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Președintele Consiliului de Stat,
5 *

tovarășul Nicolae Ceausescu,
1 5 *

a primit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Republicii Iurcia

în ziua de 16 ianuarie a. c., pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit 
pe Osman Derinsu, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în

calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Turcia în țara noastră. (Cuvân
tările rostite, în pagina a 
Vll-a).

PRIMA DECADĂ
A PMLII PE 1973
evidențiază:
■ Debut fructuos ■ îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor maxi
male este realistă ■ Sînt nece
sare eforturi organizatorice 
mai intense pentru ritmicitatea 

producțieiConsemnam tn ziarul nostru, In urmă cu citeva zile, concluziile desprinse dintr-un sondaj efectuat în citeva zeci de întreprinderi industriale, în legătură cu realizarea sarcinilor de plan in prima decadă a Junii ianuarie. Sintem acum în măsură să prezentăm, prin intermediul unor date statistice, un șir de realizări înregistrate la nivelul întregii industrii. Bunăoară, constatăm cu satisfacție că la o serie de produse — cum sînt oțel, fonia, transformatoare și autotransforma- toare, strunguri, fibre poliesterice, cauciuc sintetic, zahăr — s-au obținut importante depășiri de pian, încă din prima decadă a anului. Practic, decada I a lunii ianuarie a constituit decada unui demaraj viguros al muncii colectivelor din întreprinderi pentru realizarea planului pe 1973 la parametrii săi maximali.Colectivele unităților industriale care au Înregistrat asemenea rezultate dovedesc că aplică riguros în practică indicațiile date de conducerea partidului ța Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, potrivit cărora realizarea sarcinilor de plan pe 1973 la nivelul maxim prevăzut, ca și depășirea lor impun înfăptuirea unor măsuri energice pentru folosirea intensivă a tuturor capacităților de producție, încărcarea lor uniformă in tot cursul anului, începînd cu primele zile, cu primele decade, înlăturarea practicii dăunătoare a lucrului „în asalt" la sfirșit de lună sau trimestru. Esențial este ca toate întreprinderile, care și-au eșalonat in mod echilibrat planul pe zile, decade și luni, să acționeze hotă- rit, cu spirit de răspundere și maximă exigență, pentru îndeplinirea acestuia ca atare, adică în mod ritmic.De ce se cuvine subliniată această necesitate imperioasă ? Intrucit o analiză mai atentă a activității desfășurate în prima decadă relevă că, în unele unități, fie din cauza unei pregătiri necorespunzătoare a producției acestui an, fie datorită unor deficiențe în organizarea muncii, în aprovizionarea tehnico- materială, planul pe 10 zile din luna ianuarie nu a fost realizat integral, la o serie de sortimente în- registrîndu-se rămineri in urmă. De aceea, nu există acum o sarcină mai importantă pentru conducerile și colectivele acestor unități decît aceea de a recupera grabnic orice restanță, de a realiza planul în mod ritmic, la toate produsele și sortimentele, în conformitate cu cerințele reale ale economiei naționale. în sistemul economiei noastre planificate, disciplina în respectarea obligațiilor de plan, contractuale este o necesitate vitală ; cu atît mai mult în acest an. hotăritor pentru realizarea cincinalului înainte de termen.Căutînd originea unor cauze care au determinat anumite rămineri în urmă, mai ales în industria chimică și industria materialelor de construcții, se poate spune că o frecvență ridicată au întreruperile în funcționarea utilajelor și instalațiilor. Așa, de pildă, la Grupul industrial de petrochimie din Pitești, instalația de piroliză a funcționat cu capacitatea redusă, dato

rită deselor oțpriri ale cuptoarelor pentru decocsări, iar La unele dintre liniile de polimerizare au apărut defecțiuni mecanice. Din păcate, a- ceste deficiențe — care au făcut ca planul la polietilenă de mică densitate să fie îndeplinit doar in proporție de 78 la sută — au determinat nerealizarea planului și la Grupul Industrial de petrochimie din Ploiești, intrucit acesta n-a primit cantitatea contractată de etilenă. Or, o asistență tehnică competentă, o preocupare mai susținută pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională, ca și desfășurarea unor acțiuni largi in vederea intăririi spiritului de răspundere ar fi prevenit aceste lipsuri, cu întreg cortegiul lor de consecințe negative.Cu grijă gospodărească trebuie să se acționeze în fiecare întreprindere pentru a se asigura o bună funcționare a mecanismului aprovizionării tchnicb-materiale și al cooperării interuzinale. Uzina „Autobuzul" din București, care a realizat numai 57 la sută din- planul primei decade la autoutilitare, n-a primit 19 motoare de la Uzina mecanică Muscel și o serie de organe de asamblare de la Fabrica de șuruburi Saligny. Trebuie menționat și faptul că uzina n-a intrat încă în posesia unor repartiții pentru tablă de 0,8 mm și 1 mm, care trebuiau asigurate de însăși centrala industrială de resort.Analiza neîmplinirilor evidențiază și existența unor cauze obiective, care dereglează uneori buna aprovizionare și cooperarea in producție dintre unități. Nu mai puțin adevărat este însă faptul că unele conduceri de întreprinderi așteaptă calm, la adăpostul contractului încheiat, dispariția de la sine a unor neajunsuri ce se manifestă în mecanismul aprovizionării tehnico-mate- riale. Iată de ce este absolut necesară intervenția directă a cadrelor de conducere din întreprinderi și centrale pentru soluționarea promptă, operativă și eficace a diferitelor probleme de aprovizionare și cooperare. In același timp, trebuie întreprinse acțiuni concrete din partea centralelor și ministerelor economice, a Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, menite să asigure respectarea contractelor economice încheiate, să rezolve operativ, la fața locului, toate problemele pe care le ridică asigurarea ritmică, la termenele stabilite, a materiilor prime, materialelor, pieselor și subansamblelor necesare producției.Marea majoritate a colectivelor din întreprinderile industriale, puternic mobilizate de organizațiile de partid, au dovedit că stă în puterea lor să realizeze planul ritmic, zi de zi, la parametrii săi maximali. Nu încape indoială că și in unitățile in care s-au înregistrat anumite restanțe în prima decadă, comuniștii, oamenii muncii vor găsi nein- tirziat resursele șl posibilitățile pentru intrarea intr-un ritm normal, constant de lucru, în așa fel incit planul pe luna ianuarie, și apoi pe lunile următoare, să fie îndeplinit în întregime, la toate produsele și sortimentele, de către fiecare unitate industrială.
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

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

BUCUREȘTI
Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii 

Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și al întregului popor sovietic exprimăm mulțumirile 
noastre cordiale Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România și poporului frate român pentru felicitările călduroase și bunele 
urări transmise cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a creării Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste.

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, poporul sovietic vor întări și 
tn viitor prietenia și vor dezvolta colaborarea multilaterală între Uniunea 
Sovietică și Republica Socialistă România, pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului socialist.

Vă urăm, dumneavoastră și tuturor oamenilor muncii români, noi 
succese în construirea socialismului, în lupta pentru pace și prietenie 
între popoare.

L. BREJNEV A. KOSÎGHIN M. PODGORNÎI

Priorități tehnice si organizatorice 
ale unei ramuri prioritare:

CONSTRUCȚIA 
DE MAȘINI9

® Ofensiva modernizării are obiective precise : PER
FORMANȚE ÎNALTE, EFICIENȚĂ SUPERIOARĂ

** Două firme de prestigiu se angajează ferm în bătă
lia competitivității: MAȘINI CORESPUNZĂTOARE 
EXIGENȚELOR EXPORTULUI

• „Stăm mult mai bine ca în alți ani cu aprovizio
narea"... Șl TOTUȘI PERSISTĂ’PROBLEME NESO
LUȚIONATE
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PASAJE DENIVELATE 
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA

CIRCULAȚIEI RUTIEREîn vederea Îmbunătățirii circulației autovehiculelor și evitării strangulărilor pe drumurile naționale, Departamentul transporturilor navale și rutiere a avizat construcția a zece pasaje denivelate. Lucrările se vor efectua pe șoselele Bucu- rești-Pitești, in raza localităților Chitila, Săbăreni și Fusea ; București-Urziceni — Rîmnicu- Sărat, la intrarea în municipiul Buzău, pe traseul centurii de vest a orașului Ploiești, lâ

km 9 și 10 ; București-Călărașî, In comuna Brănești; Craiova- Tr. Severin, la ieșirea din Fi- liași și în comuna Coțofeni, și pe șoseatia Turda-Tg. Mureș, în perimetrul localității Cimpia Turzii.In cursul acestui an vor putea să fie utilizate pasajele denivelate care se construiesc pe șoseaua București-Giurgiu, la kilometrul 10, și cel de la intrare®’în municipiul Tirgoviște.(Agerpres)

—...E un adevăr pe care aici, în această uzină bu- cureșteană de veche tradiție revoluționară — „Timpuri Noi" — îl Intîlnim sub multe șl semnificative înfățișări. îl întîlnim, în primul rînd, într-o cifră definitorie : pînă la sflrși- tul actualului cincinal — „cincinal în ritm accelerat", cum i se spune de pe acum in folclorul uzinal — mai mult de jumătate din produsele realizate vor fi noi sau reînnoite fundamental. îl întîlnim î.ntr-un afiș al cărui conținut ne face plăcere să-1 reproducem aproape integral : „Angajamentul uzinei „Timpuri Noi" de a se realiza cincinalului în patru ani și jumătate înseamnă : 1 an realizat în 10 luni ; o lună în 20 de zile ; o 'oră în 48 de minute. Sarcina ce ne revine zilnic este : în 8 ore o producție de 9 ore și 36 de minute. Să ne întoarcem ceasurile după ORA EXACTA A ÎNTRECERII (n.n. aici „ora exactă a întrecerii" e ora zilei de miine, a viitorului). Și îl întîlnim. mai ales, în faptele cotidiene ale oamenilor, în cut.ezătoarea Încordare a energiilor și inteligențelor celor mai buni dintre ei, comuniștii....Pentru maistrul comunist Alexandru Bădină — nu numai șef de atelier la turnătorie, dar și unul dintre pasionații acestei meserii anevoioase — „ora exactă a viitorului" are denumiri foarte precise. Ele redau jaloanele unei bătălii cotidiene pentru nou și înaintat în tehnica turnătoriei î noua stație de lestare, noul dezbătă- tor mecanizat etc. Sînt, de fapt, citeva dintre noutățile tehnice introduse și prin efortul lui, în ultimul timp, menite să ușureze hotăritor truda oamenilor care practică această meserie, s-o facă mai productivă și, de ce nu, mai a- trăgătoare pentru tineret.Oricît ar părea de ciudat,, aceste , perfecționări n-au fost primite de unii cu Dreâ mare interes. Ba 
V

au fost și dintre acela care au încercat să demonstreze că toate aceste înlesniri nu sînt decît niște „mărunțișuri", lipsite de orice eficiență practică, și că, în loc s-o sporească, ele reduc productivitatea. Discutînd cu unul dintre cei mai aprigi „negati- viști" — un tînăr, pe nume Ionel Lepăduș — mais

niști au stat de vorbă de la om la om cu toți muncitorii din atelier, a început să apară un curent de opinie în favoarea noului.Firește, schimbarea opticii nu s-a petrecut peste noapte, însă e semnificativ faptul că azi Ionel Lepăduș, cel socotit „negativist", i se adresează maistrului :Un climat de muncă potrivit după RITMUL ÎNTRECERII
trul Bădină a căutat să afle „de ce".— Știi ceva, meștere 7 Ia mai slăbește-ne cu foloasele stației, ale dezbătă- torului I Las’că știm noi că abia aștepți să meargă astea din plin ca să ne cauți altă treabă...Deci, asta era I Comuniștii din atelier, lupttad pentru introducerea tehnicii noi, ignoraseră un „a- mănunt" : să stea de vorbă cu oamenii, să le explice despre ce e vorba, să le demonstreze convingător că, in condițiile economiei noastre, creșterea productivității și reducerea efortului implică tocmai o mat bună, o mai calificată folosire și pregătire a oamenilor. Zjlele următoare, după ce Bădină și ceilalți comu

— Ce, credeți c-o să ne mulțumim doar cu atîta ? De ce nu căutați soluții și pentru alte munci încă prea grele, care ar putea fi ușurate ?Răspunsul maistrului Bădină :— Măi băiatule, mai caută și tu I Gîndește-te. fă propuneri — treaba asta e a fiecăruia și a tuturor....Frezorul David Doliș, membru de partid din 1947, care lucrează la serviciul tehnolog-șef, are la activul său vreo 15 Inovații ce se aplică. Niciodată nu e mulțumit de ultima, totdeauna cea mai bună » aceea care va fi, pe care o are ta cap.— Nu de dragul vorbitor mari spunem „lupta

pentru nou". Uneori e în- tr-adevăr o luptă. Trebuie să nu te lași cu una cu două, ci să te bați mai în- tîi cu propria ta inerție de gîndire, apoi cu inerția și rutina altora. Căci nu e de-a.juns să fii tu convins că ceea ce propui e folositor și eficient, trebuie să-i lămurești și pe ceilalți.Pentru Inovația pe care a realizat-o împreună cu tehnicianul Aurei Buciu- măneanu și care urmează în prezent să se aplice — înlocuirea metalului cu masele plastice 1a apărătoarele de La motorul S 18 și compresorul 6 C 1 — a trebuit să persevereze șase ani. A tatîmpinat opoziția unora care nu credeau că masele plastice au vreun viitor' în metalurgie. In o- rele lor libere, Doliș și Buciumăneanu au realizat o matriță improvizată la sculărie șl au demonstrat pe concret că apărătoarele făcute de ei din mase plastice sînt cel puțin la fel de rezistente la presiuni și intemperii ca și cele din metal și că folosirea lor a- duce importante economii.— Să știți că bătălia pentru viitor în tehnică — ne spune David Doliș — se cîștigă nu numai în mare, ci și în mic, la fiecare loc de muncă. Fiecare porțiune de teren cucerită, bunăoară, în lupta pentru introducerea unor materiale noi, a unor noi procese tehnologice înseamnă un avans smuls viitorului...— Poate că n-am fi ta stare să facem tot ceea ce facem — ne spunea Constantin Crețu, om cu 20 de inovații ta biografia sa profesională — dacă aici, in uzină, comuniștii n-ar fi creat un puternic climat al noului, în care ai convingerea că pînă la urmă orice idee, orice Inițiativă valoroasă nu se poate să nu Învingă.Un climat în care se distinge limpede ORA EXACTA A VIITORULUI.
Victor BIRXADEANUJ

nostru, statuia lui Ștefan cel Mare, cel care, cu cinci veacuri în urmă, a făcut celebru numele tîrgului de odinioarăîn piața centrală a Vasluiului, printre edificii demne de veacul

Aveam în față o hîrtie cu calculația de preț a cutiei de turtă dulce produsă de I.I.S. „Victoria“-Sibiu și nu ne venea a crede ochilor : scria acolo, negru pe alb, gub semnătura directorului și a contabilului- șef, că, la fiecare cutie, fabrica pierde 0,27 lei, adică 1 068 lei la o tonă de pro- dus-finit. Care să fie rațiunea „afacerii 7" — ne întrebam. Pentru ce preferă producătorul să lucreze in pierdere, realizînd acest sortiment (ce-i drept, omologat ca „produs nou"), ambalat în cutie, cind un altul, asemănător, ambalat în pungă de polietilenă și oferit ca etalon în aceeași calculație de preț, i-ar asigura un beneficiu de 2 500 Iei Ia fiecare tonă ?Comparăm, rînd pe rînd, fiecare capitol de cheltuieli. La capitolul „materii prime" — deosebiri neesențiale (între noul produs și etalon) : aceleași componente (la cel nou cantitățile erau încă mai mici, iar pentru trei materiale introduse în rețetă s-a renunțat la... patru). La „cheltuieli de ambalaj" însă, surpriză : o sumă de peste nouă ori mai mare la noul produs. Cercetăm și celelalte cifre. în final, cind ajungem Ia prețul de vinzare, enigma se spulberă complet : avînd un preț de vinzare dublu față de produsul etalon, datorită, în principal, ambalajului, noul sortiment dă posibilitate fabricii să obțină cu aceeași cantitate de produs finit o valoare dublă de plan. Așadar, iată de ce îl preferă !— De ce ați avizat calculația unui produs care n-are nimic nou în afară de ambalaj și preț de vinzare ? — l-am întrebat pe șeful serviciului plan-iinan- ciar-prețuri din departamentul industriei alimentare al M.A.I.A.A., unde

consultasem documentele respective.— Comerțul e de vină. Ne cere mărfuri cu un ambalaj cit mai frumos....Pornind de la acest e- xemplu și de la altele a- semănătoare — pe care nu Ie mai prezentăm din economie de spațiu — solicităm opinia unui reprezen-
tMlHIH—mmU', I nil'll II, IHWWIWI1

te. necscnțiale, aduse tn componența rețetei de fabricație. Iar respectivul produs, astfel realizat, este prezentat ca un produs „nou". Bineînțeles și prețul devine nou, mărit față de cel al așa-zisului produs vechi. Precum turta dulce ambalată în cutii, bomboanele „Prichindel",ALȚI BANI,ACEEAȘI MARFA!
DESPRE MODIFICĂRI DE PREȚURI LA 
UNELE DULCIURI, NEJUSTIFICATE DE CA

LITATEA PRODUSELOR

tant autorizat al comerțului, tovarășul Nicolae Ble- jan, directorul Direcției pentru produse alimentare din M.C.I. :— Intr-adevăr, noi solicităm o prezentare superioară a mărfurilor. Existența unui sortiment variat, cu produse ambalate in cele mai diverse modalități, este, cred, un lucru pozitiv...— In magazine însă se observă un fenomen cu totul criticabil — continuăm noi. Apariția unui produs, intr-un alt ambalaj, este însoțită, de regulă, șl de anumite modificări mârun-

diversele sortimente de biscuiți ș.a.— Este intru totul adevărat — recunoaște tovarășul director. Subliniez insă că aceste artificii ale producătorilor nu ar avea sorți de izbindă dacă în magazine s-ar găsi, deopotrivă, ambele produse, și cele noi și cele vechi (din categoria celor la care v-ați referit). în competiția care ar apărea intre ele s-ar impune doar produsele cu a- devărat noi, superioare calitativ. Din păcate însă lucrurile nu se petrec așa. Producătorii au grijă să a- sigure succesul vînzării noi

lor sortimente prin neaco- perirea parțială, iar uneori totală, a cererii de consum pentru vechiul produs. (Cumpărătorii, cind nu găsesc produsul „vechi", sînt nevoiți să-I cumpere pe cel „nou"). In asemenea situații voința producătorilor se substituie procesului firesc al alegerii care ar trebui să se desfășoare în magazine. Interesele producătorilor se opun astfel abuziv intereselor cumpărătorilor.— Cit de extins este a- cest procedeu și în ce domenii se manifestă ?— In special el se remarcă la produsele cu valoare mică. Numai din ce-mi amintesc pe moment, in ultimii ani au suferit o asemenea dispariție misterioasă — rețineți, doar în două sub- sectoare ale industriei alimentare : producția de ciocolată șl de caramele — 10 produse. Cite or fi ele pe ansamblul sectorului de dulciuri și zaharoase, sau al industriei alimentare, in general, e greu de stabilit. Menționez totodată că sînt alte zeci și zeci de produse, din categoria celor așa-zise vechi (noi Te numim produse ieftine), la care cererea de consum este acoperită in mică măsură.— Cum credeți că ar trebui procedat pentru a se asigura o diversitate reală de mărfuri în magazine și eliminarea acestor subterfugii dăunătoare, în contrazicere cu interesul cetățenilor ?— In primul rînd, fabricile să aducă pe piață doar produse cu adevărat noi și, în al doilea rînd, cele Ia care îmbunătățesc doar modul de prezentare să fie livrate paralel cu cele
Mihai IONESCU

(Continuare în pag- a IV-a)

ȘCOALA - după 
orele de clasâ
® Activitatea educativă nu se încheie cu sunetul clopoțe
lului • Cunoașteți, tovarășe profesor, ce fac elevii dumnea

voastră după terminarea lecțiilor ?

...„Aproape în fiecare zl, la cinematograful „Central" din Galați, la matinee se înghesuie la intrare zeci de tineri ; mai ales elevi, unii dintre ei „absenții" din clasă, de la școală din ziua respectivă — ne relatează tov. Ioan Constantin, prim-secretar al Comitetului municipal U.T.C. Galați.— Este un film Interesant, n-am rezistat tentației de a-1 vedea...— Aveam lecții prea grele, n-am avut timp să le pregătim pe toate și atunci... — încearcă cineva o scuză timidă.Găsiți în restaurantul „Turist" de către echipele de control ale comitetului nostru municipal U.T.C., unii elevi și eleve invocă motivul: „sîn- tem In timpul nostru liber". Este, evident, o optică falsă, deformată, de a înțelege petrecerea timpului liber....Exemple ca cele din Galați se întîlnesc și în alte localități. De cile ori, dimineața, trecînd prin fața cinematografelor bucureștene nu ești surprins de marele număr de elevi ? Nu o dată, la controale ale forurilor locale de resort, în baruri și localuri publice sînt găsiți tineri care n-au trecut încă de virsta școlii, con- sumind băuturi alcoolice, fumind.Fără a ocoli sau minimaliza răspunderea familiei în îndrumarea și controlul propriilor copii în timpul cind aceștia nu au program de școală, atunci cind se analizează a- semenea „cazuri" de abateri ale tinerilor de la normele de conduită specifice calității lor de elevi, firele

duc, direct sau indirect, tot la școală. Este normal acest lucru !— Fără discuție, da ! — consideră prof. Virginia Vlad, directoarea Liceului nr. 1 din Brăila. Școala dispune de un program complex de instruire și educare în spirit socialist a tinerei generații, are la înde- mină mijloace diverse și poate acționa pe multiple căi și, mai ales, are prin cadrele sale didactice competența și autoritatea profesională și morală pentru a forma tinăra generație. Toate aceste considerente o- bligă școala — este o obligație politică, morală față de societatea socialistă — să nu-și considere încheiată misiunea educativă o dată cu terminarea lecțiilor, să continue să-și pună o amprentă vizibilă, rodnică și asupra comportării elevilor după orele de clasă, asupra comportării și concepției de viață a tineretului.Unele cadre didactice, îndeosebi profesori diriginți, șovăie în frțn acestei îndatoriri majore, pe motiv că le este imposibil să se ocupe de cei 30—40 de elevi ai lor și în afara orelor de clasă, din lipsă de timp, mai ales sau pur și simplu pentru că sînt de părere că e o treabă a familiei.— Se înțelege — a continuat interlocutoarea noastră — dacă va fi lăsat să se „descurce" singur, dacă
Florica DINULESCU 
Tudorel O ANCE A

(Continuare în pag. a Vl-a)
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® în 1973, o producție globală industriala cu 57,9 la 
sută mai mare decît planul de anul trecut;

• Scurtarea duratei atingerii parametrilor proiectați 
la noile capacități de producție cu cel puțin 30 de zile 
și a dării în funcțiune a noilor obiective industriale și 
social-cultural® cu 1-3 luni;

® Obținerea unei producții globale agricole cu 35 la 
sută mai mare față de 1972.

• îndeplinirea cincinalului cu 185 de zile mai de
vreme ;

• în anul 1973 se vor realiza mărfuri în valoare 
de 50 milioane lei peste prevederile maximale ale pla
nului ;

• La export - suplimentar prevederilor maximal® - 
1 milion de lei valută.

• Planul pe 1973 va fi realizat la indicatorii săi 
maximali;

® Se vor obține suplimentar 5 000 tone țiței, 10 mi
lioane mc gaze utilizabile;

® Se vor produce suplimentar 50 km tuburi azboci
ment, 200 000 lămpi electrice cu incandescență, 1 500 
tone construcții metalice, 50 000 mp țesături.

Intr-un spirit de înaltă responsabilitate comunistă și exigență partinică, lucrările conferinței organizației județene de partid Botoșani au analizat activitatea organelor și organizațiilor de partid din județ in înfăptuirea programului de dezvoltare econo- mico-soclală elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională a partidului, sarcinile ce revin comuniștilor, tuturor oamenilor muncii pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen. La lucrările conferinței a participat tovarășul AUREL DUCA, membru supleant ai Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. șeful secției de propagandă a C.C. al P.C.R.In darea de seamă prezentată de tovarășul Gheorghe Ghinea, prim-secretar al comitetului județean de partid, s-a arătat că transformările înnoitoare, mutațiile calitative ce au avut loc în această perioadă în viața economico-socială a județului sint evidente în primul rind în industrie, unde s-a înregistrat un ritm mediu anual ăe creștere a producției industriale de 12,1 la sută. Planul producției industriale pe anul trecut a fost îndeplinit în proporție de 110 la sută, cu 30 de zile mai devreme, iar angajamentele asumate la acest indicator în întrecerea dintre județe au fost depășite de peste două ori. Progrese evidente s-au înregistrat de asemenea în dezvoltarea și modernizarea bazei telmico- materiale a agriculturii, în creșterea producției vegetale și animale, în extinderea suprafețelor irigate și a celor redate în circuitul agricol. Acest fapt a făcut posibil ca în ultimii patru ani să se realizeze în județ o producție globală de peste 11,4 miliarde lei.Luînd cuvîntul în conferință, numeroși delegați, între care loan Floareș, director ai uzinelor textile „Moldova", Constantin Zaiceanu, directorul întreprinderii miniere Dorohoi Maria Titiaaiu, secretar al comitetului de partid de-la-Fabrica de confecții din Dorohoi, au arătat că economiei județului?, i s-au prevăzut i sarcini mobilizatoare pentru acest an, ceea ce este caracteristic, de altfel, unui județ în plină dezvoltare. Ei au subliniat că organele și organizațiile de partid trebuie să desfășoare o asemenea muncă politică și organizatorică în rîndul colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni încît sarcinile de plan pe anul 1973 să fie realizate la nivelul prevederilor sale maximale, ur- mărindu-se ca prin îndeplinirea șl depășirea acestora să se asigure produse fizice de care economia națională are realmente nevoie.— Faptulcă sarcinile maximale de producție pentru 1973 sînt mai mari cu aproape 60 La sută d'ecît realizările anului precedent, nu ne sperie — a spus în cuvintul său tovarășul Constantin Iurea, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Botoșani. Dimpotrivă, noi considerăm îndeplinirea acestor sarcini sporite,1 mobilizatoare, ca pe un examen de responsabilitate șl competență care va conduce în final la realizarea prevederilor cincinalului în mai puțin de patru ani și jumătate, poate chiar în patru ani. Fundamentăm acest angajament atît pe baza rezultatelor obținute pînă acum, dar mai ales pe punerea in valoare a resurselor de care dispunem in folosirea eficientă a capacităților de producție, îmbunătățirea utilizării fondului de timp, creșterea valorii obținute din aceeași cantitate de materie primă, perfecționarea tehnologiilor de fabricație, creșterea cunoștințelor și generalizarea experienței pozitive. Deși unitatea noastră s-a înscris cu rezultate meritorii în activitatea de producție, nu pot trece cu vederea — a continuat ideea tovarășul Dumitru Lupu, maistru la Uzina mecanică pentru agricultură și industria alimentară — faptul că se pierd însemnate cantități de metal în șpan din cauza folosirii unor laminate supradimensionate, că există încă rezerve privind folosirea utilajelor, calitatea finisajelor și pentru creșterea productivității muncii.Ținînd searna că în acest an în județ urmează să se realizeze un volum sporit de lucrări de investiții, mulți vorbitori au subliniat necesitatea îmbunătățirii activității conducerilor șantierelor, organizațiilor de partid din construcții șl din unitățile beneficiare, în vederea creării tuturor condițiilor pentru reducerea cu cel puțin 1—3 luni a duratei de execuție.Dată fiind ponderea agriculturii în economia județului, unii delegați, intre care Marin Lucian, director al Stațiunii experimentale zootehnice Popăuți, Liviu Mihailovici, directorul general al D.G.A.I.A.A., Gheorghe Mure.șan, directorul S.M.A. Săveni, Vasile Dascălu, președinte al U.J.C.A.P., s-au referit la munca desfășurată de organele și organizațiile de partid pentru creșterea producției agricole vegetale șl animale, rezultatele obținute de unele unități de stat și cooperatiste, marile rezerve de care dispun în acest domeniu. în conferință s-a subliniat că sînt în județ cooperative agricole de producție ca, de pildă, cele din Ripiceni, Vîrfu-Cîmpului, Bucecea, care realizează, an de an producții mari de grîu, porumb, sfeclă de zahăr, lapte și carne, că introducerea sistemului de retribuție prin acord global a constituit un puternic stimulent în muncă, un mijloc de cointeresare materială în sporirea producției și a veniturilor țăranilor cooperatori.Caracterizate printr-un aprofundat spirit critic, lucrările conferinței au evidențiat totodată o serie de carențe în acest important sector de activitate al județului. S-a arătat astfel că anul trecut nu s-au realizat producțiile planificate de grîu, porumb, floarea-scareluî, ceea ce reflectă existența unor deficiențe în folosirea bazei materiale ți organizarea muncii în 

agricultură, în mobilizarea cooperatorilor și lucrătorilor din unitățile agricole de stat la executarea la timp și de calitate a lucrărilor agricole.— Deși am obținut „Ordinul Muncii" clasa I, pentru producții sporite — peste 3 000 kg grîu și peste 4 000 kg porumb boabe la hectar — trebuie să spun că putem realiza recolte și mai mari, a arătat tovarășul Mircea Călin, președintele C.A.P. Ripiceni. Spun aceasta deoarece pe unele tarlale am obținut mai bine de 4 000 kg griu și peste 12 000—13 000 kg porumb știuleți la hectar, in timp ce pe altele producțiile au fost cu mult sub nivelul mediu, deși condițiile au fost aceleași.Evidențiind experiența și rezultatele obținute la Știubieni, prin aplicarea sistemului de retribuție în acord global, tovarășul Constantin Poenaru, secretarul comitetului comunal de partid, a arătat că, pe această bază, la Știubieni s-au obținut producții nemaiintîinite : peste 5 200 kg porumb știuleți la ha. Numai retribuția suplimentară pentru depășirea producției la porumb acordată cooperatorilor în 1972 depășește 370 tone. Vorbitorul a arătat însă că rezervele in sporirea producției la toate culturile nu sint nici pe departe folosite judicios.Printre alte probleme care preocupă organizația de partid, colectivul de muncă, tovarășul Ioan Cirimpei, director al I.A.S. Dingeni, s-a referit pe larg la necesitatea îmbunătățirii fondului de zone *verzi — pășuni naturale. In această direcție există serioase rezerve. Mă refer, sublinia el, la faptul că la Dingeni, pe pajiștile amenajate s-au obținut peste 10 000 kg fin la hectar față de sub 5 000 kg cit s-a produs pe cele neamenajate.Lucrările conferinței au dezbătut cu competență munca desiășurată de organele și organizațiile de partid în domeniul po- litico-educativ pentru ridicarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii. Delegații Elo- ronțiu Vilceanu, directorul liceului „A, T. Laurian", loan Dragomir, prim-secretar al comitetului județean U.T.C., Ioan Costas, președintele comitetului județean de cultură și educație socialista, Viorel Budeanu, locțiitor al secretarului comitetului comunal de partid Unțeni, au arătat că organizațiile de partid din județ au desfășurat o activitate bună privind aplicarea în viață a programului de activitate educativă elaborat de partid, fapt ce se simte tot mai mult in viața politică și economică a județului, in comportamentul cotidian ai oamenilor care trăiesc, gindesc și acționează tot mai mult in spiritul cerințelor socialismului.In cadrul lucrărilor conferinței, tovarășii Octavian Cratchi, prim-vicepreședinte al consiliului popular județean, Gheorghe Zala, președintele consiliului județean al sindicatelor, Elena Olteanu, președinta comitetului județean al femeilor, ca de altfel aproape toți vorbitorii, și-au exprimat simțămintele de maximă aprobare, satisfacție și recunoștință față de activitatea vastă pe care o desfășoară conducerea partidului și statului nostru pe planul relațiilor internaționale.în încheierea lucrărilor conferinței a luat cuvintul tovarășul AUREL DUCA. Vorbitorul a transmis delegaților, tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri moldovene, un călduros salut din partea Comitetului Central, a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. După ce a înfățișat un amplu tablou al realizărilor dobindite de poporul nostru în primii doi ani ai actualului cincinal, care înfăptuiește programul elaborat de Congresul al X-lea al partidului, vorbitorul a subliniat că o caracteristică esențială a acestei perioade o constituie afirmarea puternică a rolului conducător al partidului în conducerea întregii vieți politice, economice și sociale, perfecționarea continuă a conducerii științifice a economiei și vieții sociale, democrației socialiste, promovarea consecventă a principiilor eticii și echității socialiste.în dobîndirea acestor mărețe realizări care ridică România pe noi culmi ale civilizației și progresului, un merit remarcabil îi revine secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care dovedește o uriașă capacitate de înțelegere a sensurilor majore spre care trebuie concentrate eforturile partidului și poporului, perseverență in promovarea a tot ceea ce este nou și înaintat, slujind cu credință și pasiune revoluționară interesele națiunii noastre socialiste. Trecînd în revistă succesele deosebite înregistrate în economia județului Botoșani, vorbitorul s-a referit apoi, pe larg, la îndatoririle ce revin organelor și organizațiilor de partid din județ pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor economice pe 1973, an hotărîtor pentru înfăptuirea cincinalului înainte de termen.Un amplu capitol al cuvintului a fost consacrat sarcinilor ce revin organizației județene de partid în domeniul activității politico-educative pentru ridicarea conștiinței socialiste a maselor, pentru însușirea de către toți oamenii muncii a concepției despre lume și viață a clasei muncitoare, pentru formarea trăsăturilor moral- politice ale omului nou. în încheiere, vorbitorul s-a referit la unele probleme ale politicii externe a partidului și statului nostru, subliniind contribuția marcantă a României La triumful cauzei socialismului și păcii între popoare.A fost adoptată hotărirea conferinței șî apoi s-au ales comitetul județean de partid și comisia județeană de revizie. în prima sa plenară, comitetul județean de partid l-a reales în funcția de prim-secretar pe tovarășul Gheorghe Ghinea. în încheiere, participant» au adresat o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care este subliniată hotărirea oamenilor muncii din județ de a îndeplini și depăși prevederile cincinalului.
Neculal ROȘCA 
Nicolae ZAMF1RESCU

Cei aproape 500 de delegați ai organizațiilor de partid — muncitori din fabrici și uzine, cu o înaltă calificare și o bogată experiență profesională și politică, țărani care au obținut rezultate remarcabile in mărirea rodniciei ogoarelor și creșterea producției animaliere, ingineri și tehnicieni, profesori și învățători dintre cei mai destoinici, activiști de partid, de stat și din economie, participanți la conferința organizației județene de partid Covasna — au a- nalizat cu exigență munca politică și organizatorică desfășurată de la alegerile precedente și au evidențiat noi posibilități pentru intensificarea activității de partid în vederea îndeplinirii mărețelor obiective actuale — în primul rind, realizarea cincinalului înainte de termen. La lucrările conferinței a participat tovarășul MIHAI GERE, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Așa cum a rezultat din darea de seamă prezentată de tovarășul Nagy Ferdinand, prim-secretar al comitetului județean de partid, dominanta preocupărilor organelor și organizațiilor de partid a fost de a acționa asupra factorilor calitativi, cu pondere decisivă în realizarea obiectivelor economice și sociale. Pornind de la realizările dobîndite, de la faptul că sarcinile pe primii doi ani ai cincinalului au fost îndeplinite cu 35 de zile mai devreme, darea de seamă și-a concentrat atenția asupra problemelor nesoluționate, asupra obiectivelor de viitor. Pe baza experienței bune ce s-a cristalizat s-au prefigurat noi măsuri care, pușe în aplicare, vor concura, fără îndoială, la atingerea parametrilor proiectați in noile întreprinderi, la folosirea intensivă a fondurilor fixe și a timpului de lucru, reducerea accentuată a cheltuielilor materiale de producție, valorificarea plenară a potențialului de inteligență a tuturor cadrelor de ingineri și tehnicieni.Merită subliniat că dezbaterile din .corț,- feririță s-au referit la laturile esențiale ale activității economice, in strinsă legătură cu munca organelor și organizațiilor de partid, a activului, cu munca celor 20 000 de comuniștț. Dezbaterea în spirit exigent a problemelor economice și sociale a îngăduit conferinței să desprindă concluzii prețioase pentru ridicarea la un nivel superior a rolului conducător al organizațiilor de partid, extinderea influenței lor politice, întărirea calitativă a rindurilor lor, intensificarea pe toate căile a activității de educație comunistă și patriotică a oamenilor muncii. Astfel, abordînd o largă paletă de probleme, participant» la dezoateri și-au concentrat îndeosebi atenția spre găsirea celor mai bune căi pentru realizarea exemplară a planului pe anul 1973. Unele organizații de partid din orașul nostru — a spus tovarășul Koos loan, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Sfîntu-Gheor- ghe, nu desfășoară întotdeauna o activitate concretă spre a căuta soluțiile corespunzătoare pentru lichidarea fenomenelor negative, incă nu acționează ferm împotriva risipei și neglijenței, incit spiritul de economie să devină o parte intrinsecă a comportamentului și atitudinii fiecărui muncitor, inginer și tehnician. De asemenea, alț.i vorbitori, intre care Boros Arcadie, director al întreprinderii miniere Căpeni, Pupăză loan, membru in comitetul de partid de la Fabrica de șuruburi din Tg. Secuiesc, Kovacs Mihail, președintele cooperativei agricole de producție Catalina, Manolatos Sergiu, secretar al Comitetului orășenesc de partid Intorsura Buzăului, oprindu-se asupra unor neajunsuri, au arătat că pretutindeni există importante resurse a căror folosire trebuie să constituie o preocupare de seamă a organizațiilor de partid.•O serie de vorbitori au evidențiat că este absolut necesar să se cunoască locurile unde persistă lacune, lipsuri. Trebuie — au arătat ei — să se vadă acum și nu mai tîrziu care anume acțiuni se cer Întreprinse în vederea lichidării grabnice a deficiențelor, astfel incît calitatea muncii să fie ridicată la nivelul marilor exigențe dictate de complexitatea obiectivelor care decurg din planul pe 1973. Semnificativă în această ordine de idei este și critica adusă de unii delegați slabei preocupări pentru folosirea mașinilor și utilajelor la randamentul maxim și realizarea integrală a planului de investiții. Ei au propus să se stabilească riguros în hotărirea conferinței ce anume trebuie făcut în 1973 și 1974 pentru ca activitatea în aceste domenii să se amelioreze substanțial. In același spirit combativ, exigent, s-a discutat și despre sarcinile ce revin organizațiilor de partid in legătură cu generalizarea schimbului II și extinderea schimbului III, ceea ce a îngăduit conferinței să prevadă în ho-tărirea adoptată că, pe ansamblul industriei județului, coeficientul de schimb să se ridice la 2,2—.2,3 in 1973 și la 2,4—2.6 în 1974. La realizarea acestui obiectiv o contribuție substanțială — s-a arătat în conferință — trebuie s-o aducă școlile profesionale, cursurile de calificare și sistemul de ucenicie pentru pregătirea celor peste 9 000 de muncitori calificați, necesari întreprinderilor județului în actualul cincinal.Urmînd același fir director, intervențiile participanților la dezbaterile în jurul dării de seamă au fost îndreptate cu „fața" spre viitor, referirile la munca depusă avind drept scop nu de a raporta ce s-a făcut, ci de a extrage învățămintele necesare pentru a proiecta cit mai realist sarcinile ce se anunță. Din cuvintul delegaților s-a desprins o preocupare stăruitoare pentru împletirea sarcinilor curente cu cele care vizează perspectiva. Tovarășii Okos Arpad, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea județeană de construcții-montaj, Hegyi Zoltan, directorul uzinelor textile „Oltul". Buda Stela, directoarea Școlii profesionale textile, și Baternai Tiberiu, președintele consiliului sindical județean, înfă- țișind conferinței metodele practicate pentru ca planul pe anul trecut să fie îndeplinit înainte de termen, au arătat că acestea vor veni în sprijinul organizațiilor de partid, sindicale și organizațiilor U.T.C., colectivelor de oameni ai muncii pentru a ridica la cote mai înalte de eficiență activi

tatea consacrată înfăptuirii cincinalului în patru ani și jumătate. în legătură cu aceasta s-a accentuat asupra necesității combaterii cu și mai multă vigoare a oricăror forme de manifestare a birocratismului și formalismului, care încătușează spiritul viu și inițiativa creatoare, statornicirii unui contact mai strîns și, îndeosebi, sistematic al cadrelor de conducere de la comitetul județean de partid și comitetul executiv al consiliului popular județean cu masa membrilor de partid și cu ceilalți oameni ai muncii din întreprinderi, școli, instituții și alte unități.în dezbateri -s-a acordat un loc prioritar problemelor privind creșterea rolului și influenței politice ale organizațiilor de bază ale partidului. „Este un fapt incontestabil că organizațiile de partid din unitatea noastră și-au dezvoltat capacitatea de a soluționa in condiții mai bune diferite sarcini economice și sociale, a spus tovarășul Tănase Silviu, directorul general al Combinatului de industrializare a lemnului.. Dovada o constituie și acțiunile prompte întreprinse anul trecut pentru mobilizarea întregului colectiv la recuperarea unor rămineri în urmă în îndeplinirea planului de producție". „Ceea ce se cere subliniat, a continuat ideea tovarășul Ion Șerban. președintele cooperativei agricole de producție Covasna, este însă ca organizațiile de partid să desfășoare o activitate mai activă în vederea prevenirii unor neajunsuri, pentru perfecționarea mai accentuată a activității în toate domeniile. Se impune, în acest sens, reexaminarea lucidă a stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, ridicarea activității politice și organizatorice, creșterea aportului concret al fiecărui comunist în ampla întrecere socialistă consacrată înfăptuirii cincinalului Înainte de termen".Conștienți că realizarea cu succes a sarcinilor complexe înscriSe' în ‘ planul pe 1973 implică ridicarea nivelului politic și ideologic. concomitent cu cțesăyirșirea pregătirii profesionale a tuturor lucrătorilor, numeroși participanți la discuții au vorbit despre măsurile ce se impun pentru intensificarea activității educative, cultivarea unei atitudini înaintate față de muncă și proprietatea socialistă, a unui comportament demn, a unei înalte ținute civice și comuniste la fiecare cetățean.Ocupmdu-se de problemele educației comuniste, tovarășii Szaraz Zoltan, secretarul comitetului de partid de la Stațiunea pentru mecanizarea agriculturii Sfintu-Gheor- ghe, Berecki Vilma, președinta comitetului județean al femeilor, Budai Francîsc, secretarul comitetului comunal de partid Bățaniu Mari, au înfățișat conferinței din experiența acumulată în desfășurarea unei ample și eficiente activități de educare a oamenilor muncii români și maghiari in spiritul unității și frăției indestructibile, al conlucrării și ajutorării tovărășești. Cu mult interes au urmărit delegații relatările despre activitatea cercurilor de învățare a limbii române, care sînt frecventate de la an la an de un număr tot mai mare de cetățeni, mai ales din rindurile tineretului.In încheierea dezbaterilor conferinței a luat cuvintul tovarășul MIHAI GERE.Apreciind că darea de seamă și dezbaterile s-au caracterizat printr-un spirit militant, exigență și combativitate partinică și subliniind inalta responsabilitate cu care oamenii muncii români și maghiari de pe meleagurile județului Covasna militează, intr-o deplină unitate frățească, pentru înfăptuirea sarcinilor de importanță istorică trasate de Congresul al X-lea al partidului și de Conferința Națională din iulie 1972, vorbitorul s-a oprit apoi asupra îndatoririlor ce revin organizațiilor de partid pentru realizarea marelui obiectiv al întrecerii socialiste — cincinalul înainte de termen. Cu deosebire este necesar să imprimăm întregii activități economice — în industrie, agricultură, în sectorul e- dilitar-gospodăresc etc. — o înaltă eficiență. Cerințele mari privind folosirea intensivă a capacităților de producție, reducerea cheltuielilor materiale la mia de lei producție-marfă, aprovizionarea ritmică cu materii prime și materiale, utilizarea deplină a timpului de lucru, atingerea tuturor parametrilor proiectați la noile obiective industriale, realizarea integrală a planului de investiții determină cu necesitate ridicarea la un nivel superior a activității de conducere a economiei desfășurate de către organele și organizațiile de partid.O parte însemnată a expunerii sale a fost consacrată obiectivelor care stau în fața unităților agricole, organizațiilor de partid, tuturor lucrătorilor de pe ogoare pentru creșterea producției cerealiere, de cartofi și sfeclă de zahăr, pentru organizarea de ample lucrări funciare, cu eficiență ridicată, sporirea efectivului de animale și a producției animaliere.în continuare, vorbitorul a insistat asupra necesității îmbunătățirii vieții interne de partid în toate unitățile economice și sociale, sporirii rolului educativ și a eficienței adunărilor generale ale organizațiilor de bază, intensificării educației socialiste a maselor.In încheiere, ocupindu-se de unele probleme ale politicii externe a partidului, vorbitorul a scos în evidență prestigiul de care se bucură în întreaga lume România prin înfăptuirile sale pe plan intern, ca și prin politica sa externă' deosebit de activă, îndreptată spre slujirea intereselor socialismului și păcii.Conferința organizației județene a adoptat o hotărire și a ales noul comitet județean de partid și comisia județeană de revizie. în calitate de prim-secretar al Comitetului județean de partid Covasna a fost reales tovarășul Nagy Ferdinand.în încheiere, conferința a adresa? C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu o telegramă în care sint cuprinse angajamente sporite în devansarea realizării cincinalului.
Paul RADOVAN 
TOMORI Gfiza

Conferința de dare de seamă și alegeri 
a organizației județene de partid Dîmbovița a prilejuit celoi- peste 500 de delegați și invitați, reprezentind aproape 48 000 de membri de partid, o amplă trecere in revistă a rezultatelor obținute de oamenii muncii din județ, sub conducerea organizațiilor de partid, in îndeplinirea amplului program trasat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională a partidului. La lucrările conferinței a particiDat tovarășul ION DINCA, secretar al C.C. al P.C.R.Locul central în lucrările conferinței l-au ocupat problemele realizării marelui o- biectiv ce concentrează eforturile întregului popor — îndeplinirea cincinalului înainte de termen și, în mod deosebit, a planului pe 1973 la nivelul maximal, examinarea, în lumina sarcinilor trasate de Plenara C.C. ai P.C.R. din noiembrie 1972, a căilor și mijloacelor practice pentru a asigura ridicarea calitativă a întregii activități economice. Darea de seamă prezentată de tovarășul Nicolae Tă- bîrcă, prim-secretar al comitetului județean de partid, a Înfățișat o imagine concludentă a dezvoltării Dîmboviței in ultimii ani, cind au fost construite și date în folosință importante obiective industriale de interes național, printre care : Uzina de utilaj chimic și Fabrica de frigidere din Găești, Fabrica de aparataj electric pentru instalații Ti’tu, Uzina de strunguri și uzina „Romlux" Tirgoviște etc. Evidențiind experiența valoroasă acumulată de-a lungul acestei perioade de numeroase ' organe și organizații de partid, darea de' seamă a stăruit insă asupra unor aspecte negative, a unor rămineri in urmă care s-au manifestat în primii 2 ani ai actualului cincinal la producția globală și marfă, la productivitatea muncii, la realizarea planurilor de export și investiții. Un număr de 12 unități nu au realizat planul-Ia principalii indicatori. Pornind de la aceste date, darea de seamă a supus discuției probleme 4.1e întăririi controlului de partid âsupra activituți'i economice', a îmbunătățirii stilului general de muncă al organizațiilor de partid.Reluînd și aprofundînd aceste probleme, numeroși vorbitori au relevat necesitatea unei intervenții active a organizațiilor de partid pentru a determina folosirea mai intensă a capacităților de producție și a timpului de lucru. Analiza atentă și exigentă a propriilor rezultate in vederea perfecționării activității economice, a eliminării neajunsurilor existente și a stabilirii de noi măsuri vizind îndeplinirea in condiții corespunzătoare a planului pe 1973 a constituit trăsătura caracteristică a întregii conferințe, a cuvintelor rostite de către' delegați.— Am obținut o serie de succese cu care ne mindrim — spunea de la tribuna conferinței Victor Bordea, secretarul comitetului de partid de la Uzina de utilaj petrolier Tirgoviște. Dar avem incă multe neajunsuri, care țin in bună măspră de încălcări ale disciplinei in muncă. înlăturarea lor se impune cu atît mai mult, cu cît trebuie șă avem în1 vedere exigențele sporite puse în fața noastră, faptul că in 1973 producția uzinei noastre va trebui să crească cu peste 15 la sută, că și noi, alături de întreaga țară, ne-am angajat să realizăm cincinalul înainte de termen.Și vorbitorul a formulat o serie de propuneri concrete privind organizarea sistematică a unor sesiuni de schimb de experiență cu cadre de conducere, ingineri, tehnicieni, a unor consultări privind stilul și metodele de muncă ale organizațiilor de partid, comitetelor oamenilor muncii, organizațiilor de masă etc.Formularea de propuneri pentru remedierea unor aspecte negative, pentru mai buna folosire a rezervelor producției și ridicarea nivelului calitativ al întregii activități economice a caracterizat intervențiile majorității vorbitorilor. Astfel, tov. Ion Dinescu, maistru principal sondor la Schela Moreni, Erou al Muncii Socialiste, a făcut propuneri în vederea realizării unor substanțiale economii de metal în exploatarea zăcămintelor de petrol, Andrei Costea, directorul Fabricii de aparataj electric pentru instalații Titu, a arătat că există posibilități reale pentru atingerea cu un an mai devreme a parametrilor proiectați la o serie de secții ale acestei unități. De asemenea, sugestii interesante au formulat și Ion Marin, vicepreședinte al consiliului popular județean, și Stelica Coman, filatoare la întreprțnderea „Trainica“-Pucioasa.Evaluarea critică a propriilor posibilități a fost dublată de o analiză obiectivă a felului cum se desfășoară cooperarea unităților economice cu diferite ministere. în cuvîntul lor, tovarășii Ion Călcioiu, prim-vicepreședinte al consiliului popular județean^ și Victor Moșteanu, secretar al comitetului orășenesc P.C.R. Găești, au criticat o serie de centrale industriale și ministere, printre care Ministerul Industriei Chimice, al Industriei Metalurgice, al Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, care, fie că nu au asigurat repartițiile corespunzătoare diferitelor unități economice județene, fie că au determinat aprovizionări neeconomice (de pildă, Fabrica de prefabricate pentru construcții Găești este planificată să se a- provizioneze cu ciment nu din județ, de la Fieni, ci tocmai de la Tg. Jiu).In același spirit de exigență au fost discutate și problemele agriculturii, insistin- du-se asupra dezvoltării zootehniei și legu- miculturii, sarcini prioritare în condițiile specifice Dimboviței. Și în acest caz, pe primul plan s-au situat o serie de propuneri concrete, inițiative interesante, care merită să fie generalizate. Astfel, Șerban Corvin, secretarul comitetului de partid din comuna Bărbulețu, a împărtășit din experiența „Asociației crescătorilor de animale* 

din comună, care și-a propus ca principal obiectiv dezvoltarea efectivelor locale da animale. Constantin Coman, directorul trustului S.M.A., a vorbit despre acțiunea unor stațiuni de mașini din județ care au început să confecționeze cu mijloace locale unele instalații, utilaje și aparate pentru mecanizarea lucrărilor din zootehnie. Despre posibilitățile și necesitatea extinderii acordului global și a retribuirii stimulatoare a mecanizatorilor care se ocupă de recoltarea furajelor a vorbit tovarășul Toader Tonea, președintele C.A.P. Matei Voievod.Problemele vieții economice au fost analizate de către vorbitori în strinsă interdependență cu cele ale vieții de partid, sub- liniindu-se necesitatea unei preocupări mal susținute din partea organizațiilor de partid, pentru cunoașterea aprofundată a sarcinilor economice, pentru soluționarea lor operativă, la fața locului, Împreună cu toți factorii răspunzători.— Dacă in 1972 o serie de întreprinderi nu și-au îndeplinit planul — spunea tovarășul Constantin Motoroiu, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Tirgo- viște — dacă nu au putut fi finalizate toate investițiile, cauza trebuie căutată și în stilul defectuos de lucru al unor organizații de partid. Dar oare noi le-am îndrumat întotdeauna să lucreze așa cum ar fi trebuit 7 Să recunoaștem că de multe ori sprijinul nostru s-a limitat la pregătirea unor ședințe sau la vizite întîmplătoare.— De multe ori — a completat idee* Iulian Tudose, directorul Grupului de șantiere Tirgoviște — am discutat în diferite ședințe despre lipsurile care se perpetuau in activitatea noastră, dar nu am reușit șă finalizăm decît în mică măsură concluziile desprinse.Alte sarcini ale perfecționării muncii d® partid au fost: relevate de tovarășii Niculina Costescu, președinta comitetului județean al femeilor, Dumitru Gheorghe, secretar al comitetului de partid din comuna Răcari, Elisabcta Avram, tehniciană la întreprinderea textilă „Bucegi" — Pucioasa.In conferință au fost abordate un larg șir de probleme privind îmbunătățirea activității cultural-educative pentru ridicarea conștiinței socialiste a maselor, pentru înrădăcinarea normelor eticii și echității socialist» in comportamentul cotidian al oamenilor, în acest sens, profesoara Georgeta Iliescu, secretara organizației de partid de la Grupul școlar petrol, și Ion Șt. Frâțilă, secretarul comitetului de partid de la mtreprinderea „Steaua electrică" — Fieni, au vorbit despre mijloacele îmbunătățirii educației tineretului prin muncă și pentru muncă, iar Constantin Tudose și Ion lancu, prim-secretar al comitetului județean U.T.C., s-au referit la necesitatea cultivării in rîndul tinerei generații a dragostei față de patrie și partid, a spiritului militant, revoluționar, a hotăririi de a-și închina toata forțele și cunoștințele pentru prosperitatea României socialiste.In încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul ION DINCA. După ce a transmis conferinței, tuturor comuniștilor dimbovi- țeni, un călduros salut din partea Comitetului Central ai partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, vorbitorul a relevat succesele obținute de întregul nostru popor în realizarea programului trasat de Congresul al X-lea al partidului și de Conferința Națională, succese la care și oa-ț menii muncii din județul Dimbovița și-aii; adus contribuția. S-au demonstrat astfel, in limbajul atit de convingător al faptelor, capacitatea creatoare a harnicului nostru popor, entuziasmul cu care acesta urmează și infăptuiește politica partidului, cuvintul celui mai iubit fiu al poporului român — tovarășul Nicolae Ceaușescu.Analizind felul cum au fost realizați In județ principalii indicatori economici ai planului anual recent încheiat, vorbitorul a subliniat că sarcinile sporite pe anul 1973 — an hotăritor pentru realizarea inalnts de termen a actualului cincinal — impun adoptarea unor masuri hotarite in vederea eliminării unor deficiențe care s-au manifestat anul trecut in activitatea economică.Realizările vastului program adoptat de Congresul al X-iea și de Conferința Națională a partidului pentru dezvoltarea eco- nomico-soeială a țării și ridicarea continuă a nivelului de trai — a subliniat vorbitorul — impun afirmarea tot mai accentuată a rolului conducător al partidului, îmbunătățirea conținutului intregii aotivi- tați desfășurate de organele și organizațiile de partid. Intreprinzind o analiză aprofundata a acestui domeniu, vorbitorul a recomandat o preocupare mai susținută din partea organelor și organizațiilor de partid pentru contactul viu, nemijlocit cu masa oamenilor muncii, pentru așezarea muncii de partid pe temeiuri științifice, pentru Înlăturarea rutinei, improvizației și auto- mulțumirii.in încheierea cuvintului său, vorbitorul s-a referit la o serie de aspecte ale politicii externe a țării noastre, reievind că a- ceastă politică se caracterizează printr-o inaltă principialitate și clarviziune, devotament nemărginit față de interesele poporului român, față de cauza socialismului și păcii in lume, printr-o profundă înțelegere a sensului istoriei contemporane.Conferința a ales noul comitet județean de partid și comisia de revizie. In prima sa ședință plenară, comitetul județean a reales ca prim-secretar pe tovarășul Nicolae Tăbircă.în încheierea lucrărilor a fost adoptat proiectul de hotărire supus dezbaterii conferinței. Intr-o atmosferă entuziastă, delegații la conferință au adoptat apoi textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care se exprimă atașamentul profund față de politica internă și externă a partidului, hotărirea de a face totul pentru a contribui la înflorirea României socialiste.
Radu CONSTANTINESCU 
Constantin SOCI
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Priorități tehnice 
și organizatorice ale 
unei ramuri prioritare:

CONS TRUCȚIA 
DE MAȘINI

în acest an, constructorii de mașini 
din centralele și uzinele celor două mi
nistere vor realiza o producție cu 4,4 
miliarde lei mai mare decît prevederile 
din cincinal pentru 1973. Producția 
principalelor produse ale industriei con
strucțiilor de mașini va atinge următoa
rele niveluri :
• Produse ale industriei electroteh

nice și electronice în valoare de 21,3 
miliarde lei.
• Mașini-unelte pentru csșchierea 

metalelor în valoare de 2 miliarde lei.

• 37 300 tractoare.

• 287 locomotive Diesel și electrice 
pentru linii magistrale.

® 36 200 autocamioane, autobascu
lante și autotractoare.

• 47 200 autoturisme de oraș.
® Construcții navale în valoare de 

3,4 miliarde lei.
Cum acționează colectivele întreprin

derilor din această ramură de vîrf a 
economiei naționale în vederea realiză
rii sarcinilor de plan la nivel maximal, 
ce probleme prioritare sînt înscrise pe 
agenda celor două ministere de resort, 
ale centralelor industriale și uzinelor și 
cum vor fi soluționate ?

în acest an, produsele noi și modernizate vor reprezenta circa 47 la sută din producția-marfă a industriei construcțiilor de mașini. Este o sarcină de onoare pentru colectivele întreprinderilor acestei ramuri. Cum se prefigurează îndeplinirea acestui obiectiv în practică ? La întrebarea noastră răspund :• Ing. Atanase NICULESCU, director tehnic al Centralei industriale de utilaj petrolier din Ploiești :Din totalul producției ce va fi realizată în 1973 de unitățile din cadrul Centralei industriale de utilaj petrolier, produsele noi și modernizate dețin o pondere de circa 50 la sută. Mai mult, la uzina ploieșteană „1 Mai", produsele noi, cu caracteristici tehnico-funcționa- le superioare, vor reprezenta 60 la sută din producția acestui an. Ritmuri ' Ia fel de mari de înnoire a fabricației se vor Înregistra în 1973 și la Uzina de utilaj petrolier din Tîrgoviște, „Neptun" din Cîmpina, Uzina mecanică din Bacău.Introducerea în fabricație a unui număr atit de mare de produse noi este imperios determinată do necesitățile economiei țării noastre, cit și de cerințele pieței externe. Avantajele economice ce se obțin prin înnoirea și modernizarea producției reies, limpșde în urma comparațiilor — chiar succinte — ale caracteristicilor utilajelor noi cu ale celor mai vechi. Bunăoară, instalația F—125—2DH, pe care o vom fabrica în acest an, are o sarcină la cîrlig mai mare decît a- ceea a tipului vechi 2 DH—100, forează la adîncime mai mare cu minimum 300 de metri, se poate monta într-un timp mai redus și dispune de o posibilitate superioară de manipulare. în plus, consumul de metal este mai mic cu cî- teva tone la fiecare nouă instalație. O situație similară evidențiază și punerea „față-n față" a produsului F—200—2 DH și a vechii instalații LD—150, iar exemplele ar putea continua. Cu alte cuvinte efecte net favorabile pentru beneficiarii noilor produse.Dar înnoirea și modernizarea producției se reflectă pozitiv și in rezultatele economice ale uzinelor producătoare, furnizoare ale noilor produse. De pildă, în uzina „1 Mai“ din Ploiești, la fabricarea a 4 tipuri noi de agregate de cimentare, în a- cest an se va obține o economie

de metal de 1 700 kg/bucată. Grupa de proiectanți, condusă de inginerul Sebastian Rîmniceanu, a reușit ca la pompa de noroi 2 PN—630 să reducă consumul de metal cu 15 la sută, coeficientul de . utilizare a metalului crescind de la 69 la sută la 74 la sută. La alte două pompe — o comandă a Uzinei de aluminiu din Tulcea — s-au economisit, prin reproiectare, 13 tone de metal — în condițiile asigurării unei funcționalități mai bune a utilajelor. Colectivul uzinei „1 Mai" și-a propus ca, în 1973, să economisească

reuși să rezolve cu bine problemele de concepție, să adopte soluții ingenioase, de înaltă tehnicitate, asigu- rind noilor produse caracteristici tehnico-funcționale ridicate.
9 Ing. Sergiu STAMATE, directorul Centrului de cercetări și proiectări al Grupului de uzine de aparataje și motoare electrice din Craiova :Anul acesta, ponderea produselor noi și modernizate, în valoarea producției-marfă a uzinelor grupului, va fi de circa 25 la sută la aparataj electric, de peste 80 la

Ofensiva modernizării are 
obiective precise: 

PERFORMANTE ÎNALTE. 

EFICIENTA SUPERIOARA

2 000 tone metal prin introducerea în fabricație a unor produse modernizate, cu caracteristici tchnico- funcționale superioare. Este limpede că economisirea metalului, reducerea cheltuielilor materiale de producție nu se pot realiza fără să se acționeze cu hotărîre pentru aplicarea unor soluții constructive și tehnologice moderne care, asa cum arătam mai înainte, permit și ridicarea performanțelor tehnice și funcționale ale produselor.După cum se vede, ofensiva înnoirii și modernizării produselor în uzinele centralei noastre are obiective precise : performanțe înalte, eficiență superioară. Sîntem convinși că proiectanții și cercetătorii de la I.P.C.U.P., în colaborare cu specialiști din uzinele centralei vor

sută la producția de mașini electrice și transformatoare și de 26 la sută la producția de locomotive. Pe ansamblul grupului de uzine, gradul de înnoire a producției in 1973 va fi de 47 la sută. Dintre produsele noi ale anului 1973 aș vrea să amintesc, cu deosebire, seria nouă de motoare electrice asincrone. Calculul dimensionar al a- cestei serii, care numără peste 300 tipovariante, a fost efectuat cu ajutorul calculatorului electronic. Am identificat varianta optimă din punctul de vedere al sumei costurilor de fabricație și exploatare. Evident, noile motoare vor avea parametrii energetici superiori șl, totodată, vor fi realizate cu consumuri specifice substanțial reduse. Motorul de joasă tensiune cu

rotor în scurt-circuit, de pildă, care în prezent se fabrică la o greutate de 1 600 kg, va etntări numai 1 380 kg, iar greutatea variantei cu rotor bobinat scade de la 1 940 kg la 1 520 kg. Greutățile motorului de înaltă tensiune de 800 kW în construcție protejată și a celui de 630 kW în construcție închisă se vor reduce cu peste 1 000 kg. De relevat este faptul că cea mai importantă diminuare a consumurilor se realizează la materialele scumpe și deficitare, cum sînt conductoarele de cupru și tablă silicioasă.Dar, în acest an, vom fabrica șl seria nouă de transformatoare cu puteri de 100—1 600 kVA, la care, prin reproiectare, s-a obținut o reducere a dimensiunilor de gabarit cu 10 Ia sută, a greutăților — cu 5—10 la sută, iar pierderile în funcționare s-au micșorat cu 5 la sută. în domeniul aparatajului electric de înaltă tensiune pregătim în acest an asimilarea în fabricație a seriei de întrerupătoare cu hexa- clorură de sulf. Este adevărat, pină acum nu am reușit să producem o gamă mai largă de locomotive. în acest domeniu va trebui să fim mai receptivi la solicitările beneficiarilor interni și externi și vom acționa pentru introducerea în fabricație a noi tipuri de locomotive, potrivit cerințelor speciale ale cumpărătorilor. în 1973, începem proiectul pentru o serie de locomotive ce au la bază asimilarea de noi motoare Diesel. Sînt, de asemenea, în curs de execuție trei tipovariante de locomotive.O caracteristică generală a planului pe 1973 al grupului de uzine din Craiova o constituie faptul că Înnoirea și modernizarea producției vor avea influența decisivă în reducerea costurilor de fabricație, a cheltuielilor materiale. Ne-am propus ca, în acest an, economiile de materiale, de metal In special, să depășească 95 milioane lei.Desigur, și altor centrale din construcția de mașini le revin în acest an sarcini mari în domeniul asimilării de noi produse și modernizării celor existente. Există reale posibilități tehnice și organizatorice pentru realizarea acestor sarcini, accentul punindu-se pe acțiunea directă în uzine și institute, acolo unde se concep și se realizează noile produse șl unde există cadre capabile să rezolve cu succes problemele care le stau în față.
ETALOANE ALE COMPETENȚEI ȘI FORȚEI TEHNICE.•••

La Uzina de mașini grele din București... uzina „Electroputere" din Craiova... și la Uzina constructoare de mașini din Reșița

rComparativ cu anii anteriori, cum poate fi caracterizată situația existentă în domeniul aprovizionării uzinelor constructoare de mașini la mijlocul lunii ianuarie 1973 ? Ne răspund :Ing. ȘTEFAN NUȚICĂ, director general în Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte și Electrotehnicii : „Din capul locului, trebuie să subliniez că la ora actuală — deși mai sînt de soluționat unele probleme, la o uzină sau la alta — stăm mult mai bine ca în alți ani în domeniul aprovizionării tehnico-materiale. " mai bună dovadă de aprovizionat în 1973 este azi acoperit prin contracte în proporție de 80 Ia sută, iar pentru trimestrul I — de 100 la sută".Ing. VIOREL HUSEA, director general în Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele : „A- sigurarea cu materii prime, mai ales cu metal, a uzinelor constructoare de mașini grele puțin

Cea este că necesarul

Ceea ce aș vrea să remarc este faptul că metalurgia a manifestat toată înțelegerea, acceptind adaptarea specificațiilor inițiale de materiale — unde baza de calcul a fost „cantitatea de metal la un milion lei producție" — la necesarul real, stabilit ulterior, „la kilogram", cum se spune. în aceste zile se încheie contractarea aprovizionării cu metal pentru semestrul I a.c. Mai mult, în scopul realizării unei a- provizionări ritmice a uzinelor constructoare de mașini grele s-a convenit cu furnizorii ca necesarul trimestrial de metal să fie asigurat în primele 40 zile ale fiecărui

cu aprovizionarea11
TOTUȘI PERSISTA

cestei lucrări este imperios necesară, deoarece de rezultatele sale și de cele ale recensămîntului materialelor, ce se face în aceste zile, depinde stabilirea în aceste prime săptămîni ale noului an a necesarului real de aprovizionat pe întreg anul 1973 și a resurselor de acoperire a cerințelor, o- perație care se va efectua de ministerele amintite, împreună cu Ministerul Aprovizionării Tehni- co-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe.• O chestiune care privește u-' zinele Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte și Electrotehnicii : este vorba de a- ™ sigurarea cu unelte materiale — asa-zis — nedirijate. Pentru produsele noi introduse in fabricație în 1972 și 1973 — cinescoape. ferite ș.a. — unitățile Ministerului Industriei Chimice (deși s-a semnat un protocol în acest sens de către cei doi miniștri de sort), nici acum nu aufirmat modul de acoperire a necesarului uzinelor constructoare de mașini-unelte și din industria e- lectrotehnicii privind o serie de carbonat de bariu,
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Comparativ cu anul trecut — cînd ponderea exportului construcțiilor de mașini în totalul exportului țării noastre a fost de 24 la sută -- în acest an, ponderea respectivă este de 28 la sută. Asemenea sarcină de plan are o importanță deosebită și, așa cum a reieșit din investigațiile noastre, constructorii de mașini îi acordă o maximă atenție. Dovada ? Constatările concrete, măsurile tehnico-organizato- rice pentru realizarea și depășirea planului de export la :

de viteză și punți tip „Estafette", piese de schimb pentru autoturisme v,. de teren și oraș. De asemenea, o ® parte a exportului G.U.A.P. se va realiza indirect, prin colaborarea cu alte uzine — de autocamioane, autobuze, tractoare — care au sarcini de export.— Care este stadiul acoperirii cu

îndeplinirea in cele mai bune condiții a sarcinilor de export din 1973 ?— Am avut în vedere două probleme care trebuiau soluționate : 1) realizarea unei aprovizionări corespunzătoare cu materii prime și materiale și 2) asigurarea unei capacități optime de producție. în
Centrala industrială de 
autocamioane și trac

toare din Brașov

este azi întârziată, comparativ cu alți ani. Dar aceasta nu reprezintă nici un motiv de neliniște ; poate părea paradoxal, dar întirzierea de care vorbesc — care va fi recuperată chiar în aceste zile — ne-a permis să organizăm în cele mai condiții aprovizionarea cu metalul necesar în 1973. Să explic. Problema centrală a producției nelor ministerului nostru în an constă în livrarea la timp lajelor tehnologice necesare lor capacități industriale ce realizează în diferite ramuri economiei naționale. Or, in vederea îndeplinirii acestei sarcini, spre deosebire de alți ani, cînd utilajele tehnologice erau planificate în poziții globale — în tone sau în expresie valorică — pentru noul an, urmînd indicațiile conducerii de partid șl de stat, această poziție de plan a fost detaliată pină la ultimul utilaj, stabilindu-se termene de livrare a acestora strins corelate cu datele de punere in funcțiune a noilor capacități de producție. Evident, această operație a cerut timp, dar acum știm cu precizie ce cantități de metal ne trebuie, în ce sortimente și la ce date *ă fie livrate de către metalurgie.

re- pînă con-
PROBLEME NESOUIțlONAIE

buneuzi- noul a uti- noi- se ale

trimestru. într-un cuvînt, considerăm că, în urma acțiunilor ample întreprinse în ultimul timp — pe cele mai importante le-am amintit mai înainte producției structoare gurată".— Care vate încă nării cu riale a uzinelor constructoare de mașini, în noul an ?• Pentru realizarea unei aprovizionări corespunzătoare cu materii prime și materiale, în general, și cu metal, în special, în întreg anul 1973, este necesar ca toate uzinele — atit cele subordonate Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, cît și cele ale Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini- Unelte și Electrotehnicii — să definitiveze, în cel mai scurt timp, normele de consum, revizuite și îmbunătățite, în conformitate cu cerința de a valorifica superior metalul. Terminarea rapidă a a-

baza materială a din 1973 a uzinelor con- de mașini grele este asi-sînt problemele nerezol- în domeniul aprovizio- materii prime și mate-

materiale ioxid roșu de fier ș.a. De relevat este faptul că aceste materiale sînt esențiale pentru producția u- zinelor respective.ASEMENEA DEFICIENTE TREBUIE ÎNLĂTURATE ÎN CEL MAI SCURT TIMP ; DE RĂPI DITATEA, COMPETENTA ȘI FERMITATEA CU CARE SE VA ACȚIONA DEPINDE, IN CEL MAI ÎNALT GRAD, ASIGURAREA UNEI APROVIZIONĂRI TEHNICO-MATERIALE OPTIME A UZINELOR DIN INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — CONDIȚIE NECESARĂ ȘI OBLIGATORIE PENTRU DESFĂȘURAREA RITMICA A ACTIVITĂȚII PRODUCTIVE IN ACEST AN, PENTRU REALIZAREA ȘI CHIAR DEPĂȘIREA NIVELURILOR MAXIMALE PREVĂZUTE LA FIECARE SORTIMENT ȘI LA ÎNTREAGA PRODUCȚIE, IN FUNCȚIE DE CRETE ALE 
ționale.

Grupul de uzine de auto» 
turisme din Pitești— în anul trecut, 29,5 la sută din producția uzinelor grupului a fost destinată beneficiarilor de peste hotare — ne-a spus, la Început, tov. Gheorghe BUȘU, comercial al grupului Pentru acest an însă, sarcinile ce ne revin din planul de stat, angajamentele suplimentare pe care ni le-am asumat, posibilitățile de execuție și cele de desfacere pe piața externă a produselor noastre, am hotărit să mărim substanțial ponderea exportului in producția industrială totală a grupului: în 1973, peste 44,3 Ia sută din producția G.U.A.P. va fi exportată. A- sumindu-și această sarcină, colectivul uzinelor constructoare de autoturisme a avut în vedere că, prin export, se asigură, pe de o parte, valorificarea superioară a muncii sociale investite.. în producția respectivă și, pe de altă parte, se creează posibilitatea de a se obține importante fonduri valutare — atit de necesare economiei naționale.Analiza pe structură, cum se spune, a exportului G.U.A.P. in 1973 relevă clar orientarea noastră spre realizarea și desfacerea pe piața externă a produselor cu un înalt grad de prelucrare, care înmagazinează un volum ridicat de inteligență, de muncă de concepție. In acest an vom exporta peste 44 ia sută din producția de autoturisme de oraș „Dacia“-1300, peste 90 Ia sută din producția de autoturisme de teren, întreaga fabricație de cutii 

V

firme

Potrivit prevederiloi- planului, 37.5 la sută din producția planificată in 1973 a uzinelor centralei va fi exportată. Este vorba de o creștere de peste 50 la sută, față de realizările din anul trecut, care confirmă interesul crescind al beneficiarilor străini pentru cumpărarea de autocamioane și tractoare românești.

directorul de uzine, analizind V □ v ■ ■■

ANSAMBLU, IN 
CERINȚELE CON- 
F.CONOMIEI NA-

contracte a. producției destinate exportului în acest an ?— Pină în prezent, producția pentru export din trimestrul I 1973 este asigurată în totalitate cu contracte ferme, iar cît. privește exportul pe intregul an (avind in ve-/ dere stadiul tratativelor cu partenerii externi) există certitudinea că sarcinile de plan vor fi integral acoperite cu contracte, că cererea va depăși substanțial oferta noastră la export.— Ce măsuri s-au luat sau se preconizează a fl aplicate pentru

ambele domenii s-au făcut eforturi deosebite pentru crearea cadrului necesar desfășurării ritmice a producției' și putem rezultatele obținute au aceste eforturi.Există garanția că. Ia nulul 1973, colectivele Grupului de uzine de autoturisme din Pitești vor raporta realizarea integrală și înainte de termen a planului de export, consolidind pe piața externă prestigiul „mărcii" autoturismelor de fabricație românească.

spune că îndreptățitsfîrșitul a- unităților

— în ce constau acțiunile întreprinse, pentru a se asigura livrarea la timp și în condiții calitative superioare a produselor contractate ? — l-am întrebat pe ing. Ion SECARA, directorul comercial al centralei.— Am acționat din timp cu măsuri — de la aprovizionare și pină la desfacere — astfel incit, pentru prima jumătate a trimestrului I 1973, nu se întrevede nici o dificultate în ceea ce privește onorarea in cele mai bune condiții a contractelor incheiate cu partenerii din străinătate.— Dar după data de 15 februarie ?— Centrala noastră industrială se preocupă îndeaproape de crearea tuturor condițiilor care să garanteze realizarea ritmică a producției și desfacerii uzinelor de autocamioane și tractoare. Folosesc acest prilej pentru a. fac» un apel către ministerele de resort și centralele respective să depună eforturi susținute în vederea asigurării în termene optime a materialelor de care avem nevoie.Autocamioanele ți tractoarele au o pondere mare în exnortul industriei construcțiilor de mașini, al economiei naționale, in genera!. si trebuie făcut totul, de către toți cei ce concură la realizarea acestor produse, pentru respectarea întocmai a obligațiilor asumate prin contractele incheiate cu partenerii externi de către uzinele Centralei industriale de autocamioane și tractoare din Brașov.
ANCHETA NOASTRĂ relevă că uzinele, centralele industriale și 

cele două ministere din industria construcțiilor de mașini au acționat 
și acționează unitar pentru ca, în 1973, să se înregistreze un real salt 
calitativ în domeniul creșterii producției, cl înnoirii și modernizării 
ei, ca și în domeniul exportului. Se confirmă încă o dată maturitatea 
cu care harnicul detașament al constructorilor de mașini abor
dează sarcinile de plan deosebite, la parametrii săi maximali. Cu 
atit mai mult este imperios necesar ca, în cel mai scurt timp, să

fie soluționate și acele probleme de care depinde bunul mers al 
activității industriei construcțiilor de mașini, îndeosebi cele care 
privesc aprovizionarea tehnico-materială și cooperarea interuzinală. 
Industria construcțiilor de mașini se situează printre ramurile priori
tare ale economiei naționale, este o ramură purtătoare de progres 
tehnic și economic, iar rezervele, capacitățile de producție din uzi
nele sale trebuie fructificate intens, in așa fel incit la 15 decembrie 
^973~— cum s-a stabilit la Plenara CC. al P.C.R. din noiembrie 1972 
— să se realizeze planul pe anul în curs.

Anchetă realizată d* DAN MATEESCU, împreună cu corespondenți ai „Scînteii*



PAGINA 4 SCÂNTEIA — miercuri 17 ianuarie 1973!FAPTUL|I divers!
Din fuga 
unui trenIntr-una din zilele trecute, Ion, Filipescu, revizor de cale îerată la districtul L 8 din stația Ștefănești (Argeș), se întorcea, după terminarea programului de muncă, spre casă, cind, pe lingă el, a trecut trenul de marfă 15 230 plecat din stația Clucereasa. Deși trenul se afla în plină viteză, intr-o fracțiune de secundă, T.F. a observat că un vagon avea rupte două arcuri. Dîndu-și seama de pericol, el s-a întors imediat în stație și a dat alarma. Ca urmare, trenul a fost oprit in stația următoare. Aici s-a constatat că, într-adevăr, vagonul era defect. Un accident iminent a fost evitat datorită revizorului de cale, aflat, ca întotdeauna, la datorie.
Cu si fără9

tocmealăDe la o vreme, inginerul la- 
cob Jelic, șeful fermei zooteh
nice a cooperativei agricole de 
producție „Sătmăreana" din 
Satu-Mare, își făcea drum tot 
mai des prin tirgul de vite din 
localitate. Achiziționa animale 
pentru ferma pe care o con
ducea. Le cintărea din privire, 
le studia dinții și începea 
tocmeala. Pentru că, mai a- 
les, aceasta era specialitatea sa.

Avea metoda lui :
— Moșule, primul și ultimul 

preț. : 5 100 lei. Batem palma ?
— Batem.
Pe urmă insă, in scripte

le de decontare, I. J. trecea 
5 300 lei. Acum, după încheierea 
acestui „tirg", achizitorul în 
cauză va suferi consecințele de 
rigoare. Dar fără tocmeală !

COz 
de la izvorFină' nu de mult, Uzina de fier Vfăhița (Harghita) își procura bioxidul de carbon. pentru turnătorie de lâ Arad, București, Drobeta Turnu-Severin sau Iași. în apropierea întreprinderii exista însă un izvor de apă minerală carbogazoasă cu puternice degajări de bioxid de carbon. Un colectiv condus de inginerul-șef a început să studieze posibilitatea folosirii acestei surse pentru cerințele producției. Și cercetările întreprinse s-au soldat cu un succes deplin. S-a construit un sistem special de captare și îm- buteliere cu ajuțorul căruia u- zina este aprovizionată acum cu CO, direct de la izvor.
Parcare 
interzisă

dispozițiilor le-
A^CHETA PE URMELE UMEI SCRISORI

PREȚUL SUPERFICIALITATE? r

persoanelor tn- cod se prevede ■stea a unui re-

lon MARCU 
director adjunct 
în Ministerul Muncii

de acord, retribuie cu
în care

TIMPUL DE MUNCA Șl DE ODIHNA "«
salariul tarifar pentru primele 2 ore durata normală a zilei

Hotelul „Gutinul" din Baia Mare

VINOVĂȚII DIN UMBRĂ 
SĂ NU SUPORTE

scrisoare sosită la re-

Timp de patru nopți, organe
le de miliție din municipiul 
Galați au efectuat un control 
asupra autovehiculelor parcate 
pe diferite străzi ale orașului. 
Cu acest prilej au fost depistate 
210 mașini care, conform certi
ficatelor de înmatriculare, la 
orele respective figurau ca pre
zente în garajele întreprinderi
lor ce le au in dotare. Toate 
erau parcate la domiciliile șo
ferilor care le aveau in pri
mire. In mod firesc, aceștia 
și-au primit pe loc amenzile 
cuvenite. întrebarea este insă 
ce merită și cei ce nu se sesi
zează de faptul că autovehicu
lele sînt... dispărute de la locu
rile lor de garare ?

O dacție ne semnala că, din cauza unei defecțiuni la sistemul de frinare, in ziua de 9 decembrie 1972 (ora 13.30), ia ieșirea din orașul Anina, camionul 21 CS-1898 s-a înfipt cu capota motorului într-un deal. Rezultatul : una din persoanele aflate în cabină și-a pierdut viața, iar autovehiculul a fost grav avariat. Nu e singurul caz de acest gen. Astfel de iwtimplări pot fi evitate dacă mașinile ar ieși din garaje în perfectă stare tehnică. Dar — se arăta în scrisoare — în unele garaje și autobaze din județul Caraș-Severin nu prea se respectă o astfel de cerință. Situația existentă se poate constata foarte ușor la fața locului.Un raid întreprins cu sprijinul Inspectoratului • General al Miliției a con- firmat temeinicia celor semnaiațe.Am surprinș, in-., diverse ipostaze, nepăsarea ” și neglijența intr-un sector atit de important ca cel al transporturilor de valori materiale și de persoane. Din cele 84 de autocamioane, autobasculante, automacarale și autobuze controlate de specialiști ai miliției locale la cele 3 garaje ale toare de cele mai mele de faruri becuri de poziție, ori sparte, ș.a.m.d. In garaje se aflau mașini cu pneurile uzate și alte defecțiuni. Ele intrau și ieșeau din garaj chiar pe sub privirile nepăsătoa- re ale controlorilor tehnici, care nu verificau, nu țineau evidența zilnică a kilometrilor parcurși de șoferi, nu revizuiau din punct dc vedere tehnic autovehiculele — așa cum au obligația. Șeful unităților respective, Dimitrie Ciobotaru, arăta că inexistența unui control riguros se datorează... dispersării garajelor in 3 puncte diferite! Dar revizia mașinilor, chipurile, se mai face... uneori. Din înseșirăspunsurile date reiese cit de puțină atenție se acordă aici reviziilor tehnice laplecarea in cursă.

Uzinei construc- mașini — Reșița, multe aveau siste- iluminare defecte, incorect reglate, lipsă la lanternele poziție, ori sparte.

(Urmare din pag. I)

Pompier
la 10 ani virstă a IV-a din Si-Dumitru Ighelschi, în de 10 ani, elev in clasa B de la școala generală meria (Hunedoara), a devenit,intr-una din zile, pentru citeva minute... pompier. Abia întors acasă, spre surprinderea sa, el a constatat că una din came- . rele locuinței era plină de fum. Pe o dormeză, frățiorul său și încă sub rau. D.I. intii afară de orice pericol — și apoi șă stingă focul. De prisos să mai spunem că, pentru această faptă, primii care l-au felicitat pe micul pompier au fost chiar... părinții săi. Să sperăm însă că tot ei au tras și învățămintele cuvenite din această in- timplare.

doi copii din vecini, toți cinci ani, abia mai respi- Acționind rapid, pionierul a reușit să evacueze mai copiii — care acum sînt in

Rubrică redactată de 
Dumitru EÎRCOB 

Gheorcjhe POPESCU 
ți corespondenții „Scinteii"

O situație și mai îngrijorătoare am depistat in cadrul autobazelor întreprinderii de transporturi auto- Timișoara. Datorită lipsei de control sau controlului superficial ce se face camioanelor cind pornesc la drum, ele rămîn în pană, prin mijlocul șoselelor, unde stau înțepenite ore și chiar zile întregi, așteptind atelierele mobile de depanare. Pe DN 57, la kilometrul 65. un autocamion — nr. 21-CS 1919 — aparținând autobazei • din Moldova Nouă, cu ușile turtite și strimbe, fără gea-

piu, pornesc pe șoselele județului și ale țării, in loc de autocamioane adevărate pericole ambulante ? Răspunsul l-am găsit ușor la fața locului. Autobaza este astfel gospodărită încit a- rată — fără nici o exagerare — ca o instituție aflata în demolare. Curtea e impinzită cu tuburi din beton, piese vechi de mașină, anvelope uzate, grămezi de nisip, autocamioane fără roți, uitate pe butuci, și alte asemenea mostre.— Sintem în reorganizare — spune inginerul Radoslav Stoicovici — dar auto-
O Cum pornesc mașinile la drum... • Auto
camioane la... iernat, în mijlocul șoselelor 
© Controlul tehnic — în pană perpetuă ?

muri și cu obloanele slăbite, avea pompa de benzină spartă. Se afla in mijlocul drumului de 24 de ore, în timp ce pe șantiere se resimte nevoia mijloacelor de transport. Alt autocamion, cu nr. 31-CS- 1697' — aparținind autobazei din Oravița avea radiatorul spart de 12 ore. La vreo sută de metri distanță, un ai treilea — cu nr. 21-CS-1300 — tot de la autobaza din Oravița, cu sistemul de viteze dereglat, stătea ințepenit in loc de 7 ore. Șoferul Iosif Roth ne-a declarat indignat : „Șeful autobazei Moldova Nouă, Iancu Radovancovi, ne obligă să plecăm in cursă cu mașinile defecte".......Conducerea autobazei din Oravița — ne spunea și conducătorul auto Ion Bunescu — ne obligă să pornim la drum indiferent de starea tehnică a mașinilor"... Iar dacă, in asemenea condiții, se produc accidente soldate cu victime și mari pagube materiale, cei care dau a- ceste dispoziții de o flagrantă superficialitate se „trag" binișor in umbră...Care să fie explicația faptului că din autobaza Moldova Nouă, de exem-

camioanele care pleacă in cursă au totuși asigurată revizia tehnică și o evidență precisă. Afirmație întărită și de maistrul Pavel Mocriș.Despre ce fel de evidență și revizie este insă vorba în realitate ? Facem un scurt test : — „In ce loc se află acum mașina 21-CS- 1919, tovarășe Mocriș!" (Este vorba de autocamionul a- flat de 24 de ore in pană pe șosea).— In garaj ! Dacă doriți, vi-o arătăm. Tocmai i s-a făcut și controlul tehnic înainte de a porni Ia drum.Inginerul-.șef Stoicovici ne asigură, la rihclul că in Și drepte spre remize. Pentru a evita penibilul confruntării îi punem in temă: autocamionul 21-CS-1919, condus de Iosif Roth, se află pe șosea, in pană, de o zi și o noapte 1 Șoferul a încercat să cirpească cum a putut pompa de benzină, dar a constatat că nu funcționează nici sistemul de minare. (La înapoiere găsit mașina in același pregătindu-se pentru 24 de ceasuri de imobili-

său, mașina se află în bază, cea mai perfectă stare ! se grăbesc să ne in-

ilu- am loc, alte

zare). Comentariile de prisos.Starea tehnică a autovehiculelor care pleacă in curse nu este o chestiune minoră și trebuie să i se acorde, importanța cuvenită. în fiecare unitate deținătoare de mijloace de transport există, după cum se știe, salariați plătiți anume de stat — șefi de garaje, revizori tehnici, mecanici de întreținere etc. — ca să asigure autovehiculelor o stare tehnică corespunzătoare unei circulații normale și în condiții de deplină siguranță. De aceea ni se par justificate propunerile unor interlocutori ca și acești „vinovați din umbră, indirecți" — poate cu nimic, sau chiar și mai vinovați decit șoferii — să fie și ei făcuți răspunzători in cazul acelor accidente de circulație datorate stării tehnice necorespunzătoare a mașinilor. Conducerile autobazelor, garajelor, ale tuturor unităților, ce au în dotare autovehicule, ca și Centrala de transporturi auto sau direcția de resort din M.T.T.C. au datoria ca, prin controale periodice și alte măsuri, să întărească ordinea și disciplina în a- ceastă direcție.acest fel pot fi evitate și preintîmpinate de valori materiale și, mai grav, de vieți omenești da,*- torate accidentelor de circulație ce se produc adesea chiar din lipsa unui beculeț de la sistemul de semnalizare. Iată de ce nu este admisă nici o fisură, la nici o verigă din acest lanț de responsabilități, în ce privește asigurarea stării tehnice a autovehiculelor. Organele de miliție, la rin- dul lor, sînt chemate să intensifice activitatea de control asupra mijloacelor de transport și să ia cele mai severe măsuri impotri- va tuturor acelora care nesocotesc îndatoririle legale și de serviciu ce le au, astfel incit mașinile care circulă pe drumurile publice, fără excepție, să se afle într-o perfectă stare tehnică.

Numai inpierderile

Dumitru MINCULESCU

Noul Cod al muncii preia principiul înscris în Constituția Republicii Socialiste România se precizează că durata timpului de muncă nu poate depăși 8 ore pe zi — respectiv 48 ore pe săptămînă. Este prevăzută, de asemenea, și posibilitatea de a se reduce durata timpului de muncă într-o anumită zi lucrătoare din săptămînă, Situație in care timpul de muncă din celelalte zile ale săptăminii va putea fi mai mare, fără a depăși 9 ore pe zi.După cum se știe însă, prin natura sa procesul de producție se desfășoară, uneori, în condiții de muncă deosebite, ele puțind fi vătămătoare, grele sau periculoase. Pină la înlăturarea cauzelor care determină aceste condiții, noul cod menține prevederile potrivit cărora durata timpului de muncă pentru persoanele care lucrează în condiții deosebite se reduce sub 8 ore pe zî, fără diminuarea salariului. Aceasta reprezintă o măsură de protecție luată pentru a preveni îmbolnăvirea sau uzura prematură a organismului.Pe aceeași linie se înscrie_ și prevederea care stabilește un program redus la 7 ore pentru salariații care prestează programul de muncă în timpul nopții, fără ea prin aceasta să li se reducă salariul.Cînd condițiile specifice activității din unele unități impun ca programul de lucru din timpul nopții să fie egal cu cel din timpul zilei, orele lucrate in timpul nopții intr-un astfel de program se plătesc cu un spor de 15 Ia sută din salariul tarifar de încadrare, dacă aceste ore reprezintă cel puțin jumătate din programul normal de lucru. Muncă în timpul nopții este considerată cea prestată între orele 22 și 6, fiind posibilă o toleranță de o oră — în plus sau în minus — față de aceste limite.Pentru a folosi la maximum timpul de muncă, in unele sectoare eu profil special (agricultură, construcții, industria forestieră sau alte sectoare specifice) durata zilei de muncă poate fi mai mare — in condiții ce urmează a se stabili prin act normativ — avindu-se grijă ca, în medie lunară, trimestrială, semestrială sau anuală, să se realizeze durata normală a zilei de muncă.In cadrul activității unităților pot ivi cazuri de forță majoră, care să fie necesară intervenția gentă a angajaților și rămînerea în continuare în muncă, peste programul normal de lucru. Atunci — spre exemplu, cind.se pune problema , de a preîntimpina sau înlătura efec- ' tele calamităților, a înlătura unele defecțiuni neprevăzute, care ar periclita funcționarea normală a rețelelor de apă, electricitate, gaze, canalizare, transport în comun, a preveni distrugerile sau degradările ce ar putea surveni la materii prime, materiale sau produse, precum și in alte cazuri prevăzute expres de textele noului cod — prestarea muncii peste programul normal se face pe baza dispoziției conducerii unității, dată cu acordul comitetului sindicatului.De asemenea, în desfășurarea procesului de producție devine uneori necesară munca suplimentară, necesitate determinată de interese legate direct de realizarea planului. In a- semenea situații munca prestată pentru programul normal, potrivit codului, nu va putea depăși 120 ore pe în ca ne ale consiliilor populare județene și al municipiului București — dacă se obține acordul Uniunii Generale a Sindicatelor în urma consultării colectivului de muncă — se poate a- proba,’ prin hotărire a Consiliului de Miniștri, efectuarea unui număr sporit de ore suplimentare, fără a fi

seIn ur- lor

an pentru fiecare salariat. Numai cazuri de excepție — considerate atare de ministere, celelalte orga- centrale și comitetele executive

mai mare de 360 de ore pe an. în legătură cu acest aspect, noul cod aduce o prevedere care nu se regăsește în codul vechi, șl anume o- hligația ca timpul dc lucru prestat suplimentar să fie compensat cu timp liber corespunzător în următoarele 30 zile. Numai în cazul cînd nu a fost posibilă această compensare, și dacă salariatul este orele suplimentare se următoarele sporuri :— cu 50 la sută din de încadrare, prestate peste de lucru ;— cu 100 la sută din salariul tarifar de încadrare, pentru orele prestate peste primele 2 ore. Cu același spor se plătesc și orele prestate în zilele de repaus săptăminal. in zilele de sărbători legale, precum și în zilele în care, potrivit i............................gale, nu se lucrează.Statuînd drepturile cadrate în muncă, în asigurarea pentru ace: paus săptăminal de cel puțin 24 ore consecutiv care, de regulă, se acordă duminica.Pentru a veni în întîmpinarea necesităților producției — care nu ar permite întreruperea activității în ziua de duminică sau altă sărbătoare — conducerea unității, cu acordul comitetului sindicatului, stabilește — drept zi de repaus — o altă zi din săptămînă, cu condiția ca măcar o dată în două luni să se asigure

fîecăreî persoane ca zi de repaui săptăminal ziua de duminică.Răspunzind unor cerințe excepționale ale unor unități — de pildă, șantiere izolate — și pentru a asigura condiții de repaus corespunzătoare salariaților respectivi, în cod s-a prevăzut posibilitatea acordării repausului săptăminal, prin cumulare, într-o perioadă mai lungă, bineînțeles numai cu consimțămîntul celor in cauză.Orele nelucrate în timpul încetării lucrului, fără vina angajatului, vor fi retribuite cu 75 la sută din salariul tarifar. De această prevedere beneficiază toți angajații, inclusiv cei din industria ușoară, care, conform vechiului cod, primeau 50 la sută.Printre problemele care își găsesc reglementarea de principiu în cod se numără și aceea referitoare la asigurarea concediului de odihnă în fiecare an calendaristic. (Condițiile de acordare și durata acestui concediu sînt stabilite în amănunt prin lege specială — Legea nr. 26/ 1967). De asemenea, noul cod statuează posibilitatea de a se acorda concediul de odihnă fracționat — atunci cînd există concordanță între interesele serviciului și cele ale salariatului — cu condiția ca una din fracțiuni să nu fie mai mică de 15 zile.

Ne scriu corespondenții voluntari

Tinerețea fieruluiPe lingă alte acțiuni patriotice cu caracter gospodăresc desfășurate în incinta unității sau in cartierele învecinate, in cadrul u- zinei mecanice Nico- lina Iași s-a acordat o mare atenție colectării și valorificării metalelor vechi și deșeu- ...rilor nerecuperabile. . Astfel, în cursul anu-

lui trecut s-a reușit să se colecteze și să se expedieze oțelăriilor peste 400 tone fontă și fier vechi. Totodată, au fost recuperate și valorificate 12 tone plumb și cenușă de plumb, 8 tone și jumătate de cupru, peste 4 tone bronz și alamă. Valoarea me-
Fără magazie, cauciucLa Uzinele chimice române din Capitală, o parte din materia primă (mai ales cauciucul natural și sintetic și crepul) este depozitată la intîm- plare, în spatele garajului și în fața stației de gaze din incinta unității. Aceasta, in timp ce în pivnița fabricii — unde materia primă ar putea fi depozitată și

păstrată la o temperatură constantă, ferită de intemperii — domnește dezordinea. Deși asemenea situație a fost criticată cu prilejul diferitelor dunări oamenilor chiar în crurile nu bat. Se așteaptă construirea unor gazii din țiile alocate

a- aleȘi lu-generale muncii presă, s-au schim-noi ma- investi- pentru

vechitalelor vechi feroase și neferoase expediate oțelăriilor și topitoriilor din țară, precum și a celor recuperate depășește suma de 400 000 lei.
Nicntal BÎRUGA 
tehnician, Uzina 
mecanică Nicolina 
lași

pe veresie?extinderea fabricii. Pină atunci însă s-ar putea amenaja unele spații corespunzătoare de depozitare din resurse interne, înlă- turindu-se astfel pagubele provocate prin degradarea materiei prime.
Vasîle CHIRILA 
muncitor
Uzinele chimice 
române București

Bucuria ciupercilor1^ U.E.I.L. Fălticeni, datorită lipsei de grijă față de materia primă, depozitării necorespunzătoare a a- cesteia, zeci de metri cubi de material lemnos se degradează sau putrezesc, fără ca cineva din conducerea unității să se sinchisească. La Fabrica de cherestea Rișca, de

pildă, stive întregi de bușteni, care trebuiau transformați în restea, s-aufiind năpădiți de ciuperci ; la Combinatul de industrializare a Îemnului-Fălticeni, alți zeci de metri cubi de bușteni au putrezit și nu mai pot fi folosiți decit ca lemne de foc etc. Printr-o mai bună

che- sufocat, gospodărire și prin înlocuirea periodică a stocurilor de rezervă (stocuri „tampon", cum le numim noi) s-ar putea evita asemenea pierderi.
Un grup 
de muncitori
U.E.I.L. Fălticeni 
județul Suceava

Proprietari cu amnezie

ieftine, pentru a se putea acoperi cererea de consum a tuturor categoriilor de cumpărători.— De ce-s nu acționează comerțul în așa fel incit a- ceste soluții să fie și aplicate ? Doar el este cel ce posedă instrumentele necesare — le numim contracte de aprovizionare — în vederea realizării respectivului deziderat.— La fiecare contractare cu producătorii ne străduim să achiziționăm mărfurile intr-un sortiment cit mai variat, insistind pentru acoperirea, cu prioritate, a necesarului de produse ieftine. Și in multe cazuri reușim să realizăm acest lucru. Totuși, unele din solicitările noastre se lovesc de rezistența anumitor fabrici care vor să livreze mărfurile doar așa cum Ie convine lor, adică în cit mai. multe sortimente „noi", mai scumpe. Dacă am respinge cu fermitate toate aceste oferte, ar însemna să răminem descoperiți, deoarece producătorii nu ne-ar mai da a- tunci nici un fel de marfă, fie ea „nouă", fie „veche". O soluție ar fi ca, la omologarea produselor noi, Ia care noutatea se referă doar la ambalaj sau la anumite proprietăți nesemnificative pentru calitatea mărfii, să se stipuleze obligația fabricii de a realiza sortimentul vechi paralel cu cel nou’ și proporțiile solicitate de comerț.

Se încheiase discuția cu reprezentantul comerțului, dar pe noi ne totuși, o întrebare : de ce unele fabrici procedează după cum vor ele și nu în funcție de solicitările de consum ale cumpărătorilor? Cum răspunsul nu-1 puteam afla decit de la un reprezentant al producători-

neliniștea, neîe salon de 32 lei/kg (in locul celor de 17 lei/kg) și cutia de bomboane „București" (o „Iadă" de 1.300 kg, de parcă și-ar face omul stocuri de ciocolată Ia domiciliu). Am întrebat :— De ce bomboanele salon de 17 lei/kg și ciocolata „Pionier" de 0,40 lei/ bucata, care aveau la bană

cil să ne încadrăm în parametrii planului pe care îl avem. A reîncepe producția bomboanelor salon de 17 lei/kg, de exemplu, ar însemna să realizăm, cu a- ceeași capacitate de producție Ia secția de ambalaj. un volum de plan de aproape 3 ori mai mic decit la bomboanele de 32

r

ACEEAȘI MARFĂ!

în
in

lor, ne-am adresat tovarășei ing. Lucia Chiriac, directoarea întreprinderii de produse zaharoase „București", una din acele întreprinderi (poate nu cea mai reprezentativă, dar aici in ultima vreme se remarcă o anumită schimbare — adevărat, cam timidă — spre bine) care procedează in anumite situații după „modelul" prezentat in rindurile de mai sus. Astfel, renunțind la o serie de sortimente solicitate de cumpărători, fabrica a asimilat citeva produse noi, nu dintre cele mai așteptate de masa largă a cumpărătorilor : bomboa-

aceleași materii prime ca și „noutățile", au dispărut complet din nomenclatorul fabricii ?— Motivele sînt două : 1) fabrica noastră a fost profilată numai pe anumite categorii de produse, iar produsele amintite nu tac parte din aceste categorii (ciocolata „Pionier" n-o mai produce nici o întreprindere din industria alimentară, iar bomboanele de 17 lei/kg se fabrică doar in citeva locuri și în cantități cu totul și cu totul insuficiente — n.n.) ; 2) noi am putea relua fabricația respectivelor produse numai că in acest caz ar fi difi-

lei/kg. La ciocolata „Pionier" de 4 grame, care s-ar putea face pe aceleași mașini care produc acum tabletele de ciocolată de 100 de grame, am productivitate 25 de ori mai cea obținutăComparați valorile : cite e- forturi ar trebui să depunem pentru a realiza o cifră de plan echivalentă cu valoarea unei cutii „București" de 99 lei, făcind ciocolată „Pionier" de 0,40 lei bucata ?Am întrerupt aici discuția, pentru că punctul pe „i“ fusese deja pus. Deci,

înregistra o de aproape mică decit în prezent.

nerealizarea unor produse ieftine (in schimbul ferinței pentru „noi", cu un loare de pian se datorează ților tehnice, pacitate a fabricii (și lucrurile se petrec aidoma și in cazul altor întreprinderi alimentare), ci pur și simplu dorinței de a face eforturi minime pentru îndeplinirea indicatorilor de plan.Este poate inutil să mai reamintim, dar se vede treaba că nu peste tot s-a înțeles că realizarea sarcinilor de plan — superioare de Ia an la an — nu trebuie să se obțină pe seama unor măsuri arbitrare, de scoatere din producție a sortimentelor ieftine, solicitate de cumpărători și înlocuirea lor cu altele mai scumpe, cu o valoare mai mare de plan, ci pe baza unui plus de efort organizatoric și de gindire, pe baza unor măsuri eficiente de creștere a ții muncii în de fabricație, rință valabilăte întreprinderile, de orice fel, inclusiv pentru Întreprinderile din ramura producției alimentare. Și dacă unele fabrici nu au înțeles încă această cerință, vor trebui luate măsuri terme de îndreptare a lucrurilor. Este datoria factorilor de resort — conduceri de întreprinderi. de centrale industriale, organisme comerciale ș.a. — de a acționa în interesul cumpărătorilor.

pre- produsele preț și o va- mai marc) nu imposibilită- lipsei de ca-

productivită- fiecarc secțieEste o pentru ce- toa-

Recent, unele treburi mi-au purtat pașii pe citeva străzi ale orașului', surprins de rea și lipsa de ce de bunuri ce me aruncate prin diverse locuri. Pe străzile

Am rămas nepăsa- grijă se manifestă fată materiale zac de multă vre-Topolog, Logofăt

I. Oteteleșeanu, Bălcescu, Oituz stau sub cerul liber, de cine știe cînd, expuse ruginii și degradării, bucăți de tablă de diferite mărimi. grinzi și tuburi prefabricate din beton, conducte de me-' tal de

N. ș.a.

și alte materiale construcții. Ale cui

or fi și cine răspunde de degradarea lor ? Vrem să le cunoaștem numele.
Paul
I. ȘTEFĂNESCU 
președintele comi
tetului de cetățeni, 
str. Matei Basarab, 
nr. 91, Rm. Vîicea

Mai mare darauaîn de noastră a fost somată de către intreprin- . rie 1971. Am mers la derea „Ascensorul" să achite suma de 0.80 lei, cota parte din taxa de întreținere a liftului datorată de proprietarii particulari de apartamente (imobilul este proprietate de stat în proporție de 98 la sută). Aceste somații erau trimise degeaba, pen-

anul 1972, lună lună, asociația tru că taxa fusese a- chitată anticipat, pe 2 ani, încă din februa-birourile întreprinderii spre a le aduce a- minte funcționarilor că nu datorăm nimic. Ce credeți că mi-au răspuns ? ..Știm că ați plătit, dar vă trimitem somație de plată, pentru că așa e regula". La ce a dus „regula" birocratică ?

Pe doi ani, taxa este de 19.20 lei, dar numai timbrele puse pe plicurile cu somații au costat „Ascensorul" 32,40 lei. Ce fel de gospodărire e asta ?
Petre 1SACESCU 
împuternicitul aso
ciației locatarilor 
imobilului nr. 123, 
Calea Victoriei — 
București

In rîndurile de față doresc să mă refer la felul cum sint „gospodăriți" cărbunii în unele depozite de combustibil. Periodic, ca urmare a comenzilor făcute, în depozite se descarcă vagoanele de cărbuni ce urmează să fie livrați consumatorilor. Din cauză că se descarcă și se de-
< . . .

praful s-a ales!pozitează la re. cărbunii dează, du-se în munți de praf, întreprinderea ..Combustibilul" din București ca și altele similare din , țară (din Brăila. Brașov ș.a.) ar putea să amenajeze, cu cheltuieli minime, unele șoproane in care

întîmpla- se degra- transformin- cărbunii să fie deoo- zitați in condiții bune, evițindu-se această risipă care costă sute de mii de lei și face ca să se aleagă... praful de însemnate cantități de combustibil.
Nicolie GLONȚ 
str. I.. Rebreanu, 
nr. 9, București

J
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Din prima zi de muncă a lui 1973 a început marea, liotăritoarca bătălie nu numai pentru izbinda acestui cincinal, ci și pentru acelea ale cincinalelor viitoare, alo mărețului program de perspectivă elaborat de către partid cu profundă înțelepciune științifică și însușit de întregul popor cu matură responsabilitate, cu patriotic entuziasm comunist, cu conștiința adine sădită in fiecare om că ei, existenta și munca sa reprezintă O UNITATE ISTORICA, o treaptă urcind către generațiile viitoare.Idee nu numai înțeleasă lucid, estimată, ci și transformată in element de potențare spirituală, in valoare etică, însuflețitoare, unificatoare a milioane de conștiințe și capacități de efort. „Avem, spunea tovarășul MCOLAE CEAUȘESCU la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, tot ce ne trebuie pentru a se asigura înfăptuirea planului pe anul 1973“. In componența acestui tot trebuie să înțelegem, în primul rind, existența valorii umane, a Omului capabil să-și însușească o asemenea idee și să o concretizeze, in condiții calitative optime, la parametri valorici și temporali care să răspundă MARELUI DEZIDERAT AL EFICIENȚEI, rod și generator al spiritului civic, al pasiunii comuniste, al patriotismului.Iată ce ne-a mărturisit, in acest sens, un reprezentant al colectivului care dă viață cunoscutelor autoturisme românești de teren ARO — mașini ale căror calități i-au făcut pe specialiștii străini să Ie numească „Zimbrii Carpaților" :VICTOR NAGHI, Erou al Muncii Socialiste, director general al Uzinei mecanice Muscel : „Pe scurt, ne vom strădui să ne măsurăm, în continuare, numai cu piscurile atinse pe plan mondial de construcția de autoturisme. Astăzi, „zimbrii" mus- celeni inving, pe patru continente, dificultățile montane a cincizeci de țări. ARO a străbătut Africa, savanele și brusele, a lăsat in urma 55 de mărci străine in raliu! de la Roma, a devenit „stea absolută a mașinilor tot-teren" (după cum scrie o revistă vest- germană de specialitate). A urcat chiar și pe Himalaya, cu o expediție științifică... Dar, în condițiile lui 1973, nu ne ,ește îngăduit să ne oprim aici., ,0 producție majorată de autoturisme și producția lui ARO-240. trecută în serie mare, adică în condițiile productive ce-^ rute de „piscurile" pieței mondiale — sint obiectivele noastre majore.Bineînțeles că nu va fi ușor să ne confruntăm cu ele. Dar muncitorii și tehnicienii noștri sint con- știenți de faptul că tocmai acest „mai greu" creator constituie caracteristica e- sențială a lui 1973“.Parcă aflat la aceeași masă rotundă, dintr-un alt colț de țară, de la Dunăre, un tînăr muncitor, un „om ah halei", preia ideile enunțate la Cîmpulung Muscel :SMEU JENICĂ, lăcătuș, Uzina de vagoane Drobeta Turnu-Severin : „Noul an a însemnat, pentru mine, pentru tovarășii mei mai tineri sau mai vîrstnici, intrarea într-o perioadă care ne cere, ca meseriași și ca oameni, un mai mare efort — și tocmai prin aceasta devine o perioadă pasionantă.
................................ .......... ...........

Cum realizezi asta ? In- cordindu-ți mușchii de două ori mai tare ? Nu, gindind de două ori mai bine, mai eficient. Iar ca să gindești eficient trebuie să înveți și, dacă se poate, fără să întrerupi contactul cu producția. Așa am procedat și eu, și alți colegi ai mei. Am dat examen la facultatea de subingineri, am reușit, și acum drumurile noastre de seară au o direcție precisă : sala de cursuri. Desigur, nu este ușor, dar, cum spuneam, este pasionant"....Un punct de vedere a cărui justețe este confirmată și de un „glas al Moldovei" :GEORGE PREPELIU, inginer șef la I. M. Suceava :

nostru, chiar cu secundele, pe care parcă le vezi cum se transformă în cantități de producție... Este, de fapt, lupta hotăritoare pe care ne-o cere, tuturor, actuala etapă. Pentru că, în esență, bătălia pentru a a- junge din urmă țări avansate înseamnă o bătălie cu timpul... In ’72 am reparat un Metanator, intrînd în interiorul lui înainte de a se răci, la limita temperaturii suportabile. Am ciști- gat astfel șase ore. Pare puțin — dacă masori numai cu ceasul — și ai zice că nu merită riscul. Dar dacă masori cu... producția, lucrurile se schimbă : șase ore înseamnă 240 tone de amoniac — și pentru asta te simți mai pe jar dacă

tru prima dată — instalații cu acționare electrică, capabile să foreze Ia 10 000 metri, vom executa instalații pentru platforme de foraj marin, vom extinde cercetările asupra forajului pe platforma continentală a Mării Negre...Aceste obiective n-ar fi fost posibile dacă n-ar fi existat încrederea în noi înșine, încredere generatoare de obligații față de propria performanță, de prestigiul ' cucerit în țară și in lume"....Despre acest prestigiu ne-a vorbit :ION MILICU, tehnician, uzina „1 Mai" Ploiești : „Am lucrat patru ani in Algeria, dînd asistență tehnică la punerea în func-

răspundă complexității procesului de construcție socialistă pe care l-a inaugurat col de-al treilea an al cincinalului :ELENA COJOCARU, secretar al comitetului de partid de la F.C.T. București : „O singură inițiativă — cea a autocontrolului muncitoresc, lansată anul trecut de secția a 9-a și extinsă apoi, spontan, în toată fabrica — ne arată limpede direcția de acțiune atît pentru 1973, cit și pentru perspectiva mai largă. Perspectivă către care oamenii noștri -privesc cu o dorință proaspătă, tinerească, de autodepășire, de dăruire necondiționată, cu un patriotism a cărui manifestare trebuie să ro-

pune suflet 
înseamnă a pune umărul"

„în ziua în care m-am întors de la Conferința Națională am găsit pe masa de lucru o serie de propuneri concrete, venite din partea comuniștilor din secții — cuprinzînd măsuri pentru înnoirea produselor, pentru îmbunătățirea calității... Urmarea : în cinci luni am îmbunătățit patru mașini, una dintre ele intrind imediat în producția de serie, iar alteia — invenție competitivă la nivel internațional, lucrată in colaborare cu Institutul politehnic din Iași — i-am și realizat prototipul"....în aceeași ordine de idei se înscrie Ia cuvînt mi reprezentant de seamă al muncitorilor din cetatea Industrială a Brașovului :KAROL NAGY, maistru. Erou al Muncii Socialiste. Uzina de autocamioane Brașov : „Dacă ar fi după mine, aș scrie pe frontispiciul uzinei noastre, cu literele cele mai mari, un singur cuvînt : COMPETITIVITATE 1 In traducerea lui in viață stă ..cheia" tuturor succeselor noastre. Știm cu toții, limpede, mai limpede ca oricînd, ce avem de făcut. și aș spune că toți oamenii noștri trăiesc, încă de pe acum, mîndria de a măsura rodul muncii lor cu performanțele mondiale ale domeniului. Pentru că alături de realizările economice — ajutîndu-te, de fapt, să le dobindești, să le depășești — stă sentimentul mîndriei muncitorești, comuniste, sentimentul sădit și cultivat în fiecare dintre noi de către partid".Dc sub Tiinpa coborîm în cîmpia Jiului doljean, mănoasă nu numai în recolte agricole, ci și în „pulberea belșugului", produsă la Combinatul chimic al Cra- iovei. Culegem de aici două mărturii :ILIE BALAN, operator chimist, secretarul organizației de partid de la Fabrica de amoniac II : „Eu aș vorbi de răspunderea oamenilor noștri de a face față exigentelor lucrului în foc continuu. Asta înseamnă luptă cu timpul, cu minutele ; uneori, în cazul

stai în afara Metanatorului decit in interiorul lui...“.Ing. ION REVNIC, șeful serviciului piese de schimb: „Mindria colectivului nostru poate fi notată, simbolic, cu o cifră : două milioane de lei valută. N-a fost ușor, dar de cele mai multe ori greutățile ni le-am făcut noi înșine, din lipsă de încredere în propriile forțe. Rezultatele lui 1972 insă ne-au ajutat să dobindim această încredere, iar Conferința Națională a partidului ne-a arătat că a- cest sentiment — încrederea — nu trebuie privit doar la modul... sentimental, c.i valorificat, ca o sarcină de producție"....Un ecou al acestei generoase idei îl aflăm și pe platforma industrială prahoveana.Ing. ILIE ILIESCU, director tehnic al Centralei industriale de utilaj petrolier Ploiești :„Vom produce — pen-

țiune a instalațiilor românești de foraj. M-am întors de curînd in patrie. Nu știu cum să exprim mai clar atitudinea oamenilor din țara gazdă față de mine, ca reprezentant al uzinei producătoare. Erau acolo colegi de profesie din Canada, America, Franța ; toți m-au înconjurat cu respectul lor față de România și conducătorul ei, de tehnicienii români, de produsele noastre. Mi-am dat seama și mai bine ce forță reprezintă gîndirea noastră tehnică, hărnicia și iscusința muncitorilor noștri și cită răspundere avem față de valorificarea acestor aptitudini".OMUL, valoarea Iui profesională și etică, forța lui de a înțelege comandamentele epocii și de a Ie da viață Ia modul optim. In acest sens, iată cîteva opinii menite să contribuie Ia conturarea unui profil moral al omului capabil să

dească pe măsura realităților de azi".GHEORGHE MOCANII, președintele C.A.P. Agi- ghiol, Valea Nucarilor, Tul- cea : „Ce ne cere partidul, ce dorim fiecare dintre noi ? Să facem omul mai bun 1 Așa cum dăm pă- mîntului îngrășăminte și lucrări tot mai bune, la fel trebuie să lucrăm, zi de zi, șl asupra omului, adică asupra noastră înșine, asupra fiecăruia dintre noi. Eu, comuniștii din cooperativa noastră, comuna, așa înțelegem proiectul de norme. Pentru că, de fapt, în acest document se al’Iă cuprins și zugrăvit însuși poporul. Munca neobosită, dragostea de țară, probată prin fapte, setea de cultură, încrederea în viitor, puterea de a vedea viitorul cu ochii minții, cu inima și de a-1 făuri cu brațele și inteligența întocmai cum a fost gîndit — toate acestea caracterizează chipul sufle

tesc al poporului. Or, ce înseamnă a face omul mai bun ? înseamnă a face pe fiecare ins să semene, la gînd și faptă, la frumusețe și putere, cu obștea, cu poporul. Un asemenea om trebuie să făurim, cu el mutăm și munții din loc, cum i-am mai mutat".VASILE FILIP, maistru, șantierul hidroenergetic — Someș : „Poate că o să mă socotiți prea sentimental, dar eu, pentru 1973, nu mi-aș dori nimic altceva decit să văd, pe tot șantierul nostru și in întreaga țară. numai oameni ca maistrul Tudor Morar, E- roul muncii socialiste, ca minerii Augustin Duruș și Alexandru Fărcaș, ca șeful de brigadă Vasile Sotin- schi, ca beton iștii Andrei Balla și Augustin Mure- san, ca inginerii Magdalena Olah și Gheorghe Ma- noliu sau ca atiția alții ca ei. Cum sint acești oameni ? în primul rind că nu-și măsoară munca nici cu centimetrul, nici cu paraua. Și-o măsoară, aș spune, cu durata vieții lor. Pentru ei a trăi înseamnă a munci pentru folosul tuturor, al patriei — iar asta înseamnă cu adevărat a trăi frumos. De maistrul Morar vorbesc toate șantierele din țară cu dragoste și respect. A învățat, pe unde-a umblat din șantier in șantier, sute de tineri — și nu numai tineri — cum se muncește și harnic, și frumos, deci cum se trăiește in chip comunist. Au învățat că a pune suflet înseamnă, de fapt, a pune umărul".
★Am adus în acest colocviu despre anul hotăritor al cincinalului cîteva ginduri privitoare la muncă, culese din flacăra înaltă care înnobilează conștiința întregului popor, in această etapă cînd toate colectivele de muncă își rccintărcsc puterea de efort. Cînd matură și entuziastă, lucidă și limpede vizionară, țara iși făurește viitorul, hotâriiă și capabilă să se întreacă cu sine însăși și cu „ritmurile lumii", răspunzind astfel marilor imperative ale prezentului, Hotărîtă și deplin încrezătoare în cîrmaciul înțelept — partidul.

Petre DRAGU 
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii"

Se poate!...Dacă ne-am gîndi ceva mai serios la faptul că munca fiecăruia dintre noi folosește — trebuie să folosească — și altora, am fi, indiscutabil, mult mai conștiincioși in toate împrejurările. In urmă cu cîteva luni asistam Ia o discuție între un responsabil cu termo- ficarea pe sector și locatarii unui bloc. Se răcise vremea, caloriferele — reci ți ele, copiii strănutau de zo-r. „Dumneavoastră aveți căldură acasă ?“ „Da, am, a recunoscut împricinatul ; însă eu locuiesc în alt sector"... Responsabilul cu ter- moficarea locuia în- tr-un sector unde colegii săi își făcuseră datoria. De ce nu și-o făcuse și el față de oamenii din sectorul unde muncea ? S-au stricat pompele, ar trebui înlocuite niște țevi... De ce nu se reparaseră pompele în timpul verii? Ei, vara, ca vara, se luaseră și ei cu alte treburi. „Nu se poate mal repede de trei săptămini ?" Nu se poate, clar. Copiii se-mbolnăviseră.

părinții strănutau — responsabilul o ținea pe-a lui : „Nu se poate 1“ „Intr-o asemenea situație, au spus oamenii, o să cerem ca atribuțiile dumneavoastră să fie preluate de un alt tovarăș, în stare să rezolve problema urgent". După numai citeva minute, responsabilul s-a scărpinat în creștet, zicind: „Să ne mai gîndiml", iar după o jumătate dc oră promitea : „In trei zile veți avea căldură !“ După numai o zi, caloriferele funcționau. Bine că s-a în- tîmplat așa ; totuși a- titudinea celui (și celor) în cauză este de condamnat.Nu se poate ! Acest „nu se poate" este răspunsul invariabil, rostit ca o sentință, al multora dintre cei ce nu-și fac datoria. Nu se poate ! — și-ar vrea să te facă să pricepi că nu se poate din cine știe ce pricini, care ne depășesc pe toți. „Asta-i situația, degeaba insistați, nu se poate !“ Nici un mister : în loc să-și facă datoria (cum ți-o

fac alții față de ei, a- sigurindu-ie condiții normale de muncă, de viață) cei în cauză se iau cu altele, cu ale lor, tindălesc, amină de pe o zi pe alta. Și-abia în ceasul al doisprezecelea, cind iși simt amenințate funcțiile etc., promit (ce favoare !) să se mai gin- dească, să mai studieze situația, să mai încerce... Greu, foarte greu, dar ei n-o să se dea bătuți ! Și-ar vrea să crezi că, doamne, cit trudesc ei pentru tine, ca să-ți asigure condiții optime...Se poate — cu înțelegere, cu simț al datoriei, se poate. Iar cînd înțelegerea și simțul datoriei lipsesc, se poate altfel, pe alte căi: prin încredințarea sarcinilor de răspundere altora, mai vrednici. De ce să ajungem Ia exasperare tot in- vitînd niște oameni care-și văd de interesele lor — și prea puțin de ale noastre — să-și facă datoria, să onoreze cum se cuvine o funcție, un salariu ?
Nlcolae TIC

„Ca să știe
și copiii noștri"

BS il H

Mai Intîi bătrlnii au fost rugați să vină pînă la primărie.— Or să vă caute nepoții, le-a zis loan Marinescu, primarul din Pechea, județul Galați. Și-or să vă ceară cite ceva. Nu-i refuzați.Nepoții ?Elevi la școlile din comună. Au luat la rind casă cu casa. Mai eitact spus — pod cu pod. Locurile unde oamenii urcă de obicei lucruri inutile, care se uită. La Ștefan A- lecu, neobosiții iscoditori au descoperit o rîșniță. Cu pietrele tocite. Cu lemnul lustruit de generațiile a- tîtor miini care l-au chinuit și s-au chinuit.— Asta ce mai era ?— Moara noastră de cîndva...La nu știu cine au dat peste un butuc străvechi, parcă ciuruit de carii.— Asta ?— E un buduroi...— Poftim ?— Așa creșteam noi albinele.Lemnul, aproape putrezit. Virsta : poate peste 200 de ani.La Ioana Rotescu au găsit, și li s-a oferit, un pieptene de scărmănat cinepă.— Pentru saci, pentru îmbrăcăminte. Că nu era ca acu’ I... „Nu era ca acu’ !...“ E limpede asta. Numai

că pionierilor de azi — și nu numai lor — le e foarte greu să priceapă cum era a- tunci.Seceri subțiate, cu luciul mort de mult. Sape vechi, tocite complet, mincate de rugină. Coase, la fel, negre de rugină, oțel inutil acum.Uneltele de bază ale altui timp. Unelte de pe vremea cind ‘ se muncea „din două" : una din’tfeî,'două din cinci..'. Se înțelege că boierului îi reveneau trei grămezi, partea cea mai mare. Uneltele altui timp, cînd țăranul din Pechea — ca peste tot în România moșierilor — se ducea iarna să cerșească un sac de mălai, ca să astupe gurile flămînde.Nu știu cine a ținut să se despartă chiar și de războiul de țesut. Iar primarul a făcut rost și de citeva unelte mari : o batoză de treier — cîndva raritate pe aici — o „machină" de bătut porumbul, o vîntură- toare etc....— Am hotărît așa, aflăm de la Ioan Marinescu. La intrarea in muzeul agricol din Pechea — pentru că asta am făcut cu o- biectele donate, plus o încăpere etnografică — să scriem pe un panou numele tu

turor celor care ne-att ajutat. In primul rind, drept mulțumire. Dar, în același timp, ți pentru a veni in sprijinul celor mai tineri. Mai știi, poate că unul sau altul vrea să afle mai multe despre cum puteau trăi oamenii cu... rișnița. Sau cu un buduroi... Se duc la „sursă", adică la donator, și întreabă, se lămuresc. E, ca să spun așa, un fel de Supliihent de... bibliografie....în Pechea cooperatistă multimilionară, cu dealuri repezi și recolte record pentru aceste păminturi, între edificiile noi, care se înalță potrivit lucrărilor de sistematizare, muzeul agricol, născut din inițiativa u- nor oameni inimoși, își propune să înfățișeze pe viu drama e- xistenței atitor generații de săraci care s-au petrecut pe aici. Reunirea laolaltă a a- cestor mărturii — bibliografie autentică care, ani, zeci de ani, a zăcut inutilă prin podurile vechi — devine nu numai un fapt lăudabil, ci și un autentic act de educație a generațiilor care se ridică și cresc In anii împlinirilor noastre socialiste.
Iile TĂNASACHE

Juriul celor fără de număr s-a pronunțat. „Procesul" intentat acelor manifestări de favorizare sau toleranță a faptelor antisociale, care chiar dacă rămîn în afară sferei de competență a legii sint reprobabile moral și profund dăunătoare, „proces" intentat și dezbătut în marea aulă a opiniei publice a antrenat o multitudine de ecouri. Din toate părțile țării ne-au parvenit opinii, diverse în conținutul lor, dar unanime în a accepta calificarea pusă în discuție : îngăduința manifestată direct sau indirect față de încălcarea legii, ea și profitul „curat", din umbră, de pe urma acestor încălcări constituie și ele grave abateri de la normele vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste, sint adevărate acte de complicitate, de COM
PLICITATE MORALA.Interesul cu care cititorii noștri au participat la dezbatere este semnificativ prin el însuși. Preopinenții au încercat, și de cele mai multe ori au realizat analize profunde, au relatat fapte asemănătoare, au depănat a- mintiri, unele dezgropate de sub colbul gros al vremii, pe scurt au simțit, cum ne scrie un cititor ieșean, „îndemn de a-mi face un proces al conștiinței privind munca de zi cu zi" și, implicit, după cum rezultă din continuarea scrisorii, un proces al lipsurilor personale și ale celor din jur. Oamenii au simțit nevoia să comunice ceea ce au simțit și au gindit ei, ceea ce au simțit și au gîndit prietenii, colegii de muncă, vecinii, soția care croșeta ascultînd lectura cu glas tare a ziarului. Sint ipostaze mărturisite în scrisori. „Este foarte greu să poți rezista sentimentului care te obligă să participi in mod cinstit la discuție", declară un cititorii n Hunedoara.De ce ? Care este sentimentul care obligă, care-l face pe un alt corespondent, intimplător tot din Hunedoara. să găsească un limbaj direct, muncitoresc, de cea mai înaltă temperatură ? Este sentimentul conștiinței că faptele antisociale, indiferent de periculozitatea lor. indiferent de simularea lor. indiferent de cit de departe sint ele împinse, vin in contradicție cu unul și același teritoriu : strădaniile noastre cele mari. Orin- duirea noastră a creat condiții minunate, dar nu pentru declasați, ne

scrie, referindu-se la articole diferite din același ciclu, Virgiliu Chicio- roagă, din comuna Independența, județul Galați. Cu adevărat, fie ea huliganism ori adulter scandalos, fie fraudă sau mărturie mincinoasă, pasivitate placidă ori speculare mercantilă a sentimentelor, fapta contrarie moralei socialiste se înstrăinează de aceleași valori și se împotrivește acelorași scopuri supreme. O notă falsă sună la fel de supărător într-o orchestră, fie că vine de la o vioară, fie că vine de la flaut-picolo.Dar, dacă este așa, de ce apar actele de complicitate morală ? Nu sint

și nu inevitabil. Toate acestea mai depind de raportul in care individul se situează, prin viața și prin aspirațiile lui, față de societate.Aspirații spre fericire există în orice om — ne scrie Ștefan Mesaroș, din Tîrgu-Mureș. Un om integru concepe fericirea prin satisfacția unui ideal de viață împlinit. Pentru el fericirea constă în luptă cu el însuși, cu defectele, cu tentațiile și înclinațiile sale. Din păcate sint, și oameni care sint preocupați doar de «fericirea» lor de moment, fără fundament. Lipsiți de un orizont larg (continuă gîndurile omului de pe Mureș

dețul Bacău face radiografia cazului de eșuare a unui tînăr director de școală, care a activat in această muncă numai 12 luni, timp scurt, dar suficient pentru greșeli grave, încurajate de spiritul de izolare față de colectiv, de bisericuță, promovat și întreținut de cițiva interesați. O adevărată complicitate morală de grupuleț.Fenomenul fiind definit, se pune in mod firesc problema remediilor. Și deși, pe drept cuvint, s-a făcut afirmația că modul de comportare este cunoscut de orice om, tot pe drept cuvînt, împreună cu semnatarii
Procesul complicității morale

„SENTINȚA

Nimeni nu susține că educația este un lucru ușor. Dimpotrivă. Dar — după cum subliniază un alt cititor — oricit de grea ar fi munca de formare a omului moral, ea este mai ușoară decit efortul de îndreptare a „complicilor" și „protejaților" lor. In plus, exemplul personal al fiecăruia, suma forțelor acestor exemple constituită în puterea educativă a COLECTIVULUI, A CELOR DIN JUR in general, CONVINGEREA RĂSPUNDERII TUTUROR PENTRU FAPTELE FIECĂRUIA, practicate cu consecvență, sint copleșitoare față de orice predispoziție către fapte antisociale, inclusiv față de complicitatea morală. Triumful complicității nu poate fi decit efemer, cum spune Ion Dobres- cu din Cimpulung-Argeș.Oricum, altă opțiune decit opinia totală și hotărîtă nu există. Complicele moral șade întotdeauna în ante- camera infracțiunii, iar dacă nu trece pragul spre mai rău rămine la fel de vinovat, indiferent de poziția lui. De ce ? Pentru că, așa cum se pronunță Vasile Viteazu din Bacău, „legalitatea trebuie să primeze în fața tuturor sentimentelor". Trebuie, așa cum ne scrie emoționant Ion Mer- cioiu, deputat în consiliul popular al municipiului Tîrgu-Jiu, să așezăm ca pe un soclu demnitatea, cinstea, morala socialistă.
Sergiu ANDON

Valoarea inițiativei 
comuniste

suficient de clare și consolidate coordonatele comportării noastre ? Complicii de ocazie, aflați în situații extreme, chiar nu puteau acționa în nici un mod ? Și ce simt cei rămași neutri, nici de pedepsit, r.ici de felicitat, ce simt după ce sub ochii lor s-au produs faptele pe care nu le-au curmat ? Acestor întrebări cititorii le răspund cu o varietate de păreri pe care numai larga opinie o putea realiza și care ilustrează diversitatea explicațiilor ce pot fi găsite pentru atitudinile particulare față de interesele societății. Explicații variate, dar care corespund UNOR FACTORI EXCLUSIV SUBIECTIVI. Lașitatea, lipsa de omenie, fățărnicia, egoismul, infatuarea, tendința spre căpătuială, lăcomia, aproape toată gama defectelor de caracter și de educație poate genera, în clipa de încercare, atitudinea de complicitate morală. Nu direct

pensionarul Vasile Nicolăiasa, din Periș — Ilfov) asemenea indivizi limitați nu înțeleg „adevăratul țel al vieții", adică — scrie și profesoara 
M. Hussar din Piatra Neamț — „subordonarea intereselor personale încrederii investite de obște, intereselor obștei".Cauzele subiective nu rămin însă, întotdeauna, ia scara persoanei. Tot individualiste, tot subiective sint și unele atitudini de grup sau grupuleț, multiplicări în cîteva exemplare ale mentalităților înapoiate. Activitatea educativă desfășurată formal, folosirea ineficientă a criticii, combativitatea minoră sau demagogică, descurajarea criticii constructive, esențiale, alte eventuale lipsuri manifestate în viața unor colective influențează concepțiile individualiste, încu- rajindu-le, făcîndu-le să se insinueze în morala comună. Un cititor din ju-

scrisorilor ne întoarcem și ne oprim tot asupra EDUCAȚIEI, ca principal mijloc de preintimpinare a complicității morale. Ne referim la educație in toate formele și etapele ei. Dar fie că este vorba de educația timpurie sau de influența educativă a celor din jur, ni se pare important să subliniem citeva rinduri ale lui George Enache din Slatina. Dumnealui scrie : uneori „socotim că o dată găsită o formulă ca «forță educativă a colectivului» am și pus in mișcare, conștient și eficace, impresionantul mecanism" ; desigur nu e suficient, alternativa obligatorie constă in influența educativă continuă și făcută cu convingere. Promptitudinea intervenției pozitive este promovată cu a- celași sincer patos de G. E. : „încetineala și șovăiala intră direct în arsenalul complicelui moral", încheie corespondentul.

P. S,Mulți cititori ne-au cerut diferite precizări in legătură cu cazurile concrete publicate. Răspundem întrebărilor celor mai importante :— Soții Dobrescu („„.Și ce mult îi iubea leafa") nu au copii. în caz contrar am fi și evitat publicarea numelui intreg.— Ion și Ștefan Chirilă („Tactica broaștei țestoase") au lucrat la șantierul I.C.S.I.M. de pe teritoriul uzinei „Vulcan".— Inspectoratul județean Ilfov al Ministerului de Interne ne comunică printr-o amplă adresă analiza serioasă care s-a făcut și măsurile eficiente care au fost luate in legătură cu cele criticate prin- articolul „Astăzi, după 16 ani".

în sistemul de valori al lumii actuale, un loc dintre cele mai importante trebuie acordat inițiativei, capacității tuturor oamenilor muncii de a sesiza virtualități, de a găsi soluții noi unor probleme dificile, de a extinde ceea ce rentează și îmbogățește patria și oamenii săi, precum și de a opri, de a pune capăt risipei de forțe și mijloace. întreaga politică economică și socială a partidului nostru a fost axată in ultimii ani pe asigurarea unui cadru instituțional menit să permită ecloziunea capacităților, libera desfășurare a ideilor novatoare. Combaterea centralismului economic excesiv, transferarea competențelor la unitatea de producție, accentul mare pus pe activitatea consiliului popular și a organelor locale, precum și toate încurajările primite din partea tovarășului Ceaușescu personal, în fiecare cuvîntare, cu prilejul vizitelor de lucru și al marilor dezbateri din forul partidului, au permis o mișcare de masă a celor dedicați rostului suprem al descătușării fără precedent a energiilor latente.Ăm cunoscut nu de mult pe Dumitru Pop,
k_________

de la unitatea de exploatare a lemnului din Tîrgu-Lăpuș, om așezat și înțelept, participant activ la viața pașnicei așezări din nordul țării, respectat de toți concetățenii lui pentru acuitatea soluțiilor și hotărîrea de a contribui la transformarea socialistă a meleagurilor natale. In urmă cu mai mulți ani a preluat o întreprindere mică, limitată la cîteva operații simple, cu tehnicitate redusă. Rolul ei in viața localității era direct proporțional cu importanța restrînsă în ansamblul economiei județului. Omul de acțiune întrevede însă posibilitatea dezvoltării, capacitatea de a prelucra lemnul în forme numeroase, adaptarea unității la cerințele industriei și ale consumului modern. Se punea problema găsirii acelor resurse care să transforme unitatea de exploatare într-o unitate de prelucrare. Un comunist gindește și propune. Ce spun tovarășii săi de muncă, ceilalți membri ai organizației ? Se sfătuiesc, încearcă una sau mai multe soluții. Realitatea cea nouă se țese încet, ca o pin- ză de aur, din ideile ți voința tuturor.S-a mai spus, desigur, tovarășul Nicolae

Ceaușescu a afirmat de la înalta tribună a Conferinței Naționale, toți comuniștii din patria noastră au ințeles că nu depinde decit de noi, în mod concret, întregul viitor al României, al tuturor satelor și- orașelor noastre, viața de mii- ne a copiilor și tuturor urmașilor noștri. Para- frazind cuvintele unui clasic, putem spune și noi că România socialistă nu este a noastră și nici a moșilor și strămoșilor, ci a fiilor, a nepoților și a tuturor urmașilor noștri care vor trăi aici pină la sfirșitul vremilor. Trebuie să ne gindim la dezvoltarea fiecărei așezări umane de pe teritoriul țării, la posibilitățile și perspectivele ei. Viitorul înseamnă dezvoltare e- conomică. întreprinderi puternice, locuri de muncă, o rețea de instituții sociale. Nimeni nu ne va face cadou aceste lucruri. Posibilitatea lor trebuie căutată în fiecare loc in parte. Este legea de fier a evoluției unei lumi moderne. Așa au înțeles comunistul Dumitru Pop și ceilalți tovarăși ai săi drumul de miine al orășelului lor.
Aurel-Draqoț 
MUNTEANU
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ÎN ACTUALA STAGIUNEDRAMATURGIA ORIGINALĂ SUB AUSPICII PROMIȚĂTOARE
în artă, cantitatea nu e un termen revelatoriu, aici se potrivește adagiul latin „non numero, sed pondere", nu prin număr, ci prin greutate ; totuși e de observat că in timp ce anul trecut pe vremea asta număram tărăgănat piesele românești pe jumătate din degetele unei miini, acum se pot cita iute vreo zece lucrări originale (printre care și citeva debuturi), care se bucură de favoarea publicului și judecata favorabilă a criticii. Momentul e semnalabil și prin aceea că parte din aceste piese dau contur mai net unor direcții creatoare anterioare sau sugerează căi noi. Piesa lui Paul Everac, „Un fluture pe lampă", a- daugă, neîndoielnic, un argument inedit teatrului politic al actualității, definit prin cutezanță civică în abordarea unei probleme politice complicate, valoare documentară a faptelor, unghi larg deschis spre latura procesuală a fenomenelor, cu invitația directă la dezbatere în for. Interesanta dramă „O pasăre din altă zi" de Dumitru Radu Popescu, deși perspec- tivînd problematica cu amplitudine Istorică, se înscrie într-o altă tendință, aceea a cercetării, cu spirit justițiar, a responsabilităților individuale în contextul unor evenimente a- normale, repudiate de colectivitate. Cu „Ospățul scafandrilor", Ilie Pău- nescu încearcă — și în genere izbutește — o sinteză, reflectarea în planul conștiinței a unor mutații grandioase din realitatea țării, dialectica dintre personalitate și propria sa creație, care, o dată desăvîrșită, modelează altminteri însăși gîndirea creatorului. Mircea Bradu, debutant orădean, continuă, cu un accent propriu, in piesa „Vlad Țepeș în Ianuarie" preocuparea esențială a dramei istorice contemporane, ce depășește stadiul rapsodic al pieselor romantice în folosul unui realism al investigației as- pirînd spre configurarea spirituală a eroului și explicarea lucidă a mobi- lurilor ce-i călăuzesc actele de gu- vernămînt Poate cel mai tăgăduitor debut al anului, piesa scrisă de prozatorul și ziaristul Petru Vintilă, „Casa care a fugit pe ușă", explorind un vechi filon aurifer al dramaturgiei, comedia dramatică a mediului provincial antebelic, excelează atit prin realismul intersectării elementului revoluționar cu o ambianță socială încremenită, cît și prin virtuțile compoziției teatrale.Nu sînt numai acestea piesele noi merituoase — după cum, nu toate piesele noi sint de valori sau cu merite egale. Scrutând însă ce e mai caracteristic in actualul moment de revigorare a dramaturgiei originale — sau, mal exact, de seriozitate efectivă a considerării ei de către lumea teatrului — se poate re- niirca o tratare mai nuanțată, ;Inai dramatică și, aș zice, mai interogativă a complexei realități, autorii oferind mai puțin răspunsuri gata ambalate și mai curînd posibilități meditative pentru aflarea unor so

luții de viață in spiritul realității și gindirii socialiste. După cit se pare, prin unele lucrări reprezentate și prin altele scrise, care-și așteaptă reprezentarea, ne apropiem și de acea tipologie dramatică ce ar constitui o veritabilă și unitară intuire a omului zilelor noastre, a omului realităților noastre.Comentînd dramaturgia lui Camil Petrescu, Pompiliu Constantinescu sesiza că eroii primelor lucrări ale scriitorului sînt lucizi și activi, ambițioși și individualiști și tocmai de aceea înfrînți de obsesia simțurilor, plasma lor fiind extrasă din spectacolul biologic al destinului uman. Mai tîrziu, prin „Bălcescu" și „Ca- ragiale in vremea lui", dramaturgul a lărgit mult compasul privirii, conspectând și spectacolul istoric al destinului uman. Astfel, experiența celui mai bun teatru românesc de odinioară și de mai aproape de noi, adică din ultimele decenii, se fructifică, acum, într-o aspirație spre descoperirea omului definitoriu în actualitatea patriei, cu mijloacele fuzionate ale sociologiei și psihologiei, ale genului comic și genului tragic, cu cercetarea suplă a relațiilor dialectice dintre conștiință și existență, dintre personalitate și istorie și, cu o încercare mai stăruitoare și mai evidentă ca odinioară, de a afla dramatismul funciar al destinelor individuale și de a-1 formula cu specificitate teatrală.Atari însușiri atrag cu deosebire actorii și regizorii care se dedică slujirii cu talentul lor a dramaturgiei o- riginale. Situația mai veche cînd în distribuțiile unor piese românești se apela la numele mai puțin reprezentative din teatrul respectiv a fost depășită. Am remarca pozitiv inițiativa Teatrului National din București care a încredințat piesa lui Paul Everac unei distribuții strălucite și unui re- gizor-artist pe deplin matur — Horea Popescu, Teatrul din Brăila a angajat-o, pentru piesa lui Ilie Pău- nescu, pe reputata actriță bucureștea- nă Olga Tudorache, Naționalul clujean a dat rolurile piesei lui D. R. Popescu celor mai buni actori tineri ai săi și binecunoscutei actrițe Silvia Ghelan, iar regia unuia din cei mai talentati tineri directori de scenă, Alexa Visarion, la „Bulandra", viitoarea premieră românească e semnată de Liviu Ciulei. O asemenea atitudine de responsabilitate față de destinele dramaturgiei originale actuale a guvernat realizarea unor spectacole pe care publicul le frecventează cu evidentă plăcere și cu o tot atât de evidentă aglomerație Ia casă — după cum se poate observa, de pildă, la Național, la Teatrul de Comedie, unde se joacă o lucrare satirică reușită de Ion Băieșu, Preșul, ca și la alte teatre.Un efect mai puțin scontat, în aceste condiții, e reliefarea mai dură a cusururilor de concepere și construcție a unor piese și, îndeosebi, a inconsecvențelor în caractere și în stil. Un

actor de marcă izbutește memorabil un tip interpretat, dar tocmai pentru că-1 urmărim cu maximă atenție pe acel actor, el face imediat sesizabile carențele din structura literară a respectivului tip. Spectacolele a- mintite cu piese originale — și altele, neamintite aici — vădesc încă retranșări ale autorilor atunci cînd coeziunea dramatică tinde să se as- cută — conflictul resorbindu-se și, in asemenea cazuri, înfruntarea conver- tindu-se în simplă confruntare. Există, de asemenea, o înclinație neartistică, sau cu efecte șovăelnice în plan artistic, spre narații dilatate, arătarea peripețiilor îniocuindu-se cu relatarea lor, diminuîndu-se astfel tonusul dramatic. în ce privește factura stilistică sînt de reproșat — uneori lucrul a și fost făcut cu severitate chiar — unele contorsiuni obscure ale acțiunii, tumefieri ale limbajului, cu propensiune spre platitudine, inconsecvențe în biografia eroilor, frizând neglijența. Problema stilului nu e exclusiv a expresiei artistice. Intr-o carte veche, un admirabil jurnal al unui om de cultură latin, Aulus Gellus („Nopțile attice"), se arată cît de preocupați erau scriitorii vremii de stil și de maladiile sale, deformatoare — cum am zice azi — ale mesajului unei lucrări literare. Ei distingeau stilul bogat (plin, abundent), caracterizat prin demnitate și amplitudine „dar care poate deveni umflat și bombastic" — ceea ce se întîmplă uneori azi și sub ochii noștri ; stilul delicat, simplu (gracilis) caracterizat de farmec și subtilitate, „care poate insă deveni neglijent și uscat" ; stilul mijlociu intermediar, căutînd a avea însușirile a- mîndurora, „puțind însă deveni incoerent și neprecis". Adevărurile viguroase ale literaturii dramatice actuale se exprimă adesea, acum, intr-un stil robust, care se poate Insă lipsi de anumite durități de limbaj șl care s-ar putea feri, mai abitir, de caracterul pletoric, împănat cu locuri comune ca șl de lacrima de glicerină ori de hohotul ventriloc.Firește, problematizări de această condiție se pot face acum — și probabil că examenul de specialitate le va și dezvolta — pentru că există și piese și calități ale lor care determină o cotă a exigenței estetice și o considerare critică mai înaltă. Momentul dramaturgie e bun și propice. Rămine să așteptăm cu temeiuri concrete ale speranței — și nu doar cu optimism general și aburos — evoluția sa pozitivă in acest an teatral, care a pășit cu dreptul spre a doua parte a existenței sale.
Valentin SILVESTRU

Poetul este vocea timpului său. Iar literatura și arta au înfățișat dintot- deauna oglinda fenomenului social și a mișcărilor ds idei din cuprinsul unei epoci. Poziția creatorului izolat de lume, retras în „turnul de fildeș", indiferent față de viața și fră- mîntările societății, a devenit un mit găunos și dezafectat. Creatorul, poetul, in orice timp și în orice orîn- duire, rămine un exponent de frunte al comunității din care face parte. El do- bîndește un atare rol, măr- turisindu-se in mijlocul a- cestei comunități și con- fruntindu-și propriile gin- duri cu sufletul și aspirațiile celor mulți.Am început să Însemn constatările de mai sus pe marginea lecturii unei cărți de poezie recent a- părute, Un om în agora de Dumitru Popescu, carte care reprezintă o asemenea patetică mărturisire.După volumul de versuri Pentru cel ales, publicat cu cițiva ani in urmă, după citeva cărți de călătorie și un volum de eseuri, Biletul Ia control, actuala apariție Un om în agora marchează o prezență valoroasă și semnificativă în peisajul liricii noastre actuale. Primul volum de versuri a însemnat un debut tăgăduitor și totodată o retrospectivă, adunind între coperțile lui o activitate de douăzeci de ani. Cel de-al doilea este o carte densă, a maturității poetice.Orizontul confesiunii lirice din culegerea de față își are punctele cardinale in cele patru cicluri intitulate : Stegarii timpului, Ncînțelesuri îmblînzite, Tainițe desferecate și Pămint, piatră, istorie. Sub aceste numiri simbolice se află grupate cele aproape șaptezeci de poeme cite însumează volumul, aducînd in dezbatere pasionată tot atitea teme de o acută și permanentă actualitate.Cartea se deschide cu poezia care-i conferă numele. Imaginind vechea piață ateniană, agora, aflată în mijlocul cetății, înconjurată de portice și de temple, poetul vizează locul public unde se țineau adunările poporului și unde conclavul juraților rostea judecățile. Atras de freamătul celor care-i așteaptă mărturisirea, spune : „Co
bor cu pasul rar / lespezile 
amfiteatrului conștiinței — / 
adincit ca un ocean — / 
spre piața largă a cetății, / prin zborul privirilor mul
țimii, solidar"!.Ni se arată că Înainte de a coborî în agoră gindurile lui au fost depănate în singurătate, dar plictisitorul solilocviu a trebuit întrerupt din nevoia de a se verifica dîndu-se județului mulțimilor. El vine deci Ia acest județ: „pentru a măr
turisi, / a acuza, fa ispăși, / 
pentru a plinge / și a mă 
umili... / Pentru îmbărbăta
rea inimii / cu cearcăn vî- 
năt și cu cearcăn roș, / du
reros soare'/ dăruit zorilor

pe care-i trlmbiți, l despi- 
cind volburile nopții de di
naintea comunismului, J un 
năzdrăvan cocoș". (UN OM IN AGORA).Intre acele volburi ale nopții de dinaintea comunismului intră desigur și formele decadente ale artei, împotriva cărora autorul ia atitudine fermă. „Poema 
decadentă de salon / ...Poe
ma umedă, / de burniță, de 
glod,"... „Poema dorului de 
moarte, / poema grea, neur
astenică, exasperată ;“... — sint sortite a rămine in podul istoriei lingă recuzita prăfuită a unei lumi intra-

„Cind uraganele s-au abă
tut / n-au luat decit ță- 
rînă ; / pămintul tot e im- 
pînzit / de rădăcina noas
tră răsucită și bătrină". în finalul poemului e redată imaginea robustă a rezistenței noastre : „Lan
țul pe care ni l-au prins ! 
de miini și de picioare / a 
putrezit pe oasele noastre / 
făcute dintr-un fier mai 
tare./Tema nașterii lumii noi apare și în poemul MATERNITATE. Cu grija de a apăra ființa noului născut de atmosfera nocivă a unui sfirșit de ciclu istoric, poe-

Dumitru POPESCU:

„Un om 
în agora"

JURNAL DE LECTURĂ

te în ealipsă. Replica lor ar putea fi poema acordurilor sonore in fortissimo pentru a exprima momentul biruințelor de azi, dar poetul refuzînd tonul festiv, optează pentru poema nașterii acestei lumi noi, cu contradicțiile și traumele inerente oricărei geneze : 
„Poema sinceră, umană, ne
fardată, / fără parfumuri de 
cochetă, / fără bătaia pleoa
pei cu glicerina lacrimei 
udată, ! și fără prefăcătoria 
veche, sceptică. / Poema 
dialectică". (POEMA DIALECTICA).De la tribuna agorei, autorul invocă ' participarea noastră, a tuturor, la edificarea lumii noi. Răspun- zînd înaltului comandament : „Noi vom trăi o în
tâmplare / a sufletului / 
care a fost prea îndelung 
visată. I Să defrișăm, / cu 
palmele voinței încleștate, / 
a spiritului magistrală / ce 
se înalță-n comunism, / pe 
treptele de uragane mătu
rate"... (VA FI ODATA...!)Comunismul reprezintă culmea luminoaselor aspirații ale poporului nostru martirizat de toate vitregiile. Infățișind diagrama tuturor pătimirilor, poemul DESTIN începe cu aceste versuri evocatoare : „Cîn- 
tec de leagăn / ne-au ingi- 
nat / pe harfa codrilor / 
veacuri materne, înlăcri
mate. / Din brațul arborilor 
răstigniți / cioplit-am nodu
ros toiag / în pribegia lun
gă spre dreptate".Marile catastrofe ale istoriei ne-au spulberat cenușa vetrelor, dar nu ne-au putut șterge urma, deoarece :

tul pictează un peisaj faus- tic : „Peste oraș trec aburi 
de otravă, / in valuri / ie
șite din retortele alchi
miștilor nebuni. / Și ni
meni nu își ține răsufla
rea I / Căzuți in somnul 
lor / de piatră și de lemn / 
oamenii sorb otrava în 
piept, adine, / hrănind cu 
singele stricat / sufletul 
pruncului cel sfint !“ îndemnul dat celor din cetate este categoric : „Cu 
cea din urmă răsuflare /
țineți timpul viu — / să 
ducem steag pe umeri, / nu
sicriu !“ (COȘMARUL TIMPULUI CĂZUT).Dumitru Popescu este un foarte înzestrat poet aplicat tematicii dialectice. Reflecțiile sale asupra societății și gîndirii omenești, asupra destinului umanității, felul cum denunță racilele ce ulcerează viața celor mulți și puritatea naturii, ne descopăr un spirit avizat în dezbaterea ideilor celor mai gingașe. Iar verbul său poetic izbutește să dea aripi acestor idei.In lumina dialecticii, vechile mituri dobindesc o nouă interpretare. Adam nu mai este damnatul izgonit, ci omul sociabil și întreprinzător, homo faber, care n-a putut suporta singurătatea și inactivitatea celestă din paradis : „Dar eu sint fiul lui A- 
dam / care-a ales bejenia 
și plînsul, / calvarul biblic 
prăvălit intr-insul. / Sin
gurătatea in Eden l-a nă
pădit... / Nu raiul l-a gonit 
pe om, / Adam l-a pără
sit." (FIUL LUI ĂDAM).

Dialectică este și întoarcerea autorului spre cele topite în golul uitărilor cînd : „Norii groși, vineții.
— / tauri ce mă împresoa
ră — / sint suferințele ne
răzbunate / de odinioară." (REÎNTOARCEREA).în diatribele poetului, protestul este exprimat plastic, în formulări lapidare și memorabile : „urăsc 
păstorii care își mină tur
mele, doinind, / la abator sau : „Urăsc teroarea azvir- 
lită ca un zăbranic peste 
soare, — / boala de care, / 
cite o picătură, / în fie
care zi, / pămintul moare", (PROTEST).Este greu de explicat procesul prin care împerecherea cuvintelor după rigorile ritmului și ale armoniei le dă puterea de a emoționa. Dar, citind Un om în agora, putem constata cu bucurie că poezia autorului deține acest har— și cind folosește versul liber, și cînd apelează la formele ritmice organizate.Un poem de dragoste, singular ca temă în economia volumului, debutează cu acest grațios desen : 
„Iubeam sperietura ciutei/ 
din ochii tăi de fată, / pri
virile de ciine credincios / 
și așteptarea mingiierii, 
beată iar mai jos, cu o dramatică înfierbîntare : 
„Iubeam nepăsătoarea u- 
milință / a plecăciunilor de 
roabă / și disperările tru
fiei / cu care-mi zvîrleaî 
suprema ta podoabă". (REQUIEM).De o caldă vibrație și a- ceastă rugă făcută Thalas- sei : „Dă, mare, muritorilor, 
ofrandă, / marama spumei 
care piere, / te-or săruta 
furtunile / și luna ! cu bu
zele de fiere și de miere". (RENUNȚARE).Ciclul final : PAMlNT, PIATRA, ISTORIE reprezintă instantaneele lirice ale unor impresii culese dintr-o călătorie în Italia. Notație impresionistă, bogată în asociații, în fața peisajului și a unor opere de artă. Iată, redat într-o strofă de structură clasică, panoramicul Taorminei : 
„Un crater de piatră, aspru, 
lunar / clădit de sclavi 
musculoși, cu mistria, / 
albit de lumină, de vreme, 
de var / pe-o insulă albă 
unde doarme pustia". (SONORITATE).Un om în agora înseamnă un mare pas înainte pentru poezia nouă, a erei socialiste, inspirată din frământările creatoare ale acestor ani. De asemenea, un mare pas înainte pentru arta poetică a lui Dumitru Popescu. Sîntem încredințați că fiecare nouă carte a acestui autor va constitui o nouă treaptă pe drumul care duce la înaltele culmi ale desăvlr- șirii.Omul din agoră. Dumitru Popescu, e un poet al ideilor celor mai generoase, exprimate deschis, de la inimă la inimă. De la inima poetului la inima celor mulți.

Zaharia STANCU
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PROGRAMUL I

Lec-

Flo- 
cate-

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Bucureștiul necunoscut. „Cîm- 

pul veseliei" — evocare de 
Brunea-Fox.

9.25 Prietenii lui Așchiuțft.
9.55 Publicitate.

10,00 Curs de limba franceză, 
țla a 38-a.

10.30 Gala maeștrilor. Arta 
rescu — între scenă și 
dră.

11,05 Telecinemateca pentru copii j 
„Prieteni din păpuriș".

12,20 Reportaj TV : „Destine para
lele".

12,40 Telejurnal.
17.30 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază. q Curs de lim
bă germană — lecția a 36-a.

18,00 întrebări și răspunsuri.
18,25 Pentru sănătatea dv. „Nevoia 

de mișcare".
18,35 Tragerea Pronoexpres.
18,45 Film documentar : 

schimburi varșoviene".
19,00 Timp și anotimp în agricul

tură.
1001 de seri t „Fluturași!". 
Telejurnal.
Avanpremieră.
Cîntece din Sălaj cu Sava 
Negrean.
Telecinemateca : „Străbătînd 
Parisul". Regia : Claude Au- 
tant Lara. Cu : Jean Gabin, 
Bourvil, Louis de Funes.

21.55 Interpretul săptămînii i Stela 
Enache.

22,10 Teleglob : Repere islandeze.
22.30 „24 de ore".

uTrel

.ROMANIA - FILM" prezmtă: __ R Ă7R0JUL LUI MURPHY"

NEGLIJENȚA DIN

NOU... IN PREMIERĂ
în urmă cu cîteva săptămini, ziarul nostru a publicat — la rubrica „Adnotări" — observațiile critice ale unui cititor privind modul cum sînt organizate premierele unora din filmele românești. Și s-a putut constata că observațiile au avut efectul «contat : ultimele spectacole de gală cu noi

le producții ale cinematografiei naționale s-au desfășurat, în general, in condiții corespunzătoare unui e- veniment al vieții noastre artistice.Un astfel de e- vemment 11 constituie și premiera filmului ZESTREA — film cu o problematică etică de actualitate realizat după excelentul spectacol de teatru TV cu același titlu transmis pe micul ecran la începutul anului trecut. Mai exact spus l era de așteptat ca și această premieră (care a avut loc, luni seara, la cinematograful „Scala") să reprezinte un

eveniment, să se bucure, din partea organizatorilor, de atenția pe care o presupune orice spectacol cinematografic și, cu atit mai mult, un spectacol de gală cu un film de certă valoare educativ- artistică.Or, felul cum s-a
NOTE

desfășurat proiecția propriu-zisă a prilejuit nemulțumirea întru totul îndreptățită a spectatorilor, autorilor și actorilor filmului respectiv.S-a ajuns la situația penibilă, fără precedent, în cazul premierelor cinematografice, ca filmul să se întrerupă de 5—6 ori din cauză că... s-a rupt pelicula. Mai mult decit atât : de cîteva ori luminile din sală s-au aprins în timpul proiecției, ca și cînd ci

neva s-ar fi jucat, iresponsabil, cu instalația electrică (și cu nervii spectatorilor).Centrala „România- film" — sub auspiciile căreia a avut loc această premieră ratată — va analiza, sperăm, cauzele anomaliilor amintite și va lua măsurile care se impun, pentru a pre-* întimpina repetarea unor astfel de „accidente" tehnice de neexplicat. Cazul la care ne-am referit ne determină să insistăm, o dată mai mult, asupra necesității unei a- titudinî mai consecvent responsabile a forurilor de resort față de filmele românești — de la organizarea premierelor de gală și pină la susținerea noilor realizări, printr-o publicitate și programare preferențială.Este un subiect de meditație pentru factorii de decizie din domeniul difuzării, care au de spus un cuvint și în ce privește destinul filmelor noastre.
D. C.

Producție a studiourilor engleze. Regia : Peter Yates. In rolurile principals : Peter O'Toole și Philippe Noiret

Constituirea unor consilii 
ale rectorilorîn centrele universitare București, Cluj, Iași și Timișoara au fost constituite consilii ale rectorilor — organisme consultative care au drept scop coordonarea unor acțiuni de interes comun inițiate in cadrul instituțiilor de invățămînt superior din localitățile respective pentru dezvoltarea procesului de invățămînt, organizarea practicii în producție a studenților, activitatea educativă în rin- dul tineretului studios și pentru o cît mai bună gospodărire a spațiilor de invățămînt și a celor social-cul- turale.Consiliile sînt formate din rectorii instituțiilor de învățămint superior și din reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai unor organizații obștești.In funcția de președinte al consiliului rectorilor, Ministerul Educației și Învățămîntului numește, anual, pe unul dintre rectorii membri ai consiliului.

Dintre principalele atribuții ale noilor consilii sînt de menționat :a- naliza periodică a stadiului legării mai strinse a învățămîntului de activitatea productivă și de cercetare, în vederea desfășurării în bune condiții a acestui proces ; organizarea de echipe mixte, interdisciplinare, de cercetare științifică în domeniul u- nor probleme de interes practic și teoretic deosebit ; asigurarea folosirii în comun a unor laboratoare și ateliere, ca și a aparaturii științifice de performanță, existente în fiecare din centrele universitare menționate; corelarea acțiunilor de editare și multiplicare a manualelor, cursurilor, îndrumătoarelor de lucrări practice destinate activității profesionale a studenților ; inițierea de acțiuni în domeniul relațiilor externe ale instituțiilor de invățămînt superior.(Agerpres)

(Urmare din pag. I)întregul colectiv profesoral al clasei nu va acționa unit și cu toate forțele sale pentru a veghea asupra comportării elevilor în toate împrejurările existenței lor, profesorul diriginte, singur, cu greu va reuși să facă față unei activități atit de ample, de complexe. Influența educativă a școlii după orele de clasă trebuie să se desfășoare la fel de organizat, de chibzuit, ca și programul de activitate școlară propriu-zisă. Și cu participarea tuturor factorilor educativi — cadre didactice, organizații de tineret, părinți.Un asemenea punct de vedere am lntilnit la numeroși profesori și directori de școli, inspectori școlari și activiști ai organizațiilor U.T.C. și de pionieri din București și județele Galați și Brăila. Prezența unor fapte ca cele semnalate mai înainte face cu atît mai necesară și actuală o dezbatere asupra sporirii rolului școlii, a mijloacelor sale de influențare educativă a elevilor în afara lecțiilor.— Desigur, cînd vorbim de timpul liber al tineretului școlar, cind ne gindim la modalitățile optime pentru îmbogățirea sa morală și intelectuală, trebuie să avem în vedere cel puțin două coordonate — este de părere prof. Luiza Răican, directoarea liceului bucureștean „Nicolae Bălcescu". O estimare exactă a timpului necesar studiului și pregătirii lecțiilor și a celui care rămine pentru destindere, distracție, pentru sine însuși. Apoi, organizarea rațională, chibzuită a programului destinat recreării, pentru a nu produce o supraîncărcare a tinerilor, cu elec* te contrare celor dorite.O altă problemă care suscită a- tenția este aceea privitoare la concepția care stă la baza desfășurării activității educative în afara cadrului tradițional al lecțiilor. în multe școli, această activitate este considerată ca o completare și îmbogățire firească, sub raport instructiv și educativ, a orelor de clasă. De aici preocuparea

pentru buna organizare a cercurilor de elevi cu profile din cele mai diverse, inițierea unor formații și concursuri cultural-artistice, a drumețiilor și excursiilor, a vizionărilor de spectacole, a dialogului cu creatori în domeniul artei și literaturii, eu activiști de partid și de stat etc.In alte școli însă, programul de activitate al elevilor din afara orelor de clasă cuprinde... tot lecții. La Școala generală nr. 2 din comuna Independența, județul Galați, bunăoară, ca și în alte părți, pentru timpul liber elevii au la dispoziție, cu regularitate, ore de meditații și consultații, lecții de sinteză pentru pregăti-

gulă, o asemenea absentă este pusă pe seama lipsei spațiului adecvat tn școli ; în realitate este vorba de o insuficientă sondare a preferințelor reale ale elevilor, de o neînțelegere a faptului că dorința de destindere și distracție este firească și necesară, specifică vîrstei tinere, de care școala, organizațiile de tineret trebuie să țină seama in alcătuirea programelor educative. Cu atît mai mult, cu cît există deja o tradiție, In multe școli, in organizarea de serate, reuniuni, seri de dans, desfășurate tinerește, interesant, atractiv și la care elevii participă cu plăcere.
ȘCOALA™ 

după orele de clasă
rea concursurilor de admitere tn licee și școli profesionale ; ședințele cercurilor pe materii devin locul predilect de rezolvare a problemelor care n-au putut fi cuprinse în spațiul oigîlor de clasă. Nimic de zis, toate acestea sînt utile pentru pregătirea elevilor. Dar cerințele lor de ordin educativ, cultural, sportiv, distractiv ? Ca un revers lesne de prevăzut, în unele școli acțiunile inițiate urmăresc unilateral doar divertismentul facil, deconectarea după programul școlar. Paradoxal, unilateralitatea merge pină acolo incit o acțiune de divertisment mult îndrăgită și solicitată de tineri — dansul — apare destul de sporadic între acțiunile inițiate de școală. De re-

— Elevii trebuie să găsească în școală și prin școală — ne spune prof. Olga Pop, directoarea Școlii generale nr. 5 din București — răspuns la toate problemele care-i preocupă, climat prielnic de satisfacere a dorinței lor specifice de a cunoaște. Prin acțiunile de după orele de clasă, școala poate și trebuie să-i a- jute pe elevi să înțeleagă cum trebuie concepută viața in spiritul principiilor și normelor eticii și echității socialiste.Concret, cum se poate realiza a- cest lucru ? Drept răspuns, -interlocutorii noștri au propus spre dezbatere o seamă de aspecte. Bunăoară : cît este de cuprinzător 'acest „tâmp liber" al elevului, după orei»

inclusa în programul școlii-? Nu cumva, pe alocuri, sărăcia manifestărilor așa-zis extrașcolare se conjugă cu timpul prea scurt care „ră- mîne" elevului și pentru altceva decit pregătirea lecțiilor de a doua zi? Tot astfel se poate discuta, pornind de la o analiză concretă, în ce măsură programul de activități educative răspunde cerințelor specifice ale elevilor de diferite vîrste, din diferite tipuri de școli, din medii diferite, și cum contribuie tinerii înșiși la alcătuirea și la desfășurarea lui, cît este de largă participarea lor activă la acțiunile educative ale școlii. Asupra acestor teme ne propunem să ne oprim mai pe larg, Intr-o suită de anchete și articole de analiză, realizate cu concursul opiniei publice școlare.Pînă atunci însă, o primă concluzie : creșterea influenței educative a școlii este direct proporțională eu îmbogățirea conținutului (și a modalităților) manifestărilor cultural-educative, organizate după orele de curs.— Aceasta presupune — după cum pe bună dreptate menționează prof. Timotei Petridi, inspector general la Inspectoratul școlar județean Brăila — un plus de inițiativă, creativitate și pasiune, în primul rînd din partea cadrelor didactice, dar și a organizațiilor U.T.C. și de pionieri, deopotrivă interesate să abordeze cu aceeași grijă și solicitudine manifestările menite să consolideze cunoștințele politice, ideologice, culturale, să facă educație patriotic- cetățenească tinerilor aflați pe băncile școlii.Aflînd in școală tot ce-i interesează, t°t ce-i preocupă în mod firesc la o anumită vîrstă — sub girul educativ oferit de profesori, de organizațiile de tineret, de părinți, preocupați în cel mai înalt grad de educarea comunistă a întregului tineret al patriei — elevii vor putea găsi, în amplul sistem al școlii, în timpul o- relor de ours, ca și după terminarea lecțiilor, valențe educative tot mai profunde.
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19.20
19,30
20,10
20.20

PROGRAMUL H

20,10 O viață pentru o idee : Petru 
Pont

20,35 România în lume.
21,05 Agenda.
21,15 Luminile rampei. Tineri In

terpret!.
21,53 Cărți și idei. Reportaj despre 

activitatea Centrului de Infor
mare și Documentare în 
Științele Sociale și Politice.

22,20 Roman foileton : „Elizabeth 
R“ (reluarea episodului „Min- 
dria Angliei").

cinema
31

• Zestrea t CAPITOL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, COTROCENI
— 15,30; 18; 20,15.
o Războiul Iui Murphy : SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 4386); 20,15 (seria de bUete
— 4387), FESTIVAL — 9; 1113- 
13,30; 16; 18,30; 21.
a Arena aeriană : LUMINA — 
11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30.
• Pe aripile vintului ; PATRIA 
10; 14,30; 19,15.
a Ursul Yogi , DOINA — 9,30:
11,30; 13,45; 16; 18.
. Intîlnire cu Varșovia — (Zilele 
Varșoviei) DOINA — 20,15.
. Queimada : LUCEAFĂRUL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCU
REȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, FAVORIT — 10; 12,30; 15,30; 18;
20.30. ’
• Explozia : CENTRAL — 10;
13,30; 15; 17,30; 20, EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, TO
MIS — 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,13; 20,30.
• Domnului profesor, cu dragos
te : SCALA — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30;. 21, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; .18,30; 20,45, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
e Legenda '•-* "—‘ -------
VIAH — 9;
20.30. '
« Filiera t
13,30; 15,45; . , . _______
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
o Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
DACIA — 9; 12,30; 16; 19,30, ARTA
— 16; 19,30.
a Marea evadare : GRIVIȚA — 
9; 12,30; 16; 19,30, GIULEȘTI —
15,30; 19, MIORIȚA — 9; 12,30; 16;
19.30.
• Prostănacul — 10; 12; 14
Morocco — 16,30, Caut o nevastă — 
18,45, Dezonorata — 20,45 : CINE
MATECA (sala Union).
a Cu mllnile curate : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15, MUNCA — 16;
18; 20.
• Joe Hill : VOLGA — 9f 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Vara bărbaților : FLOREASCA
— 15,30; 18; 20,30.
a Micul om mare t BUCEGI — 
15,30; 18; 20,30.
• Săgeata căpitanului Ion : vi- 
TAN — 15,30; 18; 20,15.
e Am încălcat legea : BUZEȘTI — 
15,3(1; 18; 20,15, PACEA — 15,45: 
18; 20.
a Bariera : DRUMUL SĂRII — 
15,30; .18; 20,15. VIITORUL — 15,30; 
13; 20,15.
o Vacanță la Roma i POPULAR
— 15,30; 18; 20,15.
o Bărbatul care a venit 
nica : LIRA — 15,30; 18; 
a Bulevardul romului : 
TARI — 15,30; 18; 20,15. 
n Fata care vinde flori 
GAȘI — 15,30; 13: 20,30. 
a Capcană pentru general ■ 
HOVA — 15,30; 18;

9;

v , xu , 10,10 , ZU,(3u.
lui Rustam : FERO- 

11,15; 13,30; 15,45; 18,15;

AURORA — 9; 11,15; 
18; 20,15, GLORIA —

după bu- 
20,15.
FEREN-

: CRÎN-

20,15.
RA-

COSMOSa Fete tn soare :
15,30; ", ’
a Casa de Ungă
PROGRESUL — 16; ... ...
a Seceră vintul sălbatic : FLACĂ
RA — 15,30; 18: 20,15.
a Sflrșitul Liubavinilor : LA.HO- 
MET — 15,30; 17,30; 19,30.

18; 20,15.
calea ferată 
18; 20.

teatre
a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui) în cadrul ciclului „Laureați ai 
concursurilor internaționale in re
cital" își dau concursul basul Dan 
Mușetescu, acompaniat la pian de 
Marta Joja — 20.
• A.R.I.A. prezintă (Ia Conserva
torul „Ciprian Porumbescu" — 
sala G. Enescu) : Concert extraor
dinar de pian susținut de Silvio 
Rodriguez Cardenas — Cuba — 20. 
A Opera Română : Traviata — 19. 
a Teatrul de operetă : Spune 
inimioară, spune — 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Cui i-e 
frică de Virginia Woolf ? — 20, 
(sala Studio) z Iadul și pasărea
— 20.

Teatrul de comedie : Nicnic
— 20.
a Teatrul 
landra" ; 
gureanu) :
20, (sala din str. Alex.
Valentin și

„Lucia Sturdza Bu- 
(sala din bd. Schitu Mă-

D-ale carnavalului — 
Sahia) : 

Valentina — 20.

Mic : După căderea Teatrul
19,30.
© Teatrul
Magheru) :___________ „ ________
Wilde ~ 19,30.
a Teatrul Giulești : Casa care a 
fugit pe ușă — 19,30.
o Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio •— 15.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sinziana 
— 17, (sala din str. Academiei) : 
De ce a furat zmeul mingea — 17. 
• Teatrul de revistă și comedie 
,,Ion Vasilescu" : Intr-un ceas 
bun ! — 19,30.
a Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Trăsnitul meu drag — 19,30. 
a Ansamblul artistic ,,Rapsodia 
Română" : Pe plaiurile Mioriței ~ 
19,30.

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

„C. I. Nottara" (sala 
Bună seara, domnule
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Președintele Consiului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 

a primit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Republicii Turciaîn cuvîntul rostit cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare, ambasadorul Osman Derinsu a transmis președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și poporului român, călduroase urări de fericire și prosperitatea din partea președintelui Republicii Turcia, Cevdet Sunay.„Sînt foarte onorat — a spus noul ambasador — că am fost ales ca ambasador al Turciei intr-un stat cu care țara mea întreține relații de prietenie și bună vecinătate, relații care reprezintă cel mai bun exemplu al cooperării între țări avînd sisteme sociale diferite.Politica externă a Republicii Turcia are ca fundament esențial principiul păcii, vizind întreținerea de relații bune cu toate țările și in special cu țările vecine.Această politică — care se dezvoltă pe baza principiilor egalității, respectului reciproc al independenței și suveranității naționale, al integrității teritoriale și neintervenției în afacerile interne — este considerată de guvernul meu drept singura cale pentru statornicirea unei atmosfere de pace și de securitate in întreaga lume".In continuare, ambasadorul Republicii Turcia a spus :„Principiile pe care le-am menționat implică în mod necesar dezvoltarea de relații de bună vecinătate și cooperare internațională în diferite domenii, și îndeosebi în domeniile economic, comercial și cultural. In promovarea acestei linii, devenită tradițională, guvernul meu acordă o importanță specială relațiilor sale cu guvernul prieten al Republicii Socialiste România, relații care, mai ales în ultimii ani, prezintă bilanțul unei dezvoltări foarte satisfăcătoare. In dezvoltarea remarcabilă a relațiilor dintre cele două țări, contactele personale, încununate de schimburile de vizite dintre Excelența Voastră și Excelența Sa președintele Sunay, o- cupă, desigur, un loc cu totul deosebit".In încheiere, ambasadorul Republicii Turcia a spus :„La începutul misiunii mele, ca nou ambasador al Turciei în frumoasa dumneavoastră țară, permiteți-mi să exprim convingerea că voi putea beneficia de sprijinul binevoitor al Excelenței Voastre și de concursul prețios al guvernului dumneavoastră în îndeplinirea misiunii mele plăcute și de onoare, ce va fi în întregime' dedicată întăririi bunelor relații, care, In mod atît de fericit, există între țările noastre".Luînd cuvîntul, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a mulțumit pentru urările ce i-au fost adresate de președintele Republicii Turcia, căruia, la. rîndul său, i-a transmis cele mai cordiale urări de fericire personală, precum și urări de progres și prosperitate pentru poporul turc prieten.„împărtășesc pe deplin — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — părerea dumneavoastră cu privire la cursul ascendent al relațiilor de prietenie și bună vecinătate dintre România și Turcia, care reprezintă un exemplu de cooperare între țări cu

sisteme sociale diferite. Evoluția pozitivă a acestor raporturi a fost stimulată de contactele care au avut loc între factorii de răspundere din țările noastre. Aș dori să evoc, cu plăcere, în acest cadru, întilnirile și convorbirile pe care le-am avut la București și Ankara cu președintele Republicii Turcia, care s-au înscris ca momente deosebit de importante în întărirea relațiilor prietenești, de colaborare dintre cele două țări.Faptul că raporturile dintre România și Turcia sînt întemeiate pe stimă și respect mutual, că ele sint așezate trainic pe principiile deplinei e- galități in drepturi, ale respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc constituie o puternică premisă a evoluției lor sănătoase și rodnice pe multiple planuri".In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :„Sîntem convinși că există toate condițiile pentru extinderea și diversificarea în continuare a schimburilor comerciale româno-turce, a colaborării. și cooperării economice și tehni- co-științifice dintre țările noastre. Dezvoltarea economică a celor două țări, resursele de care ele dispun oferă largi posibilități în această direcție.Doresc, de asemenea, să subliniez posibilitățile largi de a intensifica conlucrarea romăno-turcă în ce privește soluționarea marilor probleme de care depind îmbunătățirea climatului internațional, dezvoltarea înțelegerii și cooperării pașnice între națiuni. In mod deosebit doresc să relev posibilitățile care există de a intensifica conlucrarea pe tărimul promovării securității, păcii și colaborării în Europa. In cadrul preocupărilor vizind securitatea europeană, România acordă o importanță deosebită dezvoltării unei colaborări trainice intre statele regiunii balcanice. Considerăm că țările noastre pot contribui substanțial la dezvoltarea unor relații de prietenie și bună vecinătate între statele din această zonă, la transformarea Balcanilor într-o regiune a păcii și colaborării pașnice".In încheiere, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România a spus :„încredințat că misiunea dumneavoastră in România va servi dezvoltării multilaterale a raporturilor intre țările noastre, vă doresc succes deplin în munca de înaltă răspundere ce vi s-a încredințat și vă asigur de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului român și al meu personal".După prezentarea scrisorilor de a- crcditare, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a aViit b convorbire cordială, prietenească, cu ambasadorul Republicti Turcia, Osman Derinsu.,La solemnitatea prezentării scrisorilor și la convorbire au participat Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat,. și Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe. Au fost, de asemenea, prezenți membri ai ambasadei Republicii Turcia la București.Plenara Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție
Marți 16 ianuarie 1973, au avut loc lucrările plenarei Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, la care au luat parte și membrii comitetului casei de pensii și asigurări sociale, precum și ai comisiei de revizie. Au fost prezenți, ca invitați, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații de masă.La lucrările plenarei a participat tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, au fost dezbătute sarcinile ce revin cooperativelor agricole și asociațiilor intercooperatiste pentru înfăptuirea hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 privind realizarea planului de producție și financiar pe anul în curs, precum și criteriile de organizare a întrecerii socialiste in unitățile agricole cooperatiste. Plenara a dezbătut și aprobat bugetul casei de pensii și asigurări sociale pe anul 1973. A fost prezentată o informare cu privire lă definitivarea redactării statutelor cooperativei agricole de producție, casei de pensii și asigurări sociale și uniunilor cooperativelor agricole, potrivit rezoluției celui de-al doilea congres al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție.In cadrul dezbaterilor, numeroși președinți de cooperative agricole, membri ai uniunilor cooperatiste și specialiști au subliniat posibilitățile existente in agricultura cooperatistă pentru sporirea producției vegetale și animale și hotărirea cooperatorilor de a pune în valoare toate resursele în vederea realizării și depășirii planului pe acest an.Plenara Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție a aprobat eliberarea tovarășului Gheorghe Petrescu din funcția de președinte al U.N.C.A.P., care a primit alte însărcinări. în funcția de președinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție a fost ales tovarășul Aldea Mili- taru, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, mi- nistru-secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor.In încheierea lucrărilor a luat cu- vintul tovarășul Gheorghe Pană.Participanții la plenară au adoptat in unanimitate o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care exprimă sentimentele de inaltă prețuire și adincă recunoștință ale milioanelor de țărani cooperatori, pentru grija deosebită acordată progresului neîntrerupt al agriculturii noastre socialiste, înfloririi continue a satului românesc.înalta apreciere pe care dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, o dați muncii țăranilor

cooperatori, mecanizatorilor, specialiștilor din unitățile agricole, se arată în telegramă, constituie pentru noi un însuflețitor îndemn în vederea mobilizării tuturor energiilor pentru sporirea aportului agriculturii cooperatiste la mai buna aprovizionare a populației cu produse agroalimen- tare și a industriei cu materii prime, pentru întărirea potențialului economic al cooperativelor agricole și ridicarea nivelului de trai al țărănimii cooperatiste.Ne angajăm, mult stimate tovarășe secretar general, să dezvoltăm experiența bună acumulată, să folosim întreaga noastră capacitate organizatorică, toate forțele pentru modernizarea și intensificarea producției și pentru perfecționarea organizării și retribuirii muncii, asigurind producții agricole sporite, cu cheltuieli minime. Prevederile pentru 1973 sint pe deplin realizabile.Vom acționa consecvent pentru reintegrarea in circuitul agricol și cultivarea tuturor suprafețelor de teren, extinderea lucrărilor de hidroameliorații, aplicarea metodelor de irigat care s-au dovedit eficiente și solicită cheltuieli minime de investiții și întreținere, impulsionarea acțiunilor pentru combaterea excesului de umiditate.Participanții la plenară, evidențiind experiența înaintată a multor unități cooperatiste, au stabilit măsuri pentru dezvoltarea mai accentuată a zootehniei, creșterea ponderii acestei ramuri in structura producției și veniturilor cooperativelor agricole, valorificarea tuturor posibilităților de sporire mai rapidă a producției de carne, lapte și alte produse animaliere, in conformitate cu sarcinile stabilite de Conferința Națională a partidului.Țăranii cooperatori, mecanizatorii, specialiștii care lucrează in unitățile agricole cooperatiste, vă asigură, tovarășe secretar general, că vor lua toate măsurile pentru pregătirea și desfășurarea la un nivel superior a lucrărilor agricole de primăvară, în scopul creșterii producției de cereale și plante tehnice, prin sporirea producției medii la hectar.Exprimînd voința milioanelor de țărani cooperatori, participanții la plenară își manifestă adeziunea deplină la politica internă și externă a partidului, dînd o înaltă apreciere acțiunilor întreprinse de dumneavoastră pentru creșterea necontenită a prestigiului României socialiste pe arena internațională, pentru promovarea cu consecvență a politicii de pace și prietenie, pentru colaborare intre toate popoarele lumii.în încheiere, se spune: vom munci cu toată energia, priceperea și pasiunea noastră pentru a realiza exemplar sarcinile ce ne revin in anul 1973, an hotărîtor în înfăptuirea cincinalului inainte de termen.

Cronica xilei
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Ștefan Voitec, a primit din partea lui Umekichi Nakamura o telegramă de mulțumire pentru felicitările adresate cu prilejul alegerii sale in funcția de președinte al Camerei reprezentanților a Dietei japoneze.

★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă de felicitare din partea ministrului afacerilor externe al Republicii Populare Bulgaria, Petăr Mladenov, cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a semnării primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală între Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria.
ștMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a trimis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Populare Congo, David Charles Ganao, cu ocazia numirii acestuia în funcție.
*Directorul executiv al Fondului Monetar Internațional, Pieter Lief- tinck, care face o vizită în țara noastră, a fost primit marți de Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor.în cursul aceleiași zile, dl. Lief- tinck a avut convorbiri cu Vasile Malinschi. guvernatorul Băncii Naționale, și cu membri ai conducerii Comitetului de Stat al Planificării.
★Concertul de marți seara, susținut de orchestra simfonică a Filarmonicii de stat din Sibiu; a avut ca solistă pe talentata violonistă Liana - Isakadze din U.R.S.S., care a interpretat Concertul pentru vioară și orchestră de Brahms. Programul a mai cuprins Suita I de George Enescu și Simfonia nr. 40 „Haffner" de Mozart. A dirijat Ilarion Ionescu-Galați. (Agerpres)

De la „NAVROM“Din cauza apariției ghețurilor pe Dunăre, Direcția generală a navigației civile „NAVROM" comunică suspendarea următoarelor curse de călători și treceri peste Dunăre : Călărași—Ostrov și retur, Brăila— Cernavodă și retur, Brăila—Mărașu— Hirșova și retur și Brăila—Piatra Frecăței și retur. Trecerile peste Dunăre cu bacul de la Călărași (Chiciu)—Ostrov (Regie), precum și de la Galați — comuna 23 August au fost, de asemenea, întrerupte.(Agerpres)
LA ÎNTREPRINDEREA 

„PRODCOMPLEX" 

DIN TG. MUREȘ

Peste 3 000 
de produseTG. MUREȘ (Corespondentul „Scînteii", L. Deaki.) întreprinderea „Prodcomplex" din Tg. Mureș oferă în acest an consumatorilor peste 3 000 de produse. De la tovarășul inginer Dumitru Covrig, directorul unității, am aflat că întreprinderea și-a creat in ultimii ani o bază materială corespunzătoare lărgirii și modernizării producției. S-a construit o nouă fabrică de sticlă-ambalaje, o secție de răcoritoare și una de covoare — toate fiind înzestrate cu mașini și utilaje moderne. In cele 7 sectoare principale de producție întreprinderea tîrgmureșeană valorifică superior resursele locale, realizînd o gamă largă de produse, de la bunurile de consum pînă la sortimentele de uz industrial. Sectorul metalurgic al întreprinderii, de exemplu, a asimilat o serie de construcții metalice, unele unicate, precum și repere pentru Uzina de autoturisme Pitești. La secția de sticlă artizanală sînt realizate numeroase servicii de lichior, vin, șampanie, vaze, scrumiere, zaharnițe, bibelouri etc. Produsele întreprinderii „Prodcomplex" din Tg. Mureș sînt solicitate atît pe piața internă, cit și la export.

Președintele Consiliului de Miniștri,5 5 1

Ion Gheorghe Maurer, 
a primit pe ambasadorul AustrieiPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit, marți la amiază, în vizită protocolară de prezentare, pe Werner Sauter, ambasa

dorul extraordinar și plenipotențiar al Austriei la București.La întrevedere, desfășurată într-o atmosferă cordială, a luat parte Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe.
Plecarea delegației române la sesiunea 

Comisiei mixte guvernamentale 
româno-francezeMarți a plecat la Paris tovarășul Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării, șeful delegației române care participă la cea de-a V-a sesiune a Comisiei mixte guvernamentale româno—franceze de cooperare economică, științifică și tehnică.La plecare, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți tovarășii Paul Nicu- lescu-Mizil, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul educației și învățămintulni, Emilian Do- brescu și Nicolae Mihai, miniștri-se- cretari de stat, prim-vicepreședinți ai Comitetului de Stat al Planificării, Nicolae Ghenea, secretar general la Ministerul Afacerilor Externe, conducători ai unor instituții centrale și alte persoane oficiale.

Au fost de față Jean-Marie Le Breton, însărcinatul cu afaceri ad-in- terim al Franței la București, și membri ai ambasadei.
★La sosire, pe aeroportul „Le Bourget" din Paris, delegația română a fost întâmpinată de Jean Tațttinger, secretar de stat la Ministerul Economiei și Finanțelor, Bertrand Larrera de Morel, șeful Departamentului pentru relații externe, alți funcționari superiori din Ministerul Economiei și Finanțelor și Ministerul Afacerilor Externe.Au fost prezenți Constantin Flitan. ambasadorul României la Paris. Pompiliu Macovei, delegat permanent al României pe lingă U.N.E.S.C.O., precum și alți membri ai ambasadei.(Agerpres)

întoarcerea delegației C. C. al P. C. R. 
de la lucrările Congresului P.C. din DanemarcaMarți după-amiază, s-a înapoiat din Danemarca delegația C.C. al P.C.R.. formată din tovarășii Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., care a participat la lucrările celui de-al XXIV-lea Congres al Partidului Comunist din Danemarca.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășii Aurel Duca, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.,

Ion Dincă, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dulea, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
*La plecare, pe aeroportul din Copenhaga, delegația a fost salutată de tovarășul Ib Norlund, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. din Danemarca.A fost prezent Gheorghe Ploeș- teanu, ambasadorul României la Copenhaga.

0 DEtEGATIE GUVERNAMENTALĂ ROMÂNĂ 
A PLECAT IA SOFIAMarți seara a plecat spre Sofia delegația guvernamentală română, condusă de tovarășul Leonte Răutu, memțițu al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele părții române in Comisia mixtă guvernamentală româno-bulgară’ de* colaborare e- Conomică și tehnico-științifică.. pentru a participa la lucrările sesiunii a 10-a a acestei comisii.Din delegație fac parte Constantin Băbălău, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministru) energiei electrice, reprezen

tanți ai conducerii unor ministere, consilieri și experți.La plecare, în Gara de Nord, au fost prezenți, tovarășii losif Banc, membrp supleant al Comitetului E- xecutiv al C.C. al P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Marinescu, prim-vicepreședinte al ...Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, și alte persoane oficiale.Au fost de față Spas Gospodov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)
DELEGAȚIA Dl PARTID Șl GUVERNAMENTALA ROMANA 
S-A ÎNAPOIAT DIN REPUBLICA UNITA TANZANIAMarți seara, s-a înapoiat in Capitală, venind din Republica Unită Tanzania, delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de Matei Ghigiu, membru al C.C. al P.C.R.. ministrul construcțiilor industriale, care a participat la festivitățile ce au avut

loc cu ocazia celei de-a IX-a aniversări a Revoluției din Zanzibar.în aceeași zi, s-a înapoiat Radu Enache, membru al Biroului C.C. al U.T.C., care, la invitația Ligii tineretului „Afro-Shirazi", a participat la aceleași festivități. (Agerpres)
PLECAREA DOMNULUI MAITRIPALA SENANAYAKEMarți dimineața a părăsit capitala dl. Maitripala Senanayake. membru al Consiliului Național al Partidului Libertății, ministrul energiei electrice și irigațiilor, președinte al majorității parlamentare din Republica Sri Lanka, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită în țara noastră. Oaspetele a fost însoțit de

doamna Myrtle M. Senanayake, vicepreședintă a Asociației de prietenie România — Sri Lanka, soția sa.Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de tovarășii Constantin Băbălău, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul energiei electrice, și Ghi- zela Vass, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R.
• spoiRT’•■iSiROiRT*

, y '.*rLotul de fotbal pentru noul sezon internațional
Luind în discuție propunerile noului antrenor al echipei naționale de fotbal, Valentin Stă- nescu, biroul F.R.F. a stabilit a- seară componența lotului reprezentativ, un lot lărgit, de 25 de jucători. Pentru sezonul ce vine, fotbaliștii noștri au în vedere, ca obiectiv de cea mai mare răspundere, calificarea în turneul final al Campionatului mondial din 1974. Candidații la tricourile naționale — convocați pentru miine la o primă și importantă discuție cu conducerea federației și cu noua conducere tehnică a lotului — sint : Răducanu, Vlaniache, lordache (portari) — Sătmăreanu, Deleanu, N. lones- cu, Sameș, Boc (fundași), Dumitru, Anca. Hajnal, Boloni, Nunweiller, Beldeanu, Dinu I (mijlocași) — Troi. Aelenei, Do- brin. Dembrov.ski. Lucescu, Du- mitrache, Domide. Neagu, Iordă- nescu. Marcu (atacanți).

Epopeea orașului 
de pe Vistula

Se împlinesc astăzi 28 de ani de la eliberarea de sub ocupația hitle- 
ristă a capitalei R.P. Polone — Varșovia. Aniversarea acestui memo
rabil eveniment prilejuiește, an de an, cetățenilor eroicului oraș, 
poporului polonez o evocare a luptelor grele purtate pe aceste me
leaguri pentru infringerea cotropitorilor naziști și, totodată, a muncii 
pline de patos creator. ,care a făcut ca Varșovia să renască din ruine 
și cenușă și să capete, in condițiile socialismului, înfățișarea luminoasă, 
înfloritoare din zilele noastre....12 ianuarie 1945. Unitățile armatei sovietice au declanșat o amplă ofensivă, avînd ca obiectiv zdrobirea grupării hitleriste dintre Vistula și Oder. După o puternică pregătire de artilerie, armatele sovietice au rupt apărarea dușmană și au încercuit, in zona orașului Varșovia, o importantă grupare de forțe germane, pe care au nimicit-o in decurs de citeva zile, iar la 17 ianuarie, în cooperare cu Armata I poloneză, au eliberat capitala Poloniei.în lupta împotriva cotropitorilor, însăși populația capitalei poloneze a adus, de-a lungul anilor, o mare contribuție de singe. In acei ani grei, sub conducerea din adincă ilegalitate a Partidului Muncitoresc Polonez, la Varșovia — ca de altfel pe întregul teritoriu al Poloniei cotropite — a fost organizată o puternică mișcare de rezistență. Nenumărate au fost actele de sabotare a mașinii de război hitleriste, ca și alte acțiuni temerare, desfășurate de patrioți împotriva ocupanților — în pofida terorii, a represiunilor de o cruzime fără seamăn săvîrșlte de fasciști, a acțiunii lor de decimare a populației. Concomitent cu asasinatele și execuțiile în masă, zeci și sute de mii de cetățeni au fost deportați în lagăre de exterminare. Totodată, dușmanul trecuse Ia aplicarea unui plan de distrugere sistematică a întregului oraș, astfel ca să-1 șteargă pentru totdeauna de pe fața pămîntului. Acestei intenții criminale i s-a pus definitiv capăt atunci cînd, pătrunși în Varșovia, alături de armatele sovietice, ostașii polonezi au arborat pe ruine, alături de steagul roșu, drapelul polonez.îndată după eliberare, orașul înfățișa imagini de coșmar. Hitleriștii transformaseră în ruine 85 la sută din clădirile sale și 90 la sută din clădirile industriale și monumentele istorice, iar numărul locuitorilor uciși se ridica la 800 000 din totalul

DE LA CORESPONDENTUL 
NOSTRU

de 1 300 000, cîți însuma Varșovia inainte de război.Râspunzind cu însuflețire apelului lansat de Comitetul pentru refacerea Varșoviei, locuitorii orașului, ca și întreaga populație a țării, au pășit cu abnegație la vindecarea rănilor războiului, la reconstrucția capitalei. Au urmat ani de muncă dirză, plină de încordare, în decursul cărora au fost înălțate cartiere întregi de locuințe, întreprinderi și instituții, au fost refăcute grădini și parcuri, monumente și școli.In prezent, Varșovia înfățișează tabloul unei capitale mari și moderne, cu edificii impunătoare, al unui centru economic și cultural în plină dezvoltare. In anii puterii1 populare au fost construite aici circa 400 000 de locuințe, orașul de pe Vistula adăpostind astăzi aproape 1 350 000 locuitori, adică 4 la sută din întreaga populație a țării. De asemenea, în capitala polonă se realizează în prezent 5,5 Ia sută din producția industriei globale a țării prietene și 8 la sută din venitul el național.Orașul continuă să se modernizeze și să se dezvolte, în ritmurile dinamice ale socialismului. Avansează rapid lucrările de construcție a marii artere „Lazienkowska", se desfășoară operațiunea de sistematizare a cartierului „Praga", de pe malul drept al Vistulei, ca și a altor zone, se înalță mereu noi clădiri, se extind considerabil spațiile verzi. Intre altele, planurile edililor orașului prevăd sistematizarea multifuncțională a celor două maluri ale -fluviului, prin amplasarea unor moderne centre de odihnă și re- creere.Varșovia zilelor noastre constituie o grăitoare mărturie a forței socialismului, a însușirilor creatoare ale poporului polonez, a hotărîrii sale de a-și consacra energiile înfloririi continue a patriei sale.
I. DUM1TRAȘCU

„Zilele Varșoviei" la BucureștiLa București au început, miercuri. „Zilele Varșoviei".. Actuala ediție a acestei tradiționale manifestări ar- tiști.ce, , organizată în cadrul colaborării culturale dintre Romlinia și Polonia, a lost inaugurată prin deschiderea, la galeriile „Orizont", a unei expoziții de tapiserie și sculptură mică.Publicului bucure- ștean îi sint prezentate creațiile unor artiști varșovieni (35 de țesături artistice și 25 sculpturi) selecționate dintre cele mai valoroase lucrări prezentate anul trecut la tradiționalul Festival de arte plastice din capitala Poloniei.La manifestare au participat Sofia Puș- cașu, vicepreședinte al Comitetului executiv a) Consiliului popular

al municipiului București, Amza Săceanu, președintele Comitetului de cultură șj e- ducație socialistă al municipiului București. artiști plastici, muzeografi, alți oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost de față Jaromir Ocheduszko, ambasadorul R. P. Polone la București, șefi ai altor misiuni diplomatice în Românig, membri ai corpului diplomatic. A luat, de asemenea, parte delegația prezidiului Sfatului popular al orașului Varșovia. condusă de Jolanda Ma- tuszewicz, care ne vizitează țara cu acest prilej.în alocuțiunile rostite la vernisaj. Jolanda Matuszewîcz și Amza Săceanu au re

levat faptul că organizarea „Zilelor Var-, .șo.viej", la București,' ca. și cea â „Zilelor Bucu-' „reșȚitilui" lâ Varșovia, constituie o expV'e^i'e' a colaborării statornicite de mai mulți ani între cele două capitale. a trăiniciei prieteniei româno-polo- neze.
★Cu același prilej) în sala mică a Palatului, a avut loc un concert susținut de două formații poloneze — una de muzică veche și alta de jazz, dirijate de Kazimierz Piw- kowski. în continuare, muzicienii oaspeți vor da concerte la casa de cultură a studenților „Grigore Preoteasa" din București, la Brașov și Sibiu.(Agerpres)
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Timpul probabil pentru zilele de 18, 19 
20 ianuarie. In țară : Vreme relativ 

caldă la începutul intervalului, apoi în 
răcire. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros în jumătatea de sud a țării, unde 
vor cădea precipitații temporare atît sub 
formă de ploaie, cît și sub formă de 
ninsoare. în rest, precipitațiile vor fi

izolate. Vîntul va sufla potrivit, ou in
tensificări pînă la tare în Banat, Cîmpia 
Dunării și Dobrogea, unde pe alocuri în 
a doua parte a intervalului zăpada va 
fi spulberată. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse întră minus 12,și minus 
fi grade în nordul țării și între minus
6 și plus 2 grade în rest. Temperaturile 
maxime vor oscila între minus 3 și plus
7 grade. Pe alocuri se va semnala ceață. 
In București : Vreme relativ caldă la 
început, apoi în răcire ușoară. Cerul 
va fi schimbător. Vor cădea precipitații 
slabe. Vînt potrivit, cu intensificări tem
porare. Temperatura în creștere la în
ceput, apoi în scădere.

SPORT « SPORT a SPORT • SPORT » SPORT • SPORT • SPORT « SPORT

Sportivi români peste hotareTurneul internațional masculin de baschet „Cupa eliberării Varșoviei" a continuat cu disputarea meciurilor din cele două grupe semifinale.în grupa B (pentru locurile 5—8), selecționata Bucureștiului a ciștigat (86—80) partida cu formația A.Z.S. Varșovia. Din echipa română s-au evidențiat din nou Oczeleac și Savu, care au înscris 22 și. respectiv, 14 puncte. în celălalt meci al grupei : „Polonia" Varșovia — Budapesta 67—57 (30—31). Cele douăjocuri contînd pentru grupa A (locurile 1—4) s-au încheiat astfel : Moscova - Sofia 79—64 (39—30),Praga — Legia Varșovia 79—75 (42—32).După șapte runde, compatriotul nostru, marele maestru internațional

Florin Gheorghiu se menține lider și păstrează avansul de 1,5 puncte in clasamentul turneului internațional de șah de la Orense (Spania). Fl. Gheorghiu a acumulat 6 puncte, fiind urmat de Parma (Iugoslavia) și Pîdevski (Bulgaria) — cu cite 4,5 puncte, Benko (S.U.A.) Cobo (Cuba) — 4 puncte, Ciocîltea (România) — 3.5 puncte și o partidă întreruptă, Medina și Pomar (ambii Spania) — 3 puncte etc. în runda a 7-a Florin Gheorghiu (cu piesele albe) a remizat cu marele maestru spaniol Pomar. Același rezultat a fost consemnat și in partidele : Medina—Cobo, Parma— Castro și Pîdevski—Benko. Partida dintre Victor Ciociltea și Mednis (S.U.A.) s-a întrerupt după 40 de mutări.
Astă-seară — gală de boxAmatorilor de box din Capitală ii se oferă astă-seară, (ora 18), in organizarea clubului Dinamo. o nouă gală interesantă, cu caracter amical. în cadrul căreia apar în ring cele mai bune garnituri dinamovîste din București și Brașov. In total, așa :um am mai anunțat, vor fi 14 partide. Dintre ele se detașează : R. Cosma—Al. Turei, Paul Do- brescu—Ilie Tîrîlă, Calistrat

Cuțov—Gh. Agapșa, D. Mihal- cea—M. Imre, I. Gyorfi—I. Peter, I. Alexe—Gh. Cuciureanu.In ring vor urca și unii dintre 'oștii ași ai boxului nostru (este vorba de Ion Monea, Ion Covaci, Constantin Ghiță, Ion Olteanu și Gh. Ene), în calitate insă de sărbătoriți -- de către clubul Dinamo, la care au activat — cu ocazia retragerii oficiale din activitatea cornpetițională.

JOCURILE SPORTIVE AFRICANEConcursul de atletism din cadrul „Jocurilor sportive africane" de la Lagos (Nigeria) continuă să ofere dispute spectaculoase și performanțe care atestă marele progres făcut de atleții africani in ultima vreme. Astfel, după rezultatele excelente înregistrate în cursele de garduri și semi- fond, kenyanul Benjamin Jipcho a egalat recordul mondial al suedezului Gaerderud în proba de 3 000 m obstacole, fiind cronometrat cu timpul de 8’20”8/10.Epilogul cursei cicliste de fond, al cărei rezultat rămăsese în suspensie, a fost fericit in cele din urmă pentru etiopianul Tekeste Woldu. După cum se știe, acesta, fiind îndrumat pe un alt traseu de către arbitri, a sosit pe locul 21, deși în finalul cursei avea un avans de 5 minute față de pluton. Juriul de apel a acordat medalia de aur lui Woldu, considerind că nu el,

ci... plutonul a-fost cel care a greșit traseul, alegind un drum mai scurt. Tekeste Woldu a ciștigat și o a doua medalie de aur, în cursa contracro- nometru pe echipe ; selecționata E- tiopiei, din care a făcut parte, a ocupat primul loc, cu aproape 5 minute avans față de reprezentativa Marocului, situată pe locul secund.Concursul de natație continuă să fie dominat de reprezentanții Republicii Arabe Egipt ; ei au terminat, învingători in cele trei finale disputate : 100 m liber masculin — Eldin Gabr (55”58/100). 200 m spate masculin — A. Youssef — (2’23”35/100), 100 m bras feminin — Y. Elshenawy (l’26”90 100).S-au încheiat turneele la baschet. La masculin titlul a revenit echipei Tunisiei (in finală. 74—54 cu selecționata Camerunului), iar Ia feminin reprezentativei Senegalului (52—43 cu Republica Malgașe).
In citeva rînduri« SCHI. „Cupa Europei" Ia schi a programat la Les Gets (Franța) o probă feminină de slalom uriaș, ciști- gată de spaniola Conchita Puig. Pe locurile următoare s-au clasat Martine Ducros (Franța) și Christa Zeichmeister (R.F. a Germaniei). In urma acestor rezultate, in clasamentul „Cupei Europei" continuă să conducă Martine Ducros, urinată, la 30 de puncte, de compatrioata sa Martine Couttet.• ATLETISM. La concursul internațional atletic de sală de la

Winnipeg (Canada) tinăra canadiană Brenda Walsh a ciștigat proba de 600 m, cu un timp bun : l’30”6/10. Deținătoarea recordului mondial la 800 m, atleta vest-germană Hildegard Falck s-a clasat pe locul cinci.• FOTBAL. La Madrid, s-a disputat intilnirea internațională amicală de fotbal Real Madrid — Panathi- naikos Atena. Partida, care a fost urmărită de peste 25 000 de spectatori. s-a încheiat la egalitate; 1—1 (1-1).



Lrtle reuniunii pregătitoare 
multaaterale fc laHELSINKI 16 (Agerpres). — La Helsinki au continuat marți convorbirile pregătitoare multilaterale privind conferința general-europcană pentru securitate ți cooperare. La ședință au luat cuvîntul reprezentanții Canadei și Marii Britanii.

întilnirea experților 

delegațiilor R.D. Vietnam și S.U.A.
la conferința

PARIS 16 (Agerpres). — In suburbia pariziană Saint Nom La Breteche a avut loc marți o nouă reuniune a experților delegațiilor R.D. Vietnam și S.U.A. la conferința în problema Vietnamului. Delegația R.D. Vietnam 
a fost condusă de Nguyen Co Thach,

de la Paris
adjunct al ministrului afacerilor externe, iar cea a S.U.A. de William Sullivan, secretar de stat adjunct.Experții au convenit asupra unei noi reuniuni pentru miercuri, 17 ianuarie.

Amplă manifestafie pe străzile orașului Frankfurt pe Main (R.F.G.) în favoa
rea instaurării grabnice a păcii în Vietnam

moscova Consfătuirea miniștrilor
—----------------- 9

afacerilor externe
din unele țări socialiste

9MOSCOVA 16 (Agerpres). — In zilele de 15 și 16 ianuarie, la Moscova a avut loc consfătuirea miniștrilor afacerilor externe ai Republicii Populare Bulgaria, Republicii Socialiste Cehoslovace, Republicii Democrate Germane, Republicii Populare Polone, Republicii Socialiste Româ

nia, Republicii Populare Ungare ți Uniunii Sovietice.La consfătuire, care s-a desfășurat lntr-o atmosferă de unitate și prietenie, au fost discutate probleme legate de securitatea in Europa și de acele acțiuni care fac obiectul schimbului de păreri între statele interesate.
Primirea participanțiîor de către 

L. BrejnevMOSCOVA 16 (Agerpres). — Secretarul general al C.C. al P.C.U.S., Leonid Brejnev, a primit marți la Kremlin pe miniștrii afacerilor externe ai R.P. Bulgaria, Petăr Mlade- nov, R.S. Cehoslovace, Bohuslav Chnoupek, R.D. Germane, Otto Win- zer, R.P. Polone, Stefan Olszowski, Republicii Socialiste România, George Macovescu, și R.P. Ungare, Janos Peter. Cu acest prilej, transmite a-

genția T.A.S.S., a avut loc o convorbire caldă, prietenească, în probleme privind dezvoltarea în continuare a cooperării dintre țările socialiste pe arena internațională, întărirea păcii și securității în Europa.La întrevedere au luat parte Konstantin Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S., și Andrei Gromiko, ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice.

Supliment al publicației 
„Africa—Asia" 

consacrat jubileului Republicii
Sub titlul „ROMANIA — 25 de ani de progres, reconstrucție și dez

voltare economică și socială a unei țări libere și independente", re
vista bilunară „Africa-Asia", larg răspîndită în țările din cele două 
continente și binecunoscută pentru poziția fermă de sprijin în fa
voarea mișcărilor de eliberare națională și luptei pentru progres a 
tinerelor state independente, a consacrat un amplu supliment Româ
niei socialiste, cu ocazia aniversării proclamării republicii.

PIAȚA COMUNĂ

La 1 aprilie intră in vigoare 
statutul Fondului European 

de Cooperare MonetarăLUXEMBURG 16 (Agerpres). — Miniștrii de finanțe din cele nouă țări membre ale Pieței comune, întruniți la Luxemburg, au elaborat statutul Fondului European de Cooperare Monetară, ce va intra în vigoare la 1 aprilie a. c.-Acest organism, premergător u- nui sistem comun de rezerve monetare, va permite băncilor centrale să mențină monedele europene în cadrul unor marje înguste de fluctuare.
★In cadrul primei sesiuni a Consiliului Ministerial al Pieței comune lărgite, desfășurată la Bruxelles, miniștrii au hotărît să ofere Norvegiei scutirea de taxe vamale pentru produsele industriale, așa cum au acordat și altor țări membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb.

VIZITA SAHINȘAHUIUI 

IRANULUI IN PAKISTAN
RAWALPINDI 16 (Agerpres). — Șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, a sosit marți într-o vizită de prietenie în Pakistan. El a fost întimpinat de către președintele Zulfikar Aii Bhutto. în cadrul întrevederilor pe care șailiin- șahul urmează să le aibă cu președintele pakistanez, vor fi abordate, potrivit agenției Reuter, probleme referitoare la evoluția situației internaționale, precum și aspecte ale cooperării iraniano-pakistaneze în diferite domenii. în legătură cu aceasta, se reamintește că Iranul și Pakistanul sînt, alături de Turcia, membre ale Organizației de cooperare regională pentru dezvoltare.

agențiile de presă transmit:
în sala primăriei „Frederiks- berg Raadhus" din Copenhaga s-a deschis expoziția de fotografii „România la a 25-a aniversare a Republicii". Cu acest prilej, au luat cuvîntul primarul capitalei daneze, Staehr Johansen, președintele Asociației Da- nemarca-România, deputatul Kristian Albertsen, și ambasadorul României la Copenhaga, Gheorghe Ploeșteanu.
Au participat Sigurd Omann, președintele Partidului Socialist Popular din Danemarca, Alfred Jensen, membru al C.C. 

al P.C. din Danemarca, depu- tați, oameni de știință și cultură, membri ai Asociației Da- nemarca-România, ziariști, un numeros public.

Guvernul grec renunț la 
ajutorul militar nerambur- 
sabil iurnizai de S.O. Gu- vernul grec a hotărît să înștiințeze guvernul S.U.A. că, începînd cu anul 1973, renunță la ajutorul militar nerambursabil furnizat Greciei de către S.U.A., se arată într-un comunicat al Ministerului grec al Informațiilor, dat publicității luni seara la Atena. Agenția France Presse informează că ministrul grec al finanțelor a făcut cunoscut că bugetul național pe anul 1973 nu include ajutorul militar al Statelor Unite.

Ministrul afacerilor ex
terne al fiustriei, Rud01£ Kirch- schlaeger, va întreprinde o vizită oficială în Bulgaria, în perioada 7—9 februarie a.c., anunță agenția B.T.A.

Vizita are loc la invitația ministrului de externe bulgar, Petăr Mladenov, precizează agenția bulgară de știri.
Muncitorii rafinăriilor de 

petrol din Belgia au hotărît să continue greva de o zi declanșată luni, deoarece negocierile cu patronatul privind îmbunătățirea condițiilor de salarizare au intrat în impas, în semn de solidaritate cu muncitorii greviști, funcționarii de la rafinării au încetat, de asemenea, lucrul.
Linie aeriană Pekin-Te- 

hercm. Autoritățile aeriene civile din R.P. Chineză și Iran au căzut de acord asupra stabilirii unei linii aeriene regulate între Pekin și Teheran, cu începere din luna mai.

La Sofia, urma convorbirilor desfășurate între Le Thanh Nghi, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D. Vietnam, și Mako Dakov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P, Bulgaria, au fost semnate un acord ’ de' credit, un protocol cu privire la un ajutor nerambursabil din partea R.P. Bulgaria, precum șl un protocol privind schimburile de mărfuri și plățile dintre cele două părți.
Premierul portughez, Mar- cello Caetano, a declarat că intenționează să obțină un nou mandat guvernamental. După cum s-a anunțat la Lisabona, în toamna acestui an ar urma să aibă loc alegeri generale, care, datorită interzicerii unor grupări politice de opoziție puternice, se vor desfășura practic sub controlul partidului de guvernâmint „Acțiunea Națională Populară". Totodată, premierul Caetano a reafirmat că guvernul său nu va renunța la coloniile portugheze din Africa și nici nu va începe convorbiri cu liderii mișcărilor de eliberare din aceste zone, așa cum a cerut Organizația Națiunilor Unite.

Pe coperta suplimentului este 
reprodusă fotografia președinte
lui Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Articolele publicate cuprind o 
largă arie tema
tică — principa
lele jaloane ale 
istoriei poporului 
român ; prezen
tarea marilor rea
lizări obținute de 
poporul nostru în 
anii construcției 
socialiste ; aspec
te semnificative 
ale vieții cultu
rale ; coordona
tele principale ale 
politicii externe 
a României so
cialiste — cu un 
accent deosebit 
pe relațiile de 
prietenie, soli
daritate și co
laborare tot mai 
strinsă cu țările 
afro-asiatice care 
au scuturat re
cent lanțurile ro
biei coloniale. 
Iată titlurile ci- 
torva articole : 
„25 de ani de re
publică" , „De la 
Dacia veche la 
republica socia
listă", „O politică 
externă in slujba 
păcii", „Solidari
tate 'în lup
ta contra vesti
giilor colonialis
mului", „Avantaj 
reciproc", „O via
ță culturală in
tensă". Supli
mentul se deschi
de cu un amplu 
articol al directo
rului publicației, 
Simon Malley, 
intitulat : „Rolul României pe a- rena internațională". Infățișlnd 
principalele re
pere ale dezvoltării economice a 
României socialiste, autorul amin
tește că tn pragul celui de-al doi
lea război mondial România pre
zenta intr-o serie de privințe ca
racteristici economico-sociale ale 
multora din țările „lumii a treia". 
Situația s-a schimbat radical in 
perioada care s-a scurs de la pro
clamarea republicii. „Este fapt — 
scrie autorul — că in 25 de ani o 
țară slab dezvoltată pe plan in
dustrial s-a transformat intr-un 
stat socialist, cu o industrie in 
plină dezvoltare și cu o agricul
tură cooperativizată in plin pro
gres".

Cu toate că nici acum nu pre
tinde că face parte din țările eco- 
nomicește dezvoltate, „vocea Româ
niei — subliniază Simon Malley — 
este puternică pe plan internațio
nal, diplomația sa este activă și 
prezentă aproape peste tot in

lume, influența el certă, prestigiul 
evident".

Autorul pune in evidență liniile 
directoare ale politicii externe a 
României — de întărire a priete
niei și solidarității cu toate țările

- . -«nW.
prcfr.:/,

■■ rșrMstructisn^
de <7 rocml 

d'm pari

it

socialiste, de extindere a relațiilor 
cu celelalte țări, fără deosebire de 
orinduire socială. O coordonată 
principală a politicii externe româ
nești o constituie „bunele relații și 
schimburile in continuă creștere 
cu popoarele lumii a treia — bune 
relații pregnant evidențiate de că
lătoria in Africa a președintelui 
Ceaușescu". Autorul evidențiază că, 
in relațiile ei cu toate țările, 
România se călăuzește neabătut de 
principiile respectării independen
ței și suveranității naționale, ega
lității in drepturi, abolirii forței și 
amenințării cu forța, neamestecu
lui in treburile interne ale altor 
state. In baza acestor principii, ea 
se opune politicii de arbitrar și 
dictat, oricăror tentative de a se 
recurge la forță in soluționarea di
ferendelor, se pronunță împotriva 
dobindirii de teritorii pe calea ar
melor, susține ferm lupta pentru

libertate și demnitate națională a 
tuturor popoarelor.

Orientarea consecventă a Româ
niei in toate aceste direcții explică 
— continuă autorul — de ce Româ
nia a primit vizitele reprezentan
ților unui număr atit de mare de 
țări, de ce conducătorilor săi li s-a 
făcut, pretutindeni in lume, o pri
mire atit de călduroasă. „Tot așa 
se explică de ce popoarele lu
mii a treia vibrează la uni
son cu poporul român cind el ișl 
face auzită vocea la conferințe
le internaționale pentru a cere ca 
toate țările — mari, mijlocii și

mici — să se
bucure de drep
turi egale".

O serie de idei 
conținute în acest 
editorial iși gă
sesc o continuare 
și întregire in cu
prinsul supli
mentului. Astfel, 
in articolul con
sacrat relațiilor 
cu tinerele state 
independente, se 
zugrăvește tablo
ul viu al schim
burilor econo
mice, comercia
le, tehnico-știin
țifice și cultu
rale, al acțiunilor 
concrete de coo
perare in toate 
aceste domenii in
tre România și 
țările africane, 
subliniindu-se că 
extinderea aces
tor relații repre
zintă pentru ță
rile respective un 
important sprijin 
in valorificarea 
resurselor lor na
turale, in dezvol
tarea' multilate
rală, tn formarea 
de cadre naționa
le. Totodată, așa 
cum se subliniază 
intr-un alt articol, 
întărirea relații
lor prietenești și 
de solidaritate ale 
României cu sta
tele afro-asiatice 
constituie o par
te integrantă a 
luptei împotri
va imperialismu
lui, colonialismu
lui și neocolonia- 

lismului, pentru pace, cooperare și 
progres in lume.

Executat in excelente condiții 
grafice, suplimentul este bogat 
Ilustrat cu fotografii înfățișind mo
mente ale intilnirilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu conducători 
din țările socialiste, din_ alte state, 
îndeosebi cu prilejul călătoriei de 
anul trecut in Africa, precum și 
aspecte caracteristice ale construc
ției socialiste, din viața cultural- 
artistică a țării. O hartă a Româ
niei, însoțită de principalele date 
geografice, completează acest su
pliment, menit să ofere cititorilor 
din țările afro-asiatice o informa
ție bogată despre țara noastră șl, 
prin aceasta, să slujească mai bu
nei cunoașteri a României pe a- 
cele meridiane, apropierii și priete
niei intre popoarele noastre, cau
zei păcii.

Convorbiri angîo-chine- 
20, Premierul englez, Edward Heath, 
a primit pe Pai Sian-kuo, ministrul comerțului exterior al R.P. Chineze, 
care conduce delegația guvernamentală comercială chineză, aflată într-o 
vizită în Anglia. r NOȘTRI TRANSMIT:

O nouă rundă de nego
cieri între oficialitățile ira
niene și reprezentimții com
paniilor petroliere occiden
tale — „Esso", „British Petroleum", „Royal Dutch Shell" — care acționează în Iran, s-a încheiat la Teheran. Obiectul negocierilor îl reprezintă cererea Iranului de a obține o nouă creștere a producției «ale petroliere. Iranul solicită, totodată, o participare sporită la acțiunile companiilor, pentru a putea comercializa pe cont propriu o cantitate de 25 milioane tone de petrol.

La Havana 8 fost semnat pr°- tocolul interguvernamental privind schimburile de mărfuri pe anul 1973 între Cuba și Albania.

MOSCOVA aselenizarea

în seninătății"
expediția continuă cu „Lunohod-2“

La 16 ianuarie, ora 1 și 35 de minute, ora Moscovei, stația sovie
tică automată „Luna-21", lansată la 8 ianuarie și înscrisă pe o orbită 
circumlunară la 12 ianuarie, a coborit lin pe suprafața Lunii, la mar
ginea răsăriteană a „Mării seninătății", în interiorul craterului Le- 
mognier.

studia proprietățile 
fizico-mecanice ale 
învelișului lunar, de a 
transmite diferite in
formații prețioase și 
imagini de televiziune 
ale peisajului, ceea ce 
a permis ca, de pe Pă- 
mint, să se facă ma
nevrele necesare, pen

tru ocolirea piedicilor 
care s-au ivit în calea 
aparatului. Activitatea 
lui îndelungată pe so
lul lunar a demon
strat totodată că sa- 
vanții sovietici au re
zolvat cu succes pro
blema menținerii ca
pacității de funcționa

re a lunomobilului în 
timpul nopții selenare. 
Cu „Lunoh.od-2", pro
gramul sovietic de ex
plorare a Lunii cu aju
torul aparatelor auto
mate continuă cu suc
ces.

S. PODINA

Orchestra de cameră a Radio- televiziunii franceze (O.R.T.F.) 
a prezentat o nouă lucrare a compozitorului român Ludovic Feldman : Simfonia concertantă pentru orchestră de coarde, pian și percuție, compusă la cererea O.R.T.F.Executată în primă audiție mondială sub bagheta dirijorului Andră Girard, Simfonia concertantă s-a bucurat de o deosebită apreciere din partea publicului francez. La concert a asistat ambasadorul Pompiliu Macovei, delegat permanent al României pe lîngă UNESCO.
Cabinetul vest-german, reunit într-o ședință extraordinară, l-a numit pe Rudiger von Wechmar secretar de stat și purtător de cuvint oficial al guvernului federal. în a- ceastă calitate, von Wechmar va conduce Serviciul federal de presă și Informații, succedind lui Conrad Ahlers, care a fost ales deputat al P.S.D. in urma alegerilor parlamen

tare de la 19 noiembrie 1972.►

Locul aselenizării se 
află in imediata apro
piere a unei zone con
tinentale de mare in
teres științific. Stația 
a transportat pe Lună 
un aparat automat 
autopropulsat, numit 
„Lunohod-2“, care va 
continua cercetarea 
suprafeței lunare efec
tuate in „Marea ploi
lor" de către aparatul 
„Lunohod-1“. Greuta
tea celui de-al doilea 
lunomobil este de 840 
de kilograme.

Conform programu
lui de zbor, la 13 și 14 
ianuarie au fost făcute 
corecții ale orbitei cir- 
cumlunare și stația 
„Luna-21“ a trecut ast
fel pe o orbită eliptică 
cu depărtarea minimă 
de suprafața Lunii de 
16 kilometri. Ieșirea de 
pe orbita de satelit ar
tificial și aselenizarea 
au fost efectuate cu 
succes cu ajutorul 
treptei unificate de 
coborire. După aluni- 
zarea stației, contro
larea sistemelor de 
bord ale „Lunohodu- 
lui" și examinarea su
prafeței înconjurătoa
re cu ajutorul apara
telor de televiziune, la 
orele 3 și 14 minute

trapa a fost lăsată, iar 
aparatul autopropulsat 
a coborit pe suprafața 
Lunii. In timpul de
plasării pe suprafața 
Lunii a fost efectuată 
verificarea părții ru
lante a aparatului și a 
sistemelor lui de co
mandă, s-au obținut 
imagini de televiziune 
ale treptei de coborire 
și ale reliefului lunar. 
Pe „Lunohod" și pe 
treapta de coborire se 
află drapelul de stat al 
Uniunii Sovietice, fa
nioane cu efigia lui 
Lenin, cu imaginea 
stemei de stat, avind 
inscripția „U.R.S.S. 50 
de ani".

Pentru efectuarea de 
cercetări pe suprafața 
Lunii și pentru dirija
rea deplasărilor, apa
ratul autopropulsat 
este dotat cu aparatu
ră științifică, sisteme 
de comandă, cu insta
lații de radio și televi
ziune. In conformitate 
cu acordul sovieto- 
francez de colaborare 
in domeniul cercetări
lor spațiale in scopuri 
pașnice, pe „Luno- 
hod-2" a fost instalat 
un reflector unghiular, 
realizat de specialiștii 
francezi și destinat

continuării experimen
telor cu ajutorul lase
rului.

Dirijarea activității 
aparatului autopropul
sat se face de la Cen
trul pentru legături 
cosmice la mari dis
tanțe. Legătura cu a- 
paratul este constantă. 
Conform informațiilor 
telemetrice, toate siste
mele de bord ale „Lu- 
nohodului" funcțio
nează normal. Pină la 
18 ianuarie „Lunohod- 
2" va rămine in pozi
ție staționară. După 
încărcarea surselor 
chimice de alimentare 
cu energie electrică cu 
ajutorul bateriilor so
lare, aparatul auto
propulsat va conti
nua să-și îndeplineas
că programul ce i-a 
fost fixat. Centrul de 
coordonare și calcul 
prelucrează informa
țiile primite de la lu
nomobil.

Se știe că primul 
laborator lunar auto
propulsat a fost depus 
pe suprafața Lunii în 
1970, de către stația 
automată „Luna-17“. 
,,Lunohod-l“ și-a de
monstrat cu prisosin
ță capacitatea de a

ca'rq Vast proiect 
de reconstrucție a satelor 

egipteneîncepînd din acest an, satele egiptene intră intr-o amplă etapă de reconstrucție — acțiune ce se înscrie în șirul profundelor transformări de ordin economic și social pe care le-a cunoscut E- giptul in decursul ultimelor două decenii. Acest program este eșalonat de-a lungul a două decenii și are în vedere reconstruirea a circa 4 000 de așezări rurale.Regiuni întregi, a- flate pînă acum încă sub pecetea moștenirii grele a vremurilor de dominație colonială, iși vor schimba complet înfățișarea, vor căpăta atributele unei vieți civilizate, dobin- dind profilurile unor înfloritoare centre a- gricole și industriale. Noua fizionomie a satelor a fost concepută ținindu-se seama de factorii specifici denatură istorică. economică și socială.Fiecare locuință va

dispune de curent e- lectric și canalizare. Zestrea satelor se va îmbogăți cu drumuri pavate, școli, oficii poștale, centre de asistență sanitară, servicii sociale etc.Problemă de interes național, cu puternice influențe pozitive asupra mersului înainte al țării, reconstrucția rurală se bucură de o atenție deosebită din partea autorităților și a opiniei publice. Pe această temă au loc largi dezbateri in cercurile științifice, in cadrul organizațiilor obștești și în paginile principalelor ziare din Cairo. O recentă reuniune, organizată de Academia de cercetări științifice și tehnologice din capitală, cu participarea unor membri ai guvernului, precum și a unor re- putați sociologi și e- conomiști, a prilejuit un rodnic schimb de idei și propuneri privind înfățișarea viito

rului sat egiptean. Cu acest prilej s-a a- rătat că statul alocă un milion de lire pentru înfăptuirea primei faze a proiectului de reconstruire și amenajare a locuințelor țăranilor, fără a afecta suprafețele agricole. Reuniunea, scrie ziarul „Al Ahram", a recomandat, de asemenea, ca reconstrucția satului să fie subordonată planificării generale. in strinsă legătură cu concretizarea unui alt proiect de anvergură — electrificarea. Un colocviu pe o temă asemănătoare a fost organizat de o comisie a Uniunii Socialiste Arabe. Concluzia comună a acestor dezbateri este a- ceea că realizarea proiectelor respective va necesita o largă mobilizare a eforturilor poporului egiptean pentru modernizarea și înflorirea țării sale.
Nicolae N. LUPU

IRLANDA DE NORD

Din nou stare de tensiuneLONDRA 16 (Agerpres). — Agenția Reuter informează că în Irlanda de nord se constată o recrudescență a tensiunii, ca urmare a incidentelor survenite în ultimele 48 de ore. Luni s-au înregistrat trei explozii de bombe, dintre care două la Belfast. Ele survin după asasinarea a trei polițiști, la sfirșitul săptămînii trecute, și după alte incidente, soldate cu răniți, înregistrate la Belfast și în diferite părți ale Irlandei.între timp, s-a anunțat că ministrul de stat britanic pentru problemele provinciilor, David HoWell, înapoiat la Londra din Ulster, va face o informare asupra situației din această zonă.Pe de altă parte, din Belfast se a- nunță că Secretariatul de stat pentru Irlanda de nord a lansat un a- vertisment, potrivit căruia, în cazul în care atacurile cu bombe și asasinatele nu vor înceta, vor fi aplicate restricții mult mai drastice întregii comunități.

PARLAMENTUL CANADIAN 
A RESPINS O NOUĂ MOȚIUNE 
DE NEÎNCREDERE A OPOZIȚIEIOTTAWA 16 (Agerpres). — Guvernul liberai minoritar al premierului canadian, Pierre Elliott Trudeau, a reușit luni, cu sprijinul acordat in parlament de „Noul partid democratic" (N.P.D.), să respingă o altă moțiune de neîncredere prezentată de opoziție. Documentul, care acuză guvernul Trudeau de „incompetență" și „inerție" in rezolvarea problemelor generate de inflație și șomaj, a fost respins cu 139 de voturi, contra 114. Prima moțiune de neîncredere prezentată de conservatori a fost respinsă la 11 ianuarie.De remarcat însă că, în cadrul scrutinului de luni, membrii grupului parlamentar a! Partidului creditului social au sprijinit moțiunea conservatorilor, ceea ce face și mai precară poziția guvernului liberal, deși acesta este sprijinit de „Noul partid democratic".

Cel mai mare petrolier din lume — „Globtik Tokio", cu un deplasament 
de 477 000 de tone, construit în Japonia, a plecat în prima sa cursă de probă

REDACȚIA si ADMINISTRAȚIA s București, Plata Scintell, Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele ee fac la oficiile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi șl Insti tutit. Pentru străinătate, abonamente prin „ROMPRESFIUATELIAS, 
Calea Grivltet nr. 64—66, P.O.B. — Bon 3001. Tiparul: Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII 40 3&0

București


