pune 
două, că iei nouă !“ Cîțiva, a- 
demeniți, neghicind bila câștigă
toare, au pierdut pe loc. O cli
pă de liniște. Și, din nou, în
demnul celor doi : „Pune suta, 
pune cit ai, pune..." Dar au 
pus și pe ei mina cine trebuie. 
Si se mai pune și o întrebare : 
cum a putut administrația fi
nanciară a Consiliului popular 
județean Alba să elibereze au
torizație de practicare in locuri 
publice a unui joc 
interzis, fie el și cu 
poate, nu-i vorba 
de... pile ?

de noroc 
bile ? Sau. 
de bile, ci

Fluieră
a pagubăAflați cu oile pe cîmp, la punctul Balta Teiului, Mihai Diaconii ți Costică Negru, de la cooperativa agricolă din comuna Răcăciuni (Bacău) s-au luat cu facialele și, din una in alta, aii uitat de turmă, care se răspândise, între timp, pe calea ferată din apropiere. Cei doi s-au trezit abia în clipa in care un tren de marfă, apărut de te miri unde, fluiera prelung, prevenitor. Era însă prea tlrziu. Aproape 80 de oi au pierit sub roțile trenului, care fluiera în zadar. Le-a venit și lor rindul să fluiere, dar a paguba.Rubricâ redactată de

Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scînteii"

f raart/e hstră ht
NOUL COD AL. MUNCII
Să-I cmcâțt&m

Noul Cod al muncii, votat nu de mult de 
către Marea Adunare Națională — și careva 
intra în vigoare Ia 1 martie — a fost elaborat 
ca urmare a hotărîrilor Congresului al X-lea 
și Conferinței Naționale ale partidului. Do
cument de o importanță deosebită pentru în
treaga evoluție socială a României contem
porane, acest cod — menit să-l înlocuiască 
pe cel precedent, adoptat cu 22 de ani în 
urmă — consfințește noile relații de muncă, 
bazate pe un profund democratism, instau
rate în anii construcției socialiste în țara 
noastră. El constituie cadrul legislativ gene

ral al principiilor și normelor privind rela
țiile de muncă, înmănunchindu-le într-o ade
vărată Cartă a muncii socialiste.

Pentru a da posibilitate cititorilor noștri 
să cunoască mai în amănunt noul Cod- al 
muncii, fiecare dintre prevederile acestuia— 
ziarul nostru deschide, începînd de astăzi, 
prezenta rubrică, în care vor fi publicate un 
număr de articole explicative semnate de 
specialiști în domeniul legislației muncii. De 
asemenea, ei vor răspunde la întrebările pe 
care dumneavoastră, cititorii, le-ați trimis 
redacției ori Ie veți trimite în continuare.Referitor la încadrarea in muncă, noul cod statuează că aceasta se realizează prin Încheierea unui contract de muntă scris, ce trebuie să cuprindă atit clauze privind obligația persoanei încadrate in muncă (de a-și îndeplini sarcinile ce ii revin, de a respecta ordinea și disciplina, legile statului), cit și clauze privind îndatoririle unității (de a asigura condiții corespunzătoare pentru buna desfășurare a activității, de a o remunera in raport cu munca prestată), precum și alte clauze stabilite de părți. Contractul de muncă se încheie, de regulă, pe durată nedeterminată. El se poate încheia, in anumite situații, și pe durată determinată (in cazul înlocuirii titularului. care lipsește temporar- de la serviciu și căruia unitatea trebuie să-i păstreze postul), pentru prestarea unor munci cu caracter sezonier. precum și a altor activități cu caracter temporar. Prevederile noului Cod al muncii se aplică — in mod corespunzător — și persoanelor cu contract de muncă pe durată determinată, ținindu-se seama de specificul activității și de vechimea lor in muncă.Dacă persoana încadrată in muncă urmează să fie trimisă la o școală ori curs de perfecționare, cu scoatere din producție, contractul de muncă se completează printr-un act adițional, in care se prevede îndatorirea de a lucra in unitate, după absolvirea școlii sau a cursului, o anumită perioadă stabilită prin lege. Legea care stabilește modalitatea încheierii actului adițional și perioada respectivă este Legea nr. 1 1970 a organizării și disciplinei muncii in unitățile socialiste de stat.Cu privire la încadrarea in muncă mai trebuie subliniate, in mod deosebit, unele prevederi ale noului Cod al muncii care nu au făcut o- biectul reglementărilor anterioare in domeniul raporturilor de muncă, și anume :— obligativitatea ce revine unită

ții ca încadrarea in muncă a fiecărei persoane să fie adusă la cunoștința colectivului din compartimentul in care urmează să lucreze, indicindu-i-se drepturile și obligațiile ce-i revin, sarcinile pe care le are de îndeplinit, precum și normele de protecție a muncii ;— înscrierea in contractul de muncă al conducătorilor de unități și altor cadre de conducere — pe lingă clauzele pe care trebuie să le cuprindă' contractele de muncă ale tuturor persoanelor — și a unor mențiuni speciale privitoare la îndatorirea și răspunderea de a păstra, apăra și valorifica la un nivel superior bunurile încredințate, de a lua măsurile necesare pentru buna gospodărire a unității, pentru introducerea tehnicii noi și a tehnologiilor avansate, pentru creșterea e- ficienței economice a întregii activități. Drept urmare a acestui angajament, la încadrarea in ffincție a persoanelor respective se va proceda la predarea și preluarea cu proces-verbal a fondurilor materiale și bănești de care trebuie să răspundă — operație care se face in prezența unei comisii special constituite de către organul ierarhic superior și din care face parte și delegatul acestui organ.Cu privire la promovarea in funcții sau categorii superioare, codul statuează, că promovarea se face pe bază de probă practică, examen sau concurs, conform prevederilor legale, prevederi care in prezent sint cuprinse in Legea nr. 12/1971. De a- semenea. se precizează că la promovarea in funcții de conducere se ține seama, totodată, de pregătirea politică, de aptitudinile organizatorice și de conducere ale celor ce urmează a fi încadrați in asemenea funcții, precum și de aprecierile și recomandările colectivului de muncă in care și-au desfășurat, activitatea.Potrivit dispozițiilor noului Cod al muncii, persoana încadrată in muncă poate fi delegată sau detașată de

conducerea unității să îndeplinească anumite lucrări și in afara locului său de muncă, in condițiile prevăzute de lege, precizind că delegarea se poate face pe o perioadă de cel mult 60 de zile, iar detașarea pe cel mult 6 luni. Conducerea unității de care aparține persoana puțind prelungi delegarea sau detașarea acesteia cu cel mult aceeași durată — 60 zile și. respectiv, 6 luni — numai dacă o asemenea măsură se dovedește necesară pentru asigurarea bunei funcționări a unității la care a fost trimisă. In cazul și in condiții anume prevăzute de lege, detașarea se poate face și pină la 2 ani. acordîndu-șe celor in cauză și unele drepturi suplimentare.Codul precizează că pe durata delegării. detașării sau trecerii temporare intr-o altă muncă decit cea prevăzută in contractul de muncă, cel in cauză iși păstrează funcția și salariul avute anterior, iar atunci cînd detașarea sau trecerea temporară se face la o muncă pentru care este stabilit un salariu mai mare, persoana respectivă are dreptul la acest salariu in condițiile legii.Codul prevede, de asemenea, că persoana încadrată în muncă poate fi transferată in interesul serviciului. de regulă. într-o altă unitate din aceeași ramură, in vederea bunei funcționări a acesteia, ori la cerere, specificind că transferul în interesul serviciului nu poate avea loc in cazul in care persoana ce urmează a fi transferată nu este de acord pentru motive de sănătate, dovedite cu certificat medical, precum și pentru motive temeinic justificate. Competența de a hotărî asupra temeiniciei motivelor invocate de persoana transferată revine organului ierar- hiț superior al unității care a dispus transferarea.
R. ZARIAN
șef de serviciu
in Ministerul Muncii

Baza hotelieră a orașelor se îmbogățește cu noi unități moderne și de mare capacitate : noul hotel din Tirgu-Mureș
i i ® ® ® B ® O ®(Urmare din pag. I)

Produse 
de uz

TG. MURE.Ș (Corespondentul ..Scinteii", 1.. Deaiii). Sufrageria lip „Modern Ili >'camercie combinele ..Ut'lcsiri" și ,,Simona'", ' canapelele ..Elegant" — sint. numai cilcva dintre produsele rea- : lizale de intrcjjrîndbrea de in- ’’ dustrie locală „Lemeta" din Sighișoara. Ele se bucura de o bună apreciere din partea cumpărătorilor. fiind tot mai soliei- I tate de comerț, cai acterizin- du-se prin multifuncționalitat.e și finisaj superior. Meseriașii de aici, continuatori ai tradițiilor breslelor de odinioară, vestite in prelucrarea lemnului și a metalului, realizează, in afară de . mobilă, o gamă largă de articole, multe din ele cerute și la export. In nomenclatorul de fabricație al întreprinderii figurează in prezent peste 120 de produse, de la stropitori de grădină pină la garnituri- de mobilă ultramodernă. In acest an, celor peste 120 de produse li se vor adăuga noi modele de garnituri de mobilă și articole de uz gospodăresc.

La Orșova : arhitectură, dotare, punct de atracție — magazinul universal

pe săptămină exact aceeași supă ?Așa este, nimeni. Dar un răspuns există. La Chiș- cani întocmirea meniurilor nu se face pe baza consultării cu abqnații, pe baza observațiilor lor critice. Meniul e elaborat de administrator, după gustul lui personal !La Chișcani o fi o excepție, ne-atn zis. Să ne oprim deci la Brăila. Tovarășii Șt. Gheorghiță, directorul uzinei „Laminorul“-Brăila, Ionel Bratu, secretarul comitetului de partid, și Stănilă Zamfirache, președintele comitetului sindical, ne-au vorbit pe larg despre binefacerile cantinei „Laminorului" care poartă de curînd firmă nouă. Din curiozitate am intrat și noi in sala de mese. Acolo — țipenie. Ne-am mirat. Administratorul, președintele comitetului de cantină și președintele comitetului sindical s-au mirat și ei de... mirarea noastră.— Ce să caute oamenii acum la cantină ? — se hotărî să spargă gheața administratorul. Se deschide, numai la 11,30, iar la 14,30 închidem.— Bine, dar legea nr. 9 face alte precizări. După lege, cantina ar trebui să stea toată ziua la dispoziția salariaților, a membrilor familiilor lor, a pensionarilor. Cantina ar trebui să servească, pe lingă meniurile zilnice, mincăruri la comandă,_ băuturi, preparate și semipreparate ..gospodina". mincare gătită la domiciliu. Cantina-restau- rant ar trebui să fie o unitate bine aprovizionată, puternică. rentabilă, să participe din plin la îmbunătățirea condițiilor de viață ale salariaților.— Așa e — au zis dumnealor aproape intr-un glas — dar dacă nu ne ajută T.A.P.L.-ul 1 ? N-avem, de pildă, instalație sanitară, n-avem dulap frigorific, n-avem... T.A.P.L.-ul și di-

recția comercială județeană, in loc să ne ajute efectiv cu cadre calificate și cu noțiuni de tehnică comercială, ne antrenează la elaborarea adreselor. Stăm cu toții in același oraș, dar in loc să ne vorbim deschis, ne tot trimitem adrese.Intr-adevăr, nu e nici o exagerare in afirmațiile care privesc poziția organizațiilor comerciale față de cantinele-restaurant. Nu e insă mai puțin adevărat că multe dintre neajunsurile actuale, cuibărite în activi-

® @ ® spune că la un moment dat nu se pot ivi și lipsuri organizatorice. greutăți obiective. Dar „sortimentul cel mai deficitar" in activitatea cantinelor-restaurant rămi- ne lipsa de inițiativă, uneori dusă pină la extrem. A- cestea fiind spuse, iată-ne ajunși la punctul cel mai critic al însemnărilor noastre. In definitiv, lipsa de inițiativă a administratorilor, deficiențele organizatorice, abaterile de la lege nu sint fapte care pot scăpa observației comitetelor de

® ii

Cantinele - restaurant
lalea acestor unități, iși au rădăcinile Înfipte adine in modul de a gindi și de a acționa al administratorilor de cantine. Chiar dacă au schimbat firma și au imbu- nătățit aprovizionarea, ei nu încearcă deloc să facă pasul hotăritor, să aplice efectiv legea, să dea cantinei și caracterul de restaurant. să se ocupe de diversificare in adevăratul sens al cuvintului. Iată încă o dovadă....Cînd am ajuns la cantina uzinei „1 Mai" din Brăila masa fusese servită, meniurile isprăvite. Nu-i njjnic, ne-am zis, comandăm ceva la bufet.. Dar comandă, dacă ai ce ! Bufetul, care ar fi trebuit să te ademenească cu felurite preparate, n-a fost capabil să o- fere nici măcar un pahar de lapte sau de apă minerală. „Greutăți, lipsuri organizatorice", recunosc pe întrecute responsabilii. Poate fi adevărat. Nimeni nu

cantină, organizațiilor sindicale, directorilor de întreprinderi. Atunci de ce le tolerează ? Pe de o parte, pentru că există convingerea că perfecționarea activității cantinelor-restaurant revine in exclusivitate... T.A.P.L. și direcției comerciale județene. De aici se așteaptă prin urmare să vină îmbunătățirile. „Așteptarea" a produs o reacție in lanț. Responsabilii cantinelor (nu numai cei din. Brăila) au prins din zbor ideea și se străduiesc să facă așteptarea cit mai plăcută. Cum ? Au organizat, pe lingă fiecare cantină mare, cite o cantinuță de 7—8 locuri. Aici, în această cantinuță, e drept bine întreținută, iau masa, la orice oră, rupți de restul lumii, tovarășul, tovarășul și tovarășul...Dar să fim obiectivi. Fie că e așteptat în cantinuțe, unde spiritul critic se to-

cește mereu, fie că nu, »- jutorul de la T.A.P.L., de îa direcția comerciala județeană trebuie să, vină.. Legea de organizare a cantinelor-restaurant atribuie acestor instituții drepturi și datorii (de organizare) precise.Era deci necesar să ne deplasăm și la direcția comercială județeană. Aici, discuția noastră cu șeful serviciului comercial. Ga- rabet Garachian, și cu Iordan Drăgan, dispecer in a- limentația publică, a debutat cu următoarea Întrebare :— Ce calificativ acordați dv. activității cantinelor din oraj ?— Dificilă întrebare, spune șeful serviciului.— Foarte dificilă, se auzi, ca un ecou, glasul dispecerului.— Totuși...— Suficient e prea puțin, mai zise șeful.— Eine e prea mult, fu de părere dispecerul.Intr-un tirziu s-a conturat' ideea că ,.binișor” ar fi calificativul cel mai nimerit.— Alerge binișor, puse punct introbării șeful serviciului comercial. Ar putea să meargă bine și foarte bine, dar dacă întreprinderile, comitetele sindicatelor, comitetele de cantină nu ne dau o mină do ajutor ’ După lege, noi ne o- cupăm de aprovizionare, de diversificare, de angajări. De asigurarea condițiilor tehnico-materiale trebuie să se ocupe întreprinderile...Dacă stai și te gîndeștl bine, in legătură cu activitatea canf inelor-res'aurant, la Brăila lucrurile sint extrem de s’mple : atit, reprezentanții intreprinde-’i- lor. cit și. cei ai cn.merțului și-au întins miinile si vor să și le sfringă. Nu pot face insă gestul pentru câ unii stau in cantinuțe, iar alții in birouri (circulă doar a- dresele). Concluzia se impune de la sine : consiliul popular ar putea să-i a- propie.
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Uzina de țevi „Republica*'. Sporirea ponderii țevilor de calitatea I. precum și asimilarea unor noi produse care valorifică superior metalul, pentru a se satisface in tot mai bune condiții necesitățile beneficiarilor, constituie, in aceste zile, preocupări principale ale colectivului uzinei. în fotografie : punctul final al fluxului tehnologic de fabricare a țevilor— depozitul de produse finite.

Modalități variate, un obiectiv convergent: 
IDEM PRACTICE, NOVATOARE - BUN M lUIURORTorentul viu al întrecerii socialiste pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen a generat, în unitățile economice bucureștene, numeroase inițiative muncitorești. Astăzi. în întreprinderile Capiialei există nu mai puțin de 42 de inițiative, cuprinzînd unități ale. tuturor ramurilor industriale, inclusiv institute de cercetare și proiectare. Iar dacă luăm în calcul faptul că fiecare dintre aceste inițiative apare, sub diferite formulări, de Ia o întreprindere la alta. în nota specifică profilului de producție, atunci tabloul întrecerii va fi mai complet și mai cuprinzător, relevîndu-se efervescența creatoare ce domnește, incă de la început de an, în fabricile și uzinele bucureștene.Pentru industria Capitalei, îndeplinirea cincinalului in patru ani și jumătate — angajament a- sumat plenar de organizația de partid a municipiului București, de oamenii muncii din toate întreprinderile — înseamnă realizarea unei producții globale suplimentare în valoare de 52 miliarde lei. Nicicind, in precedentele noastre planuri cincinale, n-am avut un angajament atit de cutezător și cu o atit de mare însemnătate pentru economia națională. A- ceste 52 miliarde de Ici, ce vor fi realizate de industria Capitalei, peste sarcinile inițiale ale actualului cincinal, e- chivalează, ca să ne creăm o imagine, cu costul a aproximativ zece mari combinate chimice, de talia celui de la Craiova.Spre îndeplinirea acestui angajament țintesc i-

nițiativele in producție ale colectivelor din întreprinderile bucureștene. Și ele se amplifică și se a- dincesc incă de la începutul anului 1973. cu sprijinul și sub îndrumarea Comitetului municipal București al P.C.R. O discuție purtată ieri, la Consiliul municipal București al sindicatelor, ne-a relevat preocupări de strictă actualitate in domeniul dezvoltării întrecerii și generalizării inițiativelor valoroase. Bunăoară, pro-

ner, tehnician și maistru să realizeze, in afara sarcinilor ce-i revin, un volum de economii echivalent cu minimum retribuția sa anuală" ; ..Autocontrolul și controlul reciproc".Pentru cunoașterea experienței colectivelor care aplică in prezent, cu rezultate bune, aceste zece inițiative, activiștii sindicali ai consiliului municipal au întocmit o broșură in 20 000 de exemplare, ce va fi răspîndită in toate
O INTERESANTĂ ACȚIUNE ÎN ÎNTRE

PRINDERILE CAPITALEI

cedindu-se la o analiză a celor 42 de inițiative despre' care aminteam mai înainte, activiștii sindicali au stabilit că zece dintre acestea merită o atenție specială in 1973, avind un caracter mai complet și o eficiență economică verificată de pe acum in practică. Aceste zece inițiative vor fi extinse cu precădere in întreprinderile Capitalei, deoarece converg spre îndeplinirea unor sarcini economice prioritare, cum sint : modernizarea tehnologiilor de fabricație și a produselor ; folosirea intensivă a capacităților și suprafețelor de producție ; reducerea consumurilor specifice : realizarea in devans a obiectivelor de investiții ș.a. Dintre inițiativele selecționate spre a fi amplu extinse. amintim : ..Nici un gram de metal in plus, nici un gram pierdut" : ..Reducerea e- fortului valutar, normă a conduitei noastre profesionale" ; ..Fiecare ir.gi-

intreprinderile Capitalei. Peste citeva zile, la uzina „Electromagnetica" va tivea loc — cu sprijinul comitetului de partid al sectorului 6 — o consfătuire cu caracter de. schimb de experiență, ur- mărindu-se ca toate întreprinderile sectorului să preia, de la uzina-gazdă, inițiativa „Trăsătura etică a fiecărui salariat — lupta activă împotriva risipei de orice fel". O altă consfătuire. aflată intr-un avansat stadiu de pregătire. Va avea menirea să extindă, in toate institutele de cercetare și . proiectare de pe teritoriul Capitalei, inițiativa „Micronul. gramul și secunda", preluată de la colectivele industriale din Brașov și adaptată specificului activității oamenilor din aceste unități.Trebuie, de asemenea, .să menționăm că s-a și intoc- mit. la consiliul sindical municipal, un amplu plan de acțiuni pentru susținerea și generalizarea iniția

tivelor muncitorești. Important este că cea mai mare parte dintre aceste acțiuni se vor desfășura în uzine, la locul de muncă. ceea ce le va conferi calitatea de a fi concrete, de a fi autentice schimburi de experiență. Munca politică de masă desfășurată de comitetele sindicatelor din întreprinderi a și lost orientată in acest scop. S-au tipărit și continuă să se tipărească materiale pentru propaganda vizuală : în întreprinderi se fac sinteze privind eficiența pe care au avut-o. in anul trecut, inițiativele aplicate : se redactează broșuri, pliante și afișe pentru fiecare dintre inițiativele selecționate spre generalizare; un colectiv de activiști se consultă cu specialiștii pentru extinderea, in a- cest an. in unele întreprinderi ale Capitalei, a tehnologiei moderne de extrudare la rece a meja- , lului, metodă ce a stirnit un viu interes în vremea din urmă. Merită subliniat și efortul, din aceste zile, al activiștilor consiliului sindical municipal, de a studia inițiativele unor colective din țară, condițiile de aplicare, măsurile Întreprinse și rezultatele obținute; cu buna intenție de â le deschide clmn larg și în întreprinderile Capitalei.Așadar, sint create premisele ca anul 1973 să fie și pentru oamenii muncii din București un an al inițiativelor in producție și al aplicării pe scară și mai largă a experienței înaintate, in vederea realizării planului pe acest an la nivelul prevederilor s-d" maximale.

ÎN NOUL AN DE MUNCĂ: &jm Ș| |)Hn C©
îmbogățiți experiența dobindită?

Inq. S im ion BRĂTESCU 
secretar al Comitetului județean 

Argeș al P.C.R.

Inq. Mihai TOȚIA 
președintele Consiliului municipal 

al sindicatelor Brașov

G.heorghe R'USAN 
prim-secretar al Comitetului orășenesc 

Cimpina al P.C.R.

în intrecerea pentru produse mai multe și de bună calitate in unitățile economice arge- șene au apărut și își fac tot mai simțită eficiența multe inițiative care — evident — vor fi extinse, in acest an. Bunăoară, „Fiecare cadru tehnic să rezolve o problemă de producție, cu o valoare de 15 000 lei“. inițiativă aparținind grupului industrial petrochimic și Uzinei de autoturisme ; „Să realizăm, cu forțe proprii, piesele de schimb provenite din import", inițiativă lansată de C.E.I.L. Pitești. De asemenea, la întreprinderea textilă a pornit acțiunea de calificare, într-o meserie productivă. a aparatului tehnico-administrativ. Merită subliniată acțiunea pornită — la apelul biroului comitetului județean de partid — in întreprinderea de poduri metalice și prefabricate din beton Pitești și in câteva unități ale industriei locale, de a realiza, cu forțele județului. însemnate confecții metalice pentru noile obiective economice in construcție.Mă voi opri asupra ace-stei inițiative, deoarece o consider ca avind o însemnătate a- parte. La I.P.M.P.B. Pitești, unde colectivul de muncă s-a dovedit săritor și receptiv la apelul nostru, al șantierelor industriale, s-au realizat anul trecut 252 tone utilaje pentru platforma petrochimică a Piteștiului. Comanda respectivă a fost încredințată unor formațiuni din secțiile de poduri și mecanică, obișnuite cu astfel de lucrări și care, fără să stinjenească cu nimic îndeplinirea planului de producție, s-au achitat cu cinste de sarcina încredințată. Beneficiarul — combinatul petrochimic — a contribuit cu metalul, documentația tehnică și mijloacele de transport, întrajutorarea ducînd la recuperarea intirzie- rîlor unor părți din instalațiile acestui important obiectiv. Acțiunea respectivă se bucură de atenția noastră și in acest an. La I.P.M.P.B.. cantitățile de confecții metalice, necesare noilor unități chimice din județ, s-au dublat pentru 1973. în plus, unitatea ș-a angajat să realizeze 1 500 tone construcții metalice, degrevînd uzinele furnizoare de utilaje de sarcini suplimentare in acest sens, întrucît și citeva întreprinderi ale industriei locale — din Pitești, Costești și Topoloveni — s-au angajat să contribuie din nou la acțiunea întreprinsă, s-a făcut apel la unitățile din ramura industriei constructoare de mașini. pentru a pune la dispoziția acestora utilajele ce le au disponibile.

Valoarea inițiativei constructorilor de rulmenți „Micronul, gramul și secunda în slujba eficienței economice" a fost confirmată de rezultatele obținute de colectivul uzinei. Inițiativa a găsit un larg ecou in rindul colectivelor de muncă de pe raza municipiului. Consiliul municipal sindical, sprijinit de comitetul municipal de partid, a întreprins numeroase acțiuni — studii, consfătuiri, schimburi de experiență, mese rotunde — toate vizînd popularizarea și extinderea a- cestei inițiative și in alte întreprinderi. Drept urmare, astăzi ea se aplică chiar în unități unde se considera că „nu merge", cuprin- zind nu mai puțin de 71 000 muncitori, ingineri și tehnicieni. De subliniat că inițiativa constructorilor de rulmenți nu a fost preluată de alte colective in mod mecanic, ci in mod creator, ținindu-se seama de condițiile specifice fiecărei Întreprinderi. Așa se explică și cele 5 noi variante. La Fabrica de i a- diatoare și cabluri și la Fabrica de stofe, de pildă, ea se intitulează „Calitatea, gramul, secunda...", iar la Fabrica de produse zaharoase „Estetica, gramul, secunda...".Efectul inițiativei este vizibil în toate unitățile unde se aplică. Adică, crearea unui puternic curent de opinie în rindul maselor largi de salariați, pentru continua îmbunătățire a calității și aspectului produselor, gospodărirea judicioasă a materiilor prime și materialelor și folosirea mai eficientă a timpului de lucru. Ce intenționăm să întreprindem în 1973 ? Ne-am propus să extindem în continuare această inițiativă și în unitățile în care, din diverse motive, aceasta nu a găsit ecou pină acum. în același timp, o vom perfecționa, pentru a-i spori și mai mult eficiența. Ne gindim la stabilirea unei legături mai directe și mai solide intre muncitorii și specialiștii compartimentelor tehnice de concepție și de organizare a producției, la o mai atentă urmărire a măsurilor propuse și a rezultatelor obținute, la găsirea unor forme de evidență și popularizare mai variate. mai accesibile, mai eficiente. Ne propunem, de asemenea, să asigurăm, mai mult ca piuă acum, cadrul tehnico-organizatoric necesar, in așa fel ca oricare inițiativă să dea rezultatele scontate in producția unităților industriale ale municipiului.

în uzinele și fabricile din orașul Cimpina. se aplică in acest an inițiative și acțiuni deosebit de valoroase. Organizațiile de partid, comuniștii le sprijină și le extind. V-aș vorbi despre două dintre aceste inițiative. In primul rind. de aceea a colectivului de muncitori de la Uzina mecanică Poiana „Să lucrăm 4 zile pe trimestru cu metal economisit". Ea s-a născut in atelierul de prelucrări, ca apoi să se extindă in toată uzina. Cînd am făcut bilanțul anului 1972, am constatat că in această unitate s-au economisit aproape 300 de tone metal. Prin acțiunile întreprinse de comisia economică a comitetului orășenesc de partid, inițiativa a fost preluată șt de către alte unități din oraș.O altă inițiativă de mare valoare pentru permanentizarea tinerelului in uzine, pentru a prinde rădăcini in unitățile respective, este aceea denumită simbolic „Prietenii noului angajat", pe care au preluat-o toate întreprinderile din Cimpina. în ateliere și secții, munca s-a organizat in așa fel incit, in acest an, cei virstnici să fie în mijlocul celor tineri, să-i ajute nu numai cu vorbe, dar și cu fapte. Pe linie de sindicat, U.T.C. s-au întreprins acțiuni la cluburile muncitorești, la casele de cultură — cu deosebire schimburi de experiență — unde tinerii au simțit căldura și dorința colectivului de a-i ajuta să devină repede muncitori de nădejde la locurilor lor de muncă. Rezultatul ? S-a redus serios fluctuația de tineri muncitori la „Nep- tun", la uzin’a de reparat utilaj electric și petrolier și în alte părți ; totodată, se observă o îmbunătățire simțitoare a muncii tinerilor in secții.Nu peste multe zile, vor începe dezbaterile din adunările generale ale oamenilor muncii. Comisia economică a comitetului orășenesc de partid, comuniștii acordă de pe acum o atenție specială generalizării inițiativelor valoroase, preluării altora cu mai mare eficiență, din experiența întreprinderilor din țară. Așa, de pildă, multe colective și-au propus ca in anul acesta să acționeze cu energie pentru creșterea productivității muncii, folosirea mai bună a mașinilor și a- gregatelor, a timpului de lucru, în cuprinzătorul cadru de acțiune a inițiativei „O producție maximă pe fiecare metru pătrat uzinal", care se desfășoară cu succes la Uzina de mecanică fină din Sinaia.
_______________________________________________

250 DE ȚESĂTOARE 
LUCREAZĂ LA CÎTE 3 Șl 4 

RĂZBOAIESIBIU. O discuție cu Nicolae Frătilă, directorul FABRICII „MA- TASEA ROȘIE" DIN CISNA- DIE, ne-a atras cu deosebire atenția. Ne spunea : „Nu imi amintesc ca fabrica noastră să mai fi înregistrat vreodată succese atit de mari în producție ca in anul 1972. Pe scurt, am realizat planul anual cu zece zile mai devreme, am dat o producție suplimentară in valoare de 3 milioane lei. Toate angajamentele noastre au fost îndeplinite cu succes".Știam că in vara trecută, la Cis- nădie, începuse o pasionantă întrecere între țesătoare. De aceea, după scurta discuție cu directorul fabricii, am continuat investigația pentru a afla amănunte. Pentru că era limpede că succesul deosebit al colectivului fabricii a fost determinat de inițiativa țesătoarelor de a trece să lucreze la niai multe războaie deodată. Iată acum detaliile : azi. 250 dintre cele 500 de țesătoare ale fabricii lucrează la trei și la patru războaie mecanice late. în zona in care pină nu de mult o țesătoare deservea maximum două războaie. Multe dintre aceste muncitoare realizează azi, în 8 ore, 90 m de țesături — in loc de 70 m. în final, k____ ____ _

• precizare : noi muncitoare trec fn aceste zile să lucreze la mai multe războaie. Ceea ce înseamnă că succesele anului trecut vor fi reeditate la o scară mult superioară.
PRODUCTIVITATEA 

ORARA CREȘTE, 
CHELTUIELILE SCADBICAZ. Cel mai semnificativ fapt din întrecere continuă să fie — și in acest an hotăritor al actualului cincinal — inițiativa cimentiș- tilor de aici : „Productivitate orară maximă, cu cheltuieli minime". Aplicată în practică, această inițiativă a dat mari satisfacții. Stau mărturie rezultatele obținute a- nul trecut. Harnicul colectiv al fabricii de ciment a dat economiei naționale o producție suplimentară suficientă pentru construirea a circa 1 500 de apartamente convenționale. în același timp, cheltuielile materiale de producție au fost reduse cu peste 700 000 de lei. ceea ce a influențat pozitiv și asupra prețului de cost pe fiecare tonă de ciment.Așadar, inițiativa cimentiștilor din Bicaz. născută din dorința accelerării ritmului de realizare a cincinalului, a dat roadele așteptate. în prezent se iau noi măsuri tehnico-organizatorice pentru adin- cirea și extinderea inițiativei. In

afară de modificările de la cuptoare pentru mărirea suprafeței vetrelor și, deci, a capacității de încărcare, reașezarea normelor de consum la energie și combustibil pe baze mai reale în scopul evitării risipei, modificarea graficului de transport al materiei prime din cariere Ș.a., măsuri deja aplicate, muncitorii fabricii continuă să vină cu noi propuneri pentru creșterea productivității orare și reducerea cheltuielilor de producție, printre acestea inscriindu-se și aducerea în circuitul productiv, in stare crudă, a tuturor deșeurilor de azbociment. Relevăm, deci, că cimen- tiștii din Bicaz continuă întrecerea, în acest an. intr-o atmosferă de puternic entuziasm.
1 200 TONE

DE METAL ECONOMIITÎRGOVIȘTE. Multe sint faptele din întrecere, care au o semnificație aparte în acest an. E greu de ales unul. Vom opta, totuși, pentru inițiativa constructorilor de utilaj petrolier din Tirgo- viște „Să lucrăm cel puțin o zi pe trimestru cu materiale economisite" — inițiativă care se află acum, la Început de an. intr-un stadiu avansat de generalizare. O precizare necesară : valoarea totală a materialelor economisite anul trecut, la uzina tirgovișteană,

prin reproiectarea produselor. îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație, utilizarea deșeurilor ș. a. se ridică la peste 3,3 milioane de lei. La scule așchietoare și materiale de întreținere, in majoritatea secțiilor productive economiile au depășit așteptările : peste 2 milioane de lei. Astfel, economiile realizate au permis tuturor sectoarelor să lucreze cu materiale economisite nu o zi pe trimestru, ci trei zile. Tot trei zile pe trimestru s-a putut lucra cu materiale economisite și în secțiile mari de bază ale uzinei — mecanică, piese de schimb și montaj.Luind in calcul experiența anului trecut, comitetul de partid și conducerea uzinei au ajuns la concluzia că, in acest an, se pot economisi 1 200 tone de metal. Studiile întocmite, temeinic fundamentate de către grupele special alcătuite, indică, de pildă, că prin reproiectarea ansamblelor și subansamble- lor de la întreaga garr^ de instalații de foraj și armături industriale. se vor putea economisi 200 tone de metal ; prin perfecționarea tehnologiilor de fabricație, economia de metal va depăși 900 de tone, iar prin diminuarea pierderilor (concentrarea debitării, folosirea in mai mare măsură a Înlocuitorilor) alte 50 de tone, ceea ce înseamnă posibilitatea de a lucra mai mult de două zile pe trimestru cu materiale economisite.
r (Urmare din pag. I)pozitivelor și verificatoarelor și prin fabricarea acestora cu forțe proprii. O informație din sursă „Agerpres" ne anunță că, potrivit unor calcule estimative, inițiativele in producție ale muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor noștri vor putea avea ca rezultat în 1973 o producție suplimentară in valoare de 14.5 miliarde de lei.Inițiativele în producție antrenează in mod practic toate profesiile. chiar toate categoriile de salariați. Inginerii din producție și din compartimentele de concepție, de la uzine și centrale industriale participă egal, adeseori cu acțiuni proprii, la marea inlrecere socialistă. Inițiativa „Fiecare inginer să studieze și să rezolve cei puțin o problemă tehnică cu aplicabilitate in propria uzină", începută aproape simultan la platforma petrochimică Brazi, C.E.I.L. Piatra Neamț și Combinatul chimic Craiova, s-a extins sub diferite variante in întreaga țară. Rezultatul ? Admirabile creații tehnice și rezolvări tehnologice in afara planului tehnic al întreprinderii. o mai dinamică activitate de autodotare. o mai rațională folosire a capacităților de producție.
V______________________

Așadar, acum, la început de an. există multe inițiative in producție. verificate practic. îmbunătățite, vizind toate domeniile activității economice. Unele urmăresc economia de materie primă și materiale, de fonduri bănești și de timp ; altele țintesc spre continua
constatindu-se că inițiativa „Fiecare inginer să realizeze, prin gin- dire tehnică, o economie anuală de 50 000 lei" s-a soldat, in anul trecut, cu un succes deplin (3,2 milioane de lei economii 1), comitetul de partid a luat măsuri pentru extinderea și perfecționarea ei în 1973. Dez-
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îmbunătățire a calității produselor, sporirea producției fără investiții suplimentare ș.a. Avem. deci, un bogat arsenal de inițiative. Acum, sarcina constă in a le generaliza, organizat și susținut, pe întreaga întreprindere, pe grupuri de intre- piinderi. de la o unitate la alta. Ca orice problemă de importanță majoră, sprijinirea inițiativelor in producție și generalizarea lor trebuie să stea in centrul atenției organizațiilor de partid. De altfel, in multe locuri așa se și petrece. La uzina ..Emailul roșu" din Mediaș,

voltind inițiativa „Leu cu leu se adună milionul", colectivul de la Combinatul de celuloză și hirtie din Călărași și-a propus să atingă, incă din primul trimestru al acestui an, nivelul consumurilor materiale din proiect. La Pitești, cu sprijinul și sub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, se extinde chiar din primele zile ale anului inițiativa „Să realizăm, cu forțele județului. confecțiile metalice și echipamentul industrial ușor, destinat noilor obiective locale" — ceea ce va contribui la livrarea ritmică pe șantiere a utilajelor, degrevînd marea

industrie, uzinele specializate în construcția de utilaje de unele comenzi de o mai mică tehnicitate, care pot fi realizate — așa cum au și dovedit-o muncitorii din Argeș — in atelierele altor întreprinderi.Organizațiile de partid, comuniștii din toate intreprinderile trebuie să se afirme ca promotori și susținători ai inițiativelor apărute in întrecere, să militeze cu perseverență pentru promovarea largă a tot ce este nou și valoros in producție, a ideilor și metodelor avansate, cu valoare practică, prin a- plicarea cărora să se obțină un plus de productivitate a muncii, reducerea continuă a consumurilor materiale. îmbunătățirea permanentă a calității produselor — intr-un eu- vînt. gospodărirea cit mai eficientă a mijloacelor materiale și a fondurilor încredințate fiecărei întreprinderi spre administrare.Avem toate condițiile ca anul pa care l-am început să fie un an in care tezaurul de inițiative in întrecere să se îmbogățească și mai mult, experiența înaintată să fie și mai larg răspindită, aceasta constituind o puternică pirghie in îndeplinirea și depășirea planului din acest an hotăritor pentru realizarea cincinalului înainte de termen.
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Tn peisajul literaturii noastre social-politice se remarcă in ultimii ani colecțiile — tot mai bogate și mai diversificate. Așa cum este cunoscut, in țara noastră cartea social-politică se bucură de un deosebit fiind urmărită de categorii mai largi, diversificate — de didactice la studenți și elevi, in invățămintul de partid, de U.T.C., din cadrul variatelor forme d? studiu de la orașe și sate, ca și alte categorii de cititori, dornici de informare promptă și competentă asupra acestor domenii. In aceste condiții, colecțiile de carte pot constitui un instrument deosebit de binevenit pentru cuprinderea acestor categorii largi, pentru ordonarea și sistematizarea cunoștințelor, pentru trata- rassHnaaBanssKa) rea accesibilă și operativă a temelor pe care le ri- ff'h Zdică actualitatea Q | ■ H gnoastră atit de di- JfJ) HțP 6namică. IF Hl SIn prezent, mul- gte din domeniile ce formează aria de investigație a - n E .științelor sociale dispun de colecții Jb g g |gjS | fl gcare, prin nivelul O | | 0 B a ? n alor științific, prin iM&S periodicitatea a- parițiilor, și-au ciștigat un real «SinnnuiiiluiliiMiiinjii».imiiji prestigiu in rîndul cititorilor. Am releva, în acest sens, satisfacția cu care au fost primite colecția „Idei contemporane" și „Biblioteca organizării și conducerii științifice” (apărute in Editura politică), multe din volumele colecției „Biblioteca de filozofie și sociologie" (Editura politică), colecția „Clasicii filozofiei universale" (Editura științifică), „Biblioteca oeconomica" (Editura Academiei) etc.Așa cum se știe, orice colecție presupune circumscrierea cil mai precisă a unui anumit domeniu, investigarea lui sistematică, sub multiple aspecte, desigur, ținind seama de preocupările și nivelul publicului căruia i se adresează. Traducerea editorială a acestui specific de colecție se întruchipează intr-un profil propriu bine delimitai, in completarea reciprocă a lucrărilor ce alcătuiesc colecția.Or, o privire atentă asupra colecțiilor de carte social-politică relevă că nu toate răspund cu rigurozitate acestei cerințe. Unele colecții pâr lipsite de un profil distinct. Astfel, colecția „Biblioteca de sociologie", așa cum titlu, nu are un cis de te poți nu are pline, a se mărește sensibil astăzi ? In lecție au apărut ' studii diferite, și ca lucrări tica lui responsabilitate în artă, despre filozofia istoriei, analize ale unor doctrine social-politice din trecut, investigații sociologice concrete, studii de știință politică, etică, educație etc. Intrucit lucrări tică înȘînt și colecții care la început și-au anunțat un profil clar, bine delimitat, dar pe care se pare că l-au... uitat pe parcurs. De pildă, colecția „Mica bibliotecă de istorie" (Editura politică) a debutat ca o colecție dedicată unor probleme ale mișcării muncito-

interes, din cele la cadre cursa n ți
rești. precum și valorificării gindirii social-politice a unor personalități care au activat in mișcarea noastră muncitorească. Dar, în aceeași colecție au apărut ulterior lucrări a căror tematică (deși tot de istorie) se deosebea sensibil de cursul inițial.O consecință a lipsei unei profilări claie o constituie suprapunerile, paralelismele ce s-au creat între unele colecții. Se știe câ in anii din urmă au apărut mai multe colecții consacrate problemelor sociologiei. Firesc ar fi fost să se contureze o delimitare între ele, incit fiecare colecție să aibă un specific, să răspundă unei anumite necesități. Este ceea ce a avut in vedere, de pildă, „Biblioteca sociologică" (Edi-

ții, deși axate pe probleme de o deosebită actualitate, nu investighează sistematic domeniul respectiv, nu au un ritm de apariție regulat, nu duc, in general, pină la capăt programul anunțat de la început. De pildă, colecția „Capitalismul contemporan și teoria economică" — - a fost patrulea rialismul eterne" situează prin excelentă domeniu actual, cel al ții lor filozofice ale descoperirilor recente din științele particulare, n-a cunoscut nici ea decit trei apariții din 1967 pină în prezent, ceea ce nu

practicvolum, dialectic(Editura politică) prin actual.
(Editura politică) întreruptă la al Colecția „Matc- și științele mo- care se intr-un implica-

J

însemnări despre colecțiile 
de carte social-politică

„Biblioteca de filozofie și așa cum reiese și din nu are un domeniu pre- referință ; pe drept cuvint întreba ce temă socială tangență cu aceste disci- căror sferă de cuprindere co- extrem de atit ca problematică, cit mijloace de investigație : despre om și problema- actuală, despre autonomie și
se justifică reunirea unor at.it de diferite ca tema- cadrul aceleiași colecții ?

tura Academiei) care și-a propus să publice rezultate ale unor cercetări concrete și este consecventă scopului enunțat. în ce privește însă colecțiile „Sinteze sociologice' iogia militans" științifică), se facă o întrucît și de un domeniu prea vast, pe tot ce înseamnă sociologie. Aceasta a dus, de altfel, la unele paralelisme și chiar la suprapuneri de teme.Cazuri de paralelism și suprapunere oferă și colecțiile „Istorie și civilizație" și „Biblioteca istorică". In cadrul primeia au fost programate volume ca: „Independența națională și poezia populară", „Țările române în contextul politicii europene în secolele XIV—XVI". în cadrul colecției „Biblioteca istorică" apar însă volume care s-ar fi încadrat mult mai firesc la „Istorie și buții la istoria „Meșteșugurile și Moldova in șug și negoț la românii Transilvaniei" (sec.Iar despre delimitare vorbește sugestiv, faptul că in „Biblioteca istorică" a apărut volumul „Agricultura Țării Românești in prima jumătate a secolului XIX", iar in colecția „Istorie și civilizație" va apărea „Agricultura la români pină in secolul XIX"...Desigur, colecția de carte social- politică va fi cu atit mai interesantă cu cit va ști să-și concentreze a- tenția asupra unor probleme actuale de maxim interes social, să fie orientată nu numai in direcția sistematizării și ordonării informației, ci mal ales a aportului original, a creației veritabile. In această ordine dc idei trebuie să observăm că unele colec-

(ambele este foarte diferențiere una și alta
și „Socici- in Editura greu să între ele, se ocupă de aproa-

civilizație" : „Contri- petrolului românesc", din Țara Românească Evul Mediu'*, „Mește- din sudulXVIII—XIX).

se poate aprecia ca un ritm satisfăcător de apariție.In același timp, probleme majore ale construcției socialismului in țara noastră, ale lumii contemporane, n-au beneficiat incă decit in foarte mică măsură de acea tratare sistematică. cuprinzătoare și accesibilă in același timp, pentru care colecția oferă atit de largi posibilități.Indicațiile cuprinse in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la consfătuirea cadrelor didactice care predau științele sociale in invățămin- tul superior, conturînd un intreg program de activitate pentru științele sociale, a oferit și editurilor un îndreptar pentru îmbunătățirea muncii lor in toate domeniile, acela al colecțiilor politică.Răspunzind unor sități, planul de acordă o mai mare atenție lor, editării unor scrii de care să prezinte sintetic, număr de pagini redus, o gamă largă de aspecte ale problematicii social- politice actuale, să răspundă pârilor diferitelor categorii tori, specificului pe care ii problematica respectivă in sectoare de activitate socială.In această optică, o parte din volumele care pină acum apăreau in serii vor fi diversificate și îmbogățite. De pildă, Sferia de volume apărute in Editura politică sub titlul „Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate" se va transforma într-o colecție de sine stătătoare, cu- prinzind trei secțiuni dedicate analizei problemelor, aspectelor fundamentale și implicațiilor acestui proces in domeniile economic, filozofic și etic.In același timp. Editura politică pregătește noi colecții : „Probleme

inclusiv in de carte social-asemenea carte nece- pe 1973 colecții- volume într-un
preocu- de citi- îmbracă diferite
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ale organizării și conducerii activității politice și economico-sociale" cu patru secțiuni corespunzătoare specificului activității desfășurate de organizațiile de partid, de sindicat, de tineret și unitățile economice ; „Dezbateri ideologice", consacrate analizei. clin perspectiva filozofiei marxiste. a diferitelor teorii și curente din gindirea socială contemporană ; „Probleme internaționale" care va urmări problemele actuale ale vieții internaționale do pe pozițiile partidului nostru ; „File din istorie" care va comenta in lucrări de proporții restrinse momente și evenimente de scamă din istoria poporului și a patriei. De asemenea, in Editura științifică va apărea incepind cu 1973 colecția „Știința 
iiiiwjn* pentru toți”, incadrul căreia se vor prezenta sis- 
|*F tematic la un nivel accesibil des- 
I B* coperiri recente| K *" ale științei.
S fen Desigur însăcă îmbunătățirile necesare in

4 cest domeniu vi-z» iu!&< a. zează nu numai
I B O colecțiile noi. ci
eslBS IF. Și pe cele exis-VMl tente. Decolecția______ bibliotecă (Editura fică) ar putea fi substanțial imbogățită și orientată către aspecte actuale ale eticii și e- chității socialiste, ale edificării fizionomiei morale a omului de tip 4nou. Tot așa cum colecția „Tineretul și lumea de mîine" (Editura A- cadcmiei) ar putea să ridice nivelul de tratare a problemelor, să fundamenteze mai riguros ideile formulate etc.Colecțiile dc carte ar trebui, in același veze mai insistent, fruntarea de opinii, bine cunoscute, de zofiei de diversificată, de probleme teoretice și practice cu care se confruntă lumea contemporană.O ultimă remarcă se referă la stilul lucrărilor și la forma grafică. Nu se poate omite faptul că multe colecții care își propun expres scopuri de popularizare (colecția „Evocări" și „Mica bibliotecă de istorie" din Editura politică. „Istorie și civilizație1' din Editura Academiei) au încă un stil greoi, o redactare destul de aridă și încărcată, ceea ce sensibil accesibilitatea influența.

social-politică timp, să promo- dialogul. con- spre a face mai pe pozițiile filo- marxiste. gama largă, extrem

le diminuează și, implicit.
Mircea
Paul DOBRESCU

Tntr-un cadru festiv a fost sărbătorit, joi. la Academia Republicii Socialiste Romania, acad. Vasile Mirza, cu prilejul împlinirii virstei de 70 de ani.După un cuvin! omagial, rostit de acad. Ștefan Milcu. vicepreședinte al Academiei, prof. univ. Scarlat Lon- ghin și prof. univ. Octav Costăchel au relevat prodigioasa activitate științifică, didactică și socială desfă-

PROGRAMUL 1

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
Satul contemporan.
Muzică populara. Mindrâ floa
re a clorului.
Curs ue limba germană — 
lecția a 35-a.
Cronica literară.
Muzică de pretutindeni. 
Publicitate.
Pagini de umor : Aventuri 
în epoca de piatră.
Telcglob.
Cărți și idei : Sociologia și 
știința conducerii.
Refrene fără vîrstă. 
Telejurnal. 
Publicitate.
Matineu de vacanță : 
nașii din Barenwurg" — pro
ducție a studiourilor din 
R.D.G.
închiderea programului de di
mineață.
—17,00 Teleșcoală. o Oscilații 
și unde in sistemele vii. Film 
de Anca Teodorescu și 
Neeșulea e Documente 
scrise. Film de Victoria 
nescu • Conicele (film M.E.I.) 
e Gîndirea matematică 
mânească (film M.E.I.). 
Deschiderea emisiunii 
după-amiază. Curs de 1 
engleză. Lecția a 34-a.
Cunoașteți legile. ? Rolul și 
sarcinile sindicatelor în lumi
na noului Cod al muncii. 
Tragerea Loto.
Școala campionilor : ..Balonul 
oval" — competiție de mini- 
rugbi. Etapa a Vl-a — Clu
bul sportiv școlar — Rapid. 
Teleconferința de presă.
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Oameni și fapte.
Film artistic : ..Prietenele" — 
producție a studiourilor 
matografi.ee cehoslovace, 
gia Evald Schorm. 
Universitatea TV. 
Gala maeștrilor : 
nescu.
..24 de ore".

Film serial pentru 
finul Flipper. 
Publicitate.
Recital de balet : Cristina Ha
mei.
Program de circ.
Revista economică TV. 
Capodopere ale muzicii 
versate : Simfonia I 
minor de Johannes 
Interpretează

• fonică din Hamberg, 
jor Heinz Wallberg. 

22.15 Stadion.

uni- 
în do 

Brahms, 
orchestra sim-

șurat.ă de savant, autor a lucrări și manuale histologic, cilologie sa la dezvoltarea românești.Mulțumind pentru cuvintele calde care i-au fost adresate, acad. Vasile Mirza a arătat că-și va dedica și in viitor întreaga sa activitate progresului științei naționale.

de etc., școlii numeroase morfologie, contribuția medicale
(Agerpres)

militare de
AA V < A _învatamint

O

Mihai BENIUC Poezia militantă

ța morală și eroismul lipsit de emfază al unor oameni solidari in olipele unei teribile încercări. Dintre aceștia se detașează comunistul Gică „Salamandră" — un petrolist specializat in stingerea sondelor incendiate și care se angajează voluntar inacțiunea plină de riscuri de pe vasul ..Poseidon". II vedem reacționind in modul cel mai natural infața situației excepționale care-i reclamă prezența, cu simplitatea și omului deprins pună umărul unde este mai să acționeze rosti vorbe mari, rajos. eficace.rat cu bune mijloace, personajul rampa" ; el

ții episodice — participă la diversificarea peisajului uman al a- cestui film.„Explozia" beneficiază de colaborarea ținui bun operator, Nicolae Mărgineanujcare rezolvă de cele mal multe ori cu mină sigură dificultățile specifice acestui film turnat aproape exclusiv în decorul vasului cuprins de flăcări ; a- portul arhitectului Constantin Simioncs- cu (decorurile), al lui Horia Popescu (costumele) contribuie la configurarea cadrului general, după cum partitura scrisă de compozitorul Theodor Grigoriu funcțional dramatice țiunii.Am stăruit citorya aspecte s-au părut concludente pentru această revenire a regizorului Mircea Drăgan la filmul consacrat realității contemporane, ca și pentru calitățile și eforturile întregii e- chipe de creație. In același timp, trebuie spus că pe parcursul filmului se fac simțite o seamă de inconsecvențe ce se răsfring asupra verosimilității unor momente ale povestirii cinematografice. Cu mai multă rigoare, regia ar fi putut, credem. evita caracterul discutabil al unor divagații vate i" vedere turgiei, zate nu îndeajuns atent — de la accentele de un umor cam gros pe alocuri și ostentativ in contextul dat. pină la anumite secvențe „picnic“-ul improvizat pe puntea vasului a- menințat de explozie) apar nefirești ; cum ar fi putut Intimpina nota convențional a momente dintre amintim constituirea „comandamentului" in biroul primului secretar sau intervenția grupului de voluntari. Seduși probabil de spectaculosul navei în fjăcări, autorii se mențin in acest cadru fără a-și propune să insiste prea mult asupra unor confruntări revelatoare, sau asupra unei mai marcate reacții a localnicilor, asumin- du-și riscul ca la un moment dat filmul — chiar dacă suscită interesul publicului — să pară obositor.Important însă ceea meritoriu în rea filmului zia", care a încheiat a- nul cinematografic 1972 aducind pe ecrane, intr-o povestire filmată spectaculos, o temă extrasă din tea contemporană cel puțin sortit să memoria

...Cu doi ani in urmă, in ianuarie 1971, o navă a unor armatori străini a luat foc in apropierea portului Galați. Vasul transporta o mare cantitate de produse chimice care — in condițiile date — puteau sări in aer, devastind zone vitale ale șului dunărean, plozia era cind. pe o mină curajoși in luptă datorită roismului lor, strofa a fost evitată.Această e evocată Explozia, recent in Autorul scriitorul gorescu. reconstituirea in detaliu a cazului real, ci o povestire cinematografică cu situații și personaje imaginare, invederind preocuparea de a surprinde resorturile etice, umane ale comportamentului eroilor săi. temă care poate descifrată în șurarea acestei povestiri a fost prezentă și in filme la care scenaristul a colaborat anterior „Cartierul „Străzile tiri". colul" — evocări ale luptei comuniștilor in ilegalitate ; „Subteranul" — dezbatere etică de actualitate) : tema responsabilității opțiunilor in momente hotărîtoare, a eroismului izvorît. din înțelegerea unor comandamente sociale de însemnătate majoră.Intimplarea repovestită in scenariu a oferit regizorului Mircea Drăgan premisele realizării unui film de tensiune, contemporan nu numai prin situarea în timp a acțiunii, ci, mai ales, prin structura caracterelor reliefale prim plan. Faptul spectatorul știe foarte bine, din viață, că explozia nu va distruge marele port dunărean constituie, fără îndoială, un handicap sub raportul „suspansului" dramatic dorit de scenarist și regizor. Cu atit mai mult merită menționată tensiunea interioară caracteristică multor secvențe ifhdb Ț,recunoaștem virtuțile profesionale ale realizatorului unor filme care — de la ..Setea" pină la „Columna" — s-au înscris printre creațiile notabile ale cinematografiei naționale.Regizorul folosește un limbaj direct, recompune ambianța cu un relief aproape documentar. subordonind concepției sale, cu autoritate, întreaga echipă. El iși demonstrează capacitatea de a captiva publicul, considerînd situația limită evocată pe ecran nu ca un scop în sine, ci ca un mijloc de a dezvălui for-

ora- Ex- iminentă vasul părăsit, de oameni s-au angajat cu flăcările ; dăruirii, e- cata-întimplare în filmul prezentat premieră, scenariului, loan Gri- propune nu în

hotărirea să acolo greu, fără a cu- Contu-

prin constanța și firescul atitudinii, ca un element de autenticitate al acestui film dedicat de autorii săi „eroilor care se află printre noi". Subliniem aici jocul plin de naturalețe al actorului Gheorghe Dinică, care (după personajele reușite. dar atit de diferite ca factură u- mană. întruchipate in filmele ,,Felix și Otilia". „Cu mîinile curate" sau „Bariera", văzute anul trecut), confirmă o dată mai mult calitățile sale, cu totul remarcabile, actor de film.Sint de și alte portrete matografice, intre ele ca dar care se pildă, tipul lui lucid al azi. schițat.sigure, său de

consemnat cine- deosebite pondere, rețin. De savantu- zilei de în citeva cu bine artis- i Radu reali- de rele- Toma distribuit cu intr-un diametral opus interpretate an- actorul sur- economie- trăsăturile personalității primului secretar al comitetului județean de partid, calmul ce ascunde combustia lăuntrică a personajului, sentimentul răspunderii — într-o interpretare ce pune în lumină diversitatea deosebitelor sale resurse actoricești. In genere, distribuția este de calitate, și amintim apariția actorilor Dem. Radulescu, George Moloi. Draga Olteanu, Toma Dimitriu, Mircea Bașta, Colea Răutu, Jean Constantin și a altor interpreți care inclusiv in apari-

trăsături farmecul cunoscut, tul poporului Beligan. O zare demnă i vat semnează Caragiu. îndrăzneală rol celor terior ;prinde, cu de' mijloace,
rămlne ce este realiza- „Explo-

la centrele militare județene pe raza cărora domiciliază, pină la 20 februarie 1973 pentru școlile militare de maiștri și subofițeri și pină Ia 20 aprilie 1973 pentru celelalte instituții militare de invățămint menționate mai sus.Pentru relații suplimentare, cei interesați se pot adresa centrelor militare. județene sau de sectoare raza cărora locuiesc.

Ministerul Apărării Naționale organizează concursuri de admitere, pentru anul școlar 1973/1974. in următoarele instituții militare de invățămint :— Liceele militare, anul I, Intre 16 iunie și 3 iulie 1973 ;— Școlile militare de ofițeri activi intre 2 și 9 iulie 1973 :— Facultățile tehnice din Academia militară și Institutul medico-far- maceutic București, secția militară, intre 10 și 20 iulie 1973 :— Școlile militare de maiștri și subofițeri intre 27 august și 5 septembrie 1973 :— Școala militară do muzică — ciclul profesional — intre 28 august și 8 septembrie 1973.Tinerii care doresc să participe la concursul de admitere la una din aceste instituții militare de invățămint vor depune cereri de înscriere

realita- ?i un personaj rămînă in spectatoru-
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Trei dorințe pentru 1973?... Trei certitudini!(Urmare din pag. I)
de încer- îmi spune secretarul combinat.cu făcu

trei aspirații in noul an. inginerul stagiar Ovidiu Po- operatorul șef de echipă Ion inginera Otilia Boeșan. com-
1973. deja la sută din reprezintă

ianuarie 1973. Eficiență ? DINO- FANUL înlocuiește cu succes un produs care se aducea din import și este livrat de combinat beneficia- mai

Este firesc ca un poet cu o operă ca aceea a lui Mihai Beniuc să-și mărturisească pregnant și convingător un crez militant. Intre creatorul de poezie și autorul de e- seuri există o deplină concordanță. Oricărei mari personalități, observă poetul, fie că s-a manifestat în literatură sau in alt domeniu, îi este proprie o atitudine militantă. Referindu-se la spațiul literaturii române, autorul constată că turor marilor figuri scrisului românescfost străină o atitudine caracterizată prin indiferentă pentru viata și problemele societății : „Toți erau angajați cu trup șl suflet, si dacă nu putem zice că erausensul de azi al cuvintu- Ini „partinici", in orice caz erau „părtinitori" in sensul angajării lor politice. iar esența politicii lor era patriotismul, indiferent de partidele cărora le aparțineau, cu riscul de a ajunge in conflict cu

propriii „șefi", cum era cazul lui Eminescu".Scriitorul militant, subliniază autorul, se caracterizează prin consecvența atitudinii sale. Această atitudine incompatibilă principial cu fluctuațiile nu înseamnă insă rigiditate, care poate duce foarte bine la închistare teoretică. Consecvența a- titudinii creatoare nu este același lucru cu eliminarea „corijării zborului" cum se exprimă metaforic Mihai Beniuc. cu alte cuvinte optica poetului nu trebuie să fie fixistă. dimpotrivă, tocmai din cauza necesității ancorării continue în viată se impun anumite modificări de concepție pe care timpul le cere. Literatura ce o vrem, arată Mihai Beniuc. tocmai pentru a-și realiza scopurile sale de importantă excepțională trebuie scrisă cu o mare exigență artistică : „Iată literatura militantă de care au nevoie masele de cititori tineri, nu o literatură agitatorică, ci una care să întruchipeze

veridic și verosimil, in toată complexitatea ei, viața reală a oamenilor cu coordonatele ei sociale, cu năzuințele si conflictele intra și inter individuale in efervescenta așezării orinduirii socialiste".în artă problemele care se pun pentru creator sint pe departe de a fi de natură strict formală, remarcă poetul în articolul ..Etic și artistic". Se precizează că unei credințe, ideal în operă vă in primul creatorii portantă.de o cultură vastă (Mihai Beniuc vorbește pe larg în articolul ..Artă și cultură" de necesitatea temeinicei pregătiri intelectuale a artistului) „opera și-au scris cu singe, cu propriul singe". întîlnim aici o pledoarie implicită împotriva spiritului rece, de artizan interesat clusiv de perfecțiuni formale (pe care însă trebuie să le neglijăm). Această existentă

existența a unui Se obser- rind la de primă im- Acești oameni

manentâ presupune o a- titudine conștientă, fundamentata pe ideologia marxist-leninistă, căci numai astfel mesajul, ieleea incandescentă vor putea, aidoma unei torțe, să treacă de la inima autorului la cea a receptorului.A fi scriitor, declară poetul, este o onoare, iar un scriitor comunist, in- trucît „linia partidului, ideologia sa marxist-leninistă se traduc în viață", se cere să observe și să studieze viața, să se alăture luptei poporului pentru socialism, pentru progresul material și spiritual al patriei. Dobin- dește firesc semnificații deosebite faptul că un poet militant de valoarea lui Mihai Beniuc. eseistul profund și talentat, militează cu atita putere de convingere pentru poezia angajată în afirmarea și slujirea idealului comunist.

(Corespondentul ..Scin- Brujan). A ieșit de 
editura ..Dacia”, un 
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« Explozia t PATRIA — 10; 12,30; 
16; 18,30; 21, LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15 13,30; 16; 18,30; 21. FAVORIT
— 9.30; 12; 15.30; 18; 20.30.
• Perla coroanei : LUMINA — 9: 
11.30: 14; 17: 20.
A Domnului profesor, cu dragos
te : SALA PALATULUI — 17.15 
(seria de bilete — 4383) : 20.15 (se
ria de bilete — 4385), SCALA — 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,30; 21.
a Lupul mărilor : Răzbunarea : 
GRIVIȚA — 9: 12.30; 16; 19.30, FLA
MURA — 9; 12,30: 16; 19,30.
• Seceră vlntul sălbatic : FLO- 
REASCA — 15,30: 18: 20.30. GTU- 
LESTI — 15,30; 13; 20,30. MIORIȚA
— 10; 12.30; 15; 17.30; 20.
a Joe Hill : CAPITOL — 9; 11,15; 
13,30: 16.
a Gala filmului cubanez : „Zilele 
apei" : CAPITOL — 20.
• Legenda lui Rustam : FESTIVAL
— 9: 11.15; 13.30: 16: 18.30: 20,45.
• Filiera : BUCUREȘTI - 8.30; 11; 
13,30; 16; 18,30: 21, FEROVIAR — 9; 
11.15: 13.30: 15,45: 18.15: 20.45, ME
LODIA — 8,45: 11: 13.30: 16: 18.30:

20.45. MODERN
16; 18.15; 20.30.
a Bariera : BUCEGI
20,15, VOLGA — 9; 
13.30: 20,45.
A Marea evadare :
9: 12,30: 16; 19,30, 
12,30: 16: 19.30.
a Capcană pentru
CIA — 9; 11,15;
20,30.
a Micul om mare : AURORA — 
9; 11.30: 15.30; 18: 20.30.
A Cu mîinile curate : DRUMUL 
SĂRII — 15,30: 18; 20,15.
• Simbad marinarul — 9.45; 11.30; 
13.45; 16: 18.15, 12 oameni furioși —
20.30 :CENTRAL.
A Ursul Yogi — 9,30; 11.30; 13.45; 
16. Doamna și vagabondul — 13: 
20,15 : DOINA.
• Copiii căpitanului Grant : 9,30—
18.30 în continuare. Chile ’71 — 
20,15 : TIMPURI NOI.
• Marele restaurant 10: 12: 14, 
Ana Karenina — 16,30; 20.45, 
Taras Sevcenko — 18,45 : CINEMA
TECA (sala Union).
• Cazul Mattei : VIITORUL — 
15,30: IS; 20.15.
• Imblinzirea
TARI — 15,30;
• Bulevardul
— 15.30; 18: 20.30.
A Săgeata căpitanului
TROCENI — 15,30: 18:

15,45; 18;
11.15; 13,30; 16;

excelsior - 
GLORIA — 9

general : DA-
13,30; IR; 18.15;

focului 
19.
romului

FEREN-

: BUZESTI

Ion : CO-
20.15.

a Fata care vinde flori : PACEA 
— 15,30: 18; 20,30.

a Marea hoinăreală : CRINGAȘI — 
15,30: 18; 20,15, MUNCA — ------
18: 20,15.
A Sfinta Tereza și diavolii : 
MOS — 15,31); 18: 20.15.
• Frumos, onest, emigrat tn 
tralia... : TOMIS — 9; 11.15;
16: 18.15: 20.30.
A Sfîrșitul Liubavinilor : FLACA- 
RA — 15.30: 18: 20.15.
A Născut liber : UNIREA
18: 20,15.
• Go.va :
a A Fost

15.30;

COS-

Aus-
13,30:

15.30;

RAHOVA — 15.30: 19. 
odată un polițist : LIRA

— 15.30: 18: 20.15.
a Am încălcat legea : POPULAR
— 15.30: 18; 20.15.
a Bărbatul care a venit după bu
nica : VTTAN — 15.30: 18: 20.15.
a Vacanță la Roma : ARTA — 
15,30; 18; 20.15.
a Mania grandorii : PROGRESUL
— 15.30: 18: 20.15.
a Agentul nr. 1 :
15.30; 17,30; 19.30.

LAROMET

• Filarmonica de stat ..George 
Enescu" (la Ateneul Român) ; 
Concert simfonic. Dirijor : Ion Ba
ciu — 20.

SIBIU teii", N. 
tipar, in 
bum de 
biul arhitectural, istoric și 
cial. Albumul, semnat de 
Miclea. este prezentat in două 
edilii simultane — in limba ro
mană și in limba germană. El 
cuprinde 12.9 de ilustrații in alb- 
negru pe format 25/30 și este 
prefațat de scriitorul Stefan Au
gustin Doinaș și cercetătorul 
istoric sibian Thomas Năgler.

• Teatrul de operetă : Tara 
sului — 19,30.
• 7'eatrul de comedie : Fala 
ga na _ 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu 
gureanu) : Nepotul lui Rameau 
20. (sala din str. Aiex. Sahia) : 
Iubire pentru Iubire.— 20.
a Teatrul Mic : Testamentul 
cilne — 19.30.
a Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : Adio Charlie — 
(sala Studio) : O lună Ia (ară — 
20.
a Teatrul Ciulești : ...Eseu — 19.30. 
A Teatrul „Ion Creangă" : Școala 
din Humulești — 10: Cele două
sprezece luni ale anului — 15.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sinziana
— 10: (sala din str. Academiei) : 
Tigrișorul Petre — 10.
a Teatrul satiric-muzicat „C. 
nașe" (sala Savoy) : Revista 
cuvîntul — 19.30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnîtul meu 
drag — 19,30.
• 7'eatrul de revistă „Ion Vasiles- 
cu“ : Fii cuminte Cristofor — 19.30. 
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Flori alese — 19 30.
A Circul „București" : Moș Gerilă
— 10: Aprindeți stelele — 19.30.

unui

(sala
19.30, iilor la un preț de patru ori mic.întregiți vechiul nomenclator opt noi produse de mic tonaj, bricate pe piloți industriali, și gama largă a rășinilor de turnătorie și veți obține tabloul sinoptic al noilor produse ale anului existente. De altfel. 70 producția combinatului unicate pe economie.Un exemplu pe caro mi l-a oferit directorul general, inginerul Teodor ȘuteU : ,,ln urmă cu trei luni s-a pus problema dublării cantității de produse la fabrica de rășini. S-a rezolvat. In trei luni am realizat mai mult decit in treizeci de ani. Efectele automatizării, mecanizării, efortului de gindire..."Totuși, dacă discuți in aceste zile cu chimiștii combinatului afli că ceea ce au realizat ei pină acum consideră că este incă puțin, comparînd cu

ceea ce gindesc să realizeze in noul an. Anume ? Mărirea capacității fabricii de anilină și de rășini, construirea unui grup nou de îngrășăminte chimice care să fie realizat pină in 1975 și să coste cu 20 la sută mai puțin decit celelalte instalații similare construite 'in țară.— 1973 ? Piatra noastră care, anul determinant — tovarășul ing. Victor Iovu, comitetului de partid dinNu-i ușor, totuși vom reuși.Optimismul interlocutorului este justificat. Se bazează pe experiența oamenilor, pe cunoașterea capacității lor de efort, pe competența lor unanim recunoscută. Ceea ce este pregnant in aceste zile la Făgăraș este sentimentul responsabilității, al ideii că fiecare răspunde pentru toți și că de felul cum lucrează fiecare in parte depinde succesul întregului combinat. La grupul azot — grup modernizat prin mecanizare și automatizare. consecințe ale autoutilării — am discutat cu maistrul Dumitru Ungureanu.— Trei dorințe ? Aș vrea să conduc noua instalație, cea care incepe să se construiască în 1973, să-mi reu-

șească băiatul la facultate, să realizăm planul...Am discutat, cu mulți oameni. Le-am cerut să-mi vorbească despre primele Pentru rancea, Crișan, presoriștii Andrei Drăguș și Wilhelm Frentzel, pentru Anghel Traian și Nicolae Ghișa și pentru mulți, mulți alții, două din trei dorințe se referă la realizarea sarcinilor de producție. A treia, firesc, diferă : ..să-mi nască soția un băiat", „să obțin un apartament", „să-mi termin liceul", „să reușesc la subingineri"... Aspirații firești, in pas cu viața. O singură dorință din trei se referă direct la persoana lor. Două — la producție, la activitatea zilnică....Prelegerea lui Florin Pop despre importanța frigului în realizarea optimă a reacțiilor chimice mi-a folosit. Am ințeles cum se produce. Dar de ce și cit se produce m-au făcut să înțeleg oamenii. Hotărirea, avintul lor — materializate in primele succese din 1973.

matografi.ee


SCINTEIA — vineri 5 ianuarie J973

CU PRILEJUL CELEI DE-A XXV-A ANIVERSĂRI DIN PARTEA MINISTERULUI EDUCAȚIEI 
Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

EMSSSmWEESS

A PROCLAMĂRII REPUBLICII

COMITETULUI CENTRAL
rAE PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Stimați tovarăși,

Vă adresăm felicitările noastre frățești cu ocazia celei de-a 25-a ani
versări a fondării Republicii Socialiste România.

în acest sfert de secol, România a realizat progrese politice, sociale 
și economice care ar fi fost imposibile în afara socialismului. Ea nu nu
mai că și-a dobîndit independența națională și a eliminat orice do
minație străină asupra economiei sale, dar s-a afirmat ca o țară cu 
ritmuri înalte de dezvoltare, ca o țară al cărei popor se bucură de con
dițiile socialismului în continuă perfecționare.

Pe această bază, Republica Socialistă România ocupă astăzi un loc 
important în lumea socialistă, ea este binecunoscută și apreciată de 
țările care pășesc pe calea unei dezvoltări independente, de mișcările 
de eliberare națională, care beneficiază de ajutorul și de sprijinul său 
frățesc. Ea se impune pe arena internațională.

România a adus mișcării revoluționare aportul său original, a în
tărit conceptul diversității construcției socialismului prin adaptarea 
acesteia la condițiile naționale specifice, a întărit unitatea țărilor socia
liste, colaborarea între forțele antiimperialiste mondiale, precum și co
existența pașnică.

La capătul acestor 25 de ani, munca poporului român, eforturile 
creatoare ale Partidului Comunist Român demonstrează că dezvoltarea 
țării dv. este mereu în plină expansiune și că proiectele mărețe pe care 
P-ați elaborat vor fi realizate.

Ne felicităm pentru relațiile de prietenie ce există între popoarele 
și țările noastre, pentru cooperarea fructuoasă care se întrevede între 
cele două state și vă asigurăm, stimați tovarăși, de sentimentele noastre 
frățești.

Pentru Comitetul Național al Partidului 
Eliberării și Socialismului din Maroc, 

Secretar general,
ALI YATA

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Sărbătorirea celei de-a XXV-a aniversări a proclamării republicii 
In România îmi oferă deosebita plăcere a vă adresa, tovarășe pre
ședinte, în numele Consiliului Executiv Federal și al meu personal, cele 
mai cordiale felicitări și cele mai bune urări de noi succese și de 
prosperitate continuă poporului român prieten și republicii sale socia
liste, precum și pentru fericirea dumneavoastră personală.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima din nou convingerea că 
relațiile actuale de prietenie reciprocă și de colaborare multilaterală se 
vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor noastre, al păcii și socia
lismului.

GEMAL BIEDICI
Președintele Consiliului Executiv 

Federal al R.S.F. Iugoslavia

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a proclamării republicii, am 
marea plăcere să adresez Excelenței Voastre cele mai calde felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire pentru Exce
lența Voastră.

RASHIDI M. KAWAWA
Prim-ministru și al doilea vice

președinte al Republicii Unite 
Tanzania

Funeraliile tovarășului
Petre(Urmare din pag. I) un profund atașament față de cauza întăririi partidului, a unității sale, pentru afirmarea în toate domeniile de activitate a rolului său conducător in societatea socialistă.Victoria socialismului in România j azi — la edificarea căreia ai așezat munca, strădania, abnegația ta, tovarășe Petre Borilă — este împlinirea cauzei sfinte pentru care ai luptat.în aceste momente de grea încercare, cind ne luăm rămas bun de la tine, iubite tovarăș și prieten, ne reafirmăm hotărirea de a sluji cu devotament cauza socialismului și comunismului. în inimile noastre va rămine luminoasă amintirea ta, dragă Petre, viata ta demnă de militant de seamă al partidului și statului nostru.Adio, scumpul nostru tovarăș de luptă 1A vorbit apoi tovarășul Nico- lae Guină, membru al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului foștilor luptători antifasciști, care a spus : Este greu să evoci în cîteva cuvinte viața lui Petre Borilă. de revoluționar, de militant pentru libertatea socială și națională a poporului, pentru înfăptuirea înaltelor idealuri ale socialismului. Noi, cei care am lucrat vreme îndelungată împreună cu el. l-am cunoscut îndeaproape și am apreciat calitățile sale de bun organizator, atașamentul față de partid, față de clasa muncitoare, față de popor, munca sa neobosită pentru traducerea in viață a directivelor partidului, a politicii de făurire a orînduirii noi, socialiste.Abnegația și dăruirea revoluționară in lupta pentru cauza dreaptă a poporului se împleteau la Petre

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost închisă în toate regiunile țării. In cea mai mare parte a zilei, ceața a persistat in Cimpia Dunării și in Dobrogea. In sudul Munteniei a plouat slab, iar in Oltenia și in Banat, local, s-au semnalat precipitații, atit sub formă de ploaie, cit și de ninsoare. In munții Banatului, Paring. Păltiniș și Buccgi a nins. La ora 14. temperatura aerului oscila intre minus 3 grade la Joseni și plus 5 grade la Deva și Vărădia. In București : Vremea a

Borilă cu sentimentele internaționaliste ale solidarității frățești cu oamenii muncii din alte țări, cu lupta pentru triumful ideilor nobile ale socialismului pe plan internațional, care caracterizează întreaga politică a partidului nostru.In continuare, au fost evocate momente semnificative din activitatea revoluționară a tovarășului Petre Borilă, în brigăzile internaționale din Spania, în anii războiului antihitlerist, participarea la organizarea diviziei de voluntari .,Tudor Vladi- mirescu", contribuția importantă adusă in înalte funcții de partid și de stat la victoria cauzei socialismului in patria noastră.In clipele de adincă durere cind te conducem pe ultimul tău drum, drag tovarăș și prieten, a spus in încheiere vorbitorul, ne reafirmăm hotărirea că vom sluji cu întregul nostru devotament cauza clasei muncitoare, a poporului, pentru progresul și prosperitatea patriei, pentru cauza socialismului și comunismului, cărora și tu ți-ai închinat întreaga viață.Adio, iubite tovarăș de muncă și luptă !Mitingul de doliu ia sfirșit. Carul mortuar, însoțit de conducătorii de partid și de stat prezenți la ceremonie, de membrii familiei defunctului, de numeroși cetățeni, se îndreaptă spre Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism. Aici, o gardă militară prezintă onorul. Este intonată „Internaționala". Se trag salve de arme. După un moment de reculegere, sicriul cu corpul neînsuflețit al tovarășului Petre Borilă este coborit in criptă. (Agerpres)
fost închisă, cu ceață slabă, mai ales in cursul dimineții. Temperatura maximă a fost de 4 grade.Timpul probabil pentru zilele de 6. 7 și 8 ianuarie. In țară : Vremea se va răci ușor. Cerul va fi variabil, mai mult acoperit. Vor cădea precipitații slabe locale, atit sub formă de lapoviță și ninsoare, cit și sub formă de burniță și ninsoare. In zonele de deal și de munte va ninge. Vîntul va prezenta intensificări de scurtă durată in partea de sud-est a țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre minus 10 și zero grade, iar maximele intre minus 5 și plus 5 grade. în București : Cerul va fi mai mult acoperit. Vor cădea precipitații temporare. Vîntul va prezenta intensificări de scurtă durată. Temperatura in scădere ușoară.

începînd cu anul universitar 1972— 1973. se înființează in cadrul Institutului de marină din Constanța cursuri de zi cu durata de 3 ani, cursuri fără frecvență cu durata de 5 ani și cursuri de perfecționare cu durata de 6 luni, pentru pregătirea cadrelor superioare necesare flotei maritime de transport și de pescuit oceanic.Institutul de marină din Constanta este instituție de invățămint superior tehnic și funcționează cu :— secție de navigație, în care se pregătesc specialiști în transporț maritim și pescuit oceanic ;— secție de electromecanică navală, in care se pregătesc specialiști in mecanică și electrotehnică navală.A. Concursul de admitere pentru cursurile de zi cu durata de 3 ani va începe la 15 februarie 1973. La acest concurs se pot prezenta absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat. sau ai altor școli echivalente, care au satisfăcut stagiul militar la marină, ambarcați pe nave, sau au practica necesară pe navele flotei civile (minimum un an) și nu au depășit vîrsta de 30 ani.Probele pentru concurs sint următoarele :— control medical și test de rezistență fizică (eliminatorii) ;— test de aptitudini marinărești, cu ambarcare pe nave (eliminatoriu) ;— algebră și trigonometrie — scris ;— geometrie plană și in spațiu — scris ;— fizică — scris.Materia de concurs este cea prevăzută în broșura „Admiterea in in- vățămîntul superior" — ediția 1972, cu precizarea că pentru disciplina de fizică se vor pregăti capitolele de mecanică și electricitate.Cererea pentru concurs, însoțită de: diploma de bacalaureat sau echivalentă. certificatul de naștere in copie legalizată, certificatul de sănătate și 3 fotografii 3/4 vor fi de
Ample lucrări de hidroameliorații

in anul 1973Institutele de proiectări au predat constructorilor 96 la sută din documentațiile tehnice pentru lucrările de îmbunătățiri funciare prevăzute pentru acest an. Au fost astfel create condiții ca din prima lună a anului să. se asigure front larg de lucru pe toate șantierele. Potrivit planului, volumul lucrărilor hidroameliorative ce Se vor realiza in 1973, din fonduri alocate de stat, va fi mai mare față de anul precedent. Astfel, se prevede executarea a noi amenajări pentru irigații pe 240 000 hectare, desecări pe 151 000 hectare, îndiguiri pe 63 000 hectare și lucrări de prevenire și combatere a eroziunii solului oe 87 000 hectare.Prin revizuirea unor proiecte, îm
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HANDBAL Azi,
mondial

finala campionatului
universitar

Protagoniste: echipele României 
și U.R.S.S.Finala campionatului mondial universitar de handbal (masculin) se va disputa astăzi la Malmoe. intre selecționatele României și U.R.S.S. In partida pentru locurile 3—4 se vor intilni reprezentativele R. F. a Germaniei și Iugoslaviei.în ultimul meci din cadrul grupei semifinale B, echipa României in-

*ECIIIFA STEAUA BUCUREȘTI, care intreprinde un turneu in R. F. a Germaniei, a susținut o intilnire amicală la Offenbach cu formația S. G. Dietzenbach. Handbaliștii ro-
TENIS

Pregătiri pentru 
„Cupa Davis’"Comentind componența viitoarelor formații care vor participa la noua ediție a tradiționalei competiții de tenis „Cupa Davis", agențiile internaționale de presă subliniază in articolele lor faptul că echipa S.U.A., deținătoarea „Salatierei de argint", va avea aceeași alcătuire : Stan Smith, Tom Gorman și Erik van Dillen. Pe de altă parte, se anunță că tenismanul iugoslav Nikola Pi- lici, căruia i-a expirat contractul de jucător profesionist, va evolua in echipa Iugoslaviei, alături de Zeliko Franulovici. De asemenea, cunoscutul campion Tom Okker va conduce formația Olandei in meciurile pe care aceasta le va susține în actuala ediție a „Cupei Davis". La rîndul ei, federația engleză te tenis a anunțat că echipa Angliei va fi alcătuită din cunoscuții jucători Roger Taylor, Mark Cox și Graham Stilwell.

ȘAHîntrecerile europene pentru junioriȘahistul român Aurel Urzică continuă să se numere printre fruntașii clasamentului turneului final al campionatului european pentru juniori. care se desfășoară in localitatea olandeză Groningen. După șapte runde, el se află pe locul 2—3. la egalitate cu englezul Anthony Miles, ambii totalizind cite 5 puncte. Liderul clasamentului continuă să fie Romanișin (U.R.S.S.) cu 5.5 puncte. Pe locul patru este situat vest- germanul Stephan Buchai cu 4.5 puncte, urmat de cehoslovacul Pctr Spacek cu 3.5 puncte.In runda a 7-a, Aurel Urzică (cu piesele albe) l-a invins pe olandezul Roy Dicks. 

puse la secretariatul Institutului de marină in intervalul 5 ianuarie—10 februarie 1973.B. Concursul de admitere pentru cursurile fără frecvență va începe Ia 15 februarie 1973. La acest concurs se pot prezenta candidați încadrați in cimpul muncii, absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat sau ai altor școli echivalente, care nu au depășit vîrsta de 35 de ani, au satisfăcut stagiul militar la marină, ambarcați pe nave, sau sint in flota civilă și au stagiul de minimum un an ambarcare.Candidații reușiți la concurs vor fi ambarcați, pe tot timpul școlarizării, pe navele maritime și de pescuit oceanic, în funcții de timonier, motorist. sau electrician.Probele de concurs pentru cursurile fără frecvență sint aceleași ca pentru cursurile de zi, menționate la pct. A.C. Candidații reușiți la concurs pentru cursurile de zi și fără frecvență vor fi înscriși la cursuri după ce au incheiat un contract cu Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, prin care se angajează ca după absolvire să lucreze o perioadă de minimum 5 ani in flota civilă.Absolvenții Institutului de marină, după promovarea examenului de diplomă, vor primi brevet de ofițer III maritim in specialitate, asigurindu- li-se ambarcarea in această funcție pe navele flotei civile. Promovarea în funcție se va face ulterior, prin examene periodice de brevet superior.D. Admiterea Ia cursurile de perfecționare se face din.rindul inginerilor mecanici, electrotehnici, elec- troniști și electromecanici, pe bază de cerere scrisă, care va fi depusă la secretariatul Institutului de marină. incepînd de la data de 5 ianuarie 1973. După absolvirea cursurilor pe bază de examen vor primi brevet de ofițer III. Promovarea in continuare se va face prin examene periodice de brevet superior.

bunătățirea soluțiilor tehnice și reducerea consumurilor de materiale, proiectanții, constructorii și beneficiarii au micșorat cu circa 30 milioane lei cheltuielile de investiții pentru acest an, fără a diminua calitatea și ritmul de execuție.Rezultatele obținute in anul trecut, cind numai volumul îndiguirilor și desecărilor realizate a fost de aproape 3 ori mai mare față de prevederile planului, demonstrează cit de mari sint resursele pentru îndeplinirea și depășirea planului pe 1973 prin mobilizarea largă a maselor și folosirea deplină a tehnicii întreprinderilor de specialitate. (Agerpres)

vinsese cu scorul de 11—6 (7—3) formația Iugoslaviei.Iată celelalte rezultate înregistrate : grupa semifinală A : U.R.S.S.— R. F. a Germaniei 23—15 (11—9) ; Spania—Suedia 15—10 (8—1) ; grupa semifinală B : Cehoslovacia—Polonia 14—14 (9—9).
★mâni au obținut o victorie clară, cu scorul de 29—16 (15—9). Cei mai huni jucători ai echipei române au fost Gruia și Chicid, care au înscris cite 7 goluri fiecare.

ACTUALITĂȚI
PAKISTANEZE

Președintele Bhutto 
despre relațiile 

dintre Pakistan și India
RAWALPINDI 4. - Trimisul

special Agerpres, I. Puținelu, 
transmite : Intr-un interviu acor
dat revistei „Newsweek", președin
tele Pakistanului, Aii Bhutto, a de
clarat că țara sa dorește să aibă 
cele mai bune relații cu India, re
lații care trebuie să se bazeze pe 
prietenie și care trebuie să excludă 
folosirea forței. Cele două țări — a 
menționat președintele Pakistanu
lui — au de jucat un important rol 
pe plan asiatic și in viața interna
țională in general.

In același sens s-a pronunțat și 
ministrul pentru problemele mi
norităților și turismului, Raja Tri- 
div Roy, într-o declarație făcută 
ziariștilor in localitatea Lahore. 
El a relevat că „Pakistanul dorește 
să trăiască in bună vecinătate cu 
India, fiecare stat respectind su
veranitatea celuilalt. Spiritul acor
dului de la Simla și bunele rela
ții dintre vecini pot. fi îmbunătă
țite și întărite", a declarat minis
trul pakistanez.

După măsurile 
de naționalizare — 

reviriment în sectorul 
industrial

Una din preocupările centrale 
ale Pakistanului o constituie dez
voltarea unei puternice industrii 
naționale. După o perioadă de 
oarecare stagnare, ca urmare a

Cronica zileiJoi, 4 ianuarie a.c., George Maco- vescu, ministrul afacerilor externe, a primit pe Osman Derinsu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Turciei la București, in legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare.
A apărut revista

„MUNCA
DE PARTID"

Nr. 1-1973Primul număr din acest an al revistei cuprinde editorialul „Realizarea zi de zi a sarcinilor de plan — țelul principal al organizațiilor de partid", articolul „Instruirea organelor și aparatului de partid", iar la rubrica „Cincinalul înainte de termen" — articolele : „Hotărîrile Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 in dezbaterea conferințelor pentru dări de seamă și alegeri" și „Acțiuni politice concrete pentru realizarea mai devreme a sarcinilor de producție" — de MARIA STOIAN. Sub genericul „Cum se înfăptuiește rolul conducător al organelor și organizațiilor de partid", mai sint inserate articolele : „Cunoașterea temeinică a realităților economice" de IOAN CĂLINESCU, „Control de partid eficient" de CONSTANTIN BARBU. „Să îndeplinim exemplar sarcinile ce ne.revin din hotărîrile de partid" de ION ȘTEFĂNESCU și, grupate sub titlul comun „Comitetul comunal de partid — nucleu dinamizator al vieții șalelor" — articolele : „Rezolvarea operativă a treburilor locale" de NECULAI GHEOR- GHIEȘ și „împletirea muncii de partid .de stat și obștești" de PETRE DtlCK.Sub titlul „Munca politico- educativă la nivelul exigențelor actuale" sint prezentate. în continuare, articolele „A munci și trăi in chip comunist : Stimularea energiilor creatoare ; O înaltă ținută moral-politică", ancheta redacției : „Cum se realizează programul de educație comunistă „Rolul activ al agitatorului" de ALEXANDRU ȘTEFAN, fiind prezentate apoi unele inițiative, metode și acțiuni.La capitolul „Invățămintul de partid și propaganda prin conferințe" sint inserate consultații. planuri tematice: N. IONES- CU — „Amplificarea rolului economic al statului socialist", RADU VASILE — „Consiliile de control muncitoresc — expresie a adincirii democrației socialiste", IONEL ACHIM — „Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și promovarea consecventă a progresului științifico-tehnic", A. O- PREA — „în ce constau teoriile despre limitarea creșterii în lumea contemporană ?“. precum și documentarul ..1973 — anul decisiv al cincinalului" de LI- VIU MELINTE.Revista mai publică rubricile : Răspunsuri la întrebările cititorilor, Consemnări, Corespondenții județeni transmit..., Poșta redacției, Cărți noi. Ecouri — La sesizarea redacției.
LOTOPREMIILE TRAGERII DIN29 DECEMBRIE 1972 :Extragerea I : 1 variantă 25 la sută a 90 421 lei și 1 variantă 10 la sută a 36 168 lei ; a 2-a : 2 a 29 987 lei : a 3-a : 14.05 a 4 269 lei ; a 4-a : 28.55 a 2101 lei ; a 5-a : 107,65 a 557 lei ; a 6-a : 154 a 389 lei.Extragerea a Il-a : Categ. A : 2 variante 10 la sută a 51815 lei ; B : 1.60 a 33 561 lei ; C : 6.20 a 8 661 lei ; D : 16.50 a 3 254 lei ; E : 25.70 a 2 089 lei : F : 27,10 a 1 981 lei ; Z : 1 010,10 a 100 lei.Premiul de 90 421 lei jucat pe o variantă 25 la sută de la extragerea I a revenit participantului CHIREAC ALEXANDRU din Iași.Premiile de 51 815 lei jucate pe variante 10 la sută de ia extragerea a Il-a au revenit participanților: MI- HALACHE ANTON din București și DINU NICOLAE din Sibiu.

recentului conflict militar, este de 
remarcat in prezent un reviriment 
in sectorul industrial. De o deose
bită însemnătate in acest sens a 
fost hotărirea adoptată de guver
nul pakistanez.^la inceputul anului 
trecut, de a se naționaliza sectoa- 
rele-cheie ale industriei. Astfel, in
dustria oțelului, a construcției de 
mașini, energiei electrice, cimen
tului, industria chimică și petro
chimică au trecut in proprietatea 
statului. Pe aceeași linie se înscriu 
măsurile întreprinse in ultima 
vreme privind stimularea unor 
sectoare industriale — cum ar fi 
cel al bumbacului — care asigură 
produse pentru export.

O mare importanță se acordă 
dezvoltării energeticii. Noua hidro
centrală de la Tarbella (in fotografie) va contribui, alături de cele 
construite in ultimii ani, la acce
lerarea dezvoltării economiei in an
samblu.

Pentru valorificarea 
resurselor geologice

Guvernul pakistanez a. acordat 
largi facilități Institutului de cer
cetări geologice in vederea punerii 
in valoare a noi resurse minerale 
necesare programelor de dezvol
tare economică. Lucrările de cer
cetare. începute cu aproape un an 
in urmă in provincia Beluchistan, 
au permis depistarea unor mari 
rezerve de minereuri feroase și 
neferoase, intre care cupru, fier, 
sulf, cositor, cromite și uraniu.

Zăcămintele de fier, cu un con
ținut de aproximativ 55 la sută, se 
află concentrate in zona Chilghazi, 
iar cele de sulf — in zona Belu
chistan și în apropiere de localită
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Corespondenții „Scînteii" transmit

Noutăți la Sovataîncă din primele zile ale a- cestui an, stațiunea balneo-cli- materică Sovata cunoaște un veritabil sezon „de vîrf". Numeroșii săi oaspeți au fost intim- pinați cu noutăți îmbucurătoare. O serie de pavilioane au fost re- amenajate, sporindu-li-se gradul de confort, alte 25 de vile au fost reparate, s-a extins rețeaua de încălzire centrală. Tot aici se află in construcție un nou hotel-sanatoriu cu 300 de locuri
Sistematizarea

municipiuluiCasa de cultură a sindicatelor din Buzău găzduiește expoziția privind sistematizarea municipiului in următorii ani. Numeroase planșe, schițe și diapozitive sint supuse dezbaterii publice pentru a se face propuneri și sugestii de îmbunătățire. Atrag atenția schițele privind puternica dezvoltare economică și urbanistică a municipiului, viitoarele edificii social-cultu- rale de larg interes obștesc.
Magazin
expozițieîn Piața „1907“ din municipiul Botoșani s-a deschis un mare magazin-expoziț.ie, care oferă cumpărătorilor o gamă largă de produse utile, executate în atelierele cooperativelor agricole de producție din județ. Foarte solicitate sint cuverturile din lină cu motive naționale, căciulile din Ripiceni, bundițele de la Crasnaleuca, hainele din piele de capră, prosoapele înflorate și multe altele. Prin executarea și desfacerea acestor produse. cooperativele agricole bo- toșănene realizează importante venituri bănești.

SUCEAVA

Cabinet
de psihologie

in uzinăLa Uzina de utilaj și piese de schimb din Suceava a luat fiin-
ACORDUL(Urmare din pag. I)avansurile acordate lunar, diferența urmind a se achita la încheierea ciclului de producție sau la sfîrșitul anului.Acest sistem creează cimp iarg de manifestare a inițiativei, contribuie la creșterea răspunderii celor ce lucrează in sectorul de stat al agriculturii pentru gospodărirea x cu eficiență maximă a bazei materiale și constituie, totodată, o formă perfecționată de remunerare a fiecărui lucrător in funcție dc cantitatea și calitatea muncii prestate, de rezultateie obținute. Acum, in întreprinderile agricole de stat se stabi- 

țile Mokran și Lasbclla. Pakista
nul dispune, potrivit evaluărilor, 
de cantități suficiente de sulf ne
cesare consumului propriu pentru 
cel puțin următorii 100 de ani.

Măsuri pe plan social

In cadrul planului de dezvoltare 
economică și socială a Pakistanu
lui pe anul 1973 este prevăzută 
alocarea unor importante sume 
pentru construirea de șosele asfal
tate cu o lungime de peste 3 000 
de kilometri și a unor drumuri 
locale, avind lungimea totală de 
peste 19 000 de kilometri. Vor fi, 
de asemenea, construite 450 000 de 
locuințe noi.

Guvernul pakistanez a între
prins. totodată, in ultima vreme, 
o serie de măsuri vizind lichidarea 
analfabetismului printre adulți și 
răspindirea cunoștințelor in ria
dul maselor largi. Printre aceste 
măsuri se numără crearea unei 
universități populare, care să ofere 
posibilitatea completării studiilor 
in diverse domenii. In același 
scop, vor fi înființate la sate 50 000 
biblioteci populare și se vor ex
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ță un cabinet de psihologie a muncii. Avind drept obiectiv principal contribuția la organizarea științifică a producției și a muncii, cabinetul își propune, între altele, întocmirea pro- fesiogramelor din profilul întreprinderii, stabilirea unor normative de comportament profesional, elaborarea unor instrumente riguros științifice pentru orientarea profesională, studierea și perfecționarea relațiilor de muncă și sociale.
j» - BRAȘOV

Lumini in munțiIn comuna Poiana Mărului, localitate răspindită pe culmile și văile cuprinse între Bucegi șl Piatra Craiului, s-a dat in folosință un modern lăcaș de cultură. El dispune de o sală de spectacole și cinematograf, bibliotecă, săli de lectură, un club pentru tineret.
QeamTWS

1000 de noi
linii telefoniceLa Piatra Neamț au fost încheiate lucrările pentru dezvoltarea centralei telefonice cu încă 1 000 de linii. în acest fel s-a creat posibilitatea ca numărul posturilor telefonice din oraș să ajungă la 4 000. O bună parte din aceste noi linii telefonice sint destinate satisfacerii cerințelor locuitorilor din cartierul Dărmănești, aflat in plină dezvoltare.

SATU MARE

Panoramic
etnograficMuzeul județean Satu Mar» a organizat o expoziție permanentă de etnografie prezentînd cele mai valoroase creații als artei populare și ale tradiționalelor meșteșuguri de pe aceste meleaguri. Sint reunite aicl( din cele trei principale zone etnografice — Oașul, . Codrul și Cimpia' Someșană — numeroase obiecte de ceramică decorativă și utilitară, articole lucrate în lemn și fier forjat, țesături și cusături populare, mobilier, o- biecte de uz casnic, împletituri și altele.

GLOBALlese sarcinile planului de producție și indicatorii economico-financiari pe 1973. De aceea, este necesar ca sarcinile de producție să fie repartizate diferențiat, pe fiecare fermă și formație de lucru, în funcție de potențialul productiv al pămintului și al efectivelor de animale. De felul cum sint fundamentate aceste sarcini vor depinde nivelurile tarifelor de plată și, in final, ciștigurile fiecărui muncitor angajat să lucreze în a- cord global. Totodată, va trebui desfășurată o muncă susținută de explicare a principiilor aplicării acordului global, a sarcinilor și avantajelor ce revin fiecărui lucrător ca urmare a introducerii acestei forme de organizare și retribuire a muncii.

tinde cursurile școlare prin inter
mediul televiziunii.

Se prevede, de asemenea. îmbu
nătățirea sistemului de ocrotiri so
ciale, precum și. sporirea alocații
lor destinate învăță mintului și 
burselor pentru studenți.

Reforma agrară în acțiune
în baza reformei agrare anun

țate de președintele Aii Bhutto la 
1 martie 1972, peste 2.5 milioane 
de țărani fără pămint au fost îm
proprietăriți ; de asemenea, alte 
aproximativ 500 000 de familii ță
rănești cu pămint. puțin au bene
ficiat de această măsură. Prin re
forma agrară s-a făcut, un pas 
decisiv spre desființarea. privi
legiilor de tip feudal. Reîmpărțirea 
pământurilor. limitarea marilor 
proprietăți (la 150 de acri în re
giunile irigate și 500 de acri pen
tru zonele aride) sint de natură să 
stimuleze dezvoltarea producției, a- 
gricole. să ducă la ameliorarea 
traiului maselor țărănești. In ca
drul măsurilor pe linia reformei a- 
grare se prevede acordarea de fa
cilități cooperativelor sătești, sta
tul venind, și pe această, cale, in 
sprijinul țărănimii sărace.



Conferința cvadripartităPARIS

în problema Vietnamului(Agerpres). — La Paris aPARIS 4avut loc, joi, cea de-a 172-a ședință plenară din cadrul conferinței cvadripartite în problema Vietnamului.Cu acest prilej, Nguyen Minh Vy, adjunct al șefului delegației R. D. Vietnam la conferință, a arătat că Statele Unite trebuie să negocieze in mod serios și să semneze fără întîr- ziere acordul încheiat la 20 octombrie, să înceteze total bombardamentele împotriva R. D. Vietnam și minarea porturilor țării.Vorbind în numele delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. Dinh Ba Thi, locțiitor al conducătorului de

legației, a relevat că „poporul vietnamez va demonstra că politica de negocieri de pe poziții de forță este sortită eșecului". El a cerut Statelor Unite să semneze acordul privind încetarea războiului și restabilirea păcii in Vietnam asupra căruia s-a convenit in octombrie 1972 și care reprezintă o soluție justă și acceptabilă pentru toate părțile.Următoarea ședință plenară a conferinței cvadripartite este programată pentru 11 ianuarie a.c.Tot joi a avut loc la Paris o nouă intilnire a experților delegațiilor R.D. Vietnam problema și S.U.A. la Conferința in Vietnamului.

• Mesajul secretaruluiADDIS ABEBA 4 (Agerpres). — Intr-un mesaj adresat popoarelor Africii cu prilejul Anului nou. Mohammed Sahnoun, secretarul general interimar al Organizației Unității Africane, a definit anul 1972 drept „o perioadă a intensificării luptei in teritoriile africane aflate încă sub dominație colonială". El a spus că promotorii imperialismului și neocolo- nialismului au căutat să impună Africii independente o soluție de forță în problema decolonizării, soluție respinsă insă de țările continentului. Astfel, în declarația de la Mogadiscio a popoarelor africane, ale cărei teze au fost confirmate cu prilejul reuni-

general Interimar al O.U.A.unii la nivel înalt a O.U.A. de la Rabat, se insistă asupra inadmisibi- liiății prezenței unor ocupanți străini pe continent. Sahnoun a ținut să releve, totodată, creșterea sprijinului internațional față de lupta popoarele africane pentru independenței.Referindu-se la relațiile cane, el a subliniat faptul fost „un an al reconcilierii", fiind marcat de reglementarea pașnică a litigiilor dintre diferite state africane. Grație eforturilor depuse de O.U.A. în anul care a trecut au fost puse bazele unității sindicale pe continent.

dusă de cucerireaInterafri- că 1972 a

® 0 rezoluție adoptată de 
ale O.N.U.

țârile nealiniate, membre
LEGISLAȚIA PORTUGHEZĂ PRIVIND AUTONOMIA 

REGIONALĂ A COLONIILOR ESTE CONTRARĂ 
REZOLUȚIILOR O.N.U.

Supliment al ziarului „Times" 
consacrat vieții

• •

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). — In cursul unei reuniuni a grupului țărilor nealiniate membre ale O.N.U. a fost adoptată o rezoluție care condamnă bombardamentele S.U.A. asupra Vietnamului, acțiuni care reprezintă încercări de intimidare a populației nord-vietnameze în scopul de a impune în reglementa-

rea problemei vietnameze, o soluție de forță, contrară Cartei Națiunilor Unite. Rezoluția se pronunță pentru reglementarea pe cale politică a situației din Vietnam, prin, reluarea negocierilor și continuarea acestora pină la realizarea unui acord de pace, asemănător celui asupra căruia se convenise in octombrie 1972.
® Sprijin francez pentru dotarea unui spital din HanoiPARIS 4 (Agerpres). — Guvernul fi«mcez a hotărit să ofere credite excepționale pentru dotarea și modernizarea vechiului spital „Sf. Paul" din Hanoi, a anunțat purtătorul de cuvint al guvernului, Jean-Philippe Lecat. după încheierea reuniunii Consiliului de Miniștri, care a avut loc la 3 ianuarie. El a precizat că ministrul de externe, Maurice Schumann, a fost însărcinat să folosească imediat creditele, fixate la 2 milioane franci pentru anul în curs. Aceste

credite vor putea fi sporite din momentul in care vor fi stabilite contactele necesare cu autoritățile R.D.V., a adăugat Lecat.

• Telegramă adresată lui 
general ai C.I.S.L.BRUXELLES 4 (Agerpres). — Intr-o telegramă adresată lui Kurt Waldheim, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite. Otto Kersten, secretarul general al Confederației Internaționale a Sindicatelor Libere (C.I.S.L.) a calificat legislația portugheză privind autonomia regională a coloniilor sale drept contrară rezoluțiilor O.N.U. Kersten a subliniat că intenția autorităților portugheze de a acorda teritoriilor de peste mări o așa-zisă „autonomie regională" reprezintă o flagrantă des-

Kurt Waldheim de secretarulconsiderare a rezoluțiilor O.N.U. privind dreptul popoarelor la autodeterminare și independență.
In capitala Pakistanului

5)

© Ajutor suedez pentru 
R.D. VietnamSTOCKHOLM 4 (Agerpres). — Două comitete suedeze de ajutorare a R.D. Vietnam au hotărit să trimită la Hanoi, in lunile ianuarie și februarie, medicamente in valoare de 35 de milioane coroane suedeze, hirtie și produse textile in valoare de 55 milioane coroane, s-a anunțat oficial la Stockholm. 70 de milioane de coroane vor fi utilizate pentru construirea. în capitala R.D.V., a două spitale.

Senatori americani cer 
suprimarea alocațiilor 
militare pentru VietnamWASHINGTON 4 (Agerpres). — Senatorii democrați au aprobat joi. in cadrul unei reuniuni de peste trei ore, o rezoluție prin care se cere suprimarea oricăror alocații pentru finanțarea acțiunilor militare din Vietnam. Acțiunea, inițiată de senatorul Edward Kennedy, este similară celei întreprinse in urmă cu două zile de grupul parlamentar democrat din Camera Reprezentanților.

CAMBODG1A

Puternic atac al patrioților
asupra aeroportului

din Pnom PenhPNOM PENH 4 (Agerpres). — In dimineața zilei de 4 ianuarie, forțele patriotice cambodgiene au lansat un puternic atac cu rachete împotriva aeroportului din Pnom Penh, provo- cind forțelor lonnoliste pierderi în oameni și materiale de luptă.Desfășurînd in continuare ofensiva începută în ajunul Anului nou, pa- trioții cambodgieni au cucerit două noi poziții.
Cii prilejul aniversării 

independenței Sudanului

0 cuvintare a președintelui

KHARTUM 4 (Agerpres). — In cadrul unei cuvîntări rostite la un miting organizat la Kassala, cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a independenței Sudanului, președintele Gaafar El Numeiry a reafirmat sprijinul țării sale față de lupta eroică dusă de poporul vietnamez.„Lupta fără încetare a poporului vietnamez pentru păstrarea libertății sale constituie un exemplu strălucit pentru toți cei care trebuie să-și păstreze și să-și apere independența in fața forțelor colonialismului", a subliniat președintele sudanez.
cii

La Khartum a avut loc o conferință de presă radiotelevizată consacrată aniversării a 25 de ani de la proclamarea republi- în România. Cu acest prilej, Izz El Din El Saved, membru al Biroului Politic al U- niunii Socialiste Sudaneze și secretar pentru problemele muncitorești, conducătorul delegației U.S.S. care a vizitat România. s-a referit pe zările obținute de țara noastră, apreciind pozitiv ternă principială a guvernului și statului român. El a subliniat, totodată, ospitalitatea și atmosfera prietenească in care a fost primită delegația, caracterul constructiv și de înțelegere al convorbirilor.

larg la reali-politica ex-

o Consiliul Revoluției și guvernul algerian au examinat 
problemele progresului economic al țăriiALGER 4 (Ager-Coresponden- . Ben- Consi- gu- au e- in

preș), tul Agerpres. C. ga, transmite : ( liul Revoluției și vernul algerian examinat evoluția conomică a țării anul 1972 și au analizat perspectivele de dezvoltare in lumina planului cvadrie- nal 1970—1973.Intr-un comunicat dat publicității cu acest prilej se precizează. printre altele, că „singura cale pentru garantarea independenței țării și pentru asigurarea creșterii nivelului de trai al tuturor algerienilor, o constituie dezvoltarea

a
economiei, proces la care masele populare participă Bilanțulobținute în acest sens este deosebit de semnificativ.In ce privește producția de petrol, a- ceasta s-a ridicat in 1972 la 52 milioane tone. Consiliul Revoluției și guvernul algerian — precizează comunicatul — au constatat că naționalizarea societăților petroliere străine, precum și impunerea unor prețuri mult mai echitabile de vinzare a petrolului au produs efectele așteptate.în încheiere, comu-

din plin", realizărilor consemnează guvernului schimbărilenicatul satisfacția față de suferite de satul alge- rian in urma aplicării unui complex de măsuri prevăzute de reforma agrară.Ministrul algerian al finanțelor, Ismail Mah- roug. a prezentat, in cadrul unei conferințe de. presă. Legea financiară a Algeriei pe a- nul 1973. Legea prevede abolirea preferințelor vamale t\- ț cordate pină.in prezent . pentru irrtporturile provenind din țările ? membre ale C.E.E. și instituirea unui cod vamal.
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RAWALPINDI 4. — Trimisul 
special Agerpres, ion Puținelu, 
transmite : tn cadrul manifestă
rilor prilejuite de aniversarea 
republicii și de apropiata vizită 
in Pakistan a președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceausescu, la Universitatea din 
Islamabad a fost deschisă expo
ziția de fotografii ,,Imagini din 
România".

Prorectorul universității, d-na 
dr. K. F. Yusuf, a mulțumit 
pentru prilejul oferit studenților 
și corpului didactic de a face cu
noștință prin intermediul ima
ginii fotografice cu realizări ale 
poporului nostru in anii republi
cii, cu siluetele svelte ale unor 
obiective economice și edificii 
social-culturale cu frumusețea 
peisajului românesc.

După ce a mulțumit pentru 
cuvintele de apreciere rostite la 
adresa țării și poporului nostru, 
ambasadorul României în Pa
kistan, Mihai Magheru, a înfăți
șat pe scurt drumul străbătut de 
țara noastră in cei 25 de ani de 
republică.

•;/)

După ce a consacrat, la începutul lunii trecute, un supliment în 
care o suită de articole, semnate de curioscuți publiciști englezi, ca 
Malcolm Brown, Guy Hawtin, Sidney Paulden și alții, relevă ritmul 
impetuos de dezvoltare a economiei României socialiste, extinderea 
relațiilor de cooperare și colaborare cu numeroase țări ale lumii, 
într-unul din numerele sale recente, prestigiosul ziar londonez 
„TIMES" a publicat un nou supliment, de opt pagini, de data aceasta 
consacrat vieții social-culturale din țara noastră.

Așa cum se vede din facsimilul 
alăturat, pe prima pagină a supli- 

reprodusă fotografia 
Nicolae
un
se

le-

Succesul ansamblului
„Banatul'1

fn R. P. Chineză

meniului este 
președintelui 
însoțită de 
citat in care 
subliniază ca 
lurile supreme 
ale noii societăți 
ce se construiește 
in țara noastră 
sint „slujirea o- 
mului, împlini
rea celor mai 
nobile aspirații 
ale întregului po
por".

Numeroasele ar
ticole cuprinse in 
supliment înfăți
șează efervescen
ta și multilaterala 
activitate 
lă a țării 
bogatele 
spirituale 
porului 
ridicate la un ni
vel superior in 
anii socialismului. 
Titluri ca „Noua 
experiență socia
lă a Români
ei", „Umanismul 
nostru", „Mart fi
guri in istoria ge
niului românesc", 
„Valorile 
nești in 
mondială". 
sajul cultural al 
României con
temporane". „Per
spective umaniste 
in literatură și 
artă". „Poezia 
populară". „Călă
torie istorică de-a 
lungul României" 
reflectă bogăția și 
varietatea tema
ticii abordate, 
conturează imagi
nea de ansamblu 
a suplimentului.

Suplimentul se deschide cu 
articol care reliefează sintetic 
fundele transformări sociale, 
nomice, politice, petrecute in 
noastră, progresele rapide și mul-

Ceaușescu,

tilaterale înregistrate in anii con
strucției societății socialiste. Ca 
ilustrare a acestor progrese, se a- 
rată nivelul înalt al creșterii pro-

III®

Pentru a-și exprima protestul impotriva poluării aerului ca urmare a intensului trafic auto, mii de locuitori ai Romei au organizat o demonstrație pe biciclete în centrul orașului
Convorbirile de pace din 

LaOS '*"a Vientiane a avut loc a 12-a intilnire în cadrul convorbirilor de pace din Laos. Phoun Sipa- seuth, șeful delegației forțelor patriotice laoțiene, a relevat, cu acest prilej, că pentru realizarea independenței, suveranității, neutralității, unității și integrității teritoriale a țării. în conformitate cu acordurile de la Geneva, din anul 1962, S.U.A. trebuie să nu se mai amestece in treburile interne ale Laosului pentru a oferi părților la tratative posibilitatea de a rezolva pe cale pașnică problemele care se ridică in fața poporului laoțian.
25 000 de muncitori ita

lieni în grevă. Aproximativ 25 000 de muncitori ai întreprinderilor din regiunea piemonteză ale marelui concern chimic italian „Montedison" au intrat în grevă. în semn de protest impotriva intenției administrației concernului de a concedia circa 6 000 de lucrători, într-o încercare de a depăși, pe socoteala oamenilor muncii, fenomenele latente de criză care tima vreme, in se manifestă, în ul- activitatea firmei.
Prezidiul Sovietului Su

prem al U.R.S.S. a adoplat ° hotărîre cu privire la tragerea la răspundere penală pentru deturnarea avioanelor — informează agenția T.A.S.S. Scopul măsurii, menționează agenția, este sporirea securității zborurilor, apărarea vieții și sănătății pasagerilor și echipajelor.
Grevă pe o perioadă ne

limitată în Belgia. Cei ®proxi- mativ 1 200 de salariați ai Centrului comunitar de cercetări nucleare din localitatea belgiană Mol au început

agențiile

cultura- 
noastre, 

valori 
ale po- 
romăn.

romi- 
cultura 

„Pei-

PEKIN 4. — Corespondentul 
Agerpres. Ion Gălățeanu. trans
mite : Ansamblul de cintece și 
dansuri „Banatul" și-a încheiat 
turneul in R.P. Chineză, după 
ce, timp de peste două săptă- 
mini. a susținut spectacole la 
Pekin, Uhan și Gengiou, unde 
publicul a făcut o caldă primire 
artiștilor români.

Presa centrală a publicat cro
nici elogioase însoțite de ima
gini din spectacolele ansam
blului folcloric românesc. Ast
fel. „Jenminjibao". relevind 
„înaltul nivel artistic și bunul 
gust" cu care a fost alcătuit și 
prezentat programul ansam
blului „Banatul". subliniază 
„farmecul costumelor, mișcările 
frumoase ale dansurilor și rit
mul vesel al muzicii". Dansu
rile și cintecele prezentate re
flectă „caracterul, hărnicia, cu
rajul și optimismul poporului 
român", scrie ziarul citat.

• ÎN BELGIA

In cadrul căreia cetățenii țării par
ticipă la elaborarea deciziilor so
ciale și politice, principialitatea și 
realismul politicii externe a Româ
niei. r

Evocind un șir de figuri ilustre 
ale istoriei României, de la Neagoe 
Basarab și Ștefan cel Mare, pină 
la Bălcescu și Iorga, suplimentul 
aduce grăitoare mărturii ale patri
moniului cultural al poporului nos
tru de-a lungul secolelor, ale me
sajului său luminos adresat 
lalte popoare ale lumii.

Pe larg și 
meroase 
ple este înfăți
șată prestigtoasa 
contribuție a Ro
mâniei la schim
bul de valori sp 
rituale ale ome
nirii, contribuție 
ce-și găsește ex
presia in opere da 
înaltă 
valoare 
care 
profunda origina
litate a spiritua
lității poporului 
român.

Un bogat mate
rial 
zintă, 
piele 
laze, peisajul cul
tural-artistic 
României 
temporane, 
liniindu-se că in 
noua societate ro
mânească con
ceptul de culturi 
pentru toți a de
venit o realitate 
pregnantă la sca
ra națională.

Suplimentul pro
iectează, de ase
menea, o lumină 
semnificativă a- 
supra rolului în- 
vățămîntului ca 
principal factor 

noii civilizații 
n România. 
Poezii de Emi- 

nescu, Blaga. Ar- 
ghezi, 
Stancu, 
Jebeleanu, 
rin Sorescu,. 
traducere engleză, 
precum și nume

roase fotografii, 
șite reproduceri de 
tregesc suplimentul publicat 
ziarul „Times'

ducției industriale și venitului na
țional. procesul dinamic al dezvol
tării agriculturii socialiste, conti
nua îmbunătățire a nivelului de 
trai, vitalitatea noii democrații,

««ww sociAt ixMfitma or romsmia
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BRUXELLES 4 (Agerpres). - Negocierile începute cu nouă zile in urmă între reprezentanții principalelor partide politice belgiene și Edmond Leburton, desemnat de regele Baudouin cu formarea unui nou cabinet. vor continua cel puțin pină la sfirșitul acestei săptâmini. Fără îndoială că. mai înainte de 15 ianuarie, nu se va ști dacă Leburton va putea sau nu să constituie un guvern tripartit. din socialiști, social-creștini și liberali. Deocamdată, in cursul consultărilor au apărut noi divergențe între, social-creștini și socialiști asupra programului guvernamental aflat in discuție.Pe de altă parte, ministrul finanțelor, Andre Vlerick, a miercuri lui Leburton

fanților celor trei partide un raport asupra bugetelor pe anii 1972 și 1973.In ce privește „contenciosul comunitar", el a trecut deocamdată pe pianul secundar al preocupărilor. O comisie parlamentară lărgită va fi însărcinată să pregătească proiectele de lege privind regionalizarea, iar introducerea acestora in parlament nu va putea avea loc mai înainte de luna octombrie. Părțile au ajuns totuși la un acord asupra unuia din principalele puncte ale politicii de regionalizare : repartizarea creditelor ce urmează să fie acordate regiunilor.

LIMITAREA PROPRIETĂȚII
IMOBILIARE

® ÎN OLANDAprezentat reprezen-

marți o grevă pe o perioadă nelimitată. Greviștii — in meni de știință din ale Pieței comune — locului de muncă. majoritate oa- țările membre cer garantarea minată de participarea la o grevă a personalului uzinei.
Cea de-a 14-a sesiune a 

Comitetului comun Japo- 
jțjjj_cu privire la tratatulde securitate dintre cele două țări urmează să aibă loc la Tokio la 23 ianuarie. Un punct important de pe ordinea de zi îl constituie „sistemul consultărilor prealabile". După cum se știe, partea niponă a protestat in mai multe rînduri față de nerespectarea de către Statele Unite. in unele cazuri, a obligațiilor de- curgind din textul tratatului.

Deficitul bugetar al R.F. a
Germaniei a atins in primele 11 luni ale anului 1972 suma de 6,8 miliarde mărci' potrivit unui raport o- ficial, dat publicității la Bonn. In raport cu aceeași perioadă a anului precedent, cheltuielile bugetare vest- germane au! sporit cu 12.6 la sută, in timp ce veniturile cu numai aproximativ 8 la sută.

Concedierea temporară a 
2 000 din cei 2 900 de sda- 
riați ai uzinei „Olavega" a fost hotărită de conducerea șantierelor navale „Astilleros Espanoles" din orașul spaniol Bilbao. După cum informează agenția France Presse, decizia de concediere a fost deter-

Guvernul nepalez a insti
tuit controlul asupra tran
zacțiilor £irmelor comerciale din țară cu partenerii străini. Explicind această măsură. Ministerul Comerțului al Nepalului a făcut cunoscut că firmele aduceau daune întreprinderilor industriei locale, practică ce frina programul de industrializare și dezvoltare a economiei țării.

noiembrie 1972, au luat parte mai puțin de jumătate dintre tinerii care primiseră, recent, dreptul de a vota- pentru prima dată.
Primul ministru al Maltei, Dom Mintoff. a părăsit joi La Valletta indreptîndu-se spre Tripoli, unde va avea o scrie de convorbiri cu oficialitățile libiene, informează agenția France Presse.de

întreruperea cursurilor 
universităților precum ale ce- lorlalte instituții de invățămînt superior din Republica Arabă Egipt pină Ia data de 12 ianuarie, cind începe vacanța semestrială, a fost hotărîtă în cadrul unei reuniuni, la care au participat ministrul învăță- mintului superior, Shamseddin Wakil. și rectorii universităților giptene, anunță agenția M.E.N.

Ambasadorul Gerard 
Smith a demisionat din postul de director al Agenției americane pentru dezarmare și controlul armamentelor, precum și din funcția de șef al delegației S.U.A. la convorbirile sovieto-americane asupra limitării cursei înarmărilor strategice (S.A.L.T.). Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvint al Casei Albe.

HAGA 4 (Agerpres). — Marinus Ruppert, desemnat la 4 decembrie de regina Juliana a Olandei cu o misiune de informare pe lingă principalele partide politice in vederea alcătuirii noului cabinet, a avut miercuri consultări cu președinții a cinci fracțiuni parlamentare, repre- zentind partidele membre ale coaliției guvernamentale demisionate.Potrivit agenției France Presse, în cercurile politice din Haga se exprimă scepticismul asupra șanselor reluării colaborării intre partidele vechii coaliții, avindu-se in vedere reticențele manifestate de Partidul popular catolic in legătură cu programul de luptă impotriva inflației și șomajului, preconizat de liberali și de- mocrați-socialiști. De altfel, amintește agenția citată, aceleași rețineri au stat la baza demisiei, in vara trecută, a miniștrilor reprezentind Partidul democrat-socialist-..70", demisie care a dus la alegerile generale anticipate din 29 noiembrie.Fosta coaliție guvernamentală deține 76 din cele 150 de mandate în Camera deputaților, unde partidele de stingă, care au propus constituirea unui cabinet reprezentanți.

COLOMBO 4 (Agerpres). — Parlamentul Republicii Shri Lanka a adoptat un proiect de lege privind introducerea unor limitări asuprr dreptului de proprietate imobiliarConform prevederilor proiectil de lege, proprietățile imobiliare ca depășesc anumite limite vor fi preluate de stat, urmînd a fi folosite in cadrul măsurilor de îmbunătățire a condițiilor locative ale categoriilor de cetățeni cu posibilități materiale limitate. Noul proiect de lege, la a cărui elaborare au adus o importantă contribuție forțele de stingă, prevede, de asemenea, limitarea folo'‘ rii unor suprafețe exagerate de teren pentru realizarea construcțiilor particulare.Legea urmează să intre în vigoare imediat după aprobarea sa de către președintele țării.
PREMIERUL BANDARANAIKE 

DESPRE PROBLEME 
ECONOMICE 

CARE CONFRUNTĂ 
ȚARA

minoritar, au 56 de

Luînd cuvântul in cadrul unei adunări desfășurate la Colombo, primul ministru al Republicii Shri Lanka, Sirimavo Bandaranaike. a abordat o serie de probleme economice care confruntă țara sa. După ce a arătat că, in anul 1972, economia țării a în- timpinat o serie de dificultăți in materializarea eforturilor de dezvoltare, Sirimavo Bandaranaike a relevat că singura cale pentru depășirea acestor greutăți o constituie sporirea producției în diferite ramuri, o sarcină de prim ordin fiind, in acest context, asigurarea obținerii din resurse proprii a necesarului de produse agricole pentru satisfacerea consumului intern.
El e- JAPONIA

Ministrul vest-german al 
finanțelor, Helmut schmidt, va face, în perioada 8—13 ianuarie, o vizită în Statele Unite, unde va a- vea convorbiri în vederea realizării unei mai mari stabilități monetare și pentru a evita care se manifestă tare occidentale.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, urmează să facă o vizită in India. în prima săptămină a lunii februarie a anului curent, s-a anunțat la Delhi din surse oficiale.

„O critică ascuțită ia adresa

crizele periodice pe piețele mone-
Biroul de

din S.U.A. a făcut cunoscut că, la alegerile prezidențiale americane dinrecensămînt

Puternica epidemie de 
gripă care l3intuie in Spania a afectat grav provincia Saragosa, unde medicii nu reușesc să acorde asistență tuturor bolnavilor. In numeroase provincii spaniole, relatează agenția France Presse, un medic vizitează zilnic pină la 100 de bolnavi.

politicîi economice"TOKIO 4. — Corespondentul Agerpres, FI. Țuiu, transmite : „Tokyo Colloquium" — asociație a intelectualilor japonezi, constituită toamna trecută sub președinția lui Ichiro Nakayama, profesor emerit la Universitatea Hitotsubashi — a cerut guvernului să acorde în politica sa economică prioritate combaterii inflației in țară. Membrii asociației consideră că, dacă nu vor fi luate măsuri urgente, procesul de accelerare a inflației va ajunge la o fază la care nu se va mai putea interveni. Ei se pronunță pentru promovarea importurilor, reevaluarea yenului, un

control mai sever asupra pieței monetare, impunerea unor taxe mai ridicate asupra vinzărilor și cumpărărilor de terenuri, alcătuirea unui buget, care să aducă îmbunătățiri sistemului de asigurări sociale și efectuarea de investiții publice legate de ridicarea nivelului de viață al locuitorilor și modificarea sistemului de pensii.Aceste cereri sint considerate de ziarul „The Daily Yomiuri" „o critică ascuțită la adresa guvernului care nu a inițiat măsuri impotriva inflației".
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