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Calitatea superioară a produselor
■

înseamnă competitivitate g§§

Deci, pretutindeni, la fiecare loc de muncă - „z .

din Bărăgan

iți
> • : ■ ■ ■ :■ —
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„Un obiectiv de prim ordin al tuturor colectivelor din întreprinderi, 
centrale industriale, ministere trebuie să fie ridicarea calității produselor, 
îmbunătățirea în continuare și perfecționarea parametrilor calitativi și a 
performanțelor lor tehnice, corespunzător nivelului atins pe plan mondial. 
Și trebuie să ne propunem să realizăm la unele produse chiar performanțe 
superioare. Avem asemenea posibilități și trebuie să facem acest lucru. 
Aceasta este o datorie de onoare a întregului nostru popor".
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NICOLAE CEAUȘESCU(Din cuvintarea rostită la Ședința jubiliară a Marii Adunări Naționale consacrată celei de-a XXV-a aniversări a proclamării republicii). •••

i' V’

-

i

I

X .. ’i

■X

Peretu. Teleorman. Primele zile ale lui 1973. După-amiază fără zăpadă, dar cu geru- leț. Soare cu dinți, parcă răzgindit tocmai cind să părăsească zarea. comunei. Zarea unde se află acareturile C.A.P.-ului și pâ- mintul larg al piinii, udat de Călmățui și Barăcea, brăzdat de șanțurile recente, pentru desecări, in care apa a prins pojghiță. Zarea de unde se aud mugetele vitelor de la fermă și păcănitul camioanelor încercate. Se aude de pretutindeni zarvă de copii. Din cind in cind fișiie pe șosea ..Dapii" și „MoskvibiVri”, „Sko- de" și „Fiaturi". Uncie dintre ele cotesc lin peste cite un podeț de beton, .clacsonează scurt și li se deschid, primitoare, porțile noi și frumoase... Garduri noi. podețe noi. case noi... „Cit ține . șoseaua. de la un capăt la altul al comunei, doar trei case vechi au mai rămas, iar pe transversale le numeri pe degete" ne spune tovarășul Ștefan Cio- cilteanu.comitetului de partid de la C.A.P. Peretu.Stăm de vorbă la primărie, la sediul comitetului comunal de partid. Un șemineu- radiator, cu bec mascat iscusit de o bucată de plastic, dă nu numai căldură, ci și iluzia eă „in casă arde focul". La doi pași, prin fereastră, se ce se petrece

secretarul

vede tot pe șosea.

glasul în vădită schimbare — de la tată către bunic — nici privirile albastre, binevoitoare cu care Caută drept în ochii reporterului, răspunzindu-i prompt la fiecare in- trebare. 11 întreb, de pildă, cu gîndul la sărbătorile abia încheiate, cind a mers ultima dată cu plugușorul și-mi răspunde fără e- zitare, apăsat :— Eu n-am umblat niciodată cu plugușo- l’Ui.— De ce ?De data aceasta răspunsul întirzie și pentru prima oară imi surprind interlocutorul incercind să schimbe vorba. Zice :— Ia te uită, s-a umplut șoseaua de copii. A dat vacanța-n ei. Populație nu glumă ! 1 200 de școlari care învață în comună, plus ăi vreo 300 de studenți și elevi de școală profesională, veniți acasă de la București, Brașov, Timișoara. Ttirnu și din alte părți,. de unde învață. înghesuială mare 1 Acu se vede cine știe meserie la căminul cultural. Acu să-i văd eu pe ei cum dovedesc să împace atita liotă de copii !...„Liota" este, intty-a- 'devăr, mare. Prin fereastra largă, cu tăietură modernă, privim, ca pe un „film" alert neprevăzut, pentru un cu posibilul na pe uliță"
0 trece, in trap mărunt, o căruță lată cu doi cai ca pepenii și cu roți de autocamion. De la răscruce, o ceată de copii mai mărunței iau vehiculul cu asalt : chiuie, se-aruncă pe loitre și umplu claie pesfe grămadă lada largă. Omul de pe capră se face că nu-i vede și dă bice cailor. Căruța se pierde pe după cotul drumului, ducind larma copiilor ca pe o fluturare de zurgălăi.

cu revere alții

ecran, un și plin de Notez, ca cineverite, titlu „Iar-
Oglindind concret a-ceastă' sarcină dă, se execută astăzi în peste 120 majoră, planul pe anul 1973 prevede obiective importante in îmbunătățirii calității Este și firesc, iritrucit de calitatea mărfurilor — mijloace de producție sau bunuri de larg consum — depind in măsură hotărîtoare progresul vertiginos al economiei, valorificarea superioară a resurselor materiale, satisfacerea în mai bune condiții a necesităților producției și consumului, participarea mai intensă și cit mai avantajoasă a țării noastre la schimburile economice internaționale.Argumentele care pledează pentru îmbunătățirea necontenită a calității producției sint multiple și se regăsesc, practic, in fiecare întreprindere și centrală industrială. Ce alte probe, ce alte date și fapte ar mai fi necesare in această privință, decit’realizările remarcabile ale industriei noastre socialiste în direcția ridicării calității producției ? Bunăoară, in ultimii doi-trei ani au fost asimilate noi utilaje pentru industria chimică și petrolieră cu. performanțe tehnice și economice deosebit de valoroase. Se construiesc curent — fiind solicitate la export — transformatoare electrice cu putere de 250 MW și tensiune de 240 kV. avind randamente ridicate, greutăți specifice și gabarit mic, competitive pe plan mondial, precum și locomotive hidraulice. Diesel electrice și electrice, utilaje agricole ș.a. Concomitent, mașinile-unelte pentru prelucrarea metalelor au cunoscut o largă diversificare, o permanentă creștere a parametrilor calitativi. Familia de strunguri SNA, de pil-

domeniul producției. variante, ele fiind solicitate de beneficiari din 50 de țâri. Mașinile de frezat universale și verticale, moderni- zale din punctul de ciziei, comenzilor și triale, șînt exportate glia, Japonia, Franța, ș. a. Ultimele variante ale autotu-, rismului de teren „ARO" sint cerute’ de zeci și sute de beneficiari de peste hotare, iar recent automobilul „Dacia 1 300" a fost omologat .pentru concursuri internaționale de către Federația internațională de specialitate, ^ceasta constituind o recunoaștere pe plan mondial a înaltelor calități pe care le are. Realizarea de către industria chimică a unor produse de calitate superioară, comparabile cu cele de pe piața. mondială, a dus la reducerea aproape completă a importului de coloranți și medicamente, rășini ABS, catalizatori de hidrogenare. alchilamine ș.a.Dar cite alte sute și mii de mașini, .instalații, aparate, produse din lemn sau ale industriei bunurilor de consum nu se ridică — prin însușirile lor tehnice și calitative — la nivelul cerințelor pe plan extern ? Nu intîmplător, Ia diferite tîrguri și expoziții internaționale, produsele industriei noastre se bucură de unanime aprecieri — o ilustrare deosebit de elocventă în acest sens constitulnd-o Tirgul internațional- București, ediția a Il-a din toamna anului trecut, in standurile căruia inscripția „produs nou" a dominat imaginea generală a acestuia, stir- nind admirația specialiștilor din țară și din străinătate.

vedere al pre- esteticii indus- în țări ca An- Elveția, R.F.G.
îmbunătățirea calității producției, în accepțiunea modernă, actuală, este o noțiune dinamică, ce presupune în primul rînd înnoirea și modernizarea permanentă, pe scară largă, a gamei sortimentale în toate ramurile, în concordanță cu progresele științei și tehnicii contemporane, cu preferințele și nevoile cumpărătorilor. Dacă in primul an al cincinalului ponderea produselor noi și modernizate — in totalul producției globale industriale — a fost de 13.8 la sută, in anul trecut aceasta s-a mărit simțitor, urmind să ajungă în 1975 la 46 la sută, in condițiile în care valoarea producției globale, a industriei socialiste, va fi de aproape două . ori mai mare. Aceasta reprezintă o sarcină ■ economică ma- ' joră pentru toate întreprinderile productive, institutele de cercetare și proiectare., a cărei înfăptuire impune, mai intîi. înlocuirea oricăror produse. „îmbățrînite", avind greutăți și gabarite supradimensionate, parametrii tehnico-economici depășiți, cu altele noi și modernizate. Realizarea de noi produse cu parametri tehnici și calitativi superiori este o cerință esențială, atît pentru satisfacerea in bune condiții a necesităților economici naționale, a nevoilor de consum ale oamenilor muncii, cit și pentru creșterea competitivității produselor românești pe piața mondială.Nivelul tehnic, calitatea producției sint parametri fundamentali pentru creșterea eficienței economice. De altfel, practic nu mai putem vorbi

(Continuare în pag. a IlI-a)
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CUM SE ACȚIONEAZĂ PENTRU ÎNDEPLINIREA ACESTEI SARCINI 4

DE ONOARE A FIECĂRUI OM AL MUNCII, A TUTUROR COLECTIVELOR
J

nu „jumătatea bărbatului11, 
ci jumătate din populația țSrii'El

înaltul,grad de tehnicitate al instalațiilor aflate în dotarea Combina- tulu[ siderurgic din Galați’asigură realizarea unor produse de bună, calitate, intens solicitate de beneficiarii interni și externi. în imagine : secția tandem a laminorului de benzi la rece din cadrul combinatului Foto.: E. Dichiseanu

IN PAGINA A V-A

in sprijinul celor
ce studiază

DE ACORD CU PROMOVAREA,
o SUB REFLECTOR : PREJUDECĂȚI MAI MULT SAU MAI 
PUȚIN TRADIȚIONALE o MINA FEMEII „REDESCOPERITA" 
DE CĂTRE INDUSTRIILE VIITORULUI « POLITEȚEA E BUNA, 
DAR PROMOVAREA E Șl MAI BUNA ! • GÎNDEȘTE-TE BINE, 
POATE... TE RAZGÎNDEȘT1 ® TRATAMENT EGAL, DAR NICI 

„PREA-PREA"
dacă... dacă... dacă...

‘-‘5*

...Tovarășul teanu are 59 arătă exact virstă : un bărbat gata să facă pasul in senectute. Nu știu dacă are părul cărunt, pentru că, grăbit', nu și-a scos căciula mare, neagră, cu fundul retezat pandurește. Are in schimb obrazul brăzdat de riduri adinei, pe care nu le îndulcește nici roșul viu ăl pomeților bătuți de vîrțt, nici

Ciocil- de ani și această

B din clădirea de a- lături, pe care scrie „Spital", iese o femeie cu ițn ține în brațe și cu unul mai mărișor, ținind-o de fusta grea, de lină bătută. Cel mic plmge de i se cutremură ciucurul de la căciuliță ; cel mărișor șonticăie demn în urma mamei, ducind pe furiș o mînuță sub șale. E limpede: li s-a făcut injecție. Mama — o femeie foarte tî- nără — scoate batista, șterge nasul celui mic, il sărută și ride cu duioșie de plînsul lui a- marnic și caraghios.• intră in „cadru**, vreo șaple-opt adolescenți. Unii cu haine de „mocasin"de blăniță albă, cu șepci cu cozoroc de lac, alții in „blugi" și scurte și cu numărul școlii pe. braț: unii sint în bascheți. Vreo două tranzistoare atirnate de umăr cintă moderat. Băieții se opresc in șosea, in fața căminului, care este deocamdată inchis. Mă- nincă semințe și discută tihnit de-ale lor. Nu se aude ce spun. Doar cind iși face a- pariția un nou venit de-o, virsță cu ei îl in- timnină cu exclamații. Notez ad litteram: „lo- t.e-1 și pe-ăsta 1 Ce, bă, al iu’ Ghimfuș, veniși și tu ? Cind veniși?". Apoi, din nou. rumoare abia perceptibilă.« U „Dacie" claxonează vesel, ajungind din urmă un autocamion virfuit' cu saci. Din cabină, o mirtă flutură a salut... Trece un șir de care incarnate cu gunoi de grajd... Pe trotuarul de vizavi apar vreo 10—15 bărbați cu căciuli retezate' . pandurește, cu cărți șl caiete sub braț. Se îndreaptă spre școală. (Secretarul comentează „imaginea": „A-n- ceput agrozootehnicul.
Petre DRAGU

(Continuare 
in pag. a V-a)

ir.
ORAȘELE FRUNTAȘE
in întrecerea patriotică pentru

înfrumusețare și buitâ gospodărire

a-
înscriindu-se in contextul general al preocupărilor întregului nostru popor pentru înflorirea continuă a României socialiste, activitatea desfășurată pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a localităților s-a încheiat și anulcesta cu rezultate rodnice. Valoarea lucrărilor ' executate prin muncă patriotică a locuitorilor mu- . nicipiilor. orașelor și comunelor a fost de 6.7 miliarde lei, cu 1.2 miliarde lei mai mult decit realizările anului 1971.Ănalizind. rezultatele obținute in tot cursul, arftilui 1972. Comisia centrală, pentru urmărirea și îndrumarea întrecerii 'patriotice a hptărit acordarea următoarelor premii ji mențiuni municipiilor și o- rașelor. fruntașe fte.țară' in acțiunea de înfrumusețare și buna lor gospodărire.

A. MUNICIPII CU POPULAȚIE 
PESTE 50 OOO LOCUITORIPremiul I — municipiului Reșița, județul Caraș-Severin ; Premiul II — municipiului Hunedoara, județul Hunedoara ; Premiul III — municipiului Timișoara, județul Timiș.In afara acestor municipii, clasate pe primele trei locuri, au mai obținut rezultate, bune, clasîn- du-se în ordine pe locurile următoare, și municipiile Turnu-S.everin, Arad. Neamț, Galați, Baia Mare, Ploiești și Craiova. Drobeta Piatra

LA UZINELE CHIMICE

VALEA

CALUGAREASCA

O nouă linie
următoare, și. municipiile Giurgiu, Tirgoviște, Roman, Lugoj și Tecuci.
C. ORAȘE CU POPULAȚIE 
PESTE IO GOO LOCUITORIPremiul I județul Ilfov ; premiul II șului Fălticeni, premiul județul, orașului premiul județul cașului ra :

de acid sulfuric

Dacă spunem : „reprezentăm o jumătate din populația țării" înseamnă că sintem modeste. De ce? Pentru că 20 662 648 împărțit la doi fac mai puțin decit 10 506 228, cite femei avea România la data de 1 iulie 1972. Așadar, noi reprezentăm mai mult de jumătate. Este acesta un argument hotăritor care să pledeze pentru participarea noastră, in proporție corespunzătoare, la viața politică, economică, socială sub toate aspectele ?DA și NU. Argumentul este hotăritor, dar nu este suficient.Noi, femeile, CONSTITUIM acum, in prezent, în momentul discuției, o prezență în viata țării. Emanciparea noastră definitivă, juridică și socială, a fost realizată încă din primii ani ai edificării noii o- rinduiri, ca o consecință imediată a principiilor de egalitate ce alcătuiesc substanța și sensul de a fi al socialismului. A existat și a fost depășită chiar o etapă a eliberării de sine, a învingerii inerției și propriilor judecăți, perioadă in care bărbații erau îndemnați să ducă muncă de... lămurire pentru angajarea noastră in producție. Toate acestea țin de domeniul istoriei, ai istoriei contemporane — dar al istoriei. Numărul de 1 679 900 de angajate, adică 31 la suiă din totalulangajate, adică 31 la su.ă din totalul

salariaților, la sfîrșitul anului 1971, vorbește de Ia sine. 60 000 de femei desfășoară o rodnică activitate politică, socială, cetățenească, in calitatea lor de deputate in consiliile populare, 379 îndeplinesc munci de răspundere în justiție, iar 67 ne reprezintă in forul suprem ai puterii de stat, Marea Adunare Națională.Sîntem insă convinse că trebuie să fim o prezență și MAI PUTERNICĂ in societate. Din acest punct de vedere, referirea la o jumătate din populația țării este de continuă actualitate.Sporul de participare și DE REALIZARE A FEMEII nu mai este numai o problemă de CANTITATE. Paritatea aritmetică poate fi obținută ușor, de Ia împărțirea locurilor de muncă in bășt< și baticuri, pină Ia alegerea in prezidiul adunărilor festive. Noi înșine, in virtutea egalității, aplicate la orice acțiune electivă sau de deliberare, ne putem rezolva singure problema reprezentării. A prezenței cantitative. Ceea ce cere și așteantă societatea noastră, ceea ce cerem și așteotăm noi de Ia societate este PERMANENTA ÎMBUNĂTĂȚIRE CALITATIVA A PARTICIPĂRII, in ritmul actuale.

B. MUNICIPII CU POPULAȚIE 
SUB 50 000 LOCUITORIPremiul 1 — municipiului Gh. Gheorghiu-Dej, județul Bacău ; Premiul II — municipiului Suceava, județul Suceava : Premiul III — . municipiului; Călărași, județul Ialomița.Au mai obținut rezultate bune, clasindu-se in ordine pe locurile

orașului. Urziceni, ora- județul Suceava ;III — orașului Bușteni, Prahova ; premiul IV — Agnita, județul Sibiu ;V — orașului Drăgășani, Vilcea ; mențiunea I — o- Vulcan, județul Hunedoa- mențiunea a Il-a — orașului Slatina, județul Olt : mențiunea a IH-a — orașului Calafat, județul Dolj.In afara orașelor premiate au mai obținut rezultate bune, clasindu-se in ordine pe locurile următoare, și orașele Comănești, xandria, Cimpulung Muscel, rabani și Pașcani.
D. ORAȘE CU POPULAȚIE 
SUB 1OOOO LOCUITORIPremiul I — orașului Nucet, județul Bihor ; premiul II — orașului Eforie, județul Constanța ; premiul III — orașului Tg. Bujor, județul Galați ; premiu] IV — orașului Călimănești, județul Vilcea ; premiul V — orașului Scbiș, județul Arad ; Mențiunea I — orașului Odobești, județul. Vrăncea ; mențiunea a Il-a — orașului Să- veni, județul Botoșani : mențiunea a III-a — orașului Dumbrăveni, județul Sibiu : mențiunea a IV-a — orașului Solea, județul Suceava ; mențiunea a V-a — orașului Novaci, județul Gorj : mențiunea a Vl-a — orașului Iași.Rezultate bune, ordine pe locurile mai obținut și orașele Țăndărei, Băile Herculane, Buziaș, Băile Tușnad și Titu.

de mare capacitat
a intrat

in funcțiune

și la înălțimea perioadei istorice Autoturismul
Dacia"

Hîrlău, județulclasindu-se în următoare, au
(Agerpres

PV
PLOIEȘTI (Corespondentul „Scinteii". C. Căpraru). — A început să producă cea de-a doua linie de acid sulfuric din cadrul Uzinelor chimice Valea Călugărească. Noua instalație, cu o capacitate de 200 000 tone anual, realizată de Trustul de construcții industriale Ploiești, înglobează peste 4 000 tone utilaj tehnologic de mare tehnicitate, livrat aproape în întregime de întreprinderi românești. „La această instalație de acid sulfuric — ne spune inginerul șef al unității, Gheorghe Milea, avem utilaj de o concepție proprie. Așa este cazul cu cazanul recuperator, un utilaj tehnologic important, de mare complexitate tehnică. El a fost construit în premieră de uzinele „Vulcan" din București și se comportă funcțional foarte bine. De altfel. întreaga instalație a funcționat perfect încă de la probele tehnologice, lucru' ce a permis ca numai după citeva zile de la intrarea în producție să se atingă parametrii proiectați. De reținut că, odată cu intrarea în funcțiune a noii instalații, Uzinele chimice din Valea Călugărească devin cele mai mari producătoare de acid sulfuric din țară".

Tovarășul Edward Gierek împlinește 60 de ani

Dacă trebuie, totuși, să discutăm și raporturi cantitative avem in vedere CERINȚELE OBIECTIVE CARE IMPUN prezența noastră cît mai activă în clocotul vieții mconjurâioare. Rămasul la cratiță este o prejudecată nu pentru că sună urît, nu pentru că activitatea casnică n-ar fi pretențioasă, iar creșterea copiilor n-ar echivala cu munca de creație, nu pentru că părul ia miros de ceapă prăjită și farmecul dispare lingă fierul de călcat. Rămasul NUMAI la treburile casnice constituie o prejudecată față de POSIBILITĂȚILE și RESPONSABILITĂȚILE noastre in raport cu societatea și cu destinul ei.Cunoaștem, vedem la fiecare pas, ceea ce s-a realizat in anii noștri, Practic — totul. Știm ce dorim

și ce trebuie să facem. Insă această întreagă^ operă constructivă, fără precedent in istoria noastră, se realizează nu numai cu fonduri, imbolduri și activități organizatorice. Valul realizărilor presupune un val egal de forțe și de minți umane.In 1950 existau 2,12 milioane de salariați. Numărul acestora s-a dublat in numai 15 ani. Dar această veritabilă explozie a locurilor de muncă devine și mai marcantă după anul 1965, cind numărul salariaților crește cu mai mult de un milion pînă in 1971. De pe acum, unul din patru locuitori ai țării desfășoară muncă salariată. Dar pînă la sfirși- tul actualului cincinal se prevede (iar obiectivele economice care sint sau urmează să fie realizate CER) apa-

riția a încă unui MILION de locuri de muncă.Discutăm deci APORTUL nostru nu in cadrul unui curent feminist de suprafață, ci față in față cu realitățile sociale majore. O națiune cu un program constructiv ca al nostru nu-și poate permite să aibă categorii de populație numai pe jumătate active, numai pe jumătate încadrate in ritmul general. Sîntem conștiente că antrenarea | noastră în cît mai multe activități nu este un hatîr care ni se îndeplinește nouă, ci o cerință firească a vieții, iar faptul că argumentele încep cu o demonstrație de natură economică nu poate decît să ne , convingă, democrația la care ne referim fiind, deci, o democrație inte-

meiată pe realități fundamentale. Ne preocupă o EGALITATE DE CONTRIBUȚIE și DE ÎMPLINIRE.Problema presupune reconsiderarea, in fiecare etapă a evoluției economice. și tehnico-științifice, a ceea ce pot să îndeplinească femeile în cim- pul . activității productive. . Dorim să devenim oțelărese ? Așteaptă să

cu numărul 80 000
Tovarășului EDWARD GIEREK

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

coborim în mină ? Pare cineva bizar...
Aure-
MAN-

OȚEANU,
STANCU, Rodica

Florica DINULESCU, 
lia GOLIANU, Elena 
TU, Smaranda 
Natalia
ȘERBAN

Joi, 4 ianuarie a. c., ora 11,55, la U.A. Pitești a ieșit de pe banda de montaj cel de-al 80 000-lea autoturism „Dacia’1, avind seria motorului 597 054. Cei care s-au ocupat de ultimele detalii ale limuzinei cu numărul de mai sus, înainte de a porni in rodaj, sint . mecanicul Matei Dascălu. maistrul Dumitru Cioc și controlorii de calitate Ion An- cuța și Georgeta lonescu. Datorită gradului de confort ridicat, economicității și puterii de tracțiune, limuzina românească este solicitată la export în anul 1973 intr-un număr mult mai mare de țări, față de anul trecut.

Stimate tovarășe Gierek,Cea de-a 60-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al poporului român și al meu personal, un cald salut tovărășesc și cele mai cordiale felicitări.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor român și polonez, al unității țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor anti- imperialiste.Vă „urez, stimate tovarășe Gierek, multă sănătate, viață îndelungată și noi succese în activitatea pe care o desfășurați în fruntea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, pentru înflorirea continuă a Poloniei socialiste.
(Continuare in pag. a n-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român
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FAPTUL! 
DIVERS! 
----------------- . I 
Nuntă---------- |
cu păcăleală | 

îndată ce ing. Anastase Ale- I 
xandru de la Uzina mecanică de I 
material rulant din Ploiești o I 
văzu pe tînăra E.S., ii căzu, . 
cum s-ar zice, cu „tronc" la ini
mă, Și, nici una, nici două, se I 
Și hotărî s-o facă mireasă. Și a 
făcut-o. A mers in satul fetei și I 
s-a pornit o nuntă ca-n povești, 
cu belșug pe masă și cu veselie ' 
in casă, cu, două muzici două și, i 
mai ales, cu... daruri. A doua zi, I 
cu vreo cincisprezece miișoare I 
in buzunar, „însurățeii" s-au în
tors la Ploiești. Numai că, A.A. I 
uitase să-i spună tatălui socru 
cîteva „amănunte" : că mai are I 
o soție, ba chiar și un copil, că i 
hotărirea de divorț încă nu s-a 
pronunțat și că n-a fost mire | 
decit de „ochii lumii". Acum, ur
mează să dea... ochii cu cei pă- I 
căliți. Și nu-s puțini.

Cine păzește | 
...paznicii ?în urma unui control inopi- I nat efectuat în puterea nopții I in mai multe puncte ale orașu- | lui Constanța s-a constatat că . majoritatea celor puși să aibă I grijă de bunurile obștei își fac I pe deplin datoria. în același timp însă 13 paznici au fost gă- I siți in brațele lui Morfeu, visind I „cai verzi pe pereți", alți 3 se ' clătinau sub vădita influență li- I coroasă a lui Bachus, iar 18 I (optsprezece), fără nici un „zeu" I ocrotitor, lipseau, pur și simplu, . de la posturi. Mai mult : -cîțiva I din cei găsiți la posturi, fiind I întrebați ce îndatoriri au și cam ’ ce păzesc pe-acolo, au înălțat | din umeri. De unde și o altă I întrebare : cine păzește... pazni- I cii ? I

Transportul în comun, cooperația meșteșugărească, industria locală, producția bunurilor de larg consum, asistența sanitară sînt doar cîteva din sectoarele de larg interes public supuse pentru prima dată controlului cetățenesc, o dată cu aplicarea Legii nr. 6 din 1972. Cum de la acea dată s-au scurs mai bine de 7 luni, am încercat — cu prilejul u- nui raid-anchetă efectuat în județele Arad, Botoșani și Brăila — să alcătuim un succint bilanț.O primă constatare. In absolut toate locurile prezența controlului obștesc se dovedește a fi deosebit de necesară și utilă, pentru că în sectorul publice există încă serioase deficiențe ce se cer înlăturate; pentru că i critic și, de mai multe experimentat controlorilor ștești cauzele. _______deficiențe, controlorii propunind și măsurile concrete turare a unul din roasele ce le-am în acest magazinele din municipiul Brăila se resimțea, la un moment dat, lipsa biscuiților. deși in localitate funcționează o fabrică de profil. Sesizînd acest lucru, controlorii obștești s-au deplasat imediat la fabrică. Aici, culmea, spațiile de producție erau sufocate cu lăzi doldora de biscuiți, conducerea unității fiind chiar nevoită să o- prească o linie de fabricație. Anali- zind în amănunt situația întîlnită — cu totul și cu totul anormală — echipa obștească a depistat și cauza care o generase : organizația comercială locală nu ridica la timp, conform graficului, produsele comandate. Prin măsurile luate ulterior, la propunerea echipei de control, „problema biscuiților" a încetat să mai fie la Brăila o „problemă", asi- gurindu-se astfel populației de aici o aprovizionare corespunzătoare cu produsul respectiv.Atit la Brăila, cit și în celelalte localități cuprinse în raidul de față, am făcut și altă constatare, la fel de pozitivă. Membrii echipelor cetățenești cuprinși in echipele repartizate să controleze noile sectoare ale

serviciilor publice dovedesc, de cele mai multe ori, o ridicată competență. Este, de altfel, și explicația pentru care verificările făcute pînă a- cum de ei — deși, repetăm, organizate pentru prima dată — au avut efecte pozitive. La aceasta a contribuit desigur și atenția cu care s-au alcătuit respectivele echipe. La A- rad, spre exemplu, controlorii obștești de la fabrica de încălțăminte și calapoade „Libertatea" au fost repartizați să verifice unitățile de încălțăminte ale cooperativei meșteșu-

în comun și sectorul sanitar. Și, ceea ce este mai important, de fiecare dată competenț.ii controlori obștești au supus unei atente verificări activitatea unităților ce le-au fost repartizate, propunind măsuri de îmbunătățire a serviciilor publice..La Botoșani, controlorii obștești din unitățile sanitare au depășit stadiul inițial, cind observațiile lor se rezumau doar la aspecte administra- tiv-gospodărești, de suprafață, luind acum atitudine și față de celelalte
Necesarăserviciilor

utilă ochiul cele ! ori, al ob- sesizează acestorpractice, de înlă- lor. Iată nume- exemple putea da sens. în

VINE CONTROLUL OBȘTESC!
șls & d&tâ a el, suflul tune
ul exigenței și competenței

O

însemnări din activitatea echipelor obștești

din județele Arad, Botoșani și Brăila
rgărești „Muncitorul pielar", cei de la fabrica de confecții, fabrica „Tricoul roșu" și întreprinderea „A- rădeanca" verifică unitățile cooperativei de oonfecții „Artex", cei de la fabrica de ceasuri „Victoria" activează în unitățile specifice ale ooo- perativei „Precizia" ș.a. Cunoscind bine domeniile de activitate ce le-au fost repartizate spre control, aceste echipe au și trecut imediat, după intrarea in vigoare a legii, la exercitarea mandatului ce le-a fost încredințat de obște. Rezultatul ? Din cele aproape 1 000 de controale efectuate pină acum de echipele cetățenești din municipiul Arad, peste 500 au fost înregistrate în numai 3 din noile sectoare de interes public : cooperația meșteșugărească, transportul

if

Xdeficiențe din activitatea unităților respective. Astfel, la policlinica de .adulți din localitate echipa a consemnat acte de nepăsare, de tratare birocratică a cerințelor ihdreptă- țite formulate de pacienți. Cetățenii care vin aici erau plimbați cu zilele pe drumuri.Raidul nostru anchetă ne-a prilejuit însă și unele constatări mai puțin îmbucurătoare «rivind eficiența controlului obștesc. Dacă în cele mai multe unități din seotoareJe serviciilor publice supuse acum pentru prima dată controlului cetățenesc, conducerile acestora manifestă receptivitate față de observațiile și propunerile echipelor, există încă numeroase situații în care controlul obștesc este tratat cu superficialitate.

Bunăoară, în majoritatea unităților cooperației meșteșugărești din Arad — vizitate recent de echipele cetățenești — nu există încă nici măcar registre unice de control în care membrii acestora să-și poată consemna observațiile. Tot la Arad controlorii obștești sînt nevoiți să formuleze in mod repetat, cu ocazia fiecărei verificări, critici serioase la adresa dispecerilor întreprinderii locale de transport în comun, care nu. urmăresc cu rigurozitate graficele de circulație a autobuzelor și tramvaielor. La Brăila a trebuit să se insiste de cîteva ori de către echipele de pentru ca, în cele din urmă, prinderea dustrie locală nr. .3 să dispună rezolvarea bleme spălarea lor din plastic • transportul pi inii (! !). La Botoșani controlorii obștești au sesizat, in mai multe rinduri, dar deocamdată fără nici un folos, lipsa de disciplină a personalului întreprinderii de transport, insuficienta lor grijă pentru întreținerea autobuzelor ș.a.Chiar dacă asemenea cazuri de ignorare a observațiilor controlului obștesc, de tărăgănare în rezolvarea propunerilor formulate de membrii echipelor reprezintă cazuri izolate, ele trebuie ferm combătute. Menționăm aici ca lăudabilă inițiativa organelor locale F.U.S. din Brăila care organizează periodic întîlniri între cei controlați și cei ce con- irolează. La ultima consfătuire de acest gen, la care au fost prezentate și imagini filmate surprinse în timpul controlului de echipele cineaștilor amatori, s-a comentat, de către juriști competenți, fiecare faptă în parte, subliniindu-se gravitatea abaterilor măsurilor eficientă echipelor eficienței
Mihai 1ONESCU 
N. Gr. MARĂȘANU 
Constantin S1M1ON 
Nicolae ZAMF1RESCU

controlîntre- de in-unei pro- dificile...navete- material pentru

X

pra. tatetațiire a
și insistîndu-se asu- luate. Este o modali- de întărire a autori- cetățenești, de ridica- muncii lor.

Asigurarea

tl

ca bună ziua

Antricoate | 
și aur

Teodor Gozdac din Turda este ’ 
măcelar. Cu ce se ocupă un mă- | 
celor, știe toată lumea. Dar nu 
toată lumea știe că T.G. a ținut I 
morțiș să se facă și... trezorier. . 
A ținut și s-a făcut. S-a făcut I 
cu o grămăjoară de 1 600 grame | ele aur. Acum, potrivit «prevede
rilor legale. ..comoara" măcela- I 
rului din Turda a fost confiscată. I 
Dar întrebarea în legătură cu l 
proveniența grămăjoarei rămîne j 
de strictă actualitate : aurul 
crește pe... sati din... antricoate ? |

Nas si-a• 9 .

găsit nașul
Confundînd, probabil, străzile 

Capitalei cu pistele de schi, I 
conducătorul autoturismului cu . 
numărul 3-B-9636 începuse un I 
adevărat slalom printre cele- | 
lalte autovehicule. Oprit la 
timp, conducătorul auto (Gheor
ghe Naș, de 21 de ani, str. I 
Munții Buzăului 47, București), I 
nu prea avea chef de vorbă ■ 
după... cheful pe care-l făcuse I cu puțin înainte. Ba, mai mult: | 
nu avea nici permis de con
ducere. Și, colac peste pu
păză, autoturismul nu era al I 
lui. II „găsise" pe o stradă lă- ' 
turalnică: Acum, și-a găsit și i
Naș nașul !

prin efectul legii
a călătorilor, Printre multiplele) sigurăre, practicate de. către

ț ministrația Asigurărilor de Stat, 
V asigurarea prin efectul legii a călă-forme de a- Ad-

Depunerea 
depună
toruluiGheorghe Con.stantinescu, fără ocupație (și cînd te gîn- dești că n-are decit 20 de ani...), domiciliat in comuna Poenarii Burchii, județul Prahova, posesor al unui libret C.E.C., s-a prezentat tocmai la agenția nr. 1 din Galați (str. 1 Mai 25) pentru a ridica o sumă de bani. Politicos nevoie mare, G.C. a rugat pe lucrătoarea agenției C.E.C. să opereze mai... operativ formele, că se grăbește. Tot în grabă s-a produs și surpriza: în locul lucrătoarei a apărut tot un lucrător (dar de miliție), care i-a arătat lui G.C. că depunerea pe libret e un fals. După care a urmat „depunerea" depunătorului. Dar nu la C.E.C.
Pionierii — 
la înălțime!în comuna Zărneștî, județul Buzău., un copil de 3 ani, lăsat fără supraveghere, s-a_ jucat cu chibriturile lîngă o grămadă de coceni. Focul a izbucnit violent. Flăcările amenințau casa_și gospodăriile din jur. Au sărit în grabă vecinii, dar erau prea putini pentru a potoli incendiul, în cîteva minute, 30 de pionieri, membri ai formației voluntare de pompieri, s-au angajat in luptă cu flăcările și au reușit, în scurtă vreme, să le localizeze și să evite pagube importante. Curajul și promptitudinea pionierilor au fost învrednicite cu lauda părinților. La care se a- daugă și felicitările noastre călduroase.

Rubrică redactată de

toriior are o sferă largă de cuprindere. Ziln'ic, sute de mii de cetățeni, care folosesc mijloacele de transport în comun ale statului, beneficiază de avantajele acestei a- sigurări. Potrivit reglementărilor în vigoare, asigurarea prin efectul legii a călătorilor pentru cazurile de accidente se aplică pentru toate călătoriile efectuate, oriunde in țară, pe căi ferate, aeriene, de apă sau rutiere.Spre deosebire de alte forme, asigurarea prin efectul legii a călătorilor începe din momentul în care s-a procurat biletul și călătorul se află in mijlocul de transport sau în incinta stației, autogării, portului etc. Deci fiecare bilet (legitimație) de călătorie constituie, în același timp, și o poliță de asigurare, costul asigurării fiind inclus in prețul biletului de călătorie.în această formă . de asigurare sînt cuprinși, indiferent de starea sănătății, de grad de invaliditate, vîrstă sau cetățenie, toți călătorii care plătesc costul transportului, precum și cei fără plata transportului, dar care achită prima de a- sigurare. De asemenea sînt cuprinși toți copiii care călătoresc gratuit și fără plata primei de a- sigurare. Cetățenii sînt asigurați pe toată durata călătoriei pentru care s-a eliberat biletul (sau documentul) pentru călătoria respectivă, atît în timpul mersului, cit și al staționării mijlocului

de transport, inclusiv în perioada în care călătorul se află în stații sau opriri intermediare, în: tirhpul tran-sbordărițor pentru continuarea călătoriei sau determinate de cauze fortuite. In transporturile aeriene, călătorii sînt asigurați din momentul cînd sînt preluați de către îm- puterniciții organizației de transport aerian.Asigurarea prin efectul legii a călătorilor are multiple avantaje. In schimbul unei prime de asigurare infime, de ordinul unităților de leu sau chiar fracțiunilor de leu, în funcție de costul biletului de călătorie și mijlocul de transport. Administrația Asigurărilor de Stat plătește întreaga sumă a- sigurată in caz de deces sau invaliditate permanentă totală sau o parte corespunzătoare in caz de invaliditate parțială. în asigurarea prin efectul ' " "tru cazurile asigurate se independent siguraților sau beneficiarilor acestora din alte asigurări facultative (de bunuri, răspundere civilă sau persoane), precum și independent de sumele pe care, de drept, trebuie să le primească cel în cauză pe linia asigurărilor sociale de stat. Față de. riscurile asumate și de a- tenția deosebită pe care o acordă Administrația Asigurărilor de Stat celor care sînt in drept să primească sumele asigurate este necesar ca și organizațiile socialiste să manifesto mai multă punctualitate in decontarea integrală și la termenele stabilite în convenții primelor de asigurare încasate.

GALAȚI (Corespondentul „Scinteii", Tu- dorel Oancea). — în acest an, Direcția de industrie locală a județului Galați și-a propus să realizeze noi sortimente, in majoritate bunuri de larg consum, destinate fondului pieței și aprovizionării populației. După cum am aflat de ' la ..tovarășul Diimitru Siâîric, directorul Direcției de industrie locală a județului Galați, numai în sectorul metalo-

chimie și mase plastice se vor realiza 19 sortimente noi, printre care elemente din mase plastice pentru mobilă, mască pentru calorifer tip șemineu. seturi ornament din fier forjat, produse ornamentale din sticlă, servicii cafea din ceramică etc. In ceea ce privește noile sortimente de mobilă, în-

Petre POPA
Gheorghe POPESCU 
fi corespondenții „Scînteii"

cameră dormitor „O- limpi.a", alături de numeroase sortimente de împletituri din chită.Concomitent cu ceste preocupări industriei locale a dețului Galați, au fost stabilite concrete rirea numărului de sortimente de panificație, de băuturi ră-' treprinderile din "'că-' cdrifoăi'ă', de artfeoTe!'"'n drul I.J.I.L. Galați vor realiza un nou tip de sufragerie și o

•ră-a- ale ju- mai măsuri pentru mă- numărului
de uz casnic din metal, mase plastice, sticlă, lemn.

Am citit și. recitit scrisoarea cetățeanului Vasile Pop, din comuna Ani- noasa, județul Dîmbovița, adresată „Scînteii". Nu-ți .vine să crezi că „problema" despre care ni se scria — în realitate foarte simplă — nu s-ar fi putut rezolva pe plan local. Și totuși...In luna august 1972, Vasile Pop a plătit la consiliul popular comunal, cu. chitanța .nr. 4078. suma de 100 lei pentru paza obștească. în luna septembrie s-a pomenit cu o poprire pe salariu pentru plata aceleiași obligații. Cetățeanul a considerat că este suficient să se adreseze consiliului popular comunal pentru ca lucrurile să se lămurească și să 1 se restituie banii reținuți ilegal din salariu. Dar, spre surprinderea lui, în loc să i se restituie banii și să cum trebuie să se procedeze corect în asemenea situații, salariații de la consiliul popular al comunei Aninoasa, cărora el s-a adresat, l-au dus cu vorba cîteva săp- tămîni, după care i-au spus că nu de varea cererii respective." Că puteau și trebuia s-o soluționeze pe loc, o dovedește următorul fapt : In urma unei convorbiri telefonice __dacție și consiliul popular comunal, lui V. P. i s-au dat înapoi banii reținuți pe nedrept. Dar de ce să fie nevoit un cetățean să apeleze la alte foruri ? Și de ce să se tolereze comoditatea .și neglijența unor funcționari, care sînt. plătiți nu pentru a încurca lucrurile, ci pentru a sta la dispoziția cetățenilor, pentru a le rezolva cererile legale și legitime ?Cetățeanul se adresează instituției publice cu încrederea că problemele ce le are de rezolvat vor fi' tratate cu toată atenția, cu maximum de solicitudine și operativitate, joritatea instituțiilor există ționari competenți, cu simț pundere pentru ceea ce fac, păți să ridice prestigiul unității care lucrează. Cu atit mai flagrante ne apar acele cazuri, semnalate de cetățeni, prin scrisori adresate redacției, în care unii funcționari,, fie din indolență, fie din cunoașterea insuficientă a dispozițiilor legale, creează celor cu care vin in contact o seamă de dificultăți, de prejudicii, uneori foarte greu de înlăturat.Christea Călin, din București, ne-a scris că in luna februarie 1972, împlinind vîrsta de 60 ani, a solicitat conducerii unității în care lucra (Institutul de fizică) să i se întocmească formele de pensionare. Cererea salariatului, a cărei, procedură de rezolvare este ..rpglemențată in mod clar prin lege,' trebuia' să parcurgă, în cel mai scurt timp, calea simplă de Ia unitate la oficiul de pensii competent să emită decizia de pen-

i se ceară scuze,
Anchetă pe urmele

unor scrisori

ei depinde rezol-
între re-

In ma- func- de răs- preocu- în

2w- €
i/i'"

legii a călătorilor pen- de accidente, sumele achită de către ADAS de sumele cuvenite a-

(Urmare din pag. I)Dar vi se pare mai firesc să troneze la impresionantul tablou electronic de comandă un bărbat tînăr, voinic, sănătos, iar o femeie firavă să colinde kilometri in șir, opt ore pe zi, in jurul războiului de țesut ? Atit concepția că femeile pot să lucreze oriunde, cit și incremenirea împărțirii pe sexe a profesiilor ce devin tradițional masculine sau tradițional feminine sînt in egală măsură eronate.— Egalitatea dintre noi și bărbați nu înseamnă și o rezistență identică la efort, ne declară o femeie autorizată, dr. Elena Gulan, șef de sector la Institutul de expertiză și recuperare a capacității de muncă. Capacitatea noastră de efort fizic este, in medie, aproximativ cu 30 la sută mai mică decît a bărbatului. In schimb, femeia rezistă mult mai bine la muncile ritmice, statornice, de migală.Cum ne văd ei ? Părerea unor bărbați în temă, adică șefi peste colective preponderent feminine, confirmă nu numai că avem posibilități, ci că sîntem necesare sau chiar de neînlocuit.— Femeile sînt răbdătoare, meticuloase. Nu au fluctuații de ritm, de atenție și de aceea poți conta mai mult pe ele, este de părere inginerul Petre Popescu, șeful unei secții cu o mie de muncitori a uzinei „Electromagnetica".In consecință, există întregi ramuri industriale, și încă dintre, cele aflate în fruntea ritmurilor de dezvoltare, industrii ale viitorului, în care mina femeii este... căutată cu prioritate.— Pentru industria electronică, femeia e candidatul ideal. Aici se cer degete fine, îndemînare, se lucrează cu sîrmulițe mai subțiri decît firul de păr, • e necesar un anumit tip de iscusință specific feminin. Modul cum lucrează cele 4 500 salariate ale noas

tre- mi-a dublat stima ce o am pentru tovarășele noastre de viață.Afirmațiile aparțin directorului general al uzinelor „Electronica" — ing. Ștefan Șuteu.Cerințele și posibilitățile antrenării femeilor în centrul vieții econo- mico-sociale sînt, așadar, limpezi. Deci — participăm. Este nevoie de noi. Sîntem așteptate. Dar CUM ?Pe parcursul itinerarului nostru reportericesc am întîlnit situații în care, in mod firesc, colectivele de

femeii este... căutată cu

IM

însuși, transpareblema nu constituie, subestimare a femeii ? Nu sentimentul că sîntem solicitate către răspunderi mai mari doar din... obligație ? Nu ne aflăm în fața unei forme speciale, mai rafinate, „politice" goale ?Dacă am femeilor în proporția gîndindu-ne ÎN SECTOARE OCUPATE MAJORITAR DE FEMEI,

mai dacă vreți, a politețiiraportat reprezentarea posturi de conducere Ia salariatelor, am făcut-o că ESTE NEFIRESC CA DE ACTIVITATE

rezista solicitărilor, dacă se îmbolnăvește, dacă întrerupe activitatea din cauza copiilor, dacă intervine soțul, dacă... dacă... dacă... Cînd acești „dacă" sint epuizați, începe seria sfaturilor" : gindește-te bine, vei putea ?... Gindește-te bine, o să-ți a- jungă timpul ?... gindește-te bine, te-ai gîndit ?...Inerent, aceste rețineri influențează și încrederea în sine a femeii promovate. Maistra Cornelia Naum, tot de la „Tricotajul roșu", ne povestea că săptămîni intregi după ce

noastră în colectivele de

DE ACORD CU PROMOVAREAX.
muncă majoritar feminine sînt conduse de femei. La uzinele „Electronica", spre exemplu, atelierul de bobinaj de la secția radio este condus de o femeie ; altă soluție ar fi fost și greu de adoptat, proporția femeilor în atelier fiind cea absolută — 100 la sută. Chiar pe ansamblul uzinei, o serie de munci de conducere sînt îndeplinite de femei. In biroul organizației de bază P.C.R. a secției de confecții de la „Tricotajul roșu" — București a fost ales un singur bărbat. Era... singurul din organizație, iar colegele lui au știut să facă o demonstrație de „nediscri- minare".Dar oare este necesar să te referi la o întreprindere cu multe salariate pentru a pune în discuție participarea femeilor la activitatea de conducere î Acest mod de a pune pro-

ACESTEA SA NU FIE REPREZENTATE, ori să fie slab reprezentate. Femeile salariate dețin, spre exemplu, o pondere hotărîtoare in domeniile ocrotirii sănătății și asistenței sociale (71,4 la sută), învățămintului, culturii și artei (61,1 la sută). Dar ciți dintre directorii de spitale, de policlinici, de direcții sanitare, , dintre directorii de școli din provincie, din- generali de învăță- diverseiortre inspectorii mint, dintre președinții comitete sînt femei ? De ce această rezervă ? Ne-a lămurit-o în parte directoarea întreprinderii bucureșțene „Tricotajul roșu", ing. Maria Bera- riu :— Pentru fiecare „caz" de promovare in parte femeia trebuie să treacă prin furcile caudine ale unui șir întreg de DACĂ : dacă nu va

fusese numită șefa secției de croit a respirat cu teamă că nu va putea face față.— Formele instituționale create de societatea noastră oferă cadrul promovării femeilor. Dar trebuie să perseverăm cu o atentă operă educativă, începînd din familie și de pe băncile școlii.Părerea aparține directoarei liceului „Nicolae Bălcescu" din București, profesoara Luiza Răican.Modificarea de optică se o dată cu alegerea drumului al tinerilor. E oare firesc210 000 de elev! ai școlilor profesionale numai 31 000 să fie fete ? Iar din 10168 de cursanți înscriși la învăță- mîntul de maiștri doar infimul număr de 193 ? Datele aparțin anului de învățămint 1971—1972.

impune în viață ca din

Prezența muncă este însă nu numai o chestiune de angajare, ci și de asimilare. Se pare că noi ne integrăm atît de bine incit colegii noștri ne tratează upeori „prea" ca pe egali.— Mă trezesc citeodată martora unor istorii „ca între bărbați" și nu știu cum să reacționez — ne relata I.T., funcționară într-o instituție centrală. Dacă le atrag atenția colegilor mei că nu-mi plac asemenea povești, risc să spună despre mine că fac pe mironosița. Dacă intru și eu în conversație, foarte probabil, pierd stima unora, a celor mai serioși dintre ei. De obicei, în asemenea momente, ii ignor. Dar aș prefera, totuși, să nu facă abstracție de persoana mea și să mă scutească de asemenea dovezi de „colegialitate".O colegă a interlocutoarei noastre completează ideea :— Noi, femeile, sîntem, nu o dată; frămîntate de griji de-ale familiei, ba chiar și de cîte o supărare. Ca sâ-ți mai ușurezi sufletul, te-apuci sâ-i povestești colegului (care uneori îți este chiar șef) ce ți s-a întîmplat. Uneori, ești ascultată absent, dar cu politețe. De multe ori însă, vorbele tale trezesc in interlocutor un ecou nedorit : începe, la rindul lui, să-ți povestească despre niște supărări proprii pe lîngă care ale tale par simple fleacuri. Nu-ți mai rămîne decît să taci și să renunți la vorba bună pe care o așteptai de la el. De altminteri, pe un alt' plan, lucrurile se repetă și acasă. Eu îi spun soțului meu că sint obosită, iar el, voinicul, îmi răspunde că e și mai o- bosit. Dacă mă vait că mă doare capul își descoperă o migrenă și mai și. Hotărît lucru, majoritatea bărbaților nu au răbdare să asculte. Știu ei bine că, pînă la urmă, tot ne descurcăm. Dar cu ce preț? Și mai ales... CIND?...Dar despre aceasta într-un număr viitor.

sie. Spunem „trebuia" deoarece, ig- norîndu-se dispozițiile legii, lucrurile au luat o cu totul altă cale., înainte de întocmirea actelor de pensionare, de verificarea atentă a lor, prin decizia nr. 1 726 lui C. Călin i s-a desfăcut contractul de muncă, începînd cu data de 1 aprilie. Pe de altă parte, dosarul de pensie a fost restituit unității de către oficiul de pensii, de ■ trei ori, pentru că era incomplet. „Mă așteptam — se menționează în scrisoare — să primesc cit mai repede pensia. In locul ei însă după aproape 4 luni mi s-a comunicat, prin decizia nr. 13 338, că cererea de pensionare mi-a fost respinsă pe motiv că nu întrunesc condițiile de vechime. Astfel, pe această perioadă n-am primit nici un fel de drepturi bănești". Cum s-a ajuns la această situație ?— întocmindu-i dosarul de pensionare lui C. Călin — ne-a spus Victor Miron, inspector principal la serviciul personal al institutului — eram obligați să-i desfacem și con- (sic !). De altfel, tot și cu alți salariați, nu încurcă-tractul de muncă așa am procedat care s-au pensionat și cu care s-au întîmplat asemenea turi (! !).Prin ceea ce afirmă, inspectorul principal de personal dovedește că nu cunoaște bine dispozițiile legii. Că nu există o asemenea obligație rezultă limpede din art. 67, alin. 2 din Legea nr. 27/1966 (republicată).— Din textul legii — ne spunea tovarășul Victor Utto, director adjunct al Direcției pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale a municipiului București — reiese că unitățile nu pot desface contractul de muncă în vederea pensionării decit după primirea deciziei de pensionare din partea oficiului de pensii. In legătură cu aceasta, cit și cu întreaga procedură de întocmire a dosarelor de pensii, inspectorii de personal au fost periodic instruiți. Așa că, pentru funcționarul respectiv, care nu cunoaște nici măcar actele normative ce au. legătură cu activitatea sa de fiecare zi, nu există nici o scuză și, în consecință, el trebuie să fie obligat să-l despăgubească pe salariat.Lipsa de competență și probitate profesională din partea unor funcționari îmbracă aspecte și. mai grave, cu consecințe păgubitoare atit pentru cetățeanul care s-a adresat instituției publice, cit și pentru societate. Avem în vedere faptul că diferitele erori ce se fac pe alocuri. în ■'‘activitatea administrativă, declanșea) ’"i'ză'o sreamă' 'd'e Seăîzărf'și cercetări costisitoare; din această cauză se irosește timp prețios din activitatea altor organe, pentru a se repara ceea ce strică cei ce nu-și îndeplinesc obligațiile de serviciu.De la data de 1 iunie 1971, Gheorghe Sas, din comuna Oarda de Sus, județul Alba, fost salariat la Baza de utilaj transport din Alba Iulia, trebuia să-și primească pensia de invaliditate. Dar, din vina funcționarului Nicolae Secheli, de la serviciul personal al întreprinderii, dosarul de pensie al lui Gh. Sas o ajuns la oficiul de pensii abia la 1 decembrie 1971 (I). (Precizăm că termenul legal era de 10 zile de Ia încadrarea într-un grad de invaliditate). Din această cauză, pensionarul respectiv a pierdut drepturile de pensie pe 7 (șapte) luni de zile. Și mai grav este faptul că, pentru a se acoperi această întîrziere, s-au modificat, cu rea credință, unele date din actele depuse la dosar. (De aceea, invităm organele de cercetare penală să verifice și să se pronunțe cu privire la acest fals). Din această cauză a fost necesară revizuirea deciziei de pensie emisă inițial și s-a tărăgănat la nesfîrșit despăgubirea lui Gh. S. de către cei vinovați.Așa stînd lucrurile, se pune in mod firesc întrebarea : cum se explică asemenea abateri de la îndatoririle de serviciu, de la dispozițiile legii ? In cele trei cazuri asupra cărora ne-am oprit, cit și al altora despre care diferiți cititori au scris redacției, se observă absența unui control eficient, a exigenței necesare față de cei vinovați de neinde- plinirea obligațiilor de serviciu. în contextul actual, cînd orice activitate se întemeiază pe criteriul ferm al legii, cazuri de genul celor semnalate se cer grabnic eradicate. Și a- ceasta depinde în mare măsură de creșterea gradului de te și competență a public. responsabilita- funcționarului
Gheorghe 
Alexandru
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In atenția gospodinelor 
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BRĂILA (Corespondentul „Scinteii"). — Colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni de ia Combinatul pentru exploatarea și industrializarea lemnului Brăila se preocupă permanent de diversificarea și creșterea producției de mobilă, de îmbunătățirea calității acesteia, pentru satisfacerea cerințelor mereu crescinde ale cumpărătorilor. Un rezultat al acestor eforturi îl constituie și noua garnitură de mobilă de bucătărie „Dunărea", executată din plăci aglomerate din lemn înnobilate. Deși ocupă un spațiu mit, noua garnitură „Dunărea" este mai încăpătoare decit alte modele similare. De asemenea, intrucit toate cele trei corpuri din care se compune sînt modulate, se pot cumpăra si numai un corp sau două, în funcție de necesități și de spațiul avut la dispoziție.
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Corespunzător obiectivelor stabilite de partid privind punerea în valoare a potențialului hidroenergetic al țării — prin promovarea pe scară largă a concepției tehnice o- riginale, de inali nivel calitativ — la Uzina constructoare de mașini din Reșița și în cadrul Institutului de cercetare și proiectare de echipamente hidroenergetice și mașini de transportat și ridicat din Reșița și filialei sale din Timișoara au fost bine organizate cercetarea și proiectarea de echipamente hidroenergetice și hidromecanice, într-o strinsă colaborare cu Institutul politehnic din Timișoara, în special cu laboratorul și catedra de mașini hidraulice, precum și cu Institutul de studii și proiectări hidroenergetice din București. Roadele acestor preocupări majore sint demne de remarcat. De pildă, in intervalul 1960—1972 au fost, realizate pe bază de concepție romanească echipamentele hidroenergetice pentru 13 centrale hidroelectrice de pe Bis- trița-aval, pentru 7 centrale hidroelectrice de pe Argeș-aval, pentru 3 centrale hidroelectrice de pe alte rîuri interioare. Concomitent, toate colectivele amintite și-au adus o contribuție deosebită la realizarea, in cooperare, a Sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier și conlucrează acum la amenajarea hidroenergetică complexă de pe riul Lotru. In prezent, cu toții sintem angrenați în realizarea, prin concepție proprie, a echipamentelor hidroenergetice și hidromecanice pentru circa 30 obiective aflate in diferite faze de realizare (proiectare, execuție, montaj, punere in funcțiune).Pornind de la aceste rezultate, dar mai ales de la sarcinile ce le avem de îndeplinit în anul 1973, in ceilalți ani ai cincinalului, aș vrea să relev eforturile tuturor colectivelor din producție, oercetare și proiectare pentru realizarea unor mijloace tehnice de calitate — sarcină pusă in fața întregului popor de conducerea partidului — în cadrul cărora rolul proiectantului este determinant. Mai iutii, in construcția echipamentelor hidroenergetice avem in vedere folosirea unor oțeluri corespunzătoare — slab aliate — potrivit practicilor din țările dezvoltate din punct de vedere industrial, care conferă mijloacelor

tehnice respective însușiri calitative superioare. în ultimii ani, bunăoară,utilizînd oțeluri de tipul OL 52 la echipamentele de la hidrocentrala Porțile de Fier și de la unele centrale hidroelectrice de pe riurile interioare am obținut reduceri de greutăți de 3 500 tone, față de situația în care s-ar fi întrebuințat oțelul obișnuit, de tipul OL 37. Din

Proiectarea 
dă tonul

La un institut de cercetare și proiectare din Reșița, 
realizările de piuă acum și programele din acest an 

demonstrează că tonul este bun

calculele făcute în institutul nostru rezultă că prin folosirea judicioasă a oțelului slab aliat, in locul oțelului obișnuit, vom putea realiza — prin proiectele ce le vom elabora p'nă in 1978 — echipamente hidroenergetice competitive pe plan internațional. cu performante ridicate in exploatare, in condițiile obținerii unor economii de circa 5 500 tone metal.O importantă cale de a realiza ‘ echipamente hidroenergetice de mare putere, suple, cu gabarite și dimensiuni competitive, pe care perseverăm, constă in folosirea măsurătorilor tensometrice, pe modele și în natură cu încărcări simulate, in condiții normale de exploatare. Astfel, au fost făcute măsurători' comparative pe dist.fi- 1 boitoarele și colectoarele stațiilor ' 

de pompare Lotru-aval și Jidoaia, sint in curs de efectuare încercări hidraulice și tensometrice pentru distribuitorul de la Complexul hidroenergetic Mărișelu, se efectuează încercări tensometrice pe modelele stavilelor de la Rimnicu- Vilcea și, în curînd. se vor începe încercări în natură pe porțile principale ale ecluzei de la Sistemul

hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier. Scopul ? Elaborarea unor soluții constructive de calitate, mai eficiente, care să diminueze pierderile hidraulice, să determine obținerea de mari economii de metal, astăzi mascate de metodele curente de proiectare. Prin folosirea da ansamble sudate in construcție mixtă (turnat-forjat, lami- nat-forjat ș. a.), la arborii turbinelor hidraulice, paletele aparatului director, camera rotorului, lentile de vane fluture au fost înregistrate economii de metal intre 10—30 la sută, acestea remarcindu-se prin nivelul lor tehnic și calitativ. In plus, menționez că majoritatea arborilor in construcția clasică (forjat) ar fi trebuit importați, nemai- ivorbind de faptul că, pentru ar- Ibor.ii de ,1a turbinele hidraulice de t -■■■ 

178 MW de la Porțile de Fier nu există condiții de forjare in lume, in soluția clasică! Servomotorii hidraulici de dimensiuni mari (cu curse pînă la 20 m) au avut, inițial, cilindrii forjați în inel, soluție extrem de scumpă, dificilă și cu foarte mari pierderi de material ; adaptîndu-se un procedeu constructiv nou (sudat din țeava și cu flanșe sudate), au rezultat substanțiale economii de metal. Iar prin folosirea soluțiilor cheson la grinzile de traversare a ecluzei (cu deschidere de 42 m și sarcină de 400 tone) la stavilele clapetă de la Zigoneni, Vilcele și Pucioasa, am obținut o serie de avantaje funcționale, precum și economii de metal de 10 la sută. Aș mai aminti utilizarea bucșelor autolubrifiante din capron la mecanismul de acționare a aparatului dir.ector, ceea ce a dus la economisirea unei tone de bronz, la eliminarea unor instalații complicate de ungere centralizată cu unsoare consistentă (care se importa) și la simplificarea construcției. Mergind pe aceeași linie, de reducere a cantităților materiale deficitare (bronz și compoziție), la turbinele hidraulice’de joasă cădere promovăm folosirea . lagărelor din cauciuc unse cu apă, soluție care asigură simplificări constructive, economii și mărirea siguranței în exploatare a acestor mijloace tehnice. în cadrul institutului nostru promovăm pe scară largă acționările hidraulice șr, numai in cazuri foarte bine justificate, alte sisteme de acționare. Pe baza folosirii acționărilor hidraulice, in locul celor mecanice, noi obținem — pe lingă mari avantaje funcționale — și economii la: greutate de circa 40 la sută.Fiind receptivi la cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, a- piicindu-le in practică în mod stăruitor, sintem hotăriți să concepem echipamente hidroenergetice cu performanțe tehnice și funcționale superioare și la un inalt nivel calitativ, comparabile cu cele mai bune, realizări pe plan internațional.
Florian COSTE
inginer-șef la Institutul de cer
cetare și proiectare de echipa
mente hidroenergetice și mașini 
de transportat și ridicat din Re
șița- (Filiala Timișoarc) ț

Cuvîntul de ordine:

PERFECTIONAREA TEHNOLOGFață de prevederile inițiale ale planului cincinal, in 1973 putem realiza suplimentar 6 000 tone țevi din oțel, intr-o gamă foarte variată de tipodimensiuni, cu performanțe calitative superioare. Aceasta are la bază preocuparea noastră pentru utilizarea rațională a metalului. în paralel, ' avem de înfăptuit și un volum do investiții de circa 350 milioane lei, care vor fi concretizate în punerea in funcțiune a secției pentru tratament termic la burlanele de tubaj, a etapei a doua de la sectorul A.P.I., extinderii turnătoriei, precum și continuarea lucrărilor la trăgătoria de țevi — obiective menite să asigure promovarea largă a tehnologiilor moderne in producție.Rezultatele din primele zile ale lunii ianuarie, cind s-a lucrat cu mult peste parametrii proiectați ai celor două laminoare, obținindu-se produse de calitate, sint un indiciu că dispunem de toate condițiile pentru a imprima producției un ritm și mai alert. în continuare, se vor materializa și alte acțiuni, aflate, acum in pregătire. Ne vom strădui, spre exemplu, ca in cadrul laminorului de 16 țoii să menținem actualul indice de utilizare, care este cu 13 la sută mai mare față de parametrii proiectați, iar la .laminorul de 6 țoii, unde parametrii prevăzuți în proiect au fost atinși cu 3 luni mai devreme, in prima parte a acestui an se va înregistra o depășire de 10 la sută. Pentru aceasta, s-au reorganizat pe fluxul de laminare echipele de intervenție și s-a trecut la fabricarea. în uzină, a unui volum de 1 200 tone piese de schimb necesare lucrărilor de Întreținere și reparații.Un loc important în programul activității noastre din 1973 il are valorificarea superioară a m’eta- ’ lului, prin îmbunătățirea cbntiniiă 
i ■ 

a tehnologiilor de laminare. Avem in vedere trecerea la laminarea țevilor pentru mufele de legătură prin agregatul DUO, iar cu ajutorul unui nou tip de arzătoare, realizate in uzină, se va ajunge la o intensificare a schimbului de căldură la pregătirea metalului în cuptoare. în scopul laminării; ceea ce asigură reducerea oxidărilor. Pe de altă parte, sint in curs de definitivare pregătirile- tehnico-materiale pentru trecerea la schimbarea compoziției chimice și a formelor geo-
U UZINA DE ȚEVI 

DIN ROMANmetrice la sculele de laminare. O asemenea măsură va exercita o marc influență asupra calității producției. va contribui la reducerea numărului țevilor declasate și, deci, la economisirea metalului. Introducerea tehnologiei de tratare termică și trecerea la aplicarea procedeului de tras la rece vor însemna un pas hotăritor pe linia ridicării nivelului calitativ al produselor uzinei. Constituie o mîndrie a colectivului de siderurgiști din Roman că noua tehnologie dc tratare termică a țevilor o realizează pentru prima dată în țară, in condițiile renunțării la importul acesteia. Ca urmare, vom putea realiza țevi de mare rezistență și intr-o gamă variată de tipodimensiuni chiar și din oțeluri înalt aliate. Toate acestea creează condiții pcntru\ consolidarea pozițiilor de competitivitate ciștigaie pînă acum, asigură o mai mare solicitare a produselor noastre pe piața externă și contribuie Ia reducerea importului de țevi dcsti- iiăte forajului la adinciiiic.iLrcpn’jîd'(țr&f)i)rt insă că 'riWâitf(jj'ild 

siderurgiștilor din Roman pentru valorificarea superioară a metalului și transformarea a- cestuîa in produse de inalt nivel tehnic și calitativ trebuie să se bucure mai mult și de sprijinul altor factori. Mă refer, în mod deosebit, la investiții. Acordăm o mare importanță realizării investițiilor prevăzute în acest an, întru- cit noile obiective sint destinate în exclusivitate să asigure diversificarea producției de țevi de calitate, necesare economiei naționale. Pentru realizarea la termen a noilor capacități. chiar din primele zile ale noului an, am trecut la aplicarea unui plan concret de măsuri care vizează, în primul rînd, construirea in cadrul acțiunii de autodotare a peste 2 000 tone de utilaje și construcții metalice destinate noilor obiective. O parte din viitorii muncitori, ce vor servi noile instalații, sint încadrați organic in programul de activitate a șantierelor, lucrînd ca montori. Solicităm însă ca institutul de proiectare ■ tehnologică pentru laminoare să ne predea ■ la termen întreaga documentație pentru noile obiective aflate in construcție. Aducem din nou această cerință în fața proiectanților, deoarece, In prezent, din lipsa documentației, volumul restanțelor . la lucrările de pe șantiere a ajuns j la circa 35 milioane lei. Facem, 'de asemenea, un apFl la furnizorii de ulilaje — cum sint întreprinderea ..Automatica" și Fabrica de ventilatoare din București, uzina „1 Mai" din Ploiești, Uzina de reduc- toare din Cîmpina — să expedieze în termen util toate utilajele standardizate, prevăzute la noile obiective.
In<j. Vasile SAV 

t ■ director ^general al 
de^uțevi edin' Roman

PENTRU CALITATEFII© în întreprinderi din județul Arad ®
în ansamblul preocupării consecvente In vederea îmbunătățirii calității produselor, ce se manifestă în întreprinderile arădene — în conformitate cu indicațiile conducerii partidului nostru — se înscrie și constituirea comisiilor pentru calitatea producției. Pentru început, asemenea comisii au luat ființă intr-un număr de 17 unități producătoare de bunuri de consum din industria textilă (tricoțaje, confecții), industria alimentară și industria locală. Obiectivul principal al activității acestor comisii este acela de a urmări realizarea produselor in condiții de calitate superioară pe faze și operațiuni și pe sortimente, respectarea standardelor, rețetarelor, gradului de finisaj, a cerințelor de durabilitate și de estetică, precum și onorarea obligațiilor referitoare la termenele de livrare ori de depozitare a mărfurilor. Asemenea comisii au fost constituite și in celelalte întreprinderi economice din județ, printre ele numărîndu-se uzina de vagoane, uzina de strunguri, întreprinderea de articole metalice pentru mobilier și binale.Comisiile respective, formate din muncitori cu inaltă calificare și cadre de specialiști. și-au adus, de la început, contribuția la exercitarea controlului exigent a- supra calității produselor, la creșterea eficienței acestuia. Analiza rezultatelor obținute anul trecut la nivel de județ in domeniul Îmbunătățirii calității produselor consemnează, printre altele, că refuzurile de mărfuri in unele întreprinderi au scăzut atit numeric,. cit și . valoric. Bunăoară, la uzina de strunguri, față de 34 de refuzuri înregistrate in 1971, în anul trecut s-au consemnat doar 8 ; la I.J.I.L. „Elec- trometal" de la 59 de refuzuri, în 1971, anul trecut s-a ajuns la 10. Rezultate pozitive s-au obținut în acest sens și la îh- breprinderea „Tricoul roșu", fabrica de ceasuri „Victoria", întreprinderea de articole metalice pentru mobilier și binale, întreprinderea „Arădeanca", uzina de vagoane.Pe baza constatărilor și a propunerilor de remediere a unor neajunsuri, făcute de . comisia de la întreprinderea „Tricoul roșu", organizația de partid, comitetul sindicatului și comitetul oamenilor muncii au analizat cu atenție cauzele care au făcut' să existe un număr prea mare de refuzuri la anumite loturi de mărfuri și au trecut la aplicarea unor măsuri care s-au dovedit eficiente. Dezvoltind metoda autocontrolului pe faze de execuție, sugerată de comisie, în cadrul fabricii de încălțăminte și calapoade „Libertatea" Arad s-a introdus un număr de ordine la fiecare, muncitor, număr pe care acesta din. urmă are obligația să-1 aplice pe produsul executat. S-a găsit, astfel, o modalitate de depistare 
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operativă a defectelor de calitate. Prin a- ceasta a sporit simțitor răspunderea fiecărui muncitor față de munca pe care o prestează, iar indicele de calitatea I a înregistrat o creștere de la 88,1 Ia sută, la peste 90 la sută, la nivel de întreprindere. Autocontrolul pe faze de execuție a fost, de asemenea, introdus și in alte întreprinderi arădene, cum sint fabrica de ceasuri „Victoria", I.J.I.L. „Progresul", întreprinderea „Arădeanca", Combinatul de exploatare și industrializare a lemnului ș.a., ceea ce a influențat pozitiv activitatea de îmbunătățire a calității produselor.Desigur, aceste comisii sint la începutul activității lor. Așa cum se apreciază la comisia economică a comitetului județean de partid, la combinatul de exploatare și industrializare a lemnului, chiar la fabrica de încălțăminte și calapoade „Libertatea", uzinele textile „30 Decembrie", comisiile respective trebuie să-și intensifice in acest an preocupările pentru înlăturarea unor neajunsuri, știut fiind că de calitatea produselor livrate depind, în bună măsură, însuși prestigiul mărcii unităților . respective, satisfacerea exemplară a cerințelor economiei. Același lucru trebuie să-1 facă și comisiile de la întreprinderea de industrializare a cărnii, fabrica de conserve „Refacerea", fabrica de spirt și drojdie. ,,Fri- goriferul" Arad. Măsurile întreprinse pină acum de consiliul județean al sindicatelor, sub îndrumarea Comitetului județean Arad al P.C.R. — organizarea schimbului de experiență la uzinele textile „30 Decembrie" pe tema „Posibilități de reducere a rebuturilor, remanierelor și cupoanelor în întreprinderile producătoare de bunuri de consum" ; cooptarea in comisiile respective a unui număr mai mare de muncitori fruntași, cadre de specialitate din întreprinderile comerciale beneficiare și din întreprinderile producătoare, specialiști din compartimentele C.T.C. ; intensificarea controalelor ; generalizarea unor inițiative privind îmbunătățirea calității — se cer completate cu altele bine chibzuite, eficiente. De pildă, întocmirea și aplicarea, în fiecare întreprindere, a unor planuri unice de acțiune privitoare la ridicarea calității producției — prin care să se urmărească performanțele și comportarea in exploatare a produselor ; analiza critică, intr-un inalt spirit de răspundere, a cauzelor care duc la rebuturi și remanieri și care generează reclamății la capitolul calitate ; extinderea autocontrolului, reciclarea și perfecționarea cadrelor pot contribui la inlăturarea neajunsurilor și la îmbunătățirea activității în acest domeniu, in fiecare unitate economică.
Constantin S1M1ON
corespondentul „Scînțeii"

Uzina constructoare de mașini din Reșița. De aici sint livrate economiei naționale motoare Diesel cu însușiri calitative superioare. In imagine : un aspect din secția de montaj general. Foto : S. Cristian
(Urmare din pag. I)astăzi despre creșterea eficienței, a productivității muncii sociale și cu atit mai puțin despre competitivitatea mărfurilor pe piețele externe, fără a asocia string aceste categorii de reînnoirea producției ca un proces permanent de îmbunătățire a calității, a caracteristicilor tehnice, economice, funcționale și estetice aie produselor. O deosebită importanță in acest sens are accelerarea vitezei de asimilare a noilor produse, in așa fel incit nivelul lor tehnic să fie in permanență in pas cu progresele științei și tehnicii contemporane. Tocmai pentru a îmbunătăți, in continuare, activitatea de înnoire și modernizare a producției, a intensifica ritmul asimilărilor, sarcinile din planul tehnic ai anului 1973 se cer realizate exemplar in fiecare lună și trimestru in parte, urmărindu-se riguros transpunerea in practică a prevederilor acestuia în fiecare întreprindere și centrală industrială.Realizarea, unei producții de calitate superioară nu poate fi despărțită de perfecționarea și modernizarea continuă a tehnologiilor de fabricație. O tehnologie modernă — apreciază specialiștii — trebuie sâ asigure utilizarea intensivă a capacităților de producție, obținerea unei productivități sporite, a unui grad înalt de folosire a metalului, a altor materii prime — corolarul acestora fiind creșterea nivelului calitativ al produselor și reducerea cheltuielilor de fabricație, în special a celor materiale. Deci este vorba de tehnologii menite să imprime producției un înalt grad de prelucrare, să asigure realizarea de nroduse care incorporează mai multă muncă de concepție si dc execuție tehnică com

plexă. Or, cit de moderne sînt acele procedee folosite încă in industria constructoare de mașini care duc la adaosuri exagerate de metal, la irosirea acestuia? La piesele turnate din fontă, de pildă, adaosurile de prelucrare sint de circa 20 ia sută. Prin reducerea în acest an, la jumătate a acestui adaos s-ar putea obține o economie de 80 000 tone fontă. Soluții pentru inlăturarea unor asemenea neajunsuri există, dar acestea mai sint ținute „in sertare". Ne gindim doar ia extrudarea și ia turnarea de precizie — tehnologii ce se cer grabnic generalizate. Procedeele moderne, de pe acum elaborate, se cer larg promovate și in alte domenii, intre care cel de gospodărire judicioasă a energici și combustibilului ș. a. Perfecționarea tehnologiilor, întărirea disciplinei . tehnologice trebuie să devină o preocupare constantă, stăruitoare pentru conducerile întreprinderilor, organele și organizațiile de partid in lupta pentru nou. pentru îmbunătățirea permanentă a calității producției.în egală măsură, în centrul atenției în anul in care am intrat trebuie să se situeze și problemele legate de calitatea materiei prime introduse în fabricație și a S.D.V.-urilor folosite. De ce aducem in discuție aceste chestiuni ? Pentru simplul motiv că unele conduceri de întreprinderi continuă să justifice calitatea mai scăzută a unora dintre produse, invocind asemenea deficiențe. Oare să nu se știe că din materii prime și cu S.D.V.-uri necorespunzătoare nu se pot obține produse de calitate ? La Plenara C.C. al P.C.R. din. noiembrie 1972 s-a a- rătat cu claritate că nu trebuie sâ se mai accepte introducerea In fabricație â unor materii prime și mate

riale care nu întrunesc condițiile de calitate. în același timp, sâ nu se admită livrarea către beneficiari a nici unui produs de calitate scăzută.Cadrul organizatoric propice pentru ridicarea necontenită a calității producției există. Avem o lege specială in acest domeniu, un control de calitate judicios, iar constituirea in întreprinderi a comisiilor pentru calitatea producției este de natură să contribuie, in mod substanțial, la realizarea obiectivelor prevăzute in planul pe acest an in veclcrca creșterii sistematice i nivelului tehnic și calitativ al produselor, de la concepție și proiectare, alegerea procedeelor tehnologice și utilajelor de fabricație, recepționarea materiilor prime și a . materialelor, pînă la livrarea produselor și verificarea comportării acestora la beneficiari.Calitatea înaltă a produselor este un test al competenței și maturității tuturor celor care participă la proiectarea și fabricarea lor și pentru înfăptuirea acestui imperativ este necesar să fie concentrate toate forțele din unitățile economice, să se întreprindă cu fermitate acțiuni convergente și permanente pe toate planurile — in. producție, proiectare și cercetare. Problema ridicării calității produselor trebuie să fie considerată de fiecare conducător de centrală sau întreprindere, de fiecare muncitor, maistru sau inginer, ca o sarcină centrală de partid și de stat, să devină o cauză generală a tuturor colectivelor, a organelor și organizațiilor de partid in activitatea, pentru realizarea, in condiții de eficiență economică superioară, a .planului pe acest an hotăritor pentru înfăptuirea înainte de termen a cincinalului.

-~-----------------
In fabricație: strungul

S.N.A. 360La Uzină de strunguri din Arad a fost omologată pregătirea de fabricație pentru seria zero a strungurilor S.N.A. 360, utilaje care la sfirșitul actualului cincinal vor reprezenta circa 60 la sută din producția ce se va obține în întreprindere. Noul produs, pe lingă faptul că prezintă un aspect estetic plăcut, este dotat cu cuplaje electromagnetice asimilate in țară. Aceasta permite o reducere substanțială a efortului fizic, precum și scurtarea timpilor auxiliari de manevrare a pieselor. Arborele principal al mașinii este montat pe rulmenți de mare precizie și rigiditate, ceea ce îi conferă caracteristici superioare. De menționat este și faptul ,că studiul și proiectul tehnic, proiectul de execuție, prototipul și omologarea acestuia au fost realizate ,in întregime de către compartimentul de concepție al uzinei; — ndul produs fiind prevăzut și realizat cu un minim de piese din import. Există condiții ca pînă la sfirșitul acestui an uzina să-și reînnoiască întreaga producție de strunguri universale.
„Carom 60“ — un nou 
tip de cauciuc sinteticPetrochimiștii din Borzești au încșput anul 1973 cu o premieră industrială : realizarea primelor tone de cauciuc sintetic de tip „Carom 60". Tehnologia de fabricație a noului produs, cu un conținut ridicat de stiren, a fost 'elaborată de specialiștii uzinei. Proprietățile noului tip de cauciuc sint superioare sortimentelor produse pină acum, sub aspectul rezistenței, durității și elasticității, altor parametri calitativi.

Ciment 
de inaltă rezistențăCimentiștil turdeni au în acest an o sarcină de onoare, aceea de a produce numai ciment de inaltă rezistență. încă din primele zile ale anului, ei au reușit să asigure întregii cantități de ciment produs gradul de finețe prevăzut, realizind peste prevederi mai bine de 100 tone de ciment. La aceasta au contribuit, în egală măsură, atit muncitorii din cariere, cit și cei de la cuptoare sau mori. In mod.deosebit s-au evidențiat turele conduse de Cornel Onaca, Nicolae Goncz. Gavril Chiorean, Aurel Mărginean. Vasile Buglca, Vasile Corodea de la mori și cuptoare. Răspunderea cfi care cimen- tiștii din Turda au abordat realizarea planului pe 1973 este o garanție că sarcina de triplare a exportului, față de anul trecut, va fi exemplar îndeplinită.I
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Anticipații editoriale cinema

CE VOM CITI ÎN PRIMUL TRIMESTRU
AL NOULUI AN?

Din dorința de a ne informa cititorii asupra aparițiilor editoriale ce vor jalona 
In primul trimestru al acestui an drumul spre public al cărții romanești, al tradu- 
cerilor din literatura universală, găzduim în coloanele noastre, cu începere de azi, 
succinte „avanpremiere publicistice". Răspunzînd invitației noastre, directori și redac- 
tori-șefi de editură propun interesului viitorilor lectori o selecție din cărțile acestui 
trimestru.

a Explozia : PATRIA — 10; 12,30; 
16: 18,30; 21, LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, FAVORIT 
— 9,30; 12; 15,30; 18; 20.30.
a Perla coroanei : LUMINA — 9; 
11,30; 14; 17; 20.
s Domnului profesor, cu dragoste : 
SCALA — 9; 11,15; 13,39; 16;
18,30; 21.
• Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
GRIVITA — 9; 12,30; 16; 19,30, FLA
MURA — 9; 12,30; 16; 11 " 
a Seceră vlntu) sălbatic

S T ZI, EDITURILE

; ACADEMIEI?-.Editura Academiei are sarcina de 
a publica lucrări originale din toate domeniile de cercetare. Producția este in necontenită creștere, datorită dezvoltării impetuoase a științelor, ca urmare a modificării de structură a statului nostru. Astfel, o prezentare completă a planului, fie și numai pentru un trimestru, ar fi cu neputință de realizat in citeva pagini. De aceea mă voi mulțumi să pomenesc colecțiile 
fi citeva lucrări de interes mai larg.Urmează să apară volumul al VII-lea din Probleme de automatizare, al II-lea din Zootehnia României, al VI-lea din Studii și materiale de istorie medie, al VlII-lea din Fonetică și dialectologie, al IH-lea (Maramureșul) din Atlasul lingvistic român pe regiuni, al IH-lea din Istoria literaturii române, cum și trei volume din Județele patriei (Suceava, Constanța și Mureș).Printre lucrările de care știm că sint foarte așteptate se pot cita ; Atlasul Republicii Socialiste România, din care urmează să apară primele hărți, apoi Napoleon Bonaparte (in două volume) de Gh. Emi- nescu și Retorica și ucoretorica de Vasile Florescu.Răspund, de asemenea, unor cereri presante cărți ca Omul, societatea și socialismul de Constantin Ionescu și Participarea muncitorilor Ia conducerea întreprinderilor socialiste de Maria Popescu.Prestigiul bine cunoscut aj științei noastre actuale face ca din ce în ce mai mult cărțile să fie cerute în limbi de mare circulație, ceea ce se realizează adesea in colaborare cu edituri străine de mare prestigiu, în cursul primului trimestru al a- nului 1973 sint planificate între altele : Marius Iosifescu și Petre Tăutu : Procese stohastice cu aplicații in medicină și biologie (două volume), Vasile Popov : Buperstabi- litatea sistemelor automate (ambele in limba engleză), Vladimir Drim- ba : Sintaxa cumană (in innoa franceză).Ilar trebuie să adaug că peste ho- ftarp, se citește din ,ce . in .pe-..,fripi. .; ținilț. dirbet în ronțgnpște. Astfel, (Editura Acad$țț^eț.,J<are in.-,fața..ei

Friedrich Schiller și un volum selectiv din opera poetică a lui Friedrich Hdlderlin, iar in limba- sîrbo- croată romanul „Fra Brne" a scriitorului dalmațian Simo Matavulj ; în limba maghiară vom edita patru volume . din literatura universală ; de remarcat Jurnalul Annei Frank și al lui Dawid Rubinowicz, iar in colecția „Horizont" romanul „Crimă și- pedeapsă" de Dostoievski.Și acum un ultim capitol din producția noastră, capitolul traduceri, care in Editura Kriterion ocupa un loc important : din literatura română vor apărea in limba germană trei lucrări importante : „însemnarea călătoriei melc" de Dinicu Golescu, „Florița din codru" — o culegere de basme de loan Slavici, și romanul „Neamul Șoimăreștilor" de Mihail Sadoveanu — roman ce se editează in coproducție cu Verlag der Nation, o editură din R. D. Germană, care• prelua din exemplare, trulea din istorice ale tate de editura- noastră în decurs de 3 ani intr-un tiraj total de 50 000 de exemplare, urmind a. continua cu trilogia „Frații Jderi".Tot in trimestrul .1 vor intra in librării : „Nuvele" de apreciatul scriitor brașovean Erwin Wittstock în traducere maghiară, un volum selectiv din proza tinărului scriitor Păskandi Gâza sub titlul „Asasinarea lui Lajos Fabian", în limba , germană, „Vatra încinsă" de Berde Măria — povestea unei iubiri și a unei căsnicii română de Porumbacu.După cum

'sarcini mereu sporite,, cărora străduiește să le facă față cinste. se cu
Alexandru GRAUR 
director al Editurii Academiei

După citeva succese rea'le ale Editurii Kriterion, dobindite prin apariția unor cărți valoroase in luna decembrie a anului care a trecut — dintre acestea aș aminti doar citeva : două antologii lirice festive in limbile germana și maghiară, publicate in cinstea celei de-a XXV-a aniversări a proclamării republicii, ediția germană comemorativă Oscar Walter Cisek (care la 6 decembrie ar fi împlinit virsta de 75 de ani), volumul „Fără interpret", convorbiri cu 56 de scriitori despre relațiile literare româ- no-maghiare de Beke Gyorgy (a- părut concomitent în limbile maghiară și română) și monografia lui Dositei Obradovici de Mirko Jivcovici, in limba sirbă — incepem noul an cu unele apariții care, sperăm, vor atrage atenția atit a cititorilor, cit și a criticii literare.Din planul de apariții pe trimes-' trui I, m-aș opri doar la unele lucrări mai importante : vor apărea citeva lucrări originale — romane, nuvele și poezii — în limbile maghiară, germană și ucraineană, semnate de scriitorii Lăsloffy Ala- dâr, Stepan Tcaciuc, Misch Maier, Kovâcs Istvăn și Corneliu Irod.Din moștenirea literară și culturală se remarcă „A Kemeny Zsig- mond Tărsasâg iratai" (Arhiva A- sociației literare Kemeny Zsig- mond) — material cules și selecționat de Marosi Ildiko din bogatul material documentar al acestei asociații literare, care timp de 70 de ani a .desfășurat o activitate prestigioasă — precum și nuvela „Dcr kleine Schwab" (Micul șvab) a romancierului bănățean Adam Mu- ller-Guttenbrunn, in colecția Kri- terion-Bucherei. în limba idiș va fi editată o culegere din fabulele poetului Eliezer Steinbarg.Din literatura clasică germană vor apărea în colecția „Ediții școlare* două volume cu drame de

Carnet

cinematografic
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va tirajul nostru 10 000 de Acest titlu este al pa- seria marilor romane lui Sadoveanu, expor-

— tradusă scriitoarea în limba Veronica
ociteva rinduri, preocupări ale și aceste dedovedesc multitudinea editurii se oglindește cu prisosință in aparițiile anunțate pentru primul trimestru al anului.

Hedi HAUSER
redactor-șef al Editurii „Criterion

De tapt, pentru noi, editorii de la „Albatros", anul 1973 a inceput acum citeva luni, in tipar cărțile pe noștri tineri le vor găsi în librării în primul trimestru al acestui an. Sint cărți care se înscriu in orizontul de preocupări atit de complex al tinerilor de astăzi, cărți despre care am discutat împreuna cu cititorii noștri cu prilejul inti'l- nirilor pe care le-am avut, cărți care ii vor ajuta, fie la orele de studiu, cum sint cele din colecția mult îndrăgită : „Lyceum", fie in orele de lectură sau de lucrări practice, cum sint cele de proză și poezie originală, ori cele din colecția de știință „Cristal".Fără să fie o listă turor aparițiilor din tru sub emblema tros", iată o serie de cărți pe care cititorii le vor găsi in cea dinții secvență a anului 1973.în colecția „Lyceum" vor apărea : Concert de muzică de Bach și Drum ascuns de Hortensia Papa-, dat Bengescu ; Pe drumuri de munte de Calistrat Hogaș; Calei-, doscop matematic de A. R. Radian; Cronicari munteni 'etc.Proza va fi reprezentată prin romanele : Maria și marea de Radu Tudoran ; Cetatea speranței de Me- nelaos Ludemis ; Zăpadă peste cîmp de Silvia Cinca ; Anotimpul dragostei de Iulian Rațiu ; Mapa cenușie de Lidia Igiroșianu. De a- semenea, vom avea două cărți de debut care credem că vor trezi interesul cititorilor : ;,Locul", o carte de nuvele semnată de Dumitru Matală, și „Floreta de argint" — o carte de epigrame și versuri satirice, semnată de Valeriu Bucuroiu. Vor fi, de asemenea, prezente in librării titlurile : „Construiți și reparați singuri" de Liviu Maco- veanu, in colecția „Cristal" ; „Elogiul eroismului" de V. Vetișanu, in „Colocviile adolescenței", „Fizica distractivă" de

cind trimiteam care cititorii

popularizată :completă a tu- primul trimes- editurii „Alba-

colecția precum și E. Aisberg.Dar, așa acestea nu cu care editura —,—onora cititorii în primul trimestru al acestui an.
cum spuneam mai sus, vor fi singurele titluri noastră își va

Petre GHELMEZ
director al Editurii „Albatros1

Editura „Minerva" lucrează, potrivit unui program dedus din in- suși profilul ei : valorificarea moștenirii noastre literare, inclusiv a folclorului, și, paralel, răspîndirea in mase ■ a capodoperelor literaturii și gindirii umaniste universale. Ediții științifice, întovărășite de note, comentarii, prefețe sau postfețe repun în circulație pe autorii care, prin mesajul lor, prin visul lor de fericire, echitate și biruință a ideii de bine și frumos ne sînț contemporani in absolut. Monografii, sinteze, eseuri vizează situarea lor în epocă și peste timp sau configurarea unor momente ale literaturii noastre. Intenția editurii e de a educa gustul estetic la școala valorilor devenite clasice. O suită de serii și colecții destinate unei variate categorii de cititori sint menite a facilita opțiunile. Programul schițat iși _______/______intr-un amplu plan de perspectivă. Aparițiile anuale sint trepte spre realizarea intenției finale de a a- vea un corpus al tezaurului literar național. O treaptă e și planul de apariții proiectate pentru 1973. Aș alege, spre exemplificare, nume și titluri ce urmează lumina tiparului în primele anului. Colecția „Scriitori se îmbogățește cu intîile din operele lui Grigore drescu și Gh. Asachi, cu cel de-al VI-lea din opera lui Al. Mace- donski și cu cel de-al II-lea din scrierile lui Ștefan Petică. Edităm, de asemenea, un. volum alese" de N. Bălcescu. torii reprezentativi ai terbelici aș aminti pe ghezi ( ou Scrieri XXIII), Lovinescu (cu Istoria literaturii române contemporane), pe Tudor Vianu (cu Opere III) și pe G. Câ- linesc-u (cu volumul de publicistică Gileeava ințeleptuiui cu lumea). Iar dintre cei actuali, in ediții de autor, pe Mihai Beniuc (cu volumele III și IV de Scrieri), pe De- mos.tene Botez (cu volumul IV de Scri'eri) și pe Ion Pas (cu volumul 'VI de Scrieri).' In seria dp mare tiraj, co,nsș,prai'ă-:6, capodoperelor literaturii romane „Arcade" vom publica, intre altoie, Descrierea Moldovei de Dițnitrie Cantemir, Urcan bătrinul de Pavel Dan, Asupra criticii de C. Dobro- geanu-Gherea, Poezii de Al. Phi- lippide. Iar in „Biblioteca pentru toți", iarăși printre altele, Critice de Titu Maiorescu, Suveniruri contimpurane de George Sion, Sti- risui Iliroshimei de Eugen Jebe- leanu, din literatura română, iar din cea universală : Maxime și reflecții de Vauvenargues, Poezii și poeme de Petdt'fi, Moby Dick de H. Melville, Civilizația romană de P. Grimal, Studii și eseuri de Alain, Reflecții alese de Al. Thi- baudet, Cap de aur de P. Claudei, Maestrul și Margareta de M. Bulgakov, Vulpile in vie de Lion Feuchtwanger ș.a. Din seria „Studii și documente" aș releva primul volum cuprinzind corespondența lui G. . Bariț și un altul conținind scrisori și acte aparținînd lui Vasile Pârvan. Printre contribuțiile de interes istorico-literar gindite a fi instrumente de lucru pentru specialiști, surse de informație sau ghiduri interpretative pentru marele public (mai ales pentru tineretul studios) aș reține : Istoriografia literară românească de Marin Bu- , cur, Dicționar de pseudonime de ’ M. Straje, Neagoe Basarab și Învățăturile către fiul său Teodosie de Dan Zamfirescu (în seria „Uni- versitas"), Ilarie Chcndi de Mircea Popa, Meșterul Manole (în seria „Confluențe") ș.a.- Lor le-aș adăuga memoriile literare semnate de Ștefana Velisar Teodoreanu (Ursitul), de Sașa Pană (Născut in ’02) și de Virgil Carianopol (Scriitori care au devenit amintiri). Tuturor, diversele serii și colecții existente (asemenea celor ce vor fi lansate curind : „Autograf" și „Meșterul Manole") le vom asocia, in lunile următoare, altele și altele, sortite și ele să lărgească sfera de cuprindere a actului de valorificare critică a moștenirii literare și de evidențiere a frumosului în diversitatea infinită a acestuia. în consens cu exigențele propuse nivelul actualității socialiste, și asumate de programul Editurii „Minerva".

află concretizarea
cîteva să vadă luni ale români" volume Alexan-

de „Pagini Dintre au- anilor in- Tudor Arpe E.

Cinteceie de luptă și speranță ale lui Joe Hill au făcut înconjurul lumii. Destinul tragic al lui Joe Hill a zguduit epoca primului război mondial. Joe Hill a intrat în legendă. Balada cinematografică • închinată lui Joe Hill de către regizorul suedez Bo Widerberg, linul dintre cei mai înzestrați cineaști scandinavi contemporani, autor, printre altele, al acelui de neuitat poem tragic numit „Elvira Madigan", prelungește legenda ’ spre prezent și viitor. Deloc în- timplător. intr-o perioadă in care, cinematograful mondial tși descoperă din ce in ce mai insistent menirea sa primordială, vocația social-politică, cineaștii lumii iși • aleg drept surse de inspirație personaje și realități istorice care au polarizat la vremea respectivă a- tnnția întregii omeniri progresiste. Nu de mult a rulat pe ecranele

19,30.
.. _____ ______ : : FLO-

REASCA — 15,30; 18; 20,30, GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30. MIORIȚA
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Joe Hii) : CAPITOL — 9; 11,15; 
13,30; 16;.18,30; 21.
a Legenda lui ’ Rustam : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• Filiera : BUCUREȘTI — 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21, FEROVIA'R — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15: 20,45, 
MELODIA — 8,45; il; 13.30; 16;
18,30; 20,45, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
o Bariera: BUCEGI — 15,45; 18; 
20,15, VOLGA — 9;----- ----- “
13,30; 20,45.
o Marea evadare 1 
9; 12,30; 10; 19,30, 
12,30; 16; 19,30.
a Capcana pentru
CIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30.
• Micul om mare : AURORA — 
9: 11,30: 15,30; 18; 20,30.
a Cu miinlle curate : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
a Ursul Yogi — 9,30; 11.30; 13,45; 
16, Piticul vrăjitor — 18; 20,15 :
DOINA.
a 20 000 de leghe sub mări — 9,30— 
17,45 în continuare, Chile 
20.15 : TIMPURI NOI.
a Marele restaurant — 10; 
Dama cu camelii — 16,30; 
CINEMATECA (sala Union).
a De Ia................................
TRAL —
20,30. ‘ 
a Cazul 
15,’30; 18; _ 
a Imblînzirea focului : FEREN
TARI — 15.30; 19.
a Bulevardul romului : BUZEȘTI
— 15.30; 18; 20,30.
O Săgeata căpitanului Ion i CO- 
TROCENI — 15,30; 10; 20,15.
a Fata care vinde flori : PACEA
— 15,30; 18: 20,30.
a Marea hoinăreală : CR1NGAȘI
— ■15,30; 18; 20,15, MUNCA — 15,30; 
18; 20,15.

general : DA-

’71

12; 14,
20.45 :

Apenini Ia Anzi : CEN-
9,45; 11,30; 13,45; 16; 18,15;

Mattei i VIITORUL 
20,15.

teatre
os

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Ion 
Bac-iu — 20.
ș Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
e Teatru! muzical din Galați (la 
Sala Palatului) : Leonard — 19,30. 
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Dulcea pa
săre a tinereții — 20, . (sala Stu
dio) : Jocul de-a vacanța — 15, 
Travesti — 20.
a Teatrul de comedie : Dispariția 
tui Galy Gaj' — 20.
a Teatrul ~ ■ —
landra" ;
gureanu) : Leonce și Lena 
(sala din str, Alex. Sahia) : 
Strindberg — 20.
a Teatru) Mic : Simfonie i 
destinul meu — 15, După i
— 19,30.
o, Teatrul ,.C. I. Nottara" 
Magheru) : Omul care... — 
(sala Studio) : Gaițele — 20.
a Teatrul Giuiești : Măsură pentru 
măsură — 10,' Omul care a văzut 
moattea — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Soldă
țelul de plumb — 10. Cele două
sprezece luni ale anului — 15.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 10, (sala din str. Acade
miei) : De ce a furat zmeul min
gea — 10.
a Teatrul evreiesc de stat : Dibuk
— 19,39.
a Teatrul satlrlc-muzlcal ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19.30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19,30.
a Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Hanul piraților
— 19,30.
a Ansamblul artistic 
Română" : Pe plaiurile 
19,30.
a Circul „București" :
— 10, Aprindeți stelele

..Lucia Sturdza Bu
cala din bd. Schitu Mă-

: Play

pentru 
cădere

(sala
19,30,

In ambianța sărbătorească a aniversării împlinirii celor douăzeci și cinci de ani de la proclamarea republicii, numeroase manifestări omagiale s-au constituit în tot atițea prilejuri de trecere în revistă a realizărilor înfăptuite de poporul nostru în acest interval de timp. Artele, și în mod special printre ele arta plastică, oferă șj ele, in acest sens, o mărturie elocventă. Iată pentru ce ni se pare deosebit de fericită inițiativa orga-, nizării in sălile Muzeului de artă al Republicii Socialiste România a unei expoziții retrospective care să consemneze, in egală măsură, evoluția și împlinirile proprii unei arte pentru care realitățile prezentului constituie cea mai directă și mai vie sursă de inspirație. Ceea ce anticipa cu forță de gere in anul 1948 ția „Flacăra", în pluralității de multitudinii de tați de exprimare ce se vor manifesta în domeniul artelor plastice ca urmare a integrării lor în evoluția accelerată a unei culturi de tip nou, socialist, în cultura zilelor noastre, a devenit realitate. Este evident pentru oricine încearcă să reconstituie o imagine globală, retrospectivă, a felului in care arta românească a evoluat în ultimul pătrar de veac, că la temelia fenomenului artistic din perioada respectivă se află un nou mod, revoluționar, de a percepe realitatea ca o sursă aptă de a o îmbogăți, de a o fertiliza permanent. Artele noastre plastice, ca și artele surori, s-au dezvoltat, in ultimul pătrar de veac, intr-un context istoric nou și numai înțelegerea deplină a acestei rea- ' lități poate oferi amatorului de artă posibilitatea e- valuării juste a contribuției lor la dezvoltarea tradiției artistice și la îmbogățirea ei cu noi și numeroase aspecte semnificative. Rămi.nind, mai mult decit celelalte arte, prin însăși natura ei, in contact nemijlocit cu realul, arta plastică, „arta imaginilor prelucrate", nu poate să nu se resimtă de pe urma modificărilor in peisajul uman și social în cadrul căruia se nasc cele mai de preț produse ale sale. A delimita noua zonă în care se mișcă, reînnoită și revi- talizată, metafora și imaginea plastică înseamnă', in fond, a stabili coordonatele artei plastice in funcție de parametrii spirituali ai e- pocii pe care o străbate. Dintr-o asemenea perspectivă istoria artei face parte integrantă din istoria societății, marcindu-i uneori sensibil, eyident, alteori a- bia perceptibil, momentele de seamă ale evoluției. Dacă ideile și mentalitățile epocii, filozofia ei. își lasă amprenta nu. numai asupra cuvântului tipărit, ci și asupra imaginii plastipe, atunci este firesc că o considerăm și pe aceasta din urmă o, mărturie de interes major în schițarea istoriei anilor socialismului.Asemenea considerații credem că au stat la baza întocmirii expoziției omagiale deschise. în sălile Muzeului de artă. Ele se impun, de altfel, vizitatorului de la prima vedere, mai ales datorită preocupării organizatorilor de a pune în valoare unele etape definitorii străbătute de arta noastră plastică în ultimii douăzeci și cinci de ani. Etape marcate de un a-

convin- expozi- privința formule, rnodali-

nume mod — colectiv sau individual — de a concepe; transpunerea realității vizibile in imagini artistice. Etape marcate fiecare de un efort de autodefinire a propriei arte, de afirmare a crezului genera] a’ artiștilor în menirea nobilă — aceea de a fi educatoare de conștiințe — a artei! Desigur, sintem prea aproape de aceste momente pentru a determina, acum, cu precizie locul și implicațiile lor în istoria prezentă și viitoare a artelor plastice din România socialistă. Orice încercare de sistematizare — fie și în cadrul ’ inevitabil re- strîns al unei expoziții — este însă binevenită, ea propunînd puncte de reper,

Vladimir Șetran ș.a., pinze care, in ansamblu, vădesc un efort de sistematizare a datelor cunoscute de ale meșteșugului, și de aplicare a lor asupra unei realități considerate nu doar un subiect ci și veritabilă sursă de inspirație și orizont de referință. Aceleași calități sint mărturisite și de lucrările unor sculptori precum George Apostu, Gh. Iliescu-Călinești sau ale u- nor pictori precum Viorel Mărgineanu, Grigore Vasile.Nu ne propunem în cadrul articolului de față să facem o trecere in revistă a tuturor operelor și a tuturor expozanților prezenți în cele două vaste — dar de astă dată neîncăpătoare — săli ale expoziției. E de

plastice
românești

A.

Expoziția jubiliară de la

Muzeul Republicii

precum Ion Pacea, Ion Gheorghiu, Sabin Bălașa. Intre rigoarea formală a lucrărilor primului și spațiul diafan populat de figuri de o.aleasă puritate ale lucrărilor celui din urmă, este loc pentru numeroase alte sensibilități artistice, pentru numeroase alte viziuni.Integrată în mod organic nevoii de modernitate pe care o resimte acut arta autentică a tuturor timpurilor, dornică să-și îmbogățească permanent nu numai tehnicile ci și orizontul de referință, arta noastră actuală își croiește un drum al său, care îi conferă un loc distinct în contextul european.Arta românească a înțeles să martoră istorice semnat tuziasm. ple ale amplului proces de transformare a patriei sint prezente în majoritatea creațiilor unor artiști de renume. Proliferarea peisajului urban și industrial, transpunerea în imagini plastice a unor momente de seamă ale vieții prezente a poporului nostru, com-' pozițiile cu caracter omagial — iată prezențe constante în operele pictorilor sculptorilor, graficienilor noștri. Ele vădesc aderența creatorilor la avîntul revoluționar general de construcție a societății socialiste.Dacă pictura din expoziție verifică din plin o asemenea afirmație, nu mai puțin o verifică și sculptura prezentă acolo. De la lucrările lui Gh. Anghel, Ion Jalea, Oscar Han, Boris Caragea, Vida Geza, Ion Vlasiu, Ion Irimescu, Naum Corcescu, la cele ale lui George Apostu, Ovidiu Mai- tec, Constantin Popovici, Mircea Ștefănescu, Maria Cocea, ' Paul Vasilescu, sculptura noastră s-a îmbogățit mereu, s-a dovedit consecventă în aspirația creatorilor săi către profunzime și accesibilitate.Mai puțin sugestivă mi s-a părut secțiunea dedicată graficii. Doi mari și dascăli, la lor, a numeroși gra- — Vasile Kazar și Dobrian — expun lucrări în care exce- impresionantă a li-

fie în acești ani unor transformări pe care le-a con- cu căldură și en- Ipostazele multi-

jaloane în funcție de care fiecare — simplu vizitator, amator de artă sau cunoscător — își elaborează o ierarhie a valorilor artistice ale epocii în funcție de contextul în care ele se manifestă.Expoziția omagială împlinește acest deziderat. Ea ilustrează cu pregnanță nu atit o evoluție cit valoarea ei ; nu atit o cale de dezvoltare cit, mai ales, multitudinea de drumuri noi ce. se deschid urmînd-o. Ea reconfirmă, exempli- ficînd pe viu, că în toți a- cești ani arta plastică românească a continuat, stră- •iucît propriile,.6ale , tradiții,..i Jlneadrînd'U-se,':;.rn,.i. același , timp, suflului general de înnoire ce a cuprins arta .în >- perioada postbelică. Legătura cu tradițiile artei interbelice este exemplificată în expoziție nu numai prin lucrările umor mari maeștri, care fiecare dintre ei reprezintă un strălucit Pallady, Catargi, MariusCatul Bogdan, Aurel Ciup^ etc. Elocvente ni s-au părut a fi pînzele expuse de Brăduț Covaliu, Virgil Almă- șanu, Ion Nicodim, Constantin Piliuță, Marius Cilievici, Vasile Blendea,

semnalat' însă faptul că în încercarea de a recompune, în miniatură, drumul — punctat de realizări remarcabile — al artei socialiste, organizatorii expoziției omagiale nu au uitat să reliefeze rolul deosebit jucat de anume manifestări expoziționale, sau de anume personalității ' artei ar fi puțin unor tematică istorică acelea ale maestrului Ciucurencu. La fel, pictura de directă observație socială, practicată de Corneliu Ba- '••"ba; mărturisește și ea nil : numai împlinirea laborioasă a unei tendințe pe • care ■ o exprimă elocvent, ci și realizarea calitativ superioară » unei arte aflate cit mai aproape de real, de viață. Ambele personalități sint pregnant prezente în expoziție. După cum pregr nantă este și prezența picturii lui Ion Țuculescu.Că pluralitatea de modalități de exprimare este subordonată unei preocupări constante de descifrare a înțelesurilor u- manului și realului în sens larg o ilustrează, credem, foarte bine, în actuala expoziție și unor pictori mai

Peisajul noastre contemporane fost fără îndoială mai bogat în absenf.a ample compoziții cu precum

graficieni rindul ficieni Vasile citeva lența niei se constituie în veritabilă lecție artistică. Demne de a fi menționate, în același context, sînt și lucrările semnate de Ligia Macovei, Paul Erdos și Octav Grigorescu, acesta din urmă fiind o prezență interesantă și în ipost-iza, mai puțin cunoscută, de pictor.Unitară și. conformă evoluției istorice a artelor plastice la noi în ultimele două decenii și jumătate, expoziția retrospectivă de la Palatul Republicii reamintește vizitatorului efortul de configurare a unor ■ noi -realități sociale și ’ .■umane în cadre artistice noi; -.Este: reprodusă pe ! panourile expoziției imaginea'unei evoluții cu împlinirile și neîmplinirile sale, cu crezurile sale artistice. Iar operele expuse mărturisesc nu numai un efort de elaborare și concepție. Ele vorbesc despre patriotismul fierbinte animat, și îi animă pe torii noștri, angajați da o aleasă expresie tică înfăptuitorilor și Iutilor unei societăți edificarea căreia ei sint nu doar martori, ci și partici- panți activi.

de

..Rapsodia
Mioriței — lucrările tineri

Aurel MARTIN
director al Editurib „Minerva

Moș Gerilă 
— ’19,30.

capitol din istoria artei : Ciucurencu, Baba, L-ucian Grigorescu, Bunescu; Ghiață,
Grigore ARBORE

Călin CALIMAN

noastre filmul lui Giuliano Mon- taldo „Sacco și Vanzetti", evocare străbătută de patos documentar și revoluționar, filmele altor biografii tragice din cronica aceluiași timp. Vedem acum „Joe Hill", film premiat în 1971 la Festivalul de la Cannes. Drumul revoluționar al celebrului erou de mit și baladă — poet, militant, trubadur și visător — destinul său tragic in America începutului de secol i-au oferit regizorului premisele unui film de mare acuitate politică, acuzator și poetic deopotrivă.Un tinăr suedez cu numele de Hillskom pornea atunci. Ia început de secol, spre „America tuturor libertăților". „Cind ajunse in America — cum o spune intr-o excelentă pagină biografică din antologica sa trilogie „S.U.A.", romancierul american John Dos Pas- sos — fu pus să; lustruiască scuipă-

toarele intr-un salon din Bowery". A cunoscut îndeaproape mizeria din East Side. A colindat apoi, in căutare de lucru. mereu șomer, mereu prin preajma birourilor de plasare, întreaga Americă, mergind într-una spre vest, spre alte șl alte orizonturi amăgitoare. A cunoscut îndeaproape mecanismul nedreptăților și inegalităților sociale. A ințeles în profunzime contradicțiile de clasă ale epocii. A dobin- dit conștiința luptătorului pentru dreptate. Cinteceie sale revoluționare au devenit puternice arme de luptă muncitorești. Propaganda sa i-a alarmat pe patroni. I s-a înscenat un odios proces „de drept comun" (ca și ir. cazul italienilor Sacco și Vanzetti, guvernul 5-a ferit să-l acuze de vinovății politice). După un an de închisoare, în care a continuat Să compună cîntece, a fost pus la zid in curtea

închisorii din Salt Lake City. Era 19 noiembrie 1915, și Joe Hill, ale cărui ultime cuvinte adresate tovarășilor săi de luptă au fost „nu plingeți după mine, organiza- ți-vâ !“, privea în fată ultima realitate a Americii tuturor libertăților : gurile puștilor îndreptate spre el...Regizorul Bo Widerberg desfășoară secvențele și etapele acestei biografii cu o maximă atenție a- supra mișcărilor psihologice, afective și sentimentale ale eroului. Aventura individuală este organic legată de destinele colectivității. Spectacolul mizeriei îl maturizează, treptat, pe Joe Hill, il călește și il îndeamnă ia acțiune, imaginile, situațiile filmului sint mereu încărcate de semnificații ; Joe Hill întrezărește Statuia Libertății printre gratiile închisorii. Dincolo de toate aceste realități, regizorul se

dovedește și în „Joe Hill", ca și în „Elvira Madigan", un poet de mare sensibilitate. Povestea de dragoste a filmului, sobră și delicată, se a- seamănă cu acele abia întrezărite arii de operă „furate" de erou, mereu avid de frumos, prin culisele întredeschise ale teatrului — acesta însuși simbol de puritate și poezie. Tonul dominant al peliculei este de un lirism reținut, și tragica poveste a lui Joe Hill nu este văduvită de luminile speranței.Așa și trebuia să fie. Joe Hill a murit de mult, dar cinteceie sale, purtate de rapsozii timpurilor noastre, de Joan Baez sau de Bob Dylan, continuă și vor continua să cutreiere cele patru zări ale planetei.

PROGRAMUL I

ce a crea- în a artis- idea- 
la

Deschlderea emisiunii. Telex. 
Interpretul săptămînii : Florl- 
ca Ungur.
A fost odată ea niciodată... 
„Purcelușul cu codita inela- 
tâ“ — producție a R.D.G. 
De vorbă eu gospodinele. 
Universitatea TV.
Armonii intime. Lieduri 
Gh. Dima și Nicolae Bretan. 
Program de circ.
Teieconl’erința de presă. 
Riul... ramul — emisiune de 
versuri.
Recital de balet — Cristina 
Hamei.
Muzică populară : „Briulețul 
in Finlanda.
Telejurnal..
Publicitate.
Matineu de vacanță : „Omul 
amflbie" — producție a 
diourilor sovietice, 
închiderea programului 
dimineață.
Deschiderea emisiunii 
după-amiază. Emisiune 
limba germană. 
Ritm, tinerețe, dans. 
Drumuri în istorie. 
1001 de seri.
Telejurnal.
52 de inițiative in 52 de 
tămîni. Transmisie directă 
la Institutul de cercetări 
construcții și economie 
construcții.

20,15 Reportaj din Pakistan.
20,35 ~ .........................
21,00

Teleenciclopedia.
ci,™ Film serial ; „Mannix".
21,50 Recital extraordinar : Nicolae 

Herlea. De la operă la can
țonetă și muzică ușoară.

22,40 Telejurnal.
Săptămîna sportivă.
Romanțe și cîntece de petre
cere cu : . Irina Loghin, Maria
na Bădoiu, Sofia Vicoveanca. 
frații Petreuș, Glcă’ Petrescu.

PROGRAMUL II

Agenda.
Cîntece și jocuri populare. 
Ansamblul „Crălșorul" al Uzi
nei „Rulmentul" Brașov. Di
rijor : Parașchiv oprea.
Film documentar : ,.Traian 
Vuia". Producție „Al, Sabia". 
Pagini muzicale clasice. Sui
te pentru orchestră de J. S. 
Bach. Orchestra de cameră a 
Filarmonicii ..George Enescu" 
condusă de Avy Abramovici. 
Film artistic ; „Apoi s-a năs
cut legenda". Regia : Andrei 
Blaier. Cu : ștefan Ciubotă- 
rașu. Margareta Pogonat. tla-, 
t'ion Ciobanu.

f
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1972
Așa cum se știe, la plenara din noiembrie 1972 a Comitetului Central al partidului, planul pe anul 1973 a fost apreciat ca hotărîtor pentru îndeplinirea în avans, la un înalt nivel calitativ, a cincinalului. „Dacă vom realiza în bune condiții tot ceea ce ne-am propus pentru 1973, — arăta la plenarătovarășul Nicolae Ceaușescu — vom avea siguranța deplină că prevederile de plan pentru ceilalți ani ai cincinalului vor fi realizate cu succes".Care sînt elementele care definesc noul an ca hotărîtor pentru Îndeplinirea înainte de termen a cincinalului ? Pentru a răspunde la această întrebare este necesar să examinăm principalii săi indicatori din perspectiva sarcinilor și obiectivelor întregului cincinal.Astfel, o analiză a indicatorilor planului pe 1973 evidențiază că unul din elementele lui definitorii il constituie ritmurile de dezvoltare mult accelerate ale tuturor sectoarelor de activitate și cu prioritate ale ramurilor producției materiale. Producția globală industrială va spori cu 16,2 la sută, față de 12.9 la sută cit era prevăzut inițial prin planul cincinal pentru anul 1973. în cadrul industriei, „viteza de înaintare" este și mai sporită. în cazul ramurilor vitale pentru promovarea progresului tehnic în întreaga economie ; dacă pe ansamblu industria construcțiilor de mașini va atinge un ritm de creștere de 21.8 la sută, producția mașinilor-unelte, de exemplu, va urca pînă la 25,5 la sută, iar cea a industriei electrotehnice s pînă la 26,3 la sută; ponderea oțelurilor superioare în totalul producției de oțel va spori de la 35 la sută, cit era prevăzut inițial în cincinal, la 43 la sută. Cit privește agricultura, ea urmează să înregistreze anul viitor unul din cele mai înalte .ritmuri de creștere din întreaga sa istorie — 9,2 la sută.■ Desigur, rezultatul fundamental care se va obține prin asemenea ritmuri substanțial majorate este cîștigul de timp în realizarea ansamblului sarcinilor planificate. în condițiile noilor ritmuri, prevederile inițiale ale cincinalului pe 1973 în fiecare din domeniile amintite vor fi realizate într-un timp mai scurt decit un an : de pildă, in industria construcțiilor de mașini și industria? chimică .-w cu circa o , ’(lună, în industria ușoară — cu mai bine de două luni.Semnificația ritmurilor înalte din acest an se cuvine înțeleasă însă mai larg — pentru că nu este vorba numai de cîștigul absolut, de sine stătător, în timp ce se va

liza, ci și de faptul că in acest fel, anul viitor, in 19'4, vom putea porni de la o bază mult mai largă, ceea ce va crea posibilități superioare pentru a se înregistra, in mod cert, alte noi ciștiguri de timp, și mai substanțiale. Anul 1973 are, de a- ceea, un rol hotărîtor pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, întrucît va permite economiei să se plaseze la acea cotă, de la înălțimea căreia să poată aborda în anii următori cu și mai mult succes sarcinile cincinalului, amplifi- cînd mereu cîștigul de timp, și pe această cale dinamismul înaintării pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.

crescut în toate sectoarele pe măsura posibilităților, a rezervelor potențiale existente. Criticind a- ceastă stare de lucruri, plenara a recomandat sporirea prevederilor față de nivelurile inițiale. Astfel, o seamă de indicatori esențiali ai creșterii eficienței economice — productivitatea muncii, cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă, venitul 1 000 lei fonduri fixe etc șese simțitor prevederile din cincinal pentru anul privește producția medie lei fonduri fixe, ea a atins de pe acum nivelul preconizat inițial pentru anul 1975. Aceasta va permite ca venitul național să sporească

nei ■ la— depă- inițiale 1973. Cit la 1 000

tezei de rotație a fondurilor de producție. ,Caracterul de an hotărîtor al Jui 1973 în configurația cincinalului actual este întărit, totodată, Iul pe care il joacă în acest vestițiile. Deși diminuate lum valoric investițiile sporit considerabil greutatea in a- sigurarea dinamismului și echilibrului dezvoltării economiei noastre în anul 1973, cit și în anii următori. Aceasta pentru că datorită reducerii investiției specifice și a volumului de lucrări neproductive, a devenit posibilă includerea în plan a noi și importante o-

de roan încă vo- și-au

k

r

Anul 1873 este haîărw

înainte de termen
Ce factori determină acest rol ?

des- mi-

desfășurarea in condiții optime a lucrărilor, realizarea și punerea în funcțiune la termen a tuturor investițiilor planificate.în virtutea legăturii indisolubile dintre creșterea producției și ridicarea nivelului de trai, apare limpede că anul 1973 este hotărîtor, totodată, și pentru crearea premiselor unei mai accelerate înaintări pe calea prosperității și a bunăstării întregii noastre societăți,Intr-adevăr, ritmurile inalte in care va evolua economia națională în anul 1973, indicii ridicați de eficiență propuși asigură încă în a- cest an. așa cum am văzut, majorarea simțitoare a venitului național, ceea ce permite sporirea fondului de consum. Pe această bază s-a preconizat suplimentarea facerilor de mărfuri cu circa 4liarde lei față de prevederile inițiale ale cincinalului, sporirea niturilor reale ale populației 2.6 miliarde" mai mult față de a- ceste prevederi, majorarea cu 11 000 de apartamente a volumului construcțiilor de locuințe, alocarea unor fonduri mai mari pentru satisfacerea nevoilor social-cult.urale ale populației, ocrotirea sănătății.Și este evident că înfăptuind o- biectivele majorate stabilite pentru acest an in ce privește creșterea nivelului de trai se creează condițiile favorabile pentru atingerea înainte de vreme a prevederilor planului cincinal în acest domeniu. Dacă ne referim, bunăoară, la construcția de locuințe, cele 11 000 a- pai'tamente în plus echivalează cu realizarea in avans a 16.6 la sută din numărul locuințelor planificate a fi construite de stat în anul 1975. în definitiv, fiecare procent de plan realizat în plus în acest an, fiecare secundă cîștigată in procesul de producție, fiecare gram sau centimetru de materie primă economisită, fiecare zi cîștigată pe sutele de șantiere ale" țării înseamnă în fond tot atîtea poziții cîștigate în lupta pentru marea cauză a edificării unei vieți îmbelșugate și prospere poporului.Iată expuse succint principalele considerente care fac din planul a- nului 1973 o verigă principală strategia marii bătălii pentru deplinirea cincinalului înaintetermen. întrucît această bătălie vizează în ultima, instanță interesele fiecărui om al muncii, apare ca o ■ datorie pentru noi toți necesitaWâ’■

ve-cu

„Iarna pe ulița" 
intr-un sui 

din Bărăgan
(Urmare din pag. I)Cinci cursuri avem. Trei la cultura mare, unul la zootehnie și altul la legumicultura, în totul 500 de, cursanți— universitate, nu alta..."). Un băiat cu guler de blăniță strigă după ceata de cursanți: „Nea Soreață, ai grijă, bre, cum răspunzi la lecție, că o-ncurci cu ăi mici dacă le vii corigent acasă !...“ Ri- set viu în ambele grupuri,-. .La jițb; ^ranzistor cJ^^^g^;2ijg.p.edg(;^vocea vrăjită a ,.Madrigalului".— De ce n-ai umblat niciodată cu plugușo- rul, tovarășe Ciocil- teanu ?Răspunsul așteptat întirzie din nou.

★— Mă uit, zice el. la copiii ăștia. Soi bun. Cine știe ce o mai ieși și din ei. Strungari, filatoare, lăcătuși, electricieni, mecanici de locomotivă și cite și mai cite... Numai anul trecut am trimis de-aici din comună vreo două sute la școlile din uzine. Veniseră delegați. I-au luat ca pe piinea caldă. Acu’ vin acasă numai in vacanță, în vizită. Vin și alții, care-au terminat de mult școlile și s-au așezat in alte părți, in toată țara. A dat oameni, nu glumă, comuna noastră. Numai chefereului i-am dat vreo 1500. Pc urmă: vreo 15 ofițeri, un mare aviator, patru doctori— unul e pe la Iași. De juriști, dascăli și ingineri nu mai vorbesc. Am dat petroliști, constructori, a- gronomi, chimiști — linul e pe la Turda, face geamuri de securit ; a- vem pînă și-o farmacistă. Soi bun de oameni, spusei. Cu toate astea, pînă în 194S, in atita amar de ani, de- aici din Peretu nu a- junsese să se ridice nici un om cu studii mai inalte, auzi: nici unul !... De-aia mă uit acum la copiii ăștia și Încerc să ghicesc ce-o ieși din ei. Dar cum să ghicești ?... Te uiți la el cum se ține de șotii și nici nu-ți vine să crezi că peste un an sau doi ii citești nu- tnele la ziar : fruntașul cutare, sau inovatorul cutare, sau doctorul cutare care nu știu ce operație nemaivăzută a făcut...— Și totuși, nu mi-ai răspuns la întrebare : dumneata de ce n-ai umblat niciodată cu plugușorul ?Tovarășul Ciociltea- nu mă privește lung, își scoate căciula, o frămintă in miini, se scarpină în părul cărunt și puțin, apoi răspunde dintr-o răsuflare :— Pentru că eram desculț, de-aia. Mi-e rușine să spun, da’ asta e : n-aveam ce pune-n picioare. Umblam așa pînă da prima zăpadă și pe urmă nu mai ieșeam din casă decît primăvara... Dumneata crezi că ce scrie in cârtea aia cu „Desculțul" sint povești ?... Uite, pe mine m-a scos tata la muncă și mi-a dat rînd in primire de la 11 ani, cot la cot cu ăi mari, că n-avea încotro...

față de nivelul preconizat inițial pentru anul 1973 cu 6,3 miliarde lei. Privind lucrurile în perspectivă, cîștigul cel mai mare rezidă în faptul că, ajungînd încă in acest an la niveluri superioare de eficiență, se a- sigură condițiile pentru o și mai rapidă creștere a venitului național în* anii ce urmează și pregătirea unui start favorabil pentru anii Viitori.Căile realizării unei creșteri substanțiale a eficienței au fost indicate cu cea mai mare claritate de plenară ; este vorba de diminuarea costurilor materiale de producție. .prin reducerea conșumuri- dițală în ce privește crdȘtereiu esticii- >,(cliU\.;<fejjnaterii prime, de „materia-, icniși întregii activități economice. le,: mnergie și combustibil de orice Eitfe știut că creșterea eficienței în ■ ■ natură-,•-valorificarea largă ă deșert-- toate sectoarele producției materiale a fost definită ca problema centrală a întregului cincinal. în primii doi ani, în pofida succeselor notabile obținute pe această linie, eficiența economică nu a

: Tocmai pentru a se asigura realizarea ritmurilor înalte prevăzute, plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 a insistat asupra necesității folosirii intensive a tuturor capacităților de producție, reducerii duratei de realizare a parametrilor i proiectați, asigurării unei aprovizio-• nări tehnico-materiale ritmice, intr-un cuvînt, asupra necesității valorificării superioare a întregului potențial tehnic, a resurselor materiale, a capacității de muncă, a ini-1 țiativei colectivelor muncitorești.> In al doilea rînd, 1973 este socotit drept un an decisiv din considerentul că, în această perioadă, ur- * mer.zâ să se producă o cotitură fa-

biective cu caracter productiv în metalurgie, construcții de mașini, industria ușoară și în alte sectoare de activitate. Astfel, în 1973, numărul capacităților și obiectivelor ce vor fi puse in funcțiune sau aflate în curs de realizare va cunoaște cea mai mare valoare din întregul cincinal, ceea ce îndreptățește caracterizarea sa ca anul de „virf“ în domeniul investițiilor. Este evident că de modul in care se va desfășura în acest an activitatea pe șantiere depinde nu numai realizarea planului pe 1973, ci și a planurilor din 1974 și 1975.Avînd în vedere această realitate, conducerea partidului aoflispussă - - se treacă, hpțărit, și neîntigițălPTăp;a! raționalizarea frontului de. lucj‘U,'.i()^f.,i
în înde

rca-
rilor, respectarea disciplinei tehnologice, evitarea pierderilor din rebuturi, reproiectarea și modernizarea produselor de gabarite și caracteristici tehnice depășite, asimilarea de produse noi, accelerarea vi

raționalizarea, ironiuiui aeniusrug4lbsnt , . ? „vederea evitării efectelor negative ' dd a ipartidijaa-eti-'tdata capacitatea ale dispersării mijloacelor tehnice, materialelor și forței de muncă.Important este acum ca toți factorii angajați în realizarea' programului de investiții să întreprindă măsuri energice pentru a asigura
și puterea de muncă la mobilizarea tuturor resurselor capabile să accelereze ritmul înaintării pe calea progresului și prosperității.

Ioan ERHAN

J

Unul din factorii principali, e- sențiali, ai dezvoltării multilaterale a societății noastre il constituie creșterea eficienței economice. „Efortul pentru sporirea eficienței producției materiale, pentru ridicarea calitativă a întregii noastre activități economice — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat la cel de-al X-lea Congres al partidului — reprezintă problema fundamentală a construcției socialismului în etapa actuală. Realizarea acestui obiectiv va asigura dezvoltarea tot mai dinamică a României pe calea progresului și bunei stări, va accelera mersul nostru înainte pe drumul civilizației socialiste".în ultimul timp, de la Congresul al IX-lea al P.C.R. și în mod deosebit de-a lungul primilor doi ani ai actualului cincinal, problema ridicării eficienței economice a făcut obiectul unor acțiuni de largă anvergură inițiate de partid. In continuarea măsurilor întreprinse pînă acum, plenara C.C. al P.C.R. din luna noiembrie a anului trecut a lansat , un energic program de valorificare a tuturor rezervelor interne, în vederea ridicării eficienței și accelerării dezvoltării economiei românești in acest an, ca și în perioada următoare a cincinalului.Caracteristic este faptul că recenta plenară a îmbinat descifrarea căilor concrete, modalităților practice, tehnico-organizatorice de creștere a eficienței economice cu măsuri ample de adîncire în continuare a democrației socialiste. A- ceastă întrepătrundere intimă a celor două laturi ce condiționează dinamica creșterii eficienței economice în actualul cincinal formează subiectul consultației de față.înainte de a intra în fondul problemei se cuvin precizate citeva elemente esențiale. Mai intîi, ce se înțelege prin eficiență economică ?Eficiența economică reflectă, în expresia ei cea mai generală, raportul dintre efectul util (rezultatele cantitative și calitative obținute) și eforturile depuse (cheltuielile de muncă vie și materializată) într-o anumită perioadă de timp. O activitate economică poate fi considerată eficientă numai atunci cind rezultatele obținute a- sigură, o dată cu satisfacerea u- nor nevoi sociale, compensarea e- forturilor și obținerea de beneficii. Tocmai în acest fel se asigură mijloacele necesare pentru o și mai rapidă dezvoltare și modernizare a economiei, adică pentru intensificarea procesului de creștere economică și totodată pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației. De aceea, societatea noastră în ansamblu, ca și fiecare om al muncii, este vi-
k___ _____ ___

tal interesată in a folosi cit mai eficient potențialul material, uman și financiar de care dispune economia națională, a produce, cu cheltuieli de muncă vie și materializată cit mai mici, o cantitate de produse cit mai mare.Eficiența economică se găsește intr-o relație de interdependență cu ansamblul factorilor economici și social-poliiici care determină sau influențează dezvoltarea actuală ș» de perspectivă a economiei naționale, cum ar fi : planificarea rațională, asigurarea unei

selor la întreaga activitate de organizare și conducere a producției. Experiența arată că numai pe această cale devine posibilă cunoașterea exactă a realităților in detaliile lor cele mai diverse, a rezervelor interne din întregul proces de producție, se previne prezentarea deformată a diferitelor stări de lucruri, se asigură cunoașterea directă a părerilor și preocupărilor oamenilor muncii, fructificarea priceperii și experienței lor pentru adoptarea celor mai potrivite decizii. Toc-

creării comitetelor și consiliilor oamenilor muncii, a instituționaliză- rii adunărilor generale ale oamenilor muncii ca foruri supreme de conducere a activității întreprinderilor. Măsurile inițiate de plenara din noiembrie sînt menite să creeze un cadru organizatoric mai bun activității comitetelor și consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi, creșterii inițiativei și răspunderii maselor in conducerea unităților respective. Prin constituirea în întreprinderile industriale, de transport și construcții. în întreprinde-
»/3 □

Se prenle intensificarea pmsipăf 
mciMor la elaborarea deciziilor 

si contrelnl activiștii irotiactiveCto» contribuie aceste măsuri 
la creșterea eficienței econom ice?
organizări corespunzătoare a producției pe toate verigile economiei, elaborarea și folosirea unui sistem de pirghii economice stimulative, care să permită realizarea concordanței dintre interesele economice generale și cele locale, promovarea largă a progresului științific și tehnic, participarea activă a fiecărui om al muncii la soarta producției. Ca urmare, creșterea continuă și durabilă a eficienței economiei poate fi obținută nu prin măsuri parțiale izolate, care scontează pe acțiunea unui factor sau altul ; ea presupune măsuri de ansamblu care să asigure perfecționarea neîntreruptă a organizării și conducerii economiei naționale, mobilizarea tuturor factorilor de eficientă incepînd de la nivelul întreprinderii pînă la cel al economiei naționale.între acești factori, o influență deosebită au perfecționarea și adîncirea democrației economice, atragerea tot mai activă a ma-

mai contactul permanent cu masele, atenția plină de solicitudine față de problemele pe care le ridică oamenii muncii constituie secretul acelei fertile „legături cu viața", care dă posibilitatea fiecărei organizații de partid să a- dopte hotăriri adecvate pentru creșterea eficienței economice, să mobilizeze masele la înfăptuirea lor exemplară. Astfel. în procesul de lărgire a democrației socialiste se descătușează inițiativa și e- nergia creatoare a maselor, se fortifică tot mai mult cadrul de a- firmare a factorilor de creștere a eficienței economice.Pornind de la adevărul marxist- leninist, confirmat de viață, că socialismul nu poate fi decit creația conștientă a maselor, partidul nostru a acționat și acționează consecvent pentru adîncirea continuă a democrației socialiste. Anii din urmă au pus pe. deplin in e- vidență importanța deosebită a

rilc agricole de stat și mecanizare, precum și în institutele de proiectări și cercetări, a consiliilor de control muncitoresc al activității e- conomico-sociale și comisiilor pe domenii, se face un mare pas înainte pe linia adincirii democrației socialiste în general și a celei economice in special. Demn de subliniat este faptul că, pe această cale, se accentuează procesul de învestire a maselor de oameni ai rrtuncii cu atribuții tot mai largi privind atit elaborarea și înfăptuirea concretă a deciziilor, a tuturor măsurilor privind dezvoltarea economico-socială, cit și c- xcreitarea controlului social-mun- citoresc în forme instituționalizate, asupra realizării indicatorilor planului de producție, a folosirii capacităților de producție, a calității produselor, a respectării tehnologiilor de fabricație. Pe această cale, calitatea de proprietari comuni ai mijloacelor de producție pc care o au oamenii muncii in

societatea noastră, alături de aceea de producători, și care exprimă pregnant superioritatea noii orin- duiri, se va manifesta mult mai puternic și mai concret. Ca proprietari ai averii obștești, ei vor dispune de posibilități superioare de acțiune pentru remedierea neajunsurilor de natură tehnică sau tehnologică, pentru a imprima in munca de conducere un spirit militant exigent, potrivnic manifestărilor de nepăsare, neglijență sau lipsă de răspundere din partea unor membri ai colectivului, a dezvolta disciplina la fiecare loc de muncă, a determina punerea în valoare a tuturor rezervelor de creștere a producției și productivității muncii, de sporire a eficienței economice.In ansamblul măsurilor inițiate de ultima plenară a C.C. al P.C.R. pe linia adincirii democrației socialiste, nu mai puțin semnificativă este și preocuparea pentru accentuarea creșterii responsabilității colectivelor de oameni ai muncii față de societate, concomitent cu atribuirea de prerogative social-politice tot mai largi. Numai o înțelegere dialectică a actului de participare a maselor, la conducerea și organizarea societății, numai o viziune care face să se întrepătrundă organic drepturile și, concomitent, răspunderile sociale — de neconceput unele fără altele — contribuie la abordarea pe baze realiste și științifice a misiunii și creației istorice conștiente din partea oamenilor muncii. Iată de ce recentele legi adoptate — Codul muncii, legea dezvoltării e- conomico-sociale planificate a țării, legea finanțelor — înscriu intr-o formă nouă, odată cu multiplele drepturi ale colectivelor de oameni ai muncii, un complex de răspunderi față de societate, în legătură cu valorificarea resurselor materiale și financiare, cu buna gospodărire a bazei tehnico-materiale ce le-a fost încredințată spre administrare și realizarea planului național unic ca necesitate deplină.Toate aceste răspunderi constituie un îndemn pentru oamenii muncii să-și valorifice la maximum capacitatea și priceperea, spiritul de inițiativă, să exercite cu întreaga răspundere drepturile și obligațiile ce le revin din dubla calitate de producători și proprietari ai mijloacelor de producție. Aceasta este o modalitate verificată temeinic de viață, pentru a impulsiona și mai mult creșterea eficienței economice — obiectiv central al actualului cincinal.
Prof. univ. cir.
Constantin MANOLESCU

Lucram pe moșia lui Papia de ne săreau o- chii. Plecam, -luni dimineața, toți ai casei, cu căruța cu coviltir, la loturi mai îndepărtate, și ne-ntorceam tocmai duminica in sat. să ne spălăm și să luăm de-ale gurii. Și pe urmă iar plecam. Pc cimp munceam, pe cimp dormeam. Ehei, ciți din leatul meu nu s-au născut acolo, pe cimp I Să nu crezi că ce scrie în cărțile alea sint - pqy.gști..KlUiJă®®ed așa ceva, îmi vine însă în minte o replică esențială din marea carte despre „Desculțul" simbolic al trecutului acestor locuri : „SĂ NU UIȚI, DARIE". Și trăiesc, înfiorat, emoția de a afla, la 25 de ani de la apusul vechii orîn- duiri, că „Darie" n-a uitat nimic, că ii este cu neputință să uite și că, dacă se află pe undeva prin lume minți care să și-1 închipuie capabil de o asemenea amnezie, acele minți se înșeală în mod lamentabil.
★— Cei mai tineri, zice el, mai greu iși aduc aminte, mai greu leagă lucrurile intre ele — mai ales cind vin puzderie — și, de la un an la altul, li se pare că așa cum e a- cum așa a fost de cind lumea. Eu insă, ca mai bătrîn, doar inchid o- chii și .văd pe de rost cum și cind s-au făcut toate cîte s-au făcut la Peretu in ultimii 25 de ani. ...în 48—49 am făcut școala, că asta ne ardea cel mai tare... Pe urmă ne-am vindecat, punînd umărul și ajutați de stat, de urmele războiului. în 53 am făcut primăria, că aia veche era o colibă acoperită cu stuf... în 54 am făcut căminul cultural și încă o școală. în satul Bară- cea, că le venea copiilor peste mină. In 55— 56 am pus lumină electrică și-am luat premiul întii pe țară cu corul comunei. în 57 am mai luat un ore- miu pe țară — la teatru, cu piesa „Boieri și țărani" ; am jucat și eu in ea, că eram secretar de partid pe comună și trebuia să dau exemplu. în 58 am făcut dispensarul veterinar. In 60, în 64 Și-n 68 — tot din patru-n patru ani — am făcut grădinițele de copii ; acum pregătim incă două... Așaa, în 66 am făcut termocentrala, in 67 — spitalul. Pe urmă au venit celelalte: trotuarele de beton, magazinul universal, clădirea poștei : am mai luat un premiu pe țară cu brigada artistică : pe urmă ne-am racordat la sistemul energetic național, am canalizat centrul civic, am pus trandafiri și spații verzi ; in 72 am introdus alimentarea cu apă, am făcut tăbă- cărie și brutărie — și, ca să se vadă că e an de sărbătoare, pionierii noștri au luat și ei un premiu doi pe țară cu echipele lor artistice. Uite-așa !... Cite case noi s-au făcut ? Peste o mie. Pe case, in locul berzelor din stuf stau intr-un picior antenele de televizor :

avem peste 1 000. Și1 500 de radiouri, și2 000 de aragazuri... Și porți mari și frumoase...
★Am încercat să notez cu exactitate tot ce mi-a spus, într-o după- amiază de ianuarie, un țăran comunist din Cimpia Română, un „Darie" de 59 de ani, om de vază în ceapeul și-n comuna sa și chiar mai departe. In 25 de ani, acest om a făcut ■' cit nu făcuseră străbunii săi în secole.' ' ' A’pusPftSiărul la rid?!*’ caheă satului, a învățat carte la fără frecvență, a învățat agricultură la cursuri speciale (conduce, la ferma de cimp de care răspunde, 240 de oameni) ; și-a crescut copiii pînă i-a văzut la casele lor, oameni de omenie ; i-a ajutat și pe alții să crească, ca secretar de partid ales ani și decenii la rînd, ca comunist învestit cu cinstea de a-i reprezenta- pe cei 400 de membri de partid din Peretu la cel de-al X- lea. Congres al partidului și la Conferința Națională... I-am notat cuvintele tulburat, cu emoția sfioasă a unui grămătic care înseamnă spusa unui suveran, vorbind despre cuprinsurile și oamenii săi : despre mersul treburilor de obște, desfășurate în timp și spațiu („Iată cum am trăit... iată ce am înfăptuit... iată ce oameni am dat țării..."). Iar sentimentul acesta l-am trăit și mai puternic atunci cînd am notat : „Avem 6 000 de hectare, patru ferme de cimp, două zootehnice, două legumicole ; avem sectoare anexe, avem 12 autocamioane, două tractoare, un I.M.S. și alte mașini și acareturi. Sintem o unitate de mărime mijlocie — nici mai mare nici mai mică, nici mai vrednică, nici mai leneșă decît multe altele. Dar anul trecut am dobîn- dit cea mai mare recoltă din istoria comunei. Știi ce înseamnă asta ? Că ne-am aflat în rînd cu țara, care, și ea, a cules cel mai mare rod din istoria ei"....A fi în rînd cu țara ! S-au aprins luminile pe șosea. Tinerii au intrat la cămin. Se văd, alături, bine conturate, ferestrele școlii. Din penumbră— din off — tovarășul Clocîlteanu continuă să comenteze „imaginea" : „...anul ăsta trebuie șă dăm marea bătălie și-n legumicultura și-n zootehnie — și dacă nu-nveți, cum să ciștigi bătăliile?... Săp- tămina viitoare începem adunările pe formații pentru discutarea in amănunt a acordului global — că dacă nu știi ce, cit și cum ai de făcut, cum să faci mai mult și mai bine ? Și noi trebuie neapărat să-ntrecem, în 73 tot ce-am făcut în 72 ; altfel se cheamă că stăm pe loc — și cum să stai pe loc ? Ce, ăsta e timp de stat pe loc ?1973 — timp roditor în Cîmpia Română. în toate cîmpiile țării.
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Pe vastele Întinderi de- șertice, verdele înseamnă biruința naturii și a omului asupra nisipului uscat și fierbinte — înseamnă viață. Ce altă culoare ar fi putut, fi aleasă de pakistanezi drept simbol național decit verdele oazelor, atit de căutat de caravanele peregrine, verdele ocrotit în ochiurile de apă ale orezăriilor din valea Indusului, verdele cristalelor de smarald/încrustate cu inegalabilă măiestrie in marmura albă a palatelor și minaretelor ?,Despre Caraci, cel mai mare oraș pakistanez, pină nu de mult capitală a țării, se spunea că este o imensă oază în deșert. „Orașul dunelor" a fost construit în- tr-adevăr pe nisip, smulgin- du-se deșertului in fiecare an noi suprafețe de teren. Dar nu numai despre Caraci, despre fiecare așezare s-ar putea povesti același lucru. Pentru a invinge deșertul, oamenii de pe aceste meleaguri au săpat puțuri, aducind cu multă trudă din adîncuri apa dătătoare de viață, au construit una din cele mai întinse rețele de canale de irigație. Valea Indusului este de altfel cunoscută ca leagăn al multor civilizații ce au înflorit aici de-a lungul mileniilor. Săpăturile arheologice de la Taxila, Moenjoda.ro, Ha- rappa au pus în lumină mărturii ale unor așezări urbane avansate, datind de peste 4 500 de ani. Arienii, perșii, grecii, arabii și, mai aproape de timpurile noastre, englezii au acostat succesiv la țărmurile Pakistanului, lăsînd urme adinei „pe nisipul timpului".La Lahore, Caraci. sau Rawalpindi, diferitele epoci istorice se întrepătrund organic, fiecare dintre aceste orașe oferind, ca într-o o- glindă, imaginea sintetică a țării, a prezentului și trecutului ei. Străbătînd bulevardul principal din Lahore, întilnești blocuri moderne de locuințe, alături de castele din epoca victoriană, de moschei cu turnuri zvelte sau de vile mici, cochete, de un alb sclipitor ; dincolo de fortul regal se întind vestitele grădini Shalimar, marele palat al dinastiei mogulilor, cu fabuloasa sală a oglinzilor. Și tot la Lahore se află una din cele mai mari universități, funcționează circa 80 de colegii, cel mai mare număr de școli din Pakistan, cea mai veche bibliotecă și un minunat muzeu datind din

zent. Pentru că Pakistanul, asemenea celorlalte tinere state care au pășit pe calea dezvoltării independente, este confruntat cu numeroase dificultăți moștenite din perioada dominației străine. Se știe că întreaga economie fusese croită potrivit, intereselor exclusive ale monopolurilor britanice. în urmă cu un sfert de veac, cind Pakistanul și-a cucerit independența, in țară existau doar cîteva mici fabrici și ateliere de reparații, covârșitoarea majoritate a populației fiind ocupată în agricultură. Iar agricultura se practica cu mijloace rudimentare, într-o țară în cea mai mare parte deșertică.

era doar parțial. cunoscut, .astăzi este o certitudine : Pakistanul dispune de suficiente resurse naturale, care oferă o bună bază de pornire. în subsolul țării au fost descoperite importante zăcăminte de metale feroase și neferoase. Aceasta a permis ca, pe lingă ramurile tradiționale, cum ar fi industria textilă, să se dezvolte industria metalurgică, a construcțiilor de mașini ; au apărut, de asemenea, ramuri noi : industriile chimică și petrochimică, a cimentului, Cu ocazia unei discuții purtate cu e- conomiști pakistanezi, am notat două cifre foarte semnificative : dacă in trecut

mașini, cimentului, chimice, petrochimice și petroliere— au fost naționalizate. Totodată, a fost instituit controlul statului asupra băncilor și companiilor de asigurare. Prin aceste măsuri a fost anihilată puterea celor 22 de „mari familii", care controlau două treimi din întreaga producție industrială, dețineau 80 la sută din capitalurile bancare și 87 Ia sută din fondurile societăților de asigurare — statul puțind acum să dirijeze dezvoltarea economică potrivit intereselor generale ale țării.Preocupat de transformarea structurilor economico- sociale, guvernul pakista-

Oglinzile
multicolore

ale Pakistanului

1864.Sint. intr-adevăr, multiple fațetele Pakistanului. Oraș al arhitecților, artizanilor și poeților, Lahore a fost totodată leagăn al ideilor de libertate. Aici ău avut loc primele mișcări împotriva asupririi străine'», ,(Zi.durjj,q,, ciuruite de gloanțe și obuze ale fortului alcătuiesc parcă un impresionant letopiseț, ăvind gravate momentele dramatice ale rezistenței opuse colonialiștilor, care nu o dată au încercat să înăbușe prin forța armelor aspirațiile de libertate și independență ale poporului pakistanez.Cind vorbesc despre trecut, pakistanezii o fac mai ales pentru a evalua, in toată complexitatea lor, problemele cărora țara trebuie să le facă față în pre-

Cifrele sint prin ele însele grăitoare în ce privește progresele înregistrate în a- cest sfert de secol. Și totuși ele nu pot sugera acel u- riaș efort pe care il reclamă învingerea stă- "Tii de'-"subdezvoltare, de- „■ «pășirea, ^moștenirii trecu-»tutui. . Un obiectiv de prim ordin înscris in programele de dezvoltare a Pakistanului l-a constituit crearea unei economii naționale viabile, desprinsă din chingile monopolurilor. Or, pentru a- ceasta trebuia rupt cercul vicios al dependenței de capitalul străin.Energiile au fost concentrate in primul rind spre sectoarele-cheie, de care depinde nemijlocit dezvoltarea economică. Rezultatele nu au intîrziat să se arate, pentru că, ceea ce înainte

materiile prime reprezentări 95 la sută din exporturile Pakistanului, acum ponderea produselor finite și semifinite este de peste 50 la sută. De altfel, actualul plan de hezvoltăre (1970— 1975) pfevecie o dubîă'te a investițiilor alocate; (.industriei, comparativ cu planul precedent.Anul 1972 va rămine pentru pakistanezi ca anul unor importante acțiuni in domeniul economiei. Sint cunoscute în acest sens măsurile întreprinse de guvernul președintelui Zul- fikar Aii Bhutto de întărire a sectorului de stat, pirghie importantă in înfăptuirea programului de industrializare. Peste 30 de mari unități ale industriilor de bază ale țării — oțelului, energeticii, construcțiilor de

nez a adoptat, de asemenea, hotărirea de aplicare a reformei agrare. Legea privind limitarea marilor proprietăți funciare și redișțrihuirea pămin- tului a fost’ apreciată. I pș bună dreptate, că'o „cartă a emancipării/ peaowizîndf dif rect desființarea privilegiilor feudale din agricultură. ameliorarea situației maselor țărănești.Importanța reformei pă- mintului apare și mai clară raportată fiind ' cu deosebire la situația Pakistanului, unde aproximativ 80 la sută din populație este cuprinsă in agricultură. Măsurile anunțate constituie insă doar un început. Ele sint concertate cu eforturile guvernului de modernizare și mecanizare a agriculturii. Un loc important in cadrul așa-numitei
CRESC MUNȚII 

STÎNCOȘI ?Studii recente, întreprinse de specialiști americani in geodezie, au relevat că în unele regiuni din Noua Anglie, de pe litoralul Mării Caraibilor și din California se înregistrează anual importante mișcări ale terenului. în unele locuri aceste modificări în scoarța terestră sînt perceptibile doar cu ajutorul unor aparate speciale, în altele însă ele sînt evidente. S-a constatat că, în ultimii 20 dc ani, unele terenuri . din apropierea Houston-ului ori Galveston-ului au coborît cu circa 150 centimetri, fapt ce primejduiește stabilitatea clădirilor și a sistemelor de comunicații. S-a constatat și un fenomen invers. De pildă, in ultima sută de ani Munții Stîncoși s-au înălțat. Cauzele rezidă, în unele c-azuri, în procesele ce se petrec în natură ; în altele responsabilitatea pentru aceste deplasări ale scoarței revine oamenilor. Specialiștii consideră că unul din factori este extragerea în cantități mari a țițeiului din subsol (în California) și pomparea cu întirziere a apei...
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PE GLOB •
„revoluții verzi" îl ocupă lucrările de irigație. Urmărind din avion cursul întortocheat al Indusului, ești impresionat de marea cantitate de apă pe care bă- trînul fluviu și afluenții săi o transportă de-a lungul întregului teritoriu al țării. Și totuși, cu multă, foarte multă trudă, oamenii din aceste locuri reușesc să rețină apa atît de necesară a- griculturii. Primăvara, la topirea zăpezilor din munți, riurile mătură totul din cale, pentru ca, apoi, în a- notimpul secetos, să se sub- țieze pină la dispariție. Unul din afluenții Indusului, Jhelum, iși mărește debitul de apă de zece ori.Iată de ce s-a impus ca o necesitate stringentă construirea unor mari rezervoare de ană, care să permită irigarea deșertului. Două asemenea „rezervoare" au fost deja construite — la Tarbella și Mangla, pe Indus. Am vizitat Mangla cu cîteva săptămîni înainte de inaugurare. Se făceau ultimele pregătiri pentru eveniment. Am citit pe fețele constructorilor, am simțit în discuțiile purtate cu specialiștii și proiectanții o profundă emoție «î totodată mîndria acestora de a fi realizat o asemenea gigantică lucrare.Conștienți de marile probleme care stau in fața țării, pakistanezii îți vorbesc deopotrivă despre succesele lor, ca și despre dificultățile care mai persistă. Un larg ecou ’ in rindul opiniei publice pakistaneze au avut măsurile întreprinse de noul guvern de normalizare și democratizare a vieții So- cial-politice, de renovare a structurilor existente.Pe plan extern, noul guvern pakistanez se pronunță pentru dezvoltarea relațiilor cu toate statele lumii, promovează o politică de pace și destindere. Nu pot fi decit salutate, ca acte pozitive ale vieții internaționale, hotărirea de normalizare a relațiilor cu India, a- cordurile intervenite pe a- ceastă linie.în convorbirile pe care le-am purtat cu oficialități pakistaneze, cu colegi ziariști, cu oameni de diverse profesii, am înregistrat mărturiile unui viu interes față de • România, față de realizările poporului român. Simpatia caldă cu care poporul' nostru urmărește eforturile poporului pakistanez pentru dezvoltarea țării sale iși are corespondent in sentimen- . tele de prietenie cu care ești primit la tot pasul, in ospitalitatea aleasă a gazdelor pakistaneze față de fbnîâni. întemeiate pe sti- ’ W și" respect reciproc, re- '■lâțîîlc de prietenie și colă- borâr'e dintre România' și Pakistan au cunoscut, așa cum se știe, o continuă dezvoltare pe diverse planuri. Sint tot atitea temeiuri pentru a aprecia de pe a- cum că apropiata vizită in Pakistan a președintelui Nicolae Ceaușescu va constitui un moment de o deosebită însemnătate în istoria acestor relații, va deschide noi perspective dezvoltării prieteniei și colaborării dintre poporul român și poporul pakistanez.

Dumitru ȚINU

POLITEȚE — OR! 
CARNETUL DE ȘOFERO lege promulgată, de curînd, în Grecia prevede ca șoferii de taxiuri să fie îmbrăeați cuviincios și să se comporte într-un mod corespunzător cu clienții lor. Conform acestei legi, șoferii care nu sînt îmbrăeați îngrijit și nu iși. respectă clienții sînt pasibili de a-și pierde autorizațiile pe o durată de 10 pină la 30 de zile.

MAXI... AUTOBUZMijloacele de locomoție capătă forme din ce' in ce mai neobișnuite. Un exemplu îl constituie și maxi- autobuzul din fotografie, construit recent in S.U.A. — vehicul prevăzut cu 27 de ferestre pe o singură latură. Autobuzul are o capacitate de 120 de locuri pe scaune.Cam greu la depășiri și la serpentine...

UN BATISCAF PRODUCE... 
APĂ POTABILĂîn batiscaful sovietic de mare adîncime „Cernomor" a fost instalată o nouă sursă de energie — generatorul electrochimie. Pentru prima oară in practică, instalația reunește posibilitățile unei mașini

calorice .și ale unor elemente galvanice. Datorită reacției ce inter- vine, între hidrogen și oxigen, în generatorul electrochimie se produce nu numai energie electrică, . ci și apă potabilă de cea mai bună calitate, ceea ce este deosebit de imoortant atunci cind e vorba de explorări in mări și oceane.

Rutele invizibile ale
„OTRAVEI
• SINISTRA „INOVAȚIE" A TRAFICANJILOR DE STUPEFIANTE ® MORTUL... NU MAI 

POATE FI UCIS ® VIRFURILE PIRAMIDEI RĂMÎN MEREU ÎN CEAJĂ

Sateliți artificiali ai pămîntului, echipați cu .obiective ultrasensi- bile au înregistrat kilometri de peliculă, experții au alcătuit hărți, serviciile’ speciale au trecut prin sită deasă mii și mii de sus- pecți. Și totuși traficanții continuă să-și facă mendrele, adăpostirtdu-se sub cele mai neașteptate cărți de identitate, în vreme ce „otrava albă" continuă să circule prin lume, as- cunzîndu-se în locuri de neimaginat.Recent, o telegramă de presă a produs stupoare printre comentatorii ziarelor occidentale. „De necrezut, au exclamat ei, pină unde pot ajunge ferocitatea, lipsa de scrupule și cinismul traficanților de droguri !“. Cine și-ar fi închipuit 1 Dar faptele sînt fapte. Biroul federal de combatere a stupefiantelor a descoperit in ultimul timp că o rețea de traficanți a introdus in S.U.A. cantități imense de drog ascunse în... trupurile soldaților americani morți in Vietnam. în cadavrele mutilate de schije și gloanțe. Ce mai conta o incizie in plus pentru ca pachetul cu „otrava albă" să călătorească nevăzut printre viscerele îmbălsămate ?Sub steagul înstelat, cu care sînt acoperite coșciugele militarilor americani căzuți pentru o cauză nedreaptă — cine să-și închipuie și cine să caute perfida „otravă albă"?Cite sute sau mii de kilograme de heroină au ajuns astfel în America de Nord ? — se întreabă astăzi serviciile poliției sau oamenii de pe stradă. întrebare deșartă. Mai important. mai profund, esențial este altă întrebare : cum au putut apărea asemenea indivizi, de o rasă a- parte, aflată in zona subumanului, in acea zonă unde tilhăria si crima au depășit pină și hotarul unui adjectiv greu, rar folosit — odios ?...La baza militară. Andrews, de lingă Washington, aterizează un a- vion venit de la Saigon. încărcătura sa : sicrie. Rezultat tragic al ținui război agresiv dus împotriva u- nui popor care luptă pentru libertatea și independența sa. Nici nu s-au oprit bine motoarele cind poliția urcă în avion și percheziționează totul, inclusiv încărcătura. La unul din cadavre se descoperă o cusătură suspectă. Este „buzunarul" macabru în care se ascunde heroina. Un anume Sutherland, însoțitorul transportului, este arestat. Numele, actele, ordinul de misiune, gradul de sergent — toate sint false. La proces individul dezvăluie metoda folosită de... 8 ani încoace de <^>mensă. retea cu o bț>ză in Tailanda ^șl^wilaltă in SiStâiii©- nite, în regiunile Baltimore — Washington. Traficanții cumpără heroina cu 1 700 dolari kilogramul, pentru ca s-o revindă cu 20 000 dolari.După cum a lăsat să se înțeleagă poliția americană, achizitorii și expeditorii drogului sînt niște indivizi care posedă permise de liberă trecere in zonele de conflict din Indochina. Așadar, militari sau protejați ai acestora. Se dovedește astfel încă o dată că un război criminal naște monștri....Sfirșit de noiembrie. Paris. 22 rue de Pontoise. Poliția arestează doi traficanți și descoperă intr-o mași-

CORESPONDENȚA 
DIN PARIS

nă garată pe stradă 60 kilograme de heroină pură. în plasa poliției cade și un general mexican ieșit la pensie, un obișnuit al marilor hoteluri pariziene. Mai demult, generalul a ucis un om. După cîteva zile de la arestare, el însuși va fi găsit mort in celulă. Crimă ? Moarte na-

TOXICOMANIA MMHWU»

lată cum vede ziarul „Daily 
World" ramificațiile oculte ale plă
gii drogurilor în lumea capitaluluiturală, sinucidere ? Primele rezultate ale autopsiei par să confirme ultima prezumție. Generalul a preferat să ducă in mormint secretele pe care le deținea, știind că dacă vorbește și trădează, sfirșitul va. fi același. Gestul generalului ’întărește convingerea că făcea parte dintr-o’ • importantă rețea in-, ternaționaîg.-x ,-G z^ețea. a cărei; filială francekă teta . condusă des un gangster cunoscut, condamnat la» moarte in contumacie pentru tilhă-' rii cu arma in mină. ,Dar șeful re-’

țelei reușește să dispară in mod misterios. A dispărut sau a fost executat ? — se întreabă poliția. Se pare că șefii supremi, marii „caizi" ai traficului s-au temut că prinderea gangsterului francez ar fi deschis drum spre vîrful piramidei, spre ei. Crima perpetuează crima, o provoacă și o alimentează ca într-o reacție in lanț. Statistici oficiale demonstrează că jumătate din miile de atacuri, tîlhării și crime înregistrate zilnic la New York sint comise de victimele stupefiantelor, victimele rețelelor de traficanți. Drogul este scump, din ce în ce mai scump. Citi din cei 300 000 de drogați din New York au posibilitate să plătească ? în marea lor majoritate, ei recurg la înșelăciune., tîlhărie și crimă, pentru a face rost de bani.Dar cu fiecare succes al politiei, portretul traficantului continuă să capete contur. Un contur tot mai precis și mai semnificativ....După îndelungi tergiversări, statul Paraguayan este de acord să-l extrădeze in S.U.A. pe Auguste-Jo- seph Ricord, cetățean francez, naturalizat in Argentina și proprietar „de fațadă" al unui restaurant renumit in Assuncion, capitala statului Paraguay. Cum a ajuns Ricord șeful unei rețele internaționale de trafi- canti ? Colaborator al gestapoului in Franța în ultimul război mondial, individul reușește să fugă anoi în America de Sud, unde se „recalifică". Experiența de trădător, delator și criminal in slujba naziștilor ii folosește din plin în citeva țări ale continentului sud-american. unde s-a dovedit un prețios colaborator al politiei împotriva forțelor patriotice care luptă pentru libertate și indeț- pendență națională. își creează astfel o, infamă platformă, o trambu-- lină care l-a propulsat spre virful ierarhiei crimei, spre traficul cu stu- pefiante. Ierarhia crimei ? Da. pentru că in lumea dominată de bani există o ierarhie paralelă celei întemeiate pe valorile și talentele u- mane. O ierarhie a „valorilor" inumane, subumane. Cei mai dotați til- hari. trădători și ucigași aspiră și reușesc să urce ne treptele acestei ierarhii negre, pină „sus". Or. traficul de stupefiante este azi cel mai bănos din crime, așa cum odinioară a fost traficul de sclavi.în fond, aceeași lume sub altă înfățișară ; aceleași personaje sub alte chipuri. Corăbiile cu pinze au fost înlocuite cu superjeturi și cu elicop- tere ; archebuzele ■*— cu mitraliere și aparatură electronică. într-o lume îh cară>'barftfl" ^s(n AJomn' absolut, ierarhia neagră a crimei evoluează și prosperă..-- ,
Paul DIACONESCU

în Mozambicul

liber

— ZZ/V i mic 
nu mai 
cade!" 

sau... totul 
§ie pierde
REVELAȚIILE UNEI ANCHETE 

ÎN LUMEA INDUSTRIEI
HAZARDULUI

într-o noapte, un bogătaș din Arabia Saudită și-a uluit partenerii de joc de la Cazinoul Divon- ne-les-Bains, din Franța, mizind la baccara numai pe fise de 50 000 de franci noi. într-o singură oră el • a pierdut salariul de o viață al unui profesor ! La aceeași- masă, mizau pe sume nu mai puțin impresionante un mare proprietar funciar din Brazilia și o contesă spaniolă din anturajul generalului Franco...Capriciile hazardului fac adesea ca într-o singură noapte moșii pe care trudesc mii de țărani, uzine cu mii și mii de muncitori, puțuri cu petrol, magazine și mari proprietăți imobiliare de care și-au legat viața mulți oameni onești și harnici să treacă dintr-o mină într-alta, fiind puse la mezat împreună cu destinele acestor oameni. Bancheri și industriași, prinți ai petrolului, regi

neincoronați ai diamantelor și metalelor, rentieri dărimați de virstă iși consumă spleen-ul. nopțile și. uneori întreaga viață la mesele verzi, stă- piniți de patima jocului. Strecurat in mijlocul a- cestei faune a cazinourilor, aceeași la Monte Carlo ori Las Vegas. la Vichy ori Nisa, ziaristul francez Patrick Sery a dezvăluit jntr-un reportaj aspecte impresionante ale prea puțin cercetatei „industrii a hazardului", prolifică și prosperă, distribuitoare de iluzii și ruinătoare nu numai pentru cei cu pungi doldora, ci și pentru unii oameni, modești dar creduli, care speră să-și ..amelioreze" bugetul pe această cale.O primă constatare a autorului : in ultima vreme. jocurile de noroc s-au ..democratizat". înlocuirea tot mai frecventă a baccar^ilei cu ruleta care-i permite oricui să mizeze■* i

sume mai modeste a deschis acces spre mesele cazinourilor și „jucătorilor mărunți". atrăgînd sute de mii de creduli in plasa vrăjită a iluziilor de ciștig facil. Dar, de fapt, aceste jocuri nu fac decit să-i îmbogățească pe afaceriștii respectivi — patronii de cazinouri și case de noroc. în ultimă instanță, ei sint singurii care nu pierd niciodată, unicii cîștigă- tori siguri și permanenți. în „capitala jocurilor de noroc" ’ a Principatului Monaco — Monte Carlo, circulă printre clienții cazinourilor o butadă legată de numele lui Francois Blanc, patronul unui astfel de local : Fie că bila se oprește pe roșu, fie pe negru, cel care ciștigă întotdeauna este albul *). a- dică dl. Blanc. Adică, anunțul crupierilor de*) alb = blanc (în limba franceză).

MĂȘTI 
ÎMPOTRIVA POLUĂRIIDin Roma se anunță că toți cei 50 000 de muncitori aparținînd celor peste 200' de firme care lucrează in portul Marghera. din apropierea Veneției, vor trebui să poarte in timpul lucrului măști antigaz cu filtru universal — a stabilit inspectoratul muncii din zona respectivă. Măsura a fost luată ca urmare a frecvenței îngrijorătoare a eliminărilor de gaze nocive în complexul industrial al regiunii.
COMORILE GALEREI 

SCUFUNDATEUn scufundător turc, pescuitor de crabi, a descoperit nu departe de portul Schile din Marea Neagră o galeră scufundată. Un grup de arheologi și scafandri au făcut investigații la fața locului. Astfel s-a putut stabili că este vorba de o galeră bizantină scufundată cu peste o mie de ani în urmă, care este incă.rcată cu statui, coloane și sarcofage din marmură. Anul viitor vor începe lucrările, de recuperare a prețioasei încărcături.
la mesele de joc — „Rien ne va plus !", care s-ar putea traduce cu „nimic nu mai cade", vestește, de fapt, altceva — anume că totul se pierde. Cit de rentabilă poate fi pentru patroni această „îndeletnicire" o atestă o statistică publicată jn revista „Le Nouvel Obser- vateur". în 1971, cele 157 de cazinouri existente în Franța și-au împărțit beneficii totalizind 243 milioane de franci. Cu un an în urină, ele încasaseră sub formă de profituri 217 milioane de franci. Cifrele sint revelatoare și conduc la concluzii surprinzătoare. Industria jocurilor de noroc este in plină expansiune, iar Franța, cu un număr impresionant de cazinouri risipite pe Coasta de Azur, ca și în stațiunile turistice montane, a bătut, in această privință, un record mondial. Deși jocurile de noroc sint prohibite in Franța un echivoc

juridic- face totuși posibilă existența cazinourilor — aceste „case de comerț" cu triplă activitate — jocuri de noroc, spectacole și deservire. în afara lor mai există așa-numi- tele „cercuri private" și, mai ales, tripourile clandestine dosite cel mai a- desea în sălile din spate ale unor localuri și dotate cu instalații extrem de perfecționate. în aceste tripouri, mii de oameni cu ciștiguri modeste sint aduși Ia marginea prăpas- tiei. în cinci ani, in Franța au fost închise peste o sută de tripouri, dar cele închise apar în altă parte. Năruind economii agonisite cu trudă, dis- trugind căsnicii modeste, tripourile îngroașă in schimb profiturile afaceriștilor venali, care vind cu bani grei iluzii de o noapte. spulberate la revărsatul zorilor.
G. B.

Autoarea rindurilor de mai jos, Polly Caster, împreună cu colegele ei. Pam Logie și Tony Gifford (militante anticolonialiste, membre ale Comitetului britanic pentru libertatea Mozambivj- lui, Angolei și Gui- ncei-Bissau). au vi- * zitat dc curînd zone ale teritoriului eliberat din Mozambic și aflat actualmente sub administrarea Frontului de Eliberare din această țară — FRELIMO. Iată citeva extrase din relatările lor :„Vizitând Mozambicul, am avut prilejul să cunoaștem și să vorbim pu diverse persoane, care iau parte activă la lupta de eliberare. Nu'e vorba însă numai de cei încadrați nemijlocit în armata de eliberare, ci și de oameni simpli — săteni, infirmiere, profesori etc.în timpul celor 16 zile petrecute de noi în provincia Tete, am călătorit aproximativ 60 de mile spre interior (cam două treimi din drumul spre fluviul Zambezi) și am văzut cu qchii noștri modul în care Frontul, de Eliberare acționează pentru a obține reconstrucția națională și consolidarea cuceririlor în zonele din care dușmanul a fost izgonit.Unitatea de bază în structura politică și administrativă a zonelor eliberate este „cercul". în mod obișnuit, acesta cuprinde 300—400 de oameni, care trăiesc în același sat sau într-o anume arie. „Cercul" vizitat de noi era un sat, care în trecut cunoscuse din plin ravagiile regimului colonial portughez, în acea perioadă întunecată, mulți săteni au fost minați la muncă forțată pentru amenajarea șoselelor, alții au trudit în minele Rodeziei. iar cei rămași in sat erau supuși unui jaf perma- ’ nent din partea trupelor colonialiste portugheze. Dar oamenii

O școală în provincia Teten-au îndurat această soartă in mod pasiv. Unul din ei iși amintește încă de răscoala anticolonialistă ce a a- vut loc aici in 1917 și care a fost Înăbușită cu o extremă cruzime... Cu trei ani în urmă, oamenii de aici mai plăteau încă birurile și taxele grele impuse de regimul colonial ; dar din 1970, regiunea respectivă a intrat sub controlul FRELIMO. Ce e drept, atacurile aeriene ale colonialiștilor constituie încă și azi o problemă serioasă pentru ei ;dar, în ciuda acestor condiții, localnicii, astăzi oameni liberi, dovedesc că știu să-și orînduiască existența și să-și făurească viitorul.în luna august a anului 1972, satul dispunea de șapte arii a- gricole lucrate in comun după sistemul cooperativelor, fiecare din acestea fiind cultivată și îngrijită de vreo zece familii. De asemenea, în sat se pun și bazele administrării și folosirii în comun a turmelor de vite. Grupurile de meșteșugari din sat — care înainte de eliberare lucrau în mod individual — acum

muncesc laolaltă pentru satisfacerea nevoilor localnicilor. Una din sarcinile secretarului de „cerc" — noul șef al satului — este aceea de a ține o evidență corectă a muncii efectuate de fiecare în cadrul comunității, astfel incit să fie asigurate cit mai echitabil necesitățile tuturor. O altă trăsătură definitorie a vieții noi care pulsează aici pentru prima dată o constituie faptul că cei mici, copiii merg la școală și, în același timp, beneficiază de îngrijiri atente și de asistență medicală.Am descris un sat ; dar el constituie o verigă a unei structuri mai largi ; prin reprezentanții săi desemnați să-1 reprezinte în comitetele locale și regionale, el î.și aduce în mod direct contribuția la înfăptuirea politicii FRELIMO la scară provincială și națională.Vizita în satul eliberat ne-a arătat clar că poporul mozambican este conștient că făurește'revoluția cu propriile' sale mîini, în propriul său folos".(După ziarul „Morning Star")

Moenjoda.ro
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Adunări electorale pentru O delegație de partid și guvernamentală română
desemnarea unor candidați

de deputați în M.A.NVineri după-amiază a avut loc a- dunarea electorală organizată de Consiliul municipal București al Frontului Unității Socialiste, în cadrul căreia tovarășul Gheorghe Stoica, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., membru al Consiliului de Stat, membru al Biroului Executiv al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, a propus drept candidat pentru locul de deputat în Marea Adunare Națională, rămas vacant în circumscripția electorală nr. '' 22 Giulești, pe tovarășul Gheorghe Cioară, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei.Tot în cadrul unei adunări electorale, tovarășul Matei Nicolae, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., membru al Biroului Executiv al Consiliului municipal

al Frontului Unității So-

Sărbătorirea
prof. dr. docent

București cialiste, a propus drept candidat pentru locul de deputat în Marea Adunare Națională, rămas vacant în circumscripția electorală nr. 34 Ștefan cel Mare din București, pe tovarășul Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor.Vineri a mai avut loc o adunare electorală, cu care prilej tovarășul Dumitru Gheorghișan, prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului 1 din Capitală, președintele consiliului popular al acestui sector, membru al Consiliului Național al F.U.S., a propus drept candidat pentru locul de deputat în Marea Adunare Națională, rămas vacant în circumscripția electorală nr. 31 Ana Ipătescu din București, pe tovarășul loan Ceterchi, președintele Consiliului legislativ, vicepreședinte al Academiei de științe sociale și politice.Propunerile au întrunit adeziunea deplină a alegătorilor, care și-au manifestat hotărîrea de a contribui la înfăptuirea planului cincinal înainte de termen, de a iniția și realiza împreună noi acțiuni de larg interes obștesc pentru cetățenii din aceste circumscripții electorale, de a participa la dezvoltarea continuă a Capitalei. ■ t■ (Agerpres)

O delegație de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de Matei Ghigiu, membru al C.C. al P.C.R., ministrul construcțiilor industriale, a plecat, vineri dimineața, în Republica Unită Tanzania, pentru a participa la manifestările ce vor avea loc cu ocazia celei de-a IX-a aniversări a Revoluției din Zanzibar.

Din delegație face parte Ion Drînceanu, ambasadorul Republicii Socialiste România în Republica Unită Tanzania.Totodată, la aceste manifestări va participa Radu Enache, membru al Biroului C.C. al U.T.C., la invitația Ligii tineretului „Afro-Shirazi" din Zanzibar. (Agerpres)
Cronica

Cu prilejul celei de-a XlV-a versări a sărbătorii naționale a publicii Cuba — Ziua eliberării — Consiliul Culturii și Educației Socialiste a organizat, vineri seara, la cinematograful „Capitol" din Capitală un spectacol de gală cu filmul „Zilele apei", producție a studiourilor din Havana.Au asistat Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., funcționari superiori din M.A.E., cineaști, alți oameni de artă și cultură, ziariști, un numeros public.Au fost prezenți Nicolas Rodrigues Astiazarain, ambasadorul Republicii

ani- Re- Cuba la București, alți șefi de misiuni diplomatice, membri ai ,corpului diplomatic.înainte de spectacol, cineastul Eugen Mândrie a vorbit despre realizările și preocupările actuale ale cinematografiei cubaneze.
★Organizația mondială a presei diplomatice a acordat titlul de membru de onoare al Academiei diplomatice a păcii — „Pax Mundi" — prof. dr. docent Ana Aslan, directorul Institutului de geriatrie și președintele Societății române de gerontologie, pentru servicii aduse științei mondiale. (Agerpres)

Constantin Macarovici
Prof. dr. docent Constantin Macarovici, membru corespondent al Academiei, a fost sărbătorit vineri, la Academia Republicii Socialiste România, cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani.Acad. Șerban Țițeica, vicepreședinte al Academiei, a felicitat pe sărbătorit în numele conducerii acestui înalt for științific. în continuare, acad. Coriolan Drăgulescu, președintele secției de științe chimice a Academiei, acad. Raluca Ripan, președintele Filialei din Cluj a Academiei, prof. univ. G. Liteanu și prof, univ. V. Armeanu au relevat aspecte din activitatea de cercetare a savantului în domeniile chimiei anorganice, coordinative și analitice, evidențiind, totodată, aportul său la formarea și îndrumarea a numeroase generații de specialiști.în încheierea festivității, profesorul Constantin Macarovici a mulțumit pentru urările și cuvintele de apreciere care i-au fost adresate.

CURIER JUDEȚEANCORESPONDENȚII ..SCÎNTEIP TRANSMIT
VILGEA
Meșteșugarii 

se afirmă

■ tară clasică numită „Cristal". Ca și în alți ani, în 1973 numeroase instrumente muzicale fabricate aici au fost solicitate în diferite țări ale lumii.

(Agerpres)

dinCooperația meșteșugărească . județul Vîlcea a cunoscut, în ultima vreme, o amplă dezvoltare și modernizare. în afară de noile secții de tăbăcărie și blănărie, prestări construcții, confecții, tricotaje și altele, în județ a sporit numărul atelierelor de reparații a aparatelor de radio și a televizoarelor, precum și a articolelor electrice de uz casnic. în prezent, în aproape toate localitățile din județ există asistentă tehnică de specialitate.

NEAMȚ

Locuințe pentru 
intelectualii 

satelor

menajat într-un local din secolul al XVI-lea — monument istoric restaurat — muzeul reunește aproape 6 000 de exponate datind din secolele XVII, XVIII și XIX. Principalele puncte de atracție pentru vizitatori : o colecție de vase (borcane) de ceramică, batiz și de sticlă, o alta de vase din lemn, dintre care o parte conțin și acum leacuri folosite acum 200 și 300 de ani, tipuri felurite de flacoane, balanțe analitice de epocă.

*

LOTONUMERELE EXTRASE I.A TRAGEREA DIN 5 IANUARIE 1973FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI :872 405 leiEXTRAGEREA I : 22 18 29 55 56 1252 23 24EXTRAGEREA a II-a : 62 49 34 15
10 43 14

Instrumentul 
muzical numărul 

400 000La Reghin s-a realizat instrumentul muzical cu numărul 400 000. în prezent, aici se produc 48 de tipuri de instrumente muzicale și sute de accesorii (corzi, cutii, arcu- noutăți meșterii din Reghin

în comuna Borca, situată în inima munților Bistriței, s-a dat in folosință un bloc de locuințe, cu apartamente confortabile, pentru intelectualii de aici. Rod al inițiativei consiliului popular comunal și al hărniciei locuitorilor comunei, care au prestat muncă voluntar- patriotică, modernul bloc găzduiește acum familii de profesori, medici, zootehniști. O inițiativă care va fi extinsă și in alte comune ale județului.
Muzeu de istorie

Cabinet
psihopedagogie

sătesc

șuri). Printre ultimele „muzicale", anunță chitarele electrice ......Lux" și „Atlas", și un tip de chi- a farmaciei

în comuna Mărașu a luat ființă l un cabinet psihopedagogie pentru ' informarea și documentarea cadre- < lor didactice,' iii vederha’' unei, mai r , bune cunoașteri a elevilor, a orien- tarilor lor profesionale. Sint ex- ) puse micromonografii, teste și > chestionare, fișe pedagogice, arti- S cole și publicații de specialitate,, \ îndrumătoare, biografii ale unor C personalități ilustre. Materialele C sint folosite și in munca de infor- c mare a elevilor asupra diferitelor / profesii pe care și le pot alege. fLa Sibiu a ,fost inaugurat muzeu de istorie a farmaciei.
HUNEDOARA

Noul complex de servire din comuna Văleni, județul Olt

veni în sprijinul ama- drumeții, Oficiul jude-
i-S.
MMM

la Petroșani!Pentru a lorilor de țean de turism a dat in folosință un nou și modern motel la Petroșani. Amplasat la intrarea în- defileul Văii Jiului, noul motel „Gambrinus" dispune de camere confortabile și un restaurant în care se pot servi mincăruri specifice bucătăriei locale. Motelul este prevăzut, de asemenea, cu încălzire centrală, cu apă curentă și apă caldă în fiecare cameră, puțind primi oaspeți în tot timpul anului.

• sport • Sport • SPORt e sport ♦ sport • sport • a

Handbaliștii români
A

In

campioni mondiali universitariSTOCKHOLM 5 (Agerpres). - Sportivii români au debutat cu un succes remarcabil în întilnirile de anvergură ale anului internațional — 1973. Aseară. în eleganta sală „Bal- tinskhalle" din orașul suedez Malmb, reprezentativa studențească masculină de handbal a României a cucerit titlul de campioană mondială universitară, învingînd în finală, după un. meci dramatic, care a necesitat două prelungiri, cu scorul de 19—18, selecționata U.R.S.S. La pauză, rezultatul a fost de 9—8 în favoarea handbaliștilor români, iar la sfîrșitul timpului regulamentar de joc tabela de marcaj indica egalitate : 15—15. în prima prelungire a partidei scorul a devenit 16—16. A

urmat cea de-a doua repriză a prelungirilor, rezultatul fiind de 18—18. în urma unei „mingi de arbitru", handbaliștii sovietici au intrat în posesia balonului pe contraatac. Ei nu au putut însă marca, deoarece Penu a apărat excepțional. Repus in joc de handbaliștii români, balonul a a- juns la Birtalan care, șutind formidabil, a înscris punctul victoriei.Numeroșii spectatori au aplaudat frumoasa victorie a echipei ■ universitare a României, care a intrat pentru prima oară în posesia titlului de campioană a lumii. In decursul competiției, handbaliștii români au prestat un joc de valoare, învingînd pe rînd echipele studențești ale Danemarcei, Italiei, Poloniei, Cehoslovaciei, Iugoslaviei și, in finală, echipa U.R.S.S.

Turneul internațional de șah dotat eu „Marele premiu al orașului Tunis" a luat sfîrșit. Pe primul loc la egalitate s-au clasat Ciociltea (România), Parma (Iugoslavia) și Be- kadhi (Tunisia) cu cite 4,5 puncte. Au urmat în clasament Medina (Spania), Rossolino (Franța), Pîdcvski (Bulgaria) cu 4 puncte fiecare.Vineri au continuat la Poiana Brașov concursurile de schi dotate ou „Cupa Brașovia". Iată rezultatele tehnice înregistrate : 10 km juniori N. Gîrnițâ (Dinamo Brașov) 35’41” : 5 km juniori cat. a II-a : I. 1...... (Steagul roșu Brașov) 17’50” 3 x 10 km seniori — Dinamo Brașov lh48’12” ; ștafeta 3x3 km junioare — Dinamo Brașov 49’05” și ștafeta 3x5 km senioare — Tractorul Brașov lh04’40”.
Pelin ștafeta

HOCHEI. Duminică, pe patinoarul din parcul sportiv „23 începe o nouă rundă a August", va campionatu-

TOVARĂȘUL EDWARD GIEREK 
ÎMPLINEȘTE 60

La 6 ianuarie, comuniștii, oamenii muncii din Republica Populară Polonă aniversează împlinirea a 60 de ani de viață a tovarășului Edward Gierek, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc U- nit Polonez.încercat revoluționar și militant comunist, fiu devotat al poporului său, Edward Gierek s-a identificat, încă din tinerețe, cu interesele și năzuințele clasei muncitoare, dedicin- du-și viața idealurilor de libertate și dreptate socială, țelurilor nobile ale socialismului și păcii.Născut la 6 ianuarie 1913. la Porombce. districtul Bendzinsk, intr-o familie de mineri. E. Gierek, după moartea tatălui său, survenită intr-un accident de mină, a emigrat, datorită condițiilor vitrege de trai din vechea Polonie burghezo- moșierească, pînd de creze ca pe două fel viața asuprire, la care era supus proletariatul și, totodată, aspirațiile și lupta acestuia pentru un trai mai bun, pentru dreptate socială. Timp de mai mulți ani a participat intens la activitatea sindicatelor franceze (C.G.T.), iar în H'31 a intrat în rîndurile Partidului Comunist Francez. Arestat și expulzat din Franța în Polonia, în 1934, a- emigrat ulterior din nou, de data aceasta în Belgia, unde, de asemenea. a desfășurat o intensă activitate ] partidului în timpul pat activ împotriva război a condus activitatea Consiliului Național Polonez în Belgia.Reîntors în Polonia în 1948, tovarășul Edward Gierek și-a dăruit e- nergia și puterea de muncă uriașei opere de renaștere a patriei sale, de vaste transformări politice, economice și sociale înfăptuite de popor, sub conducerea P.M.U.P. Militant comunist dîrz și călit, cu o bogată riență de luptă revoluționară, plinește în decursul anilor un șir de munci d<^ răspundere. Din 1949 și-a desfășurat activitatea în Silezia, fiind ales, în cursul anilor, membru al C.C. al P.M.U.P., ' secretar al C.C., membru al Biroului Politic al Comitetului Central, funcții cumulate din 1957, cu sarcina de prim-secretar al Comitetului . voievodal al P.M.U.P. din Katowice. La 20 decembrie 1970, plenara l-a ales dere deCentral Unit Polonez. în această calitate, tovarășul Edward Gierek desfășoară o intensă activitate consacrată edifică-: orii socialismului în R. P. Polonă;' înaltelor țeluri ale socialismului și păcii în lume.Așa cum e cunoscut, în anii puterii populare poporul polonez, sub

în Franța. Ince- la 13 ani, avea .să lu- miner, timp de aproa- decenii, cunoscînd ast- grea, de exploatare și

politică, în rîndurile comunist. Aflat aici l ocupației, a partici- la mișcarea de rezistență hitleriștilor, iar după

ANI
conducerea P.M.U.P., a repurtat remarcabile succese în făurirea vieții noi, R. P. Polonă înfățișînd imaginea unui stat cu un avansat potențial economic, cu o industrie ale cărei rămuriș cunosc o permanentă dezvoltare și diversificare, cu o știință și cultură in continuă înflorire.O deosebită importanță in viața și dezvoltarea Poloniei populare au a- vut plenarele a Vil-a și a VIII-a, in cadrul cărora Comitetul Central al

duire, de ideologie și de țeluri. Noul Tratat de prietenie, colaborare și a- sistență mutuală dintre România și Polonia reprezintă o bază puternică pentru extinderea continuă, pe cele mai diverse planuri — politic, eco- a

expe- înde-

a Vil-a a C.C. al P.M.U.P. în funcția de înaltă, răspun- prim-secretar al Comitetului al Partidului Muncitoresc

nomic, tehnico-științific, cultural relațiilor bilaterale.Un puternic factor motor al dincirii și multiplicării acestor gâturi îl constituie relațiile de lidaritate și colaborare tovărășească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, bazate pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului proletar. în acest cadru, contactele directe și convorbirile dintre conducerile de partid și de stat ale celor două țări, întilnirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek au înscris contribuții esențiale la cauza întăririi continue a prieteniei și colaborării frățești româno- polone. O elocventă expresie a relațiilor frățești româno-polone a constituit-o prezența la Congresul al VI-lea al P.M.U.P., in fruntea delegației P.C.R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, care, de la tribuna acestui înalt for, a transmis poporului polonez mesajul de prietenie și solidaritate internaționalistă poporului român, succes deplin în amplului program adoptat de congres.Cresc schimburile româno-polone, se dezvoltă cooperarea în producție și pe tărim tehnico-științific, se lărgesc schimburile de experiență și de delegații pe linie de partid și de stat, ca și în alte domenii, România și Polonia se întîlnesc, totodată, pe plan internațional, în eforturile depuse, alături de celelalte țări socialiste, pentru edificarea securității pe continentul nostru, pentru convocarea conferinței general-europe- ne, pentru țelurile destinderii, păcii și colaborării între popoare.Evoluția continuu ascendentă a legăturilor româno-polone, zi nd întru mentale prezintă, buție la în lume.Participînd versarea zilei șului Edward Gierek, comuniștii,! oamenii muncii din țara noastră dresează conducătorului de partid din țara prietenă, sincere felicitări și îi urează ani mulți, sănătate și noi succese în activitatea dedicată înfloririi continue a Poloniei socia-

a- le- so-

al urări de înfăptuirea constructiveconomice
P.M.U.P., noua conducere de partid, în frunte cu tovarășul E, Gierek, au adoptat un șir de măsuri pentru rezolvarea unor probleme complexe privind progresul economiei și perfecționarea organizării vieții sociale, adîncirea democrației socialiste, dezvoltarea dialogului cu poporul, pentru promovarea unui curs înnoitor în dezvoltarea Poloniei frățești. Hotărîrile celui de-al VI-lea Congres al P.M.U.P., din decembrie 1971, care a stabilit direcțiile și o- biectivele principale ale dezvoltării socialiste a Poloniei în perioada următoare, mobilizează în prezent e- nergiile creatoare ale întregului popor polonez.Oamenii muncii din România urmăresc cu vie atenție și sinceră bucurie realizările poporului Poloniei frățești. Avînd puternice rădăcini in interferența de destine ale celor, două popoare, în trecutul lor de luptă pentru apărarea și afirmarea ființei lor naționale, pentru înfăptuirea idealurilor de libertate, independență și progres social, , legăturile româno-poloneze au în-, liste. Cu același, prilej, poporul1 ro- . florii. amplu în anii socialismu-. mân transmite poporului polonez uni ■ lui,.';::găsindu-șr 6 elocveiîtă' ma
terializare în raporturile de prietenie și colaborare multilaterală dintre cele două, țări și popoare, întemeiate pe comunitatea de orin-

corespun- totul intereselor funda- ale ambelor popoare, rein același timp, o contrl- cauza socialismului și păciicu căldură la [ani- de naștere a toyarâ-
a-

;căldufl6s'1;șr''fr^țăȘcK 'Salut și urareaf de a dobîndi victorii tot mai mari în edificarea noii orînduiri, în lupta pentru idealurile socialismului, progresului și păcii în lume.

vremeaTimpul probabil pentru zilele de 7, 8 și 9 ianuarie. Vremea in răcire ușoară. Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea ninsori slabe locale. Vintul va sufla slab, pînă la potrivit, iar în sud-estul țării se vor intensificări de din nord-est. nime vor nus 12 și izolat mai maxime între plus 4 grade. Pe alocuri, vestul țării, se va semnala ceață. în București : Vremea in răcire ușoară. Cerul va fi mai mult acoperit. Ninsoare slabă, mai ales la începutul intervalului. Vintul va prezenta intensificări de scurtă durată din sectorul nord-estic. Temperatura în scădere, mai ales la începutul intervalului.

cîteva rîndurilui național de hochei pe gheață. . Iată programul meciurilor : ora 16,30 Steaua—Dunărea Galați ; ora 18,30 Dinamo—S.C. Miercurea Ciuc.CICLISM. — Ce-a de-a 21-a ediție a cursei cicliste de șase zile, desfășurată pe velodromul acoperit din Kiiln, a fost ciștigată de perechea Patrick Sercu (Belgia)—Aliata van Lancker (Franța), care a totalizat 549 puncte. I-au urmat în clasament cuplurile vest-germane Wilfried Peff- gen—Albert Fritz și Wolfgang Schulze—Sigi Renz. Pe locul al patrulea s-au situat olandezul Duyndam și vest-germanul Kemper. Klaus Bug- dahl (R. F. a Germaniei), unul dintre favoriții competiției, a abandonat cu 12 ore înainte de încheierea cursei.La cele șase zile de întreceri, în care au fost parcurși 2 601 km, au asistat 46 000 de spectatori.

produce scurtă durată Temperaturile mi- oscila între mi- minus 2 grade, coborite, iar cele minus 6 și în
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In avans
de țesăturiȚesătoria de mătase ria“, una dintre cele întreprinderi din „Victo- mai noi zona industrială a lașului, și-a atins parametrii proiectați, la toate instalațiile, încă din trimestrul III al anului 1972, cu peste trei luni înainte de termen. în acest fel, producția anului 1973 a putut începe cu un avans de circa un milion metri pătrați de țesături de mătase din fire sintetice.Ce noutăți aduce anul 1973 în producția de țesături a fabricii ieșene ? Răspunsul îl aflăm de la tovarășa ingineră Lucia Iepuraș, șefa serviciului de creație.— în acest an vom realiza toată gama țesăturilor1 din fire poliesterice și acetate, care se ridică la un număr de peste 220 articole. Accentul va fi pus pe țesăturile din fire poliesterice texturate și din fire acetate mixte, îndeosebi din amestecuri cu fire poliamidice. De asemenea, vom realiza 30 de noi articole. fiecare în mai multe combinații de culori.Magazinul de desfacere de la parterul blocului administrativ

este aprovizionat din abundență cu toate produsele fabricii. Atrage atenția, în mod deosebit, țesătura numită „Zvetlana", pentru rochii. Mulți cumpărători se opresc la articolul denumit „Sinaia", primul articol țesut din firele poliesterice românești, furnizate la uzina de fibre sintetice Iași. Aflăm că această țesătură este de mare finețe și trăinicie, ușoară la purtat, se spală cu orice detergent (sau numai cu apă și săpun) și nu se calcă. De o bună apreciere se bucură și țesătura „Irinel", din fire de poliamidă supraelastice, precum și „Loren- dona", o țesătură din poliester texturat și imprimată cu desene asimetrice, spațiale.în afară de țesături pentru rochii, bluze și cămăși, întreprinderea de mătase „Victoria" din Iași produce și numeroase sortimente de pentru mobilă,gen tafta, serj, îmbrăcăminte huse, căptușeli șaten și altele.

întrecerile europene de șah 
pentru junioriîn runda a 8-a a turneului final al campionatului european de șah pentru juniori, care se desfășoară la Groningen, Miles l-a învins pe Bal- jon, iar Kernan a cîștigat la Dieks. S-au încheiat remiză partidele Ma- rianovici—Martin și Buchal—Spacek. Partida dintre Aurel Urzică și Ro- manișin s-a complicată.în clasament, pe cut Miles (Anglia) mat de Romanlșin puncte (1), Urzică puncte (1), Buchal niei) — 5 .puncte etc.

întrerupt în pozițieprimul loc a trecu 6 puncte, ur- (U.R.S.S.) — 5,5 (România) — 5 (R.F. a Germa-

BOB

înscrierile echipelor pentru campionateleianuarie vor avea locîntre 13 și 28 pe pîrtia cunoscutei stațiuni de sporturi de iarnă italiene, Cervinia, campionatele europene de bob. în program figurează întreceri pentru e- chipajele de două și patru persoane. Pină în prezent și-au confirmat oficial participarea echipaje din Franța, Spania, Elveția, R. F. a Germaniei, Suedia, Italia, Cehoslovacia,

EuropeiSe așteaptă Angliei, careRomânia și Austria, confirmarea echipajelor se numără printre favoritele competiției. Campionatul pentru boburile de două persoane va avea loc in zilele de 20 și 21 ianuarie, iar cel pentru echipajele de patru persoane se va disputa la 27 și 28 /ianuarie, înaintea concursurilor vor avea loc obișnuitele antrenamente de acomodare cu pîrtia.

Ciclistul belgian Albert van Damme continuă seria victoriilor în competițiile internaționale După ce a ciștigat desfășurate la Geneva a terminat învingător disputată în localitatea elvețiană Montilier. Albert van Damme a fost cronometrat pe distanța de 23 km in 57’45”, fiind urmat la 1’16” de francezul Andre Wilhelm și la 1’27” de cehoslovacul Jiri Murdych. Belgianul Norbert Dedeckere, campion mondial la amatori in anul 1972, a ocupat locul al patrulea, la 1’44” de învingător.

de ciclocros. concursurile și Aigle, el și în cursa

BASCHET. — Federația braziliană de baschet a confirmat organizarea turneului internațional masculin, care va avea loc în cursul lunii

iulie la Sao Paulo. La acest turneu vor participa echipele S.U.A., Mexicului, Italiei, Iugoslaviei și Braziliei.HANDBAL. — în meci retur pentru optimile de finală campionilor europeni" (masculin), S. K. L_i„_l„................ .......scorul de 15—12 pe H. G. Copenhaga. Handbaliștii calificat pentru ale competiției.HOCHEI. — In internaționale de pentru „CupaSpartak (U.R.S.S.) a învins cu scorul de 7—0 (4—0, 1—0. 2—0) echipa suedeză. „Djurgaarden". în alt joc, formația suedeză Sodertalje a întrecut cu 8—2 (2—0, 6—1,.....................canadiană „Bo Totems".J. O. DE IARNA DIN cialitățile stațiunii de iarnă Salt Lake City (S.U.A.) și-au depus candidatura de a organiza în anul 1976 întrecerile Olimpiadei Albe. în raportul prezentat se arată că stațiunea dispune. de toate bazele necesare organizării marii competiții. Candidatura stațiunii Salt Lake City va fi prezentată înainte de 15 ianuarie Comitetului internațional olimpic.SCHI. — Din eauza lipsei de zăpadă, tradiționalele concursuri internaționale de schi care urmau să aibă loc la Wengen (Elveția) nu s-au putut desfășura. Organizatorii stabilit ca întrecerile, atît cele de la Wengen (masculin), cit și cele de la Grindelwald (feminin) să fie re- programate la 13 și 14 ianuarie (masculin), 15 și 16 ianuarie (feminin). Competițiile contează pentru „Cupa Mondială".

Manole _ . ....
corespondentul „Scînteii*

CORCACl

ale „Cupei la handbal Leipzig a învins cudin Leipzig s-au sferturile de filialăcadrul competiției hochei pe gheață Ahearne", echipa
0—1) echipa1976. — Ofi- sporturi de

au

LA „METALOTEHNICA" TG. MUREȘ

UTILAJE DE ÎNALTĂ
TEHNICITATESpecializată în realizarea de mașini pentru industria textilă, întreprinderea „Metalotehnica" din Tg. Mureș își aduce o contribuție însemnată la înzestrarea cu utilaje' a acestei ramuri a economiei naționale. Printre produsele cele mai solicitate de beneficiari (întreprinderi din cadrul centralelor industriale ale tricotajelor și Confecțiilor) este așa-numita mașină de cusut specială. în ultimul timp ei i s-au adus o serie de îmbunătățiri calitative, sporindu-i performanțele tehnico-funcționale. Tot aici se fabrică noile mașini de tricotat circulare tip „Harghita". Față de vechile mașini, cu aceeași denumire, cele noi au o greutate redusă și performanțe Avînd avansată de fabricație, seria de mașini de cusut bentițe se caracterizează prin randament sporit.

productive superioare, la bază o tehnologie

Pentru a răspunde cerințelor tot mai numeroase din partea beneficiarilor săi din țară și de peste hotare, „Metalotehnica" își dezvoltă și modernizează capacitățile de producție. în a- cest an va intra în funcțiune o nouă turnătorie de precizie, după o tehnologie proprie, care vizează îmbunătățirea calității suprafeței și preciziei pieselor fabricate în cadrul întreprinderii. Concomitent, colectivul de muncă de aici și-a propus reducerea consumului de metal prin aplicarea înlocuitorilor, revizuirea unor proiecte de fabricație, îmbunătățirea continuă a calității și parametrilor funcționali ai utilajelor. în 1973 planul producției globale va crește cu peste 40 la sută față de anul trecut, iar productivitatea muncii cu peste 20 la sută.
Lorand DEAK1
corespondentul „Scînteii"
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PROBLEMA VIETNAMULUI
0 nouă întîînire a experților delegațiilor

R.D.V. și S. U. A

economica
IN SENATUL AMERICAN sprijină cabinetul

suspendarea creditelor Trudeau
Manifestație muncitoreasca cu prilejul grevei generale care a avut loc recent la TorinoConvorbiri

România a aderat la Acordul
internațional asupra cositorului

MANAGUA
ÎNTREVEDERIde cutremurprovocate

LIBIANO-MALTEZE

Destrămarea pactelor militare

(Agerpres). — După agenția A.D.N., g'J- Germane și Olandei

Centrală, a de persoa- afundat cu ea urmare

r

MANAGUA 5 (Agerpres). — Capitala Republicii Nicaragua, Managua, a fost distrusă de seisme In proporție de 75 Ja sută, iar valoarea pagubelor materiale rezultind din dist.ru-

R. D. Vietnam și S.U.A. la conferința de la Paris în problema vietnamului.

a spus întrucit

Liderul partidului, grupul una-

Statelor Unite în

experților delegațiilor

la Geneva, la 15

transmit:

Amploarea distrugerilor

★(Agerpres). — Gu- a informat autori- câ nu va interveni înboicotare a navelor hotărîtă de. sindicatele

PARIS 5 (Agerpres). — La 5 ianuarie, la Paris a avut loc o nouă întîlnire a

sovieto-vietnameze

agențiile de presă

parlamentului canadian

Proiect de lege privind
destinate războiului din VietnamWASHINGTON 5 (Agerpres). — Doi senatori — democratul George McGovern și republicanul Mark Hatfield — au depus joi seara, în Senat, un proiect de lege prin care se cere suspendarea imediată a tuturor creditelor destinate continuării războiului în Vietnam. Proiectul, care constituie prima inițiativă concretă a opoziției parlamentare americane. față de politica Administrației în Vietnam, preconizează, in același timp, repatrierea în termen de 60 de zile a tuturor forțelor Statelor Unite din Vietnamul de sud. concomitent cu eliberarea prizonierilor americani de război.

Acest proiect de lege survine după adoptarea de către majoritatea democrată din Senat și Camera Reprezentanților, în cadrul unor reuniuni separate, a unor proiecte de rezoluție similare, vizind suspendarea tuturor creditelor destinate susținerii războiului Vietnam.CANBERRA 5 vernul australian tăple S.U.A. acțiunea de americane, docherilor din Australia (în semn de protest împotriva războiului dus de S.U.A. in Viptnam) — transmite agenția Associated Press. Intr-o declarație făcută miercuri, purtătorul de cuvint al Departamentului de Stat american, Charles Bray, a exprimat „preocuparea" Administrației în legătură cu efectele pe care le-ar putea avea măsurile luate de docherii australieni asupra relațiilor dintre cele două țări.

Dinamica industriilor 
de bază din Cuba

MOSCOVA 5 (Agerpres). — La 5 ianuarie. Andrei Kirilenko, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., și Konstantin Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S., au avut o convorbire cu Le Duc Tho, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, consilierul special al delegației R.D.V. la conferința cvadripartită de la Paris în problema Vietnamului.Guvernul R.D.V, își manifestă neabătut bunăvoința și o atitudine serioasă față de reglementarea politică a problemei vietnameze, se spune în comunicatul referitor la convorbirea dintre conducătorii sovietici și Le Duc Tho. C.C. al P.C.U.S. și guvernul sovietic exprimă sprijinul lor deplin față de eforturile insistente și consecvente ale guvernului R.D.V. și Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud îndreptate spre semnarea, cit mai cu- rînd posibil, a acordului elaborat in cursul întîlnirii dintre reprezentanții R.D.V. și S.U.A., spre restabilirea păcii în Vietnam.

Ajutor finlandez 
pentru

R. D. VietnamHELSINKI 5 (Agerpres). — Guvernul finlandez a hotărit vineri să acorde un ajutor în valoare de 1 milion de mărci finlandeze (410 000 dolari) R.D. Vietnam, pentru finanțarea lucrărilor de reconstrucție ca urmare a distrugerilor provocate de recentele bombardamente — informează ’agenția Associated Press. Tn declarația guvernamentală dată publicității se precizează că această sumă este o alocație distinctă de ajutorul pentru reconstrucție după încheierea războiului din Vietnam, a- nunțat de guvernul de la Helsinki anterior. Reprezentanți ai guvernelor Finlandei și R. D. Vietnam analizează, in prezent., modalitățile utilizării cit mai eficiente a acestor fonduri.

OTTAWA 5 (Agerpres). — Parlamentul canadian și-a început joi cea de-a 29-a legislatură. în tradiționalul „discurs al tronului" guvernul Trudeau a expus principalele direcții ale activității sale pe plan extern și intern. Se afirmă interesul Canadei pentru conferința general-europeană de securitate și cooperare, reforma sistemului monetar internațional, reglementarea problemelor tarifare in cadrul G.A.T.T., in vederea dezvoltării comerțului internațional, precum și pentru dezvoltarea relațiilor Canadei cu o serie de state.în ce privește problemele interne, în discurs s-a acordat prioritate luptei contra șomajului și a inflației, dezvoltării economice a țării. Programul legislativ pe care guvernul îl propune parlamentului prevede o serie de măsuri, îndeosebi de ordin fiscal.în aceeași ședință s-a procedat la alegerea președintelui Camerei Comunelor, în persoana lui Lucien Lamoureux, deputat independent, și a vicepreședintelui — Robert McClea- ve, deputat conservator. Este pentru prima dată în istoria parlamentului canadian că aceste două funcții nu sint încredințate membrilor partidului de guvernămînt. Agenția France Presse relevă că aceasta reflectă raportul de forțe Intre principalele două partide politice canadiene în Camera Comunelor, care n-au reușit să întrunească majoritatea absolută.După ședința inaugurală a avut loc o reuniune a grupului parlamentar al Partidului democratic, care, cu cele 31 de mandate, poate juca un rol hotărîtor in adoptarea sau respingerea unor proiecte legislative aflate in dezbaterea Camerei Comunelor.David Lewis, a anunțat că parlamentar s-a pronunțat în nimitate pentru, respingerea oricărei Încercări de a determina o cădere a guvernului Trudeau. Lewis a declarat că deputății partidului său vor vota pentru măsurile guvernamentale care corespund orientării generale a partidului, în special în domeniul economic și social.

I
iiin,

B

Sectoarele industriilor de bază din Cuba au realizat, in cursul anului 1972, o producție de o valoare intrecînd cu 43 de milioane pesos pe cea din 1971, ceea ce reprezintă o creștere de 15 la sută in raport cu aceeași perioadă a anului precedent, socotită an record — informează a- genția Prensa Latina. Valoarea globală a producției industriilor de. bază a fost, in cursul anului 1972, de 338,3 milioane pesos.
Măsuri de întărire 

a controlului statului 
asupra rezervelor petro 

litere ale Libiei

LONDRA 5 (Agerpres). — La 4 ianuarie 1973, însărcinatul cu afaceri a.i. al Republicii Socialiste România la Londra, Vasile Tilincă, a depus lâ Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (guvern depozitar), Instrumentul privind aderarea Republicii Socialiste România la cel de-al 4-lea Acord internațional asupra cositorului, adoptat ‘ ~mai 1970.

Prin aderarea la acest acord, România. ca țară membră, consumatoare de cositor, va beneficia de prevederile Acordului privind asigurarea u- nui echilibru între producția și consumul mondial de cositor, repartizarea cositorului între țările membre consumatoare la prețuri echitabile și promovarea cooperării Intre țările producătoare și consumatoare de cositor.

BERLIN 5 cum informează vernele R. D. au căzut de acord să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă cu începere de la 5 ianuarie 1973.Un comunicat asemănător a fost dat publicității și in legătură cu ho- tărirea guvernelor R.D. Germane și Luxemburgului de a stabili relații diplomatice la nivel de ambasadă, de la aceeași dată.

Primul ministru al Libiei, Abdel Salam Jalloud, a arătat că se va intensifica controlul e- xercitat de stat asupra rezervelor petrolifere — principala bogăție a țării. în acest sens, a arătat premierul, se are in vedere, pe de o parte, participarea în proporție de 50 la sută, la acțiunile companiilor petroliere care acționează in Libia și, pe de altă parte, reducerea producției petrolifere a societăților respective.Această hotărîre, el, ’ a fost adoptatăactualele metode de exploa? tare practicate in Libia sint incompatibile cu mijloacele moderne puse la dispoziție de dezvoltarea științei și tehnicii in domeniul respectiv și, în același timp, duc la o secătuire a re[ zervelor. Scăderea veniturilor, determinată de micșorarea proj- ducției societăților petrolier^, urmează să fie recuperată de Libia printr-o participare sporită la acțiunile companiilor respective.

La Ambasada României 
din Khartum 8 8VUt 10c 0 lntîl- nire cu membrii delegației Uniunii Socialiste Sudaneze care ne-a vizitat recent țara. Au participat, de asemenea, I. M. M'ansour, ministrul economiei naționale, dr. Laurence Wol, ministrul planificării, Wadie Ha- mashi, ministrul agriculturii, Musa Awad Ballall, ministrul industriei, oameni de afaceri, ziariști etc. în alocuțiunile lor, ambasadorul țării noastre la Khartum, Florian Stoica, și Izz El Din El Sayed, membru al Biroului Politic al U.S.S. și secretar pentru probleme muncitorești, conducătorul delegației sudaneze, s-au referit la climatul deosebit de favorabil și prietenesc al relațiilor româno-sudaneze, subliniind in acest sens importanța vizitei pe care a făcut-o tovarășul Nicolae Ceaușescu in Sudan.

Primul ministru al Repu
blicii Irlanda,Jack Lynch-8 s°- sit joi la New York — prima etapă a vizitei oficiale de patru zile pe care o întreprinde în Statele Unite. După cum a declarat la sosire, Jack Lynch va discuta cu președintele Nixon probleme privind investițiile americane în Irlanda. Referindu-se la politica guvernului său, premierul Lynch a relevat că reunificarea țării este „nu numai o chestiune justă, ci și inevitabilă, pe care o dorim rezolvată prin soluții pașnice".

500 de companii brita
nice din Uganda vor fi pre
luate de Stat, 8 8nunt8t P^- dintele Idi Amin. El- a precizat că în scurt timp va numi un nou înalt comisar ugandez la Londra.

Celebrul chirurg Christian 
Bamard pionierul transplanturilor de cord uman, a părăsit spitalul Groote Schuur, unde fusese internat împreună cu soția sa, in urma accidentului suferit acum trei săpțătnini. Starea sănătății sale este, in prezent, normală.

Populatia Braziliei a atins 
100 milioane de locuitori, a anunțat ziarul „Jornal do Brasil". Această cifră plasează Brazilia pe locul șapte in lume.

Poliția din Lisabona a a- 
restat 12 personaliîăți por
tugheze care se Pronuntă pentru încetarea războiului colonialist împotriva popoarelor africane din Angola, Mozambic și Guineea-Bissau. Printre cei arestați se află și cunoscutul profesor universitar Pereira Mouru.

Un puternic incendiu a în rada portului Amster- cursul zilei de joi, din cau-izbucnit dam, în za exploziei produse la un rezervor cu deșeuri chimice. Incendiul a provocat însemnate pagube materiale.
Guvernul peruan va crea în perioada 1973—1974 peste o jumătate de milion de noi locuri de muncă pentru a reduce rata șomajului, apreciată, în cursul anului 1972, la 4,2 la sută din populația activă.

Ca urmare a grevelor, înAnglia s-au pierdut, în primele 11 luni ale anului trecut, 25 635 000 zile- muncă, scrie ziarul „The Guardian",
La Panmunjon 8 avut loc 0 nouă reuniune a Comisiei militare de armistițiu din Coreea, in cadrul căreia reprezentantul R. P. D. Coreene a prezentat un ferm protest in legătură cu actele militarilor americani în interiorul zonei demilitarizate — introducerea de armament greu, vehicule militare și personal combatant, sub pretextul desfășurării unor exerciții tactice. El a subliniat că aceste acțiuni sînt menite să ducă la creșterea încordării in interiorul zonei comune de securitate, să împiedice eforturile poporului coreean puse in slujba reunificării pașnice și independente a patriei.
Delegația guvernamen

tală chiliana s-a reîntors la 
Washington pentru reIuarea tratativelor cu Statele Unite — relatează agenția Prensa Latina. Prima rundă a convorbirilor s-a desfășurat tot la Washington, intre 20 și 23 decembrie 1972.

Măsuri sanitare in scopul limitării epidemiilor izbucnite in Managua

gerea sau avarierea a aproape 80 000 de clădiri se ridică la peste 1 miliard de dolari, reprezentind 40 la sută din venitul național. Cutremurul, care a zguduit, in urmă cu două săptămîni această țâră din America provocat moartea a 5 000 ne. Centrul orașului s-a aproape 30 de centimetri a mișcărilor seismice.

TRIPOLI 5 (Agerpres). — Președintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Libia, Moamer El Geddafi-, a conferit cu primul ministru al Maltei. Dom Mintoff, aflat într-o vizită in capitala libiană — a anunțat postul de radio Tripoli. In cursul întrevederii au fost abordate probleme privind relațiile dintre Libia și Malta.

Programul de „remode 
lare" a arhipelagului 

japonez

din Asia de sud-est

Apusul „umbrelelor11...

citează surse oficiale. Această este de două ori mai mare cea înregistrată in anul pre-care cifră decit cedent. în această puternică mișcare grevistă au fost antrenați aproape 1 600 000 de salariați.
Lucrările conferinței Par

tidului Liber-Democrat din 
R.F. a Germaniei,ai cărui repre- zentanți intră, împreună cu cei ai Partidului Social-Democrat, in componența actualei coaliții guvernamentale vest-germane, au început vineri la Stuttgart. Agenda conferinței cuprinde probleme privind activitatea partidului și sarcinile acestuia pentru perioada imediat următoare.1

La cinematograful „Rossia", din Moscova, a avut loc deschiderea Festivalului filmului documentar din România. La ceremonia deschiderii au participat G.I. Nifontov, vicepreședinte al Comitetului pentru cinematografie al Consiliului de Miniștri al R.S.F.S.R., funcționari superiori ai M.A.E. al U.R.S.S.,. cineaști, un numeros public. Au fost pre- zenți, de asemenea, ambasadorul României. Gheorghe Badr-us, și alți membri ai. ambasadei.
CAPRICIILE VREMII 1N EUROPA
MOSCOVA, tn primele zile ale 

anului 1973, la fel ca și spre sfârși
tul lui decembrie trecut, la Mosco
va și in împrejurimile capitalei so
vietice au fost înregistrate tempe
raturi neobișnuit de blânde pentru 
această perioadă a anului, mercurul 
termometrelor coborind rareori sub 
zero grade Celsius. Pe străzi, lo
cuitorii Moscovei umblă in parde- 
sie, in parcuri se întind peluze a- 
coperite cu iarba roșcată de anul 
trecut, iar copiii se joacă, in lipsă 
de zăpadă, în nisip. Statisticile de 
specialitate arată că asemenea ierni 
excepționale sint înregistrate pe a- 
ceste meleaguri la intervale de circa 
treizeci de ani.

s-au prăbușit, lăsind fără adăpost 
zeci de mii de persoane. Alunecă
rile ,de teren și inundațiile au blo
cat circulația rutieră și au între
rupt comunicațiile telefonice și te
legrafice. Mai multe localități con
tinuă să fie izolate, iar aprovizio
narea lor cu alimente, apă potabilă 
și medicamente se face cu ajutorul 
elicopterelor.

La vernisaj au 
reprezentanți ai

Bul-

La 5 ianuarie s-a deschis la 
Sofia o expoziție de arhitectură 
ro mânească. 
luat parte
Uniunii arhitecților din 
garia, ai Ministerului Arhitec
turii și Sistematizării, ai 
uniuni de creație
Luind cuviritul, arhitecta 
Tar.ova, 
nii arhitecfilor din Bulgaria,

ROMA. Ploile torențiale neobiș
nuite, însoțite de furtuni, care s-au 
abătut zilele acestea asupra sudului 
Italiei, au provocat moartea a 24 de 
persoane și importante pagube ma
teriale. Ca urmare a inundațiilor, 
un număr apreciabil de imobile

BONN. Traficul rutier, aerian și 
fluvial din ,R. F. a Germaniei este 
perturbat din cauza ceței și poleiu
lui. Cele mai afectate sint regiunile 
din nord și din deșt. Autostrada 
Frankfurt-Wurzburg a fost, pentru 
moment, închisă circulației. Numai 
in regiunea orașului Frankfurt 
peste 100 de accidente au fost în
registrate in cursul dimineții de joi. 
Camioane răsturnate și mașini acci
dentate făceau șoselele impractica
bile. Cea mai mare parte a zboru
rilor au fost anulate pe aeroportu
rile din î“ Bonn-KolnJ

unor 
bulgare. 

Ana 
vicepreședintă a Uniu- 

a 
relevat inaltui nivel al creației 
arhitecților români, larg cunos
cute in rlndul specialiștilor 
bulgari, și a evocat bunele re
lații de prietenie și colaborare 
existente intre, uniunile de ar- 
hitecți din cele două țări.

Victoria laburiștilor, atit in alegerile din Noua Zeelandă cit și in cele din Australia, pune-serios sub semnul întrebării cele două pacte militare din această regiune a Asiei — SEATO (Tratatul Asiei de sud-est) și ANZUK .pactul militar din Asia de sud- est al celor cinci ;ări membre sie Commonwealthului) : noii premieri au anunțat apropiata retragere a celor'două ;ări din pactele'smintite.Prin retragerea Australiei și Noii Zeeiande, SEATO va fi redus numai la patru membri, deoarece din cei opt membri care l-au fondat in 1954 — S.U.A., Anglia, Franța, Australia, Noua Zeelandă, Filipinele, -Tailanda și Pakistanul — ultimul s-a retras cu puțin timp înainte, iar Franța nu a mai participat de aproape apt ani ia lucrările organismelor pactului. De altfel, caracterul anacronic al organizației tratatului Asiei de sud- est a fost evident chiar din prima zi a zămislirii sale — sub oblăduirea defunctului secretar al Departamentului de Stat al S.U.A., Dulles — SEATO opărind ca un corp străin, artificial. îndreptat împotriva dorinței. de libertate și neatirnare. de dezvoltare de sine stătătoare a popoarelor din această zonă a lumii. De la început,. nu exista nici un dubiu că SEATO era conceput ca un instrument in sprijinul politicii S.U.A. de împiedicare a dreptului la autodeterminare al popoarelor din zona In- dochinei, după cum era la iei de clar că scopul ANZUK (format din Anglia, Australia, Noua Zeelandă. Singapore și Malayezia) era menținerea influenței Angliei in Asia de sud-est. în același timp, „pactoma- nia" respectivă urmărea să mențină și să asigure poziția dominantă a principalelor puteri conducătoare in cadrul acestor pacte, asupra a în- propriilor „aliați", reduși la de vasali. Eșecul încercărilor imperialiste de a impune, prin forță, poporului vietnamez. , rin- duieli pe care acesta le respinge a demonstrat, in mod convingător, cit de perimată este, politica de . forță, a dovedit că in Asia, ca și pretutindeni în lume, pactele militare nu pot. constitui un răspuns la problemele contemporaneității.Nu este, de aceea, de mirare că eroziunea celor două pacte a începu* chiar din momentul creării lor, procesul destrămării accelerindu-se cu scurgerea anilor. SEATO a devenit, conform caracterizării plastice a noului premier australian Edward Gough Whitlam, „o relicvă a’unei epoci care și-a trăit traiul" ; definiția se poate aplica întru totul și pactului militar al Asiei de sud-esț. Analele internaționale au consemnat apariția in a- ceastâ zonă a lumii și a unui alt organism de acest gen-ANZUS (grupare militară alcătuită . din Australia, Noua Zeelandă și Statele Unite) ;

de

Premierul Japoniei, Kakuei Tanaka, a ținut o conferință de presă în cursul căreia a afirmat că în întocmirea bugetului pe exercițiul financiar viitor, care începe la 1 aprilie, guvernul va acorda prioritate îmbunătățirii vieții sociale a populației. Răsf pynzind unor întrebări privind programul său de remodelare a i arhipelagului — vizind, in e| ' sență, descongestionarea cen- i trelor urbane și repartizarea i zonelor industriale pe întreg te| I ritoriul țării — premierul a a1 l nunțat că, Ia sfirșitul acestui an ' calendaristic, va da publicității \ proiectul concret în acest do- < meniu, care ar urma să fie pus 1 în aplicare incepind de l viitor. anul

Hamburg, Hanovra și

Conferința conducătorilor 
partidelor sodd-democrate 
din țările occidentale se va deschide la Paris), la 13 ianuarie. In cadrul conferinței va fi prezentat un raport privind situația internațională, anunță agenția France Presse.

despre cit de artificială și lipsită viabilitate este această formulă vorbește faptul :ă in paginile presei mondiale aproape nimeni nu mai pomenește de existența sa.Opoziția laburiștilor australieni și neozeelandezi lață de aceste pacte regionale vine să evidențieze și mai pregnant caducitatea unor asemenea organisme, a pactelor militare a căror existență constituie un factor generator de încordare și suspiciune — in flagrant contrast cu evoluția cursului spre destindere internațională. tlustrind starea de spirit a unor cercuri din cele mai largi din țara sa, premierul australian spunea, cu prilejul unei reuniuni care a avut loc nu de mult ia Sidney, că „era angajamentelor militare din Asia a luat sfirșit ; viitorul relațiilor dintre Canberra și vecinii ei revine cooperării și nu înțelegerilor militare". La rîndul său, premierul neozeelandez declara că „ceea ce dorim noi este o organizație care să apropie țările și nu să ie iespartă, așa cum face pactul SF.ATO".încercări de a administra baloane cu oxigen celor două pacte mai pot fi insă constatate. Pledînd pentru continuarea politicii blocurilor militare, ministrul de externe britanic Alec Douglas-Home susținea recent că „nu are rost să arunci umbrelele fiindcă s-a oprit ploaia". Conducătorii australieni și s-au declarat ta, replicind, nul britanic „Australia și afara oricărui pericol de a se uda' într-adevăr, este o realitate că ni meni nu a amenințat niciodată nici Australia, nici Noua Zeelandă, ci, dimpotrivă, foștii conducători ai cestor țări au promovat o politică mili taristă, acceptînd să participe la diferite înjghebări de genul SEATO și trimițind trupe în Vietnamul de sud.Mersul evenimentelor a arătat însă cu prisosință falimentul „pactoma- niei" in Asia de sud-est. în această zonă, ca și pretutindeni în lume, se afirmă tot mai mult un curs nou in viața internațională, împotriva politicii blocurilor, a politicii forței și actelor militare, un curs indreptat spre statornicirea unor relații noi. de încredere și colaborare, spre contacte și tratative ca mijloc de reglementare a focarelor de încordare și război, spre recunoașterea dreptului sacru al popoarelor de a-și hotărî singure soarta, spre destindere și securitate intre state libere, suverane, egale în drepturi, menține sau alta, sau cum damnate

. , neozeelandezi nu insă de acord cu aceas- după cum scrie cotidia- .,Financial Times", că Noua Zeelandă sînt în ic

a-

Iar orice tentative de a la suprafață, sub o forma pacte ca SEATO sau ANZUK s-ar chema ele, sînt con- eșecului.
T. PRELIPCEANU

în
Nou episod 

„războiul codului"Londra s-a anunțat că cere CurțiiLaMarea Brit.anie va Internaționale de Justiție de la Haga sâ se declare competentă in litigiul anglo-islandez privind noua limită a zonei de pescuit, anunțată de autoritățile de la Reykjavik.în acest litigiu, cunoscut și sub denumirea de „războiul codului", sint angajate și alte țări. Agenția France Presse citează surse autorizate potrivit cărora R.F. a Germaniei, care de va
1972, Curții Interna- Justiție un protest extinderii de către limitei zonei sale de la 12 la 50 mile.

are, de asemenea, o flotă pescuit în această regiune, efectua un demers analog pe lingă același for internațional.Marea Britanie a adresat, la 14 aprilie ționale de Împotriva Islanda apescuit de înalta instanță internațională a recomandat Islandei să se abțină de la orice măsură împotriva vaselor britanice care pescuiesc in interiorul zonei cuprinse intre' vechea și noua limită anunțată, iar Angliei să reducă la 170 000 tone pe an cantitatea de pește prins în această zonă. Islanda a respins insă această recomandare.
Intensificarea concen

trării capitalurilor 
în S.U.A.In Statele Unite au fost înregistrate in cursul anului care a trecut 4 804 fuziuni de firme din diverse sectoare ale economiei, ceea ce reprezintă ur. spor de peste 4 la sută față de_anul 1971. Conform estimărilor firmei „Consulting Grimm and Co." din Chicago, se așteaptă ca anul a- cesta aproximații 5 000 de firme să fie obligate sâ fuzioneze pentru a putea face față concurenței în continuă creștere.
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