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Deschiderea lucrărilor sesiunii 
Marii Adunări Naționale

Miercuri dimineața, au început lucrările celei de-a noua 
sesiuni a celei de-a șasea legi
slaturi a Marii Adunări Naționale.

Forul legislativ suprem al țării 
se întrunește la o zi după în
cheierea lucrărilor Plenarei Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, care, în lumi- 

^na sarcinilor și indicațiilor cu- 
ffrinse în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, — program 
de lucru de o deosebită însem
nătate pentru activitatea partidu
lui și întregului popor —, a dez
bătut probleme de mare impor
tanță pentru dezvoltarea econo
miei naționale și creșterea bună
stării celor ce muncesc, pentru 
înfăptuirea hotăririlor Congresu
lui al X-lea și Conferinței Națio
nale ale P.C.R.

Deputății vor lua in discuție, 
în vederea legiferării, proiectele 
Legii cu privire la dezvoltarea 
economico-socială planificată a 
României, Legii finanțelor, Co
dului Muncii — documente 
adoptate de Conferința Națională 
a P.C.R., care jalonează direcți
ile principale ale perfecționării 
în continuare a vieții sociale și 
politice a societății noastre so
cialiste, ale dezvoltării accelerate 
a economiei naționale, ridicării 
nivelului de viață material și spi- 

' ritual al întregului popor și ale 
căror propuneri de îmbunătățire, 
rezultate în urma dezbaterii pu
blice, au fost analizate și aproba
te de Plenara C.C. al P.C.R, Se
siunii Marii Adunări Naționale 
i-au fost înaintate, de asemenea, 
spre legiferare, proiectele planu
lui de dezvoltare economică și 
socială, cu propunerile de îmbu
nătățire aduse, și ale bugetului 
de stat pe anul 1973, dezbătute 
și aprobate de Plenara C.C. al 
P.C.R.

Sesiunea s-a deschis la ora 
10,00 dimineața. în sala Palatu
lui Marii Adunări Naționale, 
alături de deputați, sint prezenți, 
ca invitați, membri ai C.C. al 
P.C.R., miniștri, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, activiști de partid și de 
stat, oameni ai muncii, persona
lități ale vieții economice, știin
țifice și culturale, ziariști români 
și străini.

Sînt de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

La intrarea m sala de ședințe, 
conducătorii de partid și de stat 
sint intimpinați cu puternice și 
îndelungi aplauze de participan- 
ții la lucrările sesiunii Marii 
Adunări Naționale.

In loja din dreapta iau loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Florian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Vasile Vtlcu.

In loja din stingă se află 
membrii Consiliului de Stat.

Înaintea începerii lucrărilor, 
cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere în memoria 
deputaților Maria Zidaru fi 
Athanase Joja, care au încetat 
din viață în perioada de la ulti
ma sesiune.

Lucrările au fost deschise de 
tovarășul Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale.

In unanimitate, deputata au 
aprobat următoarea ordine de zi :

1. Validarea alegerii unui de
putat și a revocării unor deputați;

2. Modificări în componența 
Consiliului de Stat:

3. Proiectul de lege cu privire 
la dezvoltarea economico-socială 
planificată a României;

4. Proiectul de lege a finanțe
lor ;

5. Proiectul
6. Proiectul _  „

adoptarea Planului de dezvoltare 
economico-socială a Republicii 
Socialiste România pe anul 1973 ;

7. Proiectul de lege pentru 
adoptarea Bugetului de Stat pe 
anul 1973;

8. Proiectul de lege pricind 
Casele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor.

Intrindu-se în ordinea de zi, 
deputatul Tudor Drăganu, pre
ședintele Comisiei de validare, a 
prezentat raportul acestei comisii.

Marea Adunare Națională a 
validat, în unanimitate, alegerea 
ca deputat al .V.A..V. a tovară
șului Teodor Roman in ărcum-

Codului Muncii; 
de lege pentru

(Continuare în pag. a Ii-a)
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proceda: ia o informare reciprocă privind preocupările ac- taale aie celor două partide și a a-.tr: ioc un schimb de păreri ir. iegaroră cu unele probleme a.e vieții internaționale.Ta «urnele C.C. al P.C.F.. to- rarasul Raymond Guyot a tzciaris Comitetului Central a. Partidului Comunist Român calde c—trcjiri pentru invitația de a v iziza Rcmânia Socialist. a adresat ua călduros și frățesc salut Partidului Cotnu- - < p <rJr tovarășului Nicoia* ‘eausesc. dm partea Biroului Politic ai C. C. ai P.C.F., * seeretârtuiui general adjunct a. FCJL, tovarășul Georges Mare hăisM _;umir.d pentru salutul si sentiasentele frățești exprimate de conducătorul delegației P. C_ F_, tovarășul Nicolae 'eeusesc: a transmis comuniș- t or tar.ceri. tovarășuluiGeorge» Marchai» un călduros «alut ți cele mai bune urări de «■acces. ta activitatea ce o desfășoară !n slujba intereselor si aspirațiilor fundamentale ale poporului francez, pentru pace, democrație ți socialism.

în cursul întrevederii, s-a exprimat satisfacția pentru bunele relații de strînsă și frățească prietenie existente Intre cele două partide și s-a reafirmat hotarlrea comună de a extinde si diversifica colaborarea dintre P.C.R. și P.C.F. în interesul Întăririi prieteniei dintre cele două țări și popoare, al cauzei colaborării și unității tuturor partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor anti- imperialiste.Relevindu-se evoluția pozitivă a raporturilor tradiționale de prietenie româno-franceze, de ambele părți s-a exprimat, deopotrivă, dorința de a acționa pentru dezvoltarea relațiilor politice, economice, tehnico- stiințifice, culturale și în alte domenii dintre România și Franța în folosul ambelor țări si popoare, în interesul păcii și securității în Europa și în întreaga lume, al înțelegerii și cooperării internaționale.Discuțiile s-au desfășurat în- tr-o atmosferă de caldă prietenie tovărășească.

Activitate intensa
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Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
a primit scrisorile de acreditare 

a ambasadorului Malayezieiîn zf-ja de 22 noiembrie a.e., prcțeduntole Consiliului de Stat - " ~ ■=- zia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. » prim:’, pe Tengku Tan Sri ?<*.-. Mc named care și-a pre- ••:u: scrisori.» de acreditare !n calitate de ambasador extraordinar si plenipotențiar al Maiayezie: In țara noastră.

în cadrul prezentării scrisorilor de acreditare, ambasadorul Tengku Tan Sri Ngan Mohamed și președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, au rostit cuvîntări.După prezentarea scrisorilor de acreditare, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut o

convorbire prietenească, cordială, cu ambasadorul Tengku Tan Sri Ngan Mohamed.La solemnitatea prezentării scrisorilor și la convorbire au participat Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat și Georgș. Macovescu, ministru) Afacerilor Externe.

pe ogoarele județului 
ConstanțaPină marți, unitățile agri- le din județul Constanță executai arături pentru insămînțările de primăvară pe mai mult de 133 000 ha, ceea ce reprezintă 68 la sută din suprafețele prevăzute de cooperativele agricole de producție și 42 la sută de întreprinderile agricole de stat. In cooperativele agricole de producție deservite de stațiunile pentru mecanizarea agriculturii Iloria, Chirno- geni. Independența și Caste- lu această lucrare s-a realizat pe 77—86 la sută din suprafețele planificate. Pentru terminarea grabnică a arăturilor. țăranii cooperatori lucrează atît ziua, cît și noaptea la strinsul cocenilor, iar mecanizatorii trec imediat la executarea arăturilor de dimineața și pină seara tirziu. (Agerpres)
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In continuarea anchetei întreprinsă de ziarul nostru asupra modului in care cercetarea și proiectarea răspund sarcinilor tot mai importante pentru economia noastră, în etapa actuală, privind mai buna gospodărire a avutului obștesc și reducerea continuă a consumurilor de materiale am abordat astăzi domeniul construcțiilor, industriei ușoare, industriei celulozei și hîrtiei.La întrebarea :CE ÎNTREPRINDEȚI PENTRU REDUCEREA CONSUMULUI DE MATERIALE ? răspund 3 directori ai unor institute de cercetare și proiectare din acest domeniu.

Ing. AUGUSTIN HETEA,directorul Institutului de cercetări pentru materiale de construcții
de con- special a și lemn,Reducerea normelor sum în construcții, în celor pentru metal constituie, mai ales în ultima vreme, o preocupare centrală a cercetătorilor din institutul nostru. în această direcție, de altfel, au fost îndreptate și unele lucrări care vizează realizarea u- nor materiale noi, pe bază de polimeri armați cu fibre de sti- clă care să înlocuiască metalul ’ și lemnul. Astfel, ne propunem să realizăm din acești înlocuitori elemente de rezistență, cabine și obiecte sanitare, fapt care va duce la economisirea unor cantități de lemn și oțel în valoare de peste 12 milioane lei anual. Din aceleași materiale intenționăm să realizăm tipare pentru turnarea prefabricatelor — pereți, planșee, grinzi, stîlpi etc. 6e știe că în construcții cofra- jele sînt unul dintre cei mai

mari consumatori de metal și cherestea. Confecționarea cofra- jelor din poliesteri armați va a- duce economii de circa 3 200 tone metal anual.Tot pe linia folosirii înlocuitorilor sint în curs cercetări care deschid perspectiva obținerii u- nor noi sortimente de azbociment care să suplinească lemnul și metalul în confecționarea unor repere ale viitoarelor construcții — burlane, jgheaburi, colectoare pentru scurgerea apei etc. Eficiența acestor cercetări se traduce, conform calculelor preliminare, prin reducerea consumului cu peste 2 milioane lei a- nual. Azbocimentul va fi, de asemenea, folosit la obținerea plăcilor pentru panelarea interioarelor. Folosirea lui ca plăci ondulate, colorate sau imitind furnirul, cu proprietăți fonoabsor- bante etc., va însemna înlocuirea unei cantități de plăci fibrolem- noase în valoare de circa 1 milion lei anual.Aș vrea să subliniez faptul că folosirea acestor înlocuitori nu va duce în nici un caz la scăderea parametrilor funcționali ai diferitelor elemente. Din contră, unele repere capătă astfel calități noi, deosebite. Astfel, materialele din polimeri armați cu fibre de sticlă sînt mult mai rezistente decît însuși oțelul, fără a mai vorbi despre faptul că, în

MATERIALE
timp, corodarea lor este practic nulă. Față de lemp. înlocuitori: prezintă, de asenjenea. calități superioare : sint neputrescibLi. neinflamabili, rezistă la orice atac al dăunătorilor, iar în privința capacității fonoabsorbar.'.e sint cel puțin egali lemnului.

Ing. VALERIU
RUSANOVSCHI, directorul Institutului de proiectări pentru industria ușoară

noie Ia proiectele pentru asta 
1973—1974.

Pe linia reducerii consumM- lui de matern prime deficitare sau din import in institut sint studiate și proiectate 
tehnologii noi. modeme ce-eInterviuri coasetnnate dePETRE JUNIE
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DIN PARTEA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 

A CONSILIULUI DE STAT
SI■» A CONSILIULUI DE MINIȘTRI ALE

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIAComitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul • de Stat și Consiliul de Miniștri ale Republicii Socialiste România anunță cu adîncă durere în
cetarea din viață a academicianului profesor Horia Htțlubei reputat savant, personalitate de prestigiu a științei și învățămîn- tului superior din țara noastră.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN

CONSILIUL DE STAT CONSILIUL DE MINIȘTRI
AL REPUBLICII SOCIALISTE AL REPUBLICII SOCIALISTE

ROMANIA ROMANIA

HOTĂRÎREA
Plenarei Comitetului Central al P.C.R. din 

20—21 noiembrie 1972p- • -d sarcinile ce revin organelor și organizațiilor de partid pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor planului de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1973.
HOTĂRÎREA

Plenarei Comitetului Central al P.C.R. din 
20—21 noiembrie 1972cu privire la unele măsuri pentru perfecționarea activității co-tetelor județene, municipale și orășenești ale P.C.R., a consiliilor populare județene, municipale și orășenești, îmbunătățirea controlului pe linie de partid și de stat, precum și pentru organizarea consiliilor de control muncitoresc asupra activității economico-sociale și constituirea comisiilor pe domenii in unitățile economice.

FILOSOFIA
ȘI ACȚIUNEA 

SOCIALĂ
de GH. VLĂDUȚESCU

In preajma și după Confe
rința Națională a partidului, 
in institutul nostru au fost 
întreprinse ample acțiuni de 
reducere a costurilor investi
țiilor, printr-o mai bună gos
podărire a fondurilor și mate
rialelor. Astfel, prin revizui
rea proiectelor ce urmau să 
se realizeze în anul 1972 și in 
1973, prin adoptarea unor so
luții noi, mai eficiente, spe
cialiștii noștri au obținut o 
reducere de 81 000 000 lei a 
valorii totale de investiție, 
ceea ce reprezintă 8,55 la sută 
din volumul de investiții exa
minat. La lucrările de con- 
strucții-montaj am obținut, 
pentru aceeași perioadă, 
60 600 000 lei economii, adică 
circa 10 la sută din volumul 
examinat. Economiile de ma
teriale înregistrate se cifrează 
la 5 400 tone ciment și 970 tone 
oțel. în prezent analizăm posi
bilitățile de reducere a inves
tițiilor și consumului de mate-

aceastâ toamnă -ia exc-- -
meneie de admitere in școlile din Sinaia s-a petrecut un 
fapt care la prima vedere 
poate să pară curios : procen
tul candidaților pentru un loc 
la Școala profesională a Uzi
nei de mecanică fină a de
pășit de citeva ori pe cel în
registrat la liceul dtn locali
tate. Persoana care-mi furni
zase această informație, ingi
nerul Mihai Cantoreanu. u- 
nul dintre conducătorii uzinei 
amintite.

— Vedeți, eu consider a- 
ceasta un fapt extrem de po
zitiv și nu pricesc doar prin 
prisma intereselor uzinei 
noastre. Mă gindesc la acei 
destul de mulți absolvenți de 
liceu care, nereușind la fa
cultate după repetate încer-

de&HSQf sînt deschise. Și eu am înce-cari. rămâneau cam ______ ...— ani pierduți. inșatțsfgxr- put tot ca ucenic în uzină, 
^cumulate și, pentru ttnit£ 

cufundarea intr-o viață para

zitară cu avansurile ei de ili
cit. Pe cind acum, gindesc că 
toți acești tineri care au optat 
spre o meserie, spre titlul de 
muncitor, își vor găsi mult 
mai ușor adevăratele satisfac
ții ale vieții. Iar dacă unii 
dintre ei ar dori să învețe 
mai departe, drumurile le

Nu puteam să nu fiu de a- 
cord cu cele spuse de tovară
șul inginer. După cite aveam 
să-mi dau seama, mai e și 
altceva insă, un fapt pe care 
in termeni comuni îl numim climatul muncii. Climatul prin 
care uzina, colectivul ei pre
zintă o serioasă atracție în 
jur, și se anunță, in străve
chiul oraș, altădată vestit 
doar pentru vilegiatură, ca o 
personalitate distinctă a în
tregii vieți sociale. Să încer
căm să prezentăm așadar u- 
zina și cițiva din oamenii ei, 
ințelegind că prin aceastaVICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare in pag. a IV-a)

Cei care, din interiorul sau din afara ei, au identificat filosofici cu un posibil univers de evaziune, au plătit-o, primii cu eșecul ca filosofi, ceilalți cu neînțelegerea rostului actului filosofârii.Se povestește despre primul filosof grec, Thales câ, odată „ieșind de acasă însoțit de o bătrînă ca să observe stelele, căzu într-o groapă și strigătele sale de ajutor făcură pe bătrînă să-i spună : Cum vrei să știi ce-i în cer, Thales, cînd nu ești în stare să vezi ce-i la picioarele tale In același timp se mai relatează „că Thales... prevăzînd că se anunță o recoltă bogată de măslini, închirie toate teascurile de untdelemn" și cîștigînd „astfel, o sumedenie de bani" a arătat „cît de ușor e să ajungi bogat" (Diogenes Laertias, Despre viețile și doctrinele filosofilor, I, VIII, 34).Sînt două întîmplări care se completează ca două laturi ale unui întreg. Contemplativ, Thales nu rămîne la contemplația pură. Caută să afle ce este in cer pentru a ști cum să acționeze mai bine, pe pămînt, în cetate, previziunea unei recolte bune fiind în urmarea firească a științei dobîndite prin contemplarea cerului. Așadar, filosoțfia in Grecia (ca și aiurea, de altminteri), chiar cu prima ei expresie finaliza contemplația în acțiune. Inventată pentru a răspunde acțiunii umane, filosofia nu avea cum să-și realizeze destinația decît servind acțiunea.Contemplație - acțiune sînt termeni antinomici doar pentru cel care „și-a băgat în cap că oamenii se îneacă numai fiindcă ar fi stăpîniți de ideea greutății", cum scria Marx, batjocorind pe „istețul" speculativ, în absolutO filosofie care s-ar închide în sine și-ar programa eșecul pentru că refuzînd să ajute omul s-ar întoarce împotrivă-i. O filosofie contemplativă este o filosofie antiumanistă, omul putînd fi lovit și prin abdicare.Așa fiind, o filosofie contemplativă își trădează condiția și se destramă ca visul. Ea nu poate să treacă în real, nu are cum să se împlinească, nu are în ce să supraviețuiască. Filosofia nu trăiește în cărți și nu se transmite mai departe livresc. Marea operă a filosofiei este, trebuie să fie, viața mereu mai bună, mai frumoasă, rrei adevărată. Pentru a
(Continuare în pag. a V-â)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Expunere la Proiectul 
cu privire la dezvoltarea 

socială planificată a 
— prezentata de tovarășul ILIE

de lege 

economico- 
României 

VERDEȚ —

— prezentată de tovarășul GHEORGHE RĂDULESCU —

Stimați tovarăși deputați,Din împuternicirea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului Se Miniștri, supun Marii A- dunări Naționale spre examinare și adoptare proiectul legii cu privire, la dezvoltarea economlco-socială planificată a României.Proiectul de lege pe care am cinstea să vi-1 prezint se numără printre cele cu care se încheie transpunerea în fapt a măsurilor stabilite de Conferința Națională din 1967 și de Congresul al X-lea în domeniul ■ oiganizării și al planificării e- conomico-sociale. El sintetizează concluziile ce decurg din vasta activitate desfășurată în ultimii ani în direcția perfecționării sistemului de conducere a societății noastre socialiste.Pregătit de un larg colectiv de specialiști — care a lucrat sub îndrumarea personală a secretarului general al partidului — proiectul de lege aprofundează — pe temeiul experienței . cîștigate — prevederile constituționale cu privire la acest domeniu hotărîtor pentru întreaga viață socială și de stat, oglindind preocuparea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu de a se așeza pe baze științifice conducerea planificată a dezvoltării economico-sociale.La redactarea finală a textului s-a ținut seama de observațiile formulate cu prilejul Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român-din iulie 1972, precum șl de propunerile făcute în cursul dezbaterii publice. organizate după Conferință.Intr-un cuvînt, se poate spune că ne aflăm în fața unui document legislativ care dă o expresie cuprinzătoare concepției teoretice șl practice la care au ajuns partidul și statul nostru în problemele conducerii planificate a societății socialiste. ,
Stimați tovarăși,Pornim de la faptul că întărirea rolului conducător al Partidului Comunist Român constituie o cerință obiectivă pentru societatea noastră, o condiție esențială pentru progresul neîntrerupt al României socialiste.Proiectul de lege subliniază astfel că întreaga activitate de dezvoltare economico-socială planificată se desfășoară sub conducerea Partidului Comunist Român și definește obiectivele fundamentale ale acestei dezvoltări, în strînsă concordanță cu programul partidului, bazat pe cerințele legităților obiective și realitățile istorice ale fiecărei etape.Funcția esențială a planului național-unic este de a asigura valorificarea întregului potențial al țării, creșterea în proporții optime a tuturor ramurilor și sectoarelor de activitate, folosirea unitară a pîrghiilor economico-sociale, încadrarea activităților curente în cerințele de lungă perspectivă ale dezvoltării României, unirea tuturor eforturilor națiunii într-o direcție unică — înfăptuirea programului partidului de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de creare a premiselor materiale pentru trecerea treptată la co- munisjn.întregul conținut al proiectului de lege reflectă convingerea noastră că factorul primordial al progresului oricărei societăți este creșterea susținută a producției materiale pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. In această vizune sînt definite principalele sarcini cu privire la înfăptuirea politicii de industrializare socialistă a țării și de formare a unei structuri industriale de înaltă eficiență economică ; ridicarea contribuției agriculturii la sporirea bogăției sociale ; dezvoltarea planificată a tuturor ramurilor producției materiale ; orientarea cercetării științifice spre rezolvarea problemelor esențiale pentru societate.In același timp, au fost înscrise sarcini precise în domeniul planificării creșterii nivelului de trai, potrivit principiilor echității socialiste, precum și alțe obiective cu largi implicații sociale privind creșterea populației, învățămintul, formarea cadrelor și cultura, sistematizarea teritoriului și dezvoltarea tuturor localităților, protejarea mediului înconjurător, crearea unor oondiții cît mai prielnice de viață și creație pentru toți cetățenii, lărgirea formelor de participare a colectivelor de muncă din unități la activitatea de conducere planificată.In felul acesta, proiectul de lege dă o expresie unitară concepției noastre cu privire la obiectivele complexe ale întregii dezvoltări economico-sociale. El creează un cadru instituțional corespunzător orientării tuturor ramurilor, sectoarelor și domeniilor de activitate spre înfăptuirea scopului suprem al politicii partidului și statului: ridi

carea României în rîndul țărilor cu un înalt nivel de viață și civilizație, înfăptuirea unei societăți care să permită afirmarea deplină a personalității omului.O deosebită semnificație are prevederea că planul național unio constituie un tot indivizibil, expresia voinței poporului român, iar conducerea planificată a dezvoltării economico-sociale reprezintă un atribut esențial și inalienabil al suveranității și independenței naționale. Precizarea menționată iși găsește completarea firească in sarcina — înscrisă In proiect — de a se asigura participarea cit mai intensă a României la diviziunea internațională, socialistă și mondială, a muncii. Obiectivele stabilite în domeniul relațiilor economice externe exprimă cu fidelitate politica partidului și statului nostru de promovare largă a colaborării și cooperării cu statele socialiste membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, cu toate statele socialiste, cu țările in curs de dezvoltare, cu toate statele lumii fără deosebire de orinduire socială, pe temeiul principiilor care caraeterizează întreaga noastră politică externă.Proiectul de lege definește cu claritate principiile de bază ale conducerii planificate și stabilește măsurile destinate să asigure o temeinică fundamentare științifică activității de elaborare și de executare a planurilor?Pentru prima dată este legiferată astfel elaborarea prognozelor pe termen lung, este definit rolul acestora in determinarea de alternative pentru deciziile cu caracter strategic, este precizat conținutul prognozelor și modul de îmbinare a activității de prognozare cu activitatea de planificare.Proiectul de lege caracteriaea- ză totodată. conținutul plan—- lor cinsinale. instituie abligara ca planurile să se bazeze pe analiza mai multor variante — spre- a se oferi organelor de decizie elementele necesare fundamentării riguroase a opțiunilor — și reglementează sistemul programelor speciale pentru a- tingerea integrală a principalelor obiective înscrise in cincinal.Pentru a se asigura continuitatea planurilor s-a prevăzut ca cincinalele să fie adoptate cu 1—2 ani înainte de începerea executării și s-a slabilit sarcina ca ele să cuprindă în același timp principalele obiective ale următoarei perioade de cinci ani. Se creează in felul acesta posibilitatea pregătirii din timp a tuturor condițiilor materiale și organizatorice necesare realizării integrale a sarcinilor înscrise în planurile cincinale.In proiect au fost înscrise.' de asemenea, dispoziții cu privire Ia modalitățile, criteriile și termenele de actualizare anuală a prevederilor din cincinal, si a fost reglementat felul in care se vor determina și corela pe diferite trepte organizatorice sarcinile pe care unitățile socialiste și le asumă peste prevederile planurilor cincinale și a- nuale.încă din 1973 — după cum s-a hotărît la recenta plenară a Comitetului Central — s-a întocmit pe baza angajamentelor luate de colectivele oamenilor muncii din întreprinderi, un plan suplimentar care face parte integrantă din planul național unic pe anul viitor. A- ceastă practică, ce va fi continuată, urmărește ca depășirea sarcinilor de plan să aibă asigurată baza de materii prime și desfacerea produselor pe piața internă și la export, să se realizeze în cadrul corelațiilor și echilibrelor necesare pe ansamblul economiei.Tot pentru ridicarea activității de planificare pe o treaptă superioară, s-a prevăzut întocmirea planurilor cincinale și a- nuale nu numai în profil departamental, dar și în profil de ramură și teritorial (pe județe), ceea ce va asigura coordonarea optimă a activităților din toate unitățile noastre socialiste, în scopul înfăptuirii obiectivelor prioritare de dezvoltare economico-socială a țării.Tovarăși deputați,,Una din caracteristicile proiectului de lege constă în perfecționarea cadrului organizatoric de înfăptuire cît mai eficientă a centralismului democratic, principiul fundamental' de conducere planificată a dezvoltării economico-sociale în sistemul orînduirii noastre socialiste.S-a urmărit raționalizarea tuturor activităților pe care le implică conducerea planificată și eliminarea paralelismelor, delimitarea precisă a competențelor și îndatoririlor ce revin organelor de conducere colectivă pe toate treptele organizatorice.O atenție deosebită a fost a- cordată participării nemijlocite a oamenilor muncii din toate 

unitățile socialiste la elaborarea și realizarea pianului, la dezbaterea și soluționarea problemelor dezvoltării economico-Atribuțiile conferite unităților socialiste de bază creează premise pentru utilizarea eficientă a potențialului productiv de care acestea dispun, pentru mărirea contribuției pe care fiecare unitate are datoria să o aducă la creșterea venitului national. la înfăptuirea tuturor obiectivelor Înscrise in planul național unic. Scopul activității de planificare este de a asigura utilizarea resurselor materiale, umere si financiare cu eficientă maximă din punct de vedere al intereselor prezente și de viitor ale întregii națiuni socialiste.In această ordine de preocupări. doresc să subliniez importanta faptului că in proiectul de leze se precizează conținutul și go—~1 pe care-1 are fondul de dezvoltare eeonomieo-socizlă. pentru prima dată de tovarășul Xlroiae Ceaușescu. Așa cum arăta secretarul eenera! al oartidului. in realizarea progresului eenetfc al societăți: _un rol esențial revine formării si bonei eosnodăriri a foodutei national de dezvoltare eeooomico- sorială. care euurtade cota d n venitul rat.onal reoartozatl pentru dezs altare, ueecjin st fonda'. de araorrizare. si care exprimă totalitatea leejzselor alocate 5e societate pentru creșterea f—te-lor de oeodnrSe. pentru lărgirea bzzri materiale a acttvitățijor sx i -n rii *"Pentru ut~ .zarea est mai eficientă a fondului de d-xvoitare economico-socală. pe metrul ±e lege prevede mdaarțrJe pet- â fiecărui protect de iavectui. -rsu.t - ■t ;. ; i • care să ±zeă ta saragea ier- âe a zeu* rem»- npuâă a paratartrSac =rc- tectaa.In «priarl scop as lost -=s=-.- se sarma: referitoare -a a~=.~ nistrarea c**Tgr: tâ a patrnot- ntului incredmțat tm-tăt—oc socialiste. prmtr-o ptaaiticare cit mai concretă bazată pe fotoai- rea ■ -.•enrivă a ~a parității or de producție. utilizarea integrala a suprafețelor construite. încărcarea corespunzătoare a mașinilor și utilajelor. Atit în procesul de elaborare a planurilor, cit și in cursul executării lor. trebuie să asigurăm in fiecare unitate creșterea producției fizice necesare economiei naționale, reducerea botărită a cheltuielilor materiale și lichidarea risipei, întronarea unui regim sever de economii.Au fost reglementate, de asemenea. obligațiile unităților și ministerelor privind asigurarea aprovizionării tehnico-materiale ritmice, introducerea continuă a progresului tehnic și realizarea unor produse cu caracteristici tehnico-funcționale superioare, sporirea exporturilor și ridicarea eficienței operațiilor de comerț exterior.Totodată au fost stabilite sarcini precise în legătură cu ridicarea productivității muncii, a- sigurarea unei stricte discipline de plan și de muncă, accelerarea vitezei de rotație a fondurilor materiale și bănești, aspecte esențiale pentru realizarea unei înalte eficiente a activității de producție.Importanța și actualitatea prevederilor proiectului de lege in tot acest grup de probleme au fost puse in lumină o dată mai mult cu prilejul examinării planului pe 1973 de către recenta Plenară a C.C. al P.C.R., la care tovarășul Nioolae Ceaușescu a analizat, cu forța de convingere care-1 caracterizează, sarcinile fundamentale privind valorificarea cu maximum de randament a potențialului nostru material și uman, în scopul de a se accelera dezvoltarea economico-socială a țării.Pentru îndeplinirea exemplară a acestor sarcini, un rol Important are introducerea în activitatea de planificare a unui sistem rațional de indicatori, norme și normative. Stabilit într-o concepție unitară și supus unui proces de permanentă perfecționare, acest sistem are rolul de a duce la dimensionarea riguroasă a sarcinilor fiecărei unități în raport cu posibilitățile sale reale și de a determina mobilizarea efectivă a întregului potențial productiv.Așa cum se arată în proiect, sistemul de indicatori, norme și normative cuprinse în legile de aprobare a planurilor trebuie detaliat și completat pe fiecare treaptă organizatorică, potrivit specificului activității ei, astfel îneît la unitățile de bază, în în

treprinderi, să oglindească pe deplin întreaga a. iWrtate. permitted o conduc#? concretă, operativă și eficientă.Tovarăși,Proiectul de lege lărgește ■- tribuțiile și responsabilitățile centralelor industriale, întărește rolul acestor mari organizații economice complexe ca unități de bază in activitatea de planificare economico-socială.In calitate de titular de pian, centrala are posibilitatea de a conlucra direct te cursul e- laborârii și realizării planului atit cu ministerul tutelar, cit si cu celelalte ministere, precum și cu Comitetul de Stat ai Planificării. Scopul acestor oreve- deri este de a se asigura valorificarea optimă, te concordanță cu nevoile și posibilitățile e- ronomiei naționale, a tuturor resurselor existente ta unitățile care alcătuiesc centrala.în același timp, crește rolul ministerelor în înfăptuirea politicii partidului și statului in întreaga ramură pe care o coordonează, este spor:* răspunderea lor pentru activitatea de elaborare, fundamentare si reaLzare a planurrior unitățilcr subordonate. pentru încadrarea eficientă a tuturor acestora tz piavd național tmlc.In protect au fost lărgite a- tribuțSle rrri tetelor execstri» ue i —litiiln popnlare în e- -amrarea ș; ini'n i i i pi—w* t de oervritare ezcncauct—sccza-i a unităților lirn'Ii ttiltcctaie respective- Pentru ea ar- gace.* :«ate ale adrr.i~ h trapes de stas să poată face tați î no« ee > resrr ta cuts, sarea -e* —-seize aater^je și T»»-» i '-z —>■ giM pocraca ecxoer 4= ttecare rtntjsi. oraș, ms- tetapaa > SH »—* pre. iaun ' 1 i «rireețficr Șjdiîene d» riarr*i-»ne.~:'Tracă. .1-de Jupe defi'etae pre.te aunir-n—cr- ;zt‘.:- zeaaaâe de s-ntenă ta arest d: uerto ta :r=u£ rtut aăe Cșrtec=2m de Stac aă P-*- ruf.tă-J, ji at-nfi-deu:-.- .crin legătură ru'rstal Csâ^Mr de Mîniscrt. ca cega- meceus ai arin.rnsriapel de stat.Menționez in această pe^ts- ță nrecizarDe refer.-ace > competențele Cocsi.rim de Miniștri in conducerea acâvu- tăți: executive de den citare e- economico-socală pia~rfiratâ a țării ; răspunderile sa.e pentru elaborarea proiectatei panului național unic, stabilirea de reguli unitare pentru tundamen- tarea și elaborarea panurt-tr fa profil de ramură, departamental și teritorial; aprobam sistemului de indicatori, n-erme si normative utilizate în oiar.i- ficare: organizarea activității de executare a olanului.Pentru îmbunătățirea întregii activități de planificare, are o deosebită importanță legiferarea măsurilor indicate de Conferința Națională din iulie privind întărirea funcțiilor de eoo- trol ale Consiliului de Stat a- supra modului in care se asigură dezvoltarea economico- socială a țârii și înființarea Consiliului Suprem al Dezvoltării Economico-Sociale.Așa cum se precizează fa proiectului de lege, Consiliul Suprem al Dezvoltării Economico- Sociale — care funcționează sub îndrumarea Consiliului de Stat — va conlucra strins cu organele de partid și de sta* ia elaborarea prognozelor și a planiiluf unic, va întocmi studii și va dezbate principalele orientări ale dezvoltării economico-sociale a țării, prezentînd concluziile și propunerile sale conducerii-de partid și de stat.Tovarăși deputați,Justețea măsurilor adoptate după Conferința Națională din 1967 în direcția îmbunătățirii organizării, conducerii și planificării economiei naționale, este reflectată larg fa încheierea cu succes a cincinalului 1966—1970, în rezultatele bune obținute, în 1971 și 1,972, în premisele serioase care s-au creat pentru îndeplinirea integrală și depășirea planului cincinal 1971—1975.In acest context, reoenta Conferință Națională a Partidului a recomandat ca pină la sfîrși- tul acestui an să fie adoptate toate legile .și măsurile menite să încheie actuala fază de perfecționare a organizării și conducerii planificate a dezvoltării economico-sociale, astfel incit ele să poată fi aplicate din plin în 1973.Proiectul de lege, pe care vi l-am prezentat în principalele sale trăsături, se înscrie în acest calendar.Sînt încredințat — tovarăși deputați — că, dînd expresie ecoului larg pe care , acest proiect l-a avut în opinia publică,. : veți. adopta în' unanimitate legea cu privire la dezvoltarea economico-socială planificată, lege bazată pe experiența cîș- tigată de poporul nostru de-a lungul unui sfert de veac de construcție socialistă.

Tovarășe deputate șiTovarăși deputați,Vă rog să-mi permiteți, ca din împuternicirea Consiliului de Miniștri, să vă supun pentru dezbatere și adoptare proiectul Legii finanțelor.Ansamblul prevederilor a- cestui proiect de lege răspunde obiectivelor stabilite de Congresul al X-lCa al Partidului Comunist Român și de hotări- rile Conferinței Naționale de a ridica pe o treaptă superioară activitatea de planificare, conducere și organizare a economiei și asigură, în acest cadru, perfecționarea mijloacelor de înfăptuire a politicii financiare, parte integrantă a politicii economice a partidului și statului, pe baza căreia se realizează cu succes ta țara noastră construirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Direse să subliniez de la început faptul că proiectul a fost elaborat sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Contribuția personală a secretarului general al partidului s-a concretizat In directive și soluții pentru rezolvarea celor mai d fi tile probleme pe care le ridică acest domeniu complex al finanțelor economiei noastre socialiste.în mod deosebit, tovarășul Mteolna Ceeufescu a atras atenția asuora necesității fundamentării științifice a utilizării cirgbriicr financiare si de credit. asupra necesității creșterii rolului acestora în funcționarea mecantaDului economic $1 social din țara noastră.în forma fa care vf se prezinte proiectul Legii finanțelor ■o foot cuprinse observațiile făcute Ir. cursul t jerăriior Conferințe: Națto-tale din iulie ți s-au avut ta vedere si propunerile de îmbunătățire de pină acum D.că cum știți, proiectul de lege a Scut obiectul unor am- -** dezbateri publice, devenind astfel o manifestare concretă si deosebit de valoroasă a dia- tarahri cccduceri: de partid și de stat cu masele de oameni ai nRmefi din întreaga țară.Itapâ cun vă este cunoscut, prose-clu. de iege a fost primit *- -tu to teres de mimeroți oa- nrnt ai muncii, precum și de si—na,,'tii fa domeniul econo-«= de ■■■aeal ie st—-țz# =»dre -nsvers*tace. Dezfiă to- riue acs euEfmsac justețea prm- cupdâer * tesectămicr tare scac re^eaoeacăracr te te.n! de >gr, precua te r..-.marea pertjmpanțLteti-t sezcto ■■■•
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Zr - -toare. Pre.ecert.e sale stated- zează principiile ți obiective:» finanțelor țări: noastre in etapă faurirț; societăți: sociaust» prind regSur.entări'.e— de baeă. funoamenl ai tabu n ăSțite, pci vir.d stslemtii for.du.ilor Hâ—»Tu ale socfetăSC ststernâl o.anueă- lor financiare, normele de efectuare a plăților în economie, precum ți atribuțiile ți răspunderile tuturor factori,» care administrează mi;, oare materiale' și bănești ale societății.Aceste prevederi asigură un cadru instituțional si un complex de reglementări, menite să creeze condiții mai bune pen-. tru creșterea rolului finanjelor îrț înfăptuirea dezvoltării -deosebit de dinamice n econctaîef și să concure ta mai mare măsură la realizarea proporțiilor în -dezvoltare, la'păstrgrea echilibrului financiar și valutar al economiei, întărirea stabilității monetare și, ta acesta fel. la creșterea continuă a nivelului de trai al populației.Elementul nou. care se Impune. cu o deosebită evidență in proiectul legii finanțelor. îl constituie statuarea priorității pentru. formarea fondurilor bănești în economia noastră națională, în cadrul cărora fondul național de dezvoltare eco- nomico-socială ocupă . focul hotărîtor. utilizarea cu maximă ■ eficiență a acestora și creșterea răspunderii privind folosirea banului public.In această privință proiectul prevede instituirea unui sistem și unei discipline severe în formarea fondurilor la toate nivelurile .prin mobilizarea cît mai completă a veniturilor nou create și a'tuturor disponibilităților .bănești existente în economie, în folosirea acestor . fonduri cu un randament sporit.Formarea și folosirea, fondurilor sînt supuse obligației de a fi cunoscute și controlate de colectivele de oameni ai muncii și de întreaga societate, pentru ca nimeni să nu se poată sustrage răspunderii pentru modul în care a gospodărit mij

loacele materiale ți financiare ale societății.Proiectul de lege cuprinde prevederi șl ta domeniul folosirii pîrghiilor financiare pentru aplicarea consecventă a principiilor socialiste de cointeresare, combaterea oricăror forme de realizare de venituri fără muncă, promovarea principiilor eticii și echității socialiste.Totodată, considerăm că reglementarea propusă privind formarea si utilizarea fondurilor bănești, corespunde desfășurării Droceselor economice, structurii organizatorice a economiei noastre naționale și a principiilor de conducere a a- cesteia, ta cadrul cărora un loc de seamă îl ocupă -participarea oamenilor muncii la conducere pe baza centralismului democratic. De asemenea, proiectul consolidează rolul întreprinderii ca verigă de bază a producției, funcționarea centralelor industriale ca unități ce corespund atit concentrării producției, ctt și cerințelor de apropiere a conducerii de unitățile de producție, precum șl rolul economic al organelor locale.In continuare, doresc să subliniez șl alte prevederi a căror aplicare consecventă va duce fără îndoială Ia ridicarea pe o treaptă superioară a finanțelor țârii. In această privință, de o mare însemnătate este reglementarea obligației unităților economice ca prin activitatea lor să realizeze nu numai a- coperirea cheltuielilor șl un a- numît beneficiu, ci rezultate financiare la un astfel de nivel care să asigure restituirea sumelor avansate de societate pentru dotarea șl funcționarea lor. Aceasta este calea de urmat pentru ca industrializarea economiei noastre și dezvoltarea tuturor ramurilor pe baza tehnicii moderne, să-și creeze ea î.-.sări fondurile necesare centra ridicarea țării noastre s - i ■: -- ce U' e iet- «oBtata dtn penet de vedere e- cooomie.In acest scop, un rol de seamă revine creșterii vitezei de rotație a fondurilor, domeniu in care trebuie acționat măi hocărit prin reducerea ciclurilor de producție, a duratelor de intrare ta funcțiune și realizare a parametrilor proiectați la investiții și mal ales prin înlăturarea imobilizărilor de fondări sub toate formele.Totodată, proiectul de lege cuprinde măsuri care sâ ducă la fundamentarea științifică a planurilor financiare curente șl de perspectivă. Ia corelarea lor cu prevederile din planul național unic de dezvoltare.S-a acordat o atenție deosebită ți reglementărilor privitoare Ia sistemul de finanțare s: creditare a ramurilor econo
DESCHIDEREA LUCRĂRILOR

(Urmare din pag. I)—- -scripfw electorală nr. 5 Olteni, 
județul Teleorman.

De asemenea. în baza votării in circumscripțiile respective a 
propunerilor de revocare făcute 
de Frontul Unității Socialise, 
Marea Adunare Națională, în 
unanimitate, a validat revocarea 
mandatului deputaților: Yasde 
Ruj. din circumscripția eteclorajÂ- 
nr. 2 Tîrgu Murej Nord, județul 
Mure), Ilie Făsui,~dîn circum
scripția electorală nr. 4 Ca
ransebeș. județul Caraș-Severin; 
Virgil Pirvu. din circumscripția 
electorală nr. 11 Nehoiu, județul 
Buzău, ți Nicolae Murguleț, din 
circumscripția electorală nr. 22 
Giulețti, municipiul București, 
sectorul 7.

In continuarea lucrărilor, pre
ședintele M.A.N. a anunțat că, 
din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și 
a Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Biroul 
Marii Adunări Naționale a pri
mit următoarele propuneri:— în legătură cu numirea to
varășului Manea Mănescu ca 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri ji președinte al Comi
tetului de Stat al Planificării, eli
berarea sa din funcția de vice
președinte al Consiliului de Stat;

— eliberarea din calitatea de 
membru al Consiliului de Stata 
tovarășului Gheorglie Bâlteanu.

în locurile devenite vacante 
s-a propus să fie aleși: tovarășul 
Miron Constantinescu, deputat în 
circumscripția electorală nr. 10, 
județul Bacău, ca vicepreședinte 
al Consililui de Stat; tovarășul 
Constantin Dăscălescu, deputat în circumscripția nr. 5 Tecuci, 
județul Galați, ca membru al 
Consiliului de Stat. în locul de
venit vacant prin încetarea din 
viață a tovarășului Athanase

miei șl la relațiile băncilor cu unitățile socialiste de stat, cooperatiste și obștești, precum și cu populația. Aceste reglementări răspund necesității de a asigura întărirea disciplinei de plan șl financiare și sporirea rolului creditului ta determinarea unităților economice și organelor lor tutelare de a acționa pentru întărirea gestiunii economice și realizarea de rezultate financiare optime.In vederea îmbunătățirii raportului dintre eforturile socie- -tății pentru investiții și rezultatele obținute; s-a stabilit o- bligația pentru beneficiarii de investiții, institutele de proiectare și organizațiile de construcții de a asigura la noile obiective Introducerea celor mai perfecționate soluții tehnologice, realizarea acestora cu costuri reduse și într-un timp cît mai scurt De asemenea, cheltuielile ■ de investiții • să se materializeze în primul rînd in mașini, utilaje și instalații ,de . înaltă productivitate, care să ,ducă la valorificarea superioară a resurselor țârii, obținerea de sporuri. cît mai mari de producție, de. beneficii, . aport . valutar și venit național la fiecare leu investit. S-au prevăzut măsuri corespunzătoare și pentru intărirea controlului băncilor finanțatoare asupra cererilor de mijloace bănești ale participanților la procesul de realizare a investițiilor, în Vederea folosirii raționale a fon- durilor/ potrivit normelor și dispozițiilor legale.Un loc important îl ocupă în proiectul de lege reglementările referitoare la bugetul de stat. Prin bugetul de stat se asigură în cea mai mare măsură participarea finanțelor la stabilirea priorităților în dezvoltarea economico-socială a țării, la determinarea optimă a proporțiilor și ritmurilor de creștere economică, la repartizarea judicioasă a venitului național.Datorită acestui fapt, s-au prevăzut răspunderi sporite atit in formarea veniturilor, cît și în efectuarea cheltuielilor, pentru toate organele administrației de stat, începind de la Consiliul de Miniștri pînă la unitățile economice șl bugetare.De asemenea, în proiect se reglementează organizarea sistemului general de evidență a avuției naționale.Tovarășe și tovarăși,Creșterea importantă a rolului finanțelor țării în dezvol-' tarea economică a impus și perfecționarea organizării sistemului financiar și întărirea răspunderii organelor financiare pe toate treptele.Prin înființarea Consiliului Financiâr-Bancar. ca organ alCcnsiliului de Miniștri, se vor crea condiții mai bune pentru adinci-rea analizei fenomenelor și tendințelor ce apar în pro

Joja, fost, membru al Consiliului 
de Stat, se propune alegerea ca 
membru al Consiliului de' Stat a 
tovarășului Nicolae Giosaii, de
putat în circumscripția electorală 
nr. 12 Zimnicea, județul Teleor
man.

Prin vot secret cu buletine, 
Marea Adunare Națională a 
adoptat modificările propuse în 
componența Consiliului de Stat.

La următorul punct al ordinii 
de zi, .-tovarășul Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, a prezentat expu
nerea ■ la proiectul de lege cu 
privire la dezvoltarea economi
co-sociala planificată a României.

Raportul Comisiei economico- 
financiare și al celorlalte comisii 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale asupra acestui proiect 
de lege, a fost prezentat de depu
tatul Aurel Vijoli, președintele 
Comisiei economico-financiare.

A început, apoi, discuția gene
rală asupra proiectului de lege 
supus. dezbaterii.

Au luat cuvîntul deputății: 
Maxim Berghianu, ministrul 
aprovizionării tehnico-materiale și 
controlului gospodăririi fonduri
lor fixe, Minai Dumitru, director 
general al Grupului de uzine de 
autoturisme Pitești, Ludovic 
Fazekas, prim-secretar al Comi
tetului județean Harghita al 
P.C.R., Florica Toma, director al 
întreprinderii „Textila" din lași, 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele, 
Gheorglie Ibănescu, prim-vice
președinte al Consiliului popular 
județean Neamț.

întrucît proiectul de lege a 
fost larg dezbătut de opinia pu
blică, în plenara Comitetului 
Central, în comisiile Comitetului 
Central și în comisiile Marii 
Adunări Naționale Biroul Marii 
Adunări Naționale a propus în- 
rhiderea discuției generale.

blemele financiare, monetare și valutare, atît pe plan intern, cit și în relațiile cu străinătatea și, ca urmare, condiții pentru îmbunătățirea deciziilor In acest domeniu.In temeiul reglementărilor din proiectul de lege, Ministerului Finanțelor și băncilor le revin sarcini sporite în înfăptuirea politicii economico-finan- ciare a statului.Au fost accentuate atribuțiile și răspunderile ce revin u- nităților socialiste, organelor lor de conducere colectivă în elaborarea șl exeeutarea planurilor financiare, în analiza activității pe bază de bilanț, în stabilirea măsurilor pentru creșterea eficienței.Proiectul de lege prevede că la numirea în funcție a conducătorului unității socialiste de stat, acesta preia răspunderea administrării patrimoniului încredințat, asumîndu-și prin contract-angajament obligația de a gospodări cu grijă, în mod eficient, șl a dezvolta mijloacele materiale șl bănești ale u- nitățil.De o mare însemnătate esțe prevederea din proiectul dte V lege privitoare la Curtea Superioară de Control Financiar, ' organ al Consiliului de Stat, avind menirea să contribuie la exercitarea de funcții de control asupra administrației centrale ele stat de către organele puterii de stat, așa cum a hotărît Conferința Națională a Partidului Comunist Român din iulie anul acesta.Tovarășe deputate.Tovarăși deputați,Permiteți-mi ca în încheiere să-mi exprim convingerea că proiectul de lege supus examinării dumneavoastră marchează o etapă nouă, calitativ superioară, în reglementarea finanțelor țării, care după adoptare trebuie să ducă la identificarea maximă a rezervelor economiei și la intensificarea folosirii e- ficiente a fondurilor materiale și bănești, contribuind astfel la dezvoltarea accelerată a e- conomiei noastre naționale.Aplicarea hotărîtă a prevederilor proiectului de lege, după ce va deveni lege, în economia noastră, va duce la realizarea obiectivelor stabilite de partid în acest domeniu, subliniate în mod deosebit de tovarășul Nicolae Ceaușescu ta expunerea sa la Plenara Comitetului Central din 20 noiembrie i „Pe primul plan, în fiecare unitate e- conomică, în fiecare ramură a economiei trebuie pusă gospodărirea rațională,, cu maximă e- ficiență, a fondurilor de producție — fixe și circulante —, creșterea producției, a venitului net și a beneficiilor la 1 000 lei fonduri fixe".Pentru aceste motive vă pro- . pun spre adoptare proiectul Legii finanțelor. -

După discutarea pe articole a 
proiectului de lege. Marea Adu
nare Națională a aprobat, prin 
vot secret, cu unele amendamen
te propuse, de deputați, Legea cu 
privire la dezvoltarea economico- 
socială planificată a României.

Lucrările sesiunii au continuat 
în cursul după-amiezii.

La prima parte a ședinței a 
asistat și delegația Partidului Co
munist Francez, condusă de to
varășul Raymond Guyot, mem
bru al Biroului Politic al P.C.F., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită în țara noastră.

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a prezentat expunerea 
la proiectul legii finanțelor.

în continuare, deputatul Iosif 
Uglar, vicepreședinte al Comi
siei economico-financiare, a pre
zentat raportul Comisiei econo
mico-financiare și al celorlalte 
comisii ale M.A.N. la proiectul 
de lege supus dezbaterii.

La ■ dezbaterea . asupra proiec
tului de lege au luat cuvîntul 
deputății: Mihail Florescu, mi
nistrul industriei chimice, Eleo
nora Nilca, directorul Combina
tului textil Cisnădie, județul Si
biu, Laurean Tulai, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Să
laj al P.C.R., loan Dragoș, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Covasna.

Proiectul de lege a fost dis
cutat pe articole și supus vo
tului secret cu bile. Marea Adu
nare Națională a adoptat Legea 
finanțelor.

Textele celor două legi adop
tate de Marea Adunare Naționa
lă, ale căror proiecte au fost pu
blicate în presă și supuse dezba
terii publice, vor apare în Bu
letinul Oficial al Republicii So
cialiste România.

Sesiunea M.A.N. își continuă 
lucrările joi, 23 noiembrie.

a
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Plenara Comitetului Central a dezbătut, în zilele de 20—21 noiembrie 1972, proiectul planului de dezvoltare economico-so- cială a României și proiectul bugetului pe anul 1973, documente care cuprind prevederi de mare însemnătate pentru dezvoltarea în continuare a economiei naționale și ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc.Plenara C.C. al P.C.R. relevă importanța deosebită a expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu privind activitatea partidului și statului nostru, munca întregului popor în vederpa înfăptuirii hotărîrilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale ale P.C.R., de dezvoltare continuă a economiei naționale și ridicare a nivelului de trai al celor ce muncesc. C.C. al P.C.R. își însușește întru totul aprecierile, sarcinile și orientările cuprinse în expunerea secretarului general al partidului și obligă organele și-organizațiile de partid să acționeze cu toată hotărîrea pentru înfăptuirea acestora, pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a prevederilor planului pe 1973, pentru realizarea înainte de termen a sarcinilor planului cincinal.Plenara a relevat că în îndeplinirea prevederilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă pe anul în curs s-au obținut rezultate bune. Față de anul 1971 s-au realizat sporuri însemnate la toți'-^Sur ^nivel^ ce. indicatorii principali : venitul " ~național a crescut cu 9,7 la sută, producția globală industrială cu circa 12 la sută, iar producția agricolă cu circa 9 la sută.Primii doi ani ai cincinalului au marcat un ■ în dezvoltarea dală a țării. Dezvoltarea accelerată a ramurilor și subramu- rilor industriei, hotărîtoare pentru progresul țării, a sporit capacitatea de dotare a economiei cu mijloace de producție moderne, care asigură valorificarea superioară a resursei: - materiale, satisfacerea In cca- ^ii mai bune a necesită;; ir •consumului intern și ale exp: r- tului. în agricultură au conti- nuat eforturile pentru dezvoltarea și modernizarea bazei teh- nico-materiale, ceea ce a determinat creșterea producției agricole ; recoltele de cereale din ultimii doi ani au fost cele mai mari din istoria țârii; au sper:: efectivele de animale la toate speciile, s-a asigurat creșterea producției animaliere.Ca urmare a progreselor Înregistrate în dezvoltarea economică a țării, volumul exportului a sporit în anii 1971 si I97J intr-un ritm mediu de 14.5 la sută. S-au lărgit și diverșii; a: relațiile noastre economice externe ; au fost inițiate o serie de acțiuni de cooperare economică și tehnico-științifică.Pe baza creșterii în ritm rapid a venitului național, vet - turile bănești ale populației, obținute din sectorul socialist, au crescut în acest an comparativ cu 1970, cu peste 17 la sută. O atenție deosebita a fest acordată creșterii salar; :r mici. Au fost, de asemenea, inițiate numeroase alte măsuri pe linia ridicării nivelului de tra; cum sînt i sporirea aloca;;:!: - pentru copii, îmbunătățirea sistemului de acordare a acestora, majorarea pensiilor «ie a- slgurări sociale, introducerea minimului garantat pentru remunerarea țărănimii cooperatiste, asigurarea asistențe, medicale gratuite pentru membri: cooperatori, majorarea pensiilor acestora.S-a îmbunătățit aprovizionarea cu bunuri și servicii a populației, planul desfacerilor de mărfuri prin comerțul socialist fiind depășit în acești doi ani ai cincinalului cu 2,5 miliarde lei.Plenara apreciază că realizările obținute pînă acum constituie o vie expresie a justeței politicii marxist-leniniste a partidului, a hotărîrii. și voinței cu care clasa muncitoare, întregul nostru popor, au răspuns chemării Conferinței Naționale a P.C.R., de a-și intensifica e- forturile pentru ridicarea României pe noi trepte de progres și prosperitate.Dezbaterile din Plenară au re- le'-sit, totodată, câ rezultatele obțMtute în acest an puteau fi și mai bune dacă nu se manifestau unele neajunsuri în eșa-

HOTĂRlREA
Plenarei Comitetului Central al P.C.R. 

din 20-21 noiembrie 1972
sare -:le ce revin organelor și organizațiilor de partid pentru îndeplinirea

și depășirea prevederilor planului de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1973

puternic avînt economico-so-

lonarea sarcinilor de plan și desfășurarea ritmică a producției, în aprovizionarea tehnico- . materială și cooperarea dintre întreprinderi, în domeniul calității produselor, al pregătirii și asigurării cadrelor calificate, in întărirea disciplinei și ordinii în producție, in darea ia timo în funcțiune a noilor capacități de producție si realizarea indicatorilor proiectați.Examinînd proiectele pianului și bugetului de stat pe 1973, Plenara consideră că prevederile acestora sînt realiste, că ele asigură pe deplin mobilizarea resurselor de care dispune economia noastră.Plenara aprobă noua concepție de elaborare a planului, bazată pe hotărîrile Conferinței Naționale privind concretizarea, corelarea și integrarea in obiectivele noastre economice a angajamentelor asumate ce :.e - tivele de oameni ai m;c~; sub forma unor planuri supiaaeB- tare. In acest sens, urmează ea. la unii indicatori de bază — fct- deosebi la producție si expert — planul să aibă un nivel nim, corespunzător sare:; inițiale înscrise In cinci-aun nivel maxim, care reprezintă planul suplimentar, ce înglobează angajamentele — ? .»- lor județene de oartid. oceae.- zațiilor de partid si ale întreprinderilor. La indicatori tativi planul va cuprinde un •1 t crescu-Mtor planului îmbunătății.Subliniind caracterul «sitar al planului. Plenara, apreciază că acesta trebuie considerat -» obligatoriu In Întregul parametrii maximali sî. ceasta bază, să se aloce sele necesare, fondurile âe salarii. repartițiile de materiale, să se încheie cocataotele ecooo- mice.îndeplinirea indxasonjor minimali asigură acordarea drepturilor bănești legale ale oatae-pianului suplimentar. roue;*-.— vele Întreprinderi. :r becelx;- ind de sttmuier.te e* peKr* depășirea planxui. In arest fese asigură cointeresarea e--» bună a oamenuloc taand! tn *- s-marea unor sar cin: sapiases- tare și In îndeplinirea lor în bune condition: Tete<ta~ă. se va introduce o premiere specăaiă pentru realizarea orcgramu_-c suplir.ientar ăe export, și pentru reducerea imo: «ie materiale, materii crime, piese de senimb și utilaje.Plenara iși exprima csc-. mierea câ aceste măsuri vor sm. a si mai muk inițiativa camic-buza orțazz a muriri:, pe zatirâ a art
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stab .lease pun ia făecare toc de muată. pentru vaiotif.'tarea larga a t»- turor rezervelor exzscente in economie.1. — în toate Intrep centralele ir.custr^leționa cu toata botârirea pentru folosirea intensnâ a rsaariri' - lor de producție, astfd -a ce această cale să se obțină 1973 un spor de producție de cei puțin 37 miliarde lei. Va trebui înlăturată cu cesâi ir<— practica lucrului _in asalt* la sfîrșit de lună și trimestru, ar- aduce serioase daune economiei ‘ naționale. Consiliul «ie Miniștri va lua măsuri pentru o eșalonare rațională pe trimestre si luni a sarcinilor de plan. în asa fel incit sâ se asigure desfășurarea ritmică a activității economice.— O atenție deosebită trebuie acordată în continuare încărcării mașinilor-unelte, generalizâ-
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fecționarea ter.no. jgiiioc ce fabricație, Îmbunătățirea organizării producției și a munca in secții și întreprinderi.— Minisiere-e, centralele și Întreprinderile au Îndatorirea de a fundamenta normele d» muncă, de a asigura resizuîrea lor sistematică. In coacordar.- ța cu progresu! term:;, cu îmbunătățirile realizate în organizarea producției ți a muncii.— Trctane extins acordul i.obal in md-strie. agricultură, construcții ți treacă posâUlita tea ca lucratorii care produc mac mult să cbpnă venituri mai ridicate, să nu se Crinese creș- terea cistjgurilor rea-irate pe scozna sporim— Flmara hotărăște ca pină la 1 itmie IJS3 tă se deflaM-

M -iscer.! Energie; Eâec< Nap: că pentru ! ta ș Tennclugie. mrr Stereje ecornmâre, centralele și Intre- pciadenje trebuie să artxzner» ca t-aat» bxarirea pentr. nso- oemnarea artă; arelcr. tap&- mtiirea izolație: termice. a fznițjppăm : uturoc r>s~ataCiOec ■uers-ra'-are de c-yThr-.-s-tibutefie fc narea ares’-iea evț- tărti risipei «ie utaxsUSC Ș energie electrică.— O cale importantă ăe realizare de econ; mii s; ce imba- Crftițire a apm-.iricr-ar.; tehnico-materiale, o cocstitzie atifi- zarea dexeuriler si re£nrsei«jr o- materia.*. Ir. a- cess scop. Plenara stabilește ea flecare minister. ctxmtet județean de partid. cer.tra.a si Intre- crindere sa e-aboreze și sa a- plke programe ie măsuri pen- ctarea si prelucrarea in- * _ ~ •—metalice _1, cit și a altor ca- «ie deșe-rl — chimice, hirtie, din cauciuc, minerale ete.pune in fața code partid, __________  .. „ . ” ‘ de partid, a organelor de conducere colectivă din ministere, cen- traie și Întreprinderi — ca problemă esențială a dezvoltării întregii economii — sarcina de a asigura creșterea continuă a eficienței economice in toate sectoarele de activitate.Organele și organizațiile de partid, conducerile colective al? ...itațiicr economice trebuie sâ ia toate măsurile pentru înnoirea continuă a producției, pentru orientarea mai hotărîtă spre realizarea de produse valoroase. care încorporează o muncă de complexitate ridicată, a.ielerarea vitezei de rotație a '-.-.durilor de producție și cir- c siație, înlăturarea imobilizărilor de resurse materiale și financiare, să promoveze cu fermitate un sever regim de eco- r omii în toate sectoarele de activitate, sâ combată cu hotă- ’■tre risipa sub orice formă s-ar manifesta.6. — Sporirea productivității muncii cu 9,1 la sută în industrie și 7.0 la sută în construcții — nrevăzutâ în planul pe arfc! 1973 — impune extinderea mecanizării și automatizării proceselor de producție, per-
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d^striaSă a deșeurilor «i le^xsoase.textile,uleiuri5. Plenara mi ielelor județene organelor și organizațiilor

sxitaae o preocupare pemazeu- tă a ministereLr, centralelor, ;-.treprmderL:r și secțiilor, a fiecărui om al muncii. In acest scop. Plenara consideră că este recesarâ respectarea cu strictețe a tehnolog;.:or «ie fabricație, in toate unitățile economice, afirmarea unei exigențe sporite în toate fazele de fabricație, interzicerea introducerii în fabricație și a livrării către beneficiari a materiilor prime, materialelor și produselor necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.8 — Pentru realizarea prevederilor planului tehnic pe 1973. toate întreprinderile care vor asimila utilaje, instalații și produse noi, trebuie să îmbunătățească radical programarea și urmărirea — pe trimestre si luni — a executării fazelor de asimilare. Prin pian va trebui să se stabilească sarcini precise — cu termene și executanți — pentru modernizarea produselor aflate în fabricație și asimilarea noilor produse și tehnologii, pentru creșterea gradului de integrare a producției, care să fie urmărite riguros, lună de lună.9. — Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, academiile și ministerele vor urmări ca activitatea de cercetare științifică să fie orientată spre rezolvarea problemelor majore, cu caracter prioritar, ale dezvoltării econo- mico-sociale a țării : atragerea de noi resurse în circuitul economie, crearea de produse noi și tehnologii perfecționate în domeniul construcțiilor de mașini, al industriei chimice precum și în alte ramuri de producție. în acest scop, se vor stabili sarcini concrete pentru fiecare unitate de cercetare și proiectare, pentru fiecare cercetător.10. — în agricultură, accentul principal se va pune în continuare pe sporirea producției de cereale, care trebuie să ajungă

la circa 17 milioane tone. Se vor lua. de asemenea, măsuri pentru îmbunătățirea structurii cul- turilor. mârindu-se in continuare ponderea plantelor tehnice pentru creșterea substanțială a pro- du.tiei la hectar și a contribuției la fondul de stat la legume, cartof;, struguri și fructe. Va trebui să se asigure o îmbunătățire substanțială a calității se- mințelor și a materialului de plantat, astfel ca Intr-o pe- rioadâ de cel mul: 2—3 ani, a- ceasta să ajungă ia nivelul parametrilor mondiali.în root? inie, eforturile prin- ■:-_âl* trebuie îndreptate spre îmbunătățirea substanțială a se- lerției ~i reprodutției animalelor. furajarea rațională și !n- grăsarea la greutatea medie prevăzută in plan a întregului 
ete--;- destinat livrărilor ; se va stimcla creșterea in condiții na- -rale. In aer liber, a bovinelor si ovinelor, folosindu-se pă- (■fle și ftaețele naturale, asigu- rindn-se întreținerea și îmbunătățirea acestora. în toate județele se vor lua măsuri pentru stimularea creșterii animalelor:;: s- - !- . iării'.e ind;- T-duale din mediul rural.- îi ; s- = - -. -. c _.u-; la r.i- veiul stabilit pentru anul viitor, :~.zune să se acționeze cu mai 
— : - — . i -espe -tares leg., fondului funciar, să se licMacae cu «iesăvirșire ten- «sințeie «ie risipire a terenurilor agricole. In comeniul irigațiilor. rfCMtuiile peuuu darea în funcțiune a terenurilor prevăzute a 5 amenajate trebuie să se îmbine eu acțiuni concrete pentru realizarea ta termen cit mai scurt de la darea In funcțiune a lucrărilor de irigații, a pro- ducțiilor prevăzute in studiile tehnico-economice. Vor trebui intensificate lucrările de desecare. de scurgere a apeior și de corectare a excesului'de umiditate, mobilizînd populația din zonele afectate. Unitățile agri- coie au datoria să folosească cu grijă cantitățile de îngrășăminte chimice repartizate, a- cordînd prioritate terenurilor irigate și culturilor la care se obține o eficiență sporită.Trebuie să se acorde o atenție deosebită folosirii raționale, întreținerii și exploatării parcului de tractoare și mașini a- gricole. Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele au sarcina să asigure mașinile necesare mecanizării lucrărilor din legumicultura, pomicultură și viticultură, a celor de recoltare a nutrețurilor și de mecanizare a lucrărilor din zootehnie. '11. In domeniul investițiilor. Plenara C.C. al P.C.R. trasează sarcini de a se evita dispersarea forțelor, resursele materiale, financiare și forța de muncă concentrîndu-se pe principalele obiective care determină dezvoltarea și modernizarea e- conomiei naționale.— Se impune orientarea eforturilor spre realizarea și punerea în funcțiune a investițiilor, cu caracter productiv ; de asemenea, va continua realizarea construcțiilor de locuințe, de spitale, școli, creșe și cămine. Trebuie luate măsuri pentru sistarea imediată a lucrărilor de investiții cu caracter neproductiv. Va trebui, de asemenea, să se pună capăt, cu desăvîrșire, construcțiilor supradimensionate, costisitoare.

— O problemă hotărîtoare a realizării planului de investiții o constituie pregătirea temeinică a condițiilor de execuție a lucrărilor, asigurarea documentațiilor tehnico-economice, contractarea la timp a utilajelor din țară și din import, organizarea și dotarea șantierelor de construcții. Nici o lucrare de investiții nu trebuie sâ îneea- P* fără a avea documentația asigurată și utilajele contrac-' tat«L— Va trebui îmbunătățită, in continuare, eșalonarea pe trimestre a punerilor în funcțiune a capacităților de producție, pentru a evita concentrarea u- nui volum mare de montaj și probe tehnologice în ultimul trimestru al anului.— Este necesar să se ia măsuri hotărite pentru dublarea productivității muncii în construcții. în următorii ?—5 ani, prin proiectarea de soluții bazate pe industrializarea lucrărilor. prin mecanizarea mai intensă a locurilor de muncă., organizarea corespunzătoare a muncii și întărirea disciplinei în producție.— In scopul reducerii consumurilor de materiale pentru construcții. ministerele, consiliile populare și Banca de Investiții vor lua măsuri pentru intensificarea acțiunii de restudiere a soluțiilor din proiectele de e- x-ecuție, neadmițînd la finanțare declt lucrările la care au fost reduse consumurile de materiale și costurile.— în vederea îmbunătățirii activității in domeniul investi- țiilOrXși construcțiilor. ^Plenara hotărăște crearea unui organism unic, cu atribuții precise in directivarea. normarea și controlul activității de proiectare și construcții, precum și crearea de institute centrale comune de cercetare și proiectare, care să asigure o concepție u- nitară în proiectarea și realizarea utilajelor și a obiectivelor de investiții sau a produselor industriale.12. In scopul creșterii In ritm înalt a schimburilor comerciale externe, al realizării prevederilor planului pe 1973 privind sporirea in anul viitor cu 27,2 la sută a exporturilor și extinderii cooperării economice cu alte state. Plenara stabilește următoarele măsuri :— întreprinderile, centralele și ministerele vor acționa cu perseverență pentru asigurarea cu contracte a planului de export, îndeosebi pentru produsele industriei construcțiilor de mașini și electrotehnice, industriei chimice și industriei ușoare.— Trebuie depuse eforturi susținute pentru asigurarea fondului de marfă la termenele și parametrii calitativi solicitați de clienți, respectarea cu strictețe a condițiilor contractuale. îmbunătățirea ritmicității livrărilor Ia export și evitarea concentrării exporturilor în ultima lună a trimestrelor.— în cazul cînd apar cereri noi pe piața externă, Ministerul Comerțului Exterior și întreprinderile de comerț exterior vor informa Consiliul de Miniștri, spre a se examina posibilitățile de suplimentare a exportului în sectorul respectiv.— Conducerile întreprinderilor, centralelor, ministerelor, ale tuturor organelor economice de sinteză cu atribuții în activitatea de comerț exterior, au datoria să întreprindă neîntîr- ziat măsuri energice pentru creșterea gradului de valorificare a tuturor produselor destinate exportului, obținerea u- nor prețuri superioare la export.— £lste necesară o exigență sporită din partea întreprinderilor, centralelor și ministerelor pentru redpcerea și limitarea la strictul ngcesar a importurilor.începînd din 1973, întregul import departamental nenominalizat va trece în rezerva Consiliului de Miniștri, urmînd a fi folosită numai pe baza u- nor documentări judicioase.— în vederea dezvoltării în continuare a activității de comerț exterior, asigurării echilibrului. schimburilor noastre e- conomice, un rol important va avea introducerea — prin adoptarea unei legi vamale — a tarifului vamal la importuri.— Este necesar ca ministerele economice, Comisiș guvernamentală de colaborare și coo

perare, Ministerul Comerțului Exterior, Ministerul Afacerilor Externe și misiunile noastre din străinătate să manifeste mai multă inițiativă, să se preocupe de concretizarea și finalizarea mai rapidă a acțiunilor de cooperare economică și tehnico- științifică.13. — Realizarea sarcinilor prevăzute în planul de dezvoltare economico-socială impune luarea de măsuri concrete — pe întreprinderi, orașe, județe — pentru a asigura recrutarea, pregătirea și repartizarea rațională a forței ‘de muncă, pe diferite sectoare de activitate. în acest scop, comitetele județene de partid vor organiza elaborarea balanței forței de muncă pe județe și vor orienta folosirea resurselor în raport cu interesele dezvoltării țării și a județelor respectiveVor trebui create condiții pentru atragerea intr-o proporție mai mare a femeilor și tinerelor absolvente ale învățămîn- tului de cultură generală în activități economice și sociale, uripărindu-se calificarea lor în- tr-un număr mai mare de meserii si specialități.14. — Plenara C.C. al P.C.R. a- probă prevederile planului pe 1973 privind ridicarea în continuare a nivelului de trai al oamenilor muncii — țelul suprem al societății noastre socialiste.Realizarea sarcinilor maximale ale planului creează condiții pentru ca veniturile bănești totale ale populației din sectorul socialist să sporească în 1973 eu peste 18 miliarde lei față de anul 1972, respectiv, cu 3.3 miliarde lei peste prevederile cincinalului. In a- nui viitor va continua acțiunea de majorare a salariilor, vor crește veniturile reale ale țărănimii ; pentru acțiunile social-culturale s-au prevăzut fonduri bugetare de 45,3 miliarde iei, cu 12,9 la sută mai mult declt în anul 1972.Eforturile statului pentru creșterea nivelului de trai al populației se reflectă și în prevederile privind sporirea desfacerilor de mărfuri, a volumului prestațiilor de servicii, a numărului de locuințe, precum și In dezvoltarea bazei materiale a învățămîntului, ocrotirii sănătății, culturii.Preocupîndu-se de creșterea veniturilor oamenilor muncii, de îmbunătățirea cointeresării materiale, corespunzător principiilor socialiste de retribuție, partidul nostru veghează, totodată, ca, în spiritul eticii și e- chității socialiste, să fie lichidată obținerea de venituri pe căi ilicite, in dauna intereselor generale ale oamenilor muncii, să fie combătute manifestările de parazitism, tendința de a trăi fără muncă pe seama semenilor, a societății.Plenara Comitetului Central obligă organele și organizațiile de partid, de stat și economice, să transpună în viață cu fermitate prevederile planului pe 1973 privind ridicarea nivelului de viață al oamenilor muncii, asigurînd astfel înfăptuirea politicii partidului și statului nostru de făurire a bunăstării și fericirii întregului popor,
★Plenara consideră că stă în puterea muncitorilor, țăranilor, intelectualilor — români, maghiari, germani și de alte naționalități — strâns uniți în jurul partidului, să înlăture neajunsurile care se mai manifestă, să mobilizeze și mai puternic toate energiile, toate resursele umane și materiale ale țării, pentru înfăptuirea sarcinilor plșnului pe 1973, pentru realizarea cincinalului înainte de termen și Ia un înalt nivel calitativ. Plenara adresează comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din fabrici și uzine, de pe ogoare, din mine și de pe șantiere, chemarea de a contribui cu întreaga lor energie la accelerarea progresului econo- mico-social al patriei, de a lupta cu și mai multă hotărtre pentru ridicarea țării noastre la nivelul statelor avansate, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pă- mintul României.

Ă

Integrarea organică a partidului in viața societății și împletirea tot mai strînsă a activității de partid, de stat, sociale, dezvoltarea continuă a democrației socialiste, proces legic al dezvoltării societății noastre, subliniat cu pregnanță de tovarășul Nicolae Ceaușescu în raportul prezentat Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român din iulie 1972, impun cu necesitate perfecționarea continuă a muncii organelor și organizațiilor de partid, luarea de măsuri politice și organizatorice în vederea participării tot mai active a membrilor de partid, a celorlalți oameni ai muncii la rezolvarea problemelor construcției socialiste, la conducerea întregii vieți sociale, precum și la exercitarea controlului asupra activității unităților economice.In acest scop, Plenara Comitetului Central al P.C.R.
HOTĂRĂȘTE:

I1. Secretarii cu problemele economice ai comitetelor județene de partid și secretarul cu’problemele economice al Comitetului municipal de partid București să fie recomandați spre a fi aleși în funcția de vicepreședinți ai consiliilor populare respective, urmînd să conducă consiliul județean pentru controlul activității economico-so- ciale — organism de partid și de stat al comitetului județean de partid și al consiliului popular județean — și să coordoneze direcția de planificare în profil teritorial.2. Secretarii cu problemele de propagandă ai comitetelor județene de partid și al Comitetului municipal de partid București să fie recomandați spre a fi aleși în funcția de vicepreședinți aî consiliilor populare respective, urmînd a coor'dona secția de propagandă, comitetul de cultu

ră și educație socialistă ți inspectoratul școlar.Pentru coordonarea unitară a activității politico-ideologice, cultural-educative și de învâță- mînt, în birourile comisiilor pentru problemele de propagandă, învățămint, știință și cultură ale comitetelor județene șl » a Comitetului de partid al municipiului București vor fi incluși și reprezentanți ai organizațiilor de masă, obștești, sportive și ai altor organizații sociale, care răspund de aiiivi.a- tea cultural-educativă.3. La municipii și orașele de categoria I, inclusiv la sectoarele municipiului București, secretarii cu problemele economice și cei cu problemele de propagandă ai organelor respective de partid să fie recomandați spre a fi aleși în funepa de vicepreședinți ai consiLîltr populare.4. Secretarii cu problemele muncii organizatorice de la comitetele județene, respectiv al Comitetului municipal București, de la comitetele de partid municipale, orășenești și ale se - toarelor muncipiului București să Se recomandați spre a fi aleși în funcția de secretari ai consiliilor Frontului Unității Socialiste respective.IIîn vederea înlăturării suprapunerilor și asigurării unui control unitar asupra organelor locale de partid și a consiliilor populare, precum și a sporirii eficienței acestuia, Secretariatul C-C. ai P.C.R. va coordona activitatea de control ce se desfășoară de către aparatul C-C. al P.C.R, Direcția Generală pentru consiliile popuiare din cadrul Consiliului de Stat și inspectorii de la Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală.Comitetele județene de partid vor asigura coordonarea unitară a activității de control desfășu-

HOTĂRlREA
Plenarei Comitetului Central al P.C.R. 

din 20-21 noiembrie 1972
cu privire la unele nasuri pentru perfecționarea activității comitetelor județene, municipale 

și orășenești ale P. C. R., a .consiliilor populare județene, municipale și orășenești, 
mounatățirea controlului pe linie de partid și de stat, precum și pentru 

organizarea consiliilor de control muncitoresc asupra activității economico-sociale 
și constituirea comisiilor pe domenii in unitățile economicerată de aparatul de partid si de către ccrpul de inspectcri ai cimitetelcr executive ale consiliilor populare j’JOețer.e.Controlul acu-, itații privind viața internă «ie partid — primirea în partid verificarea cadrelor din nomenclatura organelor de partid, activitatea colegiului. păstrarea și eliberarea documentelor de partid și alte aspecte ale muncii de partid — va rămlne în continuare atribut exclusiv al organelor de partid și aparatului lor.IIIPlenara Comitetului Central Iși însușește în unanimitate 

propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, aprobată de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. privind organizarea în întreprinderile industriale, de transport și construcții, pe șantiere, în întreprinderi agricole de stat si de mecanizare a agriculturii, în institutele de proiectări și cercetări și în alte unități economice a consiliilor de control muncitoresc asupra activității economico-sociale, precum și a comisiilor pe demenii, care vor funcționa ca organisme obștești ale comitetelor oamenilor muncii, sub îndrumarea organizațiilor de partid din unitățile respective.

Constituirea consiliilor de control muncitoresc al activității economico-sociale și a comisiilor pe domenii, va crea cadrul organizatoric mai bun pentru activitatea comitetelor și consiliilor oamenilor muncii în vederea soluționării problemelor tot mai complexe, si totodată de participare mai largă a oamenilor muncii la conducerea întregii activități.Consiliile de control muncitoresc al activității economico- sociale vor ajuta comitetele oamenilor muncii în efectuarea controlului asupra realizării indicatorilor planului de producție, folosirii capacităților de 

producție, calității produselor, respectării tehnologiilor de fabricație.Consiliile controlului muncitoresc al activității economico- sociale vor acționa pentru dezvoltarea unei atitudini înaintate față de muncă, pentru stimularea inițiativei creatoare a oamenilor muncii în îndeplinirea sarcinilor economice și sociale, precum și pentru combaterea manifestărilor de nepăsare. neglijență și lipsă de răspundere. Ele au. de asemenea, sarcina să urmărească respectarea normelor de protecție, și igienă a muncii, întărirea disciplinei în producție, precum și 

orice alte probleme care privesc condițiile și relațiile de muncă din unitatea respectivă.Pe lingă comitetele și consiliile oamenilor muncii se vor organiza următoarele comisii : a) Comisia pentru problemele de organizare a producției și a muncii ; b) Comisia pentru economii și buna gospodărire a unităților economice ; c) Comisia pentru mecanizarea și automatizarea producției ; d) Corni-, sia pentru calitatea producției ; e) Comisia pentru problemele de export-import (la întreprinderi care au activitate de comerț exterior) ; f) Comisia pentru problemele de investiții și dezvoltare (la întreprinderile care au programe de dezvoltare). Acestor comisii le revine rolul de a sprijini, organele colective de conducere a unităților economice și de a conlucra strîns cu serviciile de resort din cadrul acestora in analiza modului în care se îndeplinesc sarcinile de plan, in studierea problemelor ce se ridică in domeniul lor de activitate. in elaborarea și aplicarea măsurilor care se impun în vederea îmbunătățirii muncii și creșterii eficienței economice.în măsura în care este necesar, comitetele și consiliile oamenilor muncii, de comun acord cu organizațiile de partid, vor putea organiza și alte comisii.Se recomandă organizațiilor cooperatiste ca, în cadrul unităților lor economice, să organizeze comisii pe domenii care să aibă atribuții similare cu cele din unitățile economice de stat.In consiliile pentru controlul muncitoresc al activității economico-sociale și în comisiile pe domenii de activitate vor ti cuprinși muncitori cu înaltă, calificare și cu experiență îndelungată în producție, cei mai buni ingineri, tehnicieni, economiști și alte cadre de specialitate membri de partid sau care 

nu fac parte din rindurile partidului. Membrii consiliilor și comisiilor vor fi desemnați de către comitetele sau consiliile oamenilor muncii cu consultarea organelor de partid și vor fi aprobați în adunările generale ale oamenilor muncii, o dată cu alegerea reprezentanților salariaților în comitetul sau consiliul oamenilor muncii din unitatea respectivă. Dările de seamă pe care le prezintă comitetele oamenilor muncii în adunările generale semestriale ale salariaților vor cuprinde și principalele aspecte ale muncii depuse de consiliile de control muncitoresc al activității economico-sociale și de comisiile pe domenii.Consiliile pentru controlul muncitoresc al activității economico-sociale și comisiile pe domenii se vor sprijini în întreaga lor activitate, pe participarea largă a maselor de oameni ai muncii. Ele vor lucra în mod permanent, pe baza unor programe concrete de muncă, acordînd un sprijin efectiv organelor colective in conducerea eficientă a activității economice și sociale.
★Plenara Comitetului Central își exprimă convingerea că aplicarea in viață a măsurilor adoptate va duce la creșterea rolului conducător al partidului în întreaga societate, a capacității organelor și organizațiilor de partid de a rezolva mai operativ și mai competent problemele politice și social-econo- mice cu care sînt confruntate, vor asigura condițiile pentru dezvoltarea mai departe a democrației socialiste, pentru participarea tot mai activă a comuniștilor și a celorlalți oameni ai muncii la realizarea înainte de termen a planului cincinal, la înfăptuirea cu succes a politicii și programului partidului.
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TINERII ÎN FILMUL
ROMÂNESC

NICI MACAR UNUL PE AN filmului de tineret, este aceea formulată de criticul George Littera I „NU s-ar zice că cineaștii noștri care au explorat într-o anumită măsură arii diverse de viață contemporană, au ocolit problematica tineretului. Incursiuni s-au făcut in lumea școlii, a șantierului, a uzinei, a mediului cf adin sau în cel al satului, s-a încercat cuprinderea unei tipologii largi, extinderea observației la vîrste șl condiții diferite, scrutarea a-

30 de filme artistice de lung metraj, din aproape 300 cîte au realizat studiourile noastre din 1949 și pînă astăzi, sînt inspirate din viața și problematica tineretului. Dacă procentul mic, doar zece la sută, declanșează pe drept cuvînt nemulțumiri este cazul să amintim și că din numărul acestor filme doar jumătate —- deci 15 — au satisfăcut, șl nici acestea în între- . , . . _ ___ __________  _gime, exigențele spectatorilor, cestei relații dinamice s-a in- Doar 15 filme, adică nici măcar unul pe an.Adăugind șl faptul că tinerii se constituie ca majoritate în rîndul publicului spectator se înțelege atunci că filmul românesc le-a rămas destul de dator la acest capitol generos.Debutul a fost îmbucurător s filmul regizorului Paul Căli- neseu „Răsună valea", al cărui subiect era inspirat din viața primelor șantiere ale tineretului, mai exact din activitatea constructorilor liniei ferate Bumbești-Livezeni, a fost nu sumai prima producție a cinematografiei noastre dar și primul mare succes public. Reluat nu de micul ecran, la peste cenii de. la premieră, tut observa un patos un romantism autentic pe care trecerea anilor nu le-a atenuat.Și din ceea ce am putea numi succese ale filmului românesc am mai aminti ecranizările : „Străinul", „Diminețile unui băiat cuminte", regizate de Mihail Iacob și Andrei Bla- ?r, ultimul, despre viața tine- ■etului contemporan, tematică omună șl altor filme dintre ■are am putea cita : „Partea ta de vină" (Mircea Mureșan), „Ultima noapte a copilăriei" (Savel Știopu), „Gaudeamus igitur" (Gheorghe Vitanidis), „Decolarea" (Timotei Ursu), „Căldura" (Șerban Creangă). O excepțională realizare „Duminică la ora 6“ (Lucian Pintilie) este dedicată uteciștilor și activității lor în anii ilegalității, temă care- stă și la baza filmului „Canarul și viscolul" (Manole Marcus). Tînărul în războiul antifascist a Inspirat de asemenea subiectele filmelor „Prea mic pentru un război atît de mare" și „La patru pași de Infinit", regizate de Radu Gabrea și Francisc Munteanu.Atîtea cîte sînt aceste filme, ele nu s-au bucurat însă și de o difuzare suficient de lșr- gă și mai ales constantă în rîn- dul spectatorilor tineri, vină ce aparține atît întreprinderilor cinematografice județene, dar și, in special, organizațiilor U.T-C. Care sînt datoare să ceară, să Insiste, să acționeze mai energic pentru popularizarea a- cestor filme, să ceară reluarea lor, și să provoace și să organizeze discuții, dezbateri pe marginea tematicii și ideilor din aceste filme.Comitetele municipale și județene ale U.T.C. ar putea foarte bine să ceară colaborarea distribuitorilor de film pentru organizarea mai susținută, mai frecventă a unor săptâmîni ale filmului românesc pentru tineret, manifestare cinematografică capabilă să stîrnească uri e- cou în rîndul spectatorilor. Este nevoie deci de mai multă inițiativă, de o mai subliniată a- tenție pentru folosirea filmului ca și a altor genuri de artă, în activitatea cultural-educativă.Un capitol mai slab prezentat în cadrul temei cinematografice pe care o discutăm a fost comedia unde cu excepția celor două filme realizate de Geo Saizescu : „Un surîs în plină vară" și „La balul de sîmbătă seara", încercările au consemnat tot atîtea eșecuri : „Vacanță la mare", „împușcături pe portativ", „Vin cicliștii" ș.a.m.d.O părere asupra felului în care apar tinerii în filmul românesc dintre multe cîte au fost exprimate privind temele

treprins dintr-o mulțime de unghiuri. Ambiția e di

socialiste, de mult pe două de- l-am pu- fierblnte,

. le » cerceta fizionomia etică a noii generații, de a descifra o anume viziune asupra vieții, de a pătrunde în universul lăuntric al adolescentului, surprinzindu-se închegarea unei personalități. Filmele cu tineri sint destule. Filmele care meditează asupra existenței lor Sint încă prea puține".Chiar dacă nu credem că „filmele cu tineri" sînt destule trebuie să subliniem că avem cîteva producții care se străduiesc, în proporții și cu rezultate diferite, să „mediteze" asupra existenței tînârului. Este vorba de „Reconstituirea" (scenariu Horia Pătrașcu), „Duminică la ora 6“ (scenariu Ion Mi- hălleanu) și „Diminețile unui băiat cuminte" (s "nariu Constantin Stoiciu), filme distinse cu premii de prestigiu la festivaluri internaționale : „Premiul special al juriului la Mar del Plata — 1966", „Marele premiu al Festivalului filmului pentru tineret, Cannes — 1967“, Pre-

neret, cred însă că aceste propuneri, sau unele dintre ele, mai pot fi reactualizate. Este’ vorba, de pildă, de adaptarea cinematografică a romanului „Toate pinzele sus" de Radu Tudoran, pentru care Paul Că- linescu a realizat de vreo 6—7 ani șl decupajul regizoral, de ecranizarea nuvelei „In treacăt" de Nicolae Velea pentru care există . de asemenea un scenariu regizoral, de „Vilegiatură" pe care autorul textului, Constantin Stoiciu — a cărui activitate de scenarist este dedicată în totalitate subiectelor inspirate din viața tineretului zilelor noastre — a fost nevoit să-1 ofere televiziunii care l-a prezentat sub formă de film... într-o seară de teatru, de scenariul regizorului Andrei Bla- ier după romanul „Derbedeii" de Nicuță Tănase, ca și de cele zece variante ale unui decupaj regizoral după scenariul „Pasarela", scris tot de Constantin Stoiciu, plus scenariul după o piesă de Mircea Radu Iacobah „Visul unei nopți cu viscol". Virgil Calotescu se gînderte la un film „Inspirat din construcția unei șosele montane. Filmul s-ar numi „79 kilometri de bărbați" și ar vorbi despre „o lume aspră, de luptă Incrîncenatîi între om si stincă, între civilizație și sălbăticia naturii, und” condițiile de muncă amintesc de primele șantiere naționale, deși tehnica la zi concurează alături de oameni". Șerban Creangă are două decupaje regizorale pen-

echipa cea mai surbagie, înfiază un copil...".Propuneri neconcretizate,' după cum se vede. Din vina cui ? Idei pentru scenarii care să nu ocolească nici luminile și nici umbrele din viața cea de toate zilele există. Nu există în schimb o reală preocupare sau un interes susținut constant pentru filmul despre tineret.
TINARUL SPECTATOR Șl FIL

MELE DESPRE EL

DESPRE
AUTOEXIGENȚĂ

ACCENTE
Pe scenă, artiștii amatori din Ansamblul de dansuri al tine 

ș râtului din Arad.
Foto t PAVEL, TĂNJALĂ

ANCHETA NOASTRĂmiul „Condurul de aur" pentru cel mai bun scenariu, Gott- waldov — 1967.In rest, majoritatea filmelor cu șl despre tineri au avut un clișeu comun pe care-1 arăta In urmă cu ani revista noastră de specialitate : priviri galeșe, săruturi cu sfieli fotogenice, „poetice" în înlănțuiri hîrjoane printre pomi...Pentru a vedea deosebit de acestea le unui băiat cuminte" să apelăm la una din nenumăratele aprecieri critice. Aceea a lui Florian Potra : „Diminețile u- nui băiat cuminte" e bogată în momente sugestive, puțind servi — și cred că fără exagerare — la o vie ilustrare * acutei definiții date de Marx muncii sociale în cadrul istoric at industriei, considerate „cartea deschisă a forțelor eseațiale ale omului, psihologia umană in prezența ei sensibilă". Grea s-ar fi putut găsi o formulare mai mărinimoasă pentru a cuprinde și zbuciumul tăcut, „in- troversiunea" lui Vive, si vitalitatea expansivă a lui Fane, și veleitățile lascive ale lui Ro- mache și înțelepciunea simplificatoare a „bătrinului" Cioba. și inteligența instinctivă a Marianei, și susceptibilitatea amară a inginerului Ștefan. Pe scurt, marele șantier cu locurile sale de muncă, de odihnă, de cultivare și divertisment, pretutindeni bătind inimi vii „prezențe sensibile ale psihologiei umane"........ Diminețile unuibăiat cuminte" este un film bun, viu, interesant, care ne dă senzație, poate incă nedeslușită a unui început de nou anotimp pentru cinematografia noastră de nouă etapă". Aceasta era în 1967. Pasului făcut atunci nu i-au mai urmat, din păcate, de- cît încercări nereușite.

de mflni,ce a avut„Dimineți-

tru o comedie și un film de dragoste, „Banchetul" si. respectiv „Surpriza", iar l'imotei Ursu are de patru ani un scenariu scris împreună cu Adrian Dohotaru, „Septembrie", gata să Intre în producție dar s-a amînat. Pe cit timp ? de>ce ?în sfîrșit, Dan Pița și Mircea Veroiu au propus două scenarii, „Pădurea" sî „Scaunul alb" ai căror eroi sînt tineri si ale căror subiecte vorbesc desore drepturile și Îndatoririle rilor.Desigur nu putem afirma că toate aceste scenarii si propuneri înseamnă tot atîtea filme valoroase, nu putem să facem o pledoarie pentru eie etit timp cit nu le cunoaștem dar credea» că fata de acest roîon d» intere* din partea crama* jar al scenariștilor recasciritaaea o-

Era
Si

e-

Desigur, sondajele în rindurile spectatorilor confirmă dorința lor de a vedea filme inspirate din viața tinerei generații. Am ales de aceea doflr două păreri ale Unor tineri spectatori toana; pentru că ni s-au părut a fi cele mai cuprinzătoare :„Toate filmele sint pentru tineri în sensul că ele se adresează înțelegerii și judecății noastre, morala lor imediată, ca și cea artistică ajntindu-ne să cunoaștem mai bine ți lumea in care trăim și pe noi Înșine. Asta nu înseamnă că nu ne interesează in mod direct, in primul rind. filme ai căror eroi sint de-o virsță cu noi. Filmele noastre cuvinte care s-au mai spus, ocolesc, iar cînd nu ocolese se apropie cu o Inexplicabilă timiditate de tinâra generație. Eu na pot să înțeleg de ce ecranul nu poate „găzdui" cu sinceritate *1 responsabilitatea presei și televiziunii problemele noastre! Xu ne referim la „cazuri* spinoase pentru simplul motiv că nimic nu ni se pare mai spinos, mai dificil. mai revelator decît alegerea drumului in viață, integrarea noastră in societate. Acesta este un lucru foarte important, gras aș zice, și unde, ca In armată la geniști. nu se poate greși deci t o singură dată. Eu imi paa întrebarea : de ee oare există atit» incredere in noi ciad al se dau pe miini mașini și aparve complicate la care lucrăm dar aceeași incredere ne este refuzată prin absența noastră și a întrebărilor și răspunsurilor pe car? le căutăm din filmul românesc • Oare ne reprezintă ma> bine oentru noi și mal comod pentru realiratori ..problematte»* superficială a orchestrelor de muzică ușoară ea ia -Ctateeeăe mării" ? (Totr.°s«i Emil. stadeat anul V, Facultatea de stomatologie București)...Filmele d» tio-ret «iot rite stat. patine, si sânt rm siac. rind mai aproape, riad mai departe de preocupările aaactre. Ce-i de flewt • Printre atlete m propaae ap’ieam mat ranjoată «-o mal os' ti gneroeătata a iâe® ea ttaerii regunei să fia prtmâ
far aweaen filase. N‘c de alta dar ti ai ta acta mai proaspătasupra teocratici ier. rino<e diaăaatra" prabltmrii tinerei geace atu". zCoezstaatin Tmpa. —e*odfist. Casa de cultcră a sec- taraha T. Seran-efub).
CE FUME DESPRE tineii vom 

VEDEA ?

REGIZORH Șl SCENARIȘTII PRO
PUN, SPECTATORII AȘTEAFTA...Dacă fluctuația cadrelor de conducere a studiului București nU ne permite să aflăm de ce au fost respinse multe propuneri de filme pentru ti

pliant"—).Dintr-o buni inițiativă gnzri- reaaci a revistei „Cînemz- snai mulți reporter; au povestit cite un subiect de film după un tact pe care l-au întilnit in viață. Cităm dintre ele pe ce! care vorbește despre viața tinerilor de pe șantiere : .44 constructori de la Porțile de Fier care locuiesc intr-un dormitor al burlacilor.

Casele aoastre de filme recent IsfiiPtate aa aa ta tncru pe pla- tmark dm cele 25 cite trdxLe să realaete. ă=ot trei F.îme despre -ere*. Eate vorba de -Șapte xBc* trecizor Mzrcea Veroiu). de o romec.e după un scenariu de Im Biâeșu, pe care o regizează Andrm Cătălin "Băleanu și de uș fim .Dragostea incepe ■riaeri". pa care o realizează Virgil Calotescu- Ceea ce ni se rare foarte puțin. Rămin atîtea r atîtea proiecte intr-o perpetuă _draca/.le*. cinoaștii propun subiecte, spectatorii așteaptă filme. Pisă atunes ecranul își revendică tânărul personaj care în loc să devină personaj priori Dai al filmului românesc rămîneiacă uitatul cinematografiei noastre, Cine-i ocupă locul ?
TUDOR STANE8CU

------- ---- -----------------

ÎN „SClNTEIA TINERETULUI^
Sâ-și facă și proprietate 
personala, dar de ce în 
curtea școlii ?Socotind juste obiecțiile din articolul cu acest titlu publicat in ziarul nostru din 14 septembrie. Consiliul popular al municipiului Brașov ne comunică : ..Suprafața ce urmează să fie cedată Școlii generale nr. ÎS reprezintă circa 2 700 mp. în compensație cu documentația întocmită, școala urmează să primească o suprafață de 2 l°0 mp și «int prevăzute sumele necesare refacerii imprej- muirii și a platforme: asfaltate pentru sport". Pină aici toate bune. ș. am fi salutat a- ceste măsur: dacă n-am fi aflat de la Inspectoratul școlar al județului cum stau lucrurile la ora actuală. In răspunsul prun-t se prec^eazâ : „in ve- ferea Întregirii curții pe latura de vest, se repartizează școlii o suprafață de 2 000 mp (mai m:câ decît cea afectată) folosită in- prezent de baza de apro- vizionar* și desfacere Cluj". O reaoivare teorertcă. Cui folosește ? In nic un caz elevilor, tu niă un caz procesului ins- tmctîv-eduoîîv.
Acceptă logica, dar le 
convine situațiaPtet.-.em din rlspunzul trimis ie Oficiul juridic arbitraj al Mir.irteruhu Turismului ur- ; ..Conducerea Mî- ssserulu: Turismului a analizat » COT-Vatat lîp-sa beșe- '.egale ca Oficiul ju- deceep de turism .Brașov șă ie Tur.f-r. ;i intau Tuseret suma de • JTI.• le. Perceperea unui cc- •curioc este justificată numai te oazu- mc OJ.T. Braaosr m- urXazt abfcaeree de ser- snec. cazare, masă tor. ta baza zxteriajă ied t-rarfcaepex*iite ■. sas arger za;i.. ia speță, ♦emrj&.te ac fast as.gu- rate ta faza materia-â a OJ.T. Drasev șs ea atare acesta a beneficiat de realizările respective. De asemenea, solicitarea OJ.T. de a 1 se achita cota de asigurare de 1 la sută ar fi fost Întemeiată numai in cazul ex-cursiilor ee le-ar fi organizat cu turiștii rarea operlnd 'numai în cazul accidentelor in cursul acestora". Sintem. de a- semer.ea. informați eă s-au dat indicații OJ.T. Brașov să-și retragă acțiunea, cu adresa nr. 162« 545/1972.
Cine n-a auzit clopoțe
lul ?Revenim la acest articol In- trucît am socotit un exemplu pozitiv modul In care inspectoratul școlar al județului Vrancea a rezolvat problemele ridicate tn ziar. In răspunsul primit se precizează : „Pentru Doina Dudău profesoară la Liceul economic și Cezar Dobres- cu profesor la Liceul pedagogic

din Focșani, comitetul executiv al municipiului le va repartiza cîte o garsonieră pînă ia 1 noiembrie 1972. Pentru tinerii absolvenți repartizați în Focșani, a fost planificată o repartiție de locuințe ce urmează să fie pusă în aplicare. Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Vrancea, a dispus, de asemenea, ca in comune conducerile locale să ia toate măsurile pentru asigurarea unor condiții corespunzătoare pentru cazarea noilor absolvenți". Din păcate lucrurile nu s-au a- deverit. Sintem în 23 noiembrie și cei doi profesori sînt tot fără locuință. Iar răspunsul primit depășește limitele formalului. Socotim că asemenea procedee trebuie sancționate ca atare. Ca să se facă lumină !
Mare lucru nu mai este 
de făcut, cîteva etaje, 
un acoperiș și eventual 
parterulConducerea întreprinderii de construcții industriale și montaje din Brașov, prin ing. Nicolae Zara, director tehnic, ne asigură că 1^ termenul planificat tinerii de la Uzina de autocamioane Brașov vor deveni locatarii căminului destinat nefamiliștilor. „Stagnarea, la un moment dat a lucrărilor — se arată in răspuns — s-a datorat faptului că la săparea fundațiilor pentru cămin s-au găsit infiltrații de ape meteorice care nu s-au putut constata la proiectare. Lucrarea a trebuit să fie întreruptă pentru ca proiectantul să dea soluția potrivită pentru înlăturarea im- l edimrutulul si modificarea izolației la fundații.Impedimentul fiind depășit, l uci ar ea »-a reluat și la aceasta iată mentarea eiemeiiteior «Tegie-e este în cur*, urmînd ca picta la finele anului căminul să fie dat in folosință".

Redactorul rubricii :LIDIA POPESCU

> Aere un mod atît 
x de interesant și i- 
■> nedit de a refuza, 
x orice și întotdeau- 
D na, încât rămîi de 
x fiecare dată mut de 
•> surpriză. Surpriza
< este, și ea, atît de
> puternică, incit în 
X primele momente
> nici nu știi ce să 
X faci: să te superi 
■> că ai fost refuzat
< subtil, sau să-i
> siringi pur și sim- 
X piu mina, entuzias-
> mat de originalita- 
X tea procedeului. Iar 
7 pină ce te dezme- 
x ticești, 
■> deja, el 
' luindu-ți 

■> drept acceptare,
De fapt, m 

ăhit

fi-a strîns 
fie, mina, 

tăcerea

m-am 
grăbit oarc- 

cu concluziile

>
7,

cam 
cum 
și judecățile de va
loare, schimbînd 
mai mult sau mai 
puțin însăși ordinea 
argumentelor. Pînă 
să ne dăm noi sea
ma că atitudinea 
lui nu era, în fond, 
decît același refuz, 
vechi d„ „...d 
mea, 
”nu“ ------ . r ;
că numai învelișul 
îi strălucea altfel, a 
trecut destul de 
multă vreme. Zale ți 
săptămlni, și, poate, 
luni de-a rîndul, 
noi ne-am închipuit 
că, dimpotrivă, 
comportarea lui 
dezvăluie o înaltă 
și o principială... 
dar observ că iarăși 
mă grăbesc să trag 
concluzii fără să fi 
așezat premisele. .

11 chemi, de e- 
xemplu, sau te duci 
la el și îi spui:

— Știi, am avea 
nevoie de un mic 
referat, ori, dacă 
vrei, de o mini-con- 
ferinfă, mă rog, 
zi-i cum vrei, dar 
ne trebuie, știi.„

Te pricește

de cînd lu- 
cu același 

în coadă, și

« Te privește a- 
>> tent, de jos în sus, 

fneurafindu-te:
— Și cam despre 

<< ce ar fi vorba ?
>> — Așa ș» pe din
te colo, despre cutare 
>> și cutare, te repezi

(Urmare din pag. I) 
vorbim implicit și despre acei 
tineri de mîine, tinerii care au 
bătut astăzi la porțile școlii 
profesionale.
UZINA ARE PEREȚI DE STICLA 

COLORATA
O vedem din tren. Cu pe

reți ce aderă la arhitectura 
modernă, cu un pod-intrare 
(o curbă grațioasă de beton 
aruncată peste calea ferată) 
fără fum, fără miros. în ha
le, multă ordine, culori care 
odihnesc ochiul (o scară inte
rioară este placată cu cera
mică gri și bleu punctată in 
brun) curățenie, ordine (in 
secțiile de prelucrate stocurile 
de piese neprelucrate sint a- 
șezate in navete speciale) și 
nici prea mare zgomot. Exis
tă, sigur, și ateliere unde 
vergelele lungi de oțel care 
sint prelucrate se învîrtesc 
continuu izbind pereții unor 
inele-tuburi care le susțin. 
Cineva a avut însă ideea să 
căptușească aceste tuburi cu 
un strat de nisip. Ideea a fost 
îmbunătățită in colectiv și as
tăzi și aici a fost atenuat 
zgomotul. Și tot așa putem 
vorbi despre mașinile de înal
tă tehnicitate, cu manete și 
butoane delicate, cu aparate 
electrice și electronice care 
sensibilizează atenția omului 
de la comandă, despre benzile 
de montaj unde muncitorii 
folosesc instrumente dinamo- 
metrice ușor de mînuit și 
plăcute la vedere.

Uzina are și un nume. Pro
dusul ei principal: pompa de 
injecție care este inima mo
toarelor cu motorină de la 
tractoarele de la Brașov, de 
la locomotivele Diesel, de la

noile autocamioane etc. La 
inginerul Mihai Cantoreanu 
în birou, înainte de a afla că 
uzina era o făbricuță care 
producea înainte de război 
cuie și șuruburi, înainte de a 
nota despre cele două licențe 
străine asimilate astăzi — una 
poartă numele celebrei firme 
Bosch — și despre gradul de 
tehnicitate pe ramura indus
trială, am reținut întimplător 
o discuție despre prețul în 
dolari și lire sterline a unor 
produse fabricate aici.

Uzina are deci un nume in 
țară și peste hotare.

Uzina are și un viitor pre
cis conturat : se dezvoltă. La 
Breaza se construiește o nouă

OAMENI Șl RELAȚII DE MUNCA
Nicolae Dogaru este unul 

din cei 4 frați care lucrează 
în uzină. In atelierul automa
te are în primire o mașină 
care aruncă cu viteză bolțuri 
de oțel. Le măsoară cu grijă 
și din cînd in cînd mai potri
vește jetul de ulei ce răco
rește vîrful cuțitului așchie- 
tor.

— Piesele acestea pleacă 
mai departe, ajung și pe la 
frații mei. Acasă mai discu
tăm seara : „Nicule, mă în
treabă cel mare, lăcătușul, 
cite norme ai făcut astăzi ?“ 
Vă dați seama că nu pot să 
fac mai multe norme dar a- 
ceea pe care o am mi-o inde-

arn dat de cîteua ori la facul
tate, am făcut pe suplinitoa
rea în înră;ămint. Nu știu 
cum să vă explic, abia aici 
mî-trm ciftigat încrederea in 
mine. Sintem privite cu sim
patie, oamenii ne ajută. Ob
servați, Maria Ilie spune sin
tem fiindcă anul acesta uzina 
a angajat circa 70 de absol
venți de liceu, marea majori
tate fete. Le-am întilnit la 
mașinile speciale de rectificat, 
mașini de înaltă productivita
te, le-am întilnit la montaj. 
Intr-un atelier micuț, două 
tinere, Elena Bogdan și Scar
let Georgeta, aveau în grijă 
trei mașini semiautomate.

— Știți că valoarea acestor

Atit despre absolvenții de 
liceu. L-am rugat pe șeful 
serviciului personal al uzinei 
să-mi spună ceva și despre 
muncitorii care au venit din 
școala profesională, cei care 
au o calificare mai mare și 
execută munci mai complexe. 
Modul in care au fost primiți 
în uzină, repartizați pe ma
șini, cum li s-a asigurat front 
de lucru continuu, este rele
vat de următoarea statistică :

Să-i luăm pe cei din anul 
trecut. Am primit 100 de mun
citori și nici unul n-a plecat 
pînă astăzi din vreo pricină 
oarecare. Ciștigul lor mediu 
pe luna septembrie, ultima 
lună pe care noi am contabi-

CLIMATUL MUNCII
platformă industrială in care 
se vor instala două secții : 
prelucrări de precizie și apa
ratură hidraulică. Colectivul 
uzinei se va mări cu 1 000 de 
muncitori, va spori producția, 
vor apare noi sortimente.

— Dar de ce la Breaza a- 
ceastă nouă construcție și nu 
aici lingă uzină ?

— Din două raționamente. 
De la Breaza avem aici 1 000 
de oameni; le vom duce u- 
zina în localitatea lor lichi- 
dînd oboseala navetei. Cel 
de-al doilea motiv este acela 
că și localitatea Breaza trebu
ie ridicată din punct de vede
re economic.

Cuvintele : ducem uzina IĂ 
oameni, sună a poem. Adevă
rat și frumos.

plinesc și o și depășesc une
ori cu cîteva zeci de procen
te. El în schimb reușește să 
facă cîteodată și două norme 
— e cel mai bun dintre noi. 
Cînd mă întreabă cineva cu 
cine sint în întrecere socialis
tă eu spun fără nici o glumă : 
cu fratele meu !

Maria Ilie, absolventă de 
liceu, s-a angajat în uzină cu 
3 luni în urmă. Ciștigă deja 
peste 1 400 lei lunar. Cele 
două mașini pe care le are în 
primire strălucesc de curățe
nie ; mînuiește cu iuțeală și 
chiar cu o anumită grație 
manete și butoane placate cu 
plastic colorat.

— M-am obișnuit cu mași
nile, îmi place ceea ce fac. 
Pînă a mă hotărî să vin aici

mașini depășește un milion ?
— Știm, dar dacă oamenii 

au avut' încredere in noi lu
crăm astfel incit să nu ni se 
reproșeze nimic !

De fapt nu numai că nu li 
se reproșează ci, dimpotrivă, 
ele și alte colege de-ale lor 
sint lăudate. loan Avram, 
maistru principal de la mon
taj, îmi spunea arătîndu-mi 
conveierul de-a lungul căruia 
lucrau mai multe tinere.

— Sint 19 absolvente. Să 
montezi o pompă de injecție 
care are mecanisme de fine
țea bijuteriilor, este o treabă 
foarte delicată. Fetele se pri
cep mai bine la așa ceva de- 
cît. băieții și sint încântate că 
fac un lucru de mare răspun
dere.

lizat-o la cei 100 de tineri, a- 
proape că atinge ciștigul me
diu al muncitorilor, calculat 
pe uzină. Aș adăuga că ne 
îngrijim totodată și de inte
grarea celor care acum sint 
în ultimul an la profesională. 
Sint repartizați pe mașini, li 
se dă de lucru.

Afirmația am verificat-o 
prin Nicolae Țacă, elev anul 
III la frezori și prin Vasile 
Bodea tot anul III la rectifi
catori. Pe ultimul l-am găsit 
discutînd cu „profesorul" său, 
un lucrător cu cițiva ani mai 
mare. Răduși Ilie tocmai ii 
arăta cum trebuie să mînu- 
iască aparatul de control pen
tru a-i proteja buna funcțio
nare.

— Dacă aparatul comite o

tu, ademenit de în
curajarea lui. Insă 
deodată U vezi cum 
rămâne gînditor, sau 
poate mai mult, co
pleșit Stă așa un 
minut, două, oinoi, 
cu umerii striviți 
de o povară invizi
bilă, și după ce 
vede că tu tot nu 
îndrăznești să-i tul
buri tăcerea, oftea
ză, îndelung, înțe
lept :

— Și tocmai la 
mine te-ai gîndit ?

— Da, mi-am zis 
că tu...

— Co mp l ic a- 
tă treabă. 
complicată.

— Păi tocmai 
de-aia ți-am și...

— Da, dar îmi 
pare rău. E atât de 
complicată, incit 
mă îndoiesc că aș 
fi în stare s-o fac. 
N-am pur și simplu 
încredere.

Acesta este mo
mentul surprizei: 
te cotropește din- 
tr-odată senzația că 
ai fost îmbrîncit, 
pe la spate, îfi mij
locul lacului și toc
mai acesta este e- 
fectul pe care con
tează el. Nu te lasă 
deloc să-ți revii și, 
in vreme ce abia ai 
ieșit deasupra, or- 
bif de apa intrată 
în ochi, încercînd 
zadarnic să scuipi 
cîteva înghițituri a- 
lunecate de mult în 
stomac, îți retează 
cu totul orice in
tenție de replică :

— E un subiect 
mult prea impor
tant și dificil ca 
să-l dai pe mina 
oricui. Eu unul nu 
mă simt în stare de 
o treabă atît 
pretențioasă, 
ce s-o dai

Prea

de 
Și de 
unuia 

căruia nu știi dacă 
n va ieși, cînd poți 
r-o dai altuia în 
care să ai mai mul
tă siguranță ?

Urmează strânge
rea de 
dispare, 
pari.

Ți se

mină. Și
Sau dis-

înttmplă

lui 
exi- 
mă i;

așa o dală, de două 
ori, de nouă ori și, 
bineînțeles, treptat, 
pentru că îți mai 
vîjîie încă în urechi 
apa în care ai fost 
azvîrlit, începi să 
crezi că așa e. 
Cum o să dai unui 
om ceva peste pu
terile lui, doar toa
tă lu/mea știe că 
sarcinile potrivite 
trebuie date și u- 
nor oameni potri
viți ! Poți să faci o 
asemenea greșeală 
cu el ? Poți, dar e 
mai bine s-o oco
lești ! Și încerci a 
doua oară, cu alt
ceva mai ușor și 
din nou te lovești 
de atitudinea 
inflexibil de 
gentă: J4u
pricep la așa ceva. 
N-am mai făcut ni
ciodată. Dacă dau 
greș ?“ Și încerci a 
șaptea oară, sincer 
preocupat să gă
sești ceva pe măsu
ra lui, însă se vede 
treaba că măsura 
asta îi venea bine 
pe vremea când era y 
copil fiindcă de A 
fiecare dată moți- y 
vul e același: „De V, 
ce să facem expe- <■ 
riențe numai de >' 
dragul experienței ? y 
Dacă putem merge z 
de la început la si- v 
gur, ce rost are să 
deschidem și alte <• 
poteci inutile ?" z

Pînă cînd, în- V 
tr-o hună zi, înce- z 
pem în sfîrșit să << 
înțelegem și ne pu- £ 
nem, abia atunci, y 
întrebarea pe care ?, 
ar fi trebuit să ne-o y 
formulăm mai de z 
mult: dar noi, cei- y 
lalți, am făcut mă- 
car o dată încerca- << 
rea pînă la capăt ? 5, 
Aș fi tare curios << 
să-l văd cum va z 
reacționa în clipa << 
cînd i se va spune: z 
,. Vri-i nimic, de 
data asta rezolvă >1 
totuși ceea ce te-am y 
rugat. Vrem să ve- z 
dem cu adevărat ce << 
poți și ce n«“. zD. MATALA «

ECONOMIA DE MATERIALE
(Urmare din pag. I)

duc la obținerea unor valo
roși înlocuitori destinați in
dustriei ușoare. Pe baza stu
diilor noastre efectuate împre
ună cu Institutul de cercetări 
textile a intrat recent în 
funcțiune fabrica de texti
le nețesute din Bistrița. 
Producția ei are la bază di
feritele deșeuri din industria 
textilă-bumbac, in, lină, fibre 
sintetice precum și deșeuri 
textile colectate de către 
D.C.A.. Articolele produse aici 
înlocuiesc importante cantități 
de fire și țesăturh Astfel, folo

mică eroare de cițiva microni 
pînă să prinzi de veste ai re- 
butat un set întreg de piese. 
Sigur, există un procent ad
mis de rebut dar de ce să 
pierdem aceste piese ?!

Am reținut alături de a- 
ceastă întrebare relatarea in
ginerului șef adjunct cu pro
ducția.

— Venise la mine un recti
ficator. Omul lucrase la Bra
șov, dar locuia let Comarnic. 
In uzina lui\ făcea arbori co
tiți, operație de mare finețe 
așa că am socotit un câștig 
pentru noi transferul său aici. 
I s-a dat o mașină modernă 
de înaltă productivitate dar 
iată că după un timp a soli
citat să plece înapoi la Bra
șov. Am discutat despre una, 
despre alta și pînă la urmă 
am aflat motivul real : „Nu 
zic că noi, la Brașov, ședem 
pe lingă mașini și ne mingî- 
iem mustățile, dar aici la 
dumneavoastră se lucrează 
piese mici, mărunte, lucru mi
gălos, care cere mare atenție. 
Ai lipsit un minut-două de 
lingă mașină să fumezi o ți
gară, ai pierdut serios din 
normă". I-am înțeles păsul — 
pentru el era acum greu să-și 
schimbe stilul de muncă — și 
i-am aprobat transferul îna
poi. Drept vorbind de unul 
ca el nu prea avem nevoie.

Iată deci ce și-ar mai dori 
sau mai bine zis ce trebuie 
să-și dorească cu ardoare un 
tînăr din această uzină. Să fie 
altfel decât acest muncitor. U- 
zina oferă condiții bune, cli
matul muncii este favorabil, 
dar toate acestea implică și o- 
bligații mari.

sirea textilelor nețesute ca su
port pentru materialele hidro- 
izolante, ca înlocuitor al pîn- 
zei de iută, va aduce o econo
mie anuală de 2 400 tone iută 
—• material care în prezent se 
importă.

în domeniul producției de 
încălțăminte, pe baza proiecte
lor noastre, se va trece la in
troducerea prefabricatelor 
pentru tălpi, tocuri, lanțuri 
etc. Prin aceasta se va realiza, 
paralel cu o creștere a pro
ducției — cu 33 la sută față 
de cea prevăzută pentru ac
tualul cincinal — și o reducere 
a consumului de materiale de 
5—6 la sută. Aceasta fără a 
mai vorbi de creșterea cu cir
ca 12 la sută a productivității 
muncii, iar la unele operații, 
în întreprinderile de produ
cere a pieselor prefabricate 
chiar cu 300 la sută. In sfîrșit, 
tot în domeniul încălțămintei, 
specialiștii noștri au abordat, 
în colaborare cu cei de la In
stitutul de cercetări textile și 
de la Institutul de cercetări 
pentru pielărie, cauciuc și 
mase plastice, problema obți
nerii in țară a pielii sintetice. 
Prin rezolvarea și aplicarea 
acestei teme s-ar putea obține 
o reducere a importului de 
circa 6 000 tone piele crudă 
anual.

Ing. EDMOND REICHMAN, directorul adjunct științific al Institutului de cercetări și proiectări pentru celuloză și hîrtieActivitatea de cercetare efectuată în institutul nostru în colaborare cu întreprinderile sectorului industrial urmărește permanent lărgirea bazei de materii prime, extinderea posibilităților de utilizare a materialelor auxiliare din producția internă, diversificarea sortimentelor de produse papetare, valorificarea subproduselor, îmbunătățirea tehnologiilor.în aceste domenii de mare actualitate economică au fost întreprinse cercetări privind asimilarea fabricării în țară a celulozelor speciale, destinate pro

ducerii, diverselor sortimente de hirtii și cartoane tehnice, fabricarea de hirtii înnobilate, destinate ambalării produselor alimentare și industriale, prin utilizarea de hirtii suport și de materiale de tratare din producția internă. Au fost întreprinse cercetări pentru obținerea diverselor sortimente de hirtii filtru, pentru aerosoli și diferite fluide, pentru realizarea în țară a materialelor de înclelere în masă la suprafață, pentru hîrtii jp scris și tipărit, cartoane etc., precum și pentru valorificarea de subproduși prin punerea in valoare a deșeurilor de fabricație, respectiv obținerea de furfurol. produși pe bază de lignină etc. Prin valorificarea in producție a acestor studii se estimează o reducere a importului cu circa 11 000 000 lei valută anual.O altă grupă de cercetări urmărește reducerea consumurilor de materie primă, problemă de mare interes pentru economia noastră în etapa actuală. In a- ceastă dirpeție aș cita cercetările privind recuperarea materialului fibros din apele reziduale. Se știe că la obținerea diferitelor produse celulozice și papetare se folosește o mare cantitate de apă. Aceasta preia o parte din fibrele lemnoase. în funcție de tehnologie — deci diferit, de la fabrică la fabrică — procentul, acestor pierderi poate ajunge la 5 la sută din întreaga cantitate de lemn folosită. Iată de ce cercetările noastre vizează în prezent recuperarea unei cantități cit mai mari de material lemnos din aceste ape.în aceeași direcție a economiei de material lemnos sînt îndreptate și cercetările pentru înlocuirea, în procesul de obținerea hîrtiei, a semifabricatelor fibroase ca celuloza și pasta mecanică prin maculatură. în țara noastră recuperarea maculaturii atinge un procent relativ scăzut, de 16—18 la sută în comparație cu 30—35 la sută cit se înregistrează în alte țări. Pentru remedierea acestei situații au fost începute studii privind procedeele de tratare, descernelizare și înnobilare a acestei prețioase materii prime.Prin aplicarea acestor cercetări se va obține o economie a- nuală de 50—60 000 mc masă lemnoasă, ceea ce reprezintă un spor de producție de aproximativ 10 000 tqne semifabricat^ fibroase pe an.
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CRONICA BAZA TURISTICA A TINERETULUIU.T.C
PREZENTĂM

accl- Vom

e pe

SĂ dePENTRU 
RADIOAMATORI

mai 
ce-

Georg genera' și dr- general
■ezent sado-

L.tcSS 
oardei:»

sta-? PC ?3.ÎZ2dis maiimpui concursului se urmărește realizarea de legături radio intre stații aflate la

eoagocsee Laborare cu țară, are ructură orei ; îmoăr- uă momen- — In care n mod in- ate de ob- tare și desco- elor cuprinse — de sintetizare a rezultatelor obținute de școlari. Elevii Iși însușesc astfel : un.oștir.țele lucrind cu ele. In ateliere-școală, in laboratoare și cabinete de clasă. în felul acesta profesorul devine principalul consultant și colaborator al muncii independente elevilor.

TELEGRAMETovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, dului Comunist Român, președintele publicii Socialiste România, a primit din partea tovarășului TODOR JIVKOV, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, următoarea telegramă ;Stimate tovarășe Ceaușescu,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, al Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, al familiilor celor care au decedat în catastrofa aeriană de pe ruta Burgas-Sofia, precum șl în numele meu personal, vă muițumes- cordial pentru condoleanțele sincere și compasiunea profundă ■ pe care ni le-ați adresat în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al Rem. Socialiste România și din partea dumneavoastră personal.Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea lui RICHARD NIXON, următoarea telegramă :Stimate Domnule Președinte,Doresc să-mi exprim cea mai profundă recunoș' mesajul Dumneavoastră plin de atenție în legătură cu ne: mea ca președinte al Statelor Unite.Sînt ferm convins că datorită progresului pe care tf. ’.-an realizat In«reducerea încordării internaționale in dec :rs ■. a-,.. trecut, avem acum cel mai bun prilej după a! dctlea răzts?: mondial să edificăm o nouă structură de pace trainică te.Nădăjduiesc în continuare să acționez împre: neavoastră și cu alți conducători din lume -ez acestui țel măreț.Președintele Consiliului de Stat al Republic : Soria!;’"* România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea regelui GUSTAF ADOLF, următoarea telegramă :Adresez Excelenței Voastre cele mai sincere mull amabilele felicitări trimise cu ocazia zile: — ele de preună cu cele mai bune urări de prosperi Republicii Socialiste România.
Miercuri dimineață. Ion Păta"., vicepreședinte al Consiliului d» Miniștri, ministrul comertulu' exterior, a primit pe prof H Langman. ministrul afacerilor economice al Olandei, care face o vizită în țara noastră.La întrevedere a fost prezer.- Constantin Stanciu. adjunct ai ministrului comerțului exterior .A fost de față Pieter V Putman-Cramer. ambasadorul Olandei la București.Cu acest prilej au fost abo: date probleme privind de: rea pe mai departe a re economice bilaterale și d perare între România și Oia:Miercuri a sosiRobert Poujade. ministru delegat De lingă primul irirustru a'. Franței, însărcin naturii și a me rător, care la i liuiui Național pen Tehnologie și a C tional al A în țara noLa sosire țepeni, oaspetele de Ioan l Consiliului Știință și Te Iorgulescu, președ liuiui Național alA fost, de asem Francis Levasseur rul Franței la Bu

de față V. L Droz- ambasadorul Uniunii Sovietice la Bucu cești, și membri a! ambasadei, șefi ai unor misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic.

CISME CA’N... „LACUL BEDELOR"Doriți ceva haine o pereche de cis„Lacul lebedelor" ?Am șl eu ceva pentru dumneavoastră, un mantou cu față dublă, niște fulare de mătase a’ntUa. replică — pentru a nu rămlr.e prejos cu „reclama' — lălăit tînăr.Scena se petrecea la țul unei străzi, unde cetățeni ce treceau col- unor prin preajmă li se promiteau, In schimbul unor aconto-uri grase, diverse obiecte de îmbrăcăminte de proveniență străină. „Distribuția", în ordinea ieșirii din scenă, și... intrării In arest : Valentin Dinu și Vasile Predoiu, ambii tineri si— fără ocupație. Nu ne îndoim că, acum, cei doi vor primi o pedeapsă pe măsura excrocheriilor comise. dar. In același timp, și un serios avertisment In măsură să-i determine renunțe la acest mod viață parazitar, rușinos.PE 4 ROȚIvăzut autoduba 1764, gonind cu pe șosea, nu
ENIGMACine ar fi cu nr. 21 B toată viteza , s:-ar fi putut închipui, desigur, râ la volan nu s-ar a- Ba un șofer in deplinătatea capacităților impuse de circumstanță. Și totuși...O oatrulă a miliției a dezlegat enigma. Dumitru Do- dan conducea, deși se găsea influența alcoolului.

Sancțiunea administratăprompt (1 000 lei amendă și suspendarea permisului de conducere) sperăm să-1 pună pe gînduri. Mal bine mal tîrziu, dectt... prea ttrziu !ATERIZAREA PE.. LIPSCANI— E drept, am mai furat ți portofelele altor cetățeni, mărturisește, în numele „r chipei", I. Costache.într-adevăr, cei trei tineri I. Cpstache, J. Arsene și F. Istrate au pornit din Focșani, unde nu aveau nici un loc de muncă (își făcuseră o „ocupație" din a refuza, In serie, orice ofertă), spre București, în căutare de chilipir și învîrteală. „Aterizarea" au făcut-o pe strada Lipscani, unde au început— profitînd de aglomerație— să subtilizeze diverse sume de bani din buzunarele trecătorilor. Programul de după amiază a cuprins „o- perațll" similare, efectuate la magazinul „Victoria". Aici însă au fost depistați operativ .Tot operativ au mărturisit șl cum și-au petrecut dimineața. Cei trei vor rămîne în continuare, pentru un timp, împreună...IN CURÎND, amănunte..Fotoreporterul nostru a surprins sîmbătă 11 noiembrie, la ora prînzului, pe șoseaua București-Buftea, a- cest instantaneu. Care să fi fost cauzele acestui dent de circulație ? prezenta, in curînd, amănunte în această privință.
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Miercuri la amiază. Kronawitter, pr-mar-: al orașului Munchen. Werner Marzin, director _ _______al Administrație: tîrgurilor din Munchen, care se află într-o vizită in țara noastră, au făcut o vizită primarului general a! Capitalei. Gheorghe Cioară.Au fost prezenți Erwin Wickert, ambasadorul R.F. maniei la București, și ai ambasadei.
★

a Ger- membr
orașuluiPrimarul general al Miinchen. Georg Kronawitter, și dr. Werner Marzin. director general al Administrației tirgu rilor din Munchen, au părăs;' miercuri seara Bucureștiul.

V Miercuri a părăsit Capitala prof. H. Langman, ministrul afacerilor economice al Olandei, care la invitația Ministerului Comerțului Exterior a făcut o vizită in țara noastră.
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Ieri s-a înapoiat in Capitală, venind de la Budapesta. delegația Uniunii Tineretului Comunist. condusă de Vasile Carolică, adjunct de șef de secție la C.C. al U.T.C.. care, la invitația Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist (K.I.S.Z.) din R.P Ungară a făcut o vizită in această țară.La sosire, pe aeroportul internațional București-Oio- peni, delegația a fost salutată de tovarășul Nicolae Ungureanu, prim adjunct de șef de secție la C.C. al U.T.C., de activiști ai C.C. al U.T.C.
i)

bază turistică a tlne- aparținînd agenției Brașov — asigurată citeva luni — a deve- punct de atracție ex- solicitat Ea este, la în în- țară. A fost vizitată

FILOSOFIA
ȘI ACȚIUNEA

SOCIALĂ
(Urmare din pag. I)fi, ceea ce numele o obligă, Iubire de înțelepciune, filosofia trebuie să ajute, cu toată ființa ei, la schimbarea lumii.Cum pe frontispiciul templului de la Deifi stă scris „cunoaș- te-te pe tine însuți", pe aceia al filosofiei stă : principalul este de a schimba lumea și nu de a o interpreta. Este marea idee pe care Marx o însemna intr-un carnet, In anul 1844 și care va intra în istorie sub numele de Teza a 11-a asupra lui Feuerbach.Principalul este de a o schimba e chiar actul de realizare a! interpretării lumii. Filosofarea în sine este act gratuit. Or, omul n-a filosofat sute de ani de-a rîndul dintr-o pornire gratuită. Dacă actul filosofării este socialmente necesar, și este, atunci actul de a filosofa se justifică socialmente prin intervenția în real.Din totdeauna, filosofia autentică a tins către acțiunea socială, ca spre adevărul ei. Istoria filosofiei, de aceea, este și istoria realizării filosofiei, a împlinirii ei ca sistem de idei- forță.Revoluția marxistă în filosofie dă acestei tendințe tăria actului. De acuma filosofia se pune în mod expres de a interveni în real sau dacă nu, de a risca să la rosturile ei.Cînd Marx însemna într-un carnet că menirea este să schimbe lumea, condiționa autenticitatea, filosofiei de revoluționarism.Filosofia adevărată nu poate să fie decît revoluționară.
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în situația abdice defilosofiei adevărul

Noua retului, B.T.T. doar de nit un trem de această oră, cunoscută treaga j chiar și de turiști de peste hotare. Situată la poalele muntelui Piatra Mare, în dreaptă a deschiderii defileului de la intrarea în Brașov, cum vii de la Predeal, Baza turistică Săcele, oferă vizitatorilor, in afară de acel cadru natura] splendid, și o liniște deplină. Am vizitat acest întîlnire pentru mii și tineri, zilele trecute.Cabana dispune de o tate de 80 de locuri, în camere curate, bine întreținute, grație spiritului gospodăresc și grijii atente a administratorilor ei, Gheorghe șl Constanța Das- călu, cabanieri prin vocație. In inventarul bazei sînt șl cele 20 de căsuțe din lemn, tip camping, situate în perimetrul bazei, o frumoasă grădină cu tot felul de pomi fructiferi, care acuma, în zilele de toamnă, o- feră locului, arome șl culori a- parte, un cadru familiar, rustic. Micul și cochetul sat, în lunile de vară, a fost completat un număr de corturi care mai găzduit, în plus, alți 80 musafiri.Interesul reporterului de

fesional „Electroprecizia" din Săcele, mobilizați de organizațiile U.T.C. cu concursul primăriei din Săcele -au făcut această arteră de muncă voluntar-patri- oticâ Sute de mii de ore-om de muncă patriotică Cisterna pentru combustibil care a fost în-partea
loc de mii decapacl-

de au dea vizita și prezenta această bază a fost stîrnit, mai ales, de Istoria realizării ei, de perspectivele de dezvoltare în viitor și, firește, de faptul că ea, spre deosebire de altele, are un caracter permanent. In primul rînd trebuie reținut faptul demn de apreciat că această frumoasă născut și s-a realizat din inițiative și acțiuni patriotice tinerești, din spirit gospodăresc, cu mijloace financiare minime. Investițiile repartizate reprezintă o treime sau poate chiar numai un sfert din valoarea lucrărilor și amenajărilor întreprinse. Să-ncepem cu drumul de acces. Din șoseaua internațională, cum venim dinspre Brașov, o luăm pe un drum pietruit cu șanțuri afunde, pentru scurgerea apei, care, prin grădini înverzite, ne duce pînă la cabană mai bine de o jumătate de km. La cabană, un loc de parcare spațios, neted, la fel pietruit. De fapt drumul continuă pînă în orașul Săcele, mai bine de un km.- Ni se spune că acest drum ar ficostat un milion. Dar el n-acostat pe nimeni, nimic. Tinerii, în special elevii Școlii de construcții și ai Grupului pro-

bază turistică s-a

SAGEATA CAPI IAN ULUI ION: 
rulează la Patria (orele 10; 12,45; 
16; 18,30; 21), Floreasca (orele
15,30; 18; 20,15).

CU MIIN1LE CURATE : rulează 
la Central (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 2M5), Tomis (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45, 18; 20,15), Gri- 
vița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Flamura (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

PASAREA LIBERA : rulează la 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30). /

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

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează la 
Doina (orele 11,15; 13,45; 16; 18,15;
20,30), la orele 9,45 program de 
desene animate pentru copil.

bulevardul ROMULUI : ru
lează la Scala (oreie 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), București (orele 8,80; 
11, 13,30; 16; 18,30; 21).

VACANȚA LA ROMA : rulează 
la Capitol (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), Melodia (orele 9; 11,1»; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Feroviar
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,46), Modern (orele 8,45; 11; 13,30; 
lo; 18,30; 2D •

A VENIT UN SOLDAT DE PE 
FRONT ; rulează la Cotroceni (o- 
reie 16; 18; 20),

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Cotroceni (orele 10,15; 13).

am ÎNCĂLCAT LEGEA ; rulea
ză ia Favorit (orele 9,16; 11,30; 
13,45, 16; 18,15; 20,30), Excelsior 
(orele »; 11,16; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Aurora (orele 9; 11,15; 13,30;
15,4»; 18; 20,15).

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

FATA CARE VINDE FLORI ; ru
lează la Bucegi (orele 9,30; 11,46; 
1»,3U; 18; 20,30).

eliberarea lui l. b. jones: 
rulează la Giuleșu (orele 15,30; 18;
20.30) .

DRUM IN PENUMBRA : rulează 
la Popula: (oreie 15,30; 13; 20,15), 
Pacea (orele 15,4»; 18; 20).

ANONIMUL VENETIAN ; rulea
ză a Arta (ora 10,30).

mania ghaniucRU : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15), 
Kadova (oreie 15,30, 18; 20,10).

FUGA E SANATOASA ; rulează 
la Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
16,15; zo,3o).

IN TRECERE PRIN MOSCOVA : 
rulează la Munca (orele 18; 20).

SAPTAMINA NEBUNILOR ; ru
lează la Munca (ora 16).

CĂLĂREȚII . rulează la Lira 
(oreie 16,30; 18; 20,15).

MESAGERUL : rulează la Dru
mul Sării (orele 15,30; 18; 20,15).

AL TREILEA ; rulează la Cos
mos (orele 9; 12,30).

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

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL; rulează la Ferentari (orele 
15,30; 17,45; 20).

SFlNTA TEREZA ȘI DIAVOLII : 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 18; 
20,15).

NEVĂZUT, NECUNOSCUT : ru
lează la Crîngașl (orele 15,30; 18; 
20,15).

A FOST ODATĂ UN POLIȚIST : 
rulează la Volga (orele 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Miorița (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

CHEIA; rulează la Arta (orele 
15,30; 18; 20,15).

1ERMA DIN ARIZONA : rulea
ză la Viitorul (orele 15,30; 19), VI- 
tan (orele 15,30; 19).

IMBLINZIREA FOCULUI". ru
lează la Progresul (ora 19).

TREI DIN VIRGINIA : rulează 
la Progresul (orele 10; 16).

CREIERUL £ rulează la Moților 
(orele 10; 12; 15,30; 18; 20,15).

NĂSCUT LIBER : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—18,15 In con
tinuare) c Program de documen
tare (ora 20,15).

MĂRTURISIRILE UNUI CO
MISAR DE POLITIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează la Laromet (orele 15,30; 
17,30; 19,30).

DAURIA : rulează la Buzețtl
(orele 15,30; 19).

• LA IAȘI au continuat întrecerile competiției internaționale feminine de handbal dotată cu „Trofeul Carpați". Iată rezultatele înregistrate în ziua a doua : R. D. Ger- mană-România (tineret) 18— 10 (8—4) ; U.R.S.S.-Ungaria13—10 (6—6) ; România-Iugo- slavia 14—9 (9—6).Astăzi, cu începere de la ora 17,00 se vor desfășura următoarele partide : Iugoslavia - România (tineret) ; R. D. Germană-U.R.S.S. și România-Ungaria.• DUPĂ CUM S-A MAI ANUNȚAT, duminică, la Constanța, selecționata de rugbi a Franței va intîlni reprezentativa României. In aceeași zi, la Hanovra, echipa secundă a Franței va juca în compania primei echipe a R.F. a Germaniei. In vederea acestor meciuri, rug- biști francezi selecționați în echipele A și B vor susține la 24 noiembrie, la Paris, un meci de antrenament. Jocul se va desfășura pe terenul.................................. deva

DE LA SADELE-BRASOV
mere de 4 locuri, iar la etajul 1 și 3 — garsoniere de 2 locuri. Proiectul prevede sporirea capacității imobilului pînă la 316 locuri printr-o folosire a unor fotolii-pat în garsoniere. Deodată cu înălțarea hotelului, ale cărui ferestre vor avea forma... ecranului de televizor, se vor mai construi t un complex de servire cu toate anexele precum și baze sportive care vor face din această așezare o bază turisticăVa fi facem rîvnită de turism.

strucțil și dotări va deveni un adevărat paradis al tinerilor turiști. Despre acest viitor ne-a vorbit tovarășul Rolf Straub, președintele Agenției B.T.T. Brașov i— In curînd se va deschide șantierul și va Începe construc-
TURISMUL PENTRU TINERETgropată este o achiziție de la... fier vechi. Frumoasele și ingenioasele lampioane, din fier forjat, care Împodobesc balcoanele, barul, sala de mese — cu o capacitate de 200 de locuri — este opera, din timpul liber, a elevilor Școlii de mecanici agricoli din Budila care, în plus, și-au adus contribuția si la lucrările de aranjare șl finisare a paturilor Scaunele, mesele Intr-un stil tineresc, și lemnăria ornamentală din bar, se datoresc elevilor de la Grupul școlar forestier din Codlea. Cabana are încălzire centrală, apă caldă șt rece curentă. în prezent se fac amenajări serioase la pîrtiile de schi și săniuțe. în curînd va fi montat un baby-lift matorii sporturilor în viitorul apropiat ristică de aici, prin

ția unui botei cu 5 nivele, cu o capacitate inițială de 268 de locuri. Proiectul este demult terminat și investițiile sînt prevăzute pentru anul 1973. La parter, etajele 2 și 4 vor fi ca-
modernă.in puterea noastră s-o atrăgătoare, cunoscută, de numeroșii amatori

pentru a- de iarnăBaza tu- noile con-

VASILE CABULEA

TREI LIDERI DUPĂ CINCI RUNDERundele campionatului național masculin de șah desfășurate in ultimele două zile, au adus oarecari schimbări fruntea clasamentului, coi , cînd pentru moment și mai mult lupta pentru primul loc. Desigur, partida cea mai importantă s-a jucat în runda a patra, cînd s-au întîlnit C. Partoș și Th. Ghițescu, vechi rivali ai finalelor naționale de șah și lideri în acel moment. îh urma unei dispute înverșunate, \ în care a avut tot timpul inițiativa, și demonstrînd o tehnică foarte bună de realizare a a- vantajului, Partos a obținut în final, o victorie foarte prețioasă, care pentru o rundă l-a făcut singur lider al clasamentului. Este normal însă, ca după o astfel de partidă cheie, un jucător experimentat să-și planifice, deobicei, o zi de odihnă, reprezentată printr-o remiză cu negrele cu un jucător puternic... Acesta a fost și cazul lui Partoș, care a preferat nu riște nimic avînd negrele partida cu Mititelu în runda cincea. Maestrul ploieștean

1 în compli-

săInaa

acumulat astfel patru puncte și se menține pe primul loc în clasament. El nu mai este Insă singur pe primul loc, Intruclt a fost ajuns, în urma disputării rundei a clncea, de către M. Ghindă și V. Ciociltea. Ambii au realizat două partide bune în ultimele runde înscriind două victorii (oarecum normale avînd în vedere adversarii ceva
mai slabi pe care i-au întîlnit) astfel că acum, ei fiind la egalitate de puncte cu Partoș, se poate spune că din runda a șasea se dă un nou start în acest campionat. Un salt spectaculos în clasament a făcut în ultimele runde și Ș. Neamțu, care obți- nînd trei victorii consecutive, a ajuns pe locul patru la numai o jumătate de punct de lideri S-ar putea însă ca el să fie o- juns de către Th. Ghițescu. dacă acesta va reuși să cîstige partida întreruptă din runda a clncea. O oarecare tendință

spre remiză, oarecum neașteptată dacă se are In vedere stilul celor doi jucători, se manifestă pînă în prezent în jocul tinerilor Ghizdavu șl Stoica, care au cîștigat o singură partidă din cele cinci disputate pînă acum, realizînd în schimb cîte patru remize. Pînă în prezent însă, cea mai mare surpriză a primelor cinci runde este locul ocupat de maestrul Ungureanu, unul din candidați! obișnuiți la un loc fruntaș în finalele românești, care de data aceasta a suferit două în- frîngeri și nu a izbutit încă să cîștige nici o partidă I... Probabil că este vorba numai de o ieșire trecătoare din formă datorată tot ce se poate oboselii. Următoarele runde ne vor da probabil un răspuns în ceea ce privește persoana viitorului lider, ele planificînd între altele și două partide foarte importante între Ciociltea, și Ghindă și Ghizdavu care s-ar putea să clarifice oarecum situația în clasament.
FLORIN GHEORGHIU

Institutului Național Sport. Echipa Franței pleca sîmbătă dimineața cu avionul la București, de unde își va continua drumul cu trenul la Constanța.• ECHIPA MASCULINA DE VOLEI DINAMO BUCUREȘTI și-a încheiat turneul întreprins în R. P. Chineză, jucînd cu selecționata țării gazdă. Voleibaliștii români au obținut victoria cu scorul de 3—2 (5—15, 20—18,7—15, 15—9, 15—6). Meciul a
durat mai mult de două ore și a fost de bună factură tehnică.«. IN RUNDA a 13-A A TI RNEULUI ZONAL FEMININ DE ȘAH DE LA PER- NIK, Konarkowska-Sokolov a învins-o pe Gertrude Baum- starck. Partidele Erenska- Eretova și Jansen-Veroczi s-au încheiat remiză. Celelalte partide, printre care Alexandra Nicolau-Hart, s-au intrerupt.in clasament continuă să conducă Gertrude Baum- starck (România) cu 8 puncte, urmată de Alexandra Nico- lau (România) — 7 puncte (1). Eretova (Cehoslovacia), Konarkowska-Sokolov (Iugoslavia) și Veroczi (Ungaria)— cu cite 7 puncte fiecare.• IN PREZENTA A DE SPECTATORI, pe ring montat în sala detivități a unui hotel din o- rașul Stateline (Nevada), fostul campion al lumii la categoria grea. Cassius Clav (100,350 kg), l-a învins prin KO în repriza a 8-a pe Bob Foster (81.650 kg), actualul deținător al centurii mondiale la categoria semigrea

2 000 un fes-

Opera Română ; BORIS GODU
NOV — ora 19,30; Teatrul de Ope
retă : SPUNE INIMIOARA, SPUNE 
— ora 19,30; Teatrul Național „I.L. 
Caragiale1* (Sala Comedia) : DUL
CEA PASARE A TINEREȚII — ora 
'20: Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : O 
SCRISOARE PIERDUTA — ora 20; 
(Sala Studio) : VALENTIN ȘI VA
LENTINA — ora 20; Teatrul „C.L 
Nottara" (Sala Magheru) i OMUL 
CARE... — ora 19,30; (Sala Stu
dio) : GAIȚELE — ora 20; Teatrul 
Mic : DUPĂ CĂDERE — ora 19,30; 
Teatrul de Comedie : MUTTER 
COURAGE — ora 20; Teatrul Giu- 
leștl : GEAMANDURA — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : FETELE 
DÎDINEI — ora 19,30; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : REVISTA 
ARE CUVtNTUL — ora 19,30; (Sala 
Victoria) : TRASNITUL MEU
DRAG — ora 19.30; Teatrul „Ion 
Creangă" : COMOARA DIN INSU
LA PIRAȚILOR - ora 9,30; Tea
trul „Țăndărică" (Sala Victoria) : 
ȘORICELUL ȘI PAf\t:ȘA — ora 17: 
(Sala Academiei) : RAI ȘI NĂTĂ
RĂI — ora 17; Studioul de Teatru 
al I.A.T.C. : O NOAPTE FURTU
NOASA , KIR ZULIARIDI — ora 
20: Circul București : SPECTACOL 
INTERNATIONAL MOSCOVA. 
ULAN-BATOR, PRAGA, BUCU
REȘTI — ora 19,30.

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii 9,05 
România in lume. 9,35 O viață 
pentru o idee : Robert Mayer 
(II). 10,00 Curs de limba rusă. 10,30 
De Ia Alfa la Omega. 10,50 Tele
obiectiv. 11,10 Teleclnemateca : 
„Bumerangul". 12,40 Muzică popu
lară. 12,50 Telejurnal. 16,00—17,00 
Teleșcoala. Fizică. Aparate elec
trice. Economia politică : Capita
lismul monopolist de stat în pe
rioada actuală. 17,30 Deschiderea 
emisiunii de după-amlază. Emi
siune în limba maghiară. 18,30 La 
volan 18,50 Cronica literară 19,00 
Satul contemporan. Arhitectura 
rurală. Tradiție și inovație (I) 
19,20 1001 de seri 19,30 Telejurnal 
în cinstea aniversării Republicii 
— Cronica marii Întreceri. 20,0(1 
„Trofeul Carpațl" la handbal fe
minin ■; România — Ungaria (re
priza a Il-a). 20,30 Comentariu la 
40 de steme — Județul Iași. 20,50 
Avanpremieră. 20.55 Pagini de 
umor : retrospectivă Walt Disney. 
21,45 Tinerii despre ei înșiși. 22,30 
„24 de ore".
PROGRAMUL II

17,30 Agenda. 17,40 In direct... de 
la Fabrica de confecții și tricotai* 
București. 18,10 Film serial pentru 
tineret : „Pierduți în spațiu". 19,00 
Dans șl muzică de pretutindeni. 
19.30 Telejurnal. 20,00 Concert al 
Ochestrei simfonice a Radiotele- 
vizitinll : Festival G. F. Haendel. 
22.00 Viața științifică a Capitalei. 
22.26 Film documentar : Sane- 
Soucl. O producție a Televiziunii 
din R.D.G.



L

de peste hotare
Dezbaterile din Comitetul Manifestări Declarația M.A.E. al R.P.D. Coreene

pentru problemele in cinstea
economice al Adunării aniversării

Generale a O.N.U Republicii
Comitetul pentru problemele economice al Adunării Generale 

a O.N.U. dezbate în prezent raportul asupra lucrărilor 
de-a treia Sesiuni 
merț și dezvoltare

a Conferinței Națiunilor Unite 
(UNCTAD).

celei 
pentru co-

or-
RomânieiExpunînd poziția față de problematica UNCTAD, ambasadorul Constantin Ene a subliniat că sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare pentru promovarea .-creșterii lor economice, redțfcerea .și eliminarea marilor decalaje care le separă de țările avansate, prin acțiuni concrete și programe internaționale la care statele puternic industrializate să-și aducă o contribuție substanțială, ar avea o mare înrîurire asupra climatului internațional și a întregii dezvoltări a umanității.Ca țară in curs de dezvoltare — a spus vorbitorul — România înțelege să acționeze, în întregul sistem al Organizației Națiunilor Unite, alături de celelalte țări în curs de dezvoltare, pentru sprijinirea cererilor lor legitime, pentru măsuri internaționale concertate și eficace, capabile să faciliteze

lor econo-accelerarea creșterii mice.Referindu-se la realizate la cea de-a treia Sesiune a UNCTAD pentru transpunerea în.practică a obiectivelor acestui organism, delegatul român a relevat, între altele, recunoașterea necesității participării tuturor statelor în curs de dezvoltare la adoptarea deciziilor pe plan internațional în problemele comerciale și monetare de interes vital pentru ele.în încheiere, vorbitorul a a- rătat că România, care (ace parte din grupul de lucru Însărcinat cu elaborarea proiectului Cartei drepturilor și obligațiilor economice ale statelor, înțelege să-și aducă întreaga contribuție la consacrarea prin- tr-un asemenea document a normelor și principiilor relațiilor economice internaționale, la garantarea securității economice a tuturor statelor.

progresele

în cadrul t ganizate in j celei de-a proclamării seara a avut inaugurarea românești". Străveche localitate din regiunea Burgenland, Guessing va găzdui, pină la 26 noiembrie. un complex de expoziții, in cadrul cărora sint prezentate realizările poporului român in anii Republicii, frumusețea peisajului românesc, monumente și instituții de artă și cultură, o expoziție de carte cu 200 de volume, o colecție de ceramică cu obiecte de mare valoare artistică. Tot in aceste zile, cinematograful din localitate prezintă filme românești, iar in școli se desfășoară concursul „Cunoașteți România?".„Săptămina românească' ganizatâ la Guessing încheie șirul amplelor acțiuni de acest gen desfășurate în anul 1972 în 12 orașe din patru landuri austriece : Salzburg. Austria de Sus, Austria de Jos și Burgenland.

manifestărilor Austria in cinstea 25-a aniversări a Republicii, marți t Ioc la Guessing ..Zilelor culturii

Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R.P.D. Coreene a dat publicității o declarație în care se arată că, după publicarea Declarației comune a Nordului și Sudului Coreei, Statele Unite au introdus în Coreea de Sud o mare cantitate' de armament. Guvernul R.P.D. Coreene, subliniază decalarația, condamnă. în mod ferm asemenea acțiuni.în continuare. în declarație se amintește eă, în prezent, între Nord și Sud au loc contacte și convorbiri care deschid perspective pentru reunificarea țării. Voința poporului coreean este de a realiza reunificarea pașnică a țării, prin eforturile
întâlnire între
Le Duc Tho

ȘÎ H. Kissinger

ș?'

or- Consilierul special al delegației R.D. Vietnam la conferința de la Paris, în problema vietnameză, Le Duc Tho. s-a întilnit, miercuri, pentru a treia oară în decursul acestei săptămîni, cu consilierul special al ședintelui S.U.A. pentru blemele securității nație Henry Kissinger.
pre- pro- nale.

^.3

Raiduri ale avioanelor americane 
asupra R. D. Vietnam

unuiPotrivit declarațiilor 
purtător de cuvînt militar a- 
merican activitatea bombar-

La Vientiane a avut loc a șasea rundă a convorbirilor dintre delegațiile Frontului Patriotic Laoțian și administrației de la Vientiane, cu privire la reglementarea pașnică a problemei laoțjene.După întîlnire, purtătorul de cuvînt al delegației Frontului Patriotic . a relevat că, pentru restabilirea și menținerea necesar imediat .. treburile interne ale Laosu- lui și să-și retragă personalul militar, inclusiv cel al a- liaților lor, să nu împiedice organizarea unor alegeri generale. democratice.
păcii în Laos, este ca S.U.A. să înceteze amestecul său în

dierelor americane „B-52" a 
fost în ziua de 22 noiembrie, 
din cele mai intense din cursul 
războiului din Vietnam. El a 
precizat că au fost efectuate 
13 misiuni asupra unor zone 
din sudul R.D. Vietnam. Este 
pentru prima oară, a afirmat 
purtătorul de cuvînt, cînd a- 
vioanele „B-52" efectuează a- 
tîtea raiduri de o asemenea 
intensitate într-un interval atît 
de scurt.

La sud de zona demilitari
zată, a afirmat eL acțiunea 
bombardierelor a vizat împre
jurimile orașului Quang Tri, 
regiunea Platourilor înalte și 
zona situată la nord de Saigon. 9

■

■

■
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COMORILE NORDULUI
MOZAMBIC : Copii dintr-o zo-â eliberată de patriot. Ic o oră de curs.

Demisia
guvernului belgian

conjugate ale Nordului și Sudului, in deplină independență, fără amestec străin. S.U.A. trebuie Să înțeleagă realitatea și să se retragă neintirziat din Coreea de Sud, subliniază declarația.
După cum transmite agenția 

A.C.T.C., la Seul a avut loc, 
miercuri, cea de-a patra reuniu
ne a reprezentanților organiza
țiilor de Cruce Roșie din Nordul 
și Sudul Coreei. în cadrul 
reuniunii, au continuat discuțiile 
pe marginea primului punct al 
ordinii de zi a convorbirilor — 
găsirea adreselor membrilor de 
familie și rudelor care trăiesc 
despărțiri in Nord și in Sud.

Studenții Facultății de drept din Madrid au organizat marți o demonstrație de protest împotriva unor măsuri represive adoptate recent de autoritățile universitare. Pentru a-i dispersa, poliția a pătruns în incinta facultății. Citeva zeci de student! au fost arestați.

Primul ministru al Belgiei, 
Gaston Eyskens, a anunțat 
miercuri, succesiv, în cele două 
Camere ale Parlamentului, demi
sia guvernului său. Premierul 
belgian a precizat, în Senat, că 
demisia urmează eșecului în
registrat de guvern în consul
tările sale cu majoritatea par
tidelor politice asupra unui 
număr de probleme regionale.

După anunțarea demisiei, 
Eyskens a făcut o declarație în 
care a opinat că „în fața im
portanței problemelor interna
ționale și sociale, ca și a in
flației, un nou guvern va tre
bui să fie constituit în cel mai 
scurt timp posibil".

pe slcluirl’t
Miercuri după-amiază, au început la Helsinld convorbirile pregătitoare multilaterale în problema Conferinței general-europene pentru securitate și cooperare.
Luînd cuxlntul la postul de 

radio „France-Inter". ministrul 
de externe al Franței, Maurice 
Schumann, a reafirmat poziția 
țării sale cu privire la confe- 
r.r.ța europeană pentru securi
tate și cooperare. Schumann a 
declarat, potrivit agenției 
France Presse. că Franța se 
pronunță împotriva abordării 
discuțiilor de la bloc la bloc. 
_Această conferință — a sub- 
I;-..at ministrul de externe 
Franței — trebuie să fie 
cocferință paneuropeană 
care toate țările, indiferent 
i lor.
de numărul pc

al 
o 

la 
de 

de puterea lor. 
opulației. fie că 
ilîante militare 

t>uie să discute și să 
pe cit posibil și. în 
sâ discute asupra

Bl

menționat că măsura a fost a- 
doptată după expirarea terme
nului acordat de ministrul de 
interne pentru încetarea grevei 
ilegale de la această instituție 
bancară.

Asociația de prietenie Anglia- 
România a organizat o seară 
consacrată literaturii și muzicii 
românești. In fața unui numeros 
public. Jack Green, membru al 
Comitetului Executiv al Aso
ciației, a ținut o prelegere des
pre opera Iui Mihail Sadovea- 
nu. A urmat un program mu
zical susținut de solista vocală 
Betty Taylor. de Ia British 
Broadcasting Corporation, care 
a interpretat melodii englezești 
și românești.

A avut loc, apoi, o audiție de 
muzică populară românească 
imprimată pe discuri.

Vastă mișcare 
revendicativă

Bărbați cu șube masive scormonesc prin ghețurile nordului canadian in căutare de comori. In regiunea Coppermine, de-a lungul fluviului cu același nume, in apropierea Cercului Polar, e- chipe de geologi au depistat deja zăcăminte mari de uraniu, cupru, asbest, aur și argint.La Cercul Polar, în regiunea Baffinland, continuă sondajele geologilor pentru evaluarea e- xactă a unui fabulos zăcămint de fier care ar putea fi cel mai mare de pe Terra. In zona arctică și în delta fluviului Mackenzie se înalță una după alta sondele de foraj petrolier. A- colo, în împărăția ghețurilor polare și a tundrei (care acoperă jumătate din întinsul teritoriu al Canadei, dar care e locuită doar de circa 100 000 din cei 20 de milioane de canadieni) este in curs de desfășurare ceea ce presa din Ottawa denumește „adevărata descoperire a nordului canadian".
• 0 odisee numită

Dawson CityIn urmă cu un secol, mii de aventurieri, minați de febra aurului, au luat drumul /nordului înghețat. Nu mai puțin de 28 000 de oameni au venit în 1896 într-o regiune din zona arc- :ică unde se bănuia existența unor zăcăminte aurifere. In cî- :eva luni a și apărut acolo pe hartă orășelul Dawson City cu iproape 1 000 de case și vreo 15 000 de locuitori. Goana atro- :e după aur a făcut dirt regiunea respectivă un ținut al crimei, jrii și rapacității. Odată cu iecătuirea filoanelor de aur a nurit și trista glorie a lui Daw- ;on City. Exact la un deceniu ie la înființare, orășelul arăta :a după un cataclism. După cel ie-al doilea război mondial, oa- neni de știință, geologi și teh- licieni au plecat pe urmele cău- ătorilor de aur din nordul săl- >atic. Ei au găsit în ținuturile nghețate de 5 000 de kilometri ărgime. între Atlantic și Paci- c, între Groenlanda și Alaska, ndiciile unor bogății fabuloase. >i, celativ repede, aceste bogă- ii intră în circuit. în ultimul

deceniu, producția de metal canadian s-a dublat. Canada a devenit un mare producător de platină, zinc, nichel, titan și u- raniu.
• Un ocean de petrol?Cursa descoperirilor a căpătat un ritm accelerat. în prima jumătate a anului 1968, in Bof- finland, insulă situată la vest de Groenlanda, și avind o supra-

Ședinta Comisiei 
permanente C.A.E.R 

pentru energie electrică

mare capacitate menite să 
transporte petroiu! si aczul nt- 
tan din nordul înghețat spre

In nordul înghețat canadian : Un ocean de petrol î

La Moscova a avut loc cea 
de-a 37-a ședință a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru 
energie electrică. la care au 
participat delegații din Bulga
ria. Cehoslovacia. R.D. Germa
nă. Polonia. România. Ungaria. 
Uniunea Sovietică. precum și 
din Iugoslavia. Au fost exami
nate probleme ale dezvoltării 
colaborării intre sistemele ener
getice ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. pe perioada pînă în 
1*9®. Participanții au examinat, 
de asemenea, propuneri privind 
formele posibile de colaborare, 
in proiectarea, construirea și 
darea in folosință a centralelor 
atomice. A fost adoptat planul 
de activitate a comisiei pe anul 
1*73 și s-a examinat tematica 
lucrărilor pe 1974.

Ședința s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă de prietenie și depli
nă înțelegere reciprocă.

ta.

într-im interviu aeordat zia
rului grec ..Vradini". președin
tele Ciprului. arhiepiscopul 
Makarios, a relevat că efortu
rile depuse in prezent in lume 
pentru reglementarea pașnică 
a marilor probleme internațio
nale și tendința spre destindere 
care s-a conturat vor avea 
efecte favorabile asupra solu
ționării problemei cipriote. Pre
ședintele Makarios a declarai 
că la convorbirile intercipriote, 
care au drept obiectiv normali
zarea relațiilor dintre comuni
tățile greacă și turcă ale insulei, 
s-a obținut un anumit progres. 
..într-u serie de probleme pri
vind ordinea constituțională s-au 
realizat acorduri, sau punctele 
de vedere ale părților sint apro
piate", a subliniat el. Totodată, 
arhiepiscopul Makarios a apre
ciat că ..tratativele intercipriote 
nu se desfășoară intr-un 
suficient de accelerat".

Brazilia a procedat marți Ia cea. de-a 7-a devalorizare din a?es: an a cruzeiro-ului modi- f. izdj-i oaritatea raportată la dolar, la 6.06C—6.095 ’.a
6.1 X—45.195.în cad—ui actuale! sale politici e or. mice. Brazilia a adoptat a- ceastă linie de „minidevalori- zări" în scopul descurajării 6- peratiilor financiare speculative si al impulsionării exporturilor tării.

eninalam în urmă cu două săptămîni, valul da greve ce a paralizat mai multe sectoare economice din Italia. Șirul acțiunilor revendicative, declanșate încă de Ia începutul lunii septembrie, continuă. Grevelor feroviarilor, muncitorilor din industria chimică, profesorilor, medicilor etc., liadaugă, mereu altele. La 7 noiembrie au declarat grevă generală peste 1 400 000 de muncitori din metalurgie. In aceeași zi, a inceput o grevă de 2 zile a unui număr de 300 000 de funcționari publici, precum și greva pe regiuni a celor 1200 000 de muncitori constructori. La 13 noiembrie au intrat în grevă funcționarii bancari. După acest val de greve, cu caracter național, metalurgiștii au hotărît să declare greve succesive intre 18 și 27 noiembrie. In prezent, vasta mișcare revendicativă din Italia este în plină desfășurare. Statisticile alcătuite indică pierderea a 53 737 000 ore de muncă în primele opt luni ale anului in curs. Numărul acesta a crescut brusc in lunile septembrie și octombrie, cînd conflictele de muncă au luat o amploare deosebită. Valul de greve din această toamnă, ca și cele de acum doi sau trei ani, are implicații largi, care depășesc semnificația unor mișcări revendicative. Toamna anului 1969, cunoscută acum sub numele de „toamna fierbinte1*, a stimulat condițiile pentru realizarea unității de acțiune sindicală. Căile de realizare a unității sindicale și-au găsit o primă concretizare prin constituirea la Ostia, în vara aceasta, a Federației Sindicale Italiene, ce cuprinde Confederația Generală a Muncii, Confederația Sindicatelor celor ce Muncesc și Uniunea Muncii. Federația are rolul de a conduce activitatea sindicală unitară la nivel național, de ramură și de fabrică, de a elabora programul de acțiuni revendicative. Implicațiile sint imediate : toate acțiunile din această toamnă sint sprijinite de cele trei principale centrale sindicale, care au pus în centrul acțiunii lor acute revendicări sociale și economice.Care sint însă cauzele actualei perioade de efervescență socială pe care o traversează Italia ? Ele ies în evidență exa- minind situația economico-socială din anii precedenți. Dezechilibrele din sudul cauza lipsei unei de investiții, a tenței șomajului.Nu a fost rezolvată problema deosebit de importantă a reformei învățămîntului. Dar ceea ce afectează în mod deosebit existența italienilor reprezintă creșterea prețurilor, care apasă din greu asupra celor cu venituri scăzute. S-au scumpit locuințele, confecțiile, serviciile publice, unele alimente de bază. în sfirșit. altă problemă rămîne reînnoirea contractelor de muncă în fiecare toamnă (anul acesta, a patru milioane de muncitori). In acest context trebuie inserată amplificarea mișcării greviste.

Italiei au continuat să se agraveze din reforme a contractelor agrare, a lipsei insuficientei ........................ ' 'Agricultura cunoaște dificultăți serioase.industrializări și a persis-

RODICA ȚEPEȘ

Reluarea traficului aerian

ritm

Cu prilejul celei de-a 
aniversări a independenței 
banului, Ia Beirut a avut 
miercuri. 
Au asistat _ ___ , _
Suleiman Frangieh. președintele 
Camerei Deputaților, '
Assad, și premierul 
lam.

loc, 
o paradă militară, 

președintele țării,

Kamel El 
Saeb Sa-

Ministrul finanțelor al Repu
blicii Chile, Orlando Millas, a 
anunțat că guvernul Unității 
Populare a hotărît să preia con
trolul asupra activităților „Băn
cii din Chile" — transmite
genția Prensa Latina. El a

a-Acțiuni împotrivatraficanților de droguri

i 4

r

față o dată și jumătate cît a Franței, s-au descoperit zăcăminte considerabile de minereu feros cu un conținut de fier de 70—80 de procente ! Nu s-a stins încă ecoul detectării acestei comori și geologii canadieni scontează pe o nouă epopee. După ce în iulie 1969 au fost descoperite pe teritoriul S.U.A., în vaste regiuni din Alaska, la granița cu Canada, zăcăminte de petrol evaluate ca foarte importante, specialiștii canadieni și-au concentrat atenția asupra regiunilor nordice canadiene, trecînd prin delta fluviului Mackenzie și pînă la arhipelagul arctic. După aproape trei ani de forări și cercetări ei au a- juns la concluzia că în subsolul acestei vaste regiuni există un veritabil ocean de petrol care ar putea, după aprecierea profesorului Nordhall, unul din cei mai mari specialiști nord-ameri- cani în materie „să fie cel mai

principalele centre industriale și porturi canadiene.Cursa spre „redescoperirea nordului canadian" continuă. In mod semnificativ, guvernul de la Ottawa a fost lărgit încă din 1970 prin înființarea unui minister „pentru dezvoltarea nordului’. A fost elaborat un „program inițiaL" care prevede sprijinul activ al statului pentru prospectarea și exploatarea bogățiilor nordului țării.„Boom'-ul din ghețurile arctice a reînviat vechile așezări ale căutătorilor de aur Dawson City și Yellow. Au apărut, de asemenea, așezări noi cu locuințe moderne, școli 'și magazine. Cele mai apreciate construcții sint însă, pare-se, terenurile de hochei (în număr de peste 40). Pentru că relaxarea favorită a noilor locuitori ai nordului — majoritatea tineri — rămîne hocheiul. EM. RUC.AR

Polițiile din diferite țări au 
continuat, in ultimele zile, ac
țiunile împotriva traficanților 
de droguri. Astfel, după desco
perirea recentă de către autori
tățile olandeze a unei rețele de 
introducere a hașișului cu aju
torul lăzilor cu fund dublu ale 
unei societăți importatoare de 
fructe și produse artizanale de 
marmură, acțiune soldată cu 13 
arestări și confiscarea a peste 
600 kilograme de hașiș, supra
vegherea a continuat. Măsura a 
fost salutară, deoarece s-a con
statat că „marfa", expediată 
încă înainte de arestarea mem
brilor din Olanda ai bandei, a 
continuat să sosească în dife
rite lăzi pe aeroportul din Am
sterdam, unde în această săp- 
țâmină au mai fost confiscate 
încă 50 de kilograme de stupe
fiante. Anchetatorii consideră, 
totuși, că n-au capturat decît o 
mică parte din totalul expedi
țiilor ilicite spre Olanda, efec
tuate de infractori în ultimele 
șase luni, estimate lă citeva

La MUnchen, in R. F. a Ger
maniei, au fost arestați marți 
trei traficanți de droguri, acu
zați de a fi introdus cel puțin 
215 kilograme de hașiș în aceas
tă țară, precum și o cantitate 
de 5 kilograme morfină-bază 
in Danemarca.

tone de hașiș.

Referendumul asupra viitorului politic al Irlandei de Nord va avea loc la începutul anului viitor, a declarat, marți. în Camera Comunelor, secretarul de stat britanic pentru Ulster, William Whitelaw. După cum se știe, în cadrul referendumului. cei peste 1 milion de cetățeni cu drept de vot din Irlanda de Nord urmează să răspundă Ia Întrebarea dacă doresc ca Ulsterul să rămtnă parte integrantă a Marii Britanii sau să se unească, cu Republica Irlanda.Reamintind că organizarea referendumului a fost anunțată de guvernul britanic încă din luna martie, agenția Reuter a- precia că rezultatul ț consultării corpului electoral hti este de natură să provoace surprize, deoarece populația protestantă — de două ori mai- numeroasă decit cea catolică — se va pronunța pentru rămfrierea UÎste- rului în cadrul Regatului Unit.
Comitetul 

Adunării 
tat mai i 
rezoluție 
situației celor 1,5 milioane 

•refugiați palestinieni, prelungi
rea mandatului oficiului de a- 
jutor și lucrări O.N.U. pentru 
refugiații palestinieni în Orien
tul Apropiat (U.N.R.W.A.), a- 
jutorarea persoanelor strămu
tate ca rezultat al războiului 
din 1967. într-una din rezoluții 
este reafirmat dreptul la auto
determinare al populației pales
tiniene, subliniindu-se, totoda
tă, că exercitarea acestui drept 
este indispensabilă pentru edi
ficarea unei păci juste și dura
bile in Orientul Apropiat.

I politic special al 
Generale a adop- 
multe proiecte de 
vizind ameliorarea 

de

Aminată cu 24 de ore din motive tehnice, lansarea satelitu
lui artificial vest-european „ESRO-4“ destinat cercetărilor ionos- 
ferice a avut 10c în primele minute ale zilei de miercuri, la 
baza americană Vandenberg din California, cu ajutorul unei 
rachete „Scout" cu patru trepte.

Conceput și realizat de Organizația vest-europeană pentru cer
cetări spațiale (E.S.R.O.), care cuprinde Belgia, Marea Britanie, 
Danemarca, Elveția, Franța, R.F. a Germaniei, Italia, Olanda, 
Spania și Suedia, satelitul, în greutate de 130 kilograme, va 
efectua șase experimente științifice și tehnice în ionosferă în 
zona celor doi poli ai pămîntului, dar va cerceta cu precădere 
regiunea Polului Nord al Terrei.

Evoluînd Pe o orbită cu apogeul de 1100 kilometri și peri- 
geul de 280 kilomețri și efectuînd fiecare rotație în jurul 
Globului în 98.4 minute, „ESRO-4" va furniza date privind 
aurolele boreale, propagarea particulelor de mari energii în 
spațiul interplanetar, temperatura și densitatea maselor de 
electroni din apropierea Terrei, compoziția și densitatea parti
culelor de gaz neutru în funcție de latitudine, altitudine, ora 
locală și sezon, prethini și alte fenomene.locală și sezon, preduni

între cele două state yemeniteReprezentanții șefilor de stat ai Republicii Arabe Yemen și Republicii Democratice. Populare a Yemenului au semnat, la Sanaa, un acord, cu efect imediat. privind reluarea traficului aerian între cele două țări — anunță agențiile Reuter și United Press International. Acbr- dul a fost semnat în urma con- vmrbirilor dintre ministrul sud- yțmenit al informațiilor, Abdallah Al Khamiri, reprezentant al președintelui Salem Robaya Aii, și comandantul nord-yeme- nit Âbdalah Al Rahi, reprezentant militar al președintelui Abdul Rahmăn Al Iriani.Părțile au convenit, de asemenea. să acționeze în vederea redeschiderii frontierelor pentru traficul civil.

aibă loc la Tripoli,urmează săspre sfîr.șitul acestei luni. între șefii de stat ai R.D.P. a Yemenului și R. A. Yemen, Mohamed Saleh Mutieh a arătat că ordinea de zi a acesteia include examinarea unor probleme privind măsurile practice care să ducă la realizarea unității. El a menționat că reuniunea se va desfășura în prezența șefului statului libian, Mcamer El Gedafi, și a unor reprezentanți ai Ligii Arabe.

din Repu- Populară a de guvernă-Frontul Național blica Democratică Yemenului, partid1 mint, a ratificat acordul de laCairo privind realizarea unei uniuni între cele două state ye- menite — a declarat ministrul de interne sud-yemenit, Mohamed Saleh Mutieh. Realizarea Uniunii între cele două țări, a spus el, este o aspirație veche șl un obiectiv care trebuie înfăptuit.Ministrul sud-yemenit clarat, de asemenea, că au început să-și retragă de la frontiera comunăpun în prezent eforturi serioase pentru a preveni în calea aplicăriiReferindu-se la

a de- părțile trupele și de-orice obstacol acordului, întiinirea care

„Republica Panama nu va accepta nici un tratat cu privire la zona și Canalul de Panama, ca?e nu va avea Ia bază deplina recunoaștere a suveranității sale naționale" — a declarat, într-un interviu, acordat agenției Prensa Lajma, noul șei al delegației panameze la negocierile cu Statele Unite. Nicolas Gonzales Revilla, ambasadorul acestei țări la Washington. In această privință — a spus el — poziția noastră este clară : vom "apăra interesele țării și voința poporului de restabilire a integrității noastre teritoriale. Ne-am angajat într-o bătălie în apărarea intereselor noastre naționale și dorim să ajungem la o înțelegere echitabilă. De asemenea, i ca, după negocieri rundă să noastră".
credem că este normal un îni se an și jumătate de S.U.A., următoarea desfășoare în țara

- Circulația oprită la Donauworth din cauza inundației riului Wornitz.
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