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Una dintre trăsăturile cele mal caracteristice ale vieții politice a țării noastre din ultimii ani o constituie, fără îndoială, dialogul permanent cu poporul, întilnirile de lucru ale conducerii de partid și de stat cu cadrele și oamenii muncii din diferite domenii de activitate. Sînt binecunoscute, în acest sens, frecvența și caracterul sistematic al vizitelor Întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, însoțit de alți conducători de partid și de stat, de factori responsabili ai sectoarelor respective în fabrici șl uzine, instituții științifice și de învățământ, cooperative agricole, șantiere construcții din cele mai colțuri ale țării. In cursul dialog are substanțial, pari, între ce permite juste, bine zolvarea operativă a problemelor. Un asemenea mod de conducere dezvoltă, totodată, conștiința participării și responsabilitatea socială a oamenilor muncii, mobilizează și mai puternic energiile și capacitatea lor creatoare în pentru înfăptuirea politicii partidului, ai cărei coautori sînt....Consemnăm aceste gînduri 1n legătură cu recenta vizită a tovarășului Nicolae Ceaușescu în județele Vaslui și Iași, încheiată cu participarea la Conferința organizației județene de partid Iași — vizită ce a ilustrat, încă o dată, cu o excepțională pregnanță, caracterul deosebit de fructuos al acestei metode profund democratice de activitate.Fără îndoială, vizita va rămlne înscrisă ca un eveniment memorabil în viața tuturor celor ce muncesc din aceste județe, a zecilor și

de diferite acestui intens, preocu- ceealoc un schimb de gînduri și partid și popor, elaborarea unor decizii fundamentate, cit și re-
lupta

șutelor de mii de oameni — muncitori, țărani cooperatori, tehnicieni și funcționari, intelectuali, oameni de știință și cultură, studenți, elevi de pe aceste meleaguri, care au avut, fericirea de a-1 avea în mijlocul lor pe conducătorul partidului și statului. In aceiași timp, insă concluziile și învățămintele prilejuite depășesc cadrul local, dobin- dind bogate semnificații de ordin general, pe planul întregii țări.Așa cum se știe, anul 1973 reprezintă anul-cheie pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen ; de felul cum vor fi înfăptuite sarcinile de plan pe acest an, de realizarea planului pe 1973 la parametrii săi maximali depinde ca marele obiectiv național — cincinalul înainte de termen — să devină realitate vie. în acest context, faptul că încă la începutul anului, secretarul' general al partidului a întreprins o vizită de lucru in două județe ale țării, cu care prilej a discutat cu colectivele de. oameni ai muncii asupra experienței lor pozitive, ca și asupra deficiențelor existente, asupra modalităților de remediere a lor, a făcut recomandări de preț pentru activitatea de viitor, are o mare importanță pentru îndeplinirea integrală și in cele mai bune condiții a obiectivelor etabilite. Cuprinzind în itinerarul său centre și unități cu profiluri de o mare diversitate — întreprinderi metalurgice, chimice, întreprinderi textile și de confecții, unități agricole, institute de invățămînt superior și de cercetare vizita a țăminte bilitate, colectivasemănător, dar și din alte ramuri sau domenii care să nu aibă multe

de învățat din discuțiile și concluziile rodnice ale vizitei.Pe bună dreptate, s-a subliniat că trăsătura specifică fundamentală a vizitei a constituit-o caracterul ei de lucru, ca amplă consfătuire de muncă cu activul de partid, cu oamenii muncii din cele două județe. în stilul ce-i este propriu, secretarul general al partidului a discutat, in mod concret, principalele probleme ale unităților vizitate — începînd cu muncitorii de la mașină, în fața cărora s-a oprit adeseori, cerindu-le părerea, con- sultindu-i și pină la cadrele de conducere, pe toată filiera — pină la director șl ministru de resort. Aceste discuții s-au soldat cu recomandări practice și eficiente într-o multitudine de direcții ca, de pildă — ca să spicuim doar cîteva dintr-o mare abundență — folosirea mai judicioasă a spațiului existent prin amplasarea unei linii noi sau devansarea cu cel puțin trei luni a termenului de punere tn funcțiune a noii hale industriale, precum și aplicarea unor tehnologii moderne, la Fabrica de rulmenții Birlad, folosirea gospodărească a unor hale vechi și îmbunătățirea organizării muncii la Nicolina-Iași, crearea unei secții pentru producerea utilajelor și pieselor de schimb la Uzina metalurgică Iași, îmbunătățirea raselor de animale la ferma zootehnică a întreprinderii agricole de stat Iași etc. S-au luat decizii de asemenea însemnătate majoră ca, de pildă, dezvoltarea Uzinei metalurgice din Iași incit pină la sfirși- tul cincinalului, să devină cea mal mare de țevi activității
a

Sîmbătă. 20 ianuarie, s-au desfășurat, în 16 județe ale țării conferințe de dare de seamă și alegeri ale organizațiilor P.C.R. Din partea partid, la conferințe au participat, luind cuvintul în încheierea lucrărilor, tovarășii : Paul Mizil — la conferința județene de partid Gheorghe Radulescu — leorman ; Virgil Trofin — județul Neamț ; Ilie Verdeț — județul Timiș ; Maxim Bcrghianu — județul Caraș-Severin ; Florian Dănăla- che — județul Gorj ; Janos Faze- kas — județul Brăila : Petre Lupu — județul Bihor ; Ștefan Voitec — județul Dolj ; Iosif Banc — județul Harghita ; Petre. Blajovici — _ ““ i Constanti-Brașov ; Aurel Vaslui ; Mihai Sălaj : Vasile Pa- Maramureș ;

județene ale conducerii deNiculescu- organizației Prahova ; județul Te-
o a a
instiluție. unitate social-cujturală, ridicării la un nivel superior a întregii munci de partid.Conferințele județene au prilejuit unanimă și puternică exprimare adeziunii ferme a comuniștilor, tuturor oamenilor muncii față depolitica internă și externă a partidului, care slujește interesele vitale ale națiunii, este închinată neabătut cauzei socialismului și păcii.Tn cadrul conferințelor au fost alese noile organe județene de partid. Ca primi secretari ai comitetelor județene de partid au fost aleși : î.n județul Bihor — tovarășul Victor Bolojan ; în județul Brașov— tovarășul Constantin Dră.gan ; in județul Brăila — tovarășul Dumitru Bălan ; in județul Buzău — tovarășul Ton Sîrbu : in județul Caraș- Severin — tovarășul Trandafir Co- cirlă ; in județul Dolj — tovarășul Gheorghe Petrescu ; in județul Gorj— tovarășul Gheorghe Paloș ; în județul Harghita — tovarășul Ludovic Fazekas ; in județul Maramureș — tovarășul Gheorghe Blaj ; in județul Neamț — tovarășul Ștefan Boboș ; în județul Prahova — tovarășul Ion Catrinescu ; in județul Sălaj — tovarășul Laurean Tu- lai ; în județul Sibiu — tovarășul Richard Winter ; in județul Teleorman — tovarășul Marin Drăgan ; ir. județul Timiș — tovarășul Mihai Telescu ; în județul Vaslui — tovarășul Gheorghe Tănase.Au fost adoptate, apoi, hotăririle conferințelor județene materializând programe concrete. . mobilizatoare de lucru pentru noile comitete județene de partid. în încheiere,

(ui „diguiiu j Petre județul Buzău ; Miron nescu — județul Duca — județul Gere — județul tilineț — județul Ștefan Andrei — județul Sibiu.Avind un puternic caracter d« lucru, în spiritul unei înalte exigențe partinice, conferințele județene au prilejuit dezbateri aprofundate, multilaterale, asupra activității depuse de organizațiile de partid pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea, de Conferința Națională a partidului. în centrul desfășurării lucrărilor au stat sarcinile ce revin organizațiilor de partid în lumina expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescb la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972. în vederea concentrații tuturor eforturilor pentru Indepliijițea cincinalului înainte de termenii.mă premisă decirivă, rea- ' mtr-o atmosferă de puternic entu- lizarea la nivelul maximal a planului pe anul 1973.O atenție deosebită a fost, acordată în conferințele județene problemelor perfecționării conducerii vieții sociale, adîncirii democrației socialiste, formării și dezvoltării conștiinței socialiste a maselor, sublinierii căilor și mijloacelor de afirmare tot mai accentuată a rolului conducător al organizațiilor de partid din fiecare întreprindere,

ziasm. participanții au adresat telegrame Comitetului Central ai P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu. In care sint formulate angajamentele însuflețitoare ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din județele respective pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor dezvoltării economico-sociale a patriei, pentru îndeplinirea și depășirea parametrilor maximali ai planului pe 1973.

Acad. Miron NICOLESCU,
președintele Academiei Republicii Socialiste România

Orientarea activității Academiei (începînd din anul 1971), pe un făgaș nou, a avut și are ca scop principal să polarizeze, prin unitățile proprii de cercetare, cît și prin aparatul științific central, cadre competente, care, sub îndrumarea directă a membrilor acesteia, să asigure științei românești o eficiență practică superioară, un prestigiu din ce in ce mai înait. Rezultatele obținute în cursul anului trecut îndreptățesc o asemenea orientare. Prin adincirea și diversificarea unor preocupări și acțiuni, Academia reușește să-și evidențieze și mai pregnant rolul său de cel mai înalt for științific al țării.în actuala etapă de dezvoltare a societății noastre, în contextul noilor dimensiuni și responsabilități stabilite de partid, creșterea contribuției Academiei la soluționarea problemelor dezvoltării sociale, pe plan economic și cultural, devine un imperativ major. Expunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu ia Conferința Națională a Partidului Comunist Român, ca și de la ultima plenară, sint documente cu semnificație programatică de înaltă valoare teoretică și practică, modele de abordare creatoare a celor mal complexe fenomene. Aceste documente oferă oamenilor de știință îndemnuri și sarcini călăuzitoare în activitatea lor. In lumina acestor documente, planul de activitate pe anul 1973 cu- . pripdg probleme legate . de . programul dezvoltării economico-sociale a țării, una din sesiunile Academiei avind chiar tema „Cercetarea științifică — factor dinamic al progresului social".Ca atare, secțiile și comisiile și-au orientat activitatea in sensul unei participări tot mai active în procesul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră. Acestea vor organiza și in

«nul cars « început dezbateri științifice și ședințe publice de comunicări axate pe cele mai important» probleme științifice actuale, determinate de obiectivele Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale. Secțiile Academiei vor desfășura, ca și pină acum, o activitate organizatorică susținută, prin îndrumarea unităților de cercetare subordonate. Comisiile își vor lărgi, în continuare, sfera de preocupări, căutînd ca pe baza planurilor lor de activitate să îmbrățișeze o tematică cit mai cuprinzătoare. cu implicații directe în viața economică a țării. Se vor dezvolta tot mai mult domeniile interdiscipli- nare.Sarcina principală * celor zece unități de cercetare ale Academiei constă în realizarea planului tematic științific, care cuprinde, pe de o parte, teme înscrise în planul de stat nominalizat și, pe de altă parte, teme din planul de stat nenominalizat, la care se. adaugă cîteva lucrări cu caracter intern. Cercetarea din anul 1973 abordează teme care provin din programe prioritare legate de aplicații ale matematicii în economie. sau de combaterea și prevenirea poluării atmosferei, precum și din sarcini de importanță deosebită pentru economie și dezvoltarea științei privind omul și biosfera.în domeniul științelor matematice, cercetările vizează elaborarea unor studii privind spațiile complexe, al- gebrele analitice, teoria potențialului, modele matematice ale mecanicii solide.lor și fluidelor, cercetări d» geometrie diferențială și algebrică, studiul unor clase de conexiuni liniare și al unor morfisme de varietăți diferențiabile, cercetarea calitativă a unor clase de ecuații diferențiale, integrale sau cu derivate parțiale. Alături de aceste cercetări cu caracter fundamental și strlns legate de ele, se vor realiza studii privind analiza numerică, teoria interpolării și . cea a aproximării funcțiilor, elaborarea umor algoritmi și limbaje formale, modelarea proceselor aleatoare prin procese nealeatoare ș.a. Matematicienii își propun să sondez» cu mai multă insistență și — spe- . răm — cu mai mult succes, nevoile departamentelor și ale unităților cu profil tehnico-economic, în vederea înglobării în planul respectiv de cef- cetare a unora dintre problemele lor. susceptibile de o modelare matematică. Se va recurge, pentru depistarea acestor probleme, la mijloace variate : crearea de colective mixte, cabinete de consultații șl chiar Instituirea unor cicluri — scurte — de conferințe de informare aau semlnarii.Astronomia, fizica atmosferei șl geodinamica Își axează cercetările pe probleme privind mișcarea de rotație a Pămintului, elaborarea unor cataloage stelare in cadrul obligațiilor ce ne revin pe plan internațional, studii asupra activității solar»

(Continuare tn pag. a V-a)

(Continuare in pag. a IV-a)

științifică — prilejuit concluzii și Invă- cu o largă sferă de aplica- Practic nu există tn țară de muncă, fie. de profil întreprindere producătoare din țară, Intensificarea de asimilare tn țară unor utilaje necesare indus-
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BĂIEȚII ROTARULUI

Aspect din noua turnătorie de tontă a Uzinei de autocamioane din Brașov. Procedeele tehnologice moderne folosite — formarea la presiuni înalte, topirea in cuptoare cu inducție de joasă frecvență ș.a. — asigură un înalt nivel calitativ blocu- rilor-motor turnate aiciFoto : S. Cristian
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La Uzina de prelucrare a aluminiului din Slatina, ritmul de înnoire * producției este deosebit de alert. Deși tinără, uzina slătineană a asimilat, intr-un timp scurt, sute de produse. Zeci de întreprinderi din țară și de peste hotare se numără printre beneficiarii uzinei. In imagine : sint pregătite pentru expediere țevi din aluminiu destinate irigațiilor

Destinul fraților lea este legat de apariția și dezvoltarea industriei rulmenților din Birlad. Ar fi posibilă o Istorie o- menească a fabricii, pornind de la viața, de la felul cum au trăit și de la înfăptuirile lor. S-ar putea In felul acesta urmări schimbarea unui șens existențial, apariția unor valori noi, care supraordonat efortul tensiunea aspirațiilor mane ale micului orășel, contribuind la stabilizarea localității și la plinirea profesională morală a cetățenilor Ce putea să ofere Bîrla- dui dinainte unui tînăr capabil, pornit să cucerească lumea ? Dumitru Berlea poate răspunde: „Mai nimic. Nu existau decit ateliere de meseriași mărunți, lipsiți de mijloace și de perspectivă. Fabrioa a venit să ne dea locuri ; de muncă și posibilitatea adevăratei realizări. Ea a însemnat irupția civilizației actuale tn orășelul nostru patriarhal. Cind am terminat școala elementară, voiam «ă intru la un liceu teoretic, dar tata nu m-a lăsat, cerîndu-mi să Învăț tntîi o meserie. N-a- veam decit să fac ce vreau după aceea. întîi, trebuia să-mi Însușesc o profesie, un mod de viață corespunzător vremurilor. El era cultul spunea mic nu

dectt lucrul aplicat, posibilitatea de a crea ceva cu brațele. Am intrat la liceul industrial, ascul- tîndu-i sfatul. Știți, noi, acasă, l-am respectat foarte mult pe tata. Poate și pentru că nu văzut niciodată Tot timpul făcea ceva și ne cerea și să-l ajutăm. Avea o autoritate extraordinară,

ca asta care este pentru noi. Eu sînt produsul acestor două pedagogii reunite : convingerea tatii că meseria formează omul și-I maturizează moralmente, asi- gurîndu-i o bună intrare în viață, și pedagogia realităților fabricii, a industrializării intensive a orașului, cu problemele inedite și captivante ale

l-a trimis la politehnica din Iași, unde a terminat ca șef de promoție și a fost oprit asistent. Era cunoscut de toți tinerii din Iași, ca student excepțional și ca participant. activ la viața obștească. După trei ani s-a întors la întreprinderea Iui. Voia să fie alături de frații săi, mai aproape de activitatea productivă,

ția plrometrie, „Rulmentul". în grija lui sint aparatele ultrasensi- bile de măsurat, de a căror acuratețe depinde rezultatul producției. Cel de-al șaselea frate. Teodor, a terminat școala profesională chiar tn întreprindere, iar tn paralel liceul seral. A fost muncitor și apoi a urmat politehnica, tot la

tența, spune Teodor Ber- lea. Apoi,cunoașterea Îndeaproape a fabricii m-a ajutat e- norm. Aș vrea să insist Insă mai mult asupra faptului că meseria ne-a dat un sens al acțiunii, o formă de viață pe care n-am mai părăsit-o nici după studiile superioare. Cuvintul tatii spus adevărul și

simțeam că este un om deosebit, fiindcă tot timpul ieșea ceva din mii- nile sale. La terminarea liceului, meserie deodată, brica și imediat, aceea am trecut la organizare, mi-am continuat studiile, la fără frecvență, devenind economist, tn prezent sint șeful serviciului organizării. Tata avusese dreptate. Contactul direct cu realitatea muncii mi-a făcut mult bine, zat viața și mi-a piat-o de realitatea azi a orașului, de fabri-

unei activități moderne". Cel de-al doilea copil al familiei Berlea, Victor, a urmat aceeași cale, tot la îndemnul tatălui. A trat la școala de nici mecanici, iar la minare s-a angajat, asemenea, la fabrica rulmenți. Astăzi maistru și conduce lierul pentru autoutilări al fabricii, aflat ceput, cu multe lăți. Colegii săi insă că le-a biruit mai multe.frate, Ion, a făcut o școală de mecanizare a agriculturii.fabrică, celorlalți.

in- uce- ter- de de

așa cum 11 învățase tatăl lui și așa cum se deprinsese ca muncitor. A fost ani de-a rîndul cretar partid curind rector deri -mente pneumatice de automatizări. In urma lui a fost Gheorghe. El a făcut școala profesională, devenind lăcătuș. Acum este maistru la secția de rectificare a fabricii. Nicolae, următorul, era dintotdeauna pasionat de radiofonie și de aparate electrice. A făcut o școală profesională, In acest sens, și lucrează la sec-

Iași. 5-a Întors In fabrică, inginer, lucrează la laborator și este autor de invenții brevetate tn țară și in dintre cepție.Deci, brica de Birlad, șase destine exemplare. Toți au crescut la școala riguroasă a unei meserii, și-au modelat existența pe structura ei etică. „Știți, am avut în felul acesta un sentiment mai mare al responsabilității. Am muncit devreme, am avut conștiința că sîntem mai împliniți, știind să facem ceva, ciștigîndu-ne exis-

urmat cu toții. De aici a venit, probabil, și coeziunea noastră familiară, faptul că sîntem atît de uniți, cei șase Muncim in aceeași treprindere, ne unul pe altul, ne tăm“.Spuneam este inventator, realizat, împreună ginerul șef de concepție al fabricii, un „Procedeu și mașină de marcat piese metalice prin imprimare electrolitică". Idcea a fost mal veche, dar pentru a-i da consistență avea nevoie de realizarea unui prototip. A cerut sprijin fratelui

Vlctor. acceptatImediat foartescurt timp a venit cu dispozitive realizate după instrucțiunile lui Teodor, în procesul de elaborare a constatat însă că ar fi bine dacă s-ar aduce linele îmbunătățiri prototipului. La ora actuală figurează în calitate coautor al invenției. Mă aflam în biroul Iui Dumitru cind a intrat Teodor ți l-a rugat să-1 a- jute la bătutul la mașină a documentației franceze a prototipului. Intr-un fel, toți au participat la viața acestei invenții. Toader cu bătutul la mașină a documentației, Victor cu sugestii prețioase, Gheorghe a dat și el unele sfaturi... Cealaltă invenție a lui Teodor, „Dispozitiv automat de echilibrare dinamică a discurilor abrazive" este făcută cu Gheorghe și cu Niculae, pe baza unei idei din lucrarea sa de diplomă. „Ne-a plăcut întotdeauna să facem ceva nou, îmi spune unul dintre frați. Acasă, tata ne punea să muncim pentru noi. să creăm singuri jocurile. Am crescut cu scule împrejurul nostru, în casa unui meseriaș. Acum, intr-o întreprindere mare, avem prilejul să realizăm, la altă scară, deprinderi din copilărie,
Aurel Draqoș 
MUNTEANU
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[49 DE AN! DE LA MOARTEA]
UI V

Se împlinesc astăzi 49 de ani de la moar
tea lui Vladimir Ilici Lenin, iidel discipol și 
strălucit continuator al lui Marx și En
gels, conducător revoluționar al proletaria
tului, militant înflăcărat pentru cauza so
cialismului și comunismului. .

Publicăm cu acest prilel un fragment din 
amintirile despre Lenin ale lui N. P. Gor
bunov, vechi militant al P.C.U.S., care l-a 
cunoscut îndeaproape pe Lenin în primii 
ani ai puterii sovietice.Ca tînăr membru de partid, am avut nespusa fericire să lucrez in anii revoluției sub conducerea directă a lui Lenin: în 1917—1918 ca secretar al Consiliului Comisarilor Poporului, iar de la sfirșitul anului 1920 la direcția treburilor Consiliului Comisarilor Poporului. Executînd zeci de însărcinări curente primite de la Vladimir Ilici, am avut prilejul să-i observ munca îndeaproape, zi de zi.Una dintre cele mai uimitoare însușiri ale minții geniale și multilaterale a lui Vladimir Ilici era capacitatea de a urmări cu atenție pulsul vieții nu numai din Rusia, dar și din lumea întreagă. Pe baza unor fenomene pentru alții imperceptibile, el știa să sesizeze și să determine exact, fără greș, cele mai mici schimbări in relațiile dintre forțele de clasă. Izbutea acest lucru datorită numărului imens de legături pe care le avea at.it cu diverse organizații, cit și cu diferiți oameni. Cîteva Întrebări simple îi erau suficiente ca să verifice seriozitatea datelor furnizate de interlocutor, să le analizeze critic, să sesizeze repede esențialul, să extragă necesarul, care uneori, la prima vedere, părea neînsemnat, lipsit de importanță. întrebările lui Vladimir Ilici puneau uneori in încurcătură chiar și interlocutori foarte bine pregătiți. De multe ori tovarășii spuneau că de-abia după o convorbire cu Vladimir Ilici începea să se limpezească ceea ce pînă atunci le fusese ascuns. Se întim- pla deseori ca oameni care se socoteau specialiști intr-o anumită problemă să constate, după o convorbire cu Vladimir Ilici. că, de fapt, nu erau chiar așa stă- pini pe materie... Oricine venea la Vladimir Ilici și stătea de vorbă cu el se îmbogățea cu ceva nou și de preț, căpăta un orizont mai larg, o siguranță și o temelie solidă in munca sa.Cu ajutorul acestor convorbiri și cu ajutorul unei intuiții deosebite, Vladimir Ilici pătrundea gindurile

colectivității și experiența maselor, le prelucra și le sintetiza in lozinci mobilizatoare, care luminau, ca niște fascicule de raze, căile activității revoluționare.Vladimir. Ilici, extrem de exigent in muncă, obținea printr-o perseverență uimitoare îndeplinirea chiar și a treburilor celor mai mărunte, verifica de zeci de ori executarea deciziilor, urmărea fără cruțare orice neglijență, orice indolență, demasca pe cei vinovați, nu

pe care ni le dădea zilnic cu zecile. Aceste exemple datează din ianuarie-fe- bruarie 1921 ; formularea este aproape textuală :— Să se ia toate măsurile pentru ca cererea țăranilor din satul Gorki și din cătunul Siianov de a li se da ajutor să-și instaleze lumină electrică să fie îndeplinită în cel mai scurt termen.— Să se analizeze problema exploatării turbei prin metoda hidraulică și să se pună treaba pe roate,

Cm lucra

obosea să semnaleze de mii de ori cazurile de delăsare, de nepricepere în muncă, de dezordine, de comportare necivilizată. însă Vladimir Ilici știa să prezinte toate acestea într-o asemenea formă îneît nimeni nu se simțea vreodată nedreptățit.Ocupîndu-se de probleme politice de cea mai mare importanță, Vladimir Ilici nu se rupea niciodată de treburile curente, era extrem de accesibil și răspundea îndată la sute și mii de chestiuni relativ mărunte. Aceasta ii permitea să fie în permanență la curent cu viața de toate zilele. Vladimir Ilici acorda uneori mai multă importanță rezolvării unei chestiuni aparent mărunte, dar cu caracter practic, decit unei duzini de hotăriri „principiale", care, o dată luate, rămîneau apoi pe hîrtie.Iată cîteva exemple de însărcinări primite de la Vladimir Ilici dintre cele

deoarece specialiștii care lucrează acolo nu au putut pînă acum să se adapteze condițiilor de lucru. E o problemă foarte importantă.— Să se controleze și să se accelereze descongestionarea Moscovei de instituțiile de prisos, mai puțin necesare pentru activitatea organelor centrale și orășenești. Să se restringă departamentele care s-au umflat și s-au extins. Să fie scos din Moscova sau re- strins ca spațiu tot ce e posibil. Să se analizeze activitatea comisiei pentru descongestionarea Moscovei- și să se ia măsuri ca din ea să facă parte exclusiv oameni energici, printre care vreo doi vechi moscovită care să cunoască bine clădirile din Moscova.— Să se înceapă lucrările pregătitoare in vederea organizării consiliului de ex- perți de pe lingă Consiliul Muncii și al Apărării. în primul rînd să se alcătuiască un grup de ingineri și

agronomi absolut conștiincioși și pricepuți in materie. specialiști de seamă, ni o vastă cultură și eu o- rizontul unor oameni de stat, capabili să muncească cu spor în condițiile sovietice.— Să se intensifice activitatea departamentului proiectelor de legi al Co- misariațului poporului pentru justiție, pentru ca toate decretele și hotărîrile să parvină la Consiliul Comisarilor Poporului într-o formă mai finită, mai corespunzătoare și să nu fie rezolvate în pripă.— Să se facă propagandă pentru intrarea muncitorilor în Inspecția muncito- rească-țărănească, singurui mijloc care duce cel mai aproape de scop ; să se ducă lupta împotriva birocrației, să se stabilească o cît mai strînsă legătură cu comisariatele poporului și să se folosească in muncă aparatul lor.— Să se urmărească în mod special și să se contribuie prin toate mijloacele la dezvoltarea comunicațiilor radiotelefonice.— Comandați din America, din Germania și din Anglia literatură despre taylorizare și despre organizarea științifică a muncii. Vă veți ocupa de această problemă.— Veți aranja ca uzina „A.M.O." să fie trecută m întregime grupului de muncitori care au fost în America, în vederea organizării unei producții exemplare de piese auto.— Veți studia problema utilizării motoarelor eoliene pentru luminatul satelor.Am înfățișat această listă de diferite însărcinări pentru a arăta cît de .multilaterală și de variată era munca curentă, cotidiană, a lui Vladimir Ilici. Un număr uriaș de însărcinări și misiuni cu caracter mult mai important, Vladimir Ilici le transmitea direct tovarășilor cu munci de răspundere.
(Din volumul 2 de „A- 
mintiri despre V. I. 
Lenin", Editura politi
că, 1958)

Disciplina socialistă
a muncii

loc de muncă la altul. în raport de ele diferind și drepturile, și obligațiile salariaților. Regulamentelor de ordine interioară le revine rolul ca, in cadrul furnizat de reglementările cu caracter general și principial, să prevadă norme care să dea expresie specificului fiecărei unități.Respectarea disciplinei muncii constituie o obligație pentru toți salaria- țiî, dar modul în care această obligație este îndeplinită poate diferi. în ipoteza în care sarcinile de serviciu sint îndeplinite în cele mai bun.e condiții, persoanele în cauză, obținind realizări deosebite în muncă, pot fi recompensate material sau moral prin acordarea de trepte sau gradații la salariul tarifar, eu reducerea vechimii minime prev -,utc de lege, ori de gratificații. premii și alte recompense materiale, ca și prin acor
CODUL MUNCII (V)Editarea operelor lui lenin în țara noastrăEditarea operelor lui V.I. Lenin în țara noastră iși are începuturile in urmă cu mai bine de șase decenii. Intensificîndu-se îndeosebi după crearea P.C.R., activitatea de traducere, tipărire și popularizare a scrierilor leniniste a constituit, chiar și în condițiile grele ale ilegalității, o preocupare permanentă a partidului nostru, ceea ce a contribuit la procesul de clarificare ideologică din mișcarea noastră muncitorească, de călire revoluționară a militanților comuniști.După 23 August 1944, tipărirea șl răspîndirea operelor lui V.I. Lenin au cunoscut un remarcabil avînt, înscriindu-se în activitatea vastă desfășurată sistematic de Partidul Comunist Român pentru educarea comunistă a oamenilor munci’, pentru înarmarea lor cu ideologia marxist-leninistă. în virtutea acestor preocupări, a fost tipărită în limba română întreaga operă a lui V.I. Lenin : în 1985 s-a încheiat editarea seriei de „Opere" (în 40 de volume, într-un tiraj total de 1 624 000 exemplare), iar în 1970 — anul centenarului nașterii lui Lenin

— a apărut al 55-lea (și ultimul) volum din seria de „Opere complete", intr-un tiraj total de 900 000 exemplare.Vastitatea activității de editare a scrierilor leniniste în România este pregnant ilustrată și de faptul că din 1944 și pînă astăzi au fost tipărite 174 de titluri, cu un tiraj total de 6,5 milioane de exemplare ; cifra include, pe lingă operele în seriile amintite, edițiile (10 la număr) de „Opere alese" în 1, 2 sau 3 volume, precum și cele mai de seamă lucrări apărute separat in colecția „Biblioteca marxist-Ic- ninistă". De pildă, „Imperialismul— stadiul cel mai înalt al capitalismului" a apărut în 7 ediții, însu- mînd 224 000 exemplare ; „Materialism și empiriocriticism" — în 3 ediții și peste 80 000 exemplare ; „Stingismul — boala copilăriei' comunismului" — în 5 ediții, 200 000 exemplare, „Statul și revoluția" — 5 ediții etc.în același timp s-au editat, în sprijinul celor ce studiază în învă- țămîntul de partid și de stat, 26 de culegeri tematice, depășind o ju

mătate de milion de exemplare, intre care : „Despre alianța dintre clasa muncitoare și țărănime". „Despre construcția de partid", „Despre cultură și artă", „Despre presă", „Despre tineret", „Despre România", „Despre mișcarea muncitorească și comunistă internațională".S-au impus, ca o bogată prezență, cititorilor de toate categoriile sociale și de toate vîrstele din țara noastră lucrări evocînd personalitatea și activitatea marelui conducător al proletariatului. Amintim, dintre ele : „Lenin — scurtă expunere a vieții și activității sale", „Amintiri despre Lenin" (2 volume), „Lenin și partidul" (traducere după N.K. Krupskaia) și altele.Vasta activitate de editare a operelor lui Lenin în țara noastră este o expresie semnificativă a atenției deosebite acordate de P.C.R., în cadrul programului de educație comunistă, înarmării membrilor de partid, a maselor largi ale poporului cu învățătura marxist-leninistă, în vederea aplicării ei creatoare potrivit condițiilor specifice României.
____________ J

Importanța deosebită a disciplinei muncii in actuala etapă de dezvoltare a societății noastre a fost subliniată în cuprinsul a numeroase documente de partid și de stat. însuși secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, preciza. în cuvintarea de deschidere la Congresul al X-lea al P.C.R.. că „e- dificarea socialismului și comunismului cere muncă, ordine, disciplină. răspundere".Obligația de a respecta disciplina muncii este o obligație de sinteză, ea împlicind respectarea tuturor obligațiilor de serviciu. în limbaj uzual, disciplinat este acel salariat care-și Îndeplinește conștiincios obligațiile ce-i revin pe linie de serviciu, încălcarea fie chiar și a uneia singure dintre ele constituind o dovadă de indisciplină. Este tocmai ce are in vedere legiuitorul cind trece în revistă — în mod foarte general — obligațiile ce revin persoanelor încadrate în muncă. Se arată astfel că acestea au datoria de a realiza întocmai și la timp obligațiile ce le revin la locurile lor de muncă, de a acționa in mod conștiincios pentru sporirea eficienței și îmbunătățirea calității produselor, pentru realizarea obligațiilor care decurg din contractele colective și individuale de muncă, regulamentele de organizare și funcționare a unităților, regulamentele de ordine interioară, precum și din dispozițiile primite din partea conducătorilor de unități și a șefilor ierarhici. Pe această cale se determină obiectul disciplinei muncii, a- dică ceea ce se cere a fi respectat.în continuare, sînt precizate obligațiile organelor de conducere și ale organelor de conducere colectivă ale unităților socialiste pe linia asigurării disciplinei. Astfel, organele de conducere au obligația de a asigura organizarea la un nivel corespunzător a producției și a muncii, a preveni abaterile de Ia ordinea și disciplina muncii, iar organele de conducere colectivă, împreună cu comitetele sindicatelor, trebuie să elaboreze regulamente de ordine interioară prin care să stabilească obligațiile salaria- ților, precum și măsurile ce se impun in vederea asigurării disciplinei in muncă. Necesitatea elaborării unor regulamente de ordine interioară în fiecare unitate se explică prin faptul că, se știe, condițiile concrete de muncă diferă de la un domeniu de activitate la altul și chiar de Ia un

darea de ordine și medalii, titluri de onoare, diplome de onoare, insigne, titluri distinctive sau prin înscrierea în cartea de onoare, tabloul de onoare. evidențierea in muncă, mulțumire verbală sau in scris.Rolul acestor stimulente este deosebit de important, ele contribuind la cointeresarea oamenilor muncii, atît a celor recompensați care-și văd în acest mod recunoscute meritele, cît și a celorlalți care vor căuta să-și îmbunătățească activitatea pentru ca. la rîndul lor, să dobîndească asemenea recompense. Desigur însă că în rîndul marii mase de oameni ai muncii care lucrează conștiincios apar și fenomene de excepție, se produc încălcări ale disciplinei muncii, încălcări care constituie abateri disciplinare.. Abaterea disciplinară constă în încălcarea cu vinovăție de către cel încadrat în muncă — indiferent de funcția sau postul pe care îl ocupă — a obligațiilor sale, inclusiv a normelor de comportare. Ea constituie temeiul răspunderii disciplinare. Nimeni nu poate fi tras la răspundere disciplinară decit dacă a săvîrșit o abatere disciplinară.Tragerea la răspundere disciplinară se concretizează în aplicarea de sancțiuni pe care Codul pnuncii Ie ehu- meră in ordinea gravității lor înce- pînd cu cea mai ușoară și terminînd cu cea mai aspră.Pentru săvîrșirea unei abateri dis

ciplinare un salariat poate fi sancționat cu : mustrare, avertisment, retragerea uneia sau mai multor gradații sau trepte de salarizare pe o perioadă de 1—3 luni sau, în cazul celor încadrați cu salariul Ia nivelul de bază, cu diminuarea acestuia cu 5—19 Ia sută pe aceeași perioadă ; reducerea salariului și reducerea indemnizației de conducere, pe durata de 1—3 luni, cu 5—10 Ia sută ; retrogradarea în funcție sau in categorie — in cadrul aceleiași profesii — pe durata de 1—3 luni : desfacerea disciplinară a contractului de muncă.Trebuie subliniat că această enumerare are caracter limitativ. Cu alte cuvinte, sancțiunile enumerate sint singurele sancțiuni care pot fi aplicate pentru săvîrșirea unei abateri disciplinare, aplicarea oricărei alte sancțiuni neprevăzute de lege constituind un act vădit ilegal. Prevederea in mod expres și limitativ a sancțiunilor disciplinare ce pot fi a- plicate constituie o măsură de protecție a salariatului, pus în acest mod la adăpost de eventualele abuzuri.Legiuitorul nostru a rezervat un rol deosebit de important în asigurarea disciplinei muncii colectivului de salariați de la locul de muncă, acesta puțind lua în dezbatere abaterea săvîrșită și să ceară conducerii unității aplicarea de sancțiuni disciplinare care pot merge pînă la desfacerea contractului de muncă. Dreptul de a aplica sancțiuni disciplinare este recunoscut organului de conducere colectivă — sau. după caz, conducătorului unității ori compartimentului de muncă — în condițiile legii.Salariatul sancționat are posibilitatea, în cazul în care se consideră nedreptățit, să depună contestație împotriva sancțiunii disciplinare, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei prin care i-a fost a- plicată sancțiunea.în aplicarea lor, prevederile pe care le-am trecut în mod succint în revistă se întregesc cu o serie de alte dispoziții cuprinse în legi speciale, dintre care în primul rînd trebuie menționată legea nr. 1 din 27 martie 1970 privind organizarea și disciplina muncii în unitățile socialiste de stat, deoarece Codul muncii, ca lege generală, nu și-a propus și nici nu putea să asigure o reglementare exhaustivă a unui domeniu atît de vast cum este răspunderea disciplinară.
Șerban Viorel STĂNOIU
Institutul de cercetări juridice

Unsprezece 
inculpați 

și un martor
Cunoaștem noi pe cineva care, dacă a fost acolo, în sala tixită de lume, a stat într-un colț și și-a făcut cu limba semne magice în cerul gurii. Abia cînd a auzit sentința, respectivul a răsuflat ușurat. Pe lingă ce trecuse el, pe lingă ce trecuse !...La primul termen fixat pentru judecarea dosarului nr. 2685/1972 s-au prezentat la Tribunalul județean Cluj toți in- culpații și martorii — cu excepția unuia. La termenul următor a depus mărturie ți absentul de prima dată : V. B. Apoi, instanța a fixat un ultim termen și s-a deplasat pentru încheierea procesului la fața locului. Acolo, în secția de tabletaj de la fabrica „Terapia", în timp ce zeci de ochi mînioși priveau către cei unsprezece Inculpați din boxă, în timp ce în sală răsuna cuvîntul sever al acuzatorului, In timp ce urechile tuturor ascultau parantezele largi și bine deschise de procuror despre caracterul inalienabil al avutului obștesc și despre datoria fiecăruia de a-1 apăra, atunci și acolo spuneau oamenii că l-au văzut pe V. B. scuipîndu-și In sîn. E de înțeles. îl despărțeau de boxă doar trei pași și două pungi.Cum a scăpat V. B. de „calitatea" de

inculpat ? Sînt vreo trei ani de atunci. Exista un șofer la întreprinderea pentru industrializarea cărnii din localitate, numit Moria Grigore Popa. în toamna anului 1969, lui H.G.P. i-a trecut prin cap un gind delirant. Ce credeți că a ticluit el, între două pene de cauciuc ? Nici mai mult, nici mai puțin decît o mare afacere cu... stupefiante. Visa H.G.P., salutîndu-se politicos cu milițienii de pe drumurile publice, că se afla la capătul unei vaste rețele pentru traficarea drogurilor. Și-a dat ușor seama că nu va avea clienți în țară. Dar, băiat citit cum era, gindurile lui au zburat către Mafia, dacă nu spre cea adevărată, fie și către niște măfiuțe mai mici, ai căror membri să circule cu Eiat-650. Ca să intre in contact cu ei, șoferul mafios a apelat la fermecătoarea Letiția Feldurean, profesoară de desen intr-o comună din județul Bistrița-Nă- săud, renumită nu atît pentru operele ei de artă, cit pentru faptul că iși căuta „modelele" printre turiștii extravaganți. L. F. a bătut imediat palma și a scos, din pămînt din iarbă verde, un călător străin dispus să cumpere opiacee de la sursă, adică de la... Cluj.Lipsea un singur „amănunt". Ați ghicit : drogul. Tocmai această problemă 1 s-a părut lui II. G. Popa mai simplă. Avea el un prieten, merceolog la fabrica de medicamente „Terapia". Era chiar V. B., martorul speriat de mai tîrziu. Boss-ul i-a spus pe șleau despre ce este vorba. Dar, spre surprinderea lui. V. B. nu s-a arătat deloc entuziasmat. Ba, chiar a dirdîit nițel de frică, reflexele de spaimă funcționindu-i, se pare, perfect. V. B. n-a zis însă un „nu" răspicat. A tot întors-o, ba că e riscant, ba că el n-are tangențe cu secția respectivă, ba cir, ba mir, pină ce H. G. Popa i-a băgat 2 000 de lei in buzunar. Cota parte ce i-ar fi revenit lui V. B. pentru un kilogram de

substanță aotivă, a cincea parte din suma oferită de străin, adică 10 000 de lei. Preț fix, atît pentru codeină, cît și pentru morfină.După cîteva aminări, inevitabile, V. B. l-a anunțat pe Popa că a procurat stupefiantele. S-au întilnit în' mare taină și plăcută i-a fost surpriza lui Popa cind a văzut că V. B. adunase nu unul, ci două kilograme. Unul „așa" și unul „așa". Două pungi din material plastic cu miraculoasele și periculoasele substanțe, una cu o pulbere leit codeină, alta cu o substanță v cristalizată, leit morfină. Bine camuflate, ' cu măsuri de precauție extreme, cele două pungi au ajuns in custodia profesoarei de desen. Aici a venit străinul, le-a privit, le-a pipăit, le-a mirosit, s-a arătat mulțumit, dar, pentru mai multă siguranță, a luat două probe și le-a trimis in țara lui Îndepărtată. A fugit val-vîrtej cu probele un alt străin rămas în umbră pînă a- tunci, pe care se pare că nu-1 cunoștea nici Letiția F. Omul din umbră a înfruntat distanțele, a luptat cu somnul, a înșelat vigilența controalelor, s-a ferit de concurența altor bande, s-a strecurat, s-a zbătut, a riscat, pină ce probele au intrat pe filieră. Din mină în mină, cu infinite precauții, ele au ajuns la marele boss și din palma acestuia în cea a chimistului atotputernic. Chimistul a picurat ce știa el, a privit, a clipit, s-a mai uitat o dată și a ridicat din umăr derutat. Substanțele „halucinogene" aveau puritate maximă, dar nu-și trădau sorgintea și nici gradul de toxicitate. Au fost necesare mai multe analize pină ce chimistul s-a dumirit. „Codeină" era praf de amidon, iar „morfina" — sodă de uz casnic, ambele cumpărate de V. B. de la alimentara din colț.Iată care au fost cele două pungi ce l-au salvat pe V. B. să apară mai tirziu în boxă. Străinii s-au liniștit și ei in ce

privește posibilitățile de a transforma Clujul în sursă de droguri. Nu la fel de înțelept s-a dovedit I-Ioria Grigore Hopa. Ei și-a schimbat numai tactica : s-a decis să caute mai intîi marfa și după aceea cumpărătorii. Pentru marfă, în locul lui V. B. care procura „stupefiante" cu coșul, de la autoservire. H. G. P. a intrat în legătură cu un alt individ, mai „curajos", care lucra chiar în secția de opiacee a amintitei fabrici : loan Musca. .Acceptînd tîrgul, I. M. fura cîteva grame din uscător în timpul pauzelor de masă, le strîngea intr-o pungă ascunsă in lăcașul hidrantului de incendii, de aici transporta punga cu coșul de gunoi, și tot așa pe traseul gunoiului pînă la ieșirea din fabrică. Cum, din fericire, nu s-a produs nici un incendiu ca să fie nevoie de hidrant, dar. din nefericire, nici paznicii n-au deschis ochii și nici conducerea întreprinderii n-a asigurat securitatea uscătoarelor, Musca a reușit să care cu gunoiul 1.870 kg codeină și 0.202 kg morfină. între timp. Popa căuta cumpărători. Fără succes. Halucinogenele au stat acasă la el pînă în ziua de 29 august 1972, cind H. G. P. a găsit un amator, care a luat și el două probe, pe care le-a depus direct pe biroul ofițerului de serviciu de la miliție.Cu cercetările ce au urmat, s-a consta- tar că, pe filiera gunoiului, mai exista o bandă, mult mai mare, care scotea alcool extra, de 96°. Produsul era plasat, printr-o femeie de serviciu de la cinematograful „Steaua roșie", la „chimistul" unui bufet rural. Acesta, Ioan Pavel, il tripla, in rachiu alb.Așa s-a făcut că lotul de inculpați era compus din unsprezece persoane. Al doisprezecelea. gata-gata să alunece, a știut în ultima clipă să rămînă la cumpărăturile lui. Desigur că V. B. nu s-a purtat ca un om intransigent. El tot s-a abătut de la corectitudine, fie și numai cu gîndul. Dar,

încercind panta necinstei, i-a întrevăzut mocirla. în lipsă de mai multă fermitate a caracterului, cazul lui V. B. poate constitui și el o învățătură de minte. Un fel de parafrazare ad-hoc a proverbului : teama e rușinoasă, dar e sănătoasă.
Pe adresa 
„instanței"

Am primit o adresă de la Direcția instanțelor civile din Ministerul Justiției, în urma articolului „Cum a fost clocit un prejudiciu cu ouă", publicat la această rubrică, sîntem informați că punctul nostru de vedere, prin care ceream o mai sporită exigență, a fost întemeiat : „din verificarea dosarului s-a constatat că faptele sînt mult mai grave, iar prejudiciul nu a fost bine stabilit ; in același timp, nu au fost cercetate toate cauzele care l-au determinat și persoanele care se fac vinovate. în consecință, s-a declarat recurs extraordinar în defavoarea inculpatului, iar dosarul a fost trimis Tribunalului Suprem, cerindu-se casarea hotăririlor cu trimitere la procuratură pentru completarea urmăririi penale. în vederea stabilirii prejudiciului, a persoanelor care au stabilit faptele, precum și pentru corecta calificare a acestora".Este vorba de Gheorghe Mălaimare, inculpatul dosarului nr. 820/972 al Tribunalului județean Vaslui.
Sergiu ANDON

ÎN JUDEȚUL OLT

S-a încheiat 
electrificarea satelorSLATINA (corespondentul „Scîn- teii", Emilian Rouă). — In preajma Conferinței organizației județene de partid Olt, constructorii și montorii din cadrul lotului Slatina al I.R.E. Argeș anunță un nou și important succes : racordarea ultimului sat dini județul Olt la sistemul energetic național. Ultimele localități unde a pătruns curentul electric sînt satele Ioanicești, Lăunele, Stănuleasa din comuna Sîmbureș’ti, Milcov și Pri- seaca. în acest fel, Oltul este al 14- lea județ din țară unde s-a încheiat electrificarea satelor. Iată, d« altfel, cîteva cifre semnificative :• De la 46 sate electrificate. clt« existau în 1960, s-a ajuns la 378.• Lungimea rețelelor din satele județului Olb numără în prezent 2 500 km.• La 31 decembrie 1972 existau în satele județului 63 687 gospodării țărănești care beneficiau și beneficiază de multiplele avantaje ale e- nergiei electrice ;• Prin folosirea judicioasă a u- nor resurse materiale locale șl, mai ales, printr-o masivă participare cetățenească voluntară la efectuarea lucrărilor necalificate de electrificare a localităților rurale s-au realizat importante economii. Numai la electrificarea comunei Priseaca, de pildă. s-au economisit peste 500 000 lei față de prețul din deviz.• în acest an, pentru ca lumina electrică să pătrundă în fiecare casă din localitățile județului Olt se vor executa lucrări de extindere a rețelei electrice în peste 100 de sate.

BĂIEȚII 
ROTARULUI
(Urmare din pag. I)de la virsta cea mai fragedă. Cînd al o problemă, cui să ceri ajutorul î Unui frate despre care știi ce poate. Dacă ai nevoie de aparate electrice, îl ai pe Niculae ; dacă iți trebuie o lucrare de lăcătușerie, este Gheorghe aici. Cel mai bun și mai matur sfat în orice problemă il poți primi1 de la Dumitru".Șase frați, șase vocații, șase meserii, șase oameni adevărați, realizați! in aceeași întreprindere, pe un principiu educativ, reunind intuiția șt experiența unui tată înțelept cu sensul unei vieți noi, în plină epocă; de industrializare socialistă a țării.L-am cunoscut pe rotarul Gheorghe Berlea la el acasă, in mijlocul nepoților. Scund, pietros, cumpănit la vorbă, cu mîinile muncite, de lucrător, de minuitor de unealtă grea. „Eu am avut o meserie importantă, o mie sau o mie cinci sute de ani omenirea a mers pe roți ca ale mele. Brațele noastre, ale rotarilor, au împins lumea înainte, de la roata din trunchiul tăiat la mijloc, pină la cea cu spițe subțiri și cămașă de fier. Am știut întotdeauna că omul este numai ceea ce face, asta le-ani spus și copiilor mei. Am fost pentru meserie, am vrut să fie oameni adevărați. După aceea puteau să facă orice, eram sigur de ei, de faptul că n-o să-și mai piardă firea in fața lumii celei mari. Mă bucur acuma de ceea ce au izbutit să facă. Uite, mă duc din cind in cînd pe la șantierul fabricii lui Ion și mă învirt nițel, îmi umflu pieptul de min- drie. Fiul meu este inginer și director, dar sînt sigur că le-a făcut pe toate datorită felului cum și-a învățat meseria, educației căpătate la școala de mecanizare agricolă. A- colo a învățat să fie practic, de a- colo știe tot ce trebuie să facă un om în viață. Ca inginer a primit carte mai multă, ca om a crescut din meserie. Meseria mea s-a sfirșit, au apărut mașinile care fac roți mai bune, trăim in vremea mecanicii și de aceea copiii mei lucrează cu toții in fabrică, in lumea fierului. Viața lor are însă același înțeles : omul este capabil și trebuie să facă ceva in jurul lui, el poate minui unealta. Numai meseria te învață asta, numai ea te face serios și-ți dă adevărata bucurie de viață".In casa rotarului Berlea din Bîrlad au crescut de fapt opt copii. Pe lingă cei șase băieți, mai are dou \ fete. Cea mai mică este elevă In clasa a X-a de liceu. „Ea învață acuma meseria in liceu. Știe să gț tească, să coasă, este foarte bine". I-am cunoscut, pe rînd, pe fiecare din copiii săi și am avut revelația unui univers uman plin de complexitate, a unei înțelepciuni adinei și fără de moarte, care le-a călăuzit pașii. Rotarul Berlea, cu filozofia lui simplă și cuceritoare, a privit lumea și a înțeles rosturi mari, pe care a căutat apoi să le realizeze în educația fiilor săi. A știut că munca este totul, că izvorul binelui se află în muncă și n-a admis nici o abatere de la principiul său. Succesul celor opt copii este îndreptățirea unei vieți întregi, verificarea convingerilor sale și a încrederii în brățara scumpă a meseriei. El a intilnit pe această cale însăși direcția de evoluție a țării, s-a confundat cu o viață mai amplă, cu „rostul devenirii în patrie", cum spune poetul. Fabrica de rulmenți a fost cadrul de desfășurare a unei pedagogii e- xemplare, creind posibilitatea de existență adevărată a unor oameni neobișnuiți, între care se află la loc de cinste și frații Berlea. Hotărî- toare au fost, pînă la urmă, experiența lor socială, atmosfera de creație și realizare a tuturor posibilităților care guvernează viața noastră publică. Ne-am oprit, desigur, mai mult asupra unor aspecte legate de capitalul moral, de climatul educațional din casa părintească — factori cu o pondere însemnată în procesul de constituire a unei personalități. Nu rareori se întimplă să a- flăm despre familii lipsite de bucuria dragostei filiale, a respectului datorat părinților, in căutarea celei mai bune soluții educaționale. Este greu să dai sugestii in probleme delicate, cum sint acelea privitoare la formarea oamenilor, insă cazuri ca cel al fraților Berlea au încărcătura convingătoare a realității și pot constitui prilejul unor meditații fructuoase. O veche vorbă românească insistă asupra importanței celor „șapte ani de-acasă", afirmind că lipsa lor nu poate fi suplinită cu nimic. Valoarea Înțelepciunii populare a fost adeseori verificată de situații cind absența unei structuri morale formate în familie a dus la prăbușirea unor destine. După cum, stringența etică și austeritatea unor familii ca cea a rotarului Berlea, reușita copiilor săi probează că e bine să pășești cu dreptul în viață.

)
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1973—AN DE VlRF
AL INVESTIȚIILOR

ÎN. INDUSTRIA CHIMICĂ
Finalizarea la termen—o sarcină economică majoră

Al treilea an al cincinalului constituie anul de virf pentru activitatea de Investiții din industria chimică. în acest an urmează să fie date in exploatare 160 noi capacități productive, reprezentind peste o treime din numărul total al obiectivelor de investiții ale chimiei din cincinal. Nu intimplător, deci, se apreciază că înfăptuirea exemplară a sarcinilor planului de investiții din 1973 deschide o amplă perspectivă îndeplinirii programului de dezvoltare a chimiei românești in intregul cincinal, contribuie Ia atingerea nivelurilor înalte de producție stabilite, determinate de cerințele majore ale valorificării superioare a resurselor naturale ale țării, de necesitățile sporite pentru produse chimice ale tuturor ramurilor economiei naționale, de specializarea pe o serie de produse mult solicitate pe piața internațională. Ca atare, respectarea termenelor de punere în funcțiune a tuturor obiectivelor și capacităților prevăzute să fie integrate int.'ircuitul economiei in acest an și — acolo unde este posibil — devansarea acestor termene reprezintă un imperativ economic major, o sarcină de complexitate deosebită și mare răspundere.Mai întîi, care este punctul de vedere al titularului de investiții ’
— Coordonăm, sprijinim și răspundem direct de activitatea fiecărui șantier — apreciază ing. Gheorghe CARANFIL, adjunct al ministrului industriei chimice.

— Care tint problemele ma
jore ridicate de îndeplinirea e- 
xemplară a planului de investi
ții, aflate in atenția conducerii 
ministerului, și in ce măsură re
zolvarea lor, la această oră, per
mite desfășurarea unei activități 
susținute pe șantiere ?— Trăsătura de bază a planului de investiții din acest an, conferită de numărul foarte mare al capacităților productive prevăzute să fie date in exploatare, ne-a determinat să abordăm cu prioritate, din vreme, problemele care condiționează realizarea integrală a programului de punere in funcțiune a acestora. Este vorba, in primul rind, de predarea grabnică către șantiere a tuturor proiectelor de execuție. La sfîrșitul anului trecut, documentația era elaborată în proporție de 92,5 la sută. în_ urma măsurilor stabilite, împreună cu institutele de proiectare ale chimiei, au fost create condiții certe pentru încheierea definitivă a procesului de proiectare în cursul acestui trimestru.Atenția principală o acordăm insă procurării integrale a echipamentelor si utilajelor tehnologice din țară și import, în strînsă corelare cu graficele de montaj. La cele aproape 40 mii de tone de utilaje planificate să fie livrate pe șantiere se adaugă alte citeva mii de tone, restante din anul 1972. Din cauză că unii dintre furnizorii noștri principali, printre care Uzina de utilaj chimic din Ploiești, uzinele „Grivița roșie", „Vulcan" și U.M.U.C. din București nu și-au onorat în întregime obligațiile contractuale ce le reveneau, pe o serie de șantiere importante ritmul de montaj a fost scăzut și, în anumite cazuri, nu a fost posibilă respectarea termenelor de punere în funcțiune a unor capacități și noi obiective. In sfirșit, n-am omis din cadrul preocupărilor noastre măsurile menite să asigure intensificarea ritmului de execuție și montaj și pregătirea cadrelor care vor exploata noile instalații. A devenit o practică curentă ca pe cele mai importante platforme ale chimiei : Pitești, Săvinești, Vîl- cea. Iași ș.a. beneficiarii să participe direct, alături de constructori, la montajul noilor instalații.

— Vă rugăm să vă opriți mai 
pe larg asupra problemei utila
jelor tehnologice. Cum se acțio
nează pentru evitarea, in acest 
an, a neajunsurilor intimpinate 
la punerea in funcțiune a nume
roase investiții în 1972 ?— După plenara din noiembrie trecut s-a stabilit un contact mai eficient cu construcția de mașini. Măsurile elaborate și termenele de livrare stabilite ne dau garanția că vom putea realiza. în bune condiții, programul de punere în funcțiune din acest an. Ce vreau să subliniez este importanța deosebită a îndeplinirii punct cu punct a acestor prevederi, întrucit nu dispunem de rezerve de timp. Orice depășire a datelor de li

vrare fixate poate compromite respectarea termenelor de dare în exploatare la o serie de capacități.
— Și industria chimică este 

datoare la acest capitol...— Este adevărat, o parte din greutățile intimpinate in procurarea utilajelor, mă refer la cele din import, se datoresc beneficiarilor și titularului de investiții. Pentru înlăturarea operativă a acestui neajuns, încă de
(I) TIWLARUL DE INVESIITII

1

la sfîrșitul anului trecut a fost inițiată o acțiune amplă vizînd impulsionarea încheierii contractelor la e- chipamentele din import, prin „Rom- chim" și celelalte întreprinderi de comerț exterior. Urmărim, decadal, modul in care sînt perfectate ultimele contracte. Rezultatele obținute, pînă în prezent, pot fi considerate satisfăcătoare și. în cel mai scurt timp, șantierele vor primi intregul necesar de mașini și utilaje. Pe alt plan, ministerul a organizat, in uzinele și atelierele proprii, realizarea a circa 30 la sută din necesarul de utilaje pentru acest an.
— Restanțele din anul trecut, 

la o serie de sortimente aflate 
in producția curentă a chimiei, 
au fost generate de faptul că o 
serie de unități noi n-au intrat 
in funcțiune la termenele stabi
lite. Se impun, deci, măsuri ho- 
tărite pentru recuperarea rapi
dă a acestor restanțe. Concret, 
ce se întreprinde in acest do
meniu ?— Pentru diminuarea efectelor negative, determinate de lipsa unor produse, a contribuției unor obiective la satisfacerea anumitor cerințe ale economiei naționale am stabilit, îm

preună cu unitățile Ministerului Construcțiilor Industriale, pentru fiecare caz în parte, programe de măsuri privind montarea în ritm accelerat a utilajelor restante. La toate aceste obiective, beneficiarii participă intens la încheierea montajului, preluind, acolo unde este posibil, montarea unor părți întregi de instalații. In paralel, pe măsură ce montajul avansează, instalațiile sînt preluate și pregătite in vederea începerii probelor tehnologice, urmind ca, pe baza experienței acumulate la executarea altor instalații similare, să fie intensificat ritmul de desfășurare a acestor probe. Din minister au fost detașați specialiști pentru fiecare din aceste obiective ce trebuie puse în funcțiune, care coordonează la fața locului modul în care se desfășoară întreaga activitate premergătoare dării lor in exploatare, intervenind o- perativ pentru lichidarea greutăților ce se pot ivi. Modul cum se desfășoară bătălia pentru recuperarea restanțelor din anul 1972 ne dă convingerea că, in cel mai scurt timp, obiectivele restante se vor integra, cu întreaga lor capacitate, în circuitul economiei naționale.
— Considerați că actualul sta

diu de pregătire a planului din 
acest an este cel optim ? Există 
posibilități de intensificare a rit
mului de execuție încă neabor
date ?— Aceste probleme ne preocupă în cel mai înalt grad. Deși prevederile planului din acest an sînt deosebit de mobilizatoare, totuși ele nu reflectă pe deplin posibilitățile noastre. Volumul de lucrări pentru 1973 a fost stabilit in strictă dependență cu volumul de utilaje care a putut fi asigurat pînă acum. în prezent se află în curs de definitivare, cu unitățile noastre și construcția de mașini, o serie de planuri de măsuri care vizează mărirea volumului de utilaje ce vor fi livrate șantierelor in acest an. De asemenea, pe fiecare șantier se efectuează analize amănunțite, cu participarea tuturor factorilor interesați, in vederea depistării unor noi căi de accelerare a ritmului de execuție. Măsurile pe care le avem în vedere, pe o serie de șantiere, ne vor permite să reducem termenele planificate pentru intrarea în funcțiune la o serie de instalații — ceea ce este în favoarea economiei și garantează îndeplinirea integrală a planului de investiții al industriei chimice în cel de-al treilea an al cincinalului.

(Intr-un număr viitor al ziarului 
nostru vom prezenta opiniile proiec- 
tanților și ale furnizorilor de utilaje 
tehnologice pentru industria chi
mică).

Interviu realizat de
ing. Cristian ANTONESCU

Utilaie de mare randament și tehnicitate in secția de filatură cardată la 
fabrica sibiană „Dumbrava"

ACORDUL
GLOBALcriterii de aplicare, metode de calcul, rezultate

Cooperativele agricole din județul Dîmbovița au 2 890 ha livezi pe rod. Anul trecut, planul la producția de fructe nu a fost îndeplinit decit in proporție de 90 la sută. Desigur, condițiile naturale nefavorabile — înghețuri tîrzii, umiditate ridicată — au influențat în oarecare măsură producția de fructe. Totuși, numeroase exemple vin să demonstreze că se puteau obține recolte mult mai mari. Pe cele 1 100 ha cu livezi, unde s-a lucrat în acord global, producțiile au fost mai mari și de calitate superioară decit pe celelalte terenuri.Experiența cooperativei agricole din Mănești dovedește convingător avantajele aplicării acordului global in pomicultură. Cooperativa are o fermă pomicolă cu 12 ha plantație intensivă de pomi. Anul trecut s-a obținut o producție de 900 tone de fructe, față de 469 tone cit se planificase. „Calitatea lucrărilor de întreținere a influențat în mod hotări- tor nivelul recoltei — ne spunea ing. Marin Ciutacu. șeful fermei pomicole. A fost al doilea an de a- plicare a acordului global. Oamenii, cunoscind avantajele de care beneficiază dacă obțin producții mari, s-au străduit să execute lucrările la timp și fără greșeală". Cum s-a procedat practic pentru aplicarea acordului global ?Terenul a fost repartizat celor 4 echipe și, în cadrul acestora, pe familii. Se știe că efectul lucrărilor de îngrijire la pomi se resimte mai mulți ani la rind asupra producției de fructe. De aceea, deși angajamentul între consiliul de conducere și cooperatori se încheie pentru un singur an, celor care lucrează în a- cord global li se repartizează terenul cu pomii respectivi pentru mai

Fabrica de ciment din Fieni este supusa unui amplu proces de dezvoltare și modernizare. 
O nouă linie tehnologică de fabricare a cimentului, care va fi complet automatizată, se află 
în plină construcție. O dată cu darea în exploatare a acestei importante capacități, eve
niment care va avea loc peste scurt timp, producția fabricii se va dubla față de nivelul 

atins în anul trecut

CONTRASTE
Exemplul hirciogului

n-are valabilitateLa Combinatul chimic din Craiova, menținerea în permanență a unor imobilizări de valori stocuri ve, la un nivel de 25— 45 milioane lei, a făcut ca unitatea să înregistreze credite nuale pentru plătit dobînzi zatoare numai nul trecut de pe 5 milioane tuația nu a mai fericit nici în a- nul 1973. La 1 ianuarie a.c. combinatul avea în stoc o cantitate de dolomită ce-i ajunge pentru cel puțin trei trimestre. De asemenea, valoarea materialelor disponibile și fără oonsum în ultimul an, cum sint cărămizi refractare și de siliciu, saci de tilenă și textili, teriale chimice, dică la peste 2 oane lei. Din te, această stare lucruri nu este singu

materiale in supranormati-
a-care a penali- în a- aproa- lei. Si- început

polie- ma- se ri- mili- păca- de

lară. Grupul de uzine de aparataj și mașini electrice din Craiova a plătit dobînzi penalizatoare ce se ridică la aproape 6 milioane lei, Uzina mașini agricole — proape 1 milion unitățile peste 1 milion lei și lista nu aici. Ca prumuturilor anormale determinate de imobilizarea mijloacelor circulante in stocuri supranormative, întreprinderile din Craiova au grevat prețul de cost al produselor in anul trecut, prin plata de dobînzi penalizatoare, in sumă de circa 16 milioane lei. Oare și in 1973 se va continua cu a- cest procedeu ? Și dacă da, din al cui buzunar se vor plăti ? Deprinderile hirciogu- lui nu-s bune de luat ca exemplu — hîrcio- gul nu plătește do- binzi penalizatoare.

de a- lei, comerciale —se oprește urmare a im-

Decit Bivolari
LA S.M.A. ȘTEFĂNEȘTI - ILFOV

Initiative prețioase pentro
REPARAREA IRACTOARELIR
$1 MAȘINILOR AGRICOLEStațiunile pentru mecanizarea agriculturii din județul Ilfov sînt dotate cu 5 000 de tractoare, tot atîtea pluguri și grape și alte numeroase mașini și utilaje agricole. Preocuparea mecanizatorilor și specialiștilor din S.M.A. este de a reduce cheltuielile de reparații prin confecționarea și re- condițiortarea unui număr cit mai mare de piese și subansambluri pentru prelungirea duratei de funcționare a tractoarelor și mașinilor agricole. în această direcție au apărut numeroase inițiative valoroase. In vederea cunoașterii și răspindirii lor, recent, la S.M.A. Ștefănești a avut loc un schimb de experiență.Alegerea acestei stațiuni nu s-a făcut intimplător. Mecanizatorii și specialiștii de Ia S.M.A. Ștefănești au o experiență bogată în organizarea reparațiilor. Argintim citeva din inițiativele lor : au fost concepute și executate instalații pentru reparat, încărcat și format baterii de acumulator, de vulcanizat camere și anvelope pentru tractor ; de asemenea, se recondiționează fuzete de tractor, brăzdare de la se- mănătorile SU-29 și SPC-6. In atelierul propriu se recondiționează conductele de presiune de la pompele de injecție, furtunurile de la ridicătorul hidraulic etc. In trecut, majoritatea acestor piese erau înlocuite Ia prima uzură, ceea ce constituia o mare cheltuială. Pe lingă faptul că piesele respective erau foarte scumpe, se găseau greu.Tot în atelierul propriu se confecționează bucșe din fontă, material plastic și bronz, garnituri de' cauciuc și alte repere necesare la repararea tractoarelor și celorlalte utilaje agricole. Activitatea atelierului a fost lărgită, incit, pe lingă repararea tractoarelor și mașinilor agricole proprii, se produc diferite utilaje necesare unităților agricole : cuibare pentru complexele, avicole, zdrobitor pentru știuleții de porumb, cernător pentru bucătăriile fura

jere și alte confecții metalice. O seamă de utilaje au fost adaptate și la alte lucrări în afara celor indicate în prospecte. Astfel, mașina M.P.R.-5 a fost adaptată și pentru plantat butași în poziție orizontală. Pe cultivatorul CPS-6 s-a montat o instalație de administrat îngrășăminte chimice, iar plugul subsolier (tip cârtiță) a fost a- daptat și pentru incorporarea in sol a pietrișului necesar la canalele de desecări.Cum au fost cu putință asemenea realizări ? Participanții la schimbul de experiență au primit răspuns la această întrebare vizitînd atelierul de reparații. Atelierul are o capacitate de 100 tractoare și se lucrează în flux continuu la 20 de posturi specializate. Printr-o bună organizare a muncii s-a realizat un venit de 120 000 lei pe muncitor. Numai din lucrările executate la terți, care reprezintă 17 la sută din planul pe anul trecut, s-au realizat venituri de peste un milion de lei. Ca urmare a prelungirii duratei de funcționare a tractoarelor și mașinilor agricole, prin remedierea operativă a defecțiunilor din timpul lucrului și prin gospodărirea cu chibzuință a fondurilor bănești, anul trecut atelierul de reparații a contribuit la realizarea planului de venituri pe ansamblul S.M.A. cu 53 de zile înainte de termen.Fiind vorba de un schimb de experiență, reprezentanții altor stațiuni au prezentat rezultatele lor în ce privește reparațiile. La S.M.A. Anghelești și Giurgiu, de pildă, există o bună experiență în ce privește repararea utilajelor în flux continuu și prelungirea duratei de funcționare a tractoarelor și utilajelor.Participanții s-au înapoiat în unități cu numeroase cunoștințe noi, care e de dorit să fie aplicate cit mai grabnic în practică, astfel ca toate utilajele agricole șă fie pregătite in timpul cel mai scurt pentru lucrările agricole de primăvară.
Fierea CEAUȘESCU

mai bineCooperativa agricolă din Bivolari, județul Iași, are 3 iazuri în suprafață de 54,5 hectare, aflate pe Valea lui Traian, denumită acum Valea Eleșteelor. Ferma piscicolă și-a cheiat activitatea anul trecut bilanț bogat, arată cifrele. 1971 producția hectar a fost kg pește, ceea ce a a- dus cooperativei un beneficiu de 3 520 lei la hectar, în 1972 producția s-a ridicat la 2 430 kg pește la hectar, cu un beneficiu de 6 422 lei la hectar. Cooperativa agricolă a livrat pește pentru a- provizionarea orașului Iași și, părțit pentru muncă pește

în- pe unce încu Iată Dacă medie lade 2 350

totodată, a im- cooperatorilor normele de circa 100 tone în fiecare an.
Roata

PescariIng. Nicolae Goroch, șeful fermei piscicole a cooperativei din Bivolari. ne informează că în bazinele de iernare au mai fost oprite 5 000 kg pește pentru a se da, in continuare, la consum. 5 000 kg puieți pentru a fi livrați altor unități agricole, precum și 25 000 kg puiet pentru popularea în primăvară a iazurilor proprii. Hotărî- rea pescarilor-coope- ratori din Bivolari este de a extinde în 1973 suprafața iazurilor cu Încă 10 hectare, apli- cînd, totodată, o piscicultura rațională, incit producția de pește să crească continuu. Te și întrebi : de ce se numește cooperativa Bivolari ? Poate i s-ar potrivi mai bine... Pescari ?
MSlLe

nu-nvirtește și
bănuțul se topeșteSe cunoaște valoarea semințelor de soia : după extragerea uleiurilor sint prelucrate prin măcinare și amestecate cu alte furaje concentrate și astfel se utilizează cu bune rezultate in hrana animalelor. O dată cu extinderea suprafețelor cultivate cu soia, fabricile de nutrețuri combinate Ur- leasca și Brăila au a- chiziționat din import două instalații de prelucrat soia cu o capacitate de 1 000 tone pe an fiecare. La un loc, ele au costat nu mai puțin de 1 389 000 lei valută. Banii s-au cheltuit, instalațiile sînt pe... picioare, dar vacile n-au gustat încă

faimoasa „prăjitură- soia“. De ce ? Pentru că de cind au fost a- duse — 1970 și, respectiv, 1971 — morile nu macină nimic altceva decit... bani. In fiecare an se plătesc amortismente 83 000 macină în valoare de lei. De ce nu totuși soia ?„Pentru că nu materie primă — soia", ■ răspund conducerile celor două unități. Dacă nu au soia suficientă — atunci de ce au achiziționat instalațiile ? Credem că această ghicitoare cu... „avem <soia, n-avem soia" va trebui dezlegată. Pentru ca morile respective să nu macine bani, ci furaje.

avem

mulți ani. în felul acesta fiecare formație de lucru, toți cooperatorii sînt interesați să execute lucrări de cea mai bună calitate.In pomicultură, ca și în alte sectoare ale agriculturii, aplicarea a- cordului global necesită calcularea corectă a tarifelor pe tona de produs. Pentru aceasta s-a procedat în felul următor. în primul rind s-a stabilit potențialul fiecărui pom, in funcție de anul plantării și de vigoarea lui. Pe această bază s-a planificat producția pe formații de lucru și pe familii. Pe fermă, recolta medie de fructe s-a calculat în jurul a 11 kg pe pom. Pentru stabilirea corectă a tarifelor de plată, producțiile au fost însă diferențiate de la 5 kg pină la 25 kg pe pom. înmulțind apoi numărul de norme necesare pentru executarea lucrărilor de întreținere, recoltare și sortare a fructelor cu valoarea planificată a unei norme de muncă (in 1972 ea a fost de 25 lei) s-a obținut valoarea manoperei. împărțind valoa- rea^ manoperei la producția planificată s-a calculat tariful pe tona de fructe.în angajamentele încheiate s-a prevăzut ca fiecare cooperator care muncește în acord global să execute : desfundatul cu casmaua pe rind, 3 prașile, palisatul, recoltarea și sortarea fructelor. întrucit tăierile de rodire reprezintă lucrarea cea mai dificilă, care cere o calificare specială, au fost executate de o e- chipă specializată, formată din 20 de cooperatori.Cei care au muncit cu răspundere au obținut producții mari. Iată, de altfel, rezultatele la producția de fructe și veniturile obținute de familiile M. Bucura și M. Ioana :

Nr. depomi Producția (kg.) Tarif tonă (lei) Retribuire (lei)Plan Realizat De bază SuplimentarăM. Bucura 485 6 305 10 527 364,80 2 300 2 560M. Ioana 435 6 525 13 346 337,20 2 200 4 325Tarifele de plată pe tona de fructe pentru cele două familii au fost calculate diferențiat, atit după cantitățile de fructe planificate a fi recoltate și sortate, cit și după lucrările de întreținere executate. Retribuția suplimentară a reprezentat 30 la sută din valoarea producției obținute peste plan, calculată la prețul mediu realizat pe cooperativă. Pentru a beneficia de retribuție suplimentară. cooperatorii trebuiau să execute toate lucrările de întreținere prevăzute. M. Bucura, de exemplu, a obținut peste plan o producție în valoare de 8 534 lei. Din această sumă a primit ca retribuție suplimentară 2 560 lei.Experiența cooperativei agricole din Mănești în aplicarea acordului global poate fi îmbunătățită. De altfel, ținind seama de rezultatele obținute, consiliul de conducere și specialiștii cooperativei caută cele mai potrivite soluții de perfecționare a acestei forme de organizare și retribuire a muncii pentru a o face cit mai stimulativă. O primă observație ce se impune se referă la modul cum s-a calculat valoarea producției obținute peste plan. Prin calcularea acesteia la preț de vîn- zare efectiv s-a urmărit stimularea cooperatorilor pentru obținerea unei producții de calitate superioară, care să fie valorificată la prețuri mai mari. Lucrul acesta este foarte bun. Numai că prețul mediu de

vînzare a fost calculat la întreaga producție obținută în cooperativă, deși nu toată suprafața cu pomi a fost lucrată în acord global. întrucit producția obținută pe terenurile unde nu s-a muncit in acord global a fost de calitate mai slabă, prețul de vinzare al întregii producții s-a micșorat. Deci, retribuția suplimentară a cooperatorilor care au muncit în acord global a fost influențată, intr-o anumită măsură, de rezultatele mai slabe obținute pe celelalte terenuri. O a doua observație se referă la nivelul producției planificate. Pentru o plantație intensivă, producția medie planificată de 11 kg pe pom este prea mică. Din această cauză s-a ajuns in situația ca unii cooperatori — așa cum rezultă și din tabel — să obțină o retribuție suplimentară mai mare decit cea de bază. Va trebui, prin urmare, ca pentru fiecare pom să se planifice diferențiat producția, ceea ce s-a și făcut, dar cit mai apropiat de vigoarea și potențialul lui productiv.După cum s-a văzut, aplicarea a- cordului global a determinat creșterea substanțială a producției. Pentru obținerea unor rezultate și mai bune este necesară perfecționarea continuă a acestei forme de organizare și retribuire a muncii, extinderea ei și la pomii din livezile clasice.
Ion TEODOR

Se poate scoate unt
inițiativă

covăsită ?Un număr de 12 cooperative agricole din județul Vilcea au ho- tărît ca, prin asociere, să realizeze un complex de vaci ’ pentru lapte. Zis și făcut. A- dică mai mult zis mai puțin făcut, întocmit studiulnecesar, au fost obținute avizele și creditele, s-a făcut contract cu constructorul. Pină aici tot.ul a mers ca pe roate. După aceea s-a cam stricat căruța. Și iată de’ ce : Cu toate că executantul — întreprinderea județeană de construcții montaje Rm. Vilcea — a atacat lucrările încă din luna mai a anului 1971. complexul de vaci dc la Ștefănești — fiindcă despre el este vorba — nu a fost terminat nici in ziua de azi. Lucrările trebuiau finalizate încă din 1972. dar constructorul a ținut

să intre cu o și în acest an, predarea la grajdului nr. 3. precum și a grajdurilor pentru juninci. Nici conducerea Asociației inter- cooperatiste nu s-a o- morit cu firea și nu s-a alarmat că o prinde a doua iarnă cu grajdurile neterminate. Avea și motive : uitase, pasă-mi-te, un mic amănunt : să procure vacile și ju- nincile necesare popularii complexului. De aici rezultatul : în loc să realizeze un venit net de 400 000 lei, cit iși propusese pentru anul 1972. asociația a realizat pagube în propriul său buzunar. Iată cum o inițiativă bună ca laptele dulce s-a „covăsit" atit de repede. Cum să nu-i iei pe vinovați la rost, să le iasă untul ?

„codiță" aminind cheie a
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„Ședinfă cu părinții" — o acțiune care figurează constant pe agenda de lucru a conducerilor de școli și a profesorilor diriginți. Sub ce auspicii se desfășoară acest dialog 7 Cu ce se alege principalul beneficiar — e- levul — de pe urma intîlnirii părinților săi cu profesorii ?— în cele mai multe cazuri cu... mustrări părintești — răspunde prompt șl cu umor un elev — mai mult sau mai puțin aspre, in funcție de notele mici sau de abaterile disciplinare „deconspirate" de tovarășul diriginte mamei sau tatălui !Lăsînd gluma la o parte, chiar dacă ea reflectă optica unor profesori diriginți pentru care unicul obiectiv al intîlnirii este discutarea notelor, a conduitei cotidiene a elevilor Ia școală (și mai puțin acasă), trebuie spus de Ia bun început că nu peste tot dialogul școală-fa- milie, a cărui necesitate și sint în găsit o zare.Care vorbă cu directoarea Liceului nr. 30 din Buourești, prof. Elena Rădan.— Școala are o misiune socială importantă : să pregătească pentru viață și să educe în spirit comunist tînăra generație. în îndeplinirea a- cestei înalte răspunderi, ea își asociază familia, cu dorința ca opera e- ducativă, de formare spirituală și morală a fiecărui copil, desfășurată în școală de cadrele didactice și de organizațiile de tineret, să fie susținută și completată acasă de către părinți.— Și cum anume tși apropie familia 7— Comunicîndu-i permanent preocupările curente ale colectivului profesoral vizînd programul de lucru și îndatoririle elevilor, măsurile educative ce au fost adoptate, pentru ca opera educativă să continue acasă, în condițiile specifice oferite de cadrul familial. Așa am procedat, de pildă (ca de altfel și în multe alte școli — n.n.), la începutul acestui an școlar cînd am adus la cunoștința părinților unele măsuri cu caracter educativ, privind comportarea elevilor In școală și în timpul liber, recomandate de Ministerul Educației și învățămîntului. în marea lor majoritate, aceștia au fost întru totul de acord cu măsurile preconizate; unii ne-au ajutat să le explicăm mai convingător celor, puțini la număr, care nu le vedeau utilitatea sau considerau că școala este prea „aspră" față de tentațiile firești ale vîrstei tinere ; alții au avut propuneri interesante in aceeași direcție.Dar școala se poate mulțumi cu a- ceastă prezență destul de limitată a familiei în dialogul comun ce s-a stabilit 7 Un răspuns concret și convingător îl conturează o recentă experiență. Cînd s-a trecut la organizarea activității tehnico-productive a elevilor din școala de cultură generală și la amenajarea atelierelor- școală, acolo unde au fost consultați părinții și li s-a solicitat concursul

și a relațiilor Soare-Pămînt, cercetări de geodezie și geofizică, folo- sindu-se observațiile sateliților artificiali, studii de absorbție a undelor electromagnetice în ionosferă, cercetări asupra aerosolului atmosferic ca factor poluant, observarea maree- lor terestre și elaborarea unor aparate de mare sensibilitate pentru urmărirea acestora. Cercetările din domeniul științelor geografice se referă, în primul rînd, la studiile regionale și tematice privind teritoriul țării, în vederea elaborării hărților componente ale Atlasului Geografic Național. în afara acestei preocupări majore sint de menționat studiile integrale asupra mediului ambiant, în scopul aplicării principiului conservării dinamice în utilizarea eficientă a resurselor naturale, studiile regionale și de ramură, cu aplicații în domeniul amenajării și sistematizării teritoriului ș.a.în domeniul lingvisticii românești, direcțiile principale pe care sînt canalizate cercetările privesc lexicografa, dialectologia și geografia lingvistică, gramatica, fonetica șl fonologia, precum și probleme de filologie și de semantică. Un alt grup de cercetări este orientat spre studiul unor aspecte de bază ale limbilor romanice, germanice, clasice, precum și ale unor graiuri ale populațiilor conlocuitoare (maghiare, săsești și slave). Dintre preocupările de o Importanță deosebită semnalăm continuarea lucrărilor la Dicționarul limbii române și la Noul atlas lingvistic român, pe regiuni.Și pentru anul 1973, unitățile Academiei, preocupate de a lega cercetarea științifică de activitatea practică și de necesitatea scurtării duratei cercetării și a valorificării rezultatelor obținute, au prevăzut încheierea de contracte privind teme legate de cunoașterea particularităților hidrografice, în vederea estimării potențialului resurselor de apă ale teritoriului țării, de cunoașterea unităților teritoriale omogene din punct de vedere ecologic, in scopul utilizării raționale și al conservării resurselor naturale, teme din domeniul ecuațiilor diferențiale, al spatiilor complexe și algebrelor analitice, al modelelor matematice, al teoriei elasticității sau al mișcării fluidelor.Unul din mijloacele importante de promovare a rezultatelor cercetărilor științifice îl constituie întîlnirile oa- . menilor de știință din diferite unități din țară și din străinătate. Pentru anul 1973 se prevăd o serie de

PROFESORII

direct, lucrurile au demarat operativ și cu rezultate mulțumitoare, iar colaborarea în continuare contribuie la buna desfășurare a practicii elevilor. Tot astfel, participarea părinților in echipele obștești care discută cu tinerii absolvenți ai școlilor de cultură generală în vederea integrării lor în producție — o inițiativă lăudabilă a organelor de partid și de stat din sectoarele Capitalei deosebit ............... .viață și de muncă avînd o influență pozitivă asupra tinerilor respectivi, ca și a părinților lor. Neîndoielnic însă că, în activitatea atît de variată și de complexă a școlii, există și alte domenii în care prezența activă a părinților ar putea determina o rezolvare mai rapidă și eficientă a unor pro-
ȘCOALA

bleme care vizează pregătirea și e- ducarea tineretului. în această direcție se sugerează forurilor de în- vățămînt studierea și conturarea unor modalități mai concrete de consultare a opiniei părinților pentru legarea școlii de viață, pentru perfecționarea Întregului proces de educare a tineretului școlar.Dar să vedem care este poziția părinților.— Consider firesc să fiu alături de școală, să contribui după puterile ți priceperea mea la realizarea acțiunilor instructiv-educative pe care ți Ie propune, pentru că avem un scop comun: creșterea și educarea copiilor noștri — ne spune Constantin Mirea, de „Vulcan".Și echivalentul practle : rea directă la organizarea levilor In atelierele-școală ceul nr. 30.Din aceleași considerente, părinții multor elevi de la liceul „Al. Sahia", din Capitală, ca ți de la alte țcoli din țară ajută școala în lucrările de înfrumusețare și curățenie a claselor.Fără îndoială, sprijinul acordat de familie școlii în probleme gospodărești este binevenit. Dar colaborarea se poate reduce la atît 7Unii părinți concep contribuția lor Ia bunul mers al școlii, dialogul cu profesorii în alt mod. La un liceu bucureștean am asistat la o discuție : un grup de părinți sesizau directorului școlii faptul că unul dintre profesorii copiilor lor nu are competența necesară pentru a preda elevilor aflați în preajma bacalaureatului și solicitau schimbarea lui. Pe ce

manifestări științifice legate de dezvoltarea economică, socială și culturală a țării, cu scopul de a face cunoscute realizările științei românești, în cadrul preocupărilor privind creația din trecut, planul pe acest an cuprinde și un capitol consacrat organizării unor aniversări și comemorări de mari personalități românești și străine, dintre care menționăm : Dimitrie Cantemir, Gheorghe La- zăr ș.a.Activitatea editorială • Academiei va avea ca obiect — și în anul 1973 — îmbogățirea patrimoniului științific și cultural cu noi opere de valoare : monografii, tratate, colecții. dicționare și valorificarea realizărilor științifice prin publicarea în periodice de specialitate, cursul anului curent va vedea mina primul volum de lucrări filozofia și istoria științei, scos Comitetul român de istoria și filozofia științei. Tot în acest an vor fi predate pentru tipărire volumele I și II din marele Tratat de istoria științei românești. Subliniem în mod special faptul că anul acesta va aduce o lărgire a posibilităților de coeditare a unor lucrări cu edituri din alte țări, ceea ce constituie o nouă dovadă a aprecierii de care se bucură peste hotare rezultatele cercetării științifice românești. La ora actuală, Biblioteca Academiei efectuează un schimb de publicații eu peste 10 000 parteneri din 104 țări, trîmițlnd publicații în valoare de peste 2 milioane lei și primind lucrări în valoare de peste 3 milioane Iei. Pe lîngă preocupările centru realizarea unor imnorta-nte instrumente de lucru, repertorii, cataloage, bibliografii retrospective speciale, se va căuta să se lărgească schimbul de publicații. întrucît acesta constituie un important mijloc pentru asigurarea unei documentații cît mal complete și actuale și, totodată, un important mijloc de economii valutare.Ca o concluzie la aceste preocupări, subliniem că în cursul anului 1973 se va urmări și mai sistematic realizarea cercetărilor în cadrul temelor de colaborare, abordîndu-se în continuare teme referitoare la planurile de cercetare șl sarcinile care revin institutelor pe linia aplicării rezultatelor în practica construcției socialiste. Din această cintă în revistă a obiective ale planului rezultă că Academia cialiste România va intensifica eforturile creatoare pentru a contribui astfel la îndeplinirea sarcinilor puse de partid, pentru ridicarea științei și culturii românești pe o treaptă superioară.

lor în Iu
de de

trecere suc- principalelor pe anul 1973, Republicii So-

argumente se bazau afirmațiile ? Pe relatările propriilor copii, pe caietele lor cu notițe insuficiente, inexacte. La o cercetare mai atentă s-a vădit însă că „argumentele" nu stăteau în picioare. Referitor la asemenea situații, directorii de școli și cadrele didactice se pronunță cu fermitate :— Școala poartă răspunderea directă a pregătirii științifice a elevilor, deține pentru cadrului țelor, de structiv, muncii ______ ___parte. în acest domeniu, dat fiind subiectivismul specific oricărui părinte, intervenția familiei se poate solda cu rezultate contrare celor dorite — consideră profesoara emerită Clotilda Constantinescu, directoarea liceului „M. Eminescu" din Buzău.Această problemă poate fi abor- și dintr-un alt unghi. Oare nu de real folos școlii observa- judicioase ale părinților pri- supraincărcarea unor progra- volumul exagerat de mare de al unor

competența necesară alegerea modalităților și a de transmitere a cunoștin- organizare a procesului in- de apreciere obiectivă a fiecărui cadru didactic in

dată sînt țiile vindme, cunoștințe și stilul greoi manuale, programul neechilibrat al unor zile și sâptămini de cursuri sau abuzul de teme pentru acasă 7 Asemenea observații, preluate cu atenție și discernămînt critic, ar putea contribui la perfecționarea continuă a în- vățămintului, Ia legarea lui organică de viață, de cerințele societății.N-am amintit deloc în aceste rînduri de părinții, e drept nu foarte numeroși, care rămîn impasibili la toate apelurile școlii, pe profesorii au din copilulplătiți pentru asta". Nici de cei care, pretextind că au auzit și altă dată tema propusă toratul pentru părinți, evită ședințele și discuțiile din școală. „Există, desigur, și un sîmbure de adevăr In această motivare, ne scrie corespondentul nostru voluntar Alexandru, învățător la cială nr. 30 Ișalnița. toții că o bună bucată ședințele cu părinții s-au citit referate șablon, copiate de prin cărți sau de prin conferințe vechi, iar părinții erau îndreptățiți să nu dorească să-și piardă timpul ascultind generalități despre lnvățămînt sau despre viața de familie. Alți părinți, obișnuiți cu aspectele de „bilanț al notelor" din majoritatea ședințelor cu diriginții, se jenează să devină „obiect de discuție" în fața celorlalți părinți, care le sînt vecini, tovarăși, .de. muncă sap prieteni. în toate aceste cazuri, subliniază pe bună dreptate semnatarul scrisorii, stă numai în puterea școlii să aducă dialogul cu familia la nivelul și la cerințele reale impuse de semnificația majoră, socială, umană, patriotică, pe care o are educația tinerei generații".Din păcate, tocmai In această direcție activitatea școlii este încă insuficientă. Urmărind tematica discuțiilor cu părinții, fixată pentru acest an școlar, de exemplu, se constată absența (cu rare excepții) a unor teme de larg interes privind participarea familiei la educația tineretului în spiritul normelor eticii și echității socialiste, semnificația politică- patriotică a operei educative a familiei, răspunderea cetățenească a părintelui pentru conduita copilului său la școală, pe stradă, în casă, deprinderea copiilor cu munca etc. A- bordarea unei asemenea tematici, ridicarea dialogului școlii cu familia la nivelul unei problematici majore legate de educația comunistă a tineretului ar ajuta cei doi factori educativi să-și aducă contribuția deplină la o operă socială fundamentală.
Florica D1NU1ESCU

Jubileul unui concurs

PROGRAMULI
8,15 Deschiderea emisiunii, 

nastica pentru toți. 
Cravatele roșii. 
Viata satului.
Concert extraordinar în In
terpretarea pianistului Valen
tin Gheorghiu. In program : 
Concertul nr. 1 pentru pian 
și orchestră : Fantezia pentru 
plan, cor și orchestră. Or
chestra șl corul Filarmonicii 
de stat ..George Enesc.u". Di
rijor : Mircea Cristescu.
De strajă patriei, 
Emisiune în limba maghiară. 
„360 de grade"
Film serial pentru tineret : 
„Plerduți in spațiu". Episodul 
— „Oglinda magică".
Avanpremieră.
Cîntare patriei — 
coral interjudețean. 
sluni directe de la

Concurs 
Transmi- 

_____ __ — Casa de 
cultură a sindicatelor Buzău 
și Studioul de concerte al 
Radioteleviziunii. Participă : 
a Corul Căminului cultural 
din comuna Costești-Buzău 
a Corul Sindicatului învăță- 
mînt-Oltenița Q Corul Uzi
nei mecanice-Buzău ® Corul 
Casei de cultură Drăgășani- 
Vîlcea « Corul școlii mili
tare de ofițeri activi de avia
ție „A. Vlaicu". 
1001 de seri.
Telejurnal.
Reportaj TV : ,,Metamorfoze 
pe valea Gurghiului".
Film artistic : „Floarea-soa- 
relui“ — coproducție italo- 
sovietică.
Intermezzo dansant cu or
chestra Valențiu Grigorescu 
și grupul de balerini 
de Petre Ciortea. 
Telejurnal.
Handbal masculin : 
Baia Mare — Steaua 
rești (repriza a Il-a).
PROGRAMUL II
Promenada duminicală 
„Aventuri în epoca de 
tră" : „Fred are iar ghinion". 
Invitatul emisiunii : baritonul 
Vasile Martlnoiu.
Un scriitor : Ion Băieșu. Un 
actor : Cornel Vulpe.
Invincibilul Mighty Mouse. 

13,35 Intîlnire cu violonista Ange
la Gavrilă.

13,45 Mozaic pe 16 mm.
13,55 în lumea operetei, eu Daniela 

Voicu și Elizeu Simulescu.
14,05 Umorul animalelor sesizat de 

Nell Cobar.
14,10 Moment coregrafic.

„Hotelul" după D. D. Pătrăș- 
canu. Interpretează : Ștefan 
Tăpălagă, Marian Hudac. San
du Sticlaru, Teodora Mazani- 
dis. Ștefan Sloboda.
Ipostaze inedite — Melodii de 
ieri și de azi.
Miniaturi folclorice.
Eroi îndrăgiți de copii: „Hans 
cel curajos" — film de anima
ție, producție DEFA Berlin. 
Teatrul liric TV. Selecțiuni 
din opera „Regele Arthur" de 
H. Purcell (partea a II-a). So
liști : Kevin Smith (Marea 
Britanic), Emilia Petrescu, 
Valentin Teodorian, Cornelia 
Angelescu, Georgeta Popa- 
Stolerlu, Eduard Tumagea- 
nian, Gheorghe Crăsnaru, 
Dan Mușetescu. corul „Ma
drigal", dirijat de Marin Con
stantin, și orchestra Radio- 
televiziunii, dirijată de Ludo
vic Baci.
Reportaj bucureștean. 
Romanțe și cîntece de petre-

Telex tehnico-științific. 
Film serial : „Mannix". 
luarea episodului 
moare de două ori".

condus

Mlnaur 
Bucu-

cere.

Aproape 70 la sută din produsele alimentare necesare omenirii sînt asigurate de regnul vegetal. Dacă peste 35 de ani, conform prognozei, populația globului se va dubla, care vor fi căile prin care se vor putea asigura cantitățile de hrană necesare? Date furnizate de F.A.O. precizează că între anii 1948—1971 suprafețele cultivate cu grîu, de exemplu, au crescut cu 28 la sută, iar producția de grîu cu 103 la sută ; la porumb, la o mărire a suprafeței cultivate cu 22 la sută s-a înregistrat o creștere a producției cu 97 la sută, iar la orez extinderea cu 33 la sută a suprafeței cultivate s-a soldat cu un spor de 88 Ia sută față de perioada anterioară. în general, la o creștere de 17 la sută a suprafeței totalo cultivate cu cereale s-a înregistrat un spor de producție de 85 la sută.Cu toate acestea, specialiștii sint unanim de acord că soluția extinderii suprafețelor cultivate nu este suficientă, pe această cale puțind fi acoperit numai parțial necesarul, cu atît mai mult cu cît terenurile apte pentru agricultură au totuși o întindere limitată. Se înțelege, deci, cît de important este efortul specialiștilor îndreptat spre creșterea din ce in ce mai mare a randamentului la hectar al plantelor cultivate. In țara noastră, anul trecut, de pildă, la grîu, u- nele unități din agricultură au obținut peste 5 800 kg la hectar, la porumb — aproape 8000 kg la hectar, la sfeclă de zahăr — circa 60 000 kg la hectar. Iar în loturile experimentale de la Fun- dulea, unii noi hibrizi porumb au productiv kg boabeCe ne în acest După realizarea unor soiuri productive pentru zonele aride ale globului, care au revoluționat producția agricolă (așa-nu- mita „revoluție verde"), specialiștii întrevăd că a- cest, salt poate fi încă amplificat cu 40 la sută, prin ameliorarea fotosintezei ia citeva din principalele plante de cultură ale globului : porumb, mei, trestie dc za- zahăr. sorg ș.a. Dacă vom preciza că agricultura efectuată pe trei sferturi din glob se bazează pe cultivarea acestor plante, vom intui imensele speranțe pe care și le pun specialiștii intr-un asemenea obiectiv al cercetării științifice. Este un fapt care explică de ce fiziologi din lumea întreagă sînt antrenați în punerea la punct a acestei rioase cercetări.Oare va fi posibilă semenea revoluție în logia vegetală ? Deși menul cel mai răspîndit și vital, fotosinteza, mai este încă în studiu, totuși, de pe

acum, aceasta rezervă surprize, unele de dată recentă, chiar senzaționale. Fotosinteza este procesul prin care lumina, acționind asupra clorofilei din plante, realizează sinteza hidra- ților de carbon, pe baza bioxidului de carbon aer și a apei absorbite către plantă. Tocmai în vederea obținerii unei cît maî mari cantități de astfel de hidrați de carbon, pe seama cărora se dezvoltă întreaga lume vegetală și a- nimală, se studiază fotosinteza pentru găsirea unor căi

randamentului plantei eu 40 la sută. Chiar dacă este o problemă de perspectivă, aceste metode încă de pe acum s-au experimentat pe specia Atriplex, urmind ca foarte curînd asemenea grefe să se practice la plante de primă importanță economică, cum ar fi sfecla, griul, orzul, soia ș.a.Alte speranțe 7 Anul trecut, specialiștii au pus la punct o tehnică de laborator, grație căreia recordul de selecționare sau, cu alte cuvinte, ciclul de cercetare pină la Intra-

• O DESCOPERIRE CE POATE SPORI PRO
DUCȚIA MONDIALĂ AGRICOLĂ ACTUALĂ 
CU 40 LA SUTĂ ® PLANTE NOI - MIXTE - 
DE TIP „POMATE" • O METODA DE LA
BORATOR CE SCURTEAZĂ CICLUL DE 

CERCETARE CU 6 ANIde un potențial de pină la 20 000 la hectar.rezervă viitorul domeniu vital 7 mal eficace In vederea realizării unei abundențe de produse vegetale. S-a constatat că plantele agricole nu reușesc să acumuleze sub formă de produse vegetale decit o infimă parte — circa 1 la sută din energia luminoasă de care dispune frunza verde — pentru desfășurarea procesului de fo- tosinteză. In momentul cînd vor fi mai bine înțeleși factorii de randament ai sintezei și ai înmagazinării sau stocării de substanțe în plantă, specialiștii sînt convinși că respectivele procente vor putea fi substanțial ameliorate, în folosul o- mului. Randamentul foto- sintezei este direct legat de cantitatea de bioxid de carbon absorbită de către plante. Descoperirea recentă, care permite anticiparea unor sporuri de spectaculoase, se oreareaa unor care să unul) nici, acizii fosfogllceric șl oxalacetie, grație cărora să se asigure o ameliorare 
a fotosintezef și,

producție referă la hibridării plante in (in loc de orga-

rea In producție, a plantelor va fi ameliorat cu 6 ani. în loc să încrucișeze plantele, ei au reușit să încrucișeze numai cite o celulă somatică din cele două specii de tutun — încrucișare care pe calea obișnuită nu se putea realiza — ob- țintnd o celulă hibridă și, în cele din urmă, din aceasta, prin tehnici speciale, o plantă hibridă capabilă să se înmulțească. Efectele u- nei asemenea descoperiri par a fi Incalculabile. încă înainte de anul 2000 vor putea fi create plante noi, u- nice, de tipul „pomatc" (care produc în același timp cartofi și tomate). în perspectivă. se întrevede speranța ca, prin fuzionarea conținutului celular al unor cereale (exemplu grîu) cu o algă primitivă capabilă să folosească azotul atmosferic (exemplu alge albastre) să se producă noi cereale noi oalitățl și avîndrandament mult îmbunătățit. Ca toate acestea, nu aici se opresc ambițiile a- melioratorilor. Ce alte posibilități se întrevăd in viitor 7 O dată cu înțele-

gerea mal exactă a mecanismelor prin care o plantă își modifică creșterea, pentru a trece de la faza vegetativă de creștere, la cea de formare a semințelor, se vor putea rezolva multe din serioasele probleme cu rare este confruntată producția agricolă în fiecare an. Se va putea, de pildă, întirzia înflorirea pomilor fructiferi în anii In care înghețul ar amenința producția sau se va putea controla numărul de flori, In scopul obținerii unor fructe de dimensiuni uniforme, evitin- du-se și pierderile datorate unei înfloriri prea dense. Va fi posibilă reducerea ciclului vegetativ, de creștere, Ia culturile cerealiere pentru obținerea mai multor recolte pe an, în timp ce se vor putea menține, în mod constant, în faza vegetativă plantele furajere, prevenin- du-se în acest fel importantele pierderi de produse nutritive prin întinderea perioadei de înflorire, știut fiind că o dată cu Înflorirea, creșterea lor se oprește. Or, la plantele furajere, tocmai volumul de masă verde interesează . Aceste speranțe de mîine se bazează pe cercetările actuale întreprinse In domeniul substanțelor stimulatoare.Din 1934, de etnd a fost izolată prima substanță de acest fel (acidul indol 3 n ce tic), a cărei acțiune eta de a influența alungirea celulelor plantelor, s-au descoperit din ce în ce mal multe substanțe asemănătoare. Aceste substanțe. In procente infinitesimale, ea și hormonii, pot influența pozitiv creșterea și dezvoltarea plantelor îndepărtate de care sînt elaborate în plante. Cu toate succesele parțiale obținute în acest domeniu al biochimiei vegetale, specialiștii rămîn la convingerea că nu este departe ziua in care o- mul va putea exercita un „control chimic" foarte precis asupra creșterii și dezvoltării plantelor, binele unui I nesc, mite țială reale, de
pentru tuturor. Realizarea bîostimulator româ- substanță care pro- creșterea substan- 

a producției de ce- este un exemplu ancorare & cercetării românești în probleme de însemnătate mondială. Hormonii de creștere, car* contribuie încă de ps acum la îmbunătățirea .tehnologiei culturilor, deși nu sînt perfect cunoscuți, vor înregistra asemenea progrese, îneît vor reprezenta o cale de revoluționare a producției vegetale, prin posibilitatea de control asupra acesteia. Controlul mutațiilor. visul selecționato- rilor dintotdeauna, va deveni și el o certitudine a viitorului apropiat, permi- țînd realizarea unor plante de înalt randament ș.a.
Elena MANTII

Aspect din expozifia artiștilor plastici Marcel Chirnoagâ, Valentin Th. lonescu, losif Teodorescu, deschisă în aceste zile la galeriile „Apollo

adnotări • adnotări * adnotări • adnotări • adnotări • adnotarî

De curînd, populara e- misiune-concurs Cine știe cîștigă și-a invitat colaboratorii — concurenți, examinatori, realizatori — la o retrospectivă a celor 15 ani de existență, întîlnirea a prilejuit o emoționantă evocare a unor momente din „biografia emisiunii". Momente ale acestei întil- niri au fost rewiite într-o emisiune transftiisă de mult pe lungimile de undă. Participanții la in- tilnlre au relevat faptul că emisiunea Cine știe ciști- gă a fost și este nu numai un program așteptat de ascultători, ci și un mijloc de stimulare a activității cultural-educative de masă. Zeci și zeci de întreceri, îmbrățișind activități și profesiuni de o mare diversitate, au fost inițiate, de-a lungul anilor, în întreaga țară, după e- xemplul emisiunii radiofonice, relevind năzuința de autodepășire, de perfecționare a omului noastre. Redactorii nii au poposit in localități din toate patriei, organizind pasionante întreceri instructive, la care a participat mare număr renți — cei foarte bine aplaudați de de ordinul mii. Să adăugăm ceastă cifră mult mai mare a ascultătorilor din săptămînă, pentru imagina audiența largă acestei emisiuni.

care

nu

zilelor emisiu- sute de colțurileun de concu- mai mulți pregătiți — un sutelor la pe aceea radio- fiecare a nea
public de a- cu

Dincolo de cifre însă se cuvine remarcat faptul că emisiunea concurs Cine știe cîștigă (realizatori : Paula Alexescu, Ion țață. Tereza Pisarciuc) stituie o veritabilă versitate populară, ale amfiteatre au vorbind rii. A vorbi despre concu- renții prezenți in emisiunea Cine știe cîștigă înseamnă a creiona portrete ale unor muncitori, ingineri, învățători și profesori, tehnicieni, lucrători de pe ogoare și cercetători animați de dorința întrecerii tărîmul

Mus- con- uni- cărei metaforic dimensiunile ță-
a

număr printre cei foarte mulți care au văzut programul de revelion al Televiziunii. Așa cum s-a mai spus — foarte reușit program, realizat cu mult umor și cu fantezie. Cu atît mai mult ne-am bucurat citind, chiar în „Scîn- teia", că experiența acestui program va fi dezvoltată in emisiunile de divertisment din acest an. Dar in locul noutăților promise am revăzut pină acum, în felurite îmbinări, diferite fragmente din cunoscutul program de Anul nou. Este indiscutabil că anumite momente muzical-distractive merită să fie reluate și să mai fie prezentate pe parcursul anului ; s-a făcut o muncă utilă, înțelegem că

noștințelor acumulate în cultura generală sau diferite domenii de specialitate.Firește, redacția are datoria de a investiga in continuare, prin intermediul e- misiunii, cît mai multe domenii de activitate, de a-i diversifica formele de concurs, de a-i spori mereu atractivitatea și de a aduce la microfon oameni din cei mai reprezentativi pentru profilul contemporanilor noștri. Sînt cîteva sugestii cu ocazia momentului de bilanț al unei pqpulare emisiuni, căreia ii dorim cît mai mulți concurenți și cît mai multe răspunsuri bune !
N. COSTEA

varietățilors-au investit fonduri și, deci, ar fi un dublu păcat dacă ele nu ar fi reluate. Totuși, repetarea lor într-o frecvență prea mare și la un interval de numai două- trei săptămini de la premieră nu este prea fericită. „Varietățile" de televiziune trebuie să aibă, cred eu, ...varietate, și nu să ofere lucruri văzute prea de cu- rînd, oricît ar fi de reușite. Sper că este o eclipsă trecătoare și că emisiunile noi, îndrăznețe, în cea mai bună tradiție a satirei și umorului românesc, nu vor întirzia să apară. Că vor apărea și momente muzicale și coregrafice inedite, de înaltă calitate. Forțe, talente există. Revelionul a demonstrat-o. Avind acest

etalon, cred că este firesc să pretindem ca efortul general de îmbunătățire a e- misiunilor de televiziune să cuprindă consecvent și a- cest domeniu, al „varietă- ților“, ținind seama de audiența țile pe oferă gen.
lor și de posibilită- care televiziunea le dezvoltării acestui

...Cit despre programul din noaptea Anului nou, el ar putea, desigur, contribui la varietatea „Varietăților1, reluările alternind, de-a lungul anului, cu noi producții, de aceeași ținută, ale creatorilor săi sau ale altor colaboratori de talent.
Al. M. VLĂDESCU

Povara amănuntului
de prisosîn și a nu se poate nega existența, în volumul Strada Labirint (Editura Eminescu) de Sergiu Than a unor bune pagini de roman de observație. Acțiunea cărții se derulează pe parcursul unui deceniu (1934—1943), ' 'fiind mai dar nică aerele lui diplomatic prevenitoare, cu capacitatea de a prinde „din zbor" o idee nouă, pentru a-și demonstra cultura, cu simțul lui practic deosebit, dar mai cu seamă cu e- nergia lui Impresionantă, Toma lonescu minte de Iancu din „Sfîrșit de București", al Marin Sadoveanu. ceste reale calități umbrite de o seamă scăderi. Dacă ne propunem să insistăm asupra lor nu o facem pentru a le exagera proporțiile, ci pentru că sint caracteristice, repera-

ciuda multor scăderi unui aer ușor desuet

protagonistulToma lonescu, un om degrabă neinstruit, Înzestrat cu o puter- inteligență nativă. Cu

aduce a- Urmatecu, veac în lui Ion Dar a- sînt de

multor in pri- puterii lonescu 1 într-o
bile în scrisul mai autori. Este vorba, mul rînd, de lipsa de selecție : Toma 1 se mută cu familia nouă locuință. Naratorul se oprește fiecărui vorbulițe un electrician montează o lampă, Paul, băiatul lui Toma, îl privește cu mare curiozitate, Toma îl întreabă pe electrician dacă mai are, acesta răspunde că doar cîteva minute, apoi Toma o întreabă pe soția lui, Maria, dacă poate s-o ajute cu ceva, Maria îl roagă să întindă frînghia de rufe în curte și să atîrne hainele, Toma e de acord, Toma întreabă undo e cazanul, Maria spune că în curte, Toma dică de făraș, sfătuiește să-1 bucătărie, Toma te la Paul să zgîiască la electrician și să-i spună sorei lui, Olguțn, să măture cioburile din stradă, Paul apare cu un tablou mare în brațe și

neobosit asupra gest și fiecărei a personajelor :

se împie- Maria il ducăse răsteș- nu se mai

pretinde că i-a dat dispoziții Maria să-l agațe, Toma nu-1 Iasă etc. etc. Este foarte bine că autorul încearcă mereu să observe viața, căutînd a se îndepărta de livresc și artificios. Pe de. altă parte însă arta înseamnă selectarea reprezentativului’ din datele e- xistenței, reprodueîndu-se din replicile oamenilor, o dată ajunși personajele unei ficțiuni, numai ceea ce comunică ceva și dincolo de cuvinte. Artistul are mereu un rol activ : simpla transferare de convoroiri nu poate fi decit fastidioasă. Rolul activ al artistului se poate manifesta atît prin prelungirea datelor realității, atunci cînd reliefarea caracteristicului o cere — sau invers, prin îndepărtarea unor date, cu alte cuvinte nu punind în fața receptorului un întreg ansamblu, ci furnizînd doar acele elemente din care se poate contura întreg ansamblul. Pentru a sugera zarva și zăpăceala produse în casă cu ocazia mutării ar fi fost, poate, suficiente cîteva observații acidulate, reproducerea a 2-3 dialoguri și nu umplerea spațiului cîtorva pagini bune. Cu atît mai mult se impune aceasta cu cit lipsa forței de selecție se observă și prin reproducerea unor dialoguri terne cu pretenții teribiliste (iarăși un ristic al cente).încolo, : teresant unor cusururi ca cele semnalate nu ar fi în viitor de- cît profitabilă.
defect caracte- unor proze re-romanul este inși îndepărtarea

Victor ATANAS1U
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oam
(Urmare din pag. I)triei textile, pe baza unui program complex, eșalonat pe etape, alcătuirea unui program comun al ministerelor industriei chimice, construcțiilor de mașini și industriei ușoare de realizare a utilajelor pentru industria chimică, eliminîn- du-se astfel complet importul și creindu-se posibilități și pentru export, unificarea sectoarelor de cercetare uzinale și a celor de la Politehnică la viitoarea întreprindere de aparate electrice și electrotehnice, care urmează să fie construită Ia lași.în ansamblul lor, indicațiile, observațiile și recomandările date in fiecare din unitățile vizitate s-au înmănuncheat în adevărate programe de măsuri concrete, practice, gospodărești, de îmbunătățire a activității in ansamblul ei. Este o pildă și un îndemn pentru activiștii de partid, pentru toate cadrele de conducere, un model de '■naliză concretă, în cunoștință de <_!uză și în spirit de exigență a problemelor, de examinare atentă a tuturor resurselor, în scopul valorificării întregului potențial material și uman existent. Pe bună dreptate oamenii muncii, cadrele din unitățile vizitate au exprimat mulțumirile lor pentru preț osul ■Sprijin ce le-a fost acordat.Evidențiind trăsăturile ce au caracterizat vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în cele două județe, nu putem să nu remarcăm faptul că însăși desfășurarea ei a pus cu putere in lumină profundele transformări înnoitoare petrecute pe a- ceste meleaguri în anii construcției socialiste. Se știe prea bine că aceste străvechi păminturi moldovene moșteniseră din trecut o accentuată rămînere în urmă. Așa- zisul „dulce farmec patriarhal" al ținuturilor Moldovei nu era decît o expresie idilică, menită să acopere adevărata stare de fapt a u- nor locuri, unde, cum spunea poetul, „nu se întîmpla nimic". Ori, ca rezultat al politicii partidului de industrializare socialistă, de ridicare economico-socială și culturală a tuturor județelor, de repartizare armonioasă a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării, aceste zone cunosc astăzi un puternic dinamism industrial, s-au transformat în citadele ale metalurgiei, chimiei și altor ramuri moderne, fiind organic integrate în a- vîntul general al țârii. Așa cum remarca tovarășul Nicolae Ceaușescu la conferința organizației județene de partid Iași, platforma industrială ce s-a dezvoltat Ia Iași în ultimii 10 ani este una din cele mai bine organizate din țară, constituind o mindrie nu numai pentru moldoveni, ci pentru întregul popor. O puternică înflorire au cunoscut învățămintul, cultura. Este semnificativ că în Iași, vechi centru universitar al României, numărul studenților a crescut de 10 ori față de 1938, al oadrelor didactice de 7 "ori, iar al facultăților de la 4 la 25.Aceste transformări înnoitoare, avînd o puternică influență pozitivă asupra vieții întregii populații a celor două județe, au constituit., desigur, unul din resorturile suplimentare ale entuziasmului excepțional cu care a fost salutat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pretutindeni pe parcursul vizitei. în unitățile industriale și agricole, de-a lungul străzilor și arterelor pe care se știa că le va străbate, fie la ore matinale, fie seara, ca la sosirea în orașul Iași, sau Ia ieșirea de conferința de mii de tîmpinarea partidului, ovațlonînd cuvinte de noștință, oferindu-i flori, strîngin-

' ' ; ’> lajudețeană, mii și zeci oameni au venit în în- secretarului general al aclamindu-1 cu căldură, îndelung, adresîndu-i adincă dragoste și recu-

de la Sofias-a înapoiatAmbasadorul R. P. Polone în țara noastră, Jaromir Ocheduszko, a o- ferit, sîmbătă, o recepție cu prilejul organizării la București a „Zilelor Varșoviei".Au participat reprezentanți ai conducerii Consiliului Culturii și E- ducației Socialiste, Consiliului popular al municipiului București, Comitetului de cultură și educație socialistă al municipiului, oameni de artă și cultură, ziariști.Au fost prezenți. de asemenea, membri ai delegației Prezidiului Sfatului popular al orașului Varșovia, condusă de Jolanda wiez. precum și artiștii care ne vizitează țara in „Zilelor Varșoviei".
★Senatorul Uruguayan Juan Singer, care se află in vizită noastră, a avut o întrevedere, sim- bătă la amiază, cu prof. Traian lo- nașcu, președintele Comisiei juridice a Marii Adunări Naționale și vicepreședinte al Grupului român din Uniunea interparlamentară, Iuliu Fe- jes, secretar al Voicu, membru litică externă a ționale.în aceeași zi, discuție cu Vasile Răuță. vicepreședinte, al Comitetului de Stat al nificării.

Da sosire, în Gara de nord, au fost prezenți tovarășii Ion Dincă, secretar al C.C. al P.C.R., alte persoane oficiale, precum și membri ai ambasadei R.P. Bulgaria la București.La plecarea din Sofia, delegația română a fost condusă de Jivko •Tivkov, președintele părții bulgare în Comisia mixtă guvernamentală, Hristo Panaiotov, ministrul industriei grele, Kiril Nestorov. adjunct al ministrului afacerilor externe, și alte persoane oficiale.A fost de față Nicolae Blejan, ambasadorul României la Sofia.

Sîmbătă s-a înapoiat în Capitală', venind de la Sofia, delegația guvernamentală română, condusă de tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele părții române in Comisia mixtă guvernamentală ro- mâno-bulgară de colaborare economică și tehnico-științifică, care a participat la lucrările sesiunii a 10-a a acestei comisii.Din delegație au făcut parte Constantin Băbălău, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul energiei electrice, reprezentanți ai conducerii unor ministere, consilieri și experți.

ce de pregătire a cadrelor și de cercetare.în cuvîntul rostit și-a găsit reflectare preocuparea statornică a secretarului general al partidului în legătură cu îmbunătățirea continuă a condițiilor de trai ale celor ce muncesc. Idei prețioase au fost, de asemenea, reliefate în domeniul perfecționării activității e- conomice și sociale, intensificării activității politico-educative, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a celor ce muncesc. îmbunătățirii generale a activității organizațiilor de partid, creșterii rolului conducător al organizațiilor de partid.încă o dată, de la tribuna conferinței organizației județene de partid Iași, au fost subliniate liniile fundamentale ale politicii externe a țării noastre, politică ce urmărește in mod consecvent dezvoltarea legăturilor de prietenie și cooperare cu toate țările socialiste, întărirea colaborării cu tinerele state independente, dezvoltarea, în spiritul principiilor coexistenței pașnice, a relațiilor cu celelalte țări, militează pentru destindere și securitate, pentru triumful cauzei păcii și socialismului.Subliniind locul important pe care-1 ocupă în politica României înfăptuirea cuvintarea rii noastre înainte, cu conferința poată duce lății noi în pacea, independența, de dezvoltare liberă a fiecărei națiuni, contribuind totodată la cauza păcii și cooperării între toate țările lumii.Ca un rezultat sintetic al analizelor concrete făcute la fața locului. al studierii de către organele de partid și economice a rezervelor în bătălia pentru realizarea planului pe 1973 la parametrii maximali și îndeplinirea cincinalului înainte de termen și sub impulsul prezenței secretarului general al partidului in mijlocul muncii și-au gajamente de pe ansamblul OrganizațiaIași a hotărit depășirea prevederilor maximale ale planului pe 1973 cu cel puțin 180 milioane lei la producția globală și 150 milioane lei la producția marfă, depășirea productivității muncii pe un salariat in industrie cu 1 300 lei, depășirea planului de beneficii pe ansamblul economiei județului cu cel puțin 20 milioane lei. în fabricile și uzinele vizitate s-au luat de asemenea o seamă de remarcabile angajamente, ca. de pildă, realizarea cincinalului în patru ani și jumătate la „Nicolina"-Iași, realizarea cincinalului numai în patru ani, inclusiv prevederile de export, și atingerea parametrilor proiectați cu 6 luni mai devreme la noua secție ce va intra în producție la fabrica de

du-i mina, scandînd îndelung „Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul 1“Toate aceste expresie acelei progres pe care țara noastră coeziunea popor în jurul P.C.R.. atașamentul ferm al oamenilor muncii față de politica internă și externă a partidului. înțelegerea limpede a faptului că această politică întruchipează in cel mai înalt grad interesele vitale ale națiunii.în același timp, aceste manifestări au dat glas sentimentelor de respect și aleasă prețuire, de dragoste caldă ale oamenilor muncii față de cel care, la cîrma partidului și a statului, desfășoară o neobosită și clarvăzătoare activitate consacrată binelui națiunii, făuririi societății socialiste, multilateral dezvoltate pe pămintul patriei, cauzei generale a socialismului și păcii. Populația Birladulul, Vasluiului, Pașcanilor, lașului și-a manifestat cu atît mai entuziast a- ceste sentimente, cu cit a avut bucuria să-l aibă în mijlocul ei pe secretarul general al partidului in preajma aniversării zilei sale de naștere — adresîndu-i cu acest prilej cele mai calde felicitări, urări de ani mulți, sănătate și fericire, pentru ca, împreună cu poporul, să ducă cît mai departe cauza socialismului și comunismului în patria noastră. Vechiul militant comunist, membru al partidului din ilegalitate, tovarășul Ion Niculi, a sintetizat într-un mod emoționant, în cadrul conferinței județene de partid Iași, sentimentele ce-i animă pe comuniști, pe oamenii muncii, prin lozinca „Ceaușescu — eroism ! România—comunism", cuvinte ce au fost preluate și scandate minute în șir de rință.Așa cum rea vizitei Nicolae Ceaușescu a participat la conferința organizației județene de partid, îh concordanță cu practica generală potrivit căreia la toate conferințele de acest fel iau parte reprezentanți ai conducerii partidului. Pentru comuniștii județului Iași, care au avut bucuria ca la conferința organizației lor să fie prezent secretarul general al partidului, pentru toți oamenii muncii din județ, cuvîntul rostit în încheiere, sintetizind concluziile desprinse cu prilejul vizitei, s-a înscris ca un cuprinzător program concret, de activitate, care pune in lumină cele mai importante pîrghii și direcții de acțiune în vederea îndeplinirii cincinalului înainte de termen, orientează toate forțele organizației județene de partid către realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale P.C.R., de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972. Pentru toți cei ce lucrează în economie sînt deosebit de va- .„.jLorpase indicațiile,,,cu._.prțvire la... . ■problemele ebnerete ale ’ creșterii confecții din Birlad. productivității muncii, îmbunătățirii calității producției, reducerii consumurilor și, in general, a cheltuielilor materiale, modernizării producției prin extinderea mecanizării și automatizării, dezvoltării producției agricole și. în mod deosebit, îmbunătățirea radicală a activității în zootehnie, realizării integrale a sarcinilor de export, ca o latură esențială a activității economice. Secretarul general al partidului a făcut importante recoman- ' dări cu privire la dezvoltarea în fiecare județ a noi centre industriale și orășenești, care să asigure o cît mai bună muncă, a materiale, cipială și privind adîncirea integrării învă- țămîntului, cercetării și producției, prin organizarea unor centre uni-

manifestări au dat gigantice forțe de o constituie pentru întregului

participant» la confe-se știe, după deslășura- îh orașul Iași, tovarășul

folosire a forțelor de resurselor și mijloacelor De o înaltă valoare prin- practică sînt indicațiile

Matusze- polonezi cadrul
Adolfo in țara (Agerpres)

M.A.N., și Ștefan al Comisiei de po-Marii Adunări Na-oaspetele a avut oPla-*părăsit Capitala director executiv

vremea

Sase zile 
câștigate

In

securității în Europa, a exprimat hotărirea țâ- de a acționa și de aci toată fermitatea, încît general-europeană să la instaurarea unor re- Europa, care să asigure posibilitatea

lor, oamenii luat importante an- o certă însemnătate, economiei naționale, județeană de partid

Este evidentă contribuția substanțială pe care o va reprezenta materializarea acestor angajamente la dezvoltarea economică și socială. Și-a găsit astfel încă o dată expresie hotărirea fermă ce muncesc de a realiza unite mărețul obiectiv — Iul înainte de termen.Prin întreaga sa rare, vizita tovarășului Ceaușescu in județele Vaslui Iași a prilejuit o vie afirmare unității de muncitoare, țărănimii, intelectualității in jurul partidului, a dragostei fierbinți și înaltei prețuiri față de conducătorul iubit, a voinței de nezdruncinat a oamenilor muncii de a asigura noi și noi progrese pe calea înfloririi patriei, a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.

a celor cu forțe cincina-desfășu-Nicolae Și a nezdruncinat a clasei

Simbătă. a ter Lieftinck, Fondul Monetar Internațional, a făcut o vizită în țara noastră, la invitația Ministerului Finanțelor.La plecare, pe aeroportul Oto- peni, oaspetele a fost salutat de Iulian Bituleanu, adjunct al ministrului finanțelor. A fost prezent Pieter V. Putman-Cramer, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al landei la București.
★Sîmbătă dimineața, a avut loc București semnarea Protocolului schimburi artistice pe anii 19731974 și a preliminariilor pe ____1975 între Agenția Română de impresariat artistic „A.R.I.A." și agențiile cehoslovace de impresariat artistic „Pragokoncert" și „Slovkon- cert". Documentul a fost semnat, din partea română, de Vasile Florea, director al „A.R.I.A.", iar din partea cehoslovacă de Lubomir Cizek, director general al „Slovkoncert".

Pie- la care

O-

la deȘi anul

Timpul probabil pentru zilele de 22, 23 și 24 ianuarie. In țară : Vremea se menține în general cădea formă jumă- și sub

rest. Vintul va prezenta intensificări trecătoare in estul țării. Temperatura va înregistra o scădere ușoară, îndeosebi în Moldova. Minimele vor fi cuprinse între minus 10 și grade, izolat mai coborite, maximele între minus 4 și 6 grade. Pe alocuri se va duce ceață. în București :mea va fi în general umedă. Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea precipitații temporare. Vînt potrivit, cu intensificări de scurtă durată. Temperatura in scădere ușoară.

zero iar plus pro- Vre-umedă și închisă. Vor precipitații, mai ales sub de ploaie și lapoviță în tatea de sud-vest a țăriiformă de lapoviță și ninsoare in
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Vasiliu Decolonizarea 
relațiile internaționale

Sommer : Teoria în
străinării omului

Trageri la sorți 
ale libretelor 
de economiiEconomii și Consem-

în cadrul ședinței anuale festive. Academia franceză de medicină a atribuit dr. doc. Gheorghe Marines- cu-Izvor, medic șef de secție la spitalul de boli infecțioase „Victor Babeș" din București, Premiul Jansen pentru lucrarea monografică „Linfocitoza infecțioasă acută", apărută în editura medicală „Masson" din Paris.

Dumitru Ciucur, llie Gavrilă;
Rolul factorului uman în 
industria modernă a 
României

Ion Blaga : Ridicarea nive
lului de trai al întregu
lui popor

Casa de națiuni face cunoscut celor interesați că tragerile la sorți pentru trimestrul IV 1972 ale libretelor de economii pentru turism, pentru construirea de locuințe și cu cîștiguri in materiale de construcție vor avea loc în Capitală, miercuri 2-1 ianuarie, ora 16,30, în sala Clubului finanțe- bănci (str. Doamnei nr. 2).în aceeași sală va avea loc luni 29 ianuarie, ora 16.30. tragerea la sorți pentru trimestrul IV/1972 a libretelor de economii cu dobîndă și ciștiguri in autoturisme.

Termocentrala Borzești. 
vreme ce cazanul de abur nr. 3 
se afla in reparații, o avarie 
puternică a scos din funcțiune 
și cazanul nr. 4 de 420 tone. In 
această situație era pericol ca 
întreaga platformă industrială 
de pe Valea Trotușului ca și ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej să 
rămână fără energie termică. 
Singura soluție de a ieși din a- 
cest impas era impulsionarea 
lucrărilor de reparații a caza
nului nr. 3. A fost destul un a- 
pel al organizației de partid șl 
al conducerii întreprinderii ca 
maistrul Gheorghe Oprea. îm
preună cu cei 12 oameni din e- 
chipa lui să se angajeze intr-o 
indirjită luptă cu timpul. Vre
me de 24 de ore nimeni n-a pă
răsit locul de muncă. Sudorii 
Nicolae Roșculeț, Grigore Ni- 
chita. Ion Ostafie ca și ceilalți 
oameni au fost nevoiți să facă, 
in acest scurt timp lucrări pe 
care nu le-au executat nici
odată. Pentru rezolvarea unor 
probleme dificile au recurs la 
soluții originale, îndrăznețe. Si 
au reușit, in cele din urmă ca 
prin munca lor asiduă să re
ducă timpul de reparație a ca
zanului de la 11 zile cit era pla
nificat la numai 5 zile, asigurind 
astfel, fără întrerupere, aburul 
necesar orașului.

’ Din Oceanul
I Indian,
| la muzeu
I
I

•j-,- .7 ii'

• SPORT* Si»ORT * SPblU » SPORT «ACTUALITATEA LA HANDBAL
Turneul de sală de la GalațiGALAȚI (Corespondentul „Scin- teii", Tudorel Oancea). — Ieri, in cea de-a doua zi a turneului de sală al campionatului masculin de handbal, un singur meci — ultimul din program — avea să fie, cum se și presupunea, extrem de echilibrat, de pasionant de la început pînă la sfir- șit : Universitatea București — Dinamo București. Formația studenților și echipa dinamovistă nutreau deopotrivă speranța și ambiția de a cîștiga jocul, spre a rămîne in imediata vecinătate a liderului, Steaua. Cu un rezultat favorabil, Universitatea își menținea locul al doilea, cu același punctaj ca Steaua ; dinamoviștii — învingători în seara precedentă, în- tr-o partidă deosebit de dificilă (cu Minaur) — se relansau in lupta pen- primele locuri. în final, rezulta- favorabil studenților.

care au cîștigat cu scorul de 15—12, (7—7). Celelalte partide s-au terminat cu următoarele rezultate : Trotușul—Voința 12—6 ; Dinahio Brașov — Politehnica 17—15 ; Independența — Minaur 23—23 ; Steaua — Universitatea Cluj 16—12.
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DE FINALĂ

Reîntors cu vasul „Dobrogea", căpitanul de cursă lungă Petre Mureșan, comandantul navei, ă adus, alături de încărcătura o4 bișnuită de minereu, o alta cu caracter muzeal. Pasionat bio-- log amator, el a pescuit în apele Oceanului Indian, în apropiere de Pakistan, 9 valoroase exemț plare marine de șerpi veninoși și cițiva crabi comestibili de dimensiuni neobișnuit de marii Conservate cu grijă și pricepere de expert, exemplarele au fost donate muzeului „Grigore Anr tipa", care și-a îmbogățit astfel colecția cu noi exponate, deosebit de prețioase, atît pentru cercetarea științifică, cit și pentru vizitatori.
Nepăsarea,
arz-o focul!
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BUCEGI

5.30;

L.
16; 18,15;

FERO-

calea ferată :

întrecerile de bob

lui Rustam :
11,15; 13,30; 15,45: 18,15;

manșfe, con-R. F. a

0 Seceri vintul sălbatic : FLACĂ
RA — 15,30; 18; 20,15.
a Sfîrșitul Liubavinilor : LARO- 
MET — 15,30; 17,30; 19,30.

AURORA — 9; 11,15;
18; 20.15, GLORIA — 

8,45; 11/ 13,30; 16; 18,30; 20.45.

a venit după
15,30; 18; 23,15. 

romului : FEREN- 
15,30; 18; 20,15.

care vinde flori : CRÎN- 
; 18: 20.30.

general ; RA-
20,15.
COSMOS —

dragoste: 
16; 18.30; 
13,30: 16: 
9; 11.15;

15; 17,30;
11,15: 13,30; 1
— 9.30; 12; 
MURA — 9;
20,30.
q Domnului profesor, cu 
SCALA — 8,30; 11; 13,30; 
21. MELODIA — 9: 11,15; 
18,30; 20,45, MODERN — 
13,30; 16; 18.15; 20.30.
e Legenda 
VI AR — 9;
20,30.
0 Filiera : 
13,30; 15,45;

La Cervinia au început campionatelor europene pentru două persoane. După disputarea primelor douăduce primul echipaj al Germaniei (Zimmerer-Utzschneider) cu timpul de 2’23”81/100 (1’11”82/100 4- 1T1”99100), urmat de R. F. a Germaniei II (Floth-Holdorf) — 2’23”95/100 și Austria II (Karth- Sperling) — 2’24”56/100. Primul echipaj al României (Panțuru-Focșe- neanu) ocupă in clasament cu 2’25”61/100 (l’13”05/10056/100).Astăzi sînt programate două manșe.
locul 64- 1T2”

Derbiul etapei de astăzi este meciul Steaua — Minaur (de la ora 19.30). Liderii au in vedere victoria, din două motive : pentru a-și păstra poziția în fruntea clasamentului și pentru a se revanșa de infrîngerea (singura, de altfel I) de astă-toamnă, la Baia Mare. în prealabil, cu începere de la ora 14.30, se vor desfășura următoarele partide : Voința — Dinamo Brașov, Trotușul — Dinamo București, Universitatea Cluj — Politehnica. Universitatea București — Independența.
TENIS• în orașul american Birmingham (statul Alabama) se desfășoară un turneu internațional de tenis pe teren acoperit, la care participă și cițiva jucători europeni. In proba de dublu masculin, perechea Țiriac (România) — Graebner (S.U.A.) a dispus cu 6—2, 6—3 de Kaloghe- ropoulos (Grecia) — Kukal (Cehoslovacia). Cuplul maghiar Barany, Szoeke a întrecut cu 1—6, 6—2, 6—2 pe Tr. Marcu (România) (Canada). Owens l-a 7—5, 6—2, bender l-a eliminat cu 6—3, 6—0 pe Traian Marcu.

Belkin La simplu, americanul învins pe Ion Tiriac cu iar vest-germanul Fass-

ALE „C. C. E."TIMIȘOARA (prin telefon). — Binecunoscuta noastră echipă feminină de handbal Universitatea Timișoara, angajată în faza decisivă a „Cupei campionilor europeni", a susținut aseară, in sala „Olimpia", prima partidă cu campioana Danemarcei. F.I.F. Copenhaga, contînd pentru sferturile de finală ale competiției, în fața unor tribune arhipline (peste 3 000 de spectatori), handbalistele timișorence au reușit să obțină victoria, insă după o primă repriză in care au jucat destul de reținut (la început chiar emoționate 1). Echipa daneză a condus la început (in min. 21, 5—4). dar, pină la pauză, campioanele noastre au refăcut handicapul și au luat conducerea (6—5). în continuare, jocul gazdelor este mai organizat și mai eficace. Scor final : 13—10. Returul va avea loc la 3 februarie, la Copenhaga.

în urma unui inventar efectuat la Depozitul de lemne nr. 52 (anexă) din cadrul întreprinderii „Combustibilul" din Capitală, s-a constatat un minus în gestiune de 133 684 lei. Cercetările întreprinse de organele procuraturii au reliefat o serie de cauze : în lipsa unui cintar, lemnele intrau în depozit necin- tărite, depozitul era neîmprejmuit, iar paza ca și inexistentă (paznicul deservind și altă unitate). ~ 'fost șort, Capitalei, urmind ca aceasta să stabilească cine purta răspunderea unei atare stări de lucruri. Spunem „urmind", pentru că răspunsul amintitei direcții — a- dresa cu nr. 14.034 — nu face decit să... confirme neajunsurile semnalate. Despre vinovați șl modalitățile de recuperare a pagubei, nici un cuvint 1 Cine „arde" așa cum se cuvine a- teastă nepăsare ?

Toate aceste aspecte au sesizate forului de re- Direcția comercială a

Benzina nu
se caută cu
chibritul!

Asigurarea mixtă de viață

• Zestrea : CAPITOL — 9,15; 11,34; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, COTROCENI 
— 15,30; 18; 20,15.
o Războiul lui Murphy : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, FESTIVAL — 9; 11,16; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• Arena aeriană : LUMINA — l; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
0 Pe aripile vintului : PATRIA — 
10; 14,30; 19,15.
g, Ursul Yogi : DOINA
11,30; 13,45: 16; 18; 20,15.
o Queimada : BUCUREȘTI — 8,30;
11; 13,30; 16; 18,30; 21, FAVORIT — 
10; 12.30; 15,30; 18: 20,30.
a Explozia: CENTRAL — 10; 12,30; 
15; 17,30; 20, EXCELSIOR — 9;

16; 18,30: 20.45, TOMIS 
15,30; 18; 20,30, FLA- 

; 11,15; 13,30;

a Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
DACIA — 9; 12,30; 16; 19,30, ARTA
— 10; 19,30.
e Marea evadare : GRI VITA — 9; 
12.30; 16; 19,30, GIULEȘTI — 10; 
15,30; 19. MIORIȚA — 9: 12,30; 16; 
19,30.
a Tandrețe — 18,45, „Șapte păca
te" — 20,45 : CINEMATECA (sala 
Union).
a Cu mîinile curate : UNIREA — 
15,30; 13: 20,15, MUNCA — 16;
10; 20.
a Joe Hill : VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18.15: 20,30.
a Vara bărbaților : FLOREASCA
— 15.30; 18; 20,30.
a Micul om mare :
15,30; 18; 20,30.
a Săgeata căpitanului Ion : VI- 
TAN — 15,30; 18: 20,15.
a Am încălcat legea : BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20.15, PACEA — 15,45; 
18: 20.
a Bariera : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,15, VIITORUL — 15,30: 
18; 24,15.
a Vacanță la Roma : POPULAR
— 15,30; 18; 20,15.
a Bărbatul care 
bunica : LIRA —
a Bulevardul
TARI

SFata care '
AȘI — 15,30:

a Capcană pentru
HOVA — 15.30; 18;
a Fete In soare ;
15,30; 18; 20,15.
a Casa do Ungă
PROGRESUL — 16; 18; 20.

q Filarmonica de stat ,,George 
Enescu" (la Casa de cultură a stu
denților ,.Grigore Preoteasa") : 
Concert extraordinar susținut de 
formațiile „Fistulatores et tubici- 
natores varsovienses“ și „Novi sin
gers" — 19,30, (la Ateneul român
— sala Studio) : Ciclul : Debuturi
— afirmări — confirmări — 20.
© Opera română : Motanul încăl
țat — ii, Lacul lebedelor — 19.
© Teatrul de operetă : Spune ini
mioară, spune — 10,30, Vînt de li
bertate — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Un flutu
re pe lampă — 10,30, Dulcea pasă
re a tinereții — 15,30, Coana Chi- 
rița — 20, (sala Studio) : Despre 
unele lipsuri, neajunsuri și defi
ciențe în domeniul dragostei —
10.30, Jocul de-a vacanța — 15,30, 
Moartea ultimului golan— 20.
© Teatrul de comedie : Matineu 
literar urmat de un concert coral 
susținut de Corul Madrigal — 10,30, 
Croitorii cei mari din Valaliia —
15.30, Dispariția lui Galy Gay — 20. 
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu-

landra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reahu) : Luceafărul — 10, D-ale 
carnavalului — 15, Leoncc și Lena
— 20, (sala din str. Al. Sahia) : 
Valentin și Valentina — 15, Iubi
re pentru iubire — 20.
• Teatrul Mic : Fata care a făcut 
o minune — 10,30, Vicleniile lui 
Scapin — 15, După cădere — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala
Magheru) : Petru Rareș — 10;
Adio Charlie — 15,30; Omul care...
— 19,30, (sala Studio) : O lună la 
fără — 16, Gaiței^ — 20.
• Teatrul Giulești : Casa care a 
rugit pe ușă — 10, ...Eseu — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — io, Comoara din Insula pi
raților — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru
— 11, (sala din str. Academiei) : 
Răi și nătărăi — 11.
• Teatrul evreiesc de stat ; Două 
nunți și un divorț — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. ,.I. 
gtale" : Autorul moare

l. cara- 
a___ _ azi — 20.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
..Ton Vasilescu" : Siciliana — 10, 
Fii cuminte Cristofor — 10.30, (la 
Sala Palatului) : Crizanteme mu
zicale — 16; 19,30.
• Ansamblul artistic ..Ransodia 
română" : Pe plaiurile Mioriței — 
19,30.
• Circul „București" : Aprindeți 
•telele : 10; 16; 19,30.

r
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Datorită avantajelor multiple pe care le oferă și îmbinării spiritului de prevedere cu cel de economie, o largă răspîndire în rîndu- rile populației cunoaște forma de asigurare mixtă de viață, practicată de către Administrația Asigurărilor de Stat. Pentru a răspunde unor scrisori sosite de la cititori, prin care se solicită detalii în legătură cu asigurarea mixtă de viață, ne-am adresat tovarășului Anton Mânzină, director în Centrala A.D.A.S., care a făcut următoarea precizare : încheind această formă de asigurare, cetățeanul este protejat în cazul survenirii în viața lui a unor evenimente nedorite ; în același timp, el realizează economisirea ...................unei sume de bani și-o stabilește, avînd. totodată, siguranța că, cel mai tîrziu la expirarea asigurării, va primi suma respectivă pe care și-a asigurat-o.De la același interlocutor aflăm că polițele de asigurare mixtă de viață pot participa la tragerile de amortizare organizate pe principiul combinațiilor de litere. După cum se știe, in fiecare lună, se trag la sorți cite 8 combinații de cite trei litere. Pentru fiecare combinație de litere ieșită la sorți se plătește asiguratului a cărui poliță a ieșit ciștigătoare cite 1 000 de lei.Un alt avantaj : in cursul duratei asigurării mixte de viață, asiguratul are dreptul să micșoreze sau să majoreze fie suma asigurată, fie durata asigurării sau amindouă aceste elemente. Așadar, el este cel care stabilește suma asigurată și tot el are dreptul să schimbe beneficiarul stabilit inițial pentru

neprevăzute șiplanificată a pe care singur

primirea sumei, in caz de deces. Prin asigurarea mixtă de viață sînt acoperite decesele, din orice cauze, precum și invaliditățile permanente (totale sau parțiale), cauzate de următoarele accidente : prăbușire de teren, trăsnet, explozie, lovire, cădere, alunecare, atacul din partea altei persoane .sau a unui animal, acțiunea curentului electric, arsură, degerare, înec, intoxicare asfixiere. circulația de transport (sau intîmplate acestora), în caz de accidente de funcționarea ori folosirea mașinilor, aparatelor și altele.Asigurarea mixtă de viață se poate incheia de către orice persoană în vîrstă de la 16 la 60 de ani, pe durate care variază de la 5 la 20 de ani. în legătură cu primele de asigurare, tovarășul director Anton Mânzină ne spune că ele sînt convenabile și accesibile oricui și că se stabilesc în funcție de mărimea sumei asigurate, virsta asiguratului la incheierea contractului, durata contractului și a timpului de plată a primelor de asigurare. Primele de asigurare se plătesc anual și anticipat. La cererea asiguratului, ele se pot achita, de asemenea, anticipat, in rate semestriale, trimestriale sau lunare.Pentru încheierea asigurării mixte de viață, la dispoziția cetățenilor se află responsabili cu asigurările din intreprinderi, organizații economice, instituții, cooperative agricole de producție, agenți și inspectori de asigurare. De asemenea, cetățenii se pot adresa direct oricărei unități teritoriale a Administrației A- sigurărilor de Stat.

subită, mijloacelor accidentelor precum și provocate

Ștefan Măinescu din Fitio- nești, județul Vrancea, depozitase o cantitate de benzină intr-un grajd. Intr-una din seri, vrind să-și alimenteze mașina a intrat în grajdul respectiv și a scăpărat un chibrit. în clipa următoare, a izbucnit un puternic incendiu. în ajutorul lui Șt. M. au sărit soția și fiul său. Toți trei au fost cuprinși de flăcări. Grajdul a ars complet. Cei trei au fost internați la spital. După o zi însă, Elena Măinescu a decedat. Epilog tragic, provocat dintr-o gravă imprudență.
Dacă-1
întîlnitî...
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La 3 martie 1971. gestionarul 
Mihai Penga, 
de 19 august 1946, in comuna 
Plenița, a părăsit întreprinde
rea județeană de morărit Dolj, 
lăsind in urma sa o pagubă in 
valoare de peste 50 000 lei. De 
atunci s-a angajat in mai multe 
întreprinderi, dar de fiecare 
dată, cind unitatea păgubită ii 
aducea aminte de plata dato
riei, dumnealui dădea bir cu 
fugiții. De citva timp insă, in 
ciuda unor căutări insistente, 
n-a mai putut fi depistat, 
că-l intilniți, sesizați 
îndreptățite să-i aducă 
că asemenea datorii nu

născut la data

Da-
organele 

aminte 
se uită.

Rubricd redactată 
Dumitru HRCOB 
Gheorqhe POPESCU 
și corespondenții „Scinieii"

de



0 nouă întilnire între experții 
delegațiilor R.D. Vietnam și S.U.A

PARIS O
LUCRĂRILE SESIUNII COMISIEI MIXTEPARIS 20 (Agerpres). — Sîmbătă, la Saint-Nom-la-Breteche, suburbie a capitalei franceze, a avut loc o nouă întilnire a experților delegațiilor Republicii Democrate Vietnam și Statelor Unite la conferința cvadripartită de la Paris în problema vietnameză.

Grupurile de experți au fost conduse de Nguyen Co That, adjunct ministrului afacerilor externe R. D. Vietnam, și, respectiv, William Sullivan, subsecretar stat adjunct al S.U.A.
al al de âe

GUVERNAMENTALE ROMANO-FRANCEZE

PREMIERUL FAM VAN DONG BONN

Ă PRIMIT DELEGAȚIA
CONSILIULUI MONDIAL 

AL PĂCIIHANOI 20 (Agerpres). — Fam Van Dong, premierul guvernului R. D. Vietnam, a primit, la Hanoi, delegația Consiliului Mondial al Păcii, condusă de secretarul general al consiliului, Romesh Chandra — informează agenția V.N.A.Cu prilejul unei conferințe de presă, Romesh Chandra a chemat popoarele lumii să sprijine, în continuare, lupta justă a poporului vietnamez și să ceară guvernului S.U.A. să semneze neintirziat acordul referitor la încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam.

O DECLARAȚIE 

A PREȘEDINTELUI 
G. HEINEMANNBONN 20 (Agerpres). — In cadrul tradiționalei primiri a membrilor corpului diplomatic acreditați la Bonn, președintele R. F. a Germaniei, Gustav Heinemann, și-a exprimat dorința ca pacea să fie restabilită in Vietnam. „Toți locuitorii R. F. a Germaniei așteaptă vestea încetării războiului" — a spus președintele.

PARIS 20. — Corespondentul nostru, P. Diaconescu, transmite : Vineri au continuat lucrările celei de-a 5-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-franceze de cooperare economică, științifică și tehnică. Lucrările sesiunii sint conduse de cei doi copreședinți al Comisiei mixte, Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării, și Valery Gis- card d’Estaing, ministrul economiei și finanțelor.în cadrul sesiunii, comisia a examinat stadiul îndeplinirii programului de acțiuni de cooperare prevăzute la sesiunea anterioară și activitatea desfășurată de comitetele și grupele mixte de specialitate. Comisia a convenit asupra măsurilor necesare pentru extinderea relațiilor comerciale, dezvoltarea cooperării economice, industriale și tehnico-științifice și a stabilit noi acțiuni de cooperare in domeniul industriei construcțiilor de mașini, chimiei, industriei miniere, industriei siderurgice, precum și în domeniul cercetării științifice.în cursul zilei de vineri, tovară-

șui Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a avut o nouă întilnire de lucru cu Giscard d’Estaing, ministrul ___miei și finanțelor. în aceeași zi, tovarășul Manea Mănescu a avut convorbiri cu Andre Betencourt, ministru delegat pe lingă ministrul afacerilor externe.La convorbiri, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, au participat Constantin Flitan, ambasadorul României la Paris, și Francis Levasseur, ambasadorul Franței la București.Vineri la amiază, ministrul economiei și finanțelor, Valery Giscard d’Estaing. a oferit un dejun in onoarea delegației economice române, condusă de tovarășul Manea Mănescu. La dejun au mai participat Robert Poujade. ministru delegat pe lingă primul ministru cu protecția naturii și a mediului înconjurător, Rene Montjoie, comisar general al planului, Lucien Neuwirth, președintele Grupului parlamentar al Senatului pentru relații de prietenie Franța—România. Cu acest prilej, Valery Giscard d’Estaing și Manea Mănescu au rostit scurte alocuțiuni.

Valery econo- MW
lEfe 1
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COMUNICAT
CHINO-ZAIREZPEKIN 20 (Agerpres). — Agenția China Nouă a difuzat comunicatul cu privire la vizita președintelui Republicii Zair, Mobutu Șese Seko, în Republica Populară Chineză, efectuată între 10 și 20 ianuarie.în pofida sistemelor lor sociale șl ideologice diferite, China și Zairul — se arată în comunicat — împărtășesc dorința de a-și dezvolta relațiile de prietenie și cooperare pe baza principiilor respectului suveranității și integrității teritoriale, neagresiunii reciproce, neamestecului în treburile interne, egalității și avantajului mutual, coexistenței pașnice. Examinind posibilitățile de dezvoltare a cooperării chiho-zaireze în toate domeniile, reprezentanții celor două țări au semnat un acord de cooperare economică și tehnică, un acord comercial, un acord de principiu cu privire la deschiderea unor căi de comunicație aeriene și maritime între China și Zair și au hotărit să-și intensifice schimburile în domeniile științific, tehnic și cultural.

Un interviu al ministrului de externe al R. S. Cehoslovace

Acțiuni greviste
în ItaliaAgenția de presă ANSA relevă că dificila problemă a reînnoirii contractelor colective de muncă ale metalurgiștilor accentuează tensiunea socială în Italia. între altele, ANSA informează că în incinta cunoscutelor firme constructoare de automobile „Fiat" și „Lancia" din Torino s-au înregistrat incidente între muncitori, care participau la o grevă, și poliție. în timpul incidentelor mai multe persoane au fost rănite. Agenția amintește că în ultima vreme au fost organizate în Italia numeroase greve. Alte acțiuni greviste sint prevăzute pentru zilele următoare.
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O unitate a forțelor patriotice 

din Guineea-Bissau Înaintea

unei acțiuni de luptă

Washington Ceremonia de inaugurare a celui
de al doilea mandat al președintelui Nixon

■z .

Evoluția
laboratorului

selenar
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AGENDĂ

ECONOMICĂ
CHILE. Instituirea contro
lului de stat asupra co

mercializării griuluiPreședintele Republicii Chile, Salvador Allende, a semnat, vineri, decretul privind stabilirea controlului statului asupra comercializării griului — anunță agenția Prensa Latina.
JAPONIA. Accentuarea 

tendințelor spre lărgirea 
comerțului cu țările 

socialiste

PRAGA 20 (Agerpres). — într-un Interviu acordat agenției C.T.K., Bohuslav Chnoupek. ministrul afacerilor externe al R.S.C., a afirmat că guvernul cehoslovac a luat cunoștință cu interes de declarația guvernamentală din 18 ianuarie a.c. a cancelarului Willy Brandt, in special de partea care se referă la relațiile R. F. a Germaniei cu R. S. Cehoslovacă și în care se arată că raporturile dintre cele două țări ar trebui reglementate pe calea încheierii unui tratat, astfel ca acordul de la Miinchen să nu mai constituie o

povară în relațiile reciproce. Partea cehoslovacă, a spus în continuare ministrul, este dispusă în orice moment să reia schimbul de vederi dintre delegațiile R. S. Cehoslovace și R. F. a Germaniei, care, la propunerea părții vest-germane, a fost întrerupt în vara anului trecut. Examinarea în comun a reglementării relațiilor cehoslovaco—vest- germane. inclusiv formularea anulării așa-numitului acord de la Miin- chen convin ambelor părți — a subliniat ministrul de externe al R.S.C.
INSULELE CANARE REVENDICĂ

INDEPENDENTAExoticul arhipelag al Canarelor din nord- vestul Africii, pe care Platon îl considera o rămășiță a Atlantidei, cucerit de spanioli la sfirșitul sec. al XV- lea, revendică cu tot mai multă insistență independența. Recent, Mișcarea pentru Autodeterminarea și Independența Arhipelagului Canare (M.P.A.I.A.C.), creată în 1960, a publicat proiectul țmei constituții ai cărei termeni gocieze Potrivit insulele devină Republica Gu- anche, numele vechii populații ce a locuit în arhipelag înainte de colonizare. Se prevede, de asemenea, ca fieca-

ai vrea să-i ne- cu Spania, proiectului, urmează să

re din cele șapte insule să dispună de o a- numită autonomie, a- vind o Adunare proprie (togoror) și un președinte (quebohi). Membrii Adunării Naționale urmează a fi aleși prin sufragiu u- niversal.Autoritățile spaniole au refuzat sistematic să răspundă propunerilor făcute de mișcarea de eliberare. Madridul acordă o mare importanță poziției arhipelagului care, după cum se știe, a ca punct de rebeliunii lui împotriva Aerodromurile Canare, pentru a primi toate tipurile de avioane, inclusiv cele mi-

servit plecare Franco republicii, din amenajate

litare, au devenit un fel de plămîni prin care respiră și regimurile din Africa de Sud și Rhodesia, în condițiile în, care . toate statele independente din Africa au interzis survolarea teritoriului lor de către avioanele celor două regimuri rasiste.Programul întocmit de M.P.A.I.A.C., ce va fi înaintat Națiunilor Unite și Organizației Unității Africane care a recunoscut această mișcare din 1968, constituie fără îndoială o manifestare pregnantă a dorinței și hotă- rîrii populației acestor insule de a obține independența.

WASHINGTON 20 (Agerpres). - , Simbătă a avut loc la Washington ceremonia de inaugurare a celui de-al doilea mandat al președintelui Nixon. Cu acest prilej, președintele S.U.A. a rostit tradiționalul discurs inaugural.Referindu-se la consolidarea păcii în lume, Richard Nixon a apreciat că 1972 este anul celor mai importante progrese înfăptuite in perioada postbelică spre o pace trainică în lume. în context, el a evocat, printre altele, vizitele sale la Pekin și Moscova, ca niște contribuții la promovarea unor relații noi, durabile între țările lumii. Președintele a reafirmat că S.U.A. iși vor respecta angajamentele asumate prin tratat, respec- tind, totodată, „principiul că nici o țară nu are dreptul să impună cu forța altor țări voința sau dominația ei". A trecut timpul — a spus președintele Nixon — cind America făcea din orice conflict al unei țări propriul ei conflict sau din soarta oricărei alte țări, o răspundere proprie ; a trecut vremea cînd America spunea popoarelor din alte țări cum să-și rezolve propriile lor treburi. Așa cum respectăm dreptul fiecărei

■ Jnațiuni de a-și hotărî singură soarta pe viitor — a spus președintele S.U.A. — recunoaștem și răspunderea fiecărei națiuni de a-și asigura viitorul propriu.Președintele Nixon s-a pronunțat pentru „o structură a păcii in care cei slabi să se bucure de aceeași securitate ca și cei puternici, în care fiecare să respecte dreptul celuilalt de a trăi intr-un sistem diferit".Referindu-se la războiul din Indochina. președintele Nixon a afirmat că „cel mai îndelungat și greu dintre războaiele Americii se apropie de sfirșit".Astăzi, a spus el în continuare, e- xistă posibilitatea de a se depune eforturi sporite pentru un învățămînt mai bun, o rețea sanitară mai bună, locuințe și transporturi mai bune, un mediu înconjurător mai curat. „Nu formulez nici o promisiune că va exista o soluție guvernamentală pentru fiecare problemă", a spus președintele, adăugind că americanii au trăit prea multă vreme legănațl de aceste false promisiuni și că soluționarea problemelor interne va depinde de eforturile întregii națiuni.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
In decursul a șase ore, cit a du
rat ultima ședință de legătură 
prin radio cu aparatul selenar 
autopropulsat „Lunohod-2", ve
hiculul a străbătut 1 148 metri. 
Lunomobilul s-a deplasat in di
recția sud-est, ajungind, in fi
nal, la o distanță de 1 050 metri 
de treapta de aselenizare a sta
ției „Luna-21“. în timpul ședin
ței radio au fost verificate capa
citățile de deplasare a apara
tului, precum și capacitatea de 
funcționare a sistemelor labo
ratorului selenar. Acesta a fost 
manevrat cu mare precizie de 
operatorii tereștri, pe traseu 
fiind necesară ocolirea anumitor 
obstacole și modificarea vitezei 
de deplasare.

Solul selenar 
„Lunohod-2" a 
teristici fizice 
porțiuni solide
strat gros de sol afinat, 
îngreuna deplasarea vehiculu
lui. Asemenea zone se întâlnesc 
cu deosebire in apropierea cra
terelor.

în timpul aceleiași legături 
eu Terra, au fost recepționate 
de la bordul aparatului noi ima
gini panoramice ale peisajului 
lunar. în imagine au putut fi 
distinse cu claritate detalii ale 
suprafeței selenare și urmele 
lăsate de vehiculul autopropul
sat.

pe care a trecut 
prezentat carac- 
diverse, de la 
la locuri cu un 

care

Organizația japoneză pe! m promovarea comerțului exterior (JETRO) a anunțat că intenționează să organizeze, pină în toamna acestui an, prima sa expoziție industrială în R. P. D. Coreeană. în anul fiscal viitor, care ■Începe la 1 aprilie, .TKTR,° va deschide noi oficii perma '.e în R. P. Polonă și R. D. mană, pentru a promova sch .1- burile economice și comerciale cu aceste țări, precum și cu alte țări socialiste.
AUSTRALIA. Măsuri pen
tru limitarea intereselor 

străine In economi»Guvernul australian elaborează în prezent o serie de măsuri legislative menite să limiteze interesele străine din economie și, totodată, dependența comercială de Statele Unite și Japonia — informează în ultimul său număr revista americană „Business Week". Frank Crean, ministrul finanțelor în guvernul Whitlam, a declarat în această privință că „intenția cabinetului este de a ajunge la certitudinea că investițiile străine din țară nu lezează interesele naționale". El 
a precizat că. In prezent, se procedează la alcătuirea unei liste a ramurilor ce urmează a fi protejate față de companiile străine. Printre cele ce vor fi în mod cert incluse pe această listă figurează activitățile financiară șl de asigurări, presa, valorificarea teritoriului.

A. B

agențiile de presă transmit

ARZEW —pilon al noii 
industrii algeriene

.CONFLICTUL CODULUI1*W’

SE AMPLIFICA

Arzew. Odinioară un mic port pescăresc, ascuns într-un imens golf al Mediteranei, la 40 km est de Oran. în mai puțin de zece ani, acest orășel de coastă a cunoscut o dezvoltare impetuoasă, devenind unul dintre centrele industriale algeriene de primă importanță.Evoluția ascendentă 
a Arzewului este semnificativă. în 1964, la numai doi ani după proclamarea independenței Algeriei, aici intra în funcțiune prima uzină din lume de lichefiere a gazului metan — CAMEL. Uzina se întindea a- tunci pe o suprafață de numai 75 ha și dispunea de trei linii paralele de lichefiere, capabile să producă zilnic fiecare cîte 2 700 m cubi de gaz metan lichid. Astăzi ea și-a extins mult suprafața și dispune de noi unități de lichefiere, care prelucrează anual zece miliarde metri cubi de gaz metan, aproape de zece ori mai mult de- cît prima uzină.Răcit progresiv cu 
apă de mare și apoi prin folosirea de fluide frigorifice, gazul metan își reduce substanțial volumul (de aproape 600 de ori), devenind lichid și deci ușor transportabil. Stocat în imense rezervoare, gazul metan lichid este apoi încărcat pe vase metaniere, special amenajate, care îl transportă în Franța și Marea Britanie.

Un tlnăr inginer al- gerian ne invită să vizităm — la numai ci- teva sute de metri de CAMEL — un alt colos al nu mai puțin tinerei industrii algeriene : complexul de amoniac și îngrășăminte chimice. Din explicațiile sale reiese că acest complex a intrat in producție în 1967, fiind în întregime finanțat de Algeria, după cum întregul său personal (ingineri, tehnicieni, muncitori cu înaltă ca-
CORESPONDENȚA 

DIN ALGER

lificare) este sută la sută algerian. Complexul produce zilnic 1 000 de tone de amoniac, 500 tone de nitrat de a- moniu, îngrășăminte cu o foarte mare concentrație de fosfați și peste 400 de tone de uree.Importanța acestui centru industrial nu se oprește aici. Acum doi ani, pe platoul Magh- cem, în imediata apropiere a Arzewului, nu exista nimic, în afară de cîteva zeci de butuci de vie și niște măslini răzleți, pe o suprafață de 150 de ha. Ca răsărite din pă- mînt, astăzi se ridică aici coloanele unei moderne rafinării de petrol, construită în numai 18 luni și intrată în exploatare la sfîrși-

tul anului trecut. Este prima dfntr-un șir de alte rafinării de diverse capacități ce vor fi construite în anii următori în Algeria.întinsă pe spații mari, această unitate nu poate fi vizitată decît parcurgind distanțele cu mașina. Din vocea inginerului algerian care ne însoțește se desprinde o îndreptățită notă de mîndrie: „Nu este decît un aspect al Algeriei în construcție..."Investițiile pentru construcția rafinăriei au însumat 30 miliarde dinari. Capacitatea totală de prelucrare este de 2,5 milioane tone pe an. în afară de benzină „normală" și „super", rafinăria de la Arzew — R.A.Z. — produce uleiuri, vaselină. parafină și bitum ; R.A.Z., împreună cu rafinăriile de la El Harrach (lingă capitală) și Hassi-Messa- oud, formează în Algeria o puternică rețea de prelucrare a hidrocarburilor, care a- sigură țării necesarul în carburanți și lubrifiant).Arzewul este într-a- devăr unul din multele exemple de concretizare a politicii care urmărește mobilizarea tuturor resurselor naturale și umane ale țării, pentru a dota Algeria cu o industrie puternică, în procesul de continuă dezvoltare economică.
C, BENGA

LONDRA 20 (Agerpres). — Patronii celor aproximativ 40 de pescadoare britanice aflate în noua zonă de pescuit a Islandei au adresat, joi seara, un „ultimatum" guvernului englez, cerindu-i să trimită unități ale marinei militare pentru a proteja pescadoarele. După cum se știe, intre forțele de coastă islandeze și pescadoarele străine care au pătruns în interiorul zonei de pescuit a Islandei — extinsă la 1 septembrie de la 12 la 50 mile — s-au înregistrat numeroase incidente.Ca urmare a acestui „ultimatum", la Londra s-a ținut o reuniune de urgență cu participarea ministrului britanic al agriculturii, Joseph God- ber, și a reprezentanților pescarilor. La sfirșitul reuniunii, autoritățile britanice au hotărît să manifeste mai multă fermitate față de sporirea incidentelor din zona de pescuit a Islandei, fără însă să aprobe trimiterea de unități militare în zona respectivă. După cum relevă observatorii politici, guvernul britanic consideră că o eventuală trimitere de unități ale marinei de război în zona respectivă nu ar duce decît la complicarea situației, iar pe plan internațional ar plasa țara într-o poziție delicată. Totuși, un purtător de cuvint al Foreign Office-ului a declarat vineri, într-o conferință de presă, că Marea Britanie își rezervă dreptul de a trimite nave de război pentru a proteja traulerele care se află in noua limită de pescuit a Islandei, limită pe care Londra nu o recunoaște.Pe de altă parte, din Reykjavik, corespondentul agenției A. P. anunță că ministrul afacerilor externe al Islandei, Einar Augustsson, a adresat o notă guvernului englez, în care iși exprimă opinia că nu există nici o speranță acord interimar în problema „conflictului codului".LIMA 20 (Agerpres). — Unitățile de coastă ale marinei peruane au capturat, in ultimele 48 de ore, 17 vase pescărești sub diverse pavilioane, surprinse în limita apelor teritoriale ale Republicii Peru. Se știe că guvernul de la Lima a fixat limita apelor sale teritoriale la 200 mile marine, exercitîndu-și jurisdicția asupra zonei in cauză. încă de acum 25 de ani. cu scopul de a-și apăra tezaurul ihtiologic.

Comitetul eliberării al Organizației Unității Africane ’n ca<^ruT recentei sale sesiuni de la Accra, a însărcinat pe reprezentanții Zambiei, Ghanei și Camerunului cu elaborarea unui program în vederea fuzionării Uniunii Naționale Africane Zimbabwe (Zanu) și Uniunii Poporului African Zimbabwe (Zapu), cele două mișcări de luptă Împotriva regimului rasist din Rhodesia — anunță agenția marocană de presă-.Agenția B.T.A. anuntă că Sava Dălbokov a fost ales membru al Secretariatului C.C. al P.C, Bulgar și numit șeful Secției de planificare și economie a Comitetului Central. în legătură cu aceasta, Consiliul de Stat al R. P. Bulgaria a emis un decret cu privire la eliberarea lui Sava Dălbokov din funcția de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și de președinte al Comitetului de Stat al Planificării. Ivan Iliev a fost numit vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și președinte al Comitetului de Stat al Planificării.

neral al Organizației Mondiale a Sănătății. El va succeda lui Marcelino Candau (Brazilia), care a condus organizația timp de 20 de ani. Instalarea sa in noul post se va efectua după ratificarea. în mai a.c., de către Adunarea Mondială a Sănătății, a recentei numiri.„Cosmos-544"satelit artificial al Pămîntului, a fost lansat în U.R.S.S. *Un acord ungaro-mon- g01 Privind colaborarea în domeniul poștei și telegrafului a fost semnat la Budapesta.

un nou
4

Consiliul de conducere al Partidului Liber-Democrat din R.F. a Germaniei <PLD-> s-a întrunit sîmbătă, la Bonn, sub președinția liderului partidului, Walter Scheel. în centrul dezbaterilor s-a situat problema activității guvernamentale a celui de-al doilea mandat al cabinetului de coaliție Brandt— Scheel.

in vederea unui

ANGLIA. Poziția sindica
telor țață de „programul 

antiintlaționlst"Comitetul economic al Congresului Sindicatelor Britanice (T.U.C.), reunit în cursul zilei da vineri, a recomandat sindicatelor boicotarea celei de-a doua faze a programului antiinflațio- nist al guvernului Heath prin refuzul de a participa la comisia prețurilor și la Consiliul a- supra salariilor, organismele nou create. Cooperarea T.U.C. — reprezentantul a 10 milioane de muncitori britanici — în aplicarea, în continuare, a măsurilor de înghețare a salariilor și prețurilor a fost privită de către guvern ca esențială.După cum se știe, sindicatele resping politica guvernului de înghețare a salariilor și prețurilor, întrucît sub incidența a- cesteia nu cad și prețurile produselor alimentare, care continuă să crească nestingherit.Recomandările Comitetului economic sînt, In principiu, acceptate de către Consiliul General al T.U.C. Se așteaptă ca linia oficială de acțiune a sindicatelor să fie hotărîtă la reuniunea de miercuri a Consiliului general al T.U.C.

Inundațiile din Brazilia.Orașul Corumba, cu o populație de 60 000 de locuitori, și zeci de cătun» din statul brazilian Matto Groso sînt complet izolate de ape, ca urmare a gravelor inundații provocate de ploile torențiale din ultima săptămină. în unele regiuni ale acestei zone mlăștinoase apele au atins înălțimea de peste șase metri.
Președintele H ou ari Boumediene a primit la Alger pe Abdel Halim Khaddam, vicepremier și ministru sirian al afacerilor externe, care i-a inmînat, cu acest prilej, un mesaj din partea președintelui Hafez Asad, referitor la evoluția situației din Orientul Apropiat.Președintele Zambiei, K®- nneth Kaunda, a declarat că guvernul zambian a hotărît să nu folosească nici o cale de comunicație care trece pe teritoriul Rhodesiei. El a menționat că această decizie va ră- mîne in vigoare chiar dacă regimul rasist de la Salisbury va renunța la închiderea frontierelor cu Zambia. Un anacronism al istoriei

de 
nu 
ci-

precedent. După 
ani de la inche- 

tratatului inro- 
poporul pana- 

să

Noul director general uiOMS. Halfban Mahler, medic danez, în vîrstă de 50 de ani, a fost numit, vineri, în cadrul sesiunii Consiliului Executiv al O.M.S., director ge-

restabilirea depli- 
suveranități asu- 
canalului n-a înce- o clipă, căpătind

,zo- 
cum sînt 
americanii 

zona ca
st restul

își cere rezolvarea

PANAMA

G. D.

Negocieri între Marea Britanie și R.D. Germană pr'_ vind stabilirea de relații diplomatics între cele două state urmează să înceapă la Londra, la 23 ianuarie, a anunțat, vineri, un purtător de cu- vînt al Ministerului de Externe britanic. 0 acțiune judiciară împotriva firmelor „General Motors", „Ford" și „Chrysler" a fost deschisă în S.U.A. Firmele respective sint acuzate de fixare arbitrară a prețurilor automobilelor și de încheiere a unui pact de „asistență mutuală împotriva grevelor".

Peste o sulă tic mașini s-au ciocnit in lanț — din cauza cetii și a poleiului — pe o sosea din Danemarca. Două persoane și-au pierdut viața, iar alte opt au fost rănite. In fotografie : un aspect de la locul accidentului

Apropiata sesiune 
specială a Consiliului 
de Securitate, care va 
avea loc in Republica 
Panama, urmează să 
dezbată, intre altele, 
„un anacronism al is
toriei" — după cum 
se exprimă „Neue Ziir- 
cher Zeitung" sau, 
cu alte cuvinte, pro
blema drepturilor asu
pra canalului.

...Noiembrie 1903. La 
numai citeva zile după 
crearea sa, noului stat
— Republica Panama
— i se impunea un 
tratat prin care 
S.U.A. erau autorizate 
să construiască un ca
nal navigabil intre o- 
ceanele Atlantic și Pa
cific. Statele Unite pri
meau, totodată, drep
tul de a folosi și 
controla pe termen ne
definit o parte a teri
toriului panamez. în 
acest fel, americanii 
și-au asigurat antici
pat dreptpl de exploa
tare a canalului, inau
gurat in 1914, precum și dreptul de a ocupa, 
de ambele părți ale a- 
cestei artere naviga
bile. o zonă cu o su
prafață de 1435 kmp. 
care a și fost scoasă de

sub suveranitatea sta
tului Panama. De a- 
tunci, „The Golden 
Isthmus" (Istmul de 
aur) — cum este denu
mit canalul in Ame
rica — a devenit pen
tru deținătorii lui o 
sursă de importante 
venituri, din care sta
tului Panama ii revine 
doar... 1 la sută.

La aceasta se mai 
adaugă faptul că zona 
canalului a fost trans
formată in centrul 
nervos al intereselor 
militare americane in 
emisfera vestică. In a- 
fara celor aproape 
40 000 de rezidenți a- 
mericani civili, in in
teriorul celor 14 baze 
aflate in zonă sint dis
locați circa 30 000 de 
militari. La Fort Gu
lick, de pildă, sint in
struite faimoasele „be
rete verzi" — trupe 
speciale destinate a fi 
folosite împotriva for
țelor revoluționare 
sud-americane.

Contrastul izbitor 
dintre starea materi
ală înfloritoare a 
niștilor" — 
denumiți 
stabiliți in 
naiului

populației determini 
ziarul amintit să com
pare zona canalului cu 
„o insulă a opulenței 
intr-o mare a sără
ciei". Intr-adevăr, din 
cei 1,5 milioane 
panamezi, 200 000 
știu să scrie și să 
tească. în timp ce mo
nopolurile americane, 
care au acaparat în
treaga economie a ță
rii, obțin an de an pro
fituri tot mai însemna
te, o mare parte a 
populației trăiește la 
limita subzistenței.

Nu este de mirare, 
de aceea, că lupta pen
tru 
nei 
pra tot 
în prezent o amploare 
fără 
70 de 
ierea 
bitor, 
mez este hotărit 
lichideze acest anacro
nism. „Vom duce cu 
demnitate tratative și 
nu vom accepta să in- 
genunchem pentru a 
doua oară" — a de
clarat in legătură cu 
aceasta Omar Torri- 
jos, președintele țării.
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