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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

r

CUM ISI EXERCITA ORGANIZAȚIA DE PARTID
1

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Conducerea de către partid este factorul vital
al fiecărui sector de activitate socială

•I POLITIC ?
I

Este un adevăr bine cunoscut că factorul hotăritor, determinant al tuturor succeselor dobindite de poporul nostru în opera de făurire a socialismului este conducerea întregii societăți de către Partidul Comunist Român — rezultat istoric al experienței de viață a poporului care, pe baza convingerii faptice că partidul este exponentul credincios al intereselor supreme ale națiunji, i-a ' încredințat conducerea destinelor sale.Congresele al IX-lea și al X-lea ale partidului, conferințele naționale ale P.C.R. au adoptat in ultimii ani măsuri de o deosebită importanță menite să asigure creșterea continuă a rolului conducător al partidului, cuprinderea tuturor sferelor și domeniilor de activitate socială, corespunzător cerințelor operei complexe de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Un loc deosebit de important îl ocupă în acest sens măsurile îndreptate spre perfecționarea formelor și metodelor de activitate, a modului în care fiecare organizație de partid își îndeplinește rolul de conducător politic, îndrumă și mobilizează colectivul in lupta pentru înfăptuirea politicii partidului. Fiindcă, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. „pină la urmă, de felul cum muncește fiecare organizație de partid, fiecare comitet de partid... de activitatea fiecărui membru de partid, a fiecărui activist de partid, indiferent de funcția și locul pe care îl are în diviziunea muncii sociale din țara noastră depinde modul în care partidul își îndeplinește misiunea sa istorică în societate". Aceasta prezintă o importanță cu atit mai mare în prezent, ■ cind întregul popor se află angajat in am'pla întrecere pentru marele obiectiv național — îndeplinirea cincinalului înainte de termen — cind or-

ganizațiile de partid trebuie toare ale oamenilor muncii mali a planului pe 1973, creșterii eficienței economice, sporirii productivității muncii și ridicării calității produselor, combaterii oricăror forme ale risipei, intr-un cuvint traducerii in viață a ansamblului de măsuri stabilit de Conferința Națională a partidului și relevat pregnant de plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972.Firește, conducerea de către organizațiile de partid nu se realizează prin mijloace administrative, ci se înfăptuiește prin căile și metodele muncii politice. în aceste condiții, în fața organizațiilor de partid se pune problema înțelegerii clare a pîrghiilor practice, a modalităților concrete de acțiune, a instrumentelor de care dispun și care trebuie folosite spre a-Și exercita cit mai bine rolul de conducător politic al colectivului.Pentru a contribui la o cit mai bună cunoaștere și înțelegere a acestor căi practice și metode de acțiune, a generaliza experiența pozitivă și a sprijini. procesul de perfecționare a rolului conducător al organizațiilor de partid la fiecare loc de muncă ne propunem să publicăm pe această temă un ciclu de articole din întreprinderi industriale, de pe șantiere, unități socialiste din agricultură, unități social-culturale. Desigur, experiența acestor organizații de partid, aspectele pozitive, cit și învățămintele ce se desprind din unele neajunsuri întîlnite pot fi de un real folos în primul rînd pentru organizațiile de partid din unitățile cu profil asemănător, dar și prin adaptarea concluziilor la specificul propriu, pentru organizațiile de parțid din alte sectoare de activitate.

să mobilizeze toate forțele și energiile crea- în vederea îndeplinirii la parametrii maxi-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, a primit la 6 ia
nuarie pe tovarășul Giancarlo. Pa- 
jetta, membru al Direcțiunii, al Bi
roului Politic și al Secretariatului 
Partidului Comunist Italian, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., face o 
vizită în țara noastră.

La primire a luat parte 
șui Ștefan Andrei, secretar 
al P.C.R.

Cu acest prilej, oaspetele
sat' tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un salut tovărășesc din partea to-

tovară- 
al C.C.

a adre-

• varășului Luigi Longo, președintele 
P.C. Italian, Enrico Berlinguer, se
cretar general al P.C. Italian, și a 
celorlalți tovarăși din conducerea 
P.C. Italian.

Mulțumind călduros, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis bune 
urări tovarășilor Luigi Longo, En
rico Berlinguer, celorlalți tovarăși 
din conducerea P.C. Italian.

In cadrul întrevederii au fost 
abordate unele probleme ale miș
cării comuniste și muncitorești, ale 
situației internaționale. în cursul 
convorbirilor s-a exprimat satisfac-

ția pentru raporturile de colaborare 
și. solidaritate internaționalistă, de 
stimă și respect reciproc existente 
între P.C.R.' și P.C. Italian, evi- 
dențiindu-se dorința comună de a 
dezvolta în continuare aceste le
gături în folosul celor două partide 
și popoare, al întăririi relațiilor 
dintre România și Italia, în intere
sul unității mișcării comuniste in
ternaționale. al tuturor forțelor . 
antiimperialiste.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate, 
prietenească.

IN JUDEȚUL BUZĂU

Experiența demonstrează că o premisă practică — s-ar putea spune prima verigă concretă de lucru în vederea exercitării cu eficiență a rolului conducător de către organizația de partid — este asigurarea unei planificări judicioase a muncii. Este, desigur, de la sine înțeles că stabilirea -unei asemenea planificări are și trebuie să aibă ca scop orientarea atenției organizației de partid către obiectivele c- sențiale care stau în fața colectivului, în lumina documentelor partidului. a sarcinilor stabiljte planul de stat. T~'" -------esențial ca : de muncă o cunoaștere aprofundată a liticii partidului, a specifice ce revin prin hotăririle organelor de conducere, prin cuvântările tovarășului Nicolae Ceaușescu. a felului cum au fost aduse la îndeplinire planurile de .muncă anterioare, cum au fost a- plicate hotăririle adunărilor de partid, ale comitetului oamenilor muncii. De exemplu, referindu-ne la experiența organizațiilor de partid de la Uzina de mașini electrice București, pentru conducerea

muncii politice nirii sarcinilor1973, comitetul de partid din uzină și-a întocmit planul de muncă nu în cadrul închis al comitetului, ci pe baza unei consultări largi, atră- gind la elaborarea sa membrii co
consacrate îndepli- de producție pe Experiența organizațiilor de partid de la U.M.E.B. pune și ea în evidență importanța deosebită pe care o are adunarea de partid ca instrument eficient al exercitării rolului conducător. Cum este asigurat acest rol in întreprindere 1

Un ciclu de articole pe care îl inaugurăm

’ ..........! prinDe aceea, este alcătuirea planului să se bazeze pe po- sarcinilor
analizînd activitatea unei organizații de partid

misiilor pe probleme, cadrele de specialiști din conducerea uzinei, comuniștii care răspund de activitatea secțiilor, maiștrii, alți mem- bri de partid, astfel ca prevederile ' stabilite să fie cit mai judicioase, să cuprindă cit mai mult din experiența întregului colectiv, să antreneze principalii factori ai muncii politice, organizatorice, tehnico- administrative.

în primul ' rînd,1 prin cristalizarea unei tematici care să cuprindă problemele realmente cele mai importante, de actualitate sau de perspectivă, ale colectivului. , Ața cum ne relata secretarul orr ganizației de bază ,nr. 4 „Demarori". cind s-a născut inițiativa de a se realiza pe aceeași suprafață o producție sporită, problema a- leasă și pusă in dezbaterea cornu

niștilor . a fost aceea de a angaja Întreg colectivul la soluționarea unor aspecte legate de folosirea mai bună a capacităților de producție ' existente, reorganizareafluxului tehnologic, autogospodă-rirea. fiecărui loc de muncă. De a- semenea. o mare atenție se acordă aici' cunoașterii din timp de către intreg colectivul secției — membrii și nemembrii de partid blematicii adunării de așa fel ca participarea la discuții , să fie cit mai largă și in cunoștință de cauză. Important este "* se urmărește ca fiecare adunare partid să se incheie cu hotărîri măsuri clare, cu responsabilități termene precise — ceea ce oferă si posibilitatea unui control exact. Totodată, există practica bună ca, în adunările de partid, un număr de coniuniști (2—3). printre care și cadre cu munci de conducere, să prezinte informări asupra telului în care și-au îndeplinit sau iși îndeplinesc sarcinile din planurile
Constantin MORARU

— ă pro- partid, în
ca de
Și 
Și

In ultimii ani. județul Buzău mii hectare nu au putut fi cultivate sau nu au rodit pe măsura capacității lor din cauza excesului de apă. După cum. ne spunea iov. Vasile Ciocîrdel, directorul Oficiului de îmbunătățiri funciare, sint afectate de apă. in special, terenurile situate in zona sudică a județului. încă din anul 1972 au început vaste lucrări de secare. Pînă la șițul acestui an fi dislocați prin cavații circa 2 860 000 mc pămînt și vor fi. săpate și nivelate cu buldozerele terenuri care însumează 3 595 000 mc.Alăturindu-^șe acestor lucrări făcute cu fonduri de la stat, peste 4 000 de țărani cooperatori din Padina, Movila Banu-

în de

de- sfi r-vor ex-

Siliș- Gre-lui. Glodeanu, tea, Mihăilești. ceanca, Brădeanu și din alte comune participă la săparea de canale. Vineri dimineața, sute de cooperatori din comuna Padina. cu lopeți. sape, tirnăcoape se îndreptau . spre cimp. ing. . Cosma Zahâfia. pre-' ședințele cooperativei agricole „16 Februarie" ne relata : „A- cum săpăm un. canal secundar lung de a- proape 500 m. care ■va permite retragerea apelor ce băltesc tarlalele dinspre lomița. Lucrărilevanseăză repede, deoarece au ieșit la muncă mai mult de 1000 de cooperatori".în punctul numit „Cămărașu". la cooperativa agricolă „Drumul păcii" din aceeași comună, lucrau 900 de oameni. întru-

două tractoare plug și au' tras brazde, deschi- front de lucru.Lo-

peIa-a-

cit pămintul era Înghețat, tractoriștii Constantin Badea și Nicolae Becefu au cuplat la Un cîteva zindIng. Constantinmaca, președintele cooperativei, relata că se” execută canale secundare pentru care . va fi dislocat un volum de aproximativ 90 000 mc pămînt. Canalele secundare, cu adincimea medie de.1,70 metri și lățimea de 7 metri, fac legătura cu două canale colectoare mari.fel că, Padina, ha teren cultivate
asl-ip sistemul peste 22 000 vor putea fi din nou.

Mihai BAZU 
corespondentul 
„Scînteii"

@ Suîe de noi adreseRețeaua unităților de ser.va^ii pentru populație apar.ținîrid cooperației meșteșugărești 1 se va îmbogăți în acest an cu.l50 complexe de servire, mai mult de 100 ateliere de producție, stații de întreținere auto ețc. Mare parte din aceste unități vo.r fi ;_ampțș^ate în centre muncitorești' și' orașe noi . sau in plină dezvoltare, cum sînt Bocșa. Motru. Segarcea, Rădăuți, Cîmpulung Moldovene'sc, Gura Humorului, în cartierele noi de locuințe, printre care. Traian — Drobeta Tr. Severin; Cremenea — Bacău ; Mănășțur —, Cluj și altele.Aceste noi construcții vor cuprinde atît unități de servicii, precum și ateliere de producție, care, prin valorificarea re- ■ surselor locale, vor contribuția diversificarea sortimentului ide produse destinate aprovizionării populației.
SE EXTINDE 
DIÎBLAREA

(Continuare in pag. a V-a)

de producție cu 50 la

al Giurgiului măsoară timpul unui oraș in plina renaștereCeasul din străvechiul turn

ROMANIA 1073

Se spune că producția de oțel este „un barometru important al potențialului economic al țării" — și aceasta nu este o simplă metaforă. Economia noastră națională are nevoie de tot mai mult metal pentru a fabrica mașinile, instalațiile și utilajele necesare, pentru a realiza marele program de investiții productive și social-culturale, precum și numeroase bunuri dc consum pentru populație.Siderurgiștii patriei s-au angajat ferm în marea întrecere a întregului popor pentru realizarea cincinalului înainte de termen. Planul pe anul 1973 — an hotăritor pentru atingerea acestui țel major — prevede realizarea unei producții de oțel de 8 milioane tone, cu 175 000 de tone mai mult față de nivelul stabilit în planul cincinal și cu peste 600 000 tone mai mult comparativ cu realizările din anul 1972. Concomitent cu acest spor cantitativ, care va fi realizat pe seama folosirii intensive a capacităților existente, va crește substanțial producția de oțeluri aliate, se va ridica eficiența economică in toate unitățile metalurgice.Entuziasmul, elanul siderurgiștilor pentru îndeplinirea acestor sarcini de mare răspundere cunosc o deosebită amploare încă din primele zile ale acestui an. Experiența dobîndită de oamenii muncii din „cetățile de foc" ale țării, priceperea și dăruirea lor în muncă, măsunle luate și cele care vor fi aplicate in continuare in întreprinderi constituie tot atîtea garanții ale îndeplinirii planului pe anul 1973 la nivelul prevederilor sale maximale.
Citiți în pagina a lil a : Cum se acționează in unită

țile siderurgice pentru realizarea acestui obiectiv de 
mare răspundere.

'.i

ALT „DACĂ" AL PROMOVĂRII : ECHILIBRAREA 
BUGETULUI DE TIMP AL FEMEII

(în pag. a ll-a)

JIU (corespondentul „Scin- Mihai Dumitrescu). — Anul hotăritor pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, reprezintă și pentru colectivul Combinatului de materiale de construcții din Tg Jiu o etapă hotăritoare in realizarea importantelor sarcini ce-i revin. în prezent, se pregătește intrarea in funcțiune a celei de-a treia etape de la fabrica de ciment, ceea ce va însemna o sporire a capacităților

sută, adică de la două la trei milioane tone ciment anual. De mențio- , nat este faptul că la liniile tehnologice care urmează să intre în funcțiune in acest an, marea majoritate a utilajelor — cum ar fi : morile de făină, cuptorul de clincher, morile de ciment ș.a. — sint de fabricație românească. In total, peste 80 la sută din utilajele noii etape sînt livrate de uzine constructoare de mașini din

MAGISTRALELOR
FEROVIARE

® Un al doilea fir 
de circulație de 170 kmRecent s-au terminat lucrările de dublare a magistralelor feroviare ale țării pe încă 170 km. între altele, a fost dat în folosință cel de-al doilea fir de circulație pe mai multe sectoare ale liniilor ferate principale : Cluj — Apahida — Dej, București — Giurgiu, Teiuș — Vinț, Lugoj — Caransebeș, Bacău — Adjud, Fărăoani — Valea Seacă — Bacău și Brașov — Sighișoara.Efectuarea acestor . investiții a contribuit la sporirea traficului de persoane și mărfuri, a gradului de siguranță a circulației. la reducerea timpului de imobilizare a vagoanelor în gări și la mărirea considerabilă a vitezei, pe anumite porțiuni pînă la 100—140 km pe oră.După cum informează . organele de resort alo Departamentului căilor ferate, alte lucrări similare, care au drept scop îmbunătățirea activității de transpof-t pe cuprinsul regio- IașI, află . ni-Aici, Dunărea maieste altceva decit o legendă în formă de fluviu. O legendă tulburătoare, împovărată de istorie, grea de amintiri. cu sufletul mărturisit de aleanul cînte- celor bătrînești : „Dunăre. Dunăre, drum fără pulbere...". Giurgiului i s-a spus din vechime „sentinela de la Dunăre a capitalei Țării Românești" și puține locuri . din acest colț de lume au cunoscut de-a lungul secolelor o mai frămîntată istorie. Ieșind înaintea oștirilor lui Si.nan-Pașa in drumul spre Giurgiu. Mihai Viteazul le spunea ostașilor săi in preziua uneia dintre cele mai cumplite bltălii europene ale Evului Mediu : ..Gindiți-vă că îh cumpăna voastre atirnă azi destinele țării; 'mindria și neamului nostru !...“. la Cjăiugăreni. aiunul 23 august, anul 1595.Călcat și răscălcat. Giur-

bărbățieiviitorulEra lui

giul a supraviețuit întocmai ca Dunărea. Și astfel, el însuși devine o legendă în formă de oraș. O legendă de piatră, lingă o le-

gendă de ape. Republica l-a preluat umil și sur, cu trup de chirpici și > cărămidă arsă părelnic, cu faimă apusă și străvechi ambiții neîmplinite. S-au scurs pe-aici odinioară bo-

gății de nemăsurat, griul . Bărăganului, lina Carpați- lor, sarea Slănicului. peștele Greacăi. petrolul Prahovei, stejarii Vlăsiei. S-au
Către sfirșit de an colindele oamenilor sunau cam așa : „Vine-o ploaie cu ninsoare, / Și plugarii n-au mantale, / Vine-o ploaie cu

aur cenușiu,
0

cenușă

scurs fără prea mare dărnicie pentru oraș.. căci auriii urca sau cobora către locuri mai sigure, nelăsînd să cadă în pălăria intinșă a Giurgiului decit Darale găurite.
police, / Și plugarii n-au sarice, / Că nu sîntem de ici-colea, / Sintem de la Giurgiuca, / Unde-i mămăliga cit nuca...". Cit. nuca .sau cit roata carului, mămăliga tot mămăligă rămî-

nea și era cert giului. care se titlul de prim tării pe Dunăre, orînduirea burghezo-moșierească nu îi prea rezerva alte bucate ps săraca-i masă. Enciclopedia lui Dimitrie Guști ne înfățișează în cîteva rinduri întregul inventar industrial al Giurgiului dinainte de război : 3 morisistematice, o fabrică de zahăr, una de ulei vegetal, una de decorticat orez, trei ateliere de tricotaje, o fabrică de cărămidă, o tăbă- cărie. o timplărie. plus șantierul naval a cărui „forță". măsurată mai mult in „hăi-rup“ tere. nu mentarii. populațietrecea de 30 000 de locuitori, mult prea puțin.

Giur- mîndrea cu cărăuș al

decit în cai-pu- mai necesită co- Atît. Pentru o care. în 1930,
loan GRIGORESCU

(Continuare în pag/a IV-a)

>

v-. -d activității transpof-t pe cuprinsul nalelor C.F.R. București, Brașov și Timișoara, se în fază de proiectare. La vclul rețelei generale a . căilor ferate românești, traseele cu linii duble vor însuma, la sfîr- șitul actualului cincinal, o lungime de aproape două ori mai mare, decît în anul 1970.
T

® O nouă întrevedere a 
experților delegațiilor 
R.D. Vietnam și S.U.A. 
la convorbirile cvadri- 
partite

® Expoziție 
de cărți 
științifice 
pindi

românească 
tehnice și 
la Rawal-
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IFAPTUL
DIVERS
Cine
o cunoaște?

9In ziua de 3 ianuarie, o fetiță de 4 ani se juca împreună cu alți copii, în apropierea blocului în care locuia' cu părinții săi (strada Marna, bloc, 9, scara 1, apart. 8 — Brăila). Deodată, o necunoscută, în vîrstă de circa 20 de ani, de statură potrivită, blondă, cu ochi albaștri, îmbrăcată intr-un fiș de culoare verde și cu pantaloni de culoare inchisă, a ademenit-o pe fetiță și, împreună, au pornit la gară. Din gara Brăila nu se cunoaște încă în ce direcție au plecat. Fetița, care răspunde la numele Cici, are ochi căprui, năsucul cirn, părul șaten și e puțin știrbă. Era îmbrăcată într-o cana- . di ană vișinie, pantalonași din trening bleumarin, cizmulițe, o căciulită tricotată de culoare roz și o alta, de blană de oaie, maro. Cine poate da relații este rugat să se adreseze Inspectoratului General al Miliției București (telefon 11 78 30) sau oricărui inspectorat județean de miliție. In ceea ce ne privește, dorim grabnica întoarcere a micuței Cici la părinții ei.
„Făcătorul 
de minuniNici Vasile Budiș singur (din satul Bodești — Neamț) nu mai știa cum i se mai spunea : ba „făcătorul de minuni", ba „doftorul tămăduitor", „felcerul miraculos", „bătrînul vraci" etc., etc. Se pare însă că cel mai mult îi plăcea să i se zică „farmacistul", ducîndu-se vestea că ar avea, chipurile, niște medicamente care-ți iau durerea cu mina. O descindere la dumnealui acasă, s-a soldat cu descoperirea a numeroase „medicamente miraculoase" : seu de oaie, spumă de săpun, cîlți de cînepă, gunoi de grajd, rădăcini și ierburi putrede. Ba, mai mult : avea și vreo trei pacienți în... tratament. Mulți din cei pe care V.B. i-a tratat cu „minunile" lui au fost luați cu salvarea. I-a venit și lui rîndul să fie luat la întrebări. Și lui, și fiicei sale, Maria, tot „făcătoare de minuni". Pină una, alta, nici o lege nu prevede vreo... minune de scăpare.

\ Unele dintre răspunsurile primite, în cursul anchetei noastre (a cărei primă parte s-a publicat în numărul de ieri al ziarului), au lăsat să se întrevadă o anumită teamă a femeilor de a primi munci de răspundere. De unde izvorăște această teamă ? Mai ales cînd ești harnică și experiența nu-ți lipsește ? In loc de răspuns ni s-au arătat niște cifre înfățișînd, pe felii, bugetul de timp liber al femeii : patru felii, a cite aproximativ o oră și jumătate fiecare, reprezentînd cele patru mari capitole ale muncii casnice : preparatul mîncării, spălatul și călcatul rufelor, curățenia locuinței și cumpărăturile. Total — Cînd să mai înveți, cînd să te in- struiești, pentru ca să poți purta, cu competență, răspunderea conducerii unui colectiv ?— Nu se poate vorbi de promovare înainte de a face totul pentru a micșora, la niște proporții rezonabile, „norma" de acasă a femeii, ne spunea una dintre interlocutoare, E- milia Runceanu, sociolog.Soluțiile cunoscute, dintre ele sporirea ; sortimentale preparate și semi- preparate. culinare și, mai ales, îmbunătățirea calității lor, astfel ca femeia să stea cit mai puțin, cum s-a obișnuit să se spună, la cratiță.— Pot să spun, proprie, continuă ______, ... .... _ _întîmplat să primesc „reclamați! “ de la membrii familiei pentru calitatea mîncărurilor făcute pe bază de senii- preparate. Am fost chiar sfătuită să nu le mai folosesc) Bineînțeles că nu voi urma acest sfat. Dar, dacă vor intr-adevăr să ne ajute, cei care produc preparate și semipreparate culinare să nu uite că ele trebuie să fie neapărat gustoase ; să nu se simtă că sint de la „Gospodina". Ne-ar putea da o mînă de ajutor și cei care fabrică articole de uz casnic. In ultimii ani, numărul și diversitatea a- cestora au crescut, deși mai sint încă operațiuni migăloase pentru care nu există încă nici o unealtă (spălatul vaselor, de pildă). Dar calitatea unora lasă de dorit. Am în gospodărie asemenea ustensile, cumpărate eu intenția de a face mai repede unele treburi, dar a căror întrebuințare mai rău mă încurcă. Le sugerez producătorilor de unelte de tot felul, destinate menajului, să studieze, cu mai multă atenție, „filmul" activității zilnice a gospodinei, secvență cu secvență. Numai astfel vor putea să-și dea seama cit sint de datori ușurării muncii in gospodărie.O bună parte din bugetul de timp al femeii este consumat de cumpărăturile zilnice (rareori femeia se des-

parte de sacoșă). Din zece persoane care calcă pragul magazinelor alimentare, șapte sint femei. De ce ? Se spune că .ele se pricep mai bine la acest gen de cumpărături.— Așa este 1 - — o întrebăm pe. una din casierițele de la „Unic".,— îmi trec prin față, zilnic, mii de cumpărători. Pot afirma, in cunoștință de cauză, că nu e deloc așa.

0grame greutate. Nu mai încape îndoială că greutatea (în kilograme) a cumpărăturilor ar trebui repartizată mai echitabil între membrii familiei.— Femeile sint într-o permanentă constată Victoria Ce- a unei echipe de con- Valoarea mereu spo- din ce în ce mai înalt
criză de timp, nușă, membră trol obștesc.„prețul"

aproape șase ore I

Un alt „dată" al promovării: 
etbilibrarea bugetului de timp

este gamei : de
a! femeii 1

® De ce din 10 cumpărători 7 sînt femei? ©
în căutarea timpului pierdut ® Oricum, un coafat durează mai puțin 

decît un meci de fotbal

Controlul obștesc

Nicușor
9

și poștașul
Nicușor Dumitrescu, 

clasa a VIII-a la școala genera
lă din comuna Albota, județul 
Argeș, a devenit cel mai stator
nic client al poștașului. De doi 
ani de zile, Nicușor trimite scri
sori tatălui său, plecat, nitam- 
nisam, din comună. Dar, după 
un timp, fiecare scrisoare in 
parte, poștașul i-o aduce înapoi, 
cu o mențiune plină de amără
ciune : „adresantul necunoscut", 
Nicușor insă nu se dă bătut, nu 
poate crede, in ruptul capului, că 
tatăl săli n-o să se jnai întoarcă. 
Cum îi dibuie urma, cum îi scrie. 
Acum, bănuiește că tatăl călător, 
pe numele său Virgil Dumitres
cu, s-ar afla in comuna Porum- 
bacu de Jos, județul Sibiu. Va 
putea oare nenea poștașul să-i 
aducă, în sfirșit, lui Nicușor răs
punsul atit de așteptat ?

Lacrimi
de crocodil

Cu lacrimi in ochi, cu glas su
grumat, cu mîini tremurînde, 
Nicolae Fieraru (strada Râhoveni 
10-Buzău) a pășit încovoiat in 
circumscripția a Il-a sanitară a 
municipiului și, deznădăjduit, i-a 
spus medicului Ștefan Ciopală 
că i-a decedat mama. Văzîndu-l 
atit de îndurerat, medicul i-a 
eliberat un certificat de consta
tare a decesului. De aici, in a- 
ceeași stare deprimantă, in... 
stare să înmoaie oricui inima de 
milă, N.F. s-a dus la Casa de 
ajutor reciproc a pensionarilor, 
de unde a încasat 2 000 lei drept 
ajutor de inmormîntare. Subit, 
cum s-a văzut cu bănuții in bu
zunar, N.F. a început să fluiere, 
să cinte, să... plingă de bucurie, 
nu alta ! Dar cum fratele său 
știa foarte bine că mama lor 
trăiește, ce s-a gindit ? Frate, 
frate, dar lacrimile lui sint pe... 
bani, drept care a anunțat mi
liția.

în sfirșit, 
s-au trezitDeși de profesie șofer, încurcînd drumul și împleticin- du-se pe trei cărări, după ce a ieșit noaptea dintr-un restaurant din Satu-Mare, Roșco Iacob, din comuna Halmeu, și-a găsit culcuș în depozitul de ambalaje al fabricii de mașini casnice emailate, amplasat in incinta unei foste fabrici de cărămizi. Abia ajuns aici, aruncînd în neștire o țigară aprinsă, a izbucnit un incendiu soldat cu pagube de 35 000 de lei. Cum a devenit depozitul cu pricina... hotel și cum a ajuns R.I. atit de lesne acolo 7 Simplu: depozitul n-avea nici o împrejmuire, iar- cei doi paznici dormeau de... mama focului. între timp, s-au trezit cu toții : și cel eu țigara, și cei doi paznici, și cei care au lăsat curtea vraiște : s-au ars !

Rubrică redactată de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scînteii

nu poate fi adevărat că femeia este in criză de timp, de vreme ce-și îngăduie să piardă ore întregi la coafor, la croitoreasă, la cosmetică, în primul rind, nu este așa. Această afirmație este mai mult un subiect tocit de caricatură . și mai puțin un adevăr. întrebați-;! pe coafori, în- trebați-le pe cosmeticiene și veți, afla, din sursă autorizată, că femeile nu-și îngrijesc îndeajuns înfățișarea, ba chiar că unele se neglijează, că și atunci Cînd vin sînt grăbite, Intre două curse la cumpărături, sînt neliniștite de ce se poale întîm- pla, în lipsa lor, acasă.Dar chiar autorii acestor afirmații răutăcioase trebuie să -recunoască cum că le face plăcere ca soțiile sau coțegele de muncă să aibă o ținută îngrijită. Atunci de ce atită înverșunare împotriva coaforului ■ și a croitoreselor?-'Să ne gîndim I la dragostea statornică pentru frumos a femeilor de pe teritoriul țării noastre — remarca Olga Hor- șia,| director al Direcției de artă plastică și meșteșuguri artistice din UCECOM. Cită . migală cer complicata coafură a femeilor Tara Oașului „păunițele" Năsăud, acele teii din pene de păun purtate de mirese sau fete în zilele toare ; fetele din Pădurenii Hune- își împletesc ciucuri coin cozi. Desigur, proble- se pun altfel astăzi. Se face accentuată spre spre natural, spre cit mai

din sau din gă-

|L™..

Ne scriu corespondenții voluntari

Inițiative care valorează milioaneîntrecerea patriotică pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a orașului nostru a cunoscut, în. tot cursul anului trecut, o vie. Însuflețire. In localitate s-au realizat prin muncă patriotică diferite lucrări edilitar-gospodă- rești în valoare de a- , proape 13 000 000 lei. Astfel, au fost asfaltate diferite străzi, în- sumind o suprafață totală de 2 950 mp, s-au construit trotuare pe 500 mp, s-au realizat

un număr de poduri peste rîul Jepi, a căror lungime totalizează 120 m, s-au executat lucrări de canalizare, de extindere a apei potabile, spații verzi ș.a.m.d. S-au e- vidențiat în întrecere cetățenii din circumscripțiile electorale nr. 27 (deputat Nicolae Codreanu), nr. 33 (deputat Ana Nicu), nr. 11 (deputat Gheorghe Bratu), precum multe comitete cetățeni. Eforturile au fost răsplătite

lele trecute, cînd o- rașului nostru — oraș cu o populație de peste 10 000 de locuitori — i s-a acordat premiul III în întrecerea patriotică pentru înfrumusețare și buna gospodărire a localităților.
Șl de lor zi- •

Ion BARBU 
vicepreședinte 
al Comitetului exe
cutiv al Consiliului 
popular orășenesc 
Bușteni, județul 
Prahova

strică să plăteascăsalariâți ai trustului, l-au adus într-o stare deplorabilă : becuri ți dulii smulse, pereți Zgîriați, tencuiala căzută, uși rupte, instalații sanitare defecte, parchetul distrus și murdar etc.Trustul nr. 14 lății, care a imobilul, trebuie să e- fectueze reparații 'generale. Cheltuielile ne-

Am efectuat de. cu- rind un control igie- nico-sanitar la căminul 415 din strada Republicii nr. 57 din Iași, care a aparținut pînă nu de mult trustului de construcții industriale din localitate. La numai trei luni de la darea sa in folosință, cei care au locuit tn el, probabil

cesare pentru ireparații ar Isuportate de cei novați de deteriorarea blocului, și nicidecum din buzunarul statului.de ce se afirmă că nu

Economii de metal

Constanlsn 
COLCEAG 
portul Corabia, 
judeful Olt

FJorea
TISTUEEASA
Trustul de construc
ții industriale Pitești

anume ca să nu dată“. s cumpărători din

.Acum, insta- preluat

aceste trebui i vi-din experiență dînsa, că mi s-a
el. pe pă-

șantier. Prin oblonul din spate, neetanșat, autocamioanele pierd pe șosea însemnate cantități de ciment.

pricep mai bine, chiar să aleagă marfa cea mai

cantități de cărămidă, carton as- ciment, mate- Bri-

Potecile cimentului

prin co- sablon cu

de modă, „eleganța este nu. se vede" ; nu femeile- sau femeile-păpușă sînt feminității pentru care ple-

Silvius CIOBANU 
asistent principal 
de igienă, Policlinica 
pentru întreprinderi 
din lași

Brigada ,xintirisipitorii“

de sărbă-

Ilustrată de album din Deva de azi

Ce s-a descoperit la judecată?

Sergiu ANDON

restaurantele din preajma Oborului, cu a- jutorul celor de la întreprinderea de construcții și reparații „Păntelimon". Cum ?

la fer de inconsistente de pe urma căreia s-a Fără succes. Sentința seprodus și, cu timpul, au ajuns să întoc- contracte și situații de lucrări fic- baza cărora au tost eliberate din mari cantități de tablă, ce nu mer-

nii oameni ar putea era greoaie și că alias I.C.R.A.L., sintAș ! Este

Bărbații se foarte bine, potrivită.— Atunci se pricep ?— Afirmația au lansat-o chiar Le convine. O dată l-am trimis soțul meu să cumpere frunze de trunjel pentru supă și s-a întors cu leuștean. „Tu nu știi ce e ăla pătrunjel ?" — l-am întrebat. „Cum să nu știu !“ — mi-a răspuns el. „Atunci de ce mi-ai adus leuștean ?“ — am zis eu supărată. Ce credeți că mi-a răspuns ? „Am făcut-o mă mai trimiți altă— Totuși, aveți și rîndul bărbaților.— Da, sigur. Dar vă propun să a- runcați o privire discretă în coșurile cu care vin la casă.Și ne-am aruncat o privire. Ce . conțineau aceste coșuri ? O elegantă sticlă de șampanie sau de coniac, o cutiuță-două de sardele, un pachețel delicat de șuncă tăiată gata. Atit cit să așezi pe fundul unei cochete sacoșe transparente cu care poți face față... oriunde. între timp, alături, femeile depuneau, în fața casieriței, coșuri împovărate cu sticle de ulei, pungi cu făină și cu zahăr, borcane și cutii de conserve și alte asemenea lucruri. Nici plasele nu mai erau tot afit de elegante. O sacoșă fină nu suportă cinci, șapte sau zece kilo-

al timpului femeilor într-o societate, in plină înflorire, rolul femeii ca forță de muncă — în toate sectoarele economice, activitatea ei în sfera politică, în viața socială, publică și în cea familială, o obligă să-și drămuiască cu zgîrcenie fiecare minut. S-a Scris mult despre timpul femeii, despre acele lucruri mărunte, cum pretind unii, dar care puse cap. la cap fac un tot și încă unul ce se cheamă timp. în această strădanie pentru economisirea timpului văd de fapt o luptă a femeii pentru o trăire plenară, armonioasă. ,— Ce puteți face dumneavoastră, echipele de control obștesc, pentru a le sprijini pe femei să înfrîngă în- căpățînarea timpului ?— Sînt multe de făcut în această direcție și noi ne străduim din răsputeri să determinăm folosirea mai bună a spațiilor comerciale, extinderea lor, aprovizionarea ritmică și uniformă, pe teritoriu, ceea ce poate evita îmbulzeala ; extinderea bucătăriilor de bloc, a unităților tip „Gospodina" și a tuturor acelor forme de comerț rapide, înființarea de spălătorii chimice etc, in toate zonele orașului. Nu pierdem din vedere nici un mijloc care ar putea reda femeii o parte din timpul ce-i este necesar, pentru afirmarea plenară la care are dreptul.Se vor găsi unii care să spună că

doarei lorați mele simțită o tendință firesc, puține artificii, care înlătură, de la început, inutile cheltuieli de timp și migală, tendință ce mi se pare în deplin acord cu însăși viața, mult mai activă, a femeilor de azi. A- ceasta nu trebuie înțeleasă ca un abandon, o diminuare a dorinței femeii de a fi frumoasă, ci dimpotrivă. Faptul că femeile au început să poarte haine, rochii, ii sau trăistuțe de inspirație folclorică mi se pare dovada cea mai elocventă nu numai a faptului că preocuparea pentru frumusețe este o constantă,dar și că frumusețea tradiționalăpoate fi încă, și cu mult succes, o sursă a modernității.Ca o-replică dată ursuzilor care le văd pe femei pierzîndu-și timpul doar Ia coafor, dar întorc capul cînd le întîlnesc cărînd sacoșe cu cartofi sau varză, în inima Capitalei a fost construită o foarte modernă casă de mode, o adevărată citadelă a frumuseții feminine, care se străduiește să răspundă variatelor cerințe ale clientelei, fără „tradiționalele" cheltuieli de timp. Cele circa 50 000 de comenzi pe care le-a înregistrat anul trecut această unitate demonstrează că preocuparea pentru frumusețe este de domeniul actualității celei mai imediate. Tovarășul Jianu Antonescu, vicepreședinte al Casei de modă, ne asigură că maiștri cu o înaltă calificare se străduiesc să răspundă solicitărilor clientelei, în termen cit mai scurt.Iată deci că grija pentru frumusețe nu mai înseamnă pierdere de timp (oricum, un coafat durează cev.a mai puțin decît un meci de fotbal, iar probele la croitoreasă nu au, nici pe departe, durata „ședințelor" la berărie). Există, îritr-adevăr, excese. Nu negăm — realitatea, strada ne-ar contrazice — că mai există . femei, destul de puține la număr, pentru care v înfățișarea este totul ; ei îi consacră nu numai timpul, ci și o bună parte din bugetul familiei, ceea ce, desigur, nu rămîne fără consecințe. Dar luxul nu este tot una cu eleganța. După definiția unei specialiste în materie ceea ce papagal etalonul dăm. Dimpotrivă, ele sint la fel de anacronice ca și tdeea de inegalitate.Aria discuției este clar- delimitată : femeile pot și trebuie să aibă un aport plenar Ia viața economică și socială, dar nu fără sprijinul și înțelegerea celeilalte jumătăți a populației țării.
Marina PREUTU 
Natalia STANCU 
Rodica SERBAN

întreprinderea de construcții pentru irigații prin cooperare — Dăbuleni (Dolj) are in portul Corabia trei magazii, în care depozitează cimentul ce sosește de la diferiți furnizori. De aici, cimentul este transportat pe șantierul de

Economisirea lului a stat și centrul atenției tivului uzinei de ma- șiiți agricole „7 Noiembrie" din Craiova. Prin reproiectarea produselor și prin adoptarea unor ' tehnologii moderne de prelucrare. anul trecut consumurile specifice de metal au fost reduse cu peste .151) de tone-, (ață de sarcina planificată. însemnate cantități de metal au

irigații de la Dăbu- leni. Pe o suprafață de circa 100 mp, în jurul betonierelor, cînd se încarcă autocamioanele, se împrăștie zeci de kg. de ciment. Pe de altă parte, cimentul se risipește și pe drum. In timpul transportului, pînă la

meta- fost economisite prin stă în reducerea adaosurilor colec- de prelucrare. în acest scop a (ost aplicată metoda debitării prin topire-fricțiune^i. s-a îmbunătățit tehnologia . de turnare la reperele din fontă ^cenușie, prin.? turnarea cu toleranțe negative, au fost revizuite planurile de croire a tablelor și s-a aplicat procedeul de debitare piere după flacără.

Pentru anul acesta, prin reproiectarea și modernizarea produselor, îmbunătățirea tehnologiei.și prin alte so-' Iuții și .măsuri, economiile de metal se estimează la circa 838 •tone. • • "of..
Ing. Ion 
NISIPEANU 
uzina de mașini 
agricole
„7 Noiembrie* ■ 
Craiova

Grupul de șantiere Pitești-sud. din cadrul trustului de construcții industriale, a realizat anul trecut economii de peste 5 000 000 lei. La obținerea unor asemenea rezultate, o contribuție însemnată au adus-o diferitele acțiuni întreprinse în unitate pentru întărirea spiritului

gospodăresc In folosirea materialelor de construcții, pentru combaterea risipei de orice fel. în cadrul trustului s-a constituit o brigadă muncitorească ce activează sub denumirea sugestivă de „antirisipito- rii“. Prin acțiunile întreprinse de aceasta i-au putut economisi

importante materiale : fier-beton, faltat, rial lemnos etc, ___gada „antirisipitorii" își continuă activitatea cu aceeași eficientă.

D.G G.L., de fapt fosta D.G.G.L., pentru că acum organizarea e schimbată, avea in subordine următorul arbore organizatoric : patru Întreprinderi dc construcții și reparații (I.C.R.), fiecare I.C.R. — mai multe grupuri, de șantiere, fiecare grup de șantiere —1 mai multe centre, fiecare centru — un centraș. Desfășurată pe o coală mare de hîrtie, „genealogia" degegele-urilor și icere-urilor este impresionantă. Dar și mai impresionantă este activitatea verigilor și veriguțelor prin care se strecura orice lucrare de la un eșalon la altul. Este vorba de lucrări de reparații ale imobilelor, pentru că, am omis .să spunem, I.C.R.-urile au fost părinții actualelor I.C.R.A.L.-uri, adică cei care se ocupă cu instalații, zugrăviri, renovări de case, sursa unei întregi literaturi a reclamațiilor și calul de bătaie al umoriștilor.Vorbeam insă despre lucrări. Sint două feluri de lucrări. Cele propriu-zise. făcute cu găleata și cu mistria, și lucrările despre lucrări. La acestea din urmă ne refeream folosind calificativul „impresionante". Să zicem că trebuia făcut un burlan. Care erau „lucrările" despre lucrarea burlanului, conform regulamentelor ? „Centrașul" discuta cu solicitantul, se deplasa in 48 de ore și măsura ce e de făcut, dacă treaba părea complexă cerea sprijinul șefului de grup, întocmea apoi documentația, redacta. contractul, trimitea actele la serviciul tehnic al întreprinderii, acolo se întocmea ordinul de începere a lucrării, sarcina era repartizată pe grup și maiștri, „lucrarea" despre lucrare era și ea trimisă la grup, șeful grupului emitea bonul de materiale, dacă bonul privea produse mai importante (cum ar fi tabla), bonul se plimba și el pînă la grup ca să fie vizat de inginerul-șef. apoi maiștrii repartizau treaba pe muncitori ; la sfîrșitul fiecărei luni se întocmea o situație provizorie lunară, la sfîrșitul fiecărui trimestru — o situație provizorie trimestrială. iar la sfîrșitul lucrării — o situație definitivă. în afară de acestea, maiștrii mai întocmeau și rapoartele de lucru, pb baza cărora se completau foile de acord, la rindul lor retranscrise pe statele de plată. Fiecare maistru avea atașat citc un tehnician, chiar așa numit — tehnician atașamentist — care și el făcea

măsurători, calcula consumuri specifice, ținea niște evidențe.întreaga filieră avea menirea să garanteze corecta funcționare a întreprinderilor șl să apere avutul obștesc.
II crede că filiera de aceea I.C.R., proverbiale prin intirzieri. Aș ! Este drept că centrele, grupurile și întreprinderile aveau sau au sedii diferite, situate la distanță între ele.

(ost definitivată din prima zi. „Lucrarea" despre lucrare și nu lucrarea de care se vorbea in „lucrări". Hirtiile au fost gata și nu acoperișul, pentru că Ion Gh. Nită nici n-avea ce să acopere. Dumnealui era scutit de grija întreținerii vreunui imobil pur, și simplu pentru că nu avea așa ceva. Atunci ce avea I. Gh. N. ? Avea datorii, cheltuieli de școlarizare suportate de I.T.A. București, pe care dînsul nu le-a mai onorat prin activitate. Iar datoriile puteau ti plătite, după cum mersese duhul prin

geau pe șantiere, ci luau drumul revinză- rii, la prețuri de speculă. Fenomenul a căpătat o mare frecvență, circulînd chiar zvonul că poți obține sume mari de bani încheind astfel de contracte. Complicii, pretinși beneficiari, obțineau astfel sumele dorite, în urmau să multe ori lor ; în prinderii raportau
bloc, credite deghizate, pe care le plătească în ■ rate, dar de se sustrăgeau de la achitarea schimb, reprezentanții intre- o producție inexistentă, realizări fictive. Ei scoteau astfel din

noaște pe vreunul dintre intermediari. Motivele ce îi îndemnau să apeleze la creditele necinstite erau care de care mai stupide, față de destinația întreprinderii de construcții transformate in bancă. Unul vroia să cumpere ceva, altul avea datorii la cu- noscuți (datoriile la stat nu contau I), un altul urmărea să facă o nuntă sau, mult mai grav, unul ca Dragomir Constantin, pur și simplu, n-avea nici o ocupație, nu-i plăcea să muncească. Trăia din expediente.

Dar întreg labirintul pomenit, de forme, vize și aprobări, putea fi parcurs, la nevoie, cu maximum de operativitate.Cum a fost cazul cu Ion Gh. Niță. Ion Gh. Niță, fost șofer la I.D.E.B., a întocmit un contract .în rate ca să i se acopere casa proprietate personală cu tablă. Ei bine, toate formele pomenite au fost întocmite in aceeași zi. Cind spunem „toate", nu exagerăm nici un pic. „Toate" înseamnă de la discuția prealabilă pină la situația definitivă de plată, ca urmare a executării lucrării.Cum, lucrarea a și fost executată în aceeași zi ? — vă veți întreba uimiți, cum ne-am întrebat și ne-am mirat chiar noi. ascultând dezbaterile în sala mare a Tribunalului municipiului București. Da, da I „Lucrarea" a

Rechizitorul procurorului loan Tomescu, de la Procuratura municipiului București, ne-a lămurit definitiv :I.C.R. „Păntelimon" avea sarcina să efectueze reparații la imobilele proprietate de stat și particulară din sectoarele 2 și 3 ale' Capitalei, inclusiv acoperirea cașelor cu tablă. confecționarea și montarea jgheaburilor și burlanelor. Elemente necinstite au folosit prilejul că tabla este un căutat mească tive, în magazie

circuitul economic materiale destinate reparațiilor reale și necesare, în această conjunctură s-a creat ia I.C.R. „Păntelimon" o atmosferă de corupție, majoritatea salaria- ților au săvirșit infracțiuni, abuzuri, atmosferă ce a fost întreținută de șeful adjunct al grupului unu, recidivistul înrăit Vasile Burcel, și de șeful aceluiași grup — Ion Popa.După cum se vede, Ion Niță nimerise pe o rețea de ilegalități gata existentă. Cazul lui nu este singurul act de „binefacere". Zeci și zeci de contracte ireale, zeci de „beneficiari", care n-aveau nici în- clin, nici in mînecă cu acoperirea caselor, persoane care locuiau la țară, la bloc sau cu chirie apelau la afaceriștii I.C.R. pe simplul criteriu de a fi ..prins mișcarea" și. de a cu-

La acte fictive se foloseau, de multe ori, adeverințe anapoda, iscălituri contrafăcute, substituiri de materiale. S-a mers pînă la angajarea unor cîrdași a căror singură menire era să figureze ca lucrători de paie pentru o activitate existentă doar pe hîrtie. Se înțelege că salariile lor erau încasate de conducătorii grupului, urmînd ca falșii meseriași să-și ia partea din participarea lor la activitatea de speculă.Pe măsură ce cancerul incorectitudinii a prins în aderențele lui pe tot mai mulți a- matori de căpătuială, in timp ce influența nefastă a lui Popa și a lui Burcel se extindea, activitatea grupului de șantiere s-a deplasat, și ea tot mai mult de pe teren pe hîrtie. Eliberați de sarcina unor lucrări care se rezolvau într-o . secundă, printr-o simplă iscălitură, angajații din subordmea infractorilor puteau să-și vadă de șușane- lele Tor. între timp, solicitanți cinstiți așteptau cu răbdare să le vină „echipa", primeau în loc de materiale — aminări și în loc de manoperă — deziluzii....
Procesul a început în ziua de 9 septembrie 1972. Trei luni de zile, la termene consecutive, același răbdător complet de judecată a ascultat, de cu ziuă pină noaptea tîrziu, 119 persoane chemate să dea relații în diferite calități. Ore întregi a durat audierea fiecărui inculpat. A urmat o lună de zile de „hărțuieli" procedurale. Cu cit vina îi. este mai mare, cu atît inculpatul respectiv încearcă toț mai multe subterfugii, ca și activitatea hrănit cu lăcomie, apropie.
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Cum acționați pentru a contribui din plin la înfăptuirea acestui obiectiv 
esențial pentru realizarea cincinalului înainte de termen ?

LA ÎNTREBAREA „SCÎNTF.IT RĂSPUND: o

HUNEDOARA
1

LA TOATE AGREGATELE VOM OBȚINE
rammBnte maxime .Pentru a realiza fonta necesară fabricației combinatului nostru și sporul fle 250 000 tone la producția de oțel, de peste 60 000 tone laminate finite în a- cest an — față de anul trecut — colectivul side- rurgiștilor Hunedoarei s-a pregătit din .timp. S-au dat în funcțiune, în luna septembrie 1972, un nou furnal de 1 000 mc și o capacitate corespunzătoare de aglomerare a minereurilor mărunte. Conlucrarea între cadrele din exploatare cu proiectantul și constructorul și măsurile luate au creat condiții ca parametrii proiectați la noul furnal să poată fi atinși în primele 6 luni de funcționare.- Pentru creșterea producției de oțeluri aliate și a gradului de valorificare a metalului, se va moderniza, în continuare, linia de la

minare la oțeluri aliate și, Încă in acest an,' se vor dota ajustajele cu noi mașini și instalații de mare productivitate.Cu aceeași grijă, încă din a doua jumătate a anului trecut s-au luat măsuri, de asigurare a funcționării în bune condiții a agregatelor in perioada de iârpă, prin formarea stocurilor de siguranță necesare, verificarea și repararea instalațiilor de dezgheț. Tot în scopul asigurării premiselor necesare realizării sarcinilor de plan, in cursul anului trecut s-au reparat capital un furnal și trei cuptoare Siemens-Martin, s-au e- fectuat reparații mijlocii la liniile de profile fine, mijlocii și benzi, de sir- mă, precum și la alte agregate și utilaje preponderente. Au fost luate măsuri corespunzătoare

pentru executarea la timp și de bună calitate a reparațiilor capitale ce se vor efectua în acest an la furnalul rtr. 5 de 700 mc, la un cuptor Siemens-Martin.' în vederea valorificării superioare a metalului s-au creat condiții ca ponderea oțelului cu proprietăți superioare să crească la peste 50 la sută, să sporească producția de oțeluri înalt aliate, refractare și inoxidabile de peste două ori față de anul trecut. Ne-am pregătit pentru creșterea, cel puțin pină la nivelul cerințelor, a cantităților de profile din oțel slab aliat din clasa de rezistență 52 kg f/mm, pentru asimilarea și livrarea profilelor din oțeluri cu rezistență sporită la coroziunea atmosferică și cu caracteristici mecanice superioare. Se va ac

ționa mai insistent pentru promovarea și stimularea cererilor beneficiarilor la oțelurile cu rezistență sporită. Ținind seama de necesitățile economiei naționale, se vor introduce în fabricație noi mărci de oțeluri și tipo-dimensiuni de laminate pentru industria de autoturisme și autocamioane, utilaj chimic și petrolier, instalații energetice, profile pentru armături miniere și utilaje agricole.Reducerea cheltuielilor de producție și, în special, a celor materiale — sarcină de primă importanță, trasată de partid — constituie o preocupare de căpetenie a tuturor cadrelor tehnico-e- conomice ale combinatului. Prin plan s-a prevăzut diminuarea consumului specific de cocs cu peste 20 kg/iona de fontă, a consumului de metal la

oțeluri aliate cu peste 50 kg pe tonă, Ia oțelul carbon eu 6—12 kg pe tonă, la utilajul de turnare cu 6,5 la sută. Reduceri importante se prevăd la combustibili și energie, in principal prin utilizarea resurselor energetice secundare, creșterea randamentelor termice ale a- gregatelor și înlăturarea pierderilor. S-au format colective de analiză, s-a programat valorificarea cercetărilor și studiilor proprii. Astfel, ah fost accelerate cercetările privind utilizarea păcurii la furnale, creșterea consumului de gaz metan in producția de fontă, fabricarea și utilizarea prafurilor exoterme la turnarea oțelului, optimizarea arderilor in laminoare, a prizelor la toate liniile de laminare prin recalibrare ș.a.

Pentru realizarea sarcinilor maximale ale planului din acest an a- vem nevoie de un sprijin mai susținut din partea ministerului nostru și a unor organe centrale de sinteză. Am in vedere o mai judicioasă corelare a unor indicatori de plan, asigurarea fondurilor necesare pentru e- fectuarea reparațiilor capitale și investițiilor, definitivarea și îmbunătățirea unor balanțe de materiale și semifabricate. în întreaga noastră activitate vom spori receptivitatea față de cerințele beneficiarilor, ale economiei naționale.
Ing. Gheorghe 
RADULESCU 
director general adjunct 
cil Centralei industriale 
Hunedoara

REȘIȚA
PUNEM ACCENTUL PE RIDICAREA
CAirWii producției

r

Vom produce sortimente variate,Din primele zile ale a- cestui an, colectivele de muncă ale Centralei siderurgice Reșița desfășoară o susținută activitate pentru îndeplinirea exemplară .a planului la nivel maximal. Pină acum, în cadrul unităților din centrală au fost luate măsuri menite să ducă — pe de o parte — la utilizarea intensivă a < capacităților de producție, iar pe de altă parte, la ridicarea calității și creșterea valorii metalului produs. Dovada o face fao- tul că, in patru zile din luna ianuarie, si- derurgiștii bănățeni au dat peste plan 153 tone de fontă, 475 tone de oțel, peste .400 tone de laminate. . dintre care o bună parte o reprezintă oțelurile de calitate și profilele din oțeluri a- liate.

între căile și soluțiile tehnice, tehnologice și de natură economică, ce au permis obținerea acestor rezultate, pc prim plan se situează atingerea de către furnaliștii de la Combinatul siderurgic din Reșița. încă din 1972. a nivelului proc ducției de fontă prevăzut inițial pentru ultimul an al cincinalului. at> :Spre a susține eforturile colectivelor de muncă din principalele sectoare productive ale uzinelor, consacrate realizării și depășirii planului. conducerea centralei a acționat energic pentru efectuarea din vreme a reparațiilor capitale' și a celorlalte reparații la a- gre.gatele și utilajele de bază, în vederea funcționării lor optime, la parametrii ridicați. Astfel, in ultima perioadă din 1972,

lucrări de amploare au fost efectuate la cuptorul nr. 5 și la melanjorul de fontă de la oțelăria reși- țeană, la instalațiile aglo- meratorului de minereuri' feroase, la principalele utilaje de servire din. celelalte, secții ale combinatului din Reșița, ale- uzinelor- „Oțelul roșu'/ și „Ciocanulț'-Nădrag, finalizindui-se, I totodată, și pregătirile tehnico-ma- teriale pentru alte reparații programate.Participarea noastră la competiția pentru cele 8 milioane tone de- oțel vizează. în primul rînd. calitatea metalului cerut de economia națională. In cincinalul calității și pro- ducțiilor-record, nici nu se poate altfel.Preocupările noastre în domeniul promovării noului sînt reliefate de studiile și cerce

tările privitoare la îmbunătățirea calității oțelulpi de bandaje și discuri, prin aplicarea procedeului , de barbotare cu argon’ : ridicarea parametrilor funcționali ai cuptoarelor din oțelării, prin introducerea unor noi tipuri de arzătoare (experimentate cu bune „rezultate a-i supra reducerii duratei de elaborare ,a..șarjelor, micșorarea consumului de combustibil și materiale refractare, la unul dintre cuptoarele de mare tonaj) ; diminuarea consumului specific de metal la lingourile de 3 tone și utilizarea unui cocs-bri- chetc produs din cărbuni inferiori indigeni la furnalele de 700 mc.Concomitent, ne-am îngrijit mai mult ca ori- cînd pină acum de diversificarea sortimentală a producției. Paleta pro

duselor noi va fi extinsă prin asimilarea profilelor laminate din oțeluri aliate pentru camionul ROMAN și pentru fabricația autoturismelor, la care siderurgiștii centralei vor mai adăuga noi calități și tipo-dimensiuni de bare trase, cu caracteristici su-

ponderea oțelurilor aliate să ajungă la Combinatul siderurgic din Reșița la 8 la sută în totalul producției proprii de oțel. De a- semenea, în 1973 oțelurile carbon de calitate și slab aliate se vor situa, pe an- 'samblul centralei, la 48 lâ sută din volumul„prorperioar.e, „qe.rijțș. de . ducției, iar împreuna țu......strucțîa de mașini"; "iar mărcile de oțeluți' aliate--îdili"'a doua ,parte a anur vor reprezenta 54,•!.«.■ „sytă lui se va trece și la fabricația — în cadrul noiioțelării — a unei game largi de materiale mărunte, solicitate de modernizarea, în continuare, a transportului feroviar. Tot . in acest an vom o- nora un mai veohi deziderat al constructorilor de mașini : îmbunătățirea livrării către toți beneficiarii a laminatelor la lungimi fixe.Măsurile stabilite și a- plicate asigură condiții ca

din volumul producției. Va crește și ponderea producției de profile laminate din oțeluri aliate care, conform calculelor, va depăși 17 • la sută din structura producției laminatelor.
Ing. Constantin
SAVU
director general 
al Centralei siderurgice 
Reșița

GALAȚI
ACCELERĂM RITMUL DE EXECUȚIE 
A INVESTIȚIILOR

cu consumuri specifice reduse

Unitate de prim rang 
a metalurgiei noastre, Combinatul siderurgic de la Galați deține un rol deosebit de important în realizarea celor 8 milioane tone de oțel, în anul în care am intrat. Cît de important este acest rol se desprinde din faptul că, la sfîrșitul actualului cincinal, combinatul trebuie să dea 47 la sută din producția de oțel a țării și peste 90 Ia sulă din producția de laminate plate. în primii doi ani ai cincinalului, constructorii, de pe platforma acestui combinat au finalizat lucrări ce s-au concretizat, în principal, în asigurarea sporului de capacități pentru o producție de 300 000 tone oțel pe an, In punerea în funcțiune a unei noi fabrici de a-

glomerare, a furnalului nr. 3 de 1 700 mc, in a- sigurarea sporului de capacități pentru o producție de 710 000 tone sleburi pe an, cit și in punerea in funcțiune a laminorului de benzi la cald, o autentică premieră pe țară. Avind satisfacția acestor rezultate. colectivul nostru este conștient de faptul că putea face mai mult, că nu și-a realizat integral sarcinile trasate, respectiv, nu a fost dată in exploatare la termen prima baterie de la uzina coc- so-chimică. Evident, rămî- nerea în urmă va fi diminuată grabnic și depunem toate eforturile pentru respectarea termenului replanificat de punere în funcțiune a acestui obiectiv în anul 1973.De altfel, întreaga

noastră atenție este îndreptată spre desfășurarea in ritm susținut a lucrărilor pe șantiere, care să asigure darea in exploatare a obiectivelor prevăzute în planul de stat pe 1973 și crearea condițiilor pentru respectarea termenelor de punere în funcțiune a capacităților în anii viitori, ceea ce va permite dublarea producțiilor din prima etapă — și aceasta. pină la sfîrșitul cincinalului in curs. Avem în vedere accelerarea ritmului de execuție a lucrărilor de la oțelăria bloc nr. 2, oțelăria electrică, uzina cocso-chimică, de la laminorul slebing. în același timp, ne preocupă îndeaproape organizarea și desfășurare^ _ cît mai rațională a lucrărilor. la obiectivele noi, cu

cicluri dc execuție strinse, respectiv, furnalul nr. 4, o instalație de turnare continuă a oțelului de mare capacitate, triplarea producției de benzi la cald și dezvoltarea producției. de benzi la rece din oțel carbon și de table aliate inoxidabile. Pentru realizarea acestor sarcini ale planului de investiții acționăm in scopul perfecționării continue a organizării activității pe șantiere, prin extinderea graficelor de coordonare a execuției lucrărilor,' îmbunătățirea metodelor de programare și urmărire a producției, extinderea muncii în acord global, introducerea și generalizarea unor metode, tehnici și tehnologii moderne de execuție, folosirea deplină a forței de mun

că și a dotării tehnice și întărirea preocupării pentru calitatea lucrărilor, contribuind pe aceste căi la traducerea în viață a sarcinilor trasate ele partid, personal de tovarășul Nicolae Ceaușcscu, privind dublarea productivității muncii în ramura construcții-montaj in următorii 4—5 ani.Evident, pentru realizarea ritmică, corespunzătoare a lucrărilor de investiții și recuperarea unor întîrzieri este necesară o conjugare a eforturilor tuturor factorilor (le răspundere — minister, beneficiar, proiectant, constructor, uzinele furnizoare de utilaje tehnologice — care să dea garanții certe în vederea respectării termenelor de punere în funcțiune și creșterii e- ficienței economice în

domeniul investițiilor. Ne referim, de pildă, lâ necesitatea elaborării la timp a studiilor tehnico- economice și a proiectelor de execuție, la calitatea acestora și la a- doptarea de soluții constructive eficiente ; avem în vedere, totodată, pregătirea judicioasă a lucrărilor de investiții, în special sub raportul contractării cu termene corespunzătoare a uzinâte- lor, utilajelor tehnologice. echipamentelor și' a- paratajelor.
Ing. Ștefan
RÂDVAN 
director general 
al Trustului 
de Construcții 
și Montaje Metalurgice 
Galați

^Esențial pentru anul 1973 este să introducem in. fabricație un număr sporit de produse noi.și reproiectate, care vor reprezenta circa 10 Ia.sută din valoarea producției glotîale a centralei,. în acest , sens. încă din tfimiesfrul "IVf ai:TăriuIui '''trecut S-aii' creat condițiile. telmjOe 'pentru fâbtfearea pe scară indu®ri'ăfâ: a -buțianel6,r..'de .' f6i3âj din . oțel N 80 . și a țevilor de’ extracție N 80 și C75, pehi.ru dublarea cantității de sortimente de bare trase, de. țevi rezistente la temperaturi ridicate și de țevi din oțeluri inoxidabile, pentru sporirea de peste șapte ori a produc- ■ției de- plase sudate și de trei ori a aceleia de profile formate la rece. în ce privește capacitățile de producție, s-au urmărit, în mod deosebit, două aspecte principale. Pe de o parte, s-a luai un complex de măsuri atît în cadrul centralei noastre cît și de către Ministerul Industriei Metalurgice pentru darea în funcțiune la termen, sau cît mai devreme, a unor noi instalații, pentru atingerea grabnică și depășirea parametrilor proiectați. La ora actuală putem afirma că secția de țevi tratate termic pentru forajul de mare adincime la uzina de țevi „Republica" din București și capacitățile extinse la trăgăto- ria de oțel tare nr. 2 de la Cîmpia Turzii vor intra în funcțiune în trimestrul III a.c., deci la termen, iar secția de plase sudate de la uzina din Buzău va produce, cu două luni înainte de data stabilită prin plan. în ce privește secția de profile formate la rece de la Uzina metalurgică din Iași, aceasta nu numai -că va produce în acest-an, dar își va atinge parametrii proiectați încă din -trimestrul III a.c. Pe de altă parte, pentru capacitățile mai vechi s-a stabilit un program complex de acțiune, în vederea încărcării lor 'cît mai raționale, întreținerii și reparării la vreme, modernizării și automatizării unor ' utilaje și instalații. Așa, de pildă, automatizarea inversorului de sens la acționarea cremalierei la laminorul de 3 țoii — de la „Republica", care s-a și realizat — se va solda cu un spor de producție de 1 350 tone în acest an.Acordăm o mare atenție laturilor calitative ale activității centralei și a unităților componente. Ne obligă la aceasta, în primul rînd, sporul de 10,2 la sută al producției globale, ’ care va trebui obținut în proporție de 83 la sută pe seama creșterii productivității muncii. între căile pe care vom acționa ar fi de menționat utilizarea cu randament superior a zestrei tehnice noi, care intră în dotare în acest an, mecanizarea lucrărilor de încărcări și descărcări în depozite, precum și intensificarea procesului de instruire a lucrătorilor din domeniul întreținerii mecanice și electrice, al operațiilor pe linii tehnologice, a macaragiilor și mașiniștilor. Așadar, scontăm să utilizăm mai eficient un număr de 669

de salariați. Dar aceasta nu este decit cifră parțială, întrucît i.'.I___ Il_, L. .cele de ordin organizatoric, sînt mult numeroase, accentul punîndu-se pe valorificarea inițiativelor din fiecare secție și atelier, de la fiecare loc de muncă.Un obiectiv cei^țal-, /pejițru activitatea noastră economica îl-Coristituie în acest "an. mai mult decît oricind pină acum, reducerea consumurilor specifice. Avem sarcina să diminuăm cu 7 kg consumul de metal pe tdna de țevi, ceea ce se va concretiza într-o economie de peste 4 000 tone de metal. Ne-am propus în acest sens să valorificăm capetele de țevi, prin extindem funcționarea cere de la trăgătorie tecție și să asigurăm laminoarele de 6 țoii.amintite și alte măsuri ; important este să creăm în rindul tuturor salariaților un eurent de opinie pentru economie, pentru ca fiecare să contribuie la reducerea consumurilor de metal, de utilități.în ce privește activitatșa comercială a centralei, se poate spune că, practic, pentru semestrul I aprovizionarea tehnico-materială și desfacerea producției sînt asigurate prin contracte. Este necesar ca, pentru semestrul II 1973, cu sprijinul beneficiarilor și furnizorilor, al organelor de resort, să putem începe programarea producției cel tîrziu la 31 martie a.c. Ar mai fi o problemă nerezolvată încă. La sfîrșitul anului 1972. uzinele din cadrul centralei au rămas cu stocuri sub nivelul normat și prevăzut în balanțele materiale pentru acest an la unele sortimente de metal, din cauza depășirii planului de producție. Solicităm în această direcție un ajutor mal substanțial din partea forurilor de care depinde aprovizionarea cu metal, în scopul revenirii stocurilor la nivelul optim, aceasta fiind o condiție importantă a realizării prevederilor planului pe acest an, a devansării sarcinilor cincinalului. La rindul nostru, ne-am preocupat de perfecționarea activității comerciale, asigurînd generalizarea contractării materiei prime de bază de către centrală, pentru toate uzinele componente și extinzind contractarea centralizată a unor materiale refractare, produse lemnoase, uleiuri și carburanți. De asemenea, centrala preia, îricepînd cu semestrul II a.c., contractarea desfacerii produselor finite ale uzinei de țevi „Republica" din Capitală și uzinei „Cablul românesc" din Ploiești.

omăsurile, în special ‘t mai

tragere la rece, ;să cuptoarelor de recoa- cu atmosferă de pro- perforarea centrică la Desigur, mai pot fl

I

Ing. Ion DARAMUȘ
director de producție
Gheorghe POPA
director comercial
Centrala industrială de țevi și trefilate 
din București

Azi, pe acest șantier se mai află încă ce; care construiesc noua uzină ; dar 
in curînd, de aici va porni in (ară „oțelul de Tîrgoviște"

Uzina de oțeluri aliate din 

Tîrgoviște

Pr/n scurtarea 
termenelor - producție 

mai devremePotrivit prevederilor inițiale, U- zina de oțeluri aliate din Tîrgoviște ar trebui să dea producție în primele zile ale anului 1974. Dar oțe- larii tirgovișteni, împreună cu constructorii, animați dc dorința fierbinte de a contribui chiar din anul 1973 la realizarea celor 8 milioane tone oțel, au stabilit măsuri judicioase pentru scurtarea termenelor de punere în funcțiune. La primul cuptor electric — ne-a informat tovarășul MIRCEA CIORAPCIU, in- ginerjșef al uzinei — termenul de punere în funcțiune va fi scurtat cu 4 luni, iar la cel de-al doilea cuptor, cu 5 luni. în prezent, oțelării studiază posibilitatea ca, la cel de-al treilea cuptor, termenul de punere

în funcțiune să fie redus cu 8 luni. Concomitent s-a hotărît ca fabrica de var, anexă indispensabilă oțe- lăriei, să fie dată in exploatare cu 8 luni mai devreme. în. scopul urgentării lucrărilor de dare în funcțiune a primelor capacități de producție, pe șantier se confecționează construcțiile metalice necesare platformei siderurgice a Tîrgoviștei.
„Industria sîrmei" din Cîm

pia Turzii

Oțeluri speciale 
in cantități sporiteNe răspunde ing. ALEXANDRU 

LIȘCAN, șeful secției oțelârie ; Comparativ cu anul trecut, vom produce în plus circa 2 100 de tone oțel. Este, desigur, o picătură mică in marele fluviu de oțel al țârii dar, totodată, foarte prețioasă. De ce ? întrucît vom produce, în principal, ' oțeluri speciale. La peste 78

la sută din totalul producției se ridică ponderea oțelurilor aliate și inait aliate ce vor fi livrate industriei constructoare de mașini. Vom continua fabricarea celor 13 mărci de oțeluri speciale realizate în anul trecut, printre care cele pentru autoturismul „Dacia" 1 300 și autocamionul ROMAN. Vom a- simila încă 10 mărci noi de oțeluri inoxidabile și refractare, de care e- conomia are atita nevoie. încă in această lună vom obține un oțel pentru fabricarea paletelor la turbinele ce se construiesc de Uzina de mașini grele București.
Uzina metalurgică din lași

Ritmuri de producție 
mai înalteColectivul uzinei este ferm hotă.- rit să realizeze cincinalul în 4 ani și jumătate — ne-a spus inginerul 

EUGEN AVRAM, secretarul comi

tetului de partid pe uzină. Sîntem preocupați să menținem un înalt ritm de muncă în toate secțiile, pentru ca sarcinile sporite cu 8 la sută la țevi și profile din 1973 să poată fi realizate Întocmai. Dar nu oricum. Metalurgiștii noștri acționează de pe acum în așa fel incit țevile și profilele să fie fabricate cu cele mai mici consumuri specifice de metal. în primele zile de lucru, tona de țeavă a fost realizată din 1 096 kg bandă, față de 1 098 kg, indice atins in anul trecut. Sarcina este ca în anul acesta să se obțină tona de țeavă finită din 1 094 kg metal, tona de profile din 1 093 kg, iar zincarea unei tone de țeavă să se facă cu numai 101 kg zinc. Pentru aceasta, colectivul a trecut Ia extinderea laminării la toleranțe negative a întregii producții de țevi reduse, modificarea tehnologiilor de laminare prin reproiectarea tuturor calibrelor de pe reductorul alungi- tor, prelucrarea cilindrilor de laminare din fontă după o nouă tehnologie, iar în secția de profile se Va aplica optimizarea fișierii benzilor, •pentru diminuarea la maximum a pierderilor de metal.

Uzina „Laminorul'’ din 

Brăila .

Buna organizare 
este hotăritoareInterlocutor : tovarășul IONEL 

BRATU. secretarul comitetului de partid din uzină, care ne-a spus : La finele anului trecut au avut loc revizii generale și amănunțite la cele două laminoare și în celelalte secții de producție ; echipe de lăcătuși, electricieni și zidari au executat reparații la cuptoare, la canalele de fugă, paturile de răcire, conductele de apă, la transportoare ș.a., pentru ca toate aceste instalații să funcționeze în 1973 cu maximum de randament. Am mai luat și alte măsuri : am asigurat materia primă necesară, laminoarelor, am întocmit, cu o lună mai devreme, programele- cadru, ne-am organizat mai bine munca. Rezultatul ? încă din primele zile de muncă ale noului an s-au obțiilut importante depășiri de plan.

%25e2%2580%259eSC%25c3%258eNTF.IT
pehi.ru
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Diploma de bacalaureat — cu carnet de muncitor calificat

Menirea școlii de a defini profilul
profesional al (mărului

Școlii, ca principală instituție de pregătire și educare a tinerei generații, ii revine — în societatea noastră socialistă — un rol activ în procesul de profilare profesională a fiecărei promoții de absolvenți. Aceștia, incă de pe băncile școlii, pe lingă însușirea noțiunilor de cultură generală, a fenomenelor și legilor fundamentale ale naturii și societății, trebuie să-și formeze deprinderi practice, de muncă productivă, în vederea integrării cu mai multă ușurință în vasta operă constructivă a țării. în acest context, introducerea în școala de cultură generală a obiectului „Pregătirea tchnico-productivă" are o mare importanță.Problema care se pune cu acuitate în prezent este ca pregătirea practică să se facă în strinsă legătură cu cerințele dezvoltării social-economice a tării, să cuprindă forme și modalități de lucru active, care să permită tinerilor familiarizarea cu principiile de bază ale meseriilor și profesiunilor, în mod deosebit, trebuie să avem în vedere eficiența acestei activități, care poate fi evaluată în dublu sens : individual — ce va ști să facă tînărul, cu ce „se va alege" la încheierea ciclului școlar — și social — cum va putea utiliza societatea pregătirea profesională a absolvenților școlii de cultură generală.Hotărîrea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. privind patronarea școlilor de către unitățile economice și înființarea atelierelor-școală în învățământul general si liceal ne-a călăuzit în definitivarea organizării activității tehnico-productive a elevilor. Preocuparea comitetului municipal de partid și a comitetului executiv al consiliului popular municipal, corelată cu înțelegerea din partea unităților economice a sarcinilor ce le revin în pregătirea practică a elevilor, a dus la obținerea unor rezultate pozitive. Astfel, în municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, toate școlile generale au ateliere unde elevii își desfășoară practica ; la Școala generală nr. 5, Trustul de construcții a construit un atelier nou, cu două hale de lucru, cu magazie și grupuri sociale ; Direcția mecano-eneirgetică din cadrul Grupului industrial de petrochimie Borzești a realizat, pentru cele două licee pe care le patronează, un atelier cu 4 secții. Dacă mai subliniem și grija pentru dotarea școlilor cu mașini și •unelte de muncă putem afirma că atelierele-școală asigură loouri de muncă și condiții acceptabile de lucru pentru toți elevii din oraș.Cil acestea însă problema nu este definitiv rezolvată. Trebuie gindit cu seriozitate și răspundere profilul ate
lierelor, respectiv -al ■ meseriilor pe care le deprind elevii, conținutul ac
tivității productive, modalitatea ates
tării profesionale la sfîrșitul anilor de școală, tocmai pentru a înlesnii absolvenților angajarea în producție. Pentru a cunoaște mai bine modul în care trebuie să acționăm în , aceste direcții’, cu sprijinul Institutului de cercetări pedagogice din București, consiliul popular al municipiului, prin Inspectoratul școlar al județului Bacău și Casa corpului didactic, a Întreprins un amplu studiu privind condițiile de muncă în atelierele-școală. relația dintre scoală șî întreprinderea care o patronează, dinamica tortei de muncă în perspec
tiva dezvoltării economico-sociale a municipiului. Constatările, soluțiile, concluziile acestui studiu au făcut obiectul comunicărilor prezentate cu ocazia unui

Două din 
căutat să 
noastră. în 
activitatea tehnico-productivă a ele
vilor trebuie să fie organizată în 
rectă și strinsă concordantă cu 
rințele economice, în genere, șî

simpozion.concluziile studiului am le aplicăm in acțiunea primul rînd, faptul- că

cele locale, în special. Altfel spus, în organizarea practicii elevilor și in amenajarea atelierelor-școală trebuie pornit nu de la ce se poate „încropi" la un moment dat, ci de la cerințe economico-sociale reale, de moment și de perspectivă. Pentru anul în curs am lărgit sfera meseriilor in care se inițiază e- levii școlilor generale și liceelor, iar repartizarea lor la o meserie' ori alta (în mod special pentru licee) s-a făcut pe baza opțiunilor elevi- . lor. dar și în funcție de cerințele de forță de muncă calificată ale platformei noastre industriale (operator chimist, mecanic A.M.A..auto, bobinator, lăcătuș mecanic, senator tehnic etc.). Este demn remarcat că și multe eleve au tat pentru astfel de meserii. In cest mod. întreprinderile sîntdirect cointeresate în a sprijini școlile. știind că elevii pe care-i îndrumă la primii pași în deveni curînd propriii tori.Relevarea faptului rientează în număr unele meserii care viata economică șicadrele calificate (zidar, dulgher, fierar betonist. sobar, tinichigiu etc.), a determinat școlile și întreprinderile de profil să direcționeze mai precis activitatea de orientare profesională a elevilor, prin popularizarea largă a specificului nou. modern al meseriilor, prin organizarea mai a- tentă a practicii elevilor domenii.A doua concluzie care nut atenția se referă laactivității practice-productive, perienta conturată în orașul nostru și rezultatele studiului amintit ne îndreptățesc să susținem punctul de vedere exprimat în discuția inițiată de „Scîntcia". anume ca pregătirea practică din liceu să se încheie prin- tr-un atestat de calificare, iar activitatea practică productivă a elevilor din școala generală să fie avută în vedere în pregătirea lor profesională

mecanic de- de op- 
a- mai

meserîe vor lor munci-elevii se o-căinsuficient spre au pondere în în care lipsesc

în acestene-a reți- finalizarca Ex-

poate fi atestată, pentru liceului, de un. document bază de examen, elibe- cu diploma de bacalau- la clasele

ulterioară. Considerăm că școala generală și liceul — printr-o organizare rațională a activității tehrrico- productive, pe baza unei programe bine stabilite — pot realiza, cu sprijinul întreprinderilor, o orientare corespunzătoare a elevilor intr-o meserie utilă. Lucrînd sub directa îndrumare a unor specialiști si cadre didactice calificate, tinerii pot do- bîndi. in timpul studiilor liceale, pregătirea necesară pentru a se integra în producție, iar absolvenții școlii generale de 10 ani pot să-și însușească asemenea cunoștințe și deprinderi îneît. în foarte scurt timp, să ajungă la o bună calificare la locul de muncă. Orientarea în meseria aleasă absolvenții obținut pe rat o datăreat. în aceste condiții.V—VIII activitatea tehnico-producll- vă ar trebui să urmărească formarea de abilități, priceperi, deprinderi de mînuire a uneltelor de muncă — într-un cuvînt „A.B.C.-ul producției" ; iar la clasele IX—X și anii I—IV de liceu să se axeze pe însușirea unei meserii. în plus, ar fi u- til ca practica din atelierul-școală să fie completată cu lucru direct in a- telierele și laboratoarele întreprinderilor (două săptămîni pe trimestru și la sfirșitu] anului școlar, eventual în perioada vacantei).Răspunzînd exigentelor tot mai înalte pe care societatea noastră le formulează fată de învătămînt. finind cont de solicitările multiple ale economiei naționale, ale dezvoltării social-economice pe plan local, a- vem datoria să ne ocupăm constant de pregătirea practică a tineretului școlar, adueîndu-i permanent îmbunătățirile și corectivele cerute de viață.

Alimentată de inegalitatea, de nedreptățile sociale de pe pămîntul brazilian, .tema justițiară este larg răspindită, atît in literatura populară, cit și în cea cultă — după cum încrederea în superioritatea inimii curate și a minții agere a omului simplu asupra seniorului încrezut și fanfaron sau a preotului /ipocrit, face ca protestul social să îmbrace nu o dată haina farsei, O farsă, pusă la cale, bineînțeles, cu succes, cu efect salutar, de cel dinții : săracul cu „firea tare, mult îndurătoare și aspră" care „își bate joc măcar astfel de cei ne- toți". ,Cum o sugerează și. titlul, „Testamentul cîinelui" este o farsă și incă una burlescă. Ea s-a născut pe pă- mintul Braziliei, „sub condeiul unui scriitor contemporan receptiv la arta, temele și modalitățile predilecte poporului său. Confirmînd justețea unei observații ca aceea că „în centrul teatrului brazilian se află nu atit o- mul propriu-zis, cit societatea cu tipurile ei, cu evenimentele și obiceiurile epocii", piesa sus-amintită este centrată în jurul încurcăturilor dezlănțuite și apoi a peripețiilor traversate de doi eroi populari, figuri de picaro brazilieni. Mai intii Juao Grilo, pe cit de ager și inventiv, pe atît de vindicativ, apoi Chico, mai poet și mai fantast, dar și mai naiv, mai lipsit de spirit practic — care de altfel nu odată plătește oalele sparte de prietenul său Grilo;...Generos un moment, Juao Grilo va încerca să obțină binecuvintarea preotului pentru Clinele muribund al stâpînei sale. Izbindu-se de un refuz, Grilo va sugera perspectiva unei bogate recompense, în virtutea „testamentului" lăsat pasă-mi-te de cîine, celui care ii va da binecuvintarea finală- Ideea va da roade. Preotul va prohodi după tipic cîinele defunct. Atras de „moștenire" insuși episcopul va găsi un paragraf de lege care să justifice actul profanator. O primă minciună va declanșa în „boule de

' neige" suita celorlalte și va determina prin noi și noi situații, încriminarea,' rînd pe rind, a avariției și corupției clerului — mărunt și înalt — a credulității prostești și megalomaniei ridicole a unor bogați proprietari. Juao Grilo și Chico vor fi stă- pîniți de marea plăcere de a nu se lăsa descoperiți, de a nu se da în-

rale și „demascările" ca atare — de mult făcute, că aciditatea satirică, cită există, este, în parte, neutralizată către finalul piesei.Resursele de invenție comică ale dramaturgului, ca și capacitatea sa de valorificare originală a situațiilor preluate din tezaurul folcloric nu par a fi inepuizabile. De asemenea, gama
„ Testamentul cîinelui" 

de ARIANO SUASSUNA 
LA TEATRUL MIC

Cronica dramatică

frinți, de a inventa noi și noi „răzbunări". Și singurele lor momente de „odihnă" vor fi cele ale comentariilor ritmate ș.i cintate și ale dansurilor în ritm de cha-cha. Școala și gustul vechilor moralități păstrate in Brazilia fertilizează și această scriere a lui Ariano Suâssuna : o parte dintre eroi vor ajunge pe tărimul celălalt, vor trece printr-o „judecată". Numai că pentru Grilo această judecată-paro- dică nu va fi „de apoi". Dimpotrivă, asemenea . „năzdrăvanilor" de pretutindeni, Grilo va reveni printre muritori, cu singura condiție de a nu mai încurca „situațiile" de pe pămint.Nu putem totuși să nu facem observația că forța satirică a „Testamentului cîinelui" e relativ redusă, că obiectivele vizate sînt cam gene

efectelor comice utilizate este res- trînsă. Aceasta explică de ce montarea bucureșteană la care ne vom referi rămîne o realizare artistică relativ modestă.Spectacolul Teatrului Mic (scenografia și costumele : Adriana Leones- cu ; muzica : Ștefan Zorzor) situează inspirăt, cu fantezie, farsa, într-un cadru de circ, într-o atmosferă de fiesta, de carnaval în care oamenii intră cu plăcere — plăcerea de a juca și de a da lecții prin joc — în veșminte de marionete (costumele în culori tari, violente, contrastante, sugerează ideea de „reprezentație", contribuind la un anume efect de distanțare către care sînt îndrumați și interpreții diferitelor partituri).Jocul actorilor (regia : Sorana Co-

roamă) e vioi, amuzant. întîlnim alături de compoziții plăcute, pline de nerv, previzibile in evoluția actorilor (D. Furdui, Ion Ciprian, Magda Popovici, Andrei Codarcea, Jeana Gorea, Dinu Ianculescu, C. Dinescu etc) altele surprinzătoare (C. Codres- cu, Severino — un tîlhar plingăreț, greoi, răgușit , pină la a .vorbi in șoaptă, eu o miopie duioasă ; un asasin feroce cu aparență de victimă).Se dezvoltă, nu numai comicul situațiilor, ci și umorul verbal (mijloacele predilecte fiind : jocul de cuvinte, cezura pusă aiurea etc). Se accentuează farsele logice etc. Replicile sînt rostite cu nerv, cu adresă. Strădania de îmbogățire a posibilităților textului, risipa de talent și e- nergie a actorilor sint incontestabile și merită elogiul spectatorului. Spectacolul păstrează însă o notă forțată; nu are spontaneitatea, nervul necesar.. Efortul de elaborare nu reușește să dea impresia unei explozii de primitivism temperamental, de prospețime comică, de disponibilitate și plăcere ludică autentică care ar mai fi înviorat textul, ar fi apropiat mai mult spectacolul de un spectacol popular. Iar cum Teatrul Mic are excelente cadre actoricești, antrenate într-o altă direcție de interpretare avem temeiuri de nedumerire asupra rațiunii includerii „Testamentului cîinelui" pe afișul său, cu atit mai mult, cu cit ne amintim că aici s-a jucat Camil Petrescu și Paul Everac, Mrozec și Miller. De altfel, ținînd seama de problemele vitale cu care . este confruntat continentul sud-ame- rican, de mulțimea operelor de realism grav sau mușcător satiric care apar în această zonă a lumii — „Testamentul cîinelui" — satiră cam simplistă — nu credem că era îndreptățită la prioritate în reprezentarea pe scenele noastre, alte lucrări ale dramaturgiei sud-americane și chiar ale ■ autorului piesei discutate meritînd să rețină atenția.
Natalia STANCU

Valerian GHINEȚ 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Știri culturale
Primul turneu din acest an între

prins peste hotare de o formație mu
zicală românească : cunoscutul an
samblu cameral „Musica nova", con
dus de pianista Hilda Jerea, este, 
incepind din 7 ianuarie, oaspete al 
publicului sovietic. Timp de zece zile, 
membrii formației vor prezenta la 
Tbilisi, Baku și in alte orașe din 
Caucaz o serie de concerte pentru 
care a pregătit un unic program, cu- 
prinzind cvartete de Olivier Messiaen 
și Aaron Copland, precum și o piesă 
românească — „Invocare" de Tiberiu 
Olah.

AO reintilnire cu un apreciat grup 
vocal de culoare : „Golden Gate 
Quartet" din S.U.A. Posesori ai unui 
Simț muzical evident și ai unui stil 
original, membrii grupului vor inter-, 
preta, in cadrul mai multor concerte, 
pe lingă celebrele .,negro spirituals" 
și alte genuri de cîntece aparținind 
folclorului negru.

(Urmare din pag. I)Trec în revistă compendiul publicat de Almanahul „Scînteia" — 1972 și, oprindu-mă la pagina rezervată Giurgiului, constat că nici aceasta nu mai corespunde. între timp, orașul a ajuns la 50 000 locuitori și industria lui, în plină expansiune, a căpătat puteri noi : chiar la poarta orașului, în dreapta șoselei care vine dinspre • București, a apărut „Dunăreană", unul dintre cele mai mari combinate textile din țară, 5 000 de locuri de muncă pentru fetele Giurgiului, o zecime din populația orașului, 55 milioane de metri de țesături fine cu care s-ar putea înconjura de vreo treisprezece ori hotarele României. Iar pe stingă șoselei, către Dunăre, acolo unde locul poartă numele de Malul Roșu, se croiește vatră unui uriaș combinat pentru prelucrarea cenușilor piritice, al treilea ca mărime din lume, care va transplanta in Giurgiu tehnica superioară a ultimului sfert de veac dinaintea anului 2000.Către locul acesta mergem ca spre un simbolic punct de retrospec- ție asupra ființei contemporane a Giurgiului, la întilnirea cu viitorul.— Implantarea acestui mare com- , binat aici, Ța Giurgiu, ne spune tovarășul ' Vasilș Trpnaru, primarul municipiului, are ' b dublă rațiune: pe de o parte necesitatea valorificării unui important deșeu ai combinatelor chimice — cenușile piritice foarte bogate în fier și metale neferoase al căror procedeu de extragere n-a fost descoperit de lumea tehnică ' *...........................pe de dicării înalt grad de civilizație materială și spirituală. în viitorii 20 de ani. populația Giurgiului se va dubla, dar a- cesta nu va fi decît efectul industrializării vechii așezări de pe Dunăre a cărei reconstrucție și sistematizare se află în plină desfășurare., în actualul cincinal volumul industriei giurgiuvene cunoaște o creștere de 366 la sută, deci, putem spune că, în 1975, ea va fi de aproape 4 ori mai mare decît în 1969.Inginerul comunist Ștefan Pușcașu abia „bate" muchia celor 40 de ani și spune cu, mîndrie că este primul salariat al viitorului combinat.— Aici punem bâtele uneia din primele mari industrii care folosesc materia poluantă a combinatelor chimice. Cenușile piritice constituie pentru ele un debușeu incomod ștrîns în' halde uriașe care „mănincă" în fiecare an cite șapte hectare de pămint. Pentru noi ele sînt un minereu prețios, din care va trebui să

decît în ultimii ani — iar, altă parte, necesitatea ri- tuturor zonelor țării la un

scoatem fier. arsen, acid sulfuric, cupru, plumb, zinc și chiar aur și argint. Aur la Giurgiu, i sună paradoxal, dar cenușile piritice, această ' adevărată pacoste pentru mediul înconjurător, constituie o imensă bogăție a cărei valorificare complexă devine deosebit de rentabilă. Deocamdată, estimăm aurul cenușiu, din tineretul giurgiuvean, care, peste doi-trei ani, va trebui să stăpînească la perfecție procesele tehnologice cu un inalt grad de automatizare de pe această mare platformă industrială.Intr-adevăr, în fiecare vineri după-amiază, Ștefan Pușcașu și' specialiștii săi examinează potențialul nivelului local pentru recrutarea de cadre. Vin tineri absolvenți de licee și de școli profesionale, adolescenți care abia optează pentru o specialitate, încrezători, visători, gata să pornească spre alte școli de calificare și uzine din țară cu profiluri și tehnologii apropiate de cele care vor fi aplicate in combinatul de la Giurgiu. Cei dintîi țăruși se bateau in luna mai, anul trecut, iar in iunie porneau spre școlarizare primele sute de tineri care încheiaseră contracte de muncă pe cinci ani cu o uzină aflată atunci numai pe plan- . șele proiectanților.La. Malul Roșu, pe malul brațului dunărean Ara, deasupra unei vetre umâne/dătind din paleoliticul superior (ale cărei urme au fost studiate de profesorii localnici Gh. Radulescu și V. lonescu), se înalță dimineața de mîine a Giurgiului.
★Cu opt ani în urmă, asistind la tocmeala unor specialiști bucureșteni care cam dădeau din colț'în colț, e- vitînd să accepte un transfer la Giurgiu, comunistul Gabriel Martin s-a oferit singur să vină aici, pentru numai șase luni, și să pună pe picioare o nouă ramură de producție. Au trecut acele șase luni, a trecut un an, apoi altul, și acum, Ia opt ani de la sosire, omul se socoa- te băștinaș, îndrăgostit de unitatea pe care o conduce : întreprinderea de betoane precomprimate „Duna- ris". îl întreb dacă ar mai vrea să plece. îmi răspunde expunîndu-mi planurile de dezvoltare a întreprinderii. în timpul unui schimb de noapte vizităm împreună liniile tehnolo- ' gice ale întreprinderii.Meșterii Iui îmi apar ca niște brutari de piatră închegată care folosesc drept aluat zestrea de material de pe fundul Dunării scos de drăgi puternice și cărat de șlepuri și benzi transportoare, iar drept măduvă,. sîrma de oțel special produsă de Cîmpia Turzii. „Pîinea" aceasta, în care timpul își poate sfărima din-

adnotări • adnotări • adnotări • adnotări •adnotări •adnotări

Recompensa
tinerelor talenteîmplinirea unui sfert de veac de la proclamarea republicii a constituit nu numai prilejul încheierii unor rodnice bilanțuri în toate domeniile vieții sociale, ci și un prilej propice de încununare a strădaniilor tinerei generații de scriitori care și-au dedicat scrisul noilor realități ale patriei, evenimentelor și transformărilor înnoitoare care au loc în cadrul societății noastre socialiste.Sub acest semn se înscriu și premiile decernate recent de Secretariatul Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist. Juriul format- din oameni de artă și cultură, poeți, prozatori, critici etc, a atribuit premii următoarelor lucrări social- politice pentru tineret :File din istoria U.T.C. (Editura politică, București, 1971) de C. Bărbulescu, FI. Dragne, C. Mocanu, C. Pet- culescu, Al. Șiperco, N. Tue, ca primă contribuție la cunoașterea istoriei organizației revoluționare a tinerelului din țara noastră.i Tinerii (Editura politică, București, 1971) de Zăinescu.Un univers într-o (volumul II, Editura . că, București, 1971), coordonatorul volumului — Carol Roman.De asemenea, s-au mai atribuit următoarele premii:• POEZIE : „Istoria unei secunde" . (Editura „Cartea românească", București,V . _ _ -__ _

A. I.
carte politi-

1972) de Adrian Păunescu ; Inginarea lumii (Editura „Albatros", București, 1972) de Gabriela Melinescu ; Kreise uins Unvollendete (Editura tineretului, București, 1969), de Frieder Schuller.• PROZA : Catedrala (E- ditțira pentru literatură, București, 1969) de Virgil Duda ; Coborînd spre nord- vest (Editura Dacia, Cluj, 1972) de Vasile Sălăjan ; t)llo, dobszo, harang (Editura tineretului, București, 1969) de Szilăgyi Istvăn.• Reportaj : Țara Lotrului (Editura Eminescu, București, 1972) de Valentin IIossu-Longin.• CRITICA ȘI ISTORIE LITERARA : Avangardismul poetic românesc (Editura pentru .-literatură, București, 1969) de Ion Pop.• LITERATURA ȘTIIN- ȚIFICO-FANTASTICĂ: Vocile vikingilor (Editura Albatros, București, 1970) de Voicu Bugariu.Inițiativa Secretariatului C.C. al U.T.C. de a decerna asemenea premii — aflate acum la cea de-a Il-a ediție — este menită să încurajeze și să stimuleze în viitor noi creații literare de certă valoare semnate de tineri scriitori. Avînd în vedere diversele domenii manifestare artistică merita poate să fie diată posibilitatea evidențierii in continuare și a lucrărilor valoroase de artă plastică, teatru, mu-

zicale, filmelor și spectacolelor pentru tineret etc. realizate de tineri creatori. Astfel, organizația U.T.C. va stimula și mai mult a- propierea creatorilor de artă de viața și problema-
tica bogată, complexă a tinerelor generații, realizarea unor opere artistice menite să sprijine vastul proces de formare și afir- ■ mare comunistă a tineretului.

G. C

Marginalii la un dicționar

de ar stu-

Dicționarul de estetică 
generală, apărut sub egida Editurii politice, este rezultatul eforturilor și al colaborării a 26 de autori, specialiști în filozofie, so- ' ciologie, pedagogie, cinematografie, istoria artelor plastice și muzicii, critici literari și, desigur, esteticieni.Dicționarul constituie o primă lucrare de acest gen pe plan național și, se pare, și pe plan mondial. întreprindere cu atît mai dificilă cu cit estetica însăși constituită ca disciplină specifică pe la mijlocul secolului al XVIII-lea. are și azi un domeniu necristalizat deplin, destul de adesea preocupările de estetică fiind derivarea unei alte activități.Desigur, dimensiunile reduse ale volumului care au permis cuprinderea a circa 800 de termeni i-au con- strîns pe autori să selecteze cu rigoare materialul vast al terminologiei, să lase la o parte multe nume de personalități marcante preocupate de estetică. Oricum, resimțim lipsa din Dicționar a unor articole despre Michel Angelo, Dante, Pirandello, Cocteau care, incontestabil, au exercitat o influență notabilă în istoria

esteticii, ca și lipsa unor noțiuni de circulație, obișnuite azi : eseu, stochastic etc. Există Și o disproporție între spațiile acordate diferitelor domenii, muzica și artele plastice fiind văduvite din acest punct de vedere. De asemenea, ar fi de dorit la o nouă ediție un plus de atenție în alcătuirea articolelor referitoare la aceste două arte. A- deseori simțim efectele rezumării unor definiții anterioare, incluse în alte dicționare și poate tocmai de aceea apare mai puțin izbu-

tită definirea unor , curente.Conținînd formulări concentrate, comprimate chiar, potrivit imperativelor unui dicționar de proporții re- strinse, beneficiind de varietate în expunere conform particularităților stilistice ale autorilor ce au colaborat la această lucrare. Dicționarul de estetică generală — prețios și util instrument de lucru — exprimă rezultatul unor eforturi meritorii cărora li se cuvin deopotrivă salutul și mulțumirea lectorului.Și, dacă o expresiespirit afirmă că dicționarele au privilegiul de a fi incomplete, ideea este cu atît. mai mult valabilă pentru această primă e- diție a D.E.G. pe care colegiul de redacție, cum notează în prefață, o întrevede perfectabilă, cu ajutorul tuturor, la edițiile următoare.
Dorana 
COȘOVEANU

ca Valentin și Ștefan Gheorghiu, Dan Iordăchescu, Ludovic Spiess, Varujan Cosighian, Dan Grigore, Silvia Marcovici, Gheorghe Crăsnaru, Alexandrina Zor- leanu și mulți, mulți- alții. Din rîndul prezențelor străine, în adevăr memorabile, voi menționa că unii interpreți — puțini la număr — au mai fost, între timp, oaspeți ai sălilor noastre de concert, iar alții vor trebui să fie rechemați în stagiunile următoare, alături de acei tineri muzicieni care ne-aude .

Abstractizarea...
nimicului

ții, aburește in forme cilindrice sau dreptunghiulare, în piloni uriași pentru poduri de mare rezistentă sau în traverse de cale ferată, menite să ne cruțe pădurile de. fag și stejar, pe care le-am tot culcat pe sub șinele de cale ferată. Se lucrează zi și noapte, sub cerul liber, căci aici vremea este învățată să respecte cuvintul trăinicie și durabilitatea trudei omului. Am mers la Porțile de Fier pe podurile susținute de pilonii fabricați aici, am văzut Tîrgoviștea înălțîndu-și acces spre .noua ei platformă trială pe stilpii de susținere de Giurgiu.Oamenii „Dunarisului" — ție de cuvinte între Dunăre tros, creată chiar de ei, pentru da o marcă de prestigiu produselor lor — au pornit în 1964 .de Ia un simplu atelier de betoane simple care fabrica borduri de trotuare. Apoi au deprins arta producerii betoanelor precomprimate — căci meseria lor este o artă — și s-au calificat odată cu creșterea tehnicității întreprinderii lor.— Toate liniile tehnologice de care dispunem — îmi spune Gabriel Martin — sint creația gîndirii cadrelor din întreprindere'și o bună parte din ele au fost executate prin aut.o- dotare.Unul dintre zecile de inovatori ’giurgiuveni este comunistul Ion Ne- greanu, brigadier, autor a peste 80 de inovații aplicate in producție. Spirit iscoditor, stăpinit de o curiozitate tehnică nepotolită. Privin- du-1 și amintindu-mi de zeci și sute de semeni ai lui, pe care i-am ip- tîlnit in munca mea de reporter, nu pot să nu mă întreb, ce ar fi ajuns astfel de oameni și cum și-ar fi putut fructifica marea lor capacitate de creație, fără stimulul moral și material acordat de socialism ?
★Pe șantierele navale ale Giurgiului— de pe a căror cale au pornit peapele României, in anii republicii, peste 500 de nave, din care 350* autopropulsate — sint condensate in micro toate compartimentele unei mari industrii navale. In felul acesta, navaliștii dunăreni de la Giurgiu posedă o școală completă, furni- zind cadre marilor șantiere de la Oltenița, Galați și Constanța. Absolut tot ce intră în componența unei nave, cu excepția motoarelor, se modelează și se execută aici. *Comunistul Stelian Iancu, deputat in Marea Adunare Națională, îmi explică prin date elocvente că, în ultimii zece ani producția șantierului a crescut de cinci ori, sporurile obtinindu-se in principal prin mărirea productivității muncii.— Exigențele față de noi inșine au cunoscut un adevărat salt,' șantierul s-a extins, am trecut la fabricarea unor nave destinate exportului. în viitorul cincinal, producția de nave a Giurgiului se va dubla....Giurgiu. Oraș de margine, într-o tară care, astăzi, nu 'mai cunoaște noțiunea de „periferic". Pretutindeni, în acest municipiu ambiționat să-și înscrie numele în rindul celor mai înfloritoare orașe românești, mi s-a vorbit despre principalul iz- vor_ de forță al tuturor prefacerilor și. înnoirilor din străvechea vatră dunăreană : comuniștii. Ca pretutindeni in țară, ei sînt dimensiunea prezentului și a viitorului, căci in cumpăna bărbăției lor — așa cum spunea Viteazul la porțile Giurgiului— atîrnă azi destinele tării, mindria și viitorul ei.

căile de indus- trimișiasocia- și Is- a

I

Nicolae Coban, semnatarul unui recent volum de poeme intitulate „In memoria substanței" își propune să ne dezvăluie — prin intermediul versului — „esența lucrurilor". Intenția sa de a filozofa pe această temă, de a-și explica universul și existența omului, de a-1 situa într-un context cosmic poate fi, desigur, reținută ; există, de asemenea, în unele din poemele sale, un timbru aparte, reluat ca o permanentă interogație, care conferă volumului un caracter unitar al imaginii.Din păcate, această perspectivă lirică este insuficient slujită pe planul ideilor : acestea sînt împinse spre o conceptualizare excesivă, pînă la us- . căciune, datorită aglomerărilor de abstracțiuni. Din acest punct de vedere, volumul ne apare ca o înșiruire de enunțări reci, pur constatative, rezumate Ia intenții, dar nu și generatoare de emoții, tem / undeva deva nori / și cer / toate absolut" („Mi vecia"). Asupra de această factură un sentiment de a omului la nimic

încă de acolo, nimic f și totuși ceva / care există în nimici"), o „spaimă" ne justificată în fața universului. Asemenea versuri, departe de a ne conferi acea plenitudine și încredere specifice viziunii noastre poetice și cintate de marii poeți ai lumii, invită la resemnare, ia nonacțiune.Uneori autorul pare că se simte dator să transforme dialogul său cu substanța într-o perorație intelectua- listă, de o logică forțată, sufocînd și dizolvînd lent meditația lirică — incoerentă, fără cap și fără coadă, în ciuda tuturor semnelor de exclamare și majusculelor cu care își susține litania „cosmogonică" : „Poate nu știu / poate nu știu nici eu / dar... există un — acolo (...) substanțele. — gest / și gestul — substanță / și Ia un Ioc, CEVA / și CINEVA !...“ („E întuneric ! Un întuneric mineral") Prezența acestui indefinisabil „ceva", mistuit de tenebre, relevă limitarea universului la o mare de umbre și întuneric. Vrînd să ne comunice. totul despre materie, poetul nu ne comunică adesea nimic.

vizitat deja. Mă refer la soliști de notorietate ca Li Min- cean (R. P. Chineză). Mihail Voskresenski, Dmitri Paperno, Nina Beilinia, D.Claire

Laureații
in sala de concertsfîrșit, o inițiase lăsa de mult după a-Iată, în tivă care timp așteptată : proape un deceniu și jumătate de la deschiderea primei ediții a Concursului internațional Enescu" noastră, Agenția presariat țiat —. i lei stagiuni — un ciclu de concerte menite a readuce în atenția publicului nos-

„George radioteleviziunea în colaborare cu Română de Im- t Artistic, au ini- în mijlocul actua-

tru realizările interpretative actuale ale foștilor laureați ai acestui concurs de mare prestigiu internațional.Este drept, numeroși dintre laureații acestei pre-, tențioase competiții — in special din rindurile artiștilor. români — ne sint bine cunoscuți ; mulți dintre ei s-au impus în viața muzicală a țării și peste hotare. Mă refer la artiști

Alexeev (U.R.S.S.),Andre Gorog, Serge Blanc (Franța), (Grecia) și laureați ai ternaționalau dobîndit un real prestigiu pe multe dintre scenele europene. Iar faptul că primul concert al acestei serii de manifestări — concert desfășurat în compania Orchestrei de Studio a Radioteleviziunii Române, conduse de Carol Litvin — a adus un impresionant succes celor doi soliști, violonistului Ștefan Ruha și pianistului canadian Mak McCray, ne demonstrează că acțiunea organizării a- cestei serii de concerte este în adevăr valoroasă și utilă în contextul vieții noastre concertistice, că ea merită a fi continuată în mod consecvent, cu deosebită atenție.

BalzaAgnes alții care — ca concursului in- „G. Enescu" —

Dumitru AVAKIAN

„Sîn- pulbere, un- gaze selecte concasate in spus că poeziilor plutește reducere („Sint
s-a

G. CUIBUȘ
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Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTI
Am fost foarte mișcat de felicitările și urările pe care Excelența 

Voastră a binevoit să mi le adreseze cu ocazia preluării funcției de pre
ședinte al Confederației Elvețiene.

Vă mulțumesc profund penti-u amabilul mesaj și, la rîndul- meu, vă 
doresc fericire dumneavoastră și poporului român.

Președintele 
Confederației Elvețiene

ROGER BONVIN

•' SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

HANDBAL POST-SCRIPTUM LA UN TITLU MONDIAL

A apărut nr. ’1/1973 al revistei

„ERA SOCIALISTĂ"Sumarul se deschide cu editorialul : „înfăptuiri trainice, perspective mobilizatoare". In continuare, revista publică articolele : „Perfecționarea cadrului organizatoric al democrației socialiste" de GHEORGHE STOICA ; „Cu privire la evoluția structurii sociale a societății noastre", de CONSTANTIN PETRE și MARIN NEDELEA ; „Instrumente de depășire a unor contradicții din economie", de GI-I. GASTON MARIN ; „Centrala industrială și piața externă" de ALEXANDRU NE- CULA ; „Orientări in activitatea de îmbunătățiri funciare", de GRIGORE OBREJANU ; „Noile realități social-cconomi- ce și legislația socialistă", de IOAN CETERCHI ; „Istoria și spiritul socialismului", de DUMITRU ALMAȘ și „Literatura ateistă în fața exigențelor științei", de OCTAVIAN CHE- ȚAN.Articolele intitulate „Decizii optime și finalitate" de MIHAI TELESCU și „Cunoașterea realității", de VASILE POTOP alcătuiesc în acest număr cuprinsul rubricii „CONDUCEREA ȘTIINȚIFICĂ A SOCIETĂȚII SOCIALISTE".La rubrica „OPINII", BARBU ZAHARESCU analizează , „Eva

luarea cheltuielii de muncă in socialism".Rubrica „ȘTIINȚA-INVAȚA- MÎNT" este reprezentată prin studiile intitulate „Cercetarea științifică în confruntate cu timpul", de ILIE BARBU și „Sistematizarea teritoriului — concepție și principii", de CEZAR LĂZĂRESCU.Documentarul intitulat „Soluțiile niondialiste și suveranitatea națională" de GHEOR- . GHE MOCA este inserat la rubrica ,(CURENTE ȘI IDEI".In cadrul rubricii „DIN MIȘCAREA COMUNISTA ȘI MUNCITOREASCĂ MONDIALĂ" revista publică studiile „Probleme ale prognozei și planificării de perspectivă", de MA- CIEJ DENYSZCZUK și „De ce planificăm procesele sociale", de PAUL LIEHMANN.Comentariile intitulate „O scrisoare de largă respirație", de PETRE IOSIF ; „Pledoarie pentru raționalism", de ION IANOȘI și „Calitatea produselor, obiect de studiu în învăță- mintul profesional", de H. FALCON alcătuiesc conținutul rubricii „CĂRȚI ȘI SEMNIFICAȚII".In încheiere, revista conține obișnuitele . sale rubrici „REVISTA REVISTELOR" si „CU- VÎNTUL CITITORILOR".

Tragerea la sorți 
a sferturilor de finală 

ale „Cupei campionilor 
europeni"La Dortmund a avut loc tragerea la sorți a sferturilor de finală ale „Cupei campionilor europeni" la handbal masculin. Echipa Steaua București va întâlni în această fază a competiției formația M.A.I. Moscova. Deținătoarea trofeului, echipa iugoslavă Partizan Bjelovar. va juca cu formația olandeză Sittardia, iar Frischauf Goeppingen (R.F. a Germaniei) cu Hellas Stockholm. In cea de-a patra partidă, invingătoarea meciului Lokomotiv Sofia — Hisk Helsinki va întîlni formația S.K. Leipzig. S-a stabilit ca meciurile (tuy și retur) sferturilor de finală să se desfășoare pînă la 15 februarie. Semifinalele se vor disputa pînă la 15 martie, iar finala va avea loc în ziua de 7 aprilie.

ȘAH

Clasamentul final 
al campionatului european 

pentru juniori• Buna comportare a jucătorului român A. Urzică.Campionatul european de șah rezervat juniorilor s-a încheiat în localitatea olandeză Groningen cu victoria maestrului sovietic Oleg Ro- manișin. care a totalizat, in turneul final, 7,5 puncte din 9 posibile. Pe locul secund s-a situat englezul Anthony Miles cu 6.5 puncte. Șahistul român Aurel Urzică s-a clasat pe locurile 3—4. la egalitate cu vest-ger- manul Stephan Buchal, ambii cu cîte 5,5 puncte. Au urmat în clasament Spacek (Cehoslovacia) — 4,5 puncte, .Baljon (Olanda) și Mariano- vici (Iugoslavia) — 3,5 puncte,Dieks (Olanda) și Martin (Spania) — 3 puncte și Kernan (Irlanda) — 2,5 puncte.

R. D. GERMANĂ

Noi sortimente de stofe vremea

Laudă handbaliștilor' studențiPerformanța reușită vineri seara de reprezentativa studențească de handbal a României — cind a cîști- gat, în fața studenților sovietici, finala Campionatului mondial universitar — este meritorie și demnă de aplaudat, din mai multe motive : pentru că, în general, sportivii noștri nu prea rie-au răsfățat în ultima vreme cu medaliile de aur ; pentru că este vorba de primul succes de anvergură al anului 1973 (ceea ce ne face să sperăm că, din acest punct de vedere, semne bune anul are !) ; pentru că acest loc întîi a fost obți-' nut într-o companie redutabilă (este cunoscut că „marile puteri" în handbal — Iugoslavia, U.R.S.S., R.F.G.,Cehoslovacia, Suedia și, bineînțeles, România — își trimit la mondialele universitare cele mai bune garnituri de perspectivă, pe care le rodează în vederea marilor confruntări) ; în sfîrșit, pentru că tricolorii studenți își văd acum împlinit, un vis pe lingă care au trecut fără șansă în edițiile anterioare ale acestei competiții supreme a handbalului universitar (cind au cucerit fie „argintul", fie „bronzul". dar niciodată „aurul").Din punct de vedere strict sportiv, nu se poate să fi scăpat unui ochi atent faptul că titlul de campioni mondiali universitari a fost cucerit, in Suedia, de handbaliștii noștri fără să fi gustat nici măcar o dată din cupa înfringerii. Ei au jucat șase partide — și le-au cîștigat pe toate. Adică : 16—10 cu Danemarca. 14—13 cu Polonia. 32—6 cu Italia. 14—11 cu Cehoslovacia, 11—6 cu Iugoslavia și 19—18 cu U.R.S.S. Trăgind linie și adunînd, înseamnă un golaveraj de 106 la 64 — ceea ce reprezintă o realizare demnă de tradiția și prestigiul handbalului românesc.In asemenea ocazii obișnuim să spunem : totul e bine cind se termină cu bine. De data aceasta însă superlativele sînt într-adevăr binemeritate de către jucătorii și antrenorii care

ne-au adus satisfacția performanței. Cunoscînd nemijlocit pregătirile și e- forturile făcute pentru această- competiție, aducem cuvinte de laudă în primul rind principalului. artizan al acestei victorii : antrenorului Eugen 
Trofin. De ani și ani, acest inimos și priceput profesor de handbal — cunoscut și recunoscut pentru meritele sale deosebite în dezvoltarea handbalului nostru studențesc și a handbalului românesc în general — se ocupă cu sîrguință de echipa națională universitară pe care de mitlt și-o do- rea pe cea mai înaltă treaptă ; l-am și însoțit în cîteva din încercările sale anterioare și i-am admirat inteligenta cu care-și conduce formația. I-a fost dat însă abia acum — secundat fiind de colegul său clujean. Romeo 
Sotiriu — să plece neînvins de la un campionat mondial studențesc (deși a avut ghinionul să nu poată folosi deloc pe „tunarul" Schobel și să joace majoritatea partidelor fără un alt „bombardier". Dan Marin, și fără cel mai bun apărător, Licu).Felicitări se cuvin, deopotrivă, tuturor jucătorilor care au făcut deplasarea și,au dat „o mînă de ajutor" într-o partidă sau alta : Penu (portarul care într-o partidă grea, cu formația Iugoslaviei, a apărat toate cele 7 lovituri de Ia 7 metri ce i s-au tras, iar în finală a prins o minge decisivă), Voina, Cosma, Birtalan, 
Tudosie, Dan Marin, Cirlan, Licu. 
Ștef, Chircii, Anton, Stuparu și Ban- 
ciu.Toți 13, împreună cu cei doi antrenori, merită cu prisosință aplauzele noastre scrise pentru acest succes care, împreună cu ciștigarea Campionatului european studențesc de fotbal (Constanța, iulie 1972). mărește cota aprecierilor de care se bucură in lume sportul universitar din România.

G. MITROI

„PUNE SI TU UMĂRUL!"
- o inițiativă cetățenească de larg ecouUna din trăsăturile caracteristice ale peisajului economic și social al R. D. Germane o constituie amploarea construcției de locuințe. în multe localități, mai ales în orașe, in- tîlnești, mai la tot pasul, șantiere recent deschise sau clădiri mai vechi imbrăcate în schele. Căci, o dată cu preocuparea de a construi tot mai multe edificii noi, în R.D.G. se acordă o mare a- tenție conservării în cele mai bune condiții a fondului existent, modernizării și extinderii lui prin supraetajare, reconstrucție sau reamenajări. Vizitatorul este plăcut impresionat atît de noile cartiere de. locuințe apărute, în ultimii ani, la Berlin: Dresda, Leipzig. Karl-Marx- Stadt sau Erfurt, cît și de munca. plină de hărnicie și migală, care s-a depus, de pildă. în milenarul Halle sau în alte localități, pentru refacerea clădirilor mai vechi.în acest sens, de un larg ecou se bucură în mase inițiativa patriotică cunoscută sub denumirea „Mach mit 1“ (..Pune și tu umărul!"), ce se adresează oamenilor muncii de la o- rașe și sate — chemîn- du-i să contribuie, prin muncă voluntară, la rezolvarea cu un ceas

mai devreme a problemei locuințelor. Astfel, în decursul primelor zece luni ale a- nului trecut, în care zeci și zeci de mii de oameni au muncit cu însuflețire în timpul, lor. liber — după cum anunță ziarele din R.D.G. — 53 517 fa-, milii s-au mutat în case noi, iar alte 36 073 de apartamente au fost reconstruite, reamena- jate sau modernizate. Aproximativ două treimi din totalul locuințelor au fost construite sau reconstruite în cadrul mișcării „Mach mit". în afară de aceasta, bucu- rindu-se de sprijinul întreprinderilor și al tovarășilor lor de muncă, în aceeași perioadă. 1 700 de familii de muncitori și-au construit case proprietate personală.încurajați de rezultatele obținute, de sprijinul tot mai puternic de care se bucură în acțiunea lor din partea statului, cetățenii din numeroase orașe și-au reevaluat posibilitățile, sporin- du-și angajamentele. Astfel, la Zwickau și în cartierul berlinez Friedrichshain, oamenii au suplimentat numărul de apartamente prevăzute să fie rea- menajate prin munca lor voluntară. în regiunea Suhl. în loc de

1 000 de locuințe — cite au fost prevăzute în planul inițial — au hotărît să modernizeze, pînă la sfîrșitul a- nului care s-a scurs, 1 350. Angajament care a și fost îndeplinit. In ultima vreme, acestei inițiative patriotice i se alătură întregi colective ale unor mari întreprinderi industriale. Astfel, muncitorii de la combinatul chimic din Schwedt au început să lucreze la amenajarea unui parc, la construcția de drumuri și a unui teren de joacă-, pentru copii. De asemenea, în districtul Bad Salzungen, colectivul uzinelor de rafinare a potasiului — „Werra", — s-a angajat să-și sporească sprijinul acordat celor antrenați în acțiunea a- mintită ; ca urmare, un șir de familii cu mulți copii din acest district s-au, putut muta în ultimul timp în locuințe noi.Acțiunea capătă proporții tot mai mari. Cu cît se mută mai mulți oameni în case noi sau refăcute. în locuințe înzestrate cu tot confortul modern, cu atît mai numeroși sînt cetățenii — bărbați și femei, tineri și vîrstnici — care se încadrează în mișcarea patriotică „Mach mit!".G. DASCĂLU

marca „Dorobanțul" - Ploiești
O preocupare de seamă a colectivului fabricii „Dorobanțul" din Ploiești este aceea de a lărgi continuu gama sortimentală de stofe, prin crearea de noi modele, într-o paletă coloristică modernă. Vizi- tînd ieri fabrica, tovarășa ingineră Angela Pojan, șefa serviciului producție. ne-a prezentat cîteva din noile produse ale anului 1973. „Ți- nind seamă de gusturile și cerințele cumpărătorilor — ne-a spus interlocutoarea — am început. să producem și stofe din fire de po- liester în amestec cu lină și celofibră, precum și stofe pentru costume bărbătești și din fire de lină .■ pură. Față de realizările trimestrului I al anului trecut. în prezent aproape 200 de modele și desene sint noi. Ele vor putea fi văzute și cumpărate în magazine chiar din această 'lună. Totodată. întreprindem, în continuare, sondaje în rîndul cumpărătorilor, mai ales prin cele două magazine de prezentare ale unității noastre, care funcționează la Ploiești.Am vizitat și atelierele de creație ale fabricii. Aici, talentatele desenatoare Ileana Pătrașcu, Viorica Măndescu și Florica Buzdugă (vezi fotografia) conturau noi și noi modele de stofe, în care țin seama și de o serie de motive folclorice. „Avem strînse legături cu Uniunea artiștilor plastici, cu Muzeul de etnografie din Ploiești și cu alte foruri de creație artistică plastică, ne spuneau ele. Firește, ne ghidăm, in primul rind, după dorin

țele cumpărătorului, dar, in același timp, ne străduim să și stimulăm gustul publicului pehtru frumos, pentru tot ce e nou, modern. In acest an dorim să prezentăm la contractările cu comerțul și în magazinele’ noastre de desfacere peste 1 000 de modele noi de stofe".

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 și 10 ianuarie, în țară : vremea se va menține în general închisă. Se vor semnala precipitații. slabe, izolate. Vîntul va sufla slab pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi eu- , prinse între minus 8 grade și plus 2 grade, iar maximele între zero și 6 grade. Pe alocuri se va produce ceață. în București : vremea se va menține în general închisă. Precipitații slabe. Vint slab pină la potrivit. Temperatura ușor variabilă. Dimineața și seara condiții de ceață.Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

r

i

h

I

t v
PROGRAMUL l

21,15 Reportaj bucureștean.
21.30 Romanțe și cîntece de petre

cere.
21,55 Telex tehnico-științific.
22.10 Film serial : „Mannix*4.

8,15 Deschiderea emisiunii — Gim
nastica pentru toți.

8.30 Cravatele roșii : Film serial : 
..Delfinul Flipper",

L0,00 Viața satului.
11.10 Artiști români pe scenele lu

mii : Mircea Basarab la pu
pitrul orchestrei simfonice 
N.H.K. din Tokio. In pro
gram : Simfonia a V-a în mi 
minor de P. I. Ceaikovski.

12.00 De strajă patriei.
L2.30 Emisiune în limba maghiară. 
14.00 ,,360 de grade".
17.10 Film ’ serial pentru tineret : 

„Pierduți în spațiu". Episodul 
XI : „Colecționarul*4 (II).

17,55 Publicitate. •
18,00 Cî.ntare patriei — concurs co

ral interjudețean.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Reportaj TV.: ,,Oameni buni 

din Valea Rea44.
20.20 Cîntă solista de/ muzică popu

lară Pușa Poenaru.
20.30 Film artistic : ..Mirii anului 

11“. Coproducție Franța-Româ- 
niă. Regia : Jean Paul Rap- 
•penau. Cu : Jean-Paul Bel
mondo, Marlene Jobert.

22.10 Itinerar pakistanez A Repor
taj filmat a Muzică și dan
suri din Pakistan.

22.30 Telejurnal © Sport.

PROGRAMUL (1

12.30 Promenada duminicală.
15.00 închiderea emisiunii.
20.00 Eroi îndrăgiți de copii : „Pi

nocchio".
20.20 Teatru liric TV : „Dama de 

Pică44 de P. I. CeaikoVski. In
terpretează soliștii Operei din . 
Praga.

cinema
o 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.
Q Perla coroanei : LUMINA — 9;
11.30; 14; 17; 20.
a Domnului profesor, cu dragos
te : SCALA — 9; 11.15; 13.30; 16; 
18.3O< ’21. .
© Lupul mărilor : Răzbunarea : 
GRIVIȚA — 9; 12.30; 16; 19.30, FLA- > 
MURA - 9: 12.30; 16; 19,30.
© Seceră vintul sălbatic : FLO- 
REASCA .-n' 15,30; 18; 20.30. GIU- 
LEȘTI - 15,30; 18; 20.30. MIORIȚA
- 10: 12.30: 15: 17,30; 20.
• Joe Ilill : CAPITOL — 9; 11,15; 
13.30; 16: 18.30; 21.
o Legenda lui Rustam : FESTIVAL
— 9: 11.15; 13,30: 16; 18.30: 20,45.
o Filiera : BUCUREȘTI — 8,30; 
11: 13,30: 16; 18.30; 21. FEROVIAR .
- 9; 11.15; 13,30: 15.45: 18.15: 20.45.
MELODIA - 8.45; 11; 13,30; 16;
18,30; 20,45, MODERN — 9: 11.15: 
13,30; 16; 18,15: 20.30.
a Bariera : BUCEGI — 15,45; 18; 
20.15, VOLGA -9: 11.15; 13,30; 16: 
18.30; 20,45.
• Marea* evadare : EXCELSIOR — 
9; 12,30; 16: 19,30. GLORIA — 9; 
12,30: 16; 19,30.
n Capcană pentru general : DA
CIA — 9; 11.15: 13.30: 16: 18.15:
20.30.
A Micul om mare : AURORA — 9; 
11.30: 15.30: 18: 20.30.
© Cu mîinile curate : DRUMUL 
SĂRII - 15.30: 13: 20.15.
o Armata codobaturilor — 9,45; 
11.30: 13,45: 16; 18,15, Incidentul — 
20.30 : CENTRAL. ’

o 20 000 de leghe sub mări — 9,30— 
17,45 în continuare, Chile ,’71 — 
20.15 : TIMPURI NOI.
© Ursul Yogi — 9.30: 11.30: 13,45; 
16. Bambi - 18; 20,15 : DOINA.
a Balada alpină — 18.45. Dama cu 
camelii - 20.45 : CINEMATECA
(sala Union).
© Cazul Mattei : VIITORUL — 
15.30; 18: 20.15.
© îmblînzirca tocului : . FEREN
TARI - 15,30; 19.
o Bulevardul romului : BUZEȘTI
— 15.30; 18; 20,30.
© Săgeata căpitanului Ion : CO- 
TROCENI — 15.30: 18; 20,15.
© Fata care vinde flori : PACEA
— 15,30; 18; 20.30.
© Marea hoinăreală : CRÎNGAȘI
— 15.30: 18: 20,15. MUNCA — 15.30; 
18; 20,15.
fi Sfînta Tereza și diavolii : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
© Frumos, onest, emigrat în Aus
tralia : TOMIS - 9: 11,15; 13.30; 
16: 18,15: 20.30.
© Sfîrșitul Liubavinilor : FLACA- 
RÂ - 15.30: 18; 20,15.
a Născut liber : UNIREA — 15,30: 
18: 20.15.
© Goya : RAHOVA — 15.30: 19.
a A fost odată un polițist : LIRA
— 15.30: 18: 20.15.
e Am încălcat legea : POPULAR
— 15.30; 18; 20,15, -
© Bărbatul care a venit după bu
nica î VITAN — 15.30: 13: 20.15.
a Vacanță la Roma : ARTA — 
15.30: 18: 20.15.
a Mania grandorii : PROGRESUL
— 15.30: 18; 20.15.
• Agentul nr. 1 : LAROMET — 
15.30: 17.30; 19,30.

teatre
© Opera Română : Motanul încăl
țat — 18,30.
a Teatrul de operetă : Spune ini
mioară, spune — 10,30; 19,30.

• Teatrul muzical din Galați (la 
Sala Palatului Republicii Socialiste 
România) : Revista in balon — 
16,30; 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Oameni și 
șoareci — 10,30, Fanny — 15.30, Cui 
i-e frică de Virginia Woolf ? — 20, 
(sala Studio) : Despre unele lip
suri, neajunsuri și deficiențe în do
meniul dragostei — 10,30. Moartea 
ultimului golan — 15,30, Să nu-ți 
faci prăvălie cu scară — 20.
a Teatrul de comedie : Interesul 
general — 10,30. Cher Antoine — 
20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce și Lena — 10, 
D-ale carnavalului — 20, (sala din 
str. Alex. Sahia) : Valentin și Va
lentina — io. Play Strindberg — 
20.
a TeatruJ. Mic : Balul absolvenți
lor — io;3O, Vicleniile lui Scapin'
— 15, Testamentul «Sinelui — 19.30. 
a Teatrul ,,C. 'I. Notfara"" (sala 
Magheru) Bună -seara, domnule 
Wilde. — io. Adio Charlie — 15,30, 
Stana — 19,30, (sala Studio) : 
Noaptea nechemată — 20.
a Teatrul Giulești : ...Eseu — 10, 
Comedie cu olteni — 15, Casa care 
a ieșit pe ușă — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Pi
nocchio — io, Comoara din insula 
piraților — 16.
a Teatrul „Țăndărică44 (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sinziana
— 11, (sala din str. Academiei) : 
Tigrișorul Petre — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Culo
rile nemuririi — 19,30.
a Teatrul satlric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19,30, (sala din. Calea 
Victoriei nr. 174) : TrăsnituJ meu 
drag — 11; 19.30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Dansul maimu
țelor — 19,30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Flori alese — 19,30.
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(Urmare din pag. I)de măsuri sau hotărîrilo adoptate anterior.Planificarea nu trebuie insă confundată cu rigiditatea, ea nu poate exclude sau diminua inițiativa. Dimpotrivă, in procesul exercitării rolului conducător de către organizațiile de partid o mare importanță are intervenția promptă, operativă, a birourilor organizațiilor de bază, a comitetului de partid, față de diferitei? fenomene noi, situații care n-au putut fi prevăzute. De exemplu, biroul organizației de bază de la secția construcții metalice, urmărind îndeplinirea măsurilor luate în vederea onorării la timp a contractelor și sesizînd anumite neajunsuri a inițiat controlarea zilnică a ritmicității muncii in secție, a modului cum sînt livrate comenzile, recupe- rîndu-se unele rămîneri în urmă. După cum ne relata secretarul organizației de bază nr. 8. și aici, ca și în alte organizații de bază, a- ceste intervenții au urmărit, pe de o parte, generalizarea experiențelor înaintate, cît și imprimarea u- nui spirit critic, de exigență și responsabilitate față de deficiențele ivite. De pildă — cu toată stăruința și metodele folosite de organizație pentru a-1 ajuta să-și elimine lipsurile ce le avea — pentru repetate angajamente formale și abateri de Ia disciplină, biroul organizației de bază din secția „Dema- rori" a propus conducerii întreprinderii schimbarea din funcție a șefului de atelier.De o deosebită importantă in realizarea conducerii politice este stabilirea unor relații corecte de muncă și colaborare tovărășească între comitetul de partid și direcția uzinei. în această privință, pînă. in urmă cu uri an se înregistraseră un șir de deficienle: nu era stabilită o modalitate clară de conlucrare ;

fostul director al uzinei trata la modul... facultativ îndeplinirea sarcinilor stabilite de . comitetul de partid ; la rîndul său. nici comitetul de partid nu găsise cele mai potrivite forme de conlucrare. Tră- gîndu-se concluziile necesare, în prezent se constată statornicirea unor raporturi de conlucrare partinică, fructuoasă. Comitetul de partid nu înțelege atribuția de control în sensul de a-și suprapune propriile hotâ- rîri deciziilor conducerii uzinei în stabilirea de sarcini administrative, ci, dimpotrivă, acordă sprijin, prin mijloacele muncii politice, îndeplinirii hotărî- rilor conducerii administrative, întăririi autorității a- cesteia. La rîndul său. directorul uzinei, în calitatea sa de membru al biroului comitetului de partid nu se situează deasupra organizației ; la anumite interj vale de timp, el prezintă informări in fața biroului comitetului de partid asupra diverselor probleme ale întreprinderii. urmărind, totodată, să-și aducă contribuția la aplicarea hotă- rîrilor comitetului de partid.O pîrghîe de cea mai mare ‘importanță pentru îndeplinirea rolului conducător al organizației de partid dfn întreprindere, folosită aici, deocamdată, sporadic, dar într-o măsură crescîndă. este îndrumarea șl controlul de partid asupra organismelor conducătoare ale unității, îndeosebi a comitetului oamenilor muncii. Cum se realizează aceasta în practică ?— Mai întîi Drin analizarea periodică de către comitetul de partid a activității comitetului oamenilor muncii — ne spune secretarul comitetului de partid din uzină. Pe lingă faptul că am consacrat ședințe speciale al? biroului comitetului de nartid discutării felului in care activează comitetul oamenilor muncii, am căutat ca, in marea majori

tate a analizelor efectuate de plenarele comitetului de partid, să examinăm diferite laturi ale muncii acestui organism. Dezbătînd într-o ședință, de birou din ultimul trimestru al anului trecut felul în care comitetul oamenilor muncii s-a ocupat de pregătirea fabricației la1 produsele , de bază pe anul 1973. am avut în vedere și modul in care a- cest organism anlică în activitatea sa metode de muncă specifice partidului : munca și conducerea

cum se străduiesc, ei ca a- ccsta să acționeze ,in concordanță cu orientările stabilite de comitetul de partid. Menționăm, cu a- cest prilej, că tovarășii din comitetul. de partid și-au exnrimat intenția de a prelua o inițiativă a altor organizații de partid (de la „Trîcotex“i— Satu- Mare) unde dezbaterile din cadrul comitetului oamenilor muncii sînt înregistrate pe bandă de magnetofon și apoi retransmise la posturile de radiofioare.

naiitice. in spirit critic și autocritic, care să abordeze problemele centrale ale activității întreprinderii, sarcinile cele mai stringente, problemele deschise, să stimuleze — în primul rînd prin intervențiile active ale comuniștilor — desfășurarea unor dezbateri vii. combative. axate pe probleme importante, exprimarea de /propuneri și initiative. Me- ' rită a fi menționat că.in urmă cu un an-doi, dările de seamă prezentate de vechea condure-

aplicate. fiecare dintre autorii lor fiind informat asunra stadiului realizării acestora. 'După cum se știe, creșterea rolului conducător al organizației de partid este strins legată de capacitatea acesteia de a-și repartiza judicios forțele, de a asigura prezența comuniștilor, ca factori dinamizatori. Ia fiecare loc de muncă — cu deosebire in cele hotărî.- toare. Precum ne spunea locțiitorul secretarului comitetului de partid din uzi-

® ® H ®partid acordă importanță creșterii calitative a membrilor organizației de partid — aproape 98 la sută din aceștia urmînd diferite cursuri politice sau profesionale — cit și primirii de noi membri de partid. în acțiunea de pregătire a celor ce urmează să fie primiți în partid 'sînt atrași comuniștii cu cea mai bogată experiență, iar felul în care aceștia își îndeplinesc această sarcină este controlat periodic cu p.ri-

a Circul „București" : Aprindeți 
stelele — 16; 19,30.

CUM IȘi EXERCITĂ ORGANIZAȚIA DE PARTID
FUNCȚIA DE CONDUCĂTOR POLITIC ?

EBEcolectivă, răspunderea personală, stimularea ’•'iritu- lui de inițiativă etc.De menționat e și faptul că acțiunea de control asupra activității comitetului oamenilor muncii este însoțită de un ajutor concret. cum a fost. în cazul amintit, cind, în urma dezbaterii, comitetul de partid a constituit un colectiv de specialiști care să se ocupe îndeaproape de ’ăsirea celor mai bune soluții pentru modernizarea și repro- iectarea produselor, asimilarea de produse noi etc.Trebuie însă arătat ca o serioasă deficiență faptul că. membri de partid, inclusiv membrii comitetului de .partid care fac parte și din comitetul oamenilor muncii,' se limitează adesea la a informa comitetul de partid asupra problemelor dezbătute : or, de o importanță esențială este ea organul de partid să analizeze modul cur acționează comuniștii prezenți în comitetul oamenilor muncii,

incit întregul colectiv al întreprinderii să fie informat asupra lor. a hotărîri- lor adoptate, a pozițiilor a- doptațe de reprezentanții lor etc.O verigă deosebit de importantă în exercitarea rolului conducător t.l organiza' ?i de partid este adunarea generală a salariați- lor, ea for muncitoresc suprem de conducere a întreprinderii. Factorul principal care se are în vedere în a-cest sens de către organizația de partid la U.M.E.B. este asigurarea condițiilorca adunarea generală să-și îndeplinească menirea de cadru de dezbatere colectivă a activității întreprinderii în lumina sarcinilor.
ce izvorăsc din documentele partidului In fant. in pregătirea acestor adunări. comitetul de partid din întreprindere colaborează îndeaproape eu comitetul oamenilor munciiși comitetul sindicatului in- drumindu-le spre tui- rea unei dări d? seamă a-

re a uzinei nu declanșau dezbateri interesante și L.ile fiind profund tehniciste, nestabilind răspunderi precise, soluții concrete pentru unele neajunsuri. Străduindu-se să ridice rolul și eficiența, a- cestor adunări, deși dispune încă de multe posibilități în acest sens, deocamdată insuficient folosite — comitetul de nartid a acordat aten'.ie stimulării participării la dezbâteri. prin controlul r. dului cum reprezentanții salariatilor din comitetul oamenilor muncii. comuniștii participants la adunarea generală „atacă" cu adevărat problemele majore ale colectivități' — și urmărind cu rigurozitate felul cum sînt aduse la îndeplinire propunerile din adunările generale anterioare. Aceasta a făcut ca acum. înpreaima adunării generale a salariatilor. a-proape toate cele 35 de propuneri formulate înprecedenta adunare să fie

nă, intreorinderea urmează să-și dubleze capacitatea de producție, pînă în anul 1975, prin darea în funcțiune a unor noi- obiective aflate în construcție. Or. încă de pe acum — cind mașinile, utilajele nici n-au sosit — au fost repartizați comuniști cu experiență care vor conduce formațiile de muncă, s-au stabilit nuclee de membri de partid pentru fiecare sector mai important.O premisă esențială pentru ca organizațiile de partid să-și exercite cu succes colul conducător este creșterea nivelului de conștiință politică și a competentei tehnico-profesionale a tuturor comuniștilor, astfel ca fiecare, la locul său de muncă, să fie ații prin vorbă, prin munca politică de la om la om cît și prin faptă, prin exemplul personal. un ferment viu. un stimulator al îndeplinirii botăririlor organizației. In acest sens, comitetul de

Icjul adunărilor generale sau ședințelor de birou. O practică bună, la care din păcate se recurge insă destul de car. este și aceea că secretarul comitetului de partid, secretarii organizațiilor de bază organizează întîlniri cu cei care au fost mai de curînd primiți in rindul membrilor de partid — întîlniri al cărui scop este îndeosebi stimularea inițiativei, a răspunderii, a combativității și e- xigenței partinice.în timpul investigărilor noastre au apărut și unele aspecte nu îndeajuns de clarificate. Astfel, ca urmare a hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din 20—21 noiembrie 1972, au fost constituite comisiile pe domenii de activitate — organisme obștești ale comitetului oamenilor muncii. care urmează să acționeze sub îndrumarea organelor de partid. Care va fi relația dintre aceste comisii și' comisia pe probleme economice a comite

tului de partid ? Este justificat oare ca unii tovarăși — așa cum s-a procedat aici — să facă parte atît din comisia economică a comitetului de partid cît și din comisiile pe domenii ? Or, prin constituirea comisiilor de control muncitoresc al activității e- conomico-sociale și comisiilor pe domenii se face un' mare pas înainte pe linia adîncirii democrației socialiste, în general, și a celei economice. în special, -se urmărește intensificarea participării, atragerea unui număr cit mai marc de muncitori cu înaltă competență profesională și specialiști Ia rezolvarea eficientă a problemelor producției.Succesul în exercitarea rolului conducător depinde și de capacitatea organizației de partid de a îndruma activitatea tuturor organizațiilor obștești care acționează în întreprindere, îndeosebi a organizațiilor sindicale și U.T.C. De la bun început, cînd își alcătuiește planul de activitate. comitetul de partid din uzină stabilește sarcini precise pentru organizația U.T.C.. de sindicat etc. De exemplu, cînd s-a pus problema folosirii mai bune a capacităților de producție ale uzinei, modernizării producției și sporirii productivității muncii, comitetul de partid a trasat ca sarcină organizațiilor U.T.C. să-și concentreze atenția spre sprijinirea calificării și ridicarea gradului de specializare a tinerilor prin inițierea unor „Olimpiade ale- meseriei", întreceri pentru dobîndirea unor titluri de fruntași, atragerea lor la cursurile de calificare etc. Deși în această privință mai există încă posibilități insuficient folosite, conducerea politică a acestor sarcini este exercitată prin intermediul membrilor de partid-u- t- -'ști. care reprezintă circa o jumătate din efec

tivul organizației de partid din uzină — dar, mai a- les. prin analizarea activității biroului organizației U.T.C. și a comuniștilor- uteciști ile către organizația de partid.Un efect deosebit în materializarea măsurilor luate de organizația de partid îl are munca poli- tico-ideologică și cultural- eclucativă desfășurată în întreprindere. Prin această componentă decisivă și Ito- tărîtoa-re a activității de conducere este atras Ia îndeplinirea sarcinilor întregul colectiv al oamenilor muncii. Cu toate că în general se mai manifestă u- nele scăderi sau „goluri" in desfășurarea acestor activități. este locui să relevăm că în planul de muncă pe trimestrul I al acestui an comitetul de partid a prevăzut .să analizeze turn se realizează legătura învățămintului de partid cu obiectivele concrete ale planului pe 1973, ale îndeplinirii înainte de termen a planului cincinal, cum se subordonează a- cestui obiectiv activitatea agitatorilor, gazetelor de perete, stației de radioamplificare. agitației vizuale. De altfel, munca politico- ideologică și cultural-edu- cativă. în lumina prevederilor programului de educație comunistă adoptat de partid, a constituit obiect de.dezbaterj intr-un șir de adunări generale și ședințe ale comitetului de partid....In aceste zile de început de an, colectivul u- zinei se află din plin angajat în înfăptuirea obiectivelor stabilite de Plenară C.ZC. al P.C.R. din 20—21 noiembrie 1972. Cele 17 organizații de partid din uzină se străduiesc să-și exercite tot mai bine rolul de conducător politic, să-și perfecționeze neîncetat activitatea — pîrghie de uriașă importanță pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin colectivului.
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0 nouă convorbire Naționalizarea principalelor ramuri

Tot mai multi

relevind
acestui

angolezi se înrolează in rîndurile forțelor patriotice. In fo
tografie : un detașament de partizani

vi
a experților delegațiilor 
R1 Vietnam si S.U.fl.
LE DUC THO : „Conflictul 
poate fi soluționat rapid și 

pe cale pașnică"PARIS 6 (Agerpres). — La 6 ianuarie a sosit la Paris Le Duc Tho, consilierul special al delegației R. D.- Vietnam la conferința în problema Vietnamului. El urmează să aibă, luni, o convorbire confidențială cu Henry Kissinger, consilierul special al președintelui S.U.A. pentru problemele securității naționale.La sosire, Le Duc Tho a declarat că venirea sa la Paris este o nouă manifestare a bunăvoinței și seriozității poziției guvernului R. D. Vietnam in ce privește reglementarea problemei vietnameze. Dacă partea americană va manifesta, la rindul său, bunăvoință și va avea o poziție serioasă, conflictul poate fi rezolvat rapid și pe cale pașnică. Dacă acest lucru nu se va produce, poporul vietnamez va continua cu hotărire lupta pentru libertatea și independența sa, a declarat Le Duc Tho.în aceeași zi, în capitala Franței' a avut loc o nouă ților delegațiilor R.D.V. și S.U.A. la conferința de la convorbire a exper-conferința de Paris.
★(Agerpres). — Camera Canadei a adoptat vi-OTTAWA 8 Comunelor a neri, în unanimitate, o rezoluție prezentată de ministrul de externe, Mitchell Sharp, prin care se exprimă „neliniștea vie față de continuarea ostilităților în Vietnamul de nord și de sud, precum și în Cambodgia și Laos" și față de „recentele bombardamente masive asupra regiunii Hanoi-Haifong".

internațională

9 Declarațiile Iui J. Gallaraga, candidat în alegerile 
prezidențialeCARACAS 6 (Agerpres). — în cadrul campaniei în vederea alegerilor prezidențiale ce, se vor desfășura anul acesta în Venezuela, Jesus Angel Paz Gallaraga, candidat al coaliției „Noua Forță", a declarat că, prin amestecul lor în viața politică ve- nezuelcană, companiile petroliere nord-americane împiedică accesul la conducerea țării al grupării de stingă. Din această grupare fac parte „Mișcarea electorală a poporului (M.E.P.),

de tendință socialistă, Uniunea repu- blican-democratică (U.R.D.) și Partidul Comunist din Venezuela.Cu același prilej, Gallaraga a subliniat că, dacă va cîștiga în viitoarele alegeri, va milita pentru realizarea unității populare, astfel incit Venezuela să-și poată cuceri independența economică, scop ce poate fi atins prin naționalizarea principalelor ramuri economice, in primul rind a industriei petroliere.
BELGIA Dificultăți in soluționarea 

crizei guvernamentaleBRUXELLES 6 (Agerpres). — Edmond Leburton. însărcinat de regele Baudouin, la 14 decembrie, cu formarea unui nou guvern belgian,' a declarat că, la sfirșitul săptămînii viitoare, va da răspunsul definitiv privind posibilitățile de soluționare a crizei. După 10 zile de negocieri intense cu reprezentanții partidelor care dețin majoritatea în parlament — socialiștii, social-creșținii și liberalii — Leburton consideră că misiunea sa trebuie să ia sfirșit „intr-un fel sau altul". Această declarație i-a determinat pe observatorii politici să aprecieze că, dacă Leburton nu va reuși să formeze noul guvern, regele Baudouin va hotărî
JJ

dizolvarea parlamentului și, implicit, organizarea de alegeri generale anticipate.Comentînd criza politică din Belgia, tagenția France Presse menționează ‘ că sarcina lui Leburton se dovedește cu fiecare zi mai dificilă. Exigențe mereu noi. formulate de negociatori, diminuează șansele unui acord asupra programului guvernamental e- laborat de Leburton. Aceste cereri emană, în general, de la social-creș- tini, care, renunțînd la postul de prim-mi.nistru în viitorul guvern, reclamă în schimb concesii majore din partea socialiștilor intr-o serie de probleme privind politica de re- gionalizare.

R. F. G.

încheierea

STUTTGART 6 (Agerpres). — Sîmbătă au luat sfirșit, la Stuttgart, lucrările Conferinței Partidului li- ber-democrat, membru al actualei coaliții guvernamentale din R.F.G. Cu acest prilej au fost analizate rezultatele alegerilor din noiembrie anul trecut, situația internă din partid și sarcinile viitoare ale P.L.D. Au luat cuvîntul președintele partidului, Walter Scheel, și Karl Morsch, , președintele organizației P.L.D. din landul Baden-Wiirttemberg.

Guvernatorul Băncii Japoniei

reevaluarea yenului

0 Iktnre a reporta Ar 
prietenie roaâno-pakisttmeze

® Expoziție românească de cărți tehnice și științifice 
la Rawalpindi

RAWALPINDI 6. — 
Trimisul special A- 
gerpres, I. Puținelu, 
transmite : La Con
siliul artelor din ca
pitala pakistaneză a 
fost deschisă, simbă- 
tă, o expoziție româ
nească de cărți tehni
ce și științifice.

Inaugurind expozi
ția, ministrul invăță- 
mintului și coordonă- 

interprovinciale,

Abdul Hafeez Pirzada, 
și-a exprimat satis
facția pentru prilejul 
ce i s-a oferit, re
levind că această manifestare, în preajma președintelui liului deRomâniei, Ceaușescu, încă o ilustrare a raporturilor de priete-

organizată sosirii Consistat al Nicolae constituie

nie dintre cele două țări.
După vizitarea ex

poziției, directorul 
Consiliului Artelor din 
Rawalpindi, Agha Ba
bur, a apreciat cali
tatea cărților editate 
in România, 
însemnătatea 
gen de manifestări in 
cunoașterea reciprocă 
a realizărilor tehnico- 
științifice.

„Journal de Teheran

Ziarul „Journal de Teheran" publică un articol în care relevă pro
gresele înregistrate de economia iraniană, ca urmare a valorifică
rii resurselor naturale și, totodată, a unei ample mobilizări a resur
selor umane ale țării.TOKIO 6 (Agerpres). — Guvernatorul Băncii Japoniei, Tadashi Sasaki, a avertizat — într-o conferință de presă — că presiunile internaționale in direcția unei noi reevaluări a yenului vor fi intensificate dacă actualul surplus masiv al balanței de plăți nu va fi redus in lunile viitoare. Sasaki s-a pronunțat pentru o serie de măsuri concrete, cum ar fi liberalizarea importurilor, reducerea tarifelor la importul bunurilor manufacturate etc. în cursul conferinței de presă, guvernatorul băncii nipone a declarat, de asemenea, că o a doua sarcină majoră pentru guvern în anul 1973 o constituie combaterea tendințelor inflaționiste și, în special, stoparea creșterii vertiginoase a prețurilor la unele mărfuri și servicii. •»

E. Gierek

directe 
evoluției pre- 
ținindu-se sea- 
și aceste țări 

asemenea feno-

Cursa inflației
și „valsul etichetelor

a fost decorat

două

Paris
PARAGUAY

■mai mare decit cel 
care le cumpărase 

urmă cu 15 ani.

Provo, 
biblio- 

orga-

Președintele Republicii
Zair, Mobutu Șese Seko, va sosi într-o vizită de stat în Republica Populară Chineză la 10 ianuarie, a- nunță agenția China Nouă. •

Genocidul planificat

din dis- 
rostite de 

Nicolae 
in timpul
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La palatul „Galliera" 

din Paris ciocanul cade 
cu sunete de aur și ar
gint. „350 000 de f ranci 
— o dată, de două ori, 
de trei ori... adjude
cat !“. Vn -desen în 
cărbune al lui Picasso, 
de la începutul seco
lului, și-a găsit un nou 
stăpin. Licitația a por
nit de la 120 000 franci, 
prețul triplindu-se in 
citeva minute de ten
siune crescindă,. ca la 
cursele de cai de la 
Longchamps. Dezamă
gire pe chipul învinși
lor, satisfacție și, de
sigur, o undă de orgo
liu pe fața învingăto
rului. Apoi, un alt ta
blou, altă cursă... O 
dată, de două ori, de 
trei ori... Și ciocănelul 
cade peste alte sute de 
mii de franci. Uneori, 
chiar și învingătorul 
este cuprins de îndoia
lă : oare investiția este 
intr-adevăr certă ? Co
ta tabloului va urca 
sau va scădea ? Pen
tru că orice bursă iși 
are surprizele ei. Bur
sa artelor a dovedit 
insă că prezintă mai 
puține riscuri. Recent, 
la faimoasa casă de li
citație „Sotheby" din 
Londra, un' american 
din California a obți
nut 230 000 lire sterli
ne (2,8 milioane franci) 
pentru două tablouri 
de Fra Angelico. Adi
că, un preț de 30 de 
ori 
cu 
in

La sfirșitul 
abia încheiat, 
„Galliera" și 
„Drouot" din 
galeriile 
„Christie" 
au înregistrat recor
duri de vinzare și de 
prețuri. De ce ? Pentru 
că luna decembrie este 
„luna cadourilor" 7 Nu. 
Cauza este alta și, in- 
cercind s-o descifreze, 
unii comentatori au 
ajuns la o explicație 
foarte simplă : in orice 
perioadă de inflație, 
oamenii cu bani fac 
investiții masive in va
lori considerate a fi 
mai sigure.

După cum constatau 
specialiștii in domeniul 
financiar, investițiile 
in obiecte de artă, în 
aur, precum și plasa
rea de capitaluri im
portante in locuri si
gure — băncile din El
veția, de pildă — au 
cunoscut 
vreme 
puțin 
totală 
asigurările 
nținiștrii 
din țările Pieței comu
ne in ceea ce privește 
frinarea procesului in
flaționist in 1973.

In realitate, procesul 
continuă și, deși la în
ceput de an se obiș
nuiesc previziunile op
timiste, există specia
liști care încalcă aceas
tă uzanță. Un organism 
neoficial, „Europe-

anului 
palatul 
hotelul 

Paris. 
,Sotheby" și 

din Londra

in ultima 
o ascensiune 

obișnuită. in 
contradicție cu 

date de 
de finanțe

Economique", a stabi
lit citeva tendințe mai 
puțin roze pentru 
1973. Conform studii
lor sale, inflația nu va 
ceda în acest an, men- 
ținîndu-se la cifre în
grijorătoare : 8 la sută 
în Anglia, 6,8 la sută 
in Italia, 6,5 la sută in 
Belgia, 6 la sută in 
Franța și 5 la sută in 
R. F. a Germaniei și 
Olanda. Desigur, pro
nosticurile nu pot fi 
luate drept certitudini, 
dar comentatorii sint 
în general de acord 
asupra unui fapt : a- 
similarea noilor veniți 
in Piața comună — 
intrarea Angliei, Da
nemarcei, Irlandei a 
avut loc ' oficial la 1 
ianuarie 1973 — pro
voacă unele dificultăți 
cu consecințe 
asupra 
țufilor, 
ma că 
cunosc 
mene.

Pentru posesorii de 
cecuri voluminoase nu 
este nici o problemă. 
Ciocănelul de la „Sot
heby" sau ..Galliera" 
cade, jiecetluind „va
lori sigure". Celor 
mulți nu le rămine insă 
decit îngrijorarea co
tidiană.cu care privesc 
etichetele cu prețuri 
mereu schimbate din 
vitrine.

Raportul Camerei deWASHINGTON 6 (Agerpres). — Cea mai bună modalitate de îmbunătățire a schimburilor comerciale mondiale rezidă in angajarea unei runde majore de negocieri multilaterale, vizind lichidarea barierelor existente și potențiale pe o bază reciproc acceptabilă — apreciază Camera de Comerț a S.U.A. intr-un raport destinat președintelui Nixon și dat publicității. Documentul a fost elaborat după turneul efectuat toamna trecută de reprezentanții camerei in șase state vest-europene. în principala recomandare a sa, raportul afirmă : „Este necesară elaborarea de către Congres, cit mai curind posibil, a unui proiect de lege care să permită S.U.A. să intre in negocieri efective cu toate țările G-A.T.T. Proiectul trebuie să fie cuprinzător, oferind președintelui posibilitatea să elimine barierele tarifare și netarifare,

Comerț a S. U. A.atit in cazul mărfurilor industriale, cit și al celor agricole".Pe de altă parte, documentul recomandă instituirea unui sistem de preferințe tarifare generalizate asupra importurilor S.U.A. de bunuri manufacturate și semimanufacturate din țările în curs de dezvoltare, măsură ce ar trebui adoptată — se menționează — și de alte țări industrializate.în cursul turneului, membrii misiunii camerei au constatat, relevă a- genția Associated Press, un scepticism considerabil din partea partenerilor comerciali ai S.U.A. în legătură cu intenția oficialităților americane de liberalizare a comerțului. Această stare de spirit a fost alimentată de tendințele protecționiste ce s-au făcut simțite în Statele Unite in ultima perioadă, tendințe ilustrate de proiectul de lege Burke-Hartke.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. a adoptat un decret prin care s-a conferit Ordinul „Lenin" lui Edward Gierek, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, cu ocazia împlinirii vîrstei de 60 de ani.

Paul
OIACONESCU

agențiile de presă
0 reuniune asupra secu

rității și cooperării în Eu
ropa va or8aniza între 26 și 31 ianuarie, la Helsinki, Uniunea interparlamentară. Lucrările acesteia se vor desfășura paralel cu cele ale consultărilor multilaterale cu privire la pregătirea Conferinței general-euro- pene pentru securitate și cooperare, care iși va relua activitatea in capitala finlandeză la 15 ianuarie.

transmit

Se crede, în general, că progre
sele Iranului se datorează petrolu
lui. Dar, deși acesta are un rol 
important în economia națională, el 
reprezintă numai 20 la sută din 
produsul național brut, adică apro
ximativ tot atit cit și agricultura și 
mai puțin decit industria și extrac
ția minieră. Importanța industriei 
petroliere rezidă, în principal, in 
devizele pe care le furnizează ea, 
devize care depășesc 1.5 miliarde 
dolari. In proporție de 80 la sută, 
această sumă este investită direct 
in proiectele de dezvoltare a econo
miei, prin intermediul Organizației 
de Planificare.

Importul de echipament petro
lier a avut drept consecință o in
dustrializare rapidă. Petrolul furni
zează actualmente 60 la sută din 
fondurile de dezvoltare ale țării.

Cel de-al patrulea plan economic 
iranian se sprijină, in mod deose
bit, pe industrie, a cărei reușită s-a 
afirmat deja.

In același timp se acordă o aten
ție continuă, celorlalte sectoare, in 
special agriculturii și serviciilor so
ciale, avind in vedere efectele lor 
imediate asupra ridicării nivelului

de trai al milioanelor de familii ira
niene. Crearea unui milion de noi 
locuri de muncă va contribui, in 
mare măsură, la o repartizare echi
tabilă a venitului național.

Iranul dispune de un sistem ban
car dezvoltat, care cuprinde nume
roase instituții financiare' speciali
tate. „Bank Markazi Iran", banca 
centrală de emisie, reglementează 
volumul creditelor, mijlocind, in 
principal, modificările dobinzilor. 
Punerea in circulație a bonurilor de 
trezorerie și crearea unei burse de 
valori, sub auspiciile băncii centra
le, ii permit acesteia să efectueze 
operațiuni menite să-i confere con
trolul asupra creditelor. „Bank\ 
Markazi Iran" iși exercită, totoda
tă, atribuțiile in scopul stimulării 
exporturilor și agriculturii.

Sistemul bancar se extinde rapid, 
în prezent funcționează bănci chiar 
in regiunile .cele mai izolate ale 
țării.

Această situație economică — 
scrie in încheiere ziarul — se da
torează stabilității politice, ca și 
posibilităților de dezvoltare confe
rite de resursele umane și naturale 
ale țării .

Ei iși zic ache, ceea ce, în limba lor, înseamnă oameni. Funcționarii guvernamentali paraguayeni îi denumesc însă pe acești indieni „guayaki" — „șobolani turbați". „Pentru un funcționar guvernamental a ucide un ache — așa cum ucizi un jaguar — nu înseamnă a comite o crimă, ci a face o faptă demnă de laudă", scrie plin de indignare cercetătorul Luigi Miraglia. Iar antropologul Bartolomeu Meliă, demascînd metodele folosite zbirii lui relatează : de pe schingiuiri, jafuri copii — iată soarta zervată indienilor în anul 1972".Cele de mai sus fățișează succint tragedia tribului ache, care populează de secole pădurile din estul Paraguayului, mai ales din departamentele Caaguazu și Alto Paranâ.Potrivit legislației paraguayene, coloniștii pot revendica dreptul de proprietate asupra acestor pămin- turi, cu condiția ca pe ele ...să nu mai trăiască nici un ache, și să le introducă în circuitul agricol. în aceste con- uiții, an de an un număr tot mai mare de aventurieri — pleava societății — pătrund

deStroessner, „Alungarea pămînturi, asasinate, și răpirea de re-Șiin

tot mai adine în pădurile virgine ce se- întind spre frontiera braziliană și-i alungă pe indieni — care nu cunosc agricultura — de pe păminturile lor, practicînd un „genocid planificat". Astfel, realizează lesne condiția ca pe terenul respectiv „să nu trăiască nici un ache“... în timp ce adulții sint exterminați, copiii sînt vinduți ca sclavi, după cum recunoaște chiar oficiosul ,.Abc Color" din Assuncion. Antropologul Miguel Chase Sardi descrie cum procedează acești vî- nători de oameni. „La început l-au împușcat pe capul familiei. Cind mama a încercat să-și salveze fiica, unul din vinători i-a infipt in gît „macheta" (cuțit foarte ascuțit, folosit la tăiatul trestiei de zahăr). Ci-

teva zile mai tîrziu, fata a fost oferită spre vinzare în localitatea Charară".Cercetători, ziariști, misionari au demascat, nu o dată, aceste vină- tori de oameni, alar- mind opinia publică. Autoritățile paragua- yene nu întreprind însă nimic pentru a pune capăt samavolniciilor. Mai mult, generalul Bejarano, președintele oficiului guvernamental care se intitulează — cu un cinism ironic — „A- sociația paraguayană a prietenilor populației băștinașe", le-a calificat drept... „probleme care mod parte
în dieni pe păminturile strămoșești.

apar in normal in orice a lumii".fotografie : in- ache alungați de

\ 
\

Ge D

Uganda și R.D. Germană 
au hotărît să stabilească 
relații diplomatice la rang 
de ambasadă, incePind dela 5 ianuarie 1973, se anunță intr-un comunicat oficial publicat la Kampala și Berlin.

Noua Comisie Executivă 
a Pieței comune - incluzînd reprezentanții Marii Britanii, Danemarcei și Irlandei, noii membri ai C.E.E. — s-a întrunit sîmbătă dimineața, la Bruxelles. Cu acest prilej, fostul ministru francez al finanțelor și problemelor industriale, Franțois- Xavier Ortoli, a preluat oficial funcția de președinte al Comisiei C.E.E., deținută din 1958 de Sicco Mansholt (Olanda).
„Cel mai mare dezastru 

din istoria Americii"Secretarul general al Organizației Statelor Americane, Galo Piaza, care a vizitat, trusă de vacesta adezastru deoarece a distrus aproape complet centrul economic, politic și social al unei țări". Corpurile a aproximativ 4 000 de victime ale cutremurului au fost scoase de sub dărimături și înhumate în afara orașului, dar un număr de peste 6 000 de cadavre continuă să se afle sub ruine — a declarat un purtător de cuvint al președinției Republicii Nicaragua. El a . anunțat, totodată, deschiderea unui birou pentru înregistrarea persoanelor dispărute, adăugind Insă că o statistică exactă a acestora va fi imposibil de realizat, deoarece numeroase familii au fost în întregime îngropate sub dărimături.

recent, Managua, dis- cutremur, a declarat că proyocat „cel mai mare din istoria Americii,

La sediul Biblio
tecii române din New 
York a avut loc o 
seară de poezie ro
mânească, organizată 
cu prilejul apariției 
in Statele Unite a u- 
nei antologii, de ver
suri eminesciene, in
titulată „Eminescu — 
cel din urmă roman
tic", in traducerea lui 
Roy MacGregor — 
Hastie, și a volumu
lui lui Marin Sorescu 
— „Rame". Manifesta
rea a fost organizată 
in colaborare cu „Pro
gramul internațional: 
de creație literară al

Universității Iowa“, 
sub ale cărei auspicii 
au apărut cele 
volume.

In orașul 
statul ' Utah, 
teca română a 
nizat, in colaborare 
cu universitatea din 
acest stat, o expozi
ție de grafică.

DAR ES SALAAM. 
Cotidianul partidului 
Tanu, „Uhuru“, a 
publicat o pagină con
sacrată realizărilor 
României socialiste în 
cei 25 de ani. Postul

în urma recentelor inci
dente Studențești, președintele egiptean, Anwar Sadat, a cerut președintelui Adunării Poporului, Hafez Badawi, să formeze un comitet special care să examineze situația creată după închiderea cursurilor in universități — relatează agenția M.E.N.

Pasagerul din fotografie trece prin- 
tr-un nou detector de metale in
stalat recent pe aeroportul „interna
țional din Atlanta (S.U.A.) pentru a 

preveni pirateria aeriană

de radio tanzanian a 
retransmis in cadrul 
unei emisiuni intitula
tă ț,Retrospectivă 1972", 
fragmente 
cursurile 
tovarășul 
Ceaușescu 
vizitei făcute în Tan
zania, în martie 1972.

La Accra a fost 
deschisă expoziția 
„Personalități ale ști
inței și culturii româ
nești". La vernisaj au 
participat oficialități 
locale și membri ai 
corpului diplomatic.

Viitoarea reuniune a Con
siliului de Securitate în Pa
nama ? Ministrul de externe al Republicii Panama, Antonio Tack, a adresat secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim, invitația ca următoarea reuniune a Consiliului de Securitate să se desfășoare la Ciudad de Panama, între 15 și 21 martie a.c., informează France Presse. Cu .această Consiliul de Securitate ar ia in dezbatere' problema securității in regiune.

agenția ocazie urma să păcii și
Comisia pentru afaceri 

Senatului S.U.A. la 15 la 17 numărul ; raportul dintre se-externe ași-a sporit de membrilor săi . natorii democrați și republicani este de 10 la 7. între senatorii aleși in comisie figurează George McGovern și Hubert Humphrey (democrați) și Edward Brook (republican). Se a- preciază că, în actuala componență a comisiei, a fost întărită poziția majoritară a adversarilor politicii promovate în prezent în Indochina. Președintele Comisiei . senatoriale pentru afaceri externe este senatorul democrat William Fulbright.
Hotărârea Siriei de a re

deschide frontiera cu Ior
dania 3 £ost sulutetă de președin- tele Libanului, Suleiman Frangieh, în cadrul unei întîlniri cu reprezentanții presei. El a subliniat, potrivit .agenției Reuter, că această decizie este „o inițiativă fericită, care va avea repercusiuni favorabile și asupra economiei libaneze".

După cum s-a anunțat, asupra sudului Italiei s-au abătut ploi tore, . . . . w - - -______ I___  ____n-
iiale de o intensitate neobișnuită, care au provocat inundații, solda re cu 
pierderi de vieți omenești și mari pagube materiale. în fotografie : opierderi de vieți omenești și mari pagube materiale. în fotografie : 

stradă din Trapani (Sicilia), blocată de apă

Ministrul trfacerilor ex
terne al Italiei, Giuseppe Medici, a sosit într-o vizită la Pekin — anunță agenția China Nouă. In aceeași zi au avut loc convorbiri intre Ci Pin-fei, ministrul afacerilor externe al R. P. Chineze, și oaspetele italian.

Un acord cu privire la 
creditul oferit Cubei de că
tre Cehoslovacia,precum * un protocol referitor la schimbul de mărfuri pe anul în curs, au fost semnate la Praga, cu ocazia vizitei in R.S. Cehoslovacă a unei delegații guvernamentale a Republicii Cuba. s

Alegerile prezidențiale și 
legislative din Republica 
Senegal vor avea loc 13 28 ia~ nuarie. Pentru postul de președinte al republicii a fost propus, de către Partidul Uniunea Progresistă Sene- galeză, actualul pold Senghor. șef al statului, Leo-

Numărul șomerilor din4.1în decembrie, deS.U.A. a fost>milioane persoane — informează genția Associated Press — care tează cifrele furnizate de Biroul statistică pentru forțele de muncă.
a- ci- de

O iarnă neobișnuităPe toate meridianele globului, a- ceastă iarnă este neobișnuit de ca pricioasă. Din nordul Europei și pina în sudul Africii, meteorologii afirmă că asemenea anomalii nu s-au mai înregistrat de zeci și chiar sute de ani. Locuitorii Peninsulei Scandinave, obișnuiți în această perioadă a anului cu albul zăpezii și frigul subpolar, constată cu uimire cum din pămint răsar fire de iarbă ca în lunile de primăvară. La Oslo, capitala Norvegiei, zilele acestea termometrul a urcat la plus 12 grade Celsius, cea' mai ridicată temperatură din ultimul secol, iar in Suedia centrală și de sud, unde nu a căzut nici măcar un singur fulg de zăpadă, temperatura este considerată ca cea mai ridicată din ultimele două secole.în Israel, în schimb, țară subtropicală, un val brusc de frig a produs importante daune recoltei de citrice și florilor destinate exportului. în emisfera australă, îndeosebi in Rhodesia și Republica Sud-Africană, o secetă puternică a compromis recoltele de griu, tutun și legume.Stațiunile din Scoția, Elveția și Austria, renumite pentru condițiile propice practicării sporturilor de’ iarnă, sînt aproape pustii : lipsește zăpada...
,Rocile portocalii44 confirmă activitatea„•La centrul spațial de la Houston a fost organizată prima conferință de presă a astro- nauților Ronald Evans, Eugene Cernan și Harrison Schmitt, după încheierea misiunii navei spațiale americane „A- pollo-17“. "" întrebărilor, H. Schmitt a declarat că descoperirea „rocilor portocalii" din zona selenară Taurus-Littrow constituie cea mai importantă realizare a e-

Răspunzînd geologul

>

chipajului care a participat la ultimul zbor din cadrul programului ,.Apollo". El a apreciat virsta acestora la 10 milioane de ani și le-a atribuit o origine vulcanică. Cele mai tinere roci aduse pînă în prezent de pe Lună au o vechime de trei miliarde de ani. Prezența „rocilor subliniat constitui satelitul
portocalii", a Schmitt, poate o dovadă că natural al Pă-

pc Selenamîntului este încă destul de activ pentru a da naștere unor „straturi" de origine vulcanică, rocile respective puțind proveni din fuziunea unor materii aflate la o mjtre profunzime. Asemenea substanțe pot exista incă in interiorul Lunii.Ronald Evans și Eugene Cernan au declarat că vor continua să lucreze în cadrul N.A.S.A.
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