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Se elaborează o nouă șarjă la Combinatul siderurgic din GalațiFoto : S. Cristian
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Intîmpinat cu calde manifestări de dragostede întregul colectiv muncitoresc

în după-amiaza zilei de 2 februarie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a înscris în programul său de lucru o vizită la Uzina 
mecanică din Timișoara. Secretarul general al partidului a fost 
însoțit de tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
precum și de tovarășii Mihai Telescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui județean Timiș al P.C.R., Ion Iliescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., secretar al Comitetului 
județean Timiș al P.C.R., de alți membri ai birourilor comite
telor județean și municipal de partid.Primit cu entuziaste manifestări de bucurie de către muncitorii uzinei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat la intrarea în întreprindere cu deosebită căldură de ing. Ioniță Bagiu, directorul uzinei, de membri ai comitetului de partid și ai comitetului oamenilor muncii.împărtășind bucuria și satisfacția miilor de muncitori, tehnicieni și ingineri din această mare uzină constructoare de mașini din Banat, de a-1 avea în mijlocul lor din nou pe iubitul conducător al partidului și statului nostru, directorul întreprinderii l-a invitat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să viziteze mai multe secții ale uzinei, aflată în prezent în plin proces de amplă dezvoltare și continuă modernizare.Primul popas se face în noua hală a mașinilor de ridicat și transportat, destinată fabricației macaralelor și podurilor rulante grele — unică în felul ei în țară — intrată în funcțiune cu o lună înainte de termen, aflată acum în faza de completare a dotării liniilor tehnologice de fabricație cu mașini și utilaje complexe de înalt randament. Au fost, de asemenea, vizitate secțiile sculărie, mecanică, atelierul de puri, precum și noua restaurant a uzinei.în cursul vizitei, Nicolae Ceaușescu a fost informat că, în urma avansului realizat la darea în folosință a noilor capacități, precum și a măsurilor luate pentru perfecționarea organizării producției și a muncii, colectivul uzinei și-a putut asuma angajamentul de a realiza sarcinile actualului cincinal în numai patru ani și patru luni. Se află în studiu, de asemenea, punerea în valoare a unor noi rezerve de care dispune uzina pentru reducerea acestui termen.Apreciind rezultatele obținute în realizarea și depășirea sarcinilor de plan de colectivul uzinei în cursul primilor doi ani ai cincinalului, ca și în extinderea ca-

pacităților de producție, prin îndeplinirea sarcinilor de investiții înainte de termenele stabilite, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a interesat de mersul producției, de modalitățile în care acționează conducerea uzinei și comitetul de partid pentru perfecționarea fluxurilor tehnologice, pentru ridicarea nivelului tehnic al producției și al produselor. Secretarul general al partidului a subliniat necesitatea unei folosiri cît mai judicioase a spațiilor industriale și a utilajelor, a recomandat or
Un nou și fructuos dialog cu muncitorii 
și tehnicienii unei importante întreprinderi 
industriale
Indicații concrete ale secretarului general 
al partidului privind modernizarea procesu
lui de fabricație, perfecționarea pe baze 
științifice a activității productive

ganizarea mai rațională a producției, a locurilor de muncă și a fluxurilor de fabricație, trasînd sarcina ca, într-un timp cît mai scurt, să se încheie perioada de dotare a noii hale, de montare a noilor mașini și utilaje și de organizare pe baze științifice a întregului proces de fabricație.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea accentuării preocupărilor conducerii uzinei, serviciilor de concepție, colectivelor de muncă din secții și sectoare — în strînsă colaborare cu cadrele din institutele de învăță- mînt superior și de cercetare —■ privind ridicarea nivelului tehnic al producției, îndeosebi pe linia extinderii acțiunii de auto- dotare, inclusiv cu mașini-agregat și utilaje complexe, sporirea calității și performanțelor tehnico- funcționale ale produselor, în vederea creșterii substanțiale a eficienței întregii activități în a- ceastă importantă uzină constructoare de mașini.Secretarul general al partidului a indicat în acest scop ca, în decurs de 6 luni, conducerea uzinei,

sub îndrumarea comitetului de partid, să elaboreze un cuprinzător plan de măsuri, care să asigure îmbunătățirea organizării producției, folosirea cu eficiență mărită a tuturor spațiilor și capacităților, pentru intensificarea ritmului de creștere a producției u- zinei, în pas cu cerințele mari ale economiei naționale. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat, de asemenea, întocmirea în scurt timp a unui studiu privind construirea unei turnătorii de oțel și fontă pentru acoperirea nevoilor uzinei, exprimînd totodată promisiunea că va reveni după 6 luni în uzină spre a constata cum s-au înfăptuit indicațiile date.Mulțumind pentru prețiosul sprijin acordat cu prilejul acestei vizite, precum și al altor vizite anterioare, ing. Ioniță Bagiu s-a angajat, în numele tuturor muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor uzinei, să îndeplinească în mod exemplar sarcinile trasate de secretarul general al partidului. „Vă așteptăm' întotdeauna, cu cele mai alese sentimente de prețuire și recunoștință — a spus directorul uzinei — și în momentul cînd veți fi din nou în mijlocul nostru veți putea constata că indicațiile neavoastră viață".Pe tot cursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat cu deosebită căldură de muncitorii aflați în schimbul de lucru care și-au exprimat prin calde manifestări de dragoste, prin puternice urale și ovații, profundul lor atașament față de conducătorul iubit al partidului și statului nostru, căruia i-au urat multă sănătate, fericire și viață îndelungată, spre binele poporului și al patriei noastre so- cialiste. Pretutindeni pe parcursul vizitei, secretarul general al' partidului a fost salutat de grupurile de muncitori care scandau cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“ „Ceaușescu — La mulți ani !“.Prin analiza aprofundată întreprinsă, prin măsurile preconizate pentru perfecționarea activității în concordanță cu cerințele înfăptuirii marelui obiectiv național — cincinalul înainte de termen — vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu la Uzina mecanică din Timișoara a marcat un moment deosebit de important în viața acestei mari uzine, a întregului județ Timiș.
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Unitățile din industria extractivă și din cadrul cercetării geologice au încheiat prima lună a anului cu bune rezultate, ceea ce a permis ca Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei sâ îndeplinească sarcinile prevăzute la toate sortimentele de bază. în această perioadă, minerii au livrat economiei naționale aproape 10 000 tone cărbune peste prevederi. Mai mult de jumătate din cărbunele extras suplimentar a fost obținut de colectivele exploatărilor miniere ale Centralei din Petroșani, care, aplicind in practică planul de măsuri întocmit în baza indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei de lucru făcute anul trecut în Valea Jiului, au obținut randamente superioare prevederilor niaximalft de plan. în același timp, în sectorul de extracție prevederile au fost depășite cu 1 800 tone țiței, iar la foraj cu mai mult de 15 000 metri. S-au extras și prelucrat, de asemenea, în plus importante cantități de substanțe minerale utile, între care aproape 20 000 tone sare pentru consumul industrial și alimșntar.

Imagine de la Uzina mecanică din Timișoara, vizitată ieri de secretarul general al partiaului

BACAU (Corespondentul „Scînteii", Gheorghe Baltă). — în noua zonă industrială din partea de sud a Bacăului a fost înălțată o fabrică de ma- șini-unelte — unul din obiectivele importante ale actualului cincinal. Aici se vor produce utilaje grele pentru prelucrarea metalelor : mașini de alezat și frezat orizontal, mașini de frezat longitudinal.Ieri, constructorii și beneficiarul au pus in' funcțiune primele capacități de producție ale noii unități : sculăria și atelierul mecanic-șef.

Dumitru MARGINEANU 
Victor MUREȘAN

în adunarea în care s-a dezbătut proiectul de Norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și e- chității socialiste, membrii de partid din secția scule așchietoare a Uzinei de mecanică fină-București l-au sancționat pe tovarășul lor de atelier. Constantin Boboc, cu „vot de blam". Sancțiune gravă, desigur, pe care nici o organizație de partid n-o dă și la care nici un comunist nu subscrie c-u inimă u- șoară, fără o motivare temeinică, solid fundamentată. Ce anume i-a determinat. deci, pe comuniștii din această organizație să acționeze atît de drastic ?La prima vedere, cind citești procesul verbal al adunării, ți se pare că nu e vorba de cine știe ce vini extraordinare : o dată nu Și-a îndeplinit cu conștiinciozitate o anumită îndatorire de serviciu ; în altă împrejurare a manifestat o concepție cel puțin ciudată — mai pe românește : egoistă — octi- pîndu-se exclusiv de interesele lui și neglijînd interesele generale ale colectivului ; în alte dăți nu și-a duis la bun sfîrșit niște sarcini obștești. Dar dacă pătrunzi dincolo de relatarea seacă, zgîrcită a procesului verbal, dacă stai de vorbă cu oamenii care au luat cuvîntul în adunare, îți dai scama că la mijloc e ceva mult mai profund : e vorba de un climat temeinic închegat al muncii și al exigenței, de
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A spune că literatura e un act de comunicare, că mijlocul ei universal de manifestare e cuvîntul și că orice sistem prin care se transmite o informație, o stare sau o atitudine afectivă, un punct de vedere presupune un interlocutor, înseamnă a formula un truism. Și totuși deși teoretic măcar, consensul e unanim (sau aproape unanim), practica vine să rejustifice necesitatea dezbaterii publice a unor concepte. Și mai ales a unor realități concrete. Printre altele, al unuia oarecum derivat, pentru că (după unii) nu intră in categoria celor specifice artei, dar, vrind nevrînd, ii asigură un statut social: accesibilitatea. Capacitatea implicită a unei opere de a avea e- cou. De a stîrni emoții esteticte. De a fi elocventă. De a cunoaște succes. De a corespunde unor sensibilități receptive și unui fond spiritual în stare a-i decanta semnificațiile și a o degusta in consecință. De a-și atesta actualitatea prin problematică și prin rafinamentul expresiei. Prin noutatea și prin calitatea de a nu desconsidera posibilitățile de înțelegere ale cititorilor, dar nici de a le estima la nivelul absolutului. într-un context în care literatura configurează adevăruri de interes general uman și tinde firesc ca ele să devină subiecte de meditație. Iar actul estetic nu se rezumă a fi un simplu semnal, ci își asumă și dreptul de a sugera o interpretare.Simplă în aparență, problema accesibilității își are însă de la epocă la epocă și de la individ la individ coloratura ei. Temeiurile, dar și ineditul ei. Pentru că același text poate avea, în funcție de factori foarte diverși, soartă deosebită. Mai mult. Ceea ce la un anume moment, trece ca eliptic, poate constitui mai tirziu o formă de demers liric familiară. Acum cîteva decenii Ar-

ghezi era considerat poet obscur, iar Ion Barbu se inscria printre cei impenetrabili. Azi circulă in tiraje de masă și sint analizați în școală, ca modele. Fenomen explicabil. Căci ideea de accesibilitate ține de cea de cultură. Iar aceasta, în dialectica ei, își îmbogățește progresiv sistemul de referință, își lărgește considerabil orizonturile, își ascute instrumentele de investigație, înlesnind modernizarea viziunii și cla- sicizarea rapidă a unor atitudini și soluții care, în materie de artă, s-au dovedit a fi esențializante, novatoare, relevante.Istoria consemnează o multitudine de moduri prin care scriitorul șl-a purtat dialogul cu sine și cu semenii. Cum consemnează, în ultimul timp, tentativa poeților de a conferi lirismului un regim special. Independent de formule (care își au implicit însemnătatea lor) contează totuși prin ce izbutesc (sau nu) scriitorii să obțină audiența scontată. în ce măsură expresia traduce fericit intențiile. Dar mai ales întrucit problematica interesează cu adevărat, iar perspectiva se deschide sub incidența actualității. A spiritului acesteia. Accesibilitatea nu e doar o chestiune de claritate (atitea pagini de o limpezime descurajantă depun mărturie). Ci una de lungime de undă. De folosire a acelor frecvențe afective pe care sensibilitățile noastre le trăiesc cotidiaffl De utilizare a acelor semnale cărora codul modern să le recepteze firesc adresa și să fie capabil a le reține și fluxul emoțional și mesajul conținut. Experiența a- nilor din urmă a arătat că oricît de complex era sau este gestul de transfigurare artistic, oricit de in-
Aurel MARTIN
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intoleranță față de orice abateri, oricît de mărunte, de la unul din principiile de bază ale codului etic comunist : „Munca este o datorie fundamentală, de onoare, a fiecărui membru al Partidului Comunist Român, a tineretului comunist. De aceea, ei trebuie să fie un exemplu de dă-

ia nivelul prestigiului moral pe care-1 conferă munca cinstită, împotriva individualismului, a apucăturilor retrograde de a ridica în prim-planul preocupărilor doar interesele personale. In rest, descurce-se fiecare cum crede de cuviință !...— De la felul cum mun-

primi mentalitățile înapoiate, ce alt vot de blam s-ar putea da egoismului dec.it această afirmare a virtuților morale înaintate, care definesc omul nou, omul ce edifică noua orîn- duire, socialistă ?Multora dintre comuniștii. dintre muncitorii și
anchetă 
socială „Vot de blam

egoismului
ruire și pasiune în muncă, in activitatea creatoare, pentru făurirea valorilor materiale și spirituale ale societății".Revenind la înfățișat mai spune că, de narea comuniștilor de la Uzina de mecanică fină din București a fost sancțiorîat nu numai un om sau altul, ci egoismul ca mentalitato nocivă, care minează structura morală a omului, o degradează. Oameni cu îndelungată activitate de producție s-au ridicat, de

cazul concret sus, putem fapt, în adu-
ceste începe judecata noastră asupra omului, mai ales asupra comunistului — ne spunea maistrul Constantin Lăcraru, secretarul acestei organizații de bază. Așadar, in esență, faptele bune ale oamenilor sint definitorii pentru aprecierea lor ; fiecare este prețuit după muncă, după ceea ce face, cu puterea minții, a brațelor, pentru societate ; după ceea ce a lăsat in urma sa, pentru cei care vin după dînsul. De altfel, ce replică mai convingătoare ar putea

✓/

nite, de acel stenic sentiment al plenitudinii umane, pe care niște oameni adevă- rați le încearcă atunci cind iși fructifică întregul potențial de energie int.r-o activitate de largă utilitate socială desfășurată cu conștiinciozitate și hărnicie.Am subliniat aceste două atribute — conștiinciozitate și hărnicie — pentru că, așa cum s-a desprins din convorbirile pe care le-am avut cu membrii acestui colectiv, ele sint însușirile profesionale și. la drept vorbind, pur și simplu u- mane, ochii înaltă rație.Traian Popa nu e ceea ce se cheamă o „persoană spectaculoasă", un „erou de reportaj" în înțelesul „clasic" al cuvîntului. N-a săvîrșit pînă azi nici o faptă ieșită din comun, n-a realizat nici o inovație, sau — cum spune el cu o ușoară ironie și autoironie — „n-a oprit nici un tren să deraieze". Și atunci — vă veți intreba — de ce mi-a fost dat acest muncitor drept exemplu de către toți cei cu care am stat de vorbă ? Pentru că acest tînăr strungar (și mi s-a părut că intenționat a fost ales un

care se bucură, in tuturor, de cea mai prețuire și conside-

tehnicienii acestei secții li se potrivește de minune — de parcă le-ar fi surprins trăsăturile într-un concis portret colectiv — o cugetare a unuia dintre marii oameni de știință ai acestei țări, Simion Mehedinți: „Cine a pînă Ia înălțat munca iubire, acela a coborît raiul Firește, nu e iul idilic al naive, ci de spirit, de acea fecundă satisfacție a datoriei împli-
pe pămînt". vorba de rami tologlilor o stare de Victor BÎRLĂDEANU

(Continuare în pag. a IV-a)
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Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB
Gh. POPESCU
și corespondenții „Scînteii"

„CAI PUTERE" DIN

se ce fi a-

La Casa de cultură a sindicatelor din Ploiești a avut loc, vineri după- amiază, o adunare comemorativă consacrată împlinirii a patru decenii de la luptele revoluționare ale muncitorilor ceferiști și petroliști din ianuarie-februarie 1933.Au participat tovarășii Gheorghe Vasilichi, membru al C.C. al P.C.R., Ion Catrinescu, prim-secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R., membri de partid cu stagiu din ilegalitate, participant! la luptele petroliștilor, activiști de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor obștești, petroliști și alți oameni ai muncii din rafinăriile, întreprinderile și instituțiile ploieștene.Despre marile bătălii de clasă din 1933 a vorbit Gheorghe Vasilichi, vechi militant al mișcării muncitorești din țara noastră, participant la acțiunile de organizare și desfășurare a luptelor petroliștilor de pe Valea Prahovei, conduse de partid. După ce a făcut o amplă expunere asupra situației grele a clasei muncitoare in anii 1929—1933, situație a- gravată de criza economică din acea vreme, vorbitorul s-a referit la acțiunile petroliștilor prahoveni, la activitatea desfășurată de partid pentru mobilizarea maselor largi muncitoare la luptele pentru revendicări economice, libertăți democratice. împotriva fascismului, pentru eliberare socială, pentru independență națională.
AFLUENȚĂ

DE CUMPĂRĂTORI

După cum am mai anunțat. In perioada 15 ianuarie — 25 februarie, în întreaga țară are l< c tradiționalul Tirg de iarnă. In acest an, cu prilejul Tîrgului de iarnă s-au făcut importante reduceri do prețuri la unele sortimente de confecții, galanterie, marochinărie și încălțăminte specifice sezonului. Astfel, nu fost reduse prețurile între 10 și 25 Ia sută la numeroase articole, printre care : paltoane de stofă pentru femei, bărbați, adolescenți și copii ; pardesie din stofă pentru femei, adolescenți și băieți ; fuste din stofă pentru femei și adolescente ; mănuși din piele căptușite cu tricot ; cizme și ghete din P.V.C. pentru femei ; fulare țesute din lină și tip lină ; șepci țesute din lină și tip lină ; baticuri de lină și tip lină.In toată perioada Tirgului de iarnă, magazinele cooperativelor de consum sînt bine aprovizionate cu mărfurile la care se aplică reducerile de prețuri între 10 și 25 la sută. Magazinele respective cunosc în aceste zile o mare afluență de cumpărători.

TG. MUREȘ (Corespondentul „Scînteii", L. Deaky). Pînă nu de mult, secția de produse metalice a întreprinderii de industrie locală din Luduș a funcționat doar intr-un singur și modest a- telier, unde se reparau diferite unelte și se confecționau roabe metalice. în ultimul timp, au fost construite spații de producție corespunzătoare, înzestrate cu utilaje de înaltă tehnicitate. Concomitent, au fost calificate cadrele necesare de strungari, sudori, lăcătuși etc. Ca urmare, ramura metalică a întreprinderii produce astăzi vagoneți pentru industria ceramică și metalurgică, cărucioare pentru transporturi uzinale, diverse confecții metalice, matrițe pentru piese din mase plastice și cauciuc, piese strunjite pentru industria chimică. O parte din producție este destinată autoutilării în vederea dezvoltării în continuare și modernizării sectoarelor întreprinderii.Pentru acest an, întreprinderii de industrie locală din Luduș îi revin sarcini importante și în privința producției unor bunuri destinate fondului pieței. Intre acestea, un loc de seamă ÎI o- cupă diferitele garnituri de mobilă pentru bucătării. întreprinderea va livra în acest an a- proape 14 000 garnituri de mobilă de bucătărie „Rodica I" și „Rodica II", „Sărmaș I", „So- vata“ și „Grigoreta", cu caracteristici constructive, funcționale și estetice apreciate de cumpărători și, in primul rînd, de gospodine. O noutate de ultimă oră a acestui an : întreprinderea din Luduș a realizat un original dulap cu rafturi rotative pentru bucătării.

IERI, LA PLOIEȘTI

Referindu-se la amploarea și ecoul grevelor petroliștilor prahoveni din februarie 1933, el a arătat că aceste acțiuni au cuprins colectivele celor mai mari rafinării din Ploiești, contribuind la antrenarea în greve și manifestații de solidaritate a muncitorilor din alte ramuri industriale, diverse categorii sociale. Luptele petroliștilor, parte componentă a marilor către selor tățile maselor largi, s-au transformat cu repeziciune, sub conducerea organizațiilor de partid, într-o bătălie politică, constituind un succes al muncii desfășurate de comuniști în rîndu- rile muncitorilor, o confirmare a justeții liniei Partidului Comunist Român.Eroicele lupte ale muncitorilor ceferiști și petroliști din ianuarie-februarie 1933 au însemnat o manifestare a forței clasei muncitoare in frunte cu P.C.R., a capacității sale politico-organizatorice, care și-a găsit reflectarea în larga adeziune a maselor muncitoare.Azi, cind evocăm patru decenii de la marile bătălii de clasă ale ceferiștilor și petroliștilor, idealurile pentru care au luptat și s-au jertfit în ’33 cei mai buni fii ai clasei muncitoare se înfăptuiesc prin munca entuziastă a întregului popor. Cel mai înalt omagiu ce-l putem aduce eroilor ceferiști și petroliști, celorlalți oameni ai muncii care au sprijinit

lupta lor, tuturor revoluționarilor care, atît in ’33, cit și in anii care au urmat, au contribuit prin jertfa lor la făurirea României socialiste — a spus in încheiere vorbitorul — îl constituie înfăptuirea obiectivelor însuflețitoare stabilite de Congresul al X-lea și de Conferința Națională a partidului, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.
★Tot vineri, la Palatul culturii din localitate, a avut loc vernisajul expoziției documentare „40 de ani de la luptele ceferiștilor și petroliștilor", care ilustrează prin imagini noi dovezi cu privire la contribuția petroliștilor prahoveni, conduși de partid, la mișcarea generală a muncitorilor din acei ani.
*Aceluiași eveniment i-a fost consacrat un simpozion organizat de Comitetul județean Prahova al P.C.R. Despre eroicele lupte revoluționare ale petroliștilor din schelele și rafinăriile prahovene au vorbit tovarășii Ion Catrinescu, prim-secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R., D. Șerban și Alex. Ionescu, membri de partid cu stagiu din ilegalitate, participanți la aceste mișcări, activiști de partid.

Peisaj de iarnâ la hotelul „CLABUCET'-plecare

Venind în întimpinarea amatorilor de drumeții in cele mai frumoase zone ale țării, cooperația de consum și-a lărgit, în ultimul timp, rețeaua de construcții proprii, prin darea în folosință a unor noi hanuri, moteluri mareLa dețulconsum a inaugurat, în toamna .)trecută, complexul turistic „Zimbrul", unul dintre cele mai fru- ■ moașe din această parte a țării. Este o construcție în stil arhitectonic maramureșean, cu mobilier adecvat și interioare elegante, care adăpostește un restaurant. un bar de noapte, o cramă de epocă, o cofetărie, săli de biliard și jocuri mecanice. Complexul „Zimbrul" dispune și de locuri de cazare in camere confortabile.Tot în toamna anului trecut, Ia Buftea, pe malul lacului, cooperația de consum a deschis un

în ziua aia, dar puțin mai 
spre prinzul mare, gestio
nara fondului C.A.R. de la 
Filatura Română de Bum
bac ridicase de la bancă, 
cu forme, mult mai mult 
decit in regulă, un sfert de 
milion fără o mie. Adică 
249 000 lei. Pentru efectua
rea plăților membrilor a- 
cestei case de ajutor re
ciproc ridicase dinsa aceas
tă sumă. Cei care făcuseră 
cerere de împrumut, chiar 
din seara aia au inceput 
să simtă mincărime in 
palma dreaptă. Și palma 
dreaptă dacă te mănincă, 
iei bani cu siguranță. S-au 
dus a doua zi, cei cu min
cărime in palma dreaptă, 
să-și ia banii de la casie
rie, dar la casierie un cli
ne lup „mirosea" casa de 
bani. (De fapt un fișet mal 
necasă de bani).

Ce se intimplase ? Un 
individ, căruia, in ajun, i 

ochiul drept, 
mare 
mare

se bătuse 
semn că o să aibă 
bucurie, a avut o 
bucurie. A găsit posibilita
tea să intre noaptea in ca
sierie și să „ridice" din 
fișetul care trăia pe post 
de casă de bani, să ridice, 
cum zic, fără forme în re
gulă, 98 030 lei. Cîinele ăsta 
lup trebuia să-l găsească 
pe cel căruia i se bătuse 
ochiul drept. A mirosit el 
in dreapta, in stingă, și 
pînă la urmă s-a lăsat pă
gubaș. Ba a găsit un buton 
de cămașă și un prosop cu 
care „lucrase" și-și ștersese 
amprentele norocosul des
chizător de case de bani, 
dar nu prea case de bani.

Cine 
Vreun membru 
ului ? 
al C.A.R.-ului ? 
te o delapidare cu arun
carea găinii moarte în 
curtea vecinului ? Dacă 
este delapidare, cine a fă
cut-o 7 Dacă nu este dela
pidare, atunci este vorba 
de un „specialist". De un 
„drac". Se pune întrebarea 
clți „draci" sint in jurul 
fabricii. Caut.ă-i cu lumi
narea aprinsă. Ciți draci 
d-ăștia sînt în fabrică, ciți 
in jur... Amprente digitale 
și palmale ! Nu cumva X? Dar dacă V și nu X 2 Dar 
dacă amindoi împreună ? 
In cercul de bănuiți erau 
vreo 23 de indivizi. Unii

elegant restaurant — „La calul bălan". De asemenea, la numai 19 km de București, pe șoseaua națională care duce la Alexandria, se află o altă unitate a cooperației de consum — motelul Buda-Argeș.Noile unități se devenite de acum și care se bucurăfluență de vizitatori, cursul anului, aparținînd tot de cooperați^,, de coturn. $ste, a vorba, între altele, de hariijțile ' turistice „Covasna" și „Geoagiu- Băi", situate în stațiunile bal- neo-climaterice cu același nume, de hanurile „Valea Ursului" (de lingă Pitești), „Rucăr" (situat pe DN-73 Pitești—Brașov), hanul„Bran" (județul Brașov), „Făget" (județul Timiș), „PIATRA CRAIULUI (județul Bihor) și altele. De o bună apreciere se bucură, de asemenea, complexul turistic „Slănic-Prahova", motelul „Ili- șești" din județul Suceava, care oferă condiții dintre cele bune de cazare șl recreere.

certați mai puțin eu legea, 
alții mai mult. Cercetări 
peste cercetări. O fi fost 
omul cindva certat cu le
gea, dar acum ? Poți să-i 
pui in circă și faptul că 
l-a mincat palma dreaptă 
ori i s-a bătut ochiul drept 
in ziua cutare ? Vino cu 
probe !

Și 
tă... 
Ion 
nie, 
tori

umblat cu luminarea a- 
prinsă prin iad. Au mers 
prin eliminare printre cei 
23 de draci. S-au oprit la 
Constantin Zaharia, 
Titi Olteanu. Hai la 
la el in strada 
Pantazie nr. 11.

— Mi-a furat o 
— a zis maică-sa, 
na. șl a fugit de-acasă, nu 
l-am mai văzut de-atunci. 
Să nu mai aud de el.

Caută acul de cusut, cu 
gămălie, ori chiar de sigu
ranță (pe alese) in carul cu 
fin I Caută-l pe Titi prin
tre cei 1 507 295 de locuitori 
ai Capitalei, care se întinde 
pe 605 kmp.

Dar dacă dracul de Titi 
a părăsit Capitala ? Caută-l 
pe Titi pe o suprafață de 
237 500 kmp. Chiar cu lumi
nare de spermanței nu poți 
găsi așa ușor un „drac" co 
ăsta.

Care a fost „viața" 
Titi in perioada asta ? 
cum ziceam, in ajun i 
bătut ochiul drept și a 
mai mult ca sigur c-o 
aibă bucurie. S-a dus 
F.R.B., unde avea de i 
vreo 300 de lei

lui
Păi 
s-a 

fost 
să i la 

luat 
lichidarea,

Pină nu demult, la Uzina mecanică de material rulant din Ploiești existau unele greutăți la manevrarea vagoanelor pentru reparații, datorită defectării repetate a u- nor locomotoare ce le aveam în dotare. Pentru înlăturarea acestui neajuns, un colectiv de muncitori și cadre tehnice din secția a IlI-a întreținere reparații utilajeconceput și executat cu forțe proprii, din

resurse interne, două locomotoare de manevră de 65 CP. în a- cest fel s-a îmbunătățit activitatea de manevrare a vagoanelor, iar uzina a fost scutită de efectuarea unor cheltuieli suplimentare pentru procurarea unor asemenea locomotoare.

derea clujeană, după ce a livrat stația, ar fi trecut urgent la montarea și punerea ei în funcțiune. Cum s-au petrecut lucrurile în realitate ? După mai multe adrese trimise întreprinderii furnizoare, cițiva specialiști s-au deplasat la Iași pentru a mon- în sfîrșit, stația așteptată. Dar n-a funcționat in perioada pro- tehnologice. Din

întreprinderea in- tercooperatistă pentru reparații de utilaje Craiova trebuia, in baza unui contract, să termine pină la 1 iulie 1972 lucrările de modernizare a unui grajd pentru taurine de la C.A.P. Gingio- va. Deși acest termen a trecut demult, nu întrevede incă la dată lucrările vor gata. La aceasta sedaugă; lipsa de grijă față, de materialele de construcție. Astfel, au fost lăsate sub cerul liber mari cantități de

ciment. var. ipsos etc. care, din cauza ploilor și zăpezii, s-au degradat. Iar de a- proape trei luni, lucrările au fost, pur și simplu, abandonate.La insistențele conducerii cooperativei a- gricole de a se urgenta terminarea construcției, întreprinderea amintită nu a făcut altceva decît să... solicite alt termen de dare in folosință.
Ing. Petre 
CALUJNAt
C.A.P. Gîngiova, 
județul Dolj

UNII CU FOLOASELE, ALȚII
CU PONOASELEComplexul de vini- ficație din cadrul I.A.S. Bucium-Iași a fost prevăzut și cu o stație de îmbutelfere a vinului. Pentru e- xecutarea acestei stații, conducerea I.A.S.

a încheiat un contract cu întreprinderea „Tehnofrig" din Cluj, .căreia i-a plătit Sin fondurile de investiții suma de 847 000 lei. Totul ar fi fost in or- dacă întreprin-

că i se desfăcuse contractul 
de muncă. S-a dus pe la 
casierie, a văzut cam cum 
stă cazul, și-a făcut un mic 
plan de bătaie și in noaptea 
cu pricina a intrat 
F.R.B. cu schimbul 
S-a dus direct 
Lacătul 
siguranță 
clanță pe 
de la o 
clanță a desfăcut și placa
jul de la ochiul de geam al 
casieriei. A intrat in casie-

in 
III. 

la casierie, 
grilajul de 
scos cu o 
demontat-o 

aceeași

mai „scurte" de-o sută, 
sărit gardul, a ajuns 
str. Elena Polizu, s-a urcat 
intr-un Getax... Gara de 
Nord. Un bilet clasa 1 pină 
la Brașov. La ora 6 dimi
neața era în 
gării. O friptură și 300 gra
me de coniac. A mincat 
insă cu noduri, pentru că 
avea în sin, nu frica, ci 
bani. Trebuia să stea prea 
aplecat. Cind s-au deschis 
magazinele și-a cumpărat 
o servietă de 116 lei, a in-

• ÎN LOC DE ÎMPRUMUT C.A.R., UN CÎINE 
LUP • UN DULAP DE TABLA, PE POST DE CASA 
DE BANI o CU LUMINAREA APRINSĂ PRIN IAD 
9 AMPRENTELE DIGITALE ȘI PALMALE ALE 
LUI X ȘI Y • UNUL DIN CEI 23 ESTE T1T1 • TITI 
A FURAT O BUTELIE • CARE ESTE „VIATA” 
LUI TITI ® UN CÎNTEC PENTRU C.A.R. IȘTI : 
„INIMIOARA, INIMIOARA” e TITI SE FOTO-' 
GRAFIAZĂ CU UN MĂGAR o CUM I SE ZICE 

POMANAG1ULU1 MAI PE RADICAL?

rie și a găsit în broasca fi- 
șetului o cheie blocată. A 
deblocat-o. Deblocind-o, a 
găsit și cheia de la celălalt 
fișet, A înfășurat cheia în 
prosop, a deschis, a scos 
toți banii pe care i-a găsit, 
și-a umplut sinul cu sute, 
a șters toate urmele cu 
prosopul și numai faptul 
că nu a găsit in toată ca
sieria un ziar a făcut să 
nu ia și pachetul de banc
note în care erau 100 000. 
Noroc de la Dumnezeu ci 
această casieră nu a uitat 
să-și ia ziarul la care este 
abonată, acasă.

Cu sinul plin de banc
note de-o sută și citeva

trat — să mă iertați — in
tr-un WC public, și-a um
plut servieta cu bancnote 
și a urmat o plimbare bi
nemeritată la Poiana Bra
șov. O masă bogată la „Ca
pra neagră", apoi barul de 
noapte. Spre dimineață l-a 
rugat pe acordeonistul or
chestrei să cinte pentru 
membrii C.A.R.-ului de la 
F.R.B. cintecul de pahar și 
inimă albastră „Inimioară, 
inimioară".

A mai petrecut citeva zile 
prin Brașov și, nepriindu-i 
Timpa, a coborit la Sinaia. 
A tras la hotel „Palas", dar 
s-a îndrăgostit de baterista 
de la orchestra de muzică

r ~i
■

O

.1.

MOJ
4?îl

Schimbul
somnului ?

ta, mult stația decit belor luna august 1972 s-au făcut mai multe intervenții la furnizor, dar degeaba. La valoarea utilajelor care stau nefolosite se a- daugă suma de 15 000 lei, reprezentînd cheltuieli pentru cazarea Ia hotel a specialiștilor veniți de la Cluj pentru montaj. După părerea mea. ar trebui ca această întreprindere să restituie suma încasată, iar paguba respectivă să se reflecte în gestiunea sa.

Pe de altă parte, neputîndu-se folosi de o instalație pentru care a cheltuit atîția bani, I.A.S. Bucium înregistrează și alte pagube. îmbutelierea manuală a determină suplimentare cu manopera, plata unor penalizări beneficiarilor pentru intîrzieri- le în respectarea contractelor de livrare. Consider că e absolut necesară intervenția forului de resort al întreprinderii clujene spre a o obliga să-și facă că nu-i unii să le, iar sele.
Dumitru
STEFIUC 
Sucursala lași 
a Băncii 
pentru agricultură 
și industrie 
alimentară

FURAJE PENTRU ÎNGRĂȘAT.
PĂMÎNTULPe un teren situat in apropjerea cornunci,, Deveselu. âparținind I.A.S. Studlna...județul , Olt, a rămas ih toamna anului trecut o mare cantitate de lucernă. Deși pentru recoltarea și balotarea ei s-au făcut cheltuieli însemnate (plata salariilor pentru muncitori, uzura mașinilor, consum de carburanți etc.), conducerea I.A.S. nu a luat măsurile necesare pentru ca baloții de să fie strînși și transportat! loc adăpostit.

vreme îndelungată pe ..cinjift,.^; bătaia ploi- .. -lor, lucerna respect ivă . , a. putrezit. nemaipU- ' ’tina ti folosită cahrană a animalelor. Iar pentru a se șterge urmele acestei grave neglijențe, o dată cu executarea arăturilor baloții de lucernă au fost îngropați sub brazdele de pă- mint. Oare nu răspunde nimeni de această pagubă ?
Vasile 
ALEXANDRU 
maistru 
electromecanic, 
Caracal

populară 
„Bucegi". 
douri de 
bateristei, 
restaurantul „Palas" și 
fel de 
așa, ca 
beție, 
inima 
să-i bată mai cu 
pentru dizeuză. Punea cin- 
tăreața asta un suflet cind 
îi cinta lui Titi la ureche 
„Inimioară, inimioară", in
cit îl făcea să plingă. El

a restaurantului 
I-a făcut el ca- 
citeva mii de lei 
ba au făcut la 

un 
logodnă, dar numai 
să existe motiv de 
pentru că in rest, 
ii bătea, incepuse 

„hăi-rup",

bea, se uita undeva in gol 
și plingea la gindul că i-a 
lăsat pe C.A.R.-iști fără 
împrumuturile aprobate. 
Uneori chiar îi ajuta cu 
cite un oftat. Pentru că nu 
putea să-i pupe pe cei care 
i-au creat posibilitatea să 
se facă cu atîția bani, o 
pupa pe cintăreață. O săru
ta și-i lua cite o atenție, 
cite un cadou. Ba un ceas 
de mină, ba un ceas meda
lion de aur, b.a o haină 
imitație de piele de căpri
oară ; pentru că vremea era 
schimbătoare, i-a luat și 
citeva perechi de pantofi și 
un vintiac, iar pulovere, 
toată gama de culori.

Titi ăsta făcea praf cite
va mii pe seară. Cîntăreței 
de muzică populară i-a 
plăcut de om. A făcut cu 
el o logodnă aproape ade
vărată. l-a dus pe băiat și 
la ea acasă, la Ploiești. El. 
in ziua ei liberă, a 
și el la ai lui, după 
la „Trăsnitul meu 
I-a mai cumpărat 
pulovere și ca să fie masa 
bogată și „inimioară" mai 
„inimioară", i-a cumpărat 
și un costum național. A

plimbat-o pe cintăreață șl 
pe deasupra Sinaei. Cu 
telefericul. Au fost la 1400, 
la 1500, la 2000. El s-a 
fotografiat și pe un măgar, 
tot din banii C.A.R.-ului. 
Din banii nu prea bine pă
ziți. Dracul de Titi făcea 
pomeni in dreapta și-n 
stingă. Dădea de băut și 
la „setoși" și la „nesetoși". 
Nici un pomanagiu (să mă 
scuzați că folosesc acest 
cuvint. Am fost intr-un 
concediu medical mai lung 
și nu știu cum i se mai 
zice la pomanagiu mai pe 
radical) nu s-a întrebat : 
„De unde are ăsta atîția 
bani ? îi fată pisica banc
note de-o sută ?"

Acest drac, cu toate po
menile pe care le făcea, 
era căutat cu luminarea a- 
prinsă prin toată țara. Era 
căutat de trei ingeri albaș
tri, dar cu grade de ofițeri 
(Virgil Petre, Vasile Pe
trec, Aftonic Oltean). L-au 
căutat și l-au găsit. Este 
drept că după ce Titi iși 
cheltuise tot „împrumutul" 
făcut la C.A.R.. dar l-au 
prins. Acum citeva zile a 
avut loc reconstituirea. A- 
cum i se întocmește do
sarul de trimitere in jude
cată și lui Titi a inceput să 
i se bată ochiul sting. O- 
chiul sting de te mănincă 
— zice Titi — belea în
seamnă. Belea mare, pen
tru că procesul, după toate 
probabilitățile, se va ține 
in sala de festivități a 
F.R.B.-ului. Pină la proces 
mi-am permis să-i pun lui 
Titi citeva întrebări :

— Dacă era o pază mai 
bună la F.R.B. puteai să 
mai faci „împrumutul" 
ăsta 2

— Dumneavoastră 
știți că paza bună 
primejdia rea ?

— Ești bun, le vezi 
proverbe. Dar ia spune-mi, 
dacă nu găseai cheia la in- 
demină. te mai fotografici 
pe măgar ?

— Mă lăsam păgubaș.
— Ai cîntat 

inimioară" și 
care ți-au Creat posibilita
tea s-o îmbraci național pe 
cintăreață de muzică popu
lară ?

— Am cintat și pentru ei.
— Atunci e bine.

Raid de noapte la uzina Mai" din Ploiești. Cu acest prilej s-a constatat că unii sala- riați au obiceiul să confunde a- telierul cu... dormitorul de a- casă ! în secția utilaj complex, lăcătușul Constantin Done, șef de echipă, dormea dus. Lingă el, evident subalternii. în secția de remorci, alți lăcătuși — Ion Ciudin, Victor Stan, Dumitru Bratu, Ion Pascu ș.a., împreună cu maistrul lor C. Dade — se aflau, de asemenea, de mult, în brațele lui Morfeu. La secția aparataj, sub aripa ocrotitoare a altui maistru — Petre Soldan — dormeau somn dulce 5 strungari și frezori. Unii și-au găsit culcuș bun în sala de lectură, iar controlorul de calitate Ion Ionescu s-a retras în vestiar. La garaj toți șoferii, in frunte cu dispecerul D. Ciuranu, se lăsaseră și ei de mult transportați în lumea viselor, deși erau așteptați să transporte cu remorcile piese sau să ridice șpanuri. După cum se vede, în schimbul 3 „se lucrează", nu glumă. Chiar dacă (sau poate tocmai de aceea) asistența tehnică nu este la înălțime ! Dar să lăsăm conducerea uzinei să tragă ea concluziile ce se impun !

Aflindu-se intr-una din zile 
prin Cluj, Teofil Răchițan din 
comuna Mărgău, satul Răchițele, 
a urcat intr-un autobuz din re
țeaua de transport in comun, 
dar „a uitat" să scoată bilet de 
călătorie. Din intîmplare, in au
tobuzul respectiv și-a făcut a- 
poi apariția și un controlor de 
bilete. Descoperind călătorul 
clandestin, controlorul a încer
cat să-l legitimeze. T. R. a re
fuzat insă să-și decline identi
tatea, luind-o la fugă. Imobili
zat de cițiva pasageri, în cele 
din urmă, el a fost predat or
ganelor de miliție. Rezultatul T 
In loc de 0,50 lei, costul biletu
lui, T. R. a fost obligat să plă
tească o amendă de 500 lei.

I Necropola 
din CbnopCu ocazia unor săpături utilitare, edilii comunei Conop (A- rad) au dat peste un obiectiv arheologic. Chemat la fața locului, cercetătorul Dan Demșa de la Muzeul de istorie din Li- pova a continuat săpăturile in colaborare cu Institutul de arheologie din București, scoțînd la iveală o necropolă unică în țară. Alcătuită din morminte din secolele III—IV e.n., ea conținea un bogat material arheologic pe care specialiștii îl consideră deosebit de important pentru studierea procesului de formare a poporului român.
necinstei

Andrei Socaci, avocat în ca
drul Biroului colectiv de asis
tență juridică din Timișoara, a 
promis unui client că va inter
veni la un judecător cunoscut 
pentru a-i clasa o cauză penală. 
Pretindea pentru aceasta suma 
de 9 000 de lei. Cind s-a pre
zentat, conform înțelegerii, să-și 
încaseze „onorariul", au apărut 
și reprezentanții organelor de 
resort. In ce-l privește, acum 
el știe ce urmează. Era doar... 
om al legii !

De la beție, 
la crimăDe cite ori consuma băuturi alcoolice, Alexandru Marinescu (24 ani), conducător auto la întreprinderea de transporturi Sibiu, era de temut, mai ales ca simplu pieton. Intr-una din serile trecute, îndreptindu-se spre casă in stare de ebrietate, s-a repezit asupra tinărului Ion Cuieru (19 ani), elev la Grupul școlar Independența, pe care l-a întilnit întîmplător pe stradă, și i-a aplicat mai multe lovituri de cuțit. Cu tot ajutorul medical, I. C. a decedat la spital. Depistat intr-un bloc de locuințe din apropiere, unde producea din nou panică, Alexandru Marinescu a fost arestat de organele de miliție pentru a fi deferit instanței de judecată.
Cine sare 
la plată ?N-a lipsit mult ca cei de O.C.M.A.D. Suceava să sară ... sus de bucurie. Aveau și motiv. Nu achiziționaseră ei de la I.T.A. Craiova 13 tone de arcuri pentru mobilă ? Fără comenzi, fără studii prealabile, doar printr-o simplă înțelegere telefonică arcurile au făcut „saltul" de la Craiova, la Suceava. Aici insă, surpriză ! Arcurile, numai arcuri nu se puteau numi datorită stratului de rugină care le acoperea. Consecința ? Valorificare în pierdere și cheltuieli de amortisment pentru cei 50 000 lei investiți inutil. E rin- dul vinovaților să... sară plată.
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In domeniul creditului pe termen ■'Trt și al decontărilor, Legea finan- velor statuează o serie de măsuri care vizează întărirea disciplinei în acordarea și utilizarea fondurilor împrumutate, perfectionarea relațiilor de plăți dintre întreprinderi. In esență se urmărește ridicarea eficienței economice care, în domeniul la care ne referim, presupune realizarea unei producții cît mai mari cu un volum de fonduri cît mai mic. In mod firesc, așadar, nu se poate accepta ca anumite materii prime și materiale să se acumuleze in stocuri supranormative, ca o parte din bunurile materiale ce se realizează în procesul de producție să rămină imobilizate în diferite stadii ale acestui proces, în Ioc să ajungă cit mai repede la consumatori. Iată de ce Legea finanțelor obligă pe fiecare producător să Ia toate măsurile ca aprovizionările să fie conforme cu necesitățile, pentru ca produsele ce le obține din procesul de producție să aibă desfacerea asigurată. Totodată, obligă și instituțiile care finanțează activitatea întreprinderilor să ia măsuri cu privire la utilizarea rațională a fondurilor și Ia restituirea lor în termen, să contribuie la întărirea ordinii în mînui- rea banului public, a răspunderilor in toate unitățile socialiste.Reglementarea creditării pe termen scurt și a efectuării plăților între organizațiile socialiste, pentru prima oară într-o lege, urmărește, în a- cest context, un scop economic bine determinat: acela al creșterii răspunderii la toate nivelurile economiei in ce privește gospodărirea cu grijă a fondurilor statului, al mobilizării eforturilor unităților pentru perfecționarea continuă a gestiunii economice. Astfel, Legea finanțelor stabilește în mod clar că întreprinderile pot beneficia în procesul de producție numai de un volum de fonduri în strînsă concordanță cu necesitățile îndeplinirii sarcinilor de plan. Ca urmare, băncile vor putea acorda credite pe termen scurt pentru finanțarea mijloacelor circulante în limita planului de credite aprobat. Această prevedere are o dublă semnificație. In primul rind, conducerile de întreprinderi trebuie să știe de la bun început că încadrarea în volumul de fonduri aprobat, în concordanță cu sarcinile de plan, este posibilă numai dacă vor realiza produse și servicii de bună calitate, dacă se vor îngriji de ritmicitatea livrărilor și de încasarea la timp a contravalorii produselor vîndute și serviciilor prestate. Numai în acest fel vor putea să-și mențină capacitatea de plată și să facă față obligațiilor financiare. în al doilea rind, băncile sînt chemate să manifeste o atenție mai mare la analizarea cererilor de credite prezentate de întreprinderi, avind dreptul să refuze acordarea de credite atunci cînd nu este garantată desfacerea produselor, cînd nu sînt create condiții de utilizare

eficientă a fondurilor solicitate și, ca urmare, nu se întrevede posibilitatea de rambursare la termen a creditelor respective.Pentru a se asigura Întreprinderilor o activitate economico-financiară normală, s-a stabilit prin lege și, în consecință, au fost luate măsuri ca planificarea creditelor să se facă prin- tr-o strînsă conlucrare între întreprinderi și bancă. Se relevă astfel posibilitatea unui dialog intre cei doi parteneri cu privire la modul in care sînt gospodărite • fondurile ; pot fi cu acest prilej- Identificate eventualele neajunsuri și luate din timp măsuri pentru prevenirea și eliminarea deficiențelor care ar putea genera greutăți finaciare întreprinderilor. Desigur, discuțiile dintre întreprindere și bancă trebuie să aibă în vedere interesele majore ale economiei, ale statului, astfel ca prin modul de dimensionare a creditelor solicitate să se răspundă necesității ac
Legea finanțelor (III)

celerării continue a vitezei de rotație a mijloacelor circulante.Important ni se pare, de asemenea, a fi relevat că, precizînd modul In care se vor pune la dispoziția întreprinderilor fondurile necesare. Legea finanțelor aduce în preocupările fiecărei conduceri de întreprinderi o serie de noțiuni, cum ar fi solvabilitatea întreprinderii, asigurarea unui anumit grad al lichidității fondurilor, de care depinde păstrarea în permanență a „capacității de plată" a întreprinderii.Desigur, prevederile Legii finanțelor, au in vedere că in viața unei întreprinderi ar putea apărea, în anumite momente, unele necesități suplimentare de fonduri, determinate atit de cauze independente de voința întreprinderii respective, cit și de altele subiective, determinate în ultimă instanță de modul necorespunzător în care este condusă și gospodărită unitatea economică. In aceste situații s-a avut în vedere ca întreprinderea să poată primi, în anumite condiții și limite, credite pentru nevoi temporare sau. respectiv, credite speciale. Trebuie însă menționat că acest sprijin financiar, deși menit să contribuie la depășirea unor situații critice, nu este de dorit să apară ca necesar întrucît reflectă întreruperea circuitului normal al fondurilor, imobilizarea unor mijloace materiale și bănești. Ca urmare, din punct de vedere economic, soluția trebuie să fie înlăturarea grabnică a cauzei care a determinat nevoia suplimentară de fonduri. Motivarea unei asemenea rezolvări ține de faptul că economia națională are resurse limitate, că a- ceste resurse sînt precis destinate anumitor scopuri și presupun păstrarea anumitor corelații, astfel că orice majorare neprevăzută a volumului de
A intrat în producție 

întreprinderea „Electroargeș”CURTEA DE ARGEȘ (Corespondentul „Scînteii", Gh. Cîr- stea). — Pe noua platformă industrială a orașului Curtea de Argeș a intrat în producție, cu 60 de zile mai devreme, întreprinderea „Electroargeș", care va realiza o gamă variată de articole electrice de uz casnic : aspira

toare, ventilatoare, radiatoare, motoare electrice de mică capacitate. aparate de uscat părul etc. De remarcat că întreaga forță de muncă a unității a fost recrutată din vreme, pe plan local, și calificată în întreprinderi de specialitate din țari sau la locul de muncă.

mijloace circulante intr-o întreprindere se face în detrimentul altor destinații planificate in distribuirea fondurilor. Tocmai plecînd de la aceste considerente, prin Legea finanțelor s-a prevăzut un asemenea mecanism de creditare care face ca, în cazul în care o întreprindere își imobilizează o parte din fondurile ce le-a primit pentru realizarea producției și nu își echilibrează încasările și plățile, să se diminueze automat capacitatea sa de plată, iar greutățile financiare să se reflecte direct în rezultatele activității economice.Mai concret, diminuarea capacității de plată, ca urmare a imobilizării unei părți din fonduri, va pune întreprinderea respectivă în situația de a putea efectua plățile numai într-o anumită ordine, pe măsura încasărilor. într-o asemenea situație, întreprinderile în cauză vor avea dificultăți cu furnizorii cărora nu le vor putea plăti la timp contravaloarea mărfurilor primite sau a serviciilor care le-au fost prestate și, pelingă faptul căvor fi penalizate pentru întîrziere, li se va putea condiționa livrarea In continuare a mărfurilor sau prestarea serviciilor de asigurarea cu anticipație a fondurilor bănești necesare.Cum este și firesc, In domeniul atit de important al utilizării fondurilor, Legea finanțelor cuprinde o serie de norme care au scopul întăririi controlului preventiv atît in fiecare întreprindere, cît și din partea organelor bancare. Se impune ca sporirea rolului controlului preventiv să fie bine înțeleasă de fiecare conducere de întreprindere, întrucît cheltuirea unor fonduri pentru operațiuni care nu sînt necesare nu corespunde intereselor întreprinderii respective, ale colectivului ei de muncă. ale gestiunii economice. Este de altfel cunoscut că dacă în prezent mai întilnim în unele întreprinderi stocuri supranormative sau neutilizabile in procesul de producție, debitori sau deturnări de fonduri, acestea se da- toresc în bună parte ineficientei controlului preventiv asupra activității economice și financiare.Pentru a veni în sprijinul unor conduceri de întreprinderi și a le determina să se preocupe mai îndeaproape de gospodărirea cu chibzuință a fondurilor. unitățile bancare vor da în viitor o atenție mai mare documentelor de plată prezentate asupra conturilor întreprinderilor și nu vor acorda credite pentru efectuarea unor plăți care nu se vor justifica economic sau care vor impieta asupra bunului mers al activității întreprinderii. Această măsură, în strictă concordanță cu spiritul Legii finanțelor, este menită să atragă atenția conducerilor de întreprinderi că atunci cînd se angajează să efectueze unele cheltuieli din credite bancare acordate, trebuie să aibă certitudinea că ele sînt strict necesare mersului activității economice. Totodată, mînuind cu pricepere pîrghia creditului și decontărilor, pe parcursul executării sarcinilor de plan, organele bancare vor trebui să depună toate eforturile ca prin controlul ce-I vor efectua în fiecare întreprindere. în conlucrare cu conducerile acestora, să determine instaurarea unei discipline severe In gospodărirea fondurilor materiale și bănești. Este o obligație de prim ordin ce decurge din prevederile Legii finanțelor, pe care va trebui să o aplicăm cu strictețe.
Nicolae PRETORIAN 
vicepreședinte 
ol Băncii Naționale

La Uzina mecanică de material rulant din Craiova, activitatea de producție în noul an a în
ceput sub bune auspicii. In imagine i secția de montaj general a uzinei, unde se fac ulti

mele finisări la o nouă locomotivă „revitalizată", care va ieși pe porțile uzinei

1întregul colectiv al combinatului nostru, în frunte cu comuniștii, desfășoară în aceste zile o însuflețită activitate pentru realizarea exemplară a planului pe 1973. A- cesta cunoaște o creștere față de anul trecut cu 7,6 la sută la producția globală, cu 6,3 la sută la producția marfă și cu 7,9 Ia sută la productivitatea muncii. Eforturile noastre sînt concentrate in mod deosebit asupra valorificării superioare a masei lemnoase și reducerii consumurilor specifice de materii prime și materiale, atît in unitățile de exploatare, cit și in cele prelucrătoare, în vederea reducerii costurilor de producție.în activitatea de exploatare se va extinde tehnologia de scoatere a lemnului din parchetele forestiere în trunchiuri lungi și catarge, ceea ce va contribui la reducerea pierderilor cu cel puțin 0,5 procente față de 1972. Ținînd seama de propria experiență și de învățămintele rezultate din schimbul de experiență organizat de M.E.F.M.C. la Reghin, in toamna lui 1972. în raza C.E.I.L. Pitești vom extinde scosul copacilor din parchete cu coronament pentru un volum de masă lemnoasă de 250 000 mc. Prin aplicarea noii metode, gradul de valorificare a lemnului în scopuri industriale va crește cu 4—5 procente fată de anul trecut. Alte 4—5 procente vor fi obținute prin organizarea unor stații cen

Un puternic 
stimulent pentru 
formațiunile mixte J
de cooperatori 
si mecanizatori

Constituirea formațiunilor mixte de cooperatori și mecanizatori, care iau în primire și muncesc împreună anumite culturi, iar retribuirea lor se face după producția obținută, reprezintă una din modalitățile cele mai eficiente pentru creșterea producției și productivității muncii. A- semenea formații’ au fost constituite și la cooperativa agricolă Fundu- lea, județul Ilfov. Rezultatele bune se datoresc in foarte mare parte legării nemijlocite a veniturilor de producția obținută. De aceea, in a- cest an se extind formațiile mixte de mecanizatori și cooperatori care vor executa împreună toate lucrările, de la semănat pînă la recoltatul și transportul produselor.La început, la această cooperativă acordul global s-a aplicat doar la cultura cerealelor și a plantelor tehnice, iar apoi s-a introdus în toate sectoarele de producție. La culturile de cimp se lucrează în acord global cu tarife pe tona de produs, in bani și natură, de la caz la caz. Astfel, anul trecut, la cultura porumbului pentru lucrările efectuate s-a plătit cooperatorilor 20 la sută din producție, în natură, pentru cantitatea planificată și 55 la sută pentru ceea ce s-a realizat peste plan.La sfecla de zahăr, tariful a fost de 103 lei pe tona de produs și 60 la sută pentru depășirea producției. La floarea-soarelui. pe lingă tariful de 160 lei pe tona de produs, s-a a- cordat și 60 la sută din valoarea producției depășite.Pentru a stimula creșterea producției la unele culturi de mare însemnătate alimentară, tarifele au fost majorate. Spre exemplu, la fasole, tariful a fost de 820 lei pe tona de produs, acordîndu-se și 60 la sută

din depășire, în natură. La legume s-a aplicat acordul global pe bază de tarif la mia de lei venituri și s-a a- vut în vedere volumul de lucrări ce se efectuează. La cultura de varză, de pildă, tariful s-a stabilit la 328 lei la o mie de lei venit, plus 60 la sută din sumele încasate de la producția realizată peste plan. La ardei și gogoșari au revenit cîte 404 le, la mia de lei venit, plus 60 la sută din valoarea depășirii. La fel s-a procedat și la celelalte culturi legumicole.în zootehnie s-a aplicat forma de retribuție în acord global pe bază de tarif la unitatea de produs. Astfel, pentru fiecare hl de lapte au revenit cîte 35 de Iei, pentru un vițel obținut cite 180 lei, iar pentru îngrijirea unei vaci — 16,9 lei lunar. Rezultă că din totalul ciștigului, 60 la sută revine pentru lapte, 15 la sută pentru viței și 25 Ia sută pentru îngrijire.Culturile Și animalele au fost repartizate pe formații de muncă, pe bază de contracte, cu obligații și răspunderi precise. Aplicarea formei de retribuție pe bază de acord global a contribuit la rezolvarea unor probleme de mare interes social și economic. A sporit participarea cooperatorilor la muncă, numărul acestora fiind cu 20—30 la sută mai mare în comparație cu anii anteriori. Mult mai mare este și interesul acestora pentru îngrijirea mai atentă a culturilor și animalelor, pentru folosirea mai bună a timpului. Cooperatorii merg la lucru fără a mai aștepta să fie îndemnați de către șefii de fermă sau brigadieri și fără a mai solicita mijloace de transport de la unitate.Toate acestea au avut ca rezultat creșterea recoltelor și a veniturilor

Prin prelucrare 
complexă

E ÎN PLUS DIN
ASĂ LEMNOASĂ

trale de prelucrare și sortare a lemnului rotund în depozite finale. Asemenea stații sau centre. se construiesc la U.E.I.L. Stîlpeni, Curtea de Argeș, Rucăr și Tir- goviște. Prin intrarea lor în funcțiune va fi posibilă și transferarea unui important volum de muncă din parchetele forestiere in depozitele finale ale combinatului. O- perațiunile de descărcare, prelucrare, manipulare și încărcare vor fi astfel mecanizate, iar lucrul se va putea efectua în 2—3 schimburi. După calcule preliminare, tehnologia scoaterii cu coronament și prelucrarea în centrele de sortare, pe lingă avantajele arătate, sporesc totodată productivitatea muncii cu cel puțin 20 la sută. Lucrările amintite. în valoare de peste 13 milioane de lei. se execută din credite bancare de mică mecanizare.în 1973. întreaga producție de traverse înguste și doage nu se va mai obține în exploatări, prin cioplire manuală și deci cu pierderi, ci în cadrul secțiilor fabricii de cherestea. De asemenea, prin sortarea lemnului în depozitele finale se creează posibilitatea valorificării, în scopuri industriale, a 6 000 tone crăci. în sectoarele de industrializare ale combinatului se întreprind și alte acțiuni menite să contribuie la îmbunătățirea randamentelor de prelucrare. în producția de plăci fibrolem- noase, prin folosirea

deșeurilor cu încă 8 procente, se va elimina consumul de lobde (bucăți de lemn cărora li se va da altă întrebuințare). Producția de furfurol va spori în acest fel cu 100 de tone. Totodată, prin intrarea în funcțiune, la finele trimestrului III. a linei secții de plăci a- glomerăte din lemn' cu o capacitate de 5 000 tone anual, va crește și gradul de folosire a rumegușului și deșeurilor în scopuri industriale. La Curtea de Argeș va începe să producă, în februarie 1974. fabrica de PAL, cu o capacitate de 35 000 tone anual. Ea va folosi drept materie primă crăci tocate asigurate de instalații speciale de colectare și tocare a rămășițelor din lemn, instalații ce se vor monta în cadrul fabricilor de cherestea de la Curtea de Argeș, Stîlpeni și Voi- nești. Prin extinderea cu 30 la sută, pînă în trimestrul IV. a capacității de producție a fabricii de făină din lemn se va crea posibilitatea folosirii în scopuri industriale a unui volum sporit de rumeguș.Pentru realizarea e- xemplară a sarcinilor, în toate unitățile combinatului s-au luat măsuri tehnice și organizatorice, dintre care mai menționăm : îmbunătățirea asistentei tehnice și urmărirea producției în toate schimburile,1 la toate locurile de muncă, pe bază de grafice zilnice și orare : a- sigurarea colaborării între fabrici și sectoare și cu unități din a-

fana combinatului ; a- plicarea unor procese tehnologice mai productive ș.a. De asemenea, se întreprind acțiuni de depistare a mașinilor și utilajelor a căror încărcare este necorespunzătoare, ur- mind să se stabilească în cel mai scurt timp metode de îmbunătățire a folosirii lor.Toate acestea vor permite ca valoarea produselor obținute din’’ masa lemnoasă exploatată să crească în 1973, față de 1972, cu peste 8 milioane de lei.Colectivul combinatului și-a mobilizat forțele ca să realizeze în mod ritmic prevederile maximale ale planului și chiar să le depășească, in vederea îndeplinirii cincinalului înainte de termen. O expresie concludentă sînt rezultatele din luna ianuarie, cind planul a fost îndeplinit la toți indicatorii și la toate sortimentele. Planul producției marfă fabricate a fost depășit cu peste 2 milioane lei, iar planul de export — cu peste 250 mii lei valută. Prin exploatarea a 15 000 mc masă lemnoasă cu coronament, s-au obtinut în plus 1 800 mc lemn rotund destinat industrializării.
Inq. Gh.
Constantlnescu 
Aurel POP 
sculer
Iile PIETRARU 
maistru, din grupul 
de corespondenți 
voluntari 
ai „Scînteii" 
de la C.E.I.L. Pitești

CONTRASTS

lor că, bun s-a față

Avem nevoie urgentă de plase sudate — cam așa sunau desele solicitări a beneficiari, Ministerului Metalurgice cu un an
numeroși adresate Industriei in urmă de zile. Luînd act de cererea sporită a acestui produs, colectivul de sa- lariați de la Uzina de sîrmă și produse din sîrmă Buzău a depus eforturi susținute pentru a da în funcțiune cu două luni și jumătate înainte de termen primele capacități ale fabricii de plase sudate. Se părea că o dată cu aceasta, orice discuție a luat sfîrșit, că lucrurile își vor urma cursul firesc. laită însă după ce, ca orice gospodar, uzina pregătit să facă unor cereri sporite, nu mare le-a fost surpri-

za cînd au constatat că, de fapt, armăsarul era... țînțar. Așa, da pildă, Centrala de prefabricate aparținând Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, care avea repartiție in trimestrele I și II din acest an pentru 3 250 tone, solicită a- cum doar 2 525 tone. La fel, Ministerul Construcțiilor Industriale, care avea repartiție de cîte 200 tone plase sudate pentru trimestrele I și II, pînă în prezent nu a oomandat nici o cantitate. Care este explicația acestei dări înapoi ? Cînd nu ș-a acționai cu suficientă responsabilitate — la început ori acum ? ȘI de ce colectivul din Buzău să... cadă el în plasă ?
De mai mulți ani, cei de la întreprinderea textilă „Trainica" din Pucioasa se tot străduiesc doar, doar or reuși să înduplece inima celor d,in conducerea centralei industriale de care aparțin. Cîte adrese, scrisori, note explicative care de care mai duioase nu au circulat în acești ani 1 Degeaba însă. Cu o tărie demnă de invidiat, centrala industrială a rezistat oricărei tentații de a da un răspuns. De fapt, ce voia întreprinderea din Pucioasa ? „Un lucru simplu — ne precizează Vasile Nichita, șeful serviciului financiar — scurtarea dis- ■ tanței de aprovizionare cu fire de bumbac. In timp ce filatura I.I.S. «Bucegi» se află la mai puțin de 2 km de noi și ar putea să ne

asigure 70 la sută din necesarul de fire bumbac, după nu știu ce raționament, mim repartiții tocmai de la Odorhei, Oltenița, Slobozia și București..."Acum, cineva din fabrică a avut o idee care — se speră — le va deschide drumul spre înțelegerea și bunăvoința centralei industriale. Să le trimită o nouă scrisoare, într-un plic parfumat și legat cu fit roșu de bumbac. Dar nu din cel adus de la I.I.S. „Bucegi" Pucioasa, al cărui preț transport se ridică 0,03 lei pe kg, ci Odorhei, pentru că costă 0,45 lei pe kg, iar diferența să o suporte destinatarul. Ce părere aveți, stimați destinatari ?

depri-

de la deIi
,i

nou- co- ur-
în unele întreprinderi și pe șantiere din municipiul Galați există serioase înclinații muzeistice : mașini, u- nele chiar noi, nouțe, insistent mandate, cerute,mărite și, în sfîrșit, sosite... nu sint apoi puse în funcțiune. Ră- min inerte, ca niște piese de muzeu. Iată citeva exemple: la stația de betoane a șantierului nr. 1 con- strucții-montaj din cadrul Trustului de construcții Galați s-a constatat, în urma unor controale efectuate de către organele in drept, că două electrocom- presoare, a căror valoare trece de 35 000 lei, stau neutilizate de trei ani, deși sînt în perfectă stare de funcționare. La o altă întreprindere — I.J.I.L. „Metalo-chimie" Galați — un strung revolver, în valoare de 204 969 lei, nu a lucrat în 1972 nici măcar o zi, în timp ce costurile suportate din amortismente se ridică la peste 13 000 lei.

nr.

Alteori, unele întreprinderi renunță cu multă ușurință la a- numi.te utilaje, casin- du-le. ’ '' ~ția județeană de drumuri și poduri a Consiliului popular județean Galați a propus spre casare utilaje și mijloace de transport în valoare de aproape 1 milion lei. Mașini încă zdravene, in putere, erau pe cale să împărtășească soarta deșeurilor. In urma reanaliză- rii stării utilajelor a- mintite, conducerea acestei direcții a revenit oarecum asupra hotărîrii, luînd decizia de a nu mai fi casate utilaje și mijloace de transport în valoare de 833 000 lei. Adică, prima decizie — de casare — era cam neîntemeiată în proporție de... peste 80 la sută.Și într-un caz și în celălalt este evidentă superficialitatea față de soarta utilajelor. Și „muzeul" și „deșeul"... costă.

Astfel, Di.rec-

cooperatorilor. La grîu, anul trecut s-au obținut 2 950 kg la ha — cu 130 kg mai mult față de plan, iar la porumb s-au recoltat 4 500 kg la ha — cu 1 100 leg mai mult decît prevedea planul. De asemenea, la sfecla de zahăr s-au realizat 30 000 kg la ha. Venitul membrilor cooperatori a sporit de la 7 000—8 000 lei. cit era în anii trecuți, la 12 000 lei. Rezultatele bune obținute în sporirea producției și a veniturilor bănești au dus la întărirea disciplinei în muncă și a preocupării pentru păstrarea și dezvoltarea avuției obștești.Anul acesta, o dată cu mărirea numărului de formații mixte de mecanizatori și cooperatori se iau măsuri și pentru îmbunătățirea formelor de organizare a muncii, urmărindu-se ca retribuția ce revine pe baza acordului global să oglindească aportul la sporirea producției. Astfel, tariful stabilit pe tona de porumb se va acorda in funcție de producția realizată și volumul de muncă efectuat. în cazul cind un cooperator nu va efectua toate lucrările stabilite, diminuînd producția planificată, i se va reduce valoarea retribuției in raport cu lucrările neefectuate. De a- semenea, va fi stimulată efectuarea unor lucrări de calitate.încă din toamna anului trecut, consiliul de conducere a avut o seamă de inițiative pentru stimularea interesului formațiilor mixte de a lua măsuri din timp în vederea creșterii producției. Suprafețele de teren ce urmează a fi însămințate în primăvara acestui an au fost repartizate pe cooperatori și mecanizatori, în acest an, cooperatorii din Fundu- lea vor cultiva 750 ha cu porumb, cu o producție medie planificată de 5 000 kg la ha. Pe cîte o tarla de 100

ha vor lucra 50 de cooperatori și 4 mecanizatori, din care doi de profesie, iar ceilalți doi vor efectua numai a- numite lucrări la arat și pregătirea terenului. Pentru ca mecanizatorii să fie mai bine cointeresați in efectuarea lucrărilor la timp și în condiții corespunzătoare, s-a stabilit să li se dea o anumită cantitate de produse. Practic, s-a stabilit ca un cuplu de 2 mecanizatori care, împreună cu cooperatorii, lucrează 50 ha de porumb, să primească o parte din cantitatea medie ce revine pe un cooperator. De exemplu, un cooperator care lucrează 2 ha cu o recoltă medie de 5 000 kg, porumb la ha va fi retribuit cu 20 la sută din producția realizată. Un calcul sumar arată că mecanizatorii vor primi circa 0,4 la sută din producția totală realizată cu aportul lor. Cantitatea de produse destinată retribuției cooperatorilor și mecanizatorilor crește sau scade în raport cu producția realizată. Efectul pozitiv al acestui mod de organizare pe echipe mixte de cooperatori și mecanizatori, cointeresarea lor materială în raport cu rezultatele muncii se fac tot mai mult simțite. îndată după repartizarea suprafețelor de teren, mecanizatorii și cooperatorii au efectuat arăturile adinei, lucrind adeseori și noaptea la lumina farurilor. în a- ceastă perioadă, ei continuă fertilizarea solului cu gunoi de grajd, ceea ce va contribui la mărirea recoltelor.Crearea formațiilor mixte de mecanizatori și cooperatori și generalizarea acordului global vor asigura efectuarea la timpul optim a volumului mare de lucrări agricole, realizarea și depășirea producției planificate.
Florea CEAUȘESCU

Vai de macaroane...La Ministerul Agriculturii, o discuție între directorul direcției de semințe și reprezentantul laboratorului care se ocupă cu îmbunătățirea calității produselor din Departamentul Industriei Alimentare.Industria alimentară: vrem soiuri cu însușiri mai bune, zat apoi se solicită.Agricultura: le putem produce. Am făcut un studiu pentru înmulțirea griului tare. Trebuie rezolvate condițiile de livrare....Dar problema nu e nouă. Se discută de ani de zile. După cum se știe, macaroanele, fideaua și alte paste făinoase — bineînțeles cele de calitate superioară — nu pot fi făcute din orice fel de făină. Se cere un așa-zis „tare", cu țiunea bobului clos". Numai că menea grîne se cultivă, din an în an, pe suprafețe tot mai mici, îneît pentru pastele făinoase, industria alimentară este nevoită să recurgă la soiurile

obișnuite. Iar prin fierbere pastele își pierd elasticitatea, se lipesc între ele. De ce nu se extind soiurile de grîu „tare" ? Pentru că acestea dau producții mai mici decît cele obișnuite, se cultivă numai în a- numite zone, cum ar fi județele din partea de sud-est a Transilvaniei.în ultimul timp s-au produs însă cantităti însemnate de semințe de griu „tare" atit ia soiurile de toamnă, cit și la cele de primăvară. Ele s-ar putea înmulți în continuare. Din păcate, nu s-a ajuns însă la o înțelegere între agricultură și industria alimentară în ce privește condițiile de livrare. Nu peste multă vreme vor ’începe lucrările agricole în cimp. Printre primele culturi care se insâ- mințează este și sortul de grîu bun pentru paste făinoase. Sămin- ța a fost asigurată — totul depinde de soluționarea operativă a problemei livrărilor.Altfel, vai de macaroane...

de griu calitative S-a preci- ce anume

griu sec- „sti- ase-
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”--------------------------------- --în recomandările Secretariatulu' C.C. al P.C.R. privind desfășurarea învățămîntului de partid in acest an, s-a subliniat necesitatea promovării dezbaterii, ca principala formă de activitate în cadrul cursurilor. S-a avut în vedere în această privință cadrul prielnic pe care il oferă dezbaterea pentru schimbul de idei, pentru dezvoltarea gindirii politice a oamenilor, a capacității lor de a înțelege în mod aprofundat politica partidului, realitățile țării, a găsi soluții adecvate problemelor care se ridică la locul lor de activitate.Constatările făcute în diferite locuri arată însă că nu peste tot au fost bine înțelese avantajele organizării de dezbateri. Frecvent se manifestă tendința de a reduce conținutul activității în cursurile de partid exclusiv la prezentarea unor expuneri, ceea ce încurajează o anumită pasivitate ; cursan- ții ascultă, dar nu sînt solicitați să-și spună părerea în legătură cu problemele abordate, nu are loc o reală confruntare de idei.în realizarea dezbaterii, ca formă vie, interesantă și atractivă a învă- țâmintului de partid, un rol esențial îi revine propagandistului care, asemenea unui dirijor, trebuie să posede priceperea de a conduce discuțiile, de a armoniza intervențiile intr-un tot unitar. De propagandist depinde in foarte mare măsură întreținerea mereu vie a interesului și curiozității cursanților, stimularea gindirii, a spiritului creator, a preocupării lor pentru însușirea nu a unor canoane, ci a unor idei vii, care să-i călăuzească în activitatea practică.în cele ce urmează ne propunem să punem în evidență cîteva procedee, verificate în practica conducerii dezbaterilor ca fiind în măsură să contribuie la buna desfășurare a acestora.în primul rind, se impune observația că determinant pentru caracterul viu al unei dezbateri este situarea ei în actualitate, în problematica majoră care preocupă colectivul. Sint abordate în dezbatere asemenea chestiuni ? în acest caz este asigurată o bună premisă ca un mare număr de cursanți să participe, să-și spună cuvîntul fără a aștepta invitații speciale.Un teren fertil de dezbatere oferă cursanților din întreprinderile industriale și agricole, de pe șantiere, din toate organizațiile economice, problematica abordată de plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, vizînd obiectivele pentru anul 1973, an hotărîtor pentru îndeplinirea 

cincinalului Înainte de termen, precum și modalitățile practice de a le realiza.Actualitatea tematicii reprezintă însă doar punctul de plecare al unei dezbateri interesante. Ceea ce poate mai ales să anime discuția, să declanșeze schimbul de păreri este raportarea ideilor generale la realitățile vii, la preocupările și activitatea de zi cu zi a colectivului respectiv, desigur, cu grija de a nu aluneca într-un practicism îngust. Specific învăță- 
PE TEME DE METODICA

CUM STIMULĂM DEZBATEREA, 
SCHIMBUL VIU DE IDEI 

ÎN CURSURILE DE PARTID?
mintului de partid este faptul că dezbate aspectele activității concrete în perspectiva mai largă conturată de politica partidului, a exigențelor formulate în documentele de partid. în cazul problematicii plenarei este vorba nu doar de reproducerea ideilor care au fost enunțate cu acest prilej — aceasta, se înțelege, nu poate să însemneze o dezbatere — ci de descifrarea, prin schimbul de opinii, a căilor prin care pot fi realizate, la fiecare loc de muncă, obiectivele stabilite de plenară. în această privință nu este suficient să se relateze anumite fapte, situații îndeobște cunoscute — cum se mai intimplă in multe cursuri ; important este să se procedeze la o analiză critică, din care să se desprindă concluzii practice, soluții. Tocmai așa s-a procedat la Fabrica de mașini-unel- te și agregate București, cu prilejul dezbaterii documentelor plenarei in secția de economie a universității serale de marxism-leninism. Propagandistul, infățișind cu ajuto

rul unor grafice și scheme sarcinile uzinei în noul an, a antrenat cursanții la o analiză aprofundată, concretă, a modalităților de creștere a productivității muncii, de reducere a cheltuielilor materiale de producție, de sporire a eficienței. Aceasta a trezit interesul tuturor, a dat Ioc unor discuții aprinse, chiar în contradictoriu, cu privire la rezerve nefolosite, în cadrul cărora s-au făcut sugestii utile cu privire la perfecționarea organizării 

producției, a colaborării dintre servicii, a muncii de concepție etc.Sînt încă frecvente situațiile cînd dezbaterea vie a problemelor este împiedicată de persistența unor practici învechite, ca de pildă întrebările cu caracter școlăresc puse de propagandist, care invită la redarea unor teze sau cifre, și nu la analiză, interpretare. Sint propagandiști care își reduc rolul in conducerea dezbaterilor doar la a da cuvîntul pe rind cîte unui cursant; ei nu orientează discuția și nu intervin nici atunci cind aceasta se transformă intr-o succesiune de monologuri prelungite, care repetă aidoma cele citite in materialul bibliografic. „Nu e bine să întrerupi pe cursant cind face o expunere", spun unii propagandiști. Principiul e just, dar numai între anumite limite. în situații ca cele amintite, propagandistul trebuie să intervină, să împiedice ca discuția să ia un asemenea curs. Mai mult, propagandistul poate să prevină asemenea situații, orientindu-i de la început pe cursanți spre dezbaterea 

aspectelor celor mai importante, mai actuale ale temei. Este, desigur, instructiv felul cum a procedat în această privință propagandistul cursului de la întreprinderea „Muncă și artă" din Capitală. La dezbaterea consacrată u- nor probleme teoretice ale evoluției României pe drumul socialismului și comunismului, el a supus de la început spre reflectare cursanților citeva chestiuni esențiale, ca de pildă: ce considerente de ordin economic, social, îndreptățesc aprecierea

României ca o țară în curs de dezvoltare ? Cum se armonizează a- ceastă apreciere cu faptul că ne a- flăm în prezent în etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate ? Care sint căile de acțiune pentru a depăși stadiul de țară in curs de dezvoltare și a ajunge la nivelul țărilor avansate din punct de vedere economic? Aceste întrebări făceau apel la judecata oamenilor și tocmai prin aceasta au animat din capul locului dezbaterea.Un mijloc util de stimulare a dezbaterilor se dovedește „mica" dar esențiala întrebare : DE CE ? Ea este un bun antidot împotriva însușirii mecanice, bucherești, îndreaptă atenția nu spre simpla a- firmare a unor idei, ci spre demonstrare și argumentare.Bine procedează acei propagandiști care ii îndeamnă și îi încurajează pe cursanți să pună și ei întrebări, să ceară lămuriri asupra oricăror chestiuni care nu le sînt suficient de clare. Se înțelege că a- ceasta îi și obligă pe propagandiști să dea răspunsurile adecvate, să nu 

manifeste reținere în abordarea și clarificarea unor probleme mai dificile, să nu reteze cuvîntul cursanților prin formule ce se mai întil- nesc, din păcate, ca de pildă: „tovarășe, chestiunea ridicată de d-ta nu intră in tematica seminarului". O asemenea atitudine rigidă din partea propagandistului stinge flacăra interesului cursanților, nu poate decit să contribuie la scufundarea dezbaterilor în monotonie și placiditate.O atmosferă de vioiciune aduce în seminar antrenarea cursanților înșiși la elucidarea problemelor neclare. In acest fel, fiecare este pus în situația să gindească, să aducă in discuție fapte, argumente, iar cind prin efortul colectiv a fost găsit răspunsul, toți încearcă satisfacția de a-și fi adus contribuția la aceasta. Cursanții sint cu atit mai dornici să participe la: dezbateri, cu cit văd că ideile, propunerile lor sint ascultate cu atenție și valorificate în modul cuvenit.Se poate întimpla ca o problemă sau alta să nu poată fi lămurită pe loc. In asemenea situații, soluția este nu curmarea discuției, ci ami- narea ei pină la intilnirea viitoare, propagandistul urmind să se documenteze suplimentar sau să solicite, dacă e nevoie, ajutorul cabinetului de partid, al unui lector sau specialist cu pregătire superioară in domeniul respectiv.Dacă in animarea dezbaterilor propagandistului ii revine un rol esențial, nu este mai puțin adevărat că strădaniile lui nu pot da rezultate decit dacă ele găsesc receptivitate Ia cursanți, dacă aceștia citesc in prealabil și se documentează, îmbină studiul individual cu o bună cunoaștere a stărilor de lucruri din unitatea respectivă, reflectează asupra problemelor puse în discuție.Desigur că, mai ales pentru oameni care nu sint obișnuiți cu studiul sistematic, îmbinarea multiplelor obligații de serviciu cu învățătura nu este ușoară. Tocmai ținind seama de aceasta, numeroși propagandiști nu se mărginesc să indice cursanților bibliografia de studiat, ci îi îndrumă efectiv in studiu, se intilnesc cu ei și in afara orelor de seminar.Metodica conducerii dezbaterilor implică numeroase alte aspecte. Este un subiect asupra căruia merită să reflecteze și să se pronunțe propagandiștii, lectorii, activiștii, toți cei ce au experiență in acest domeniu și pentru ale căror păreri ziarul nostru își oferă coloanele.
Ada GREGORIAN

Consfătuire privind 
îmbunătățirea condițiilor 

de circulație rutierăVineri dimineața s-au deschis, In Capitală, lucrările Consfătuirii privind îmbunătățirea condițiilor de circulație rutieră, creșterea gradului de siguranță a circulației și întărirea disciplinei pe drumurile publice, organizată de Ministerul de Interne, Ministerul Transporturilor ți Telecomunicațiilor și Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală.La lucrările consfătuirii participă tovarășii Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, Ion Stănescu, ministrul de interne. Petre Blajovici, președintele Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală, cadre de conducere din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Justiției, Ministerul Muncii, din alte instituții și organizații centrale.In cuvîntul de deschidere, tovarășul Emil Drăgănescu a arătat că sporirea rapidă a numărului de autovehicule ca urmare a dezvoltării în ritm susținut a economiei naționale și a creșterii nivelului de trai al populației a dus la intensificarea circulației pe drumurile naționale. El a menționat că asigurarea unei
60 000 

la „Cartea
„Cartea prin poștă", procedeu 

folosit tot mai mult in ultimul timp, 
atit de cititorii din localitățile mai 
greu accesibile, cit și de cei din 
marile orașe, iși dovedește an de an 
eficiența prin creșterea volumului 
de desfacere, prin sporirea număru
lui de abonați permanenți. Astfel, 
anul trecut au fost vindute cărți in 
valoare de 9 milioane lei. față de cei 
700 000 lei realizați in 1957, cind a 
luat ființă această formă de difu
zare a. cărții. 60 000 de cititori de la 
orașe și sate sînt astăzi abonați la 
„Cartea prin poștă". Intre librăria 

circulații fluenta și sigure pe șosele reprezintă o problemă de deosebită actualitate, la rezolvarea căreia sint datori să contribuie toți factorii ds răspundere din ministere, întreprinderi și -instituții, a căror activitate este legată direct de aspectele pe care le prezintă traficul rutier.In continuare, tovarășul Ion Stănescu a prezentat o amplă informare din care s-au desprins realizările obținute in domeniul traficului rutier, precum și măsurile care trebuie luate în continuare pentru creșterea gradului de siguranță șl Întărirea disciplinei pe drumurile publice.Numeroși participanți la discuții au făcut propuneri menite să ducă la îmbunătățirea circulației rutiere pe Întreg cuprinsul țării.Lucrările conferinței se încheie In cursul zilei de stmbătă.
★Cu acest prilej, In holul princip! ’ al Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor s-a organizat o expoziție care prezintă instalații și echipamente utilizate în acțiunea de modernizare a circulației rutiere.(Agerpres)

abonafi 
prin poștă"

specializată in acest sens și citi
torii săi există o informare perma
nentă, asigurată de numeroase mate
riale de popularizare : Buletinul 
lunar „Cărți noi", prospecte, liste 
cu lucrări din diferite domenii 
existente in depozit sau care vor fi 
editate in curind.

Pentru anul in curs se prevede 
înființarea de standuri aparținind 
direct „Cărții prin poștă" — In mari 
întreprinderi și instituții, lărgirea 
sortimentelor de cărți, scurtarea 
perioadei de livrare a coletelor.

■ V;

J Două inițiative 
la început de drum

înfăptuirea ritmurilor accelerate de dezvoltare a producției prevăzute pentru acest an, realizarea planului la nivelurile maximale preconizate au ca o premisă importantă asigurarea unei puternice baze de materii prime și materiale și valorificarea ei superioară. Tocmai de aceea, Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie anul trecut a dezbătut pe larg multiplele probleme ale corelării sarcinilor de producție cu resursele materiale, atrăgînd expres atenția asupra necesității lărgirii neintirziate a bazei de materii prime și a folosirii ei economicoase. „In vederea economisirii materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei — a subliniat cu acest prilej tovarășul Nicolae Ceaușescu — va trebui creată o adevărată acțiune de masă, cu caracter permanent, care să antreneze, alături de oamenii muncii, toți factorii de concepție tehnică și organizatorică din unități economice... Lupta pentru economii nu trebuie dusă „în general", ci pe baza unor planuri de măsuri elaborate în fiecare întreprindere, pe secții, mașină și om. Să trecem de la lozinci generale despre economii la măsuri practice, analizînd concret aceste probleme cu muncitorii, cu specialiștii, antrenînd efectiv fiecare co- loctiv de muncă, fiecare om în a- ccastă mare acțiune de interes patriotic".

în multe împrejurări amplificate puternic pur și simplu de risipă și neglijență. Nu au devenit nicidecum o raritate, de exemplu, acele peisaje triste de pe multe șantiere de construcții, unde cantități apreciabile de cărămidă, ciment, cofraje, oțeNbeton, cabluri electrice etc. fac masă comună cu molozul și noroiul.O dezbatere politică in învăță- mintul de partid pe marginea unui subiect ca cel de față în nici un caz nu trebuie să lase in umbră acest aspect. Este de datoria propagandiștilor să pună în discuția cursan

cazul produselor vechi, pierderea- este amplificată de nivelul scăzut al parametrilor tehnico-funcționali. Este lesne de înțeles că adoptind noi soluții constructive, moderne și eficiente, se asigură în fapt realizarea unei producții superioare. Astfel crește rapid — in ansamblul produsului social — ponderea valorii nou create, adică a venitului național.Pentru a valorifica cit mai bine baza de materii prime și materiale, partidul a stabilit un amplu pro

cu circa 14 la sută față de anul trecut. De asemenea, s-a preconizat îmbunătățirea indicilor de valorificare și in industria chimică, forestieră, textilă etc.Lărgirea și valorificarea superioară a bazei de materii prime au loc și pe calea elaborării dc noi tehnologii și soluții apte să asigure prelucrarea complexă a materiilor prime și a materialelor în diferite ramuri ale economiei. Este un fapt notoriu că există in prezent încă o seamă de subproduse care să pierd sau se aruncă deliberat.

învățămîntul de partid este chemat să clarifice tuturor oamenilor muncii semnificația acestei acțiuni majore, menită să contribuie la reducerea cheltuielilor materiale de producție, la creșterea venitului național, — baza trainică a accelerării în continuare a dezvoltării economiei și a ridicării nivelului de trai al întregului popor. Totodată, scopul învățămîntului este să pună în evidență căile transpunerii în viață a acestei acțiuni în fiecare întreprindere, fiecare secție, pină la locul de muncă.Care sînt căile de acțiune pentru lărgirea și valorificarea superioară a bazei de materii prime și materiale ? înainte de orice se cuvine menționată reașezarea normelor de consum, în vederea încadrării lor în indicii preconizați în plan. In pofida succeselor obținute în ultimii ani pe această linie, în domeniul consumurilor specifice continuă să existe mari rezerve nevalorificate. In cazul industriei constructoare de mașini, de pildă, livrarea profilelor siderurgice la dimensiunile optime, diminuarea la maximum a adausurilor de prelucrare în turnătorii și reducerea rebuturilor prin perfecționarea tehnologiilor de turnare și fabricație, croirea combinată a laminatelor, utilizarea fiecărei bucăți de metal sînt mijloace apte să pună capăt circuitului nerațional pe care se plimbă încă anual zeci și sute de mii de tone de metal între cuptoarele de topit și depozitele de deșeuri. Evitind o asemenea risipă de muncă socială, implicit se lărgește baza de metal a țării.Desigur, nu sînt deloc neglijabile nici resursele nevalorificate în celelalte ramuri ale economiei. Importante volume de materii prime și materiale ar putea fi, bunăoară, reintroduse în circuitul economic in industria chimică, unde se consumă cantități exagerate de substanțe chimice și de energie datorită menținerii unor tehnologii învechite, a neglijențelor ce persistă în urmări- rea parametrilor tehnico-funcționali ai instalațiilor. Consumuri mari de materii prime și materiale se mențin și în industria lemnului, a materialelor de construcții etc.Consumurile specifice de matern prime și materiale continuă să tie

Se prevede lărgirea si valorificarea 
superioară a bazei de materii prime 

si materiale
Care sînt căile de acțiune?

ților fenomenele de risipire a materiilor prime, materialelor, energiei de orice fel și combustibililor, contribuind astfel la crearea unui puternic curent de opinie împotriva lor, la găsirea soluțiilor de eradicare.O cale deosebit de fructuoasă de lărgire și valorificare superioară a bazei de materii prime și materiale o constituie asimilarea de produse noi și reproiectarea produselor a- flate în fabricație. în definitiv, reducerea normelor de consum are o limită fizică dincolo de care nu se poate trece fără a deprecia calitatea sau parametrii tehnici ai produsului. Este de observat însă că nu în toate cazurile încadrarea în normativul de consumuri specifice echivalează cu o utilizare rațională a materiilor prime și materialelor, în condițiile în care produsele fabricate sînt învechite, consumurile specifice de materiale se situează mult în urma nivelului general impus la un moment dat de progresul tehnic, ceea ce înseamnă, în fapt, o veritabilă risipă de valori materiale. Tocmai acest fenomen negativ l-a avut în vedere partidul nostru ori de cîte ori a pus în discuție in ultimii ani „obezitatea" unora dintre produsele industriei noastre constructoare de mașini, greutatea exagerată a unor produse textile etc, comparativ cu produse similare din alte țări, sau supradimensionarea și gigantismul unor construcții și instalații. Nu trebuie trecut cu vederea că, de regulă, în

gram de înnoire a producției, care prevede ca la sfîrșitul anului 1975 aproape jumătate din ea să fie reprezentată de produse noi sau modernizate — în ramurile cheie ale economiei acest procent fiind considerabil majorat. O parte covîrși- toare din acest program de înnoire a producției urmează să fie finalizată in acest an. Tocmai de aceea, Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie anul trecut a subliniat că este absolut necesar ca toate ministerele care asimilează mașini, utilaje și instalații noi să programeze și să urmărească, pe trimestre și luni, executarea planului de asimilare. Așa cum s-a precizat la plenară, valoarea producției rezultate dintr-o tonă de metal urmează să crească în acest an

Să ne gîndim nu mai departe decit la faclele imense care ard zi și noapte la rafinăriile de petrol, la combinatele chimice, chiar și la cele construite în ultimii ani, sau Ia munții de rumeguș, așchii și capete de bușteni folosiți încă in multe locuri doar drept combustibil. Prin utilizări adecvate, aceste resurse irosite astăzi pot deveni „hrana" unor mari unități industriale. Prelungindu-se simțitor ciclul de prelucrare crește simțitor valoarea produselor obținute dintr-o tonă sau mc de materie primă — petrol, gaz metan, lemn, minereu de fier, sare etc.Plenara C.C. din noiembrie 1972 a precizat sarcini exprese cercetării științifice din țara noastră pe linia rezolvării acestor

probleme ; ' ea a indicat totodată să se acorde in egală măsură atenție realizării unor procedee tehnologice care să permită folosirea materiilor prime și materialelor in multiple cicluri ale procesului de producție. în definitiv, rezervele de materii prime și materiale au o limită ; oricit se reduc consumurile materiale, pină la urmă există un anumit prag de exploatare a resurselor de materii prime peste care nu se mai poate trece. Prin urmare', problema care se pune stringent este de a utiliza materialele disponibile in cit mai multe cicluri de producție. Or, la ora actuală, cantități importante de materii prime se pierd după primul ciclu de utilizare, fiind abandonate ca reziduuri. Așa este cazul deșeurilor chimice, textile, hirtie, cauciuc, sticlă, ambalaje etc. Există unele încercări și realizări in domeniul recuperării oțelurilor, al regenerării uleiurilor minerale, dar ele sînt încă departe de posibilitățile și necesitățile economiei. Dezvăluind această realitate, plenara a trasat sarcini ministerelor și întreprinderilor pentru a trece cu maximă grabă la colectarea și valorificarea deșeurilor.In sfirșit. p altă cale de lărgire a bazei de materii prime și materiale, recomandată stăruitor de plenara din noiembrie anul trecut, o constituie atragerea de noi resurse în circuitul economic — îndeosebi a minereurilor cu conținuturi mai sărace, a zăcămintelor aflate la mari adincimi. Deși implică costuri sporite, o asemenea acțiune se dovedește extrem de necesară. După cum se știe, producția industrială din țara noastră va cunoaște o asemenea dezvoltare incit in anul 1990 va fi de circa 6 ori mai mare față de 1970. Oricite posibilități de înlocuire a materiilor, prime vor e- xista — se poate imagina că vor exista destule în următoarele decenii — totuși rămine un element cert faptul că această creștere de 6 ori a producției industriale presupune o dimensionare strictă a rezervelor pe care le deține țara noastră și în același timp o punere în valoare de pe acum a acelor resurse socotite ca sărace sau dificil de exploatat.Iată expuse succint principalele căi de acțiune pentru lărgirea și valorificarea superioară a bazei de materii prime și materiale. Faptele dovedesc că ducerea acestei „bătălii" vitale pentru buna desfășurare a producției stă in puterea fiecărui colectiv, vizind în ultimă instanță interesele fiecărui om al muncii. Tocmai de aceea apare ca o datorie pentru toți cei ce muncesc aceea de a participa la mobilizarea tuturor resurselor in măsură să asigure o îmbogățire a bazei materiale a producției, la valorificarea ei cit mai eficientă, în folosul progresului și prosperității țării.
loan ERHAN
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PITEȘTI (corespondentul „Scinteii", Gheorghe Cirstea). — In județul Argeș, alte două inițiative iși propun economisirea și buna gospodărire a resurselor materiale. Este vorba de hotări- rea colectivului de sondori de la întreprinderea de foraj Bascov, care, pe baza experienței dobindite anul trecut, a hotărît să reducă consumul de material tubular, prin testarea cu exactitate

a gurilor de sondă, cit. și prin refoloslrea burlanelor rebutate. Pe a- ceste căi s-a prevăzut economisirea în 1973 a unei cantități de materiale echivalentă cu cea necesară pentru 5 sonde. Zilele trecute, prin aplicarea a- cestor măsuri la una din sonde, deschiderea de suprafață nu a mai fost in întregime tu- bată, iar pentru restul de 2 000 metri s-au refolosit burlanele provenite de la alte son

de. Cea de-a doua inițiativă aparține colectivului stației de u- tilaje Pitești a TMB și e intitulată : „Să lucrăm o zi pe lună cu combustibil economisit". Ea are la bază faptul că anul trecut conducătorii auto de aici. Intre care Vasile Raicu, Marin Bol- boașă, Gheorghe Sto- ian, Ion Panu, au economisit pe diferite căi 100 de tone de combustibil.

„VOT DE BLAM"
EGOISMULUI

(Urinare din pag. I)

CÎTEVA RECOMANDĂRI BIBLIOGRAFICE• Rezoluția Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român cu privire la realizarea înainte de termen a planului cincinal 1971—1975, creșterea continuă a eficienței activității economice, dezvoltarea colaborării și cooperării economice internaționale în voi. „Conferința Națională a Partidului Comunist Român'" Editura politică 1972, pag. 447 : ® Rezoluția Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român cu privire la principalele orientări ale dezvoltării economico-sociale a României în următoarele două decenii, în voi. „Conferința Națională a Partidului Comunist Român", pag. 467 • Nicolae Ceaușescu : Raport Ia Conferința

Națională a Partidului Comunist Român, în voi. „Conferința Națională a Partidului Comunist Român", pag. 21 ; Expunere Ia Plenara C.C. al P.C.R. din 20—21 noiembrie 1972, Editura politică, București 1972, pag. 15—19, 20—22.Pe aceeași temă mai pot fi consultate : în revista „Era socialistă" nr 5 (13) 1972, articolul „Regimul de economii, în permanentă actualitate" ; in „Scînteia" nr. 9185 din 21 iunie 1972. la rubrica „Valențele unui procent" : „Ce avantaje oferă reducerea cu un singur procent a consumurilor Ia cîteva materii prime de bază".

tinăr, deoarece la a- ceastă virstă, precum prea bine se știe, tentațiile sint mai multe, ispita muncii și vieții lesnicioase mai ademenitoare), in cei opt ani de cind lucrează în meserie n-a avut nici o absență, nici o Intir- ziere, nici o neîndepli- nire a normei de lucru, nici un rebut. Pentru că el întruchipează o trăsătură pe care o regăsim multiplicată in zeci și sute de infățișări chiar in această secție și care poartă un nume simplu : cultul exactității, preciziei, intr-un cu- vint al datoriei. Și care se traduc in fapt prin conștiinciozitate și hărnicie. Trăsătură fără de care nu mai poate fi conceput profilul muncitorului modern, al muncitorului societății socialiste.Firește, Traian Popa nu înseamnă numai atit, portretul lui nu poate fi redus doar la aceste tușe de penel : aș schematiza nedrept dacă n-aș aminti că e in clasa a Xll-a la liceul seral, că e secretarul organizației U.T.C. pe secție, că se ocupă cu pasiune de educarea tinerilor din jurul lui. Dar pivotul personalității lui, axul care ii domină și ii ordonează toată configurația lăuntrică, toate mișcările sufletești, întreaga gindire este munca. De a.ici pornesc și aici se încununează toate celelalte trăsături...Neîndoielnic, la toate cele arătate mai sus se mai cuvine adăugat un element definitoriu, care hotărăște tensiunea și calitatea muncii : pasiunea. Pasiunea ca plămadă su

perioară a atitudinii ofensive, de promovare a noului, de combatere intransigentă a rutinei și inerției.Printre autenticii pasionați al meseriei pe care i-am cunoscut la uzina de mecanică fină se numără și maistrul Florea Pă- trașcu. Un om cu adevărat îndrăgostit de munca lui, de ceea ce el numește — cu un termen poate euforic, dar care sună pe buzele lui deplin firesc — „arta matrițeriei". Un inovator nu numai prin cele cinci sau șase inovații care se a- plică în uzină, dar prin însuși felul său neîmpăcat de a fi, prin acea veșnică și sfintă nemulțumire creatoare care il împinge să lupte — uneori pină în pinzele albe — pentru o idee, o concepție, o tehnologie nouă.L-am găsit și acum nemulțumit, supărat, neînduplecat. De citeva săptămini a propus o nouă metodă de presare a cuțitelor prin încălzire locală, metodă care, după socoteli sumare, ar aduce uzinei, prin redu- 'cerea muncii a șase oameni, economii ante- ?alculate de 500 de mii lei anual. O jumătate de milion beneficiu — fără nici o investiție I Și, totuși, in pofida avantajelor evidente, în pofida avizului favorabil al unor specialiști din minister, metoda nu se aplică. S-a împotmolit undeva, nu se prea știe unde, Intre cabinetul tehnic și inginerul șef. De ce ? „Ehei, dac-aș fi luat coautor pe careva, s-ar fi a- plicat de mult ! Dar nu mă las. Să știu că a- jung cu treaba asta la

Comitetul Central ți tot n-o să las să se piardă atîta bunătate de bănet din buzunarul nostru, al tuturor...".Tovarășul Lăcraru e de acord cu el : „O să-l sprijinim și noi, organizația de partid din secție, că doar e vorba de interesul întregului colectiv. Și pe urmă mai e ceva : avem tot interesul să-i molipsim pe toți, mai ales pe tineri, de pasiunea aceasta pentru nou, de dorința asta de a munci mai bine. Și o putem face cu succes numai dacă ajutăm ca inițiative ca aceea a maistrului Pătrașcu să învingă". Prin urmare — pasiunea văzută cu un ochi pedagogic, ca un impuls capabil să-i „contamineze", prin forța exemplului, pe toți, să dinamizeze toate energiile, să dea un sens major muncii tuturor. Căci, la urma urmelor, cum spune pe bună dreptate secretarul organizației de bază, „pasiunea in muncă se răsfringe nemijlocit și asupra altor laturi ale o- mului, îl face să fie și un pasionat participant la viața obștească, gata să dea ce are mai bun în el interesului colectivității".O dovadă grăitoare In acest sens o oferă însăși starea de spirit ce domnește in colectivul secției unde acționează acești comuniști, colectiv pasionat și exigent, temeinic sudat de acel liant moral care se numește simplu, firesc : cultul muncii harnice, conștiincioase, pasionate.
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Una din trăsăturile distinctive ale socialismului a fost insistența noii societăți pe participarea conștientă și responsabilă a maselor la întregul proces do producere a bunurili r materiale, la viața societății, în cele mai semnificative procese ale ei. S-a declanșat, în acest fel, o uriașă energie colectivă, împreună cu acel entuziasm atît de clamat de reporteri, fenomen ce nu ia întotdeauna forma festivă pe care i-o sugerează cuvintul, ci este o sublimare a efortului cotidian, o dăruire pînă la sacrificiu, o zidire în treburile publice, aș spune, dacă nu mi-ar fi teamă că imaginea are o rezonanță prea livrescă. Impresionant este faptul că mobilul atitudinii nu rezidă in recompensa materială sau de vreun alt tip, ci în conștiința limpede a marilor noastre sarcini actuala. Cuvintul de ordine, angajamentul întregii țări : „Cincinalul înainte de termen", „Mai mult și mai bine" a devenit ideea- forță a fiecărui muncitor și inginer, resortul intim al activității lor. Este tulburătoare maturitatea cu care se discută problemele mari ale economiei, transformarea intereselor politice și de stat în interese personale. Un mare scriitor povestea odată cum l-a surprins răspunsul ușor emfatic al unui frate al său, la întrebarea simplistă „Ce mai faci, mă 7“ „Uite, construiesc societatea", i-ar fi răspuns el, sau cam așa ceva. Nu este vorba de o stereotipie, o deprindere de limbaj de care să fie vinovate ziarele sau alte instrumente de propagandă ! Nu, cu siguranță, ci despre convingerea inalienabilă a milioane de oameni ai muncii că în ei stă forța noii societăți, că fiecare dintre ei este un constructor și un arhitect al socialismului. N-am în- tilnit niciodată o dezbatere mai lucidă a marilor documente ale dezvoltării noastre, a cifrelor și a programelor economice, ca la minunății bărbați pe care i-am cunoscut lingă uneltele și mașinile industriale ale țării. Multe din păreri se apropiau, și mi-a fost dat să aud în mai multe locuri aceeași opinie, generată de condiții apropiate și de experiențe de producție similare. Dar, mai ales, tuturora le era comună o anumită realitate : răspunderea, faptul că a- parțin unei țări și unui partid de care sint legați prin firul de aur al unei angajări conștiente.Am cunoscut mai de mult, la Brașov, un inginer tînăr, Simion Săpunaru. Este șeful secției tractor greu și are capul plin de idei, puțin năuc pentru un privitor obișnuit, astfel tn- cît un reporter i-a spus, chiar in coloanele „Scîn- teii", că este omul care trăiește în anul 2000. Inginerul Săpunaru poartă tot timpul la el o hîrtie și creion, ca poeții, și-l poți vedea oprindu-se în cite un colț al fabricii, notîndu-și o schemă nouă de organizare, vreo formulă de adap

tare a unei mașini sau cine știe ce altceva. Viața lui este viața fabricii, și n-am intîlnit niciodată pe cineva să vorbească în termenii săi despre întreprinderea Ia care lucrează. Apartenența Ia „Tractorul" este pentru el un fenomen dominant sub raport psihologic : „Importante sint aici efortul și sobrietatea. Sîntem învățați să ne rezolvăm singuri dificultățile". Cuvintele inginerului Săpunaru erau pilduitoare pentru o stare de spirit. Uzina din Brașov este o mare familie muncitorească, în care inițiativa unuia devine cauza tuturor, în scurt timp. „M-am ocupat de

Firul de aur
al angajării 
conștiente

schimbarea structurii parcului de utilaje, îmi spune în continuare inginerul Săpunaru. Este un element fundamental în creșterea productivității muncii. Toată lumea credea într-o vreme că ar trebui aduse mai multe mașini din străinătate pentru a spori productivitatea, dar nu este așa. Secretul constă in specializarea utilajelor. Noi am. grupat piesele după cinematica lor, rea- lizînd șase cicluri din care poate ieși orice piesă, ob- ținînd rezultate spectaculoase. Liniile astfel organizate pot aduce productivități mai mari de 55—57 la sută. Faimoasa linie ergonomică a constituit o creștere de 49 la sută, deși la început a trebuit să biruim multe inerții, o mentalitate conservatoare".Inginerul Săpunaru este, fără îndoială, un mare specialist, stimat ca atare de toți colegii săi din uzină. Ceea ce m-a impresionat a fost insă și înaltul simț de implicate morală, insistența sa pe un factor psihologic, de angajament patriotic. Tot la Brașov, la „Rulmentul", muncitorul strungar Ion Grigore îmi spunea : „M-a influențat foarte mult avîntul cu care au fost tratate problemele economice la Conferința Națională. Eu îl apropii de o altă trăsătură importantă a politicii actuale a partidului, de felul cum trebuie să fie educați comuniștii, în spiritul Proiectului de Norme. Dezvoltarea economică depinde, la urma urmei, de fiecare dintre noi. De aceea cred că ar trebui făcut un efort mai 

mare la serviciile tehnice, cerînd mai multă creativitate'din partea corpului ingineresc. Cumpărăm încă prea multe licențe". Muncitorul de la cuzineți, strungarul Ion Grigore, decorat cu „Ordinul Muncii", este și el obsedat de răspunderile fiecăruia în destinul mare al țării, de faptul că uneori nu ne gospodărim bine resursele, talentul, că nu găsim cea mai bună cale pentru realizarea visurilor și năzuințelor noastre. Ca și în cazul inginerului Săpunaru, limbajul său este a- cela al faptei, la locul de muncă, iar mobilul se află în participarea, în trăirea 

conștientă, !n dragostea de țară.La Bacău există o întreprindere angajată să îndeplinească cincinalul în patru ani. Despre directorul acestei fabrici, inginerul Vasile Blejușcă, toată lumea obișnuiește să spună : este un activist de partid. Dar nu numai fiindcă răspunde la toate acțiunile organizației comuniste de la „Proletarul", nu numai fiindcă este unul dintre cei mai cunoscuți propagandiști sau animatori pe linie politică și culturală. ci fiindcă toate problemele producției sint, pentru el, în primul rind, o chestiune politică, un examen al devotamentului patriotic. Om al unei profesii exacte, inginerul Blejușcă studiază pozitiv toate soluțiile, are în vedere toți parametrii tehnici și organizatorici ai unui angajament. Mai știe însă și faptul că nimic nu este mai puternic decît voința închegată a unui colectiv de muncă, a unor oameni care cunosc țelurile înalte ale dăruirii lor. .Frumosul angajament a fost 'propus pe baza studierii unor resurse economice, ca și pe aceea a hotărîrii tuturor, în urma u- nei intense munci politice. „Tovarășul Blejușcă este unul dintre cei mai activi membri ai comitetului de partid al uzinei. în calitate de director și de comunist, el este un exemplu de conștiință profesională și politică", afirmă Oîga Munteanu, secretara organizației de partid a uzinei. Aceleași cuvinte le-am auzit de la oamenii din fabrică sau la comitetul orășenesc și județean Bacău.

Conștiința că un cadru de conducere administrativă este un factor politic important și crearea pe a- ceastă bază a prestigiului său în rîndul maselor reprezintă un fenomen de stringentă actualitate în viața, întreprinderilor și a tuturor locurilor de muncă de la noi. Este cea mai adevărată traducere in viață a principiilor de organizare socială din actualul stadiu, de dezvoltare a țării, o realizare a rolului conducător al partidului în forma sa concretă. Faptul că cel mai bun, că cel din fruntea tuturora, prin muncă și abnegația sa este un comunist, nu prin calitatea sa oficială, ci prin ■ aceea că este recunoscut și afirmat de ceilalți ca atare, înseamnă creșterea prestigiului partidului în mase, intrarea lui în conștiința noastră, pînă la sinonimia perfectă : a fi cel mai bun, a poseda excelența profesională înseamnă că ești comunist de frunte, fiindcă la noi comuniștii sint întotdeauna în față, cei mai responsabili și mai angajați în voința de mai bine a țării. Viața lor este de fapt viața tuturora și munca organismelor de partid nu poate fi închipuită decît în concordanță cu interesele oamenilor muncii, ale tuturor cetățenilor. Astfel, în municipiul Gheorghe Gheorghiu- Dej există o practică a biroului comitetului municipal de partid de a ține ședințe în colectivele de muncă la care se referă ordinea de zi. Comuniștii discută și hotărăsc împreună cu poporul, această obișnuință a conducerii noastre de partid intră tot mai hotărit in viața țării, la toate nivelurile de decizie și de funcționare a organelor de partid și de stat.Dacă ar fi să aleg elementul dominant al omului comunist din România anilor ’70, responsabilitatea aș considera-o cea mai importantă. M-aș referi la profilul moral al muncitorului, al țăranului și intelectualului care și-a făcut din hotărîrile partidului un îndreptar de viață. Proiectul de Norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității . socialiste spune că „Datoria fundamentală a membrilor de partid, a tinerilor comuniști este a- ceea de a-și consacra întreaga energie, capacitatea de muncă și pricepere măreței opere de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, condusă de Partidul Comunist Român, triumful idealurilor socialismului și comunismului pe pămintul României". Nu este vorba de o normă abstractă, născută din voința legislativă a unui forum oricit de reprezentativ, ci reprezintă consfințirea unei realități morale născute in efortul de construire a unei lumi noi în patria noastră și transformată in formă de viață de oameni ca cei de mai sus.
Aixrel Dracțoș 
MUNTEANU

--------------------- -----------------— Am imbătrînit — îmi spune, cu un surîs șters...— Protestez : la 53 de ani, bătrîn 7 Și, apoi, poți fi tînăr chiar la o virstă...— Mofturi ! Omul are vîrsta pe care o are.Ca de obicei, arhitectul Nicolae Porumbescu se pronunță categoric. E neschimbat ; totuși, optimismul său robust pare ușor tulburat. Poate, îmi zic, e o oboseală trecătoare. Recapitulez, în gînd, momentele importante ale unei bogate biografii profesionale : hotelul sportiv de la Poiana Brașov, teatrul din Hunedoara, circul din București, hotelul din Suceava, casele de cultură din Suceava și Baia Mare, lucrările de urbanism.Vizităm, împreună, ultima .lui realizare — sediul polițico-administrativ din Botoșani. Particip la un adevărat ritual: tăcut, concentrat, arhitectul construiește un savant itinerar, il parcurge într-o plimbare solemnă, tre- cind prin punctele de maxim efect vizual, cele care oferă o suită de imagini, unghiuri, încadrări, panorame și detalii îndelung studiate. Nu-mi rămine decît să-1 urmez, să mă las „pilotat", să examinez in liniște compoziția spațială astfel dezvăluită. Ceva mai tirziu, îmi spune, ex- plicîndu-și tăcerea, că un edificiu nu are nevoie de comentarii : arhitectura poartă informație, ea trebuie să comunice stări sufletești, prin limbajul ei propriu.îmi amintesc ecoul stir- nit, in urmă cu șapte ani, de plecarea arhitectului 

înălțimi de argint în Piteștiul industrial

din București, comentariile prilejuite de construcția casei de cultură din Suceava — încercare de reîmprospătare a mijloacelor de expresie ale arhitecturii românești contemporane. Sediul po- litico-administrativ din Eotoșani continuă aceeași preocupare, vădește același efort de realizare a

Omul 
care construiește

unor funcțiuni majore, reprezentative, cu ajutorul unui vocabular care a- mintește tradiția arhitecturală a Maramureșului și Bucovinei. Recunoscînd meritele unei asemenea căutări în afirmarea pe plan social a prestigiului arhitecților români, destui colegi de breaslă îi reproșează lui Nicolae Porumbescu faptul că proiectele sale fac apel la o tehnică meșteșugărească, artizanală, ceea ce — afirmă ei — nu poate fi un semn de progres într-o epocă de intensă industrializare. I-o spun.— Obiecția ar fi întemeiată — replică el — dacă, in domeniul con

strucțiilor, stadiul de început al industrializării ar fi fost depășit. Ne aflăm abia în pragul acestui proces, iar metodele meșteșugărești mai sint valabile. în realizarea unui e- dificiu reprezentativ, expresiile tehnicii tradiționale sint încă mai viguroase decît ale celei noi. In cele din urmă, ceea ce 

contează nu este procedeul, ci încărcătura lirică transmisă.— Ce anume socotiți recomandabil de urmat, de împărtășit și altora, din experiența dumneavoastră 7— Nu rezultatele, ci metoda.— Oare aceeași metodă nu duce la aceleași rezultate 7— Nu, deoarece condițiile nu sint identice.— Și cum ar putea fi definită metoda ?— Ca recunoaștere programatică a limitelor ; fără ele, nu pot exista sisteme determinate. Limitele acționează, de fapt, ca stimulente ale creației, 

ale dezvoltării personalității. Efortul de autodepă- șire este propriu atît indivizilor, cit și societății ; limitele sint mereu repuse în discuție. Dar ele există și. în afara lor creația ar fi lipsită de sens.Cu mai bine de doi ani în urmă, clnd a luat ființă școala ieșeană de arhitectură, arhitectul

Nicolae Porumbescu a primit misiunea de a o conduce. Această nouă ipostază a existenței sale confirma, parcă, o vocație de explorator, de deschizător de drum. Mă simt tentat să-i solicit un comentariu la ideea pionieratului.— Pionieratul reprezintă un mod cotidian de a fi, face parte din substanța existenței noastre. Orice activitate cere astăzi o dăruire definibilă ca pionierat.— Dacă nu era școala de aici, ați fi rămas la Suceava 7 Nu vă încerca a- tracția unui nou Început 7Zîmbește amuzat. Crede că m-a surprins cău- 

tind un șablon care să i se potrivească. Ridică din umeri :— Nu știu, nu m-am gindit.— Regretați cumva că ați plecat de acolo 7— Uneori, da. La Suceava am trăit numai pentru arhitectură, prin arhitectură...Oare grijile de dascăl să fie sursa acelor abia sesizabile umbre, care m-au surprins la începutul convorbirii 7 Parcă' ghicindu-mi gindul, Nicolae Porumbescu continuă :— Avem aici 200 de oameni entuziaști, porniți să învețe meseria. Merită orice osteneală.Nu mă mai pot opri să-l întreb cine e tinărul care, dint.r-un portret prins in pioneze pe perete, încearcă să mă hipnotizeze de cum am pătruns in biroul interlocutorului meu. îmi răspunde, cu vădita satisfacție a descoperitorului :— E viitorul conducător al acestei școli. Deocamdată, student in anul trei...— Am auzit că lucrați, Împreună cu cei de aici, la un proiect pentru noui centru al municipiului Satu-Mare !Readus în fața planșetei. arhitectul se simte, totuși, mai in largul lui. Arată planuri ambițios croite, desfășurări monumentale de volume, machete ale ansamblului plănuit să străjuiască cursul îmblînzit al Someșului. Mă las călăuzit prin spațiul, imaginar încă, al unui centru de oraș gindit ca pentru anii 2000...
Arh. Ghecrqhe 
SASĂRMAN

r
11 uitasem complet, nu știam pe unde mai lucrează, plecasem și venisem iar la uzină, întrebasem de unii și de alții, numai la el nu mă gindi- sem. Mi-am dat seama pe urmă că și alții îl uitaseră și că el avea această calitate rară, de a trece neobservat prin viață. De fapt, el așa a fost întotdeauna, mai retras, mai altcum. La cămin, în primul an, fiindcă am fost colegi de an, nici nu i-am observat prezența ; era unul dintr-o sută, purta un suman scurt, cum se poartă pe la Făgăraș, era înalt și albeneț. La începutul anului al doilea abia a Ieșit în evidență, fără să vrea. S-a creat o anumită împrejurare, din cauza unui alt coleg de-al nostru, la ateliere, în uzină. Omul, colegul acela al nostru, lucra, pilea ceva, eboșa și se încordase mai tare decît ar fi trebuit, ca să aibă spor. Iar maistrul, unul dintre ei, n-a observat și s-a împiedicat, căzînd în nas, spre hazul tuturor. S-a sculat imediat, a scrîșnit ceva, s-a dus la birou, a luat o nuia, a venit la bancul unde se întîmplase pozna și i-a făcut un anumit semn vinovatului, să se aplece.„Să vedeți, domnule, a spus ăsta, n-am vrut, eu lucram... Vă rog să mă iertați !...“„Apleacă-te 1 a scrișnit maistrul, flexibilizîndu-și nuiaua. Prinde-te cu miinile de menghină, du capul între mîini și expune-ți tenderul la nouăzeci de grade !... S-aude 7 !...“Băiatul, ce să facă, s-a a- plecat, așteptind apoi, încordat, tresărind și indrep- tindu-se la fiecare lovitură: „una, două, trei..." Pe la a șaptea sau pe la a opta s-a chircit și-a așteptat, nești- ind ce se petrecea în spatele lui, întoreîndu-se in cele din urmă, uitîndu-se mirat la Niculae Banciu, liniștitul și tăcutul nostru coleg, care stătea înaintea maistrului, palid și drept, spunînd ceva, cerindu-i cu stăruință să nu-1 bată pe nevinovat.„De ce te-amesteci 7 ! a început să strige maistrul, după ce și-a revenit. Cum de-ndrăznești 7 !... Cine ți-a dat voie 7 !...“

„Nimeni nu mi-a dat voie 1 a strigat Banciu, cum nu-1 auzise nimeni, niciodată. Eu am văzut totul !... Băiatul ăsta nu-i de vină !...“„Dar cine-i de vină, 
eu 7 !...“„Da, dumneavoastră !..." „Eu, mă 7 !...“Maistrul s-a tras un pas înapoi, să-1 lovească. Banciu nu s-a speriat. Aproape în aceeași clipă a fost lingă el, l-a prins de braț și-a început să strige, de parcă maistrul ar fi fost surd.„Să nu dai, domnule! zicea el, rar și ca de departe. Să nu dai, că-i rău !... In nimeni să nu mai dai !... Să nu mai bateți pe nimeni !...“

Lucrurile se precipitaseră, in atelierul nostru încetase orice activitate, iar jos, în secția mare a uzinei, în hală, se opriseră toate mașinile, ca într-o așteptare.„Nu bate, mă ! a strigat apoi un muncitor, în urma lui Banciu. Nu bate !...“I s-au alăturat și alții, pe rind și cam la intimplare,— „Nu bate, mă !... Nu bate !...“ — iar sus la noi s-a stirnit forfotă și mai mare. Maistrul a plecat, să dea telefoane.„Te-aranjez eu ! i-a spus el lui Banciu. Pușcăria te mănincă, huliganule, bolșe- vicule !...“Nu l-a aranjat, nu i-a făcut nimic. A venit șeful secției, l-a chemat de o parte și i-a șoptit ceva. Iar nouă ne-a spus, zîmbind, să ne reluăm lucrul.„Fiecare la menghina și la mașina lui ! a spus el, freeîndu-și miinile la spate, așteptind cu capul intr-o parte, cum ii era felul. S-a întimplat ceva 7 !... Nu s-a întimplat nimic !...“încolo, în afară de incidentul acesta, despre care s-a vorbit destul de mult a- tunci, — „Cum de-ai îndrăznit, măi Lae 7“ il întrebau pe Banciu unii și alții. „Cum de-ai cutezat, mă 7 !...“ „Te puteau da a- fară din școală !...“ „Aștia-s in stare de orice !...“ — Banciu nu s-a evidențiat prin nimic. Ce-i drept, nici gestul acela n-a fost făcut spre evidențiere. Văzind ce se întimplă, el n-a mai pu

tut răbda și-a ieșit in față, s-a ridicat împotriva umilirilor la care eram supuși noi atunci. Pe urmă s-a tras la locul lui, văzindu-și de treburi. A terminat școala cu bine, a ieșit muncitor calificat — stăpînea, la perfecție, strungăria și lă- cătușeria — și-a lucrat in continuare în uzină, așa curii s-a hotărît el cînd plecase de-acasă.„Bine, i-am spus eu de curind, cînd l-am intîlnit in fabrică (sta la capătul unei alei și fuma o țigară), dar tu n-ai fost plecat nicăieri, ai stat tot timpul aicea, în uzină 7 !...„Da, mi-a răspuns el, încet și rar, n-am fost plecat... Ba nu, să nu mint, am lipsit cit mi-am făcut armata, în 1948—1949 !... Și-un pic mai tirziu, cind am urmat o școală de maiștri !... încolo, nu știu cum să zic, am fost prezent mereu, în fiecare zi de lucru, și duminica, uneori, de dimineața pînă seara tirziu cîteodată, după cum au fost împrejurările și cerințele..."„Da, înțeleg, am zis eu cam stînjenit, nu știu cum, nu-mi dau seama, totuși, cum de nu ne-am intîlnit deloc în vremea asta 7 !... E adevărat că eu am mai fost plecat, am lucrat și în alte părți, oricum, în atîta vreme 7 !...“„Știu eu ! ? a făcut Banciu. Poate să fie și asta, faptul că ați fost plecat din uzină, că ați mai lucrat și prin alte locuri !... In afară de asta trebuie ținut cont că uzina e mare și că-i greu să te vezi în fiecare zi, în hățișul ăsta !...“„Intr-adevăr, s-ar putea să fie și asta, dar de ce-mi vorbești mereu cu «dumneavoastră», am fost colegi, dă-o dracului de treabă !...“„Am fost, e adevărat, dar asta s-a petrecut demult de tot, iar acum e altă situație !...“„Care situație 7 !... Lucrăm în aceeași uzină !...“„Da, dar avem răspunderi diferite..."„Ce contează, dă-le-ncolo de răspunderi !...“„Ei, nu, nu se poate, unde-am ajunge, dacă am lua-o fiecare de-a curmezișul... M-am dus, am plecat, mă cheamă, după cum vedeți !...“La capătul aleii il aș

tepta, intr-adevăr, un tînăr muncitor și eu l-am lăsat să plece, făgăduindu-i să-1 mai caut.„Cind doriți ! mi-a spus Banciu peste umăr. Noioc și mi-a părut bine !...“„Și mie !“ am mai în- ginat eu, cu toate că nu-mi păruse atît de bine.
Întilnirea și despărțirea, mai ales, felul cum vorbise Banciu cu mine, cam de sus, mi s-a năzărit mie, mă nedumeriseră și mă intrigaseră.

BANCIU
de ION LĂNCRĂNJAN

DIN VOLUMUL „SUFERINȚA URMAȘILOR"

M-am gindit, la început, că era nemulțumit de ceva, cine știe de ce, pentru că nu ajunsese inginer și el, cum ajunseseră mulți dintre colegii noștri, ori ofițer, ori •altceva. Există la urma-ur- mei și asemenea oameni, care, dorind și nereușind să-și schimbe locul de muncă și condiția socială, se înăcresc, se alterează, cumva devin ranchiunoși, judeeîn- du-i aspru pe toți și îndeosebi pe cei ce s-au realizat, Cu Banciu însă, cu Lae, era altceva, mi-am dat seama de asta la scurt timp după ce ne intîlniserăm, pentru că l-am căutat, m-am ținut de cuvînt. M-am dus, mai întîi. la o ședință, la ei în secție, pe urmă. într-o simbătă, mi-am făcut din nou drum pe-ăcolo. intrebîndu-1. de-a dreptul, dacă bea și el o țuică, la sfirșit de săptă- mină.

„Dacă dați dumneavoastră două, mi-a răspuns el în același fel, cu aceeași vorbă molcomă, dar și ironică, beau și eu una !...“Am ieșit împreună, dar n-am mers în oraș, cind am vrut să ne suim în mașină, Banciu m-a oprit.„Știți ce zic eu, mi-a spus el, să mergem pînă la mine, stau aproape, aicea, la blocuri !...“Și-a adăugat apoi, după ce am acceptat și-am pornit-o, pe jos, spre blocul lui, că el nu stă la vilă, „ca 

alții". Pe urmă, acasă, după ce și-a luat în serios rolul de gazdă, nu m-a mai șfi- chiuit cu nici o vorbă. Mi-a pus dinainte niște țuică de prună și-o bucată de slănină.„Ei, noroc și sănătate ! a spus el. Și fiți bine venit în casa noastră !...“„Noroc, dar..."„Dar ce ? !“„Păi cu «fiți» ăsta, fire-ar să fie !...“„Ei, lasă, lăsați, mă deprind eu... Nu ne-am văzut de-atîta timp, și-apoi sin- teți șef, la urma-urmei..."„Șef n-am fost niciodată, am și eu o răspundere oarecare !...“„Da, știu !... Ia și slănină, luați, nu vă sfiiți !...“Am luat, țuica era grozavă, cerea și o bucătură alături.„Cum se zice, ca acasă, am mai spus eu, să nu mîncăm ca la pomană, numai pita nu-i de-acasă !...“

„Mai sint și lipsuri, cum ziceți dumneavoastră cîteodată !... Am avut și noi oaspeți, a fost frate-meu pe-aici și n-a venit cu mina goală, a adus o damigeană de vinars și-o dărabă bună de slănină !... Noroc și sănătate !...“„Noroc, să trăiești !...“L-am întrebat de fratele lui, dacă era cooperator, dacă era mai mare sau mai mic decit el, — și cum o ducea.„E mai mare ca mine cu 

trei ani, mi-a spus el, îi cooperator și o duce bine!.., Lucrează, ce-i drept, la vite, la zootehnie, și-acolo-i plătit bine, indiferent de calitatea și cantitatea recoltei de pe cîmp... Cîte-am mai tras și cu el, doamne- doamne, cînd s-a înscris și înainte de asta, că eu mergeam și merg și-acum pe- acasă, acolo-mi petrec concediul, nu-mi place prin stațiuni, să mă tai !... Și-a- tunci, înainte de-a se înscrie el in colectivă, era fofortă mare-n casă la ei, din pricina nevestei, că are o nevastă, pirjol, nu alta, e harnică, foc, da-i zgircită de se usucă pămintul pe unde calcă... Se zbateau de mama focului, să cumpere păminturi, țineau vite și porci, le vindeau și cumpărau păminturi... «Ce zici, m-a întrebat frate-meu intr-un rind, cind stăteam la un pahar de vinars, cum 

stăm noi acum, fac bine că mă-nșir cu cumpărările astea 7 !...» «Nu faci bine ! i-am spus eu, ca unui frate. Treaba asta n-are nici un viitor !... Eu te-aș învăța, dacă-mi dai voie, să vinzi din ce ai și să-ți isprăvești casa !...» «Eu știu, să vedem !», a cirmit-o el atunci, iar mai apoi, cind era și muiere-sa de față, i-a spus și ei, de parcă nu s-ar fi putut fără asta. «Ia auzi, tu Mărie, ce zice fratele ăsta al meu...» «Ce, mă 7» «Zice să nu mal cumpărăm păminturi, să vindem mai bine dintr-ale noastre și să ne isprăvim casa și ce mai avem început pe-aicea!...» «Așa zice Lae ?» a făcut muierea cu un fel de mirare. «Așa, dară...» «Păi lui ce-i pasă, el ii straiță-n bită, vine și pleacă, dar noi sintem oameni gospodari, trebuie să judecăm altfel !...» Mi-a căzut greu, dar n-am mai zis nimic... Abia le dădusem o semnătură pentru partea care mi se cuvenea din casa părintească, fără bani, fără nimic, și-acum, porodița a- ceea de cumnată-mea mă făcea straiță-n bită... Nu i-am răspuns și-am mai mers pe-acolo și după a- ceea... Tirziu de tot, cind eu aproape că și uitasem de povestea asta, a venit ea și-a recunoscut c-am a- vut dreptate atunci, cind le-am dat lor sfatul acela... «Dar eu, a spus cumnata,' n-am vrut să recunosc, nu că aș fi proastă, dar m-am gindit s-avem și noi ce ne trebuie I...» Era sinceră, bineînțeles, fiindcă ea și-acum tot așa face... Au de toate, dar ea tot nu se a- junge... Așa-s făcuți oamenii, nu toți, ce-i drept..."
L-am întrebat, după ce am mai băut cite-un pahar- de vinars, dacă știa de mine, că sînt în fabrică, din nou.„Cum să nu, a spus el, doar nu trăim cu capul in sac, doamne ferește și a- pără, cum zice cumnată- mea, Marie !...“„Și-atunci, dacă știai, de ce nu m-ai căutat niciodată, de ce n-ai venit să-mi ceri ceva, orice 7 !... Am fost colegi, am mîncat ceai și mămăligă albă, de mei, și-am stat în același dormitor, am împărțit atitea !...

Alții, pe care abia dacă-1 știu, au venit și vin..."„Ei, alții sint alții, a spus Banciu, in timp ce umplea din nou paharele, încet, cu un fel de indîrjire, parcă ar fi turnat mercur in ele, — dar eu, ce să zic... Eu sint eu !...“A venit băiatul său, unul dintre ei, fiindcă are doi băieți și-o fată, și ne-a întrerupt, ne-a stricat discuția.„Noroc, bătrine !“ a spus băiatul din hol, in timp ce se schimba.„Noroc, mă ! Ai venit 7“ „Am venit să halesc ceva, după aia mă duc la caznă!"„Bine, a spus Banciu, zîmbind, dar să nu-mi în- tîrzii deseară !...“Mi-a spus pe urmă, după ce a plecat băiatul — mi l-a prezentat, nu l-a lăsat să plece așa — că lucra și el la uzină și că urma li- ceul seral.„Am fecior fain, mi-aspus el, cu mîndrie, nu-iașa 7 !...“„Nu fain, i-am spus eu,foarte fain !. .. Și pare se-rios, nu-i ca alții !...“„Pare I ?... Este așa, e șiserios, și harnic !... Dar am avut de furcă mult cu el!... învăța foarte bine și vroia să urmeze liceul... Eu l-am sfătuit să invețe mai intîi o meserie și să se înscrie după aceea la seral... Abia s-a înduplecat, cu scrișniri și cu regrete multe... Acum imi dă dreptate și el, cum mi-a dat cumnata de-acasă... «Ai avut dreptate, bătrine, imi spune el, linia muncii a ieșit învingătoare !...» Ironia, ce-i drept, nu mă atinge pe mine, cit ii atinge pe cei ce schimbă mereu macazul orientărilor în învățămînt, pentru că sint lucruri despre care nu mai putem spune că sînt o moștenire a trecutului... Le-am făcut noi, ani de zile le-am ciripit copiilor, la radio și in televizoare, in „presa mare" și in „presa mică", să se facă medici și ingineri, arhitecți și scribălași !... Și ne mirăm pe urmă de isprava pe care am făcut-o !“...Mi-am dat seama pe la un timp că Banciu vorbea mereu despre alții, ca să nu vorbească despre 

sine. N-o făcea deliberat, dar o făcea, era în firea lucrurilor și in favoarea lui, fiindcă ieșise deasupra cu toate, — intemeiase și scosese la lumină o familie bună, dacă nu chiar excepțională, exemplară, se zidise și se edificase și pe sine însuși, cum n-ar fi putut s-o facă nimeni, din a- fară.„Altfel 7“ l-am mai întrebat eu, după ce mi-a vorbit de celălalt copil, care era elev de liceu, dar lucra și in fabrică, în vacanța mare — „să nu se domnească prea mult..."„Bine, n-am ce zice, mi-a răspuns Banciu, cu fetița, cu Dorina, mai avem necazuri, ea-i mai plăpîndă și poate că și noi am alintat-o ! ?... Mă gindesc însă că se va lua pină la urmă după ceilalți..."„Da, s-ar putea, dar nu la asta m-am referit eu !“„Dar la ce 7 !“„La tine, la viața ta ! Ești dintre puținii care au rămas aicea, la uzină, ai treizeci de ani de cind lucrezi aici, nu te-ai plictisit, nu simți cite-un alean nelămurit uneori ? !“.„Am înțeles, da, am priceput..."„Și ? !“„Nimic ! Nu simt nici un alean. Cind am plecat de-acasă. am venit aicea să învăț o meserie și să devin muncitor, ceea ce am și făcut !... Am eu și necazuri, imi pare rău de unele lucruri. dar de statornicie nu-mi pare rău de fel !...“S-a împurpurat ușor după un timp, a devenit puțin mai volubil, dar despre sine tot n-a vorbit, nici atunci și nici după a- ceea, fiindcă ne-am mai in- tilnit, l-am căutat și-I caut, nu prea des dar il caut. Iar atunci cînd nu-1 caut, îl văd în gind, cum merge și cum vine de la fabrică, în același ritm și cu același pas. în felul său, Banciu e un erou. E un erou anonim insă și mă gindesc că există foarte mulți oameni ca el. care întirzie la beneficii, ca din intimplare, dar n-ar intirzia pentru nimic in lume la munca lor, cu care s-au identificat...
k J
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într-un pertinent „punct de vedere" găzduit de a- ceastă pagină, muzicologul Vasile Tomescu pleda pentru continuitatea studiului muzicii pe întreaga desfășurare a ciclului școlar mediu, subliniind pe drept cuvînt că „deprinderea unei practici și formarea unei ■conștiințe muzicale în anii de închegare a personalității sint hotărîtoare". A- cordînd desigur școlii și în acest domeniu un rol de prim rang, cred totodată că o atenție cel puțin tot atît de mare trebuie să fie a- cordată destinului „post- școlar" al muzicii, metodelor de influențare a tuturor generațiilor prin educația și practica muzicală, precum și, nu în ultimul rînd, muzicii ca factor de ambianță.In contextul sarcinilor multiple, deosebit de complexe ale școlii, căreia îi revine misiunea de covîrși- toare răspundere de a pregăti viitorul cetățean pentru confruntarea cu problemele anului 2000, educația permanentă, exercitată prin toate canalele de difuzare a valorilor culturale, tinde a dobindi în prezent o pondere tot mai mare in formarea „deprinderilor muzicale". Binecunoscutele cuvinte ale lui D. G. Ki- r:ac „soarta muzicii românești în școală se hotărăște", rostite cu o jumătate de secol în urmă, cînd altele erau dimensiunile vieții muzicale și mijloacele de difuzare a artei, ar trebui, poate, să fie completate. De pildă, astfel: soar- 1a muzicii românești in școală, în practica socială și întreaga viață se hotărăște.încă o dată, departe de mine gîndul de a nesocoti importanța rolului formativ al muzicii — îndeosebi prin practicarea ei in ansamblurile corale — în timpul și în cadrul școlii. Dar această „deschidere" cu Și de morală și estetică, prin mijlocirea muzicii. Am în vedere o varietate de forme atractive care pot face din practicarea muzicii nu numai o îndeletnicire fermecătoare, ci și. în același timp, de înaltă semnificație culturală. Mă gin- desc, de pildă, la eficiența

verificată a concursurilor artistice (fie ele desfășurate la niveluri locale, județene, interjudețene sau republicane) capabile de a angrena forțe artistice considerabile și de a releva seînteietoare individualități creatoare. Concursurile tradiționale culturale lungul exemple, zent concursul de televiziune „Chitare patriei11 determină sub semnul unei nobile emulații o spectaculoasă reînnoire a practicii de masă in domeniul muzicii corale.Ar fi de și in fugă, de delicată tiștilor amatori, determina-

unele produse de calitate minoră mai sînt încă in circulație, îndeosebi în repertoriile formațiilor de a- matori (dar și în programele unor ansambluri profesioniste), una dintre ideile cele mai pozitive cristalizate la noi în anii din urmă în teoria activității culturale de masă este identificarea potențială a acestui termen cu asimilarea celor mai înalte bunuri spirituale ale națiunii și ale omenirii. înțelegind realizarea acestei identități ca un proces cu lungă desfășurare, avem datoria de a face totul, prin toate canalele sistemului de cultură, pentru implantarea marilor, autenticelor valori.Această concepție, cu a-
„SOARTA MUZICII ROMÂNEȘTI ÎN ȘCOA
LĂ SE HOTĂRĂȘTE"... DAR NU NUMAI 
ÎN ȘCOALĂ
CINE-L ÎNDRUMĂ PE ARTISTUL AMATOR? 
CÎNTECUL, MUZICA — TOVARĂȘI DE 
MUNCĂ, TOVARĂȘI DE VIAȚĂ
Șl CÎTEVA DATORII NEONORATE ALE IN
STITUȚIILOR PROFESIONISTE

tă de calitatea corpului de „instructori". Acești oameni— fie ei regizori, textieri, conducători de brigăzi artistice, dirijori sau, pur și simplu, animatori culturali— ar trebui să fie veritabili pedagogi, dăruiți cu tenacitatea căutătorilor de aur și cu răbdarea șlefuitorilor de diamante. Cîți dintre ei au cultura, sensibilitatea și tactul necesar pentru a modela talentele proaspete, cîți dintre ei au mai ales tăria de a se retrage discret acolo unde harul și tradiția grăesc de la sine ? O anumită experiență de răspînditor al valorilor activității artistice de masă mă îndeamnă să spun că în locul lungilor discuții sterile despre folclorul „autentic" și cel „neautentic" cam de aici ar trebui să se tragă pentru a desface, măcar in parte, un ghem atît de încilcit.Cadrul este astăzi deosebit de prielnic. Chiar dacă

în cadrul manifestărilor dedicate sărbătoririi semicentenarului creării Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, vineri a avut loc, la Casa ziariștilor din București, vernisajul expoziției de fotografii „U.R.S.S. la 50 de ani" — expoziție realizată de Uniunea ziariștilor sovietici.Cu acest prilej, Mircea Rădulescu, vicepreședinte al Uniunii ziariștilor din Republica Socialistă România, a vorbit despre importantele înfăptuiri obținute de popoarele Uniunii Sovietice în cele cinci decenii de la crearea statului sovietic. în continuare, ziaristul Nicolae Dragoș a împărtășit impresii de călătorie din U.R.S.S.N. V. Maslenikov, ministru consilier al Ambasadei U.R.S.S. la București, a subliniat semnificația acestui moment ce se înscrie în cadrul manifestărilor de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și U.R.S.S.

Curs de limbă germană. Lec
ția a 39-a.
A lost odată ea niciodată ; 
„Crăiasa zăpezii" (I).
Telex.
Publicitate. 
Ansambluri folclorice. 
De vorbă cu gospodinele.

11,M Selecțiuni din emisiunea
„Promenada duminicală"., 
Cărți șl idei.
Telejurnal.
Telex.
Cunoașteți legile ? Prezenta
rea Legii nr. 14 privind or
ganizarea apărării naționale 
a Republicii Socialiste Ro
mânia.
Muzică populară cu Marla 
Ciobanu și Ion Dolănescu.
Emisiune tn limba germană. 
Ritm, tinerețe, dans. 
Biruit-au gîndul. Un 
umanist al Moldovei : 
trie Cantemir.
1001 de seri.

19.30 Telejurnal.
52 de inițiative tn 52 de săp- 
tămlni : Pechea — anul II.
Teleenciclopedia.
Film serial : Mannix.
Melodii ce nu se uită 
pretate de Corina Chiriac, 
Angela Slmilea, Cornel Con- 
stantiniu, Eduardo Vianel- 
lo, Caterina Caseli. Claudio
Villa. Little Tonv, Milva. Nu
merele coregrafice sînt sem
nate de Bruno Camlora.
Telejurnal.
Cupa mondială la schi alpin 

special 
la

culturii artistice este, îndoielnic, unul dintre semnele înalte ale civilizației socialiste, este — se poate spune — un țel ambițios, dar realist, a cărui atingere presupune însă concentrarea tuturor mijloacelor de difuzare, influențare și informare. Această „strategie globală" nu se va putea lipsi de sprijinul puternic al mijloacelor de comunicare în masă, care, la rîn- dul lor, nu pot înlocui, cu toată rezonanța socială a producțiilor lor (și ponderea emisiunilor de educație patriotică și estetică va crește, cu necesitate) practica vie : practicarea muzicii de către oamenii de pe întreg cuprinsul țării. Aș aminti, în această ordine de idei, că organizațiile de tineret pot face mult la orașe ca și la sate — mai mult decit sporadicele inițiative de pînă acum și acestea îndreptate cu precădere spre zona divertismentului — pentru orientarea potențialului creator și a fondului de sensibilitate muzicală al generațiilor noi spre treptele înalte ale artei.La nivelul instituțiilor profesioniste sînt încă multe de făcut : pentru a spori influența lor, pentru a opera asupra mediei de vîrstă a publicului stabil care la unele instituții este nefiresc de ridicată — am în vedere, de pildă. Filarmonica bucureșteană — pentru a lărgi aria lor de acțiune. Se cer riguros statuate obligațiile reciproce (in cadrul unui program u- nitar al educației permanente) dintre instituțiile muzicale și mijloacele de comunicare în masă — radioul, televiziunea, discul — elemente hotărîtoare pentru o rezonanță socială amplă a acțiunii de educație muzicală desfășurată în toate instituțiile.O asemenea concentrare de eforturi, supusă țel unic, cel formulat programul partidului tru perfecționarea activității ideologice și cultural-educative, va permite neîndoielnicsă-și îndeplinească la un nivelmodelator al conștiințelor la care o îndreptățesc aspire dintre
i

mare 
Dimi-

părea utilă consacrarea unor cronicari permanenți, care să confere nu numai consistența specialității, ci și continuitatea judecății de valoare; în orice revistă literară, de totdeauna și de pretutindeni, critica a fost expresia spiritului rector al publicației.Un exercițiu critic multilateral, in forme diverse, oficiat in sensul celor mai bune tradiții românești, cu ascuțime, persiflind verbigerația, ermetismul gol, ar situa, probabil, intr-un alt context foiletonul „Cronica inepțiilor", care acum ni se pare prea sumar și pripit ; un actor citește diat un text text poate fi desfigurat prin lecturi cu grimase și circumfle- xiuni vocale — chiar unul din cărțile lăudate anterior, ba chiar și un ment din programul de ori un reporter intervievează la iuțeală o vînzătoare de librărie, care prea poeți public", dar cind hirtia din mină mai știe despre ce fel de poeți era vorba... Combativitatea critică — remarcabilă — a autorilor și colaboratorilor, manifestin- du-se intr-un teritoriu de o specificitate atît de sensibilă, iși va mări, neîndoios, raza de acțitîne prin acțiuni convingătoare, de seriozitatea și a- dincimea țelului urmărit și cu măsura ce a și impus, de altfel, intervențiile de pină acum ale scriitorilor Eugen Barbu, Maria Banuș, Petru Popescu, criticilor mălniceanu.leoiogu, gheanu sau foarte terlocutor care a fost directorul general al Centralei de autocamioane și tractoare, Gheorghe Trică.Apreciind regia tinerească . (Domnița Munteanu), strădaniile de omogenizare a imaginii (nu și sunetul, în general carent, confuz) este de salutat cu satisfacție noua rubrică „Revista literară" T.V., dorind tuturor celor ce participă la realizarea el succes în afirmarea literaturii de calitate, reprezentative pentru cultura României azi

După mai multe Încercări făcute prin ani, televiziunea a găsit în sfîrșit o modalitate ro- bust-validă pentru cuprinderea, în mod specific, a vieții E o formulă în primul decvare, fiind ca autonomă sumar al zete vii, in imagini, pe care o tot răsfoim cu privirile de dimineață pînă la miezul nopții. „Revista literară" iși are editorialul ei, articolele ei, anchetele, poemele și pamflețelul ei, gîndite și organizate intr-o bună manieră publicistică, orientate decis in actualitate, puisind in ritmul vieții literare însăși. Fructi- ficînd o experiență fericită — care e și a ei, și a altora — televiziunea noastră a încredințat, în sfîrșit, e- misiunea unui realizator. Telerealizatorul e, îndeobște, un om cultivat, multilateral, cu pricepere jurnalistică și talent de animator. Adrian Păunescu, poet, gazetar — poate cel mai bun autor de interviuri pe care-1 a- vem azi — temperament vulcanic, veșnic in căutare de idei noi și de redescoperire a unora vechi, are calitățile cerute de o atare postură și simțul politic capabil să ordoneze o emisiune necesar caleidoscopică, după linii de forță majore.El a pornit la treabă prodig și febril, avind, evident, sprijinul redacției cultuțal-artis- tice, și primele două ediții ale „Revistei literare TV“ (luni 22 ianuarie și luni 29 ianuarie) au stîrnit un larg interes. Rezultatul cel mai important al emisiunii e că atrage a- tenția cu succes asupra fenomenului literar, difuzindu-1 cercuri din cele ____iargi, puțind deci determina un comentariu popular eficace a- supra faptelor de creație și dirigui pozitiv gustul. Explicînd creația și prospectând problematica literară prin prisma exigențelor comuniste' față de funcția pe care trebuie s-o îndeplinească arta în viața națiunii, în dezvoltarea multilaterală a societății românești moderne, emisiunea iși va ciștiga desigur o audiență tot mai vastă, exercitînd o înrîurire spirituală crescîndă.Temele primelor e- misiuni — „Viața — unicul adevăr al literaturii și mandatul do conștiință al scriito-

literare. izbutită rînd prin a- concepută o publicație în uriașul acestei ga-

rului", „Dreptul de a avea poezie patriotică. datoria de a scria poezie patriotică" — au fost discutate și Ilustrate cu participarea unor scriitori și critici de seamă. Opiniile interesante ale u- nor cititori au adăugat note substanțiale fiecărei dezbateri. Căci emisiunea se dorește în întregul ei nu un album de galeșe postulate paralele, ci o gazetă care să critic, perso- un a-
dezbatere, o colocvială în se încrucișeze scăpărînd idei nale, luminînd devăr esențial. Și un articol de fond poate fi astfel ; o demonstrează cel întocmit chiar de realizatorul principal. Și un interviu poate avea un sănătos spirit polemic : așa au fost emoționantele declarații filmate ale poetului aflat acum

(Agerpres)
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devărat democratică, singura care implică stima față de cultură și încrederea deplină in capacitatea maselor de a o asimila, va executa neîndoielnic o influență decisivă asupra difuzării culturii muzicale ; diversitatea formelor de acțiune este multiplă. Există, de altfel. în vremea din urmă numeroase inițiative care merită a fi amintite. Mă gîndesc de pildă la acel „Cerc al prietenilor muzicii" care, cu sprijinul Uniunii compozitorilor, desfășoară o rodnică activitate Ia uzinele „Republica", la Concertcle-Iecții pentru tinerel organizate periodic de numeroase filarmonici și de alte instituții muzicale, sau la rolul publicisticii muzicale din presa scrisă și vorbită.Marx a spus odată : „Dacă vrei să te bucuri de artă, trebuie să fii un om cu cultură artistică", lizarea la scară de

Agenda.
Azi și mîine. Emisiune 
informație culturală Ia zi.
Armonii intime. Cele r 
frumoase lieduri din cieiul 
„Cornul fermecat al băiatu
lui" de Gustav Mahler. Cîntă 
Dan Mușetescu. La pian Mar
tha Joja.
Avanpremieră.
Publicitate.
Cîntece și jocuri 
Muzică populară 
Greculescu. Sofia 
Ispas, Saveta Bogdan, 
na Zamfira, Ileana Fentis. 
Gheorghe Roșoga, Ionică 
Schipoancă.
Reporterii noștri peste ho
tare « Clorofilă pe malurile 
Nilului. B Muzeul de artă 
modernă din New York.

18,00 Film artistic : „Drumuri". O 
producție a studiourilor cine
matografice din 
garia.

0 nouă si intere 
sântă rubrică

VIRTUȚILE
ACUARELEI

Galeriile de artă „Amfora" (Str. Mihai Vodă nr. 2) au prilejul să înfățișeze a- matorilor de artă, în cadrul expoziției ce se află deschisă in sălile sale, preocupări ale plasticienilor noștri pentru acuarelă. Cu- noscuți pentru activitatea lor desfășurată în domeniul graficii și al picturii, Lajos Balogh, Clara Cantemir, Mihai Cămăruț, Maria Constantin, Miron Constantinescu, Constantin Găvenea, Ion Grigorescu. Octav Gri- gorescu, Ștefan Iaco- bescu, Crina Ionescu, Vera Marcu. Ileana Micodin, Ion Murariu, Florin Niculiu, Anton Perussl, Damian Petrescu și Marianne Ambrozi Simption prezintă, o dată cu această expoziție, virtuți noi ale unei tehnici străvechi, folosită timp din cultăților le impune rea ei, dar rîndu-se de o apreciabilă popularitate de-a lungul istoriei de artă românești — acuarela se dovedește a fi, o dată mai mult, un gen cu nebănuite resurse. Mînuirea Suplă a tonurilor puse în straturi subțiri, în îmbinări a- proape transparente, atît de caracteristică acestei tehnici, a fost

folosită pentru surprinderea directă, pentru reliefarea frumuseților tăinuite de natură sau, dimpotrivă, pentru construirea unor compoziții al eăror sens, generalizator, să vorbească despre viața de azi a țârii, despre preocupările și gindu- rile artjștilor expozanți. Finețea observa-
EE2ă3
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expoziție, uneiMai puțin în ultimul cauza difi- pe care utiliza- bucu-

ției, nuanțările de interpretare atestă parcă faptul că aceste a- cuarele conțin. în zonele lor cele mai a- dinci, tonalitatea armonioasă a bucuriei de a fixa creație sibile, tidian.Este expoziții, fior liric, optimist, care se datorează nu numai armoniei și discreției impuse de condițiile de execuție propriu-zise, dar mai ales pasiunii statornice a celor mai mulți artiști pentru peisaj, pentru ineditul

?i elibera prin fenomene sen- înregistrate co-comun, întregii un anume

lui. Frumusețea ingenuă sau stranie, uneori tulburătoare a unei priveliști, a constituit, de exemplu.Ion Murariu, Balogh, Clara mir sau Mihai ruț (pentru a nu cita decit citeva exemple) sursa primă a lucrărilor. Octav Grigorescu se dovedește, și de a- ceastă dată, un analist subtil al figurii umane, un artist ale cărui compoziții surprind mereu prin inventivitate. Se remarcă, asemenea, ritmul monumentalitatea crării lui Anton russi, decorativismul acuarelelor lui Damian Pelrescu și Ilenei Micodin.să. modernă | au știut să o Ion Grigorescu rin Niculiu.Realizată în schimburilor culturale dintre uniunile de creație din țara noastră și Republica mocrată Germană, ceastă expoziție prezenta, într-un tor apropiat, publicului german gînduri și aspirații artistice, care, variat ipostaziate, vor localiza cîteva dintre preocupările cele mai recente ale plasticienilor noștri.

Au fost date In folosință 8 noi cămine culturale în localitățile Budacu de Jos, Reteag, Salva, Șanț, Sintereag, Gledin, Ilva Mică și Bîrla. Noile edificii culturale cuprind săli de spectacole, dotate eu aparate de proiec-
ție a filmelor, săli de repetiții pentru echipele artistice, biblioteci, săli de lectură. La lucrările de construcție și-au adus contribuția. prin muncă voluntar- patriotică. numeroși cetățeni din localitățile respective.pentruLa,jos Cantc- Cămă-

expresia conci- pe care obțină și FIo-cadrul

Marina PREUTU

Măsuri de îmbunătățire
a asistenței stomatologiceîn scopul dezvoltării și îmbunătățirii continue a asistenței stomatologice, în acest an. vor fi luate o serie de noi măsuri. Se are în vedere, între altele. îmbogățirea cu noi unități de lucru a bazei materiale din municipii, orașe și comune. Totodată, se va continua acțiunea de înființare de cabinete stomatologice in școli. De asemenea. vor fi consolidate laboratoarele de tehnică dentară existente și vor fi create în toate municipiile și orașele reședință de județ cabinete de lucrări ortodontice.în domeniul măsurilor pentru intensificarea acțiunilor profilactice vor fi dispensarizați copiii școlari și gravidele eu carii dentare din toate localitățile rurale în care funcționea-

ză cabinete stomatologice și se va generaliza dispensarizarea copiilor cu carii dentare din colectivitățile școlare urbane.Prevenirea bolii parodontale și a cancerului bucal se va efectua prin consultații oncologice și parodontale, cu ocazia examinărilbr curente stomatologice.Totodată, va fi inițiată o acțiune experimentală de profilaxie a cariei dentare prin fluor (tablete) la copiii claselor I și a Tl-a din județele Dîmbovița, Constanța, Brașov, Cluj, Buzău și municipiul București, precum și o acțiune experimentală de aplicare fizică a fluoru- lui la elevii unor clase I din municipiul București. (Agerpres)

în eternitate, Miron Radu Paraschivescu. Și o poezie poate riposta — in felul ei ; de pildă cea citită de Mihai Beniuc. De remarcat și preocuparea (pe care am dori-o și mai susținută) de a semnala prezențele românești peste hotare (cum a fost comentarea decernării miului „Herder" Eugen Dacă și discuțiile masa rotundă efective, realmente puncte vedere diverse confruntare la obiect, fără să lase prea mult spațiu divagărilor in cimpuri limitrofe, se va desigur, un interes și se mita mai net dine. Probabil rezultat va fi prezent, pe măsură ce redacția de resort va folosi in chip propriu, dar pînă la capăt, prerogativa excelentă și exemplară a televiziunii. aceea de a antrena toate forțele creatoare, de toate vîrstele, din toate domeniile scrisului și din toată țara.Cronica literară, moment maxim al emisiunii, e cît se poate de oportună ; cu atît mai mult ni s-ar

pre- internațional poetului Jebeleanu).la vor fi intersectînd de într-o
obține, plus de va deli- o atit.u- că acest constant

ROMANIA-FILM prezintă „GROZAVUL DINTR'A V-A B

UN FILM PENTRU MICII SPECTATORI
Producție a studioului Maxim Gorki. Regia : Ilia Frei. AMUZANT I INSTRUCTIV I

solită ar fi calea aleasă de unii poeți, oricit de particulară tempe- iatura sublimării verbale, fundamentală e partitura lirică. Facultatea acesteia de a captiva prin calitatea Întrebărilor care o traversează, prin răspunsurile propuse atenției, prin originalitatea expresiei, prin sensul contemporan al viziunii și prin faptul că, înainte de orice, accesibilitatea a vizat (sau vizează) realități de conținut. E greu de afirmat că Virgil Teodorescu, Geo Dumitrescu, Ion Caraion, Ștefan Aug. Doinaș, Nichita Stănescu, Ioan Alexandru. Marin Sorescu. Ion Gheorghe, Adrian Păunescu, Cezar Baltag sînt structuri care cultivă un limbaj al simplității tradiționale. Explicit, prin conjuncții și epitete lămuritoare. Dimpotrivă. Examenul critic se află, în cazul fiecăruia, in- tr-un impas natural. Nu poate surprinde frumusețea poemului in toate articulațiile sale. Atit din cauza (fericită) a complexității acestuia, cit și din cea (nu mai puțin notabilă) a imprevizibilelor sugestii e- moționale pe, care le poate degaja. Dar examenul critic va distinge linii directoare care, pornind din imagini-matcă, îngăduie cititorului virtual o aventură afectivă ideatică in deplină cunoștință, tru că vine în întîmpinarea a ce actualitatea pune confuz, mulat sau manifest sub egida cumstanțelor sale. Cum acelașimen e în drept să constate aspec-

tul, la rîndu-i grăitor, că metaforele și arhitectura nu sint destinate să eclipseze setea umană de desă- vîrșire, ci să o lumineze și să o favorizeze.Făcind atari precizări, iscate din condiția actuală a culturii noastre socialiste, a succeselor înregistrate în procesul de continuă diversificare și rafinare a stărilor lirice concretizate, voiam, prin delimitări principiale, să reamintesc că acccsi-

dialog, de a monologa pe marginea vreunei teme de interes real, unde texte enigmatice ar încifra universuri meritind oboseala unui cătușarej ci pentru că rațională sau intuitivă ința, inclusiv iarba fiarelor, rezultatul rămîne nul. în aceste cazuri, vorbele acoperă vidul. Nu au nici măcar frumusețea de spectacol a u- nei orgii lexicale în care să le ad-

De nu pentru că misterioase, efort de des- orice cheie am întrebu-

Inaccesibilitatea agresivă 
sau refuzul mesajului artistic

sau Pen- ceea disi- cir- exa-

bilitatea e, tn realitate, o chestiune care ține, istorie, de factori multipli. Dar mai ales că ideea, ca atare, se impune in două cazuri diferite, la fel de anestetice amindouă. Și, din păcate, la fel de active, deși se ascund, fiecare, sub alt drapel. Unul derivă din principiul care absolutizează limbajul specific al artei, conferind actului creator caracter esoteric, iar celui ce il descifrează pregătire inițiatică. Sub a- ripa unei asemenea teze se ascunde de cele mai multe ori nu atît o a- titudine de ordin aristocratic (cum ar vrea să se înțeleagă amatorii) cît, practic, incapacitatea funciară de a comunica, de a întreține un

miri materialitatea sonoră și să vibrezi la eufonii. Totul se consumă aici sub conul de umbră al neantului. în fond, al imposturii. Al non- literaturii și al nontalentului. E ipostaza inaccesibilitâții agresive. Intolerabile. Deosebit de periculoase deoarece poate facilita complexe de inferioritate la cititori mai puțin avizați. Fără temei, desigur, dar riscante atita vreme cit au neșansa de a generaliza, punînd sub interogație modalitățile moderne ale poeziei. La antipodul inaccesibilitâții totale, ochiul îndrăgostitului de frumos izolează însă, in relief, accesibilitatea vulgară. Concretizată in cultul exclusiv pentru expresia rl-

guros definitorie, pentru comunicarea scoasă de sub orice reverberații transcendentale și pentru metafora cu sens univoc. E tipul de accesibilitate care atentează la inteligenta cititorului de azi și de mîine. A tinărului care, absolvind zece clase, devenit matur nu pierde contactul cu fenomenul cultural, care știe că poezia e învăluită, totuși, in transparențe menite a-i amplifica tainele și rezonanțele. Că rolul poeziei nu este de a ilustra ceea ce știm cu toții, ci de a a- dăuga miracolului zilnic dimensiuni noi, de a-1 face mai fascinant, de a permite interlocutorului o clipă de reflecție și de emoție. Că logica ci nu e cea strict uzuală. Dar că din combinația neobișnuită a unor cuvinte se iscă orizonturi imaginare. Că acestea potențează un punct de vedere. Că. spre a nu pluti în haos sau spre a nu fi ignorat ca neinteresant, el trebuie să trezească reacția simpatetică, umanistă a factorului receptor.Existența unui punct de vedere asigură mesajului semnificație. Și nu numai mesajului in sine, ci reprezentării lirice, opțiunii afective, problematicii abordate și, uneori, chiar tipului de expresie. Semnificația c o condiție a literaturii. întrebarea e dacă valorile răscolite se impun ca esențiale, iar interpretul liric reușește să obțină audiența rîvnită. Spațiu în afara căruia ideea de accesibilitate e de neconceput.

© Nunta de piatră : CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16; 18,15; 20,30.
q Căldura miinilor tale : CEN
TRAL — 9; 11,15; 18,30; 15,45; 18;
20.30.
0 Anul carbonarilor : FESTIVAL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
e Maria Stuart : LUCEAFĂRUL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
© E o poveste
— 18,15; 20,30.
e Ursul Yogi î
11,15; 13,30; 16, 
18; 20.
• Pe aripile vlntului : PATRIA
— 10; 14,30; 19,15.
o Zestrea : BUZEȘTI — 15,30; 18;
20.30. MIORIȚA — 10; 12,30; 15;
17,30; 20, ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 17; 20,15.
© Poliția mulțumește : SCALA — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13,15; 16; 18,45; 
21, FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18.15; 20,30.

Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
DOINA — 17; 20,15, CRlNGAȘI — 
15,30; 19.
o Program de desene animate 
pentru copii — 9,30, Călătorie pen
tru un surîs — H; 13; 15: DOINA.
O Războiul lui Murphy : MELO
DIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30;
20.45, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Legenda lui Rustam : AURORA
— 9.30; 11,45; 15,30; 18; 20,30.
o Domnului profesor, cu dragos- 

FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 
; 18; 20,30, EXCELSIOR —

11; 13,30; 16; 18,30; 21, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
O Quelmada t GLORIA — 8,30;
11; 13,30; 16; 18,30; 21, TOMIS — 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20,15.
© Dragostea unei blonde — 10; 
12; 14, Tronul însingerat — 16,30;
18.45, înaintea potopului — 20,45 : 
CINEMATECA (sala Union).
e Explozia : BUCEGI — 15,45; 18:
20.15, FLOREASCA — 15,45;
20.30.
0 Filiera : GRI VIȚA — 9;
13.30; 16; 18,15; 20,30, VOLGA 
11.15; 13,30; 15,45; 18,15;
ARTA — 10; 12,30; 15,30; 18;
a Vara bărbaților : UNIREA — 
16; 18; 20.
© Micul om mare : DACIA — 9,30; 
12.15; 15; 17,45; 20,30, GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
0 Bariera : PACEA
20. COSMOS —

Seceră vlntul
13.30; 18; 20,15.
Frumos, onest, 

tralia : DRUMUL 
18; 20.15.
© Am încălcat
TARI — 16; 18;
— 15,30; 18; 20,15.
0 Casa de lingă calea ferată : 
MUNCA — 16; 18: 20.
o Vacanță la Roma î COTRO-
CENI — 15.30: 18; 20,15.
0 Marea evadare : FLACARA — 
15,30; 19.
© Joe Hill : RAHOVA — 15,30; 18;
20.15.
© Cazul Mattel t POPULAR 
15,30; 18; 20.15.
& Capcană pentru general : 
TAN — 15,30; 18; 20,15.

Filarmonica do stat „George 
Enescu“ (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mihai 
Brediceanu — 20.
o Opera Română : Frumoasa din 
pădurea adormită — 19.
© Teatrul de operetă : Vînt de 
libertate — 19,30.
o A.R.I.A. prezintă (la Sala Pa
latului) : Concert extraordinar de 
muzică ușoară cu Eddy Mitchell 
și Georgette Lemaire (Franța) 
— 20.
o Teatrul Național „I. : 
giale“ (sala Comedia) : 
frică de Virginia Woolf ? 
(sala Studio) : Să nu-țî faci 
vălie cu scară — 20.

S Teatrul de comedie : <
ntoine — 20.

© Teatrul „Lucia Sturdza 
landra“ (sala clin bd. Schitu 
gureanu) : D-ale carnavalului 
19,30. (sala din str. Alex. Sahla) : 
Vicarul — 20.
a Teatrul Mic : După cădere — 
19,30.
0 Teatrul 
Magheru) : 
(sala
— 20.

Teatrul Giulești : Casa care a 
agit pe ușă — 19,30.

A Teatrul „Ion Creangă" : Cele 12 
luni ale anului — 16.
ft Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
clntec — 17. (sala clin str. Acade
miei) : Răi și nătărăi — 15.
® Teatrul evreiesc de stat : Un 
șirag de perle — 19.30.
a Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Autorul moare azi — 20.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19.30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19,30.
© Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Crizanteme mu
zicale — 19.30.
© Ansamblul artistic ..Rapsodia 
Română" : Pe plaiurile Mioriței — 
19,30.
0 Circul „București" : Aprindeți 
stelele — 19.30.
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Boare festivă cu prilejul împlinirii a 25 de ani 
de la semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România 

și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste

Primirea la Consiliul de Miniștri 
a ambasadorilor R. 0. Vietnam 
și Republicii Vietnamului de Sud

Cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, vineri după-amiază a avut loc o adunare festivă organizată de Comitetul municipal București al P.C.R., Consiliul Culturii și Educației Socialiste și Consiliul General A.R.L.U.S.în prezidiul adunării au luat loc tovarășii Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Janos Fazekas, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ilie Murgu- ■ «bu, vicepreședinte al Marii A- uunări Naționale, vicepreședinte al Consiliului General A.R.L.U.S., Mihail I'lorescu, ministrul industriei chimice, Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, gene- ral-colonel Sterian Țîrcă, adjunct al ministrului apărării naționale, Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Constantin Petre, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., Elisabeta Dicu, Erou al Muncii Socialiste, muncitoare la Filatura Românească de Bumbac.In prezidiu a luat, de asemenea, loc V.I. Drozdenko, ambasadorul U- niunii Sovietice la București.La adunare au participat oameni ai muncii din întreprinderi și instituții din Capitală, reprezentanți ai unor instituții centrale și ai organizațiilor obștești.Erau prezenți membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București.La deschiderea adunării festive au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și U- niunii Sovietice.Despre cea de-a 25-a aniversare a Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică a vorbit tovarășul Janos Fazekas.Această aniversare, a spus vorbitorul, ne oferă un nou prilej de a e- voca bunele relații de colaborare statornicite între Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică, între P.C.R. și P.C.U.S., între poporul român și popoarele sovietice, relații cu o veche tradiție, care cunosc o dezvoltare continuă. Putem constata cu satisfacție că în prezent această cooperare multilaterală capătă o tot mai mare amploare, se realizează in forme variate, conținutul ei devenind tot mai bogat pe măsura înaintării celor două țări pe calea construirii socialismului și comunismului.Dorința ambelor popoare de a dezvolta în continuare colaborarea frățească româno-sovietică și-a găsit expresia în noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală semnat în 1970, la București, document de importanță majoră, care a deschis noi perspective pentru intensificarea și adincirea colaborării dintre țările și popoarele noastre in toate domeniile de activitate.O semnificație deosebită o are consfințirea prin tratat a principiilor fundamentale ale dezvoltării relațiilor dintre Romania și U.R.S.S., principiile raporturilor de tip nou dintre țările socialiste : respectarea suveranității și independenței naționale, e- galității în drepturi și neamestecului reciproc în treburile interne, întrajutorarea tovărășească și avantajul reciproc. Totodată, România și U- niunea Sovietică și-au reafirmat — prin acest tratat — hotărirea lor de a acționa cu fermitate împotriva imperialismului, colonialismului și .îeocolonialismului, de a-și aduce contribuția, alături de celelalte țări socialiste, de forțele antiimperia- liste, la triumful cauzei păcii in lume.Pentru adincirea colaborării multilaterale româno-sovietice, o importanță deosebită au întîlnirile și convorbirile dintre conducătorii de partid și de stat ai României și ai Uniunii Sovietice și, înainte de toate, între tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev. Pe această linie se inșeriu cele două întîlniri care au avut loc în anul 1972 intre tovarășii Nicolae Ceaușescu și L. I. Brejnev — la 1 august în Crimeea și la 23 decembrie, cu prilejul participării la festivitățile de la Moscova consacrate semicentenarului creării U.R.S.S.Reliefind caracterul rodnic al colaborării dintre statele noastre, vorbitorul a consemnat, in context, dezvoltarea continuă înregistrată și de relațiile economice dintre cele două țări, faptul că schimburile comerciale au crescut an de an, U.R.S.S. ocu- pind constant primul loc in comerțul exterior al României, iar cooperarea și specializarea în producție, reciproc avantajoase, se intensifică. O dezvoltare continuă cunosc, de asemenea, și colaborarea tehnico-științifică, schimburile culturale și artistice dintre cele două țări.O importanță esențială pentru întărirea și amplificarea raporturilor de colaborare româno-sovietice au legăturile frățești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice — partide de gu- vernămint, forța conducătoare in cele două țări. Se dezvoltă, de asemenea, schimburi de păreri și de experiență, pe linie de partid și de stat, in diferite probleme ale construcției socialiste și comuniste, schimburi pe linia organizațiilor de masă și obștești, între județe și municipii din România și regiuni, raioane și orașe din Uniunea Sovietică, între colective de oameni ai muncii din cele două țări. La dezvoltarea prieteniei dintre poporul român și popoarele Uniunii Sovietice o importantă contribuție aduc Asociația română pentru legături de prietenie cu Uniunea Sovietică și Asociația de prietenie sovieto-ro- mănă.Referindu-se apoi la succesele remarcabile obținute de popoarele sovietice, sub conducerea partidului comunist, in traducerea în viață a hotăririlor celui de-al XXIV-lea Congres al partidului, vorbitorul a relevat că oamenii muncii din România socialistă urmăresc cu solidaritate frățească și se bucură din toată inima de aceste rezultate, văzind în ele un aport de mare însemnătate la întărirea forțelor soc ialismului din întreaga lume, a frontului antiimperialist mondial. Oamenii muncii din țara noastră adresează din inimă poporului frate sovietic urarea de a obține noi și însemnate victorii pe calea construirii societății comuniste. 

în înflorirea continuă a Uniunii Sovietice.In continuare, vorbitorul s-a referit pe larg la hotărirea cu care întregul nostru popor s-a angajat în înfăptuirea amplului program adoptat de cel de-al X-lea Congres și de Conferința Națională ale partidului în vederea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Realizările obținute în toate domeniile de activitate reprezintă o strălucită confirmare a justeței politicii Partidului Comunist Român, care a aplicat și aplică în mod creator principiile generale ale socialismului, teoria mar- xist-leninistă, la condițiile specifice ale țării noastre ; ele sint rodul muncii pline de abnegație a poporului român și a naționalităților conlocuitoare, care trăiesc și muncesc in strînsă unitate și frăție de luptă, asi- gurind înflorirea și prosperitatea patriei noastre socialiste.Partidul își îndeplinește în mod neabătut rolul de forță politică conducătoare a întregii noastre societăți. Adincile transformări înnoitoare in viața poporului muncitor, victoriile dobindite in opera de făurire a socialismului, prestigiul de care se bucură România in rindul popoarelor lumii sint indisolubil legate de excepționala contribuție personală, teoretică și praotică, a secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Activitatea neobosită a întregului popor, a Partidului Comunist Român pentru continua dezvoltare a economiei și culturii, pentru ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc reprezintă, totodată, expresia profundului internaționalism al poporului nostru, contribuția sa la întărirea continuă a forțelor și influenței socialismului pe plan internațional, la întărirea forțelor antiimperialiste.Dorim să subliniem și cu acest prilej că in lupta pentru făurirea vieții noi, socialiste, România s-a bucurat de sprijinul Uniunii Sovietice, al țărilor de democrație populară, al forțelor revoluționare și progresiste din întreaga lume. La rindul său, poporul nostru și-a manifestat puternic solidaritatea internaționalis- tă cu popoarele țărilor care au pășit pe calea făuririi noii societăți, cu clasa muncitoare, cu forțele democratice și progresiste de pretutindeni.Vorbitorul s-a referit apoi pe larg la principiile politicii externe a statului nostru. Republica Socialistă România participă activ la viața internațională, militează cu fermitate pentru o politică de colaborare intre toate statele, pentru o pace trainică pe pămînt. în centrul politicii sale externe, România pune în mod ferm și neabătut prietenia, colaborarea și alianța ’frățească . cu toate țările socialiste. Parte integrantă a sistemului mondial socialist, România extinde colaborarea e- conomică și tehnico-științifică cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate statele socialiste, dezvoltă colaborarea militară cu statele membre ale Tratatului de la Varșovia și cu celelalte țări socialiste. Țara noastră a- cordă o deosebită atenție colaborării cu țările care au pășit pe calea dezvoltării independenței, cu mișcarea de eliberare națională. Acționind în spiritul coexistenței pașnice, țara noastră dezvoltă larg relațiile pe plan politico-diplomatic, economic, tehnico-științific și cultural cu toate statele lumii, fără deosebire de orîn- duire socială.La baza relațiilor sale cu toate statele, România așează principiile respectării independenței și suveranității naționale, egalității in drepturi, renunțării la forță.Evoluția evenimentelor în ultimii ani confirmă pe deplin justețea politicii externe a României, a hotărî- rilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale cu privire la viața și relațiile internaționale.Poporul român, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. a spus in continuare vorbitorul, salută cu adincă bucurie și satisfacție semnarea Acordului pentru încetarea războiului și restabilirea păcii in Vietnam. Reafirmăm incă o dată solidaritatea noastră militantă cu lupta poporului vietnamez, cu aspirațiile sale naționale. Sîntem hotărîți să dezvoltăm larg colaborarea cu poporul vietnamez, cu celelalte popoare din Indochina, consi- derind că pe această cale vom putea contribui la înlăturarea urmărilor războiului, la întărirea prieteniei între popoarele noastre.Ca urmare a activității intense depuse de România, de Uniunea Sovietică, de celelalte țări socialiste, viața politică în Europa evoluează în ultimii ani in direcția destinderii, cre- îndu-se condiții favorabile pentru începerea lucrărilor Conferinței ge- neral-europene pentru securitate și colaborare. România este hotărîtă să-și aducă și- in continuare contribuția activă, atît la pregătirea, cit și la ținerea cit mai grabnică a conferinței, pentru ca hotărîrile ce se vor lua să țină seama de dorința și interesele tuturor popoarelor din Europa, să asigure așezarea relațiilor dintre ele pe o bază nouă, să garanteze dezvoltarea liberă, independentă a fiecărei națiuni, colaborarea pe toate planurile între statele continentului.La a 25-a aniversare a semnării primului Tratat de prietenie româno- sovietic, a spus in încheiere vorbitorul, putem afirma cu satisfacție că relațiile dintre țările noastre cunosc o dezvoltare continuă, devenind tot mai trainice, spre folosul ambelor noastre popoare. Dînd glas gindurilor întregului nostru popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea rostită la adunarea festivă de la Moscova consacrată semicentenarului creării U.R.S.S., a exprimat „convingerea noastră fermă că relațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre Uniunea Sovietică și România, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre poporul român și popoarele sovietice se vor dezvolta și întări tot mai mult in viitor".Cu prilejul acestei aniversări adresăm poporului frate sovietic cele mai calde felicitări și urări de noi și mari victorii pe drumul construcției comuniste, al prosperității și fericirii.La adunarea festivă a luat apoi
★Cu același prilej, la casele prieteniei româno-sovietice din Brașov, Constanța, Cluj și Craiova au avpt loc adunări festive la care au par- 

cuvîntul ambasadorul Uniunii Sovietice la București, V. I. Drozdenko.Evocind tradiționalele legături de prietenie și solidaritate sovieto-ro- mâne, solidaritatea oamenilor muncii din cele două țări in timpul Revoluției din Octombrie, solidaritatea frățească a poporului sovietic cu lupta muncitorilor din România, vorbitorul a relevat : Strălucitele victorii ale Armatei Sovietice asupra Germaniei fasciste și insurecția armată de la 23 August 1944, efectuată in aceste condiții, acțiunile de luptă comune ale trupelor sovietice și române din etapa finală a războiului au creat condiții pentru ca această prietenie să cunoască un conținut calitativ nou. După victoria asupra fascismului, relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre s-au dezvoltat și s-au întărit zi de zi.La 4 februarie 1948 a fost semnat primul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre U.R.S.S. și România, care a constituit o temelie trainică pentru dezvoltarea și adincirea relațiilor multilaterale dintre cele două țări, a subliniat apoi vorbitorul. In această ordine de idei, el a evocat dezvoltarea relațiilor comerciale, a colaborării economice și tehnico-științifi- ce. în prezent, Uniunii Sovietice îi revine 25 la sută din comerțul exterior al României. Capătă un loc tot mai important cooperarea și specializarea în producție. Se dezvoltă rodnic colaborarea tehnico- științifică, se lărgesc schimburile în domeniul culturii și presei, radiodifuziunii și televiziunii, ocrotirii sănătății și sportului.O mărturie a forței vitale a Tratatului din 1943, a spus în continuare vorbitorul, o constituie și noul Tratat semnat intre țările noastre la 7 iulie 1970. Acest tratat reprezintă un pas important in dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie dintre popoarele noastre.Noi ne bucurăm sincer că în anii puterii populare, în răstimpul care a trecut de la semnarea primului Tratat din 1948, România a devenit un stat socialist industrial-agrar, cu o știință și cultură înfloritoare, cu un nivel ridicat de trai al poporului.Amintind că recent s-a sărbătorit cea de-a 50-a aniversare a constituirii U.R.S.S., vorbitorul a evidențiat faptul că festivitățile jubiliare au slujit oamenilor muncii sovietici ca un stimulent însuflețitor în îndeplinirea mărețelor sarcini puse de Congresul al XXIV-lea al P.C.U.S., menționind rezultatele bune obținute in dezvoltarea producției industriale și agricole, a științei și tehnicii, a culturii, în creșterea bunăstării oamenilor muncii, în prezent, în Uniunea Sovietică se duce o luptă neobosită pentru îndeplinirea sarcinilor social-economi- ce ale anului 1973. anul hotărîtor al cincinalului. Noi căutăm să folosim mai din plin și mai eficient toate resursele țării, să asigurăm dezvoltarea continuă a economiei și creșterea bunăstării poporului.Pe plan internațional, a spus el, eforturile P.C.U.S. și ale statului sovietic sint îndreptate spre întărirea alianței statelor socialiste, spre colaborarea frățească multilaterală dintre ele. spre consolidarea și dezvoltarea sistemului mondial al socialismului. Ele sint îndreptate spre lichidarea încordării internaționale și a focarelor agresiunii imperialiste, spre sprijinirea luptei de eliberare națională a popoarelor.Datorită acțiunilor active ale U.R.S.S. și altor țări socialiste frățești, s-au produs mutații vizibile in arena internațională. A intrat în stadiul practic pregătirea Conferinței general-europene în problemele securității și colaborării.împreună cu întreaga omenire progresistă, noi ne bucurăm că pe pămîntul mult încercat al Vietnamului a fost restabilită pacea. Aceasta este o uriașă victorie a eroicului popor vietnamez în lupta împotriva imperialismului. Aceasta este o mare victorie a solidarității de luptă a țărilor socialiste frățești, o victorie a tuturor forțelor iubitoare de pace.Uniunea Sovietică, fidelă politicii de coexistență pașnică, acționează activ pentru dezvoltarea de relații de colaborare reciproc avantajoase cu toate țările.Țara noastră va acționa și in viitor în arena internațională împreună cu țările frățești ale socialismului, cu partidele comuniste și muncitorești, va întări solidaritatea cu forțele revoluționare ale timpului nostru.în încheierea cuvîntării sale, ambasadorul V. I. Drozdenko a spus : Oamenii sovietici prețuiesc mult relațiile de prietenie frățească dintre popoarele și partidele noastre, de colaborare între statele noastre socialiste.Folosul reciproc al acestei colaborări devine cu fiecare zi tot mai palpabil. C.C. al P.C.U.S. și guvernul sovietic acordă o mare importanță faptului ca această colaborare să fie și mai multilaterală, și mai rodnică. Aceasta o atestă întrevederile care au avut loc în august și decembrie 1972 între tovarășii L. I. Brejnev și Nicolae Ceaușescu, numeroasele contacte dintre activiștii de partid și conducătorii organelor de stat, dintre oamenii de știință și cultură, dintre oamenii muncii din țările noastre. Noi pornim de la ideea că dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală corespunde intereselor popoarelor sovietic și român, ale întregii comunități socialiste și ale mișcării comuniste mondiale, intereselor păcii și securității internaționale.Au trecut 25 de ani din momentul semnării primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre țările noastre. Pe noi ne unește comunitatea orinduirii sociâl-eco- nomice și a ideologiei. Popoarele noastre au același țel — socialismul și comunismul, lupta pentru pace și progres. Este aceasta temelia trainică pe care se vor dezvolta și de acum înainte, potrivit principiilor marxism-leninismului și ale internaționalismului socialist, prietenia și colaborarea noastră multilaterală.Urăm poporului frate român noi succese in construirea societății so- ’cialiste dezvoltate.
★ticipat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, precum și ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București. (Agerpres)

Vineri dimineața, tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a primit pe Nguyen Dang Hanh, ambasadorul
Conferință de presă la Ambasada 

Republicii Democrate VietnamNguyen Dang Hanh, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Democrate Vietnam la București, a organizat, vineri la amiază, o conferință de presă.Au luat parte reprezentanți ai presei române și străine, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe. Au participat Tudor D. Io- nescu, președintele Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, și alte persoane oficiale.Cu acest prilej, Nguyen Dang Hanh a adresat mulțumiri presei române pentru modul în care a evidențiat importanța și semnificația încheierii Acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam.Semnarea acordului — a spus ambasadorul R. D. Vietnam — a încheiat victorios lupta de eliberare națională a națiunii vietnameze împotriva invadatorilor străini, deschi-
întoarcerea delegației române care 

a participat la Conferința interparlamentară 
pentru securitate și cooperare in Europaîn cursul nopții de joi s-a înapoiat in Capitală, venind de la Helsinki, delegația de deputați ai Marii Adunări Naționale, membri ai Grupului român al Uniunii interparlamentare. care a participat. între 26 și 31 ianuarie a.c., la lucrările Conferinței interparlamentare pentru coooerare și securitate europeană.Din delegație au făcut parte depu

Gala de filme cu prilejul aniversării Armatei 
Populare CoreeneCu prilejul celei de-a 25-a aniversări a Armatei Pbpulare Coreene, vineri seara a avut loc la Ambasada R.P.D. Coreene o gală de filme oferită de colonel Son Ghiăng Zun, atașat militar, aero și naval al' R.P.D. Coreene la București.

vremea
Ieri în țară : vremea s-a menținut închisă in jumătatea de sud-vqst a țării. în rest, cerul a fost variabil. S-au semnalat precipitații locale sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare

Lucrârîle Comisiei executive a C.1.0.

INHSBRUCK, POSIBILĂ GAZDĂ A VIITOAREI OLIMPIADE 
ALBELa Lausanne se desfășoară în a- ceste zile lucrările Comisiei executive a Comitetului internațional o- limpic (C.I.O.), punctul principal înscris pe ordinea de zi fiind desemnarea orașului ce va găzdui Olimpiada albă din anul 1976. Membrii Comisiei C.I.O. vor studia dosarele prezentate de orașele Innsbruck (Austria). Tampere (Finlanda). Lake Placid (S.U.A.) și regiunea Mont Biaric cu centrul la Chamonix (Franța).

BASCHET : Âhe rezultase în cupele europene

• STEAUA ROȘIE BELGRAD A ELIMINAT PE REAL MADRIDCompetițiile continentale de baschet au programat alte partide-re- tur din turul al II-lea al grupelor sferturilor de finală.în grupa A a „Cupei campionilor europeni “-masculin echipa Steaua Roșie Belgrad a primit vizita redutabilei formații spaniole Real Madrid. Jucind din nou excelent (in primul meci au cîștigat cu 77—74). baschet- baliștii iugoslavi au terminat învingători cu scorul de 80—70 (34—33). Din echipa gazdă s-au remarcat cu- noscuții internaționali Kapicici (24 puncte), Vucinici (19 puncte) și Slav- nici (18 puncte). Cel mai bun jucător de pe teren a fost insă Braben- der, care a inscris pentru formația oaspete 35 de puncte.O victorie dificilă, la limită, cu 77—76 (38—41), a obținut Ț.S.K.A.
ȘAH : „Festivalul din Oîanda"„Festivalul șahist" din Olanda se apropie de sfirșit, iar lupta se menține strinsă in clasamentele celor trei turnee.In grupa maeștrilor, înaintea ultimei runde. Theodor Ghițescu se află pe primul Ioc al clasamentului cu 10 puncte, urmat la o jumătate de punct de argentineanul Quinteros. și apoi la un punct de un grup format din patru concurcnți : Geru- scl și Hecht (ambii din R.F. a Germaniei), Sax și F. Portisch (ambii din Ungaria).Ambele reprezentante ale României in turneul feminin au obținut victorii in runda a XlV-a : Polihro- niade a ciștigat la O’Sherry și Teo- dorescu la Ferrer. O curiozitate a acestei runde a constituit-o faptul că toate victoriile au fost realizate cu piesele negre. în clasament a trecut din nou pe primul loc Elisabeta 

Republicii Democrate Vietnam, și pe Lam Van Luu, ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud la București, la cererea acestora.Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat intr-o atmosferă tovărășească. (Agerpres)

zind o nouă etapă, de luptă revoluționară pentru a menține pacea, u- nitatea țării. Aceasta constituie, de asemenea, victoria popoarelor țărilor indochineze unite, o victorie a forțelor socialiste, a popoarelor iubitoare de libertate și dreptate din întreaga lume, printre care se află și poporul american.Guvernul R. D. Vietnam respectă acordul semnat și va face tot ceea ce-i stă in putință pentru aplicarea cu strictețe a prevederilor scrise ale acordului.Subliniind însemnătatea sprijinului acordat de țările socialiste, de guvernele și popoarele țărilor prietene de pe cinci continente, inclusiv de poporul american, ambasadorul Republicii Democrate Vietnam și-a exprimat profunda recunoștință pentru ajutorul prețios in toate domeniile oferit de partidul, guvernul și poporul român in obținerea victoriei poporului vietnamez. (Agerpres) 

tății : Tudor Drăganu, vicepreședinte al Grupului român al Uniunii interparlamentare, Ion Mărgineanu, secretar al Marii Adunări Naționale, Alexandru Ionescu, secretar al Comisiei de politică externă a Marii Adunări Naționale, și Roman Moldovan. președintele Cemerei de comerț. (Agerpres)

Au participat generali și ofițeri superiori, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, ziariști.A. fost prezent Li Ho Zang, însărcinatul cu afaceri a.i. al R.P.D. Coreene la București.
în Banat, sud-vestul podișului Transilvaniei, Oltenia, vestul și nordul Munteniei. în Oltenia și Muntenia, ceața a persistat, iar, izolat, s-a produs și polei. Vintul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 6 grade la Răuseni și plus 7 grade la Arad. In București : vremea a fost umedă și închisă. Seara și dimineața s-a semnalat ceață. Temperatura maximă a atins zero grade.

în cursa pentru obținerea acestei noi „investituri olimpice", potrivit părerii comentatorilor prezenți la Lausanne, pornește ca mare favorit Innsbruck, unde s-au mai desfășurat Jocurile de iarnă (1964). Existența Ia Innsbruck a unui echipamont sportiv comolet, precum și poziția sa in inima Tirolului, poziție care-i asigură pc tot timpul iernii zăpadă suficientă, sint atuurile principale ale orașului austriac.
Moscova în partida susținută pe teren propriu cu Slavia Fraga. Echipa sovietică, care este considerată drept una dintre favoritele competiției, a ciștigat primul joc cu scorul de 94—76.în „Cupa campionilor europeni"- feminin, echipa franceză U.C. Clermont Ferrand a reușit pe teren propriu să remonteze handicapul de opt puncte (în tur a pierdut cu 57—65) învingind la o diferență de... 9 puncte (scor : 70—61) formația Sparta Fraga.Intr-un alt joc. echipa Vozdovac Belgrad a realizat o surprinzătoare victorie in deplasare, cu scorul de 75—71 (43—30) in fața formației bulgare Pernik. Insă în meciul-tur, baschetbalistele bulgare terminaseră învingătoare cu 86—76.
Polihronir.de, care împarte acum poziția de lideră cu Ivanka (Ungaria) — ambele avind cite 10 puncte. Situația este insă destul de complicată pentru a putea prevedea pe viitoarea ciștigătoare a turneului, intrucit la o jumătate de punct, și cu cite o partidă întreruptă, urmează în clasament Katia Jovanovici (Iugoslavia) și Hardston (Anglia), iar fosta lideră. Liubița Jivkovici (Iugoslavia), totalizează 9 nunctc și are. de asemenea, o partidă întreruptă.Turneul feminin, care reunește 13 șahiste, contează și ca turneu zonal pentru campionatul mondial.Fostul campion mondial Mihail Ta! (U.R.S.S.) și compatriotul său V. Balașov se află in fruntea clasamentului grupei marilor maeștri, cu cite 9,5 puncte.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

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

Vă sîntem profund recunoscători pentru condoleanțele exprimate în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Zăng Zun Thek, membru supleant al Comitetului Politic al Partidului Muncii din Coreea, vicepre- mier al Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene.
KIM IR SEN
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea 
Președintele Republicii Populare 

Democrate Coreene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaFericitul eveniment al celei de-a 55-a aniversări a zilei dv. de naștere este pentru noi un prilej deosebit de plăcut pentru a exprima Excelenței Voastre felicitările noastre cele mai călduroase și urările cele mal sincere de sănătate și de fericire personală, precum și de prosperitate tot mai mare pentru poporul român prieten, sub înalta și înțeleaptă conducere a Excelenței Voastre.Atmosfera de excelentă cooperare dintre țările noastre constituie un exemplu de colaborare între popoare și de menținere a păcii mondiale. Dorim mult să vedem dezvoltîndu-se continuu relațiile, colaborarea și cooperarea dintre cele două țări, în interesul popoarelor noastre.Folosim această fericită ocazie pentru a reînnoi Excelenței Voastr* expresia considerației noastre celei mai înalte.
HASSAN AL ll-LEA

Regele Marocului

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaVă exprim profunde mulțumiri pentru felicitările călduroase pe care mi le-ați transmis în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România și al dumneavoastră personal cu prilejul alegerii mela ca premier al Consiliului Administrativ al Republicii Populare Democrate Coreene.Exprimîndu-mi încrederea că relațiile de prietenie și colaborare frățească dintre popoarele celor două țări se vor întări și dezvolta și mat mult în viitor, vă doresc din inimă succese în activitatea dumneavoastră consacrată dezvoltării și înfloririi Republicii Socialiste România.

KIM IR
Premierul

Consiliului Administrativ 
al Republicii Populare 

Democrate Coreene

SOLEMNITATEA ÎNMÎNĂRII 
UNOR ÎNALTE DISTINCȚIILa Piatra Neamț a avut loc vineri solemnitatea inminării de ordi- ;ne și1 medalii ale Republicii' Socialiste România unui număr de 52 de muncitori, maiștri, ingineri și tehnicieni de la combinatul de îngrășăminte azotoase cu ocazia împlinirii a 10 ani de activitate a acestei importante unități a industriei noastre chimice.în numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, înaltele distincții au fost înminate de tovarășul Cristofor Si- mionescu, membru al Consiliului de Stat, care i-a felicitat călduros pe cei decorați.

Tenis

DIN COMPETIȚIILE
PE TEREN ACOPERITTurneul de Ia Milano a continuat cu disputarea ultimelor șase partide din optimile de finală ale probei de simplu. In cel mai disputat meci al zilei, americanul Marty Riessen l-a intrecut in trei seturi cu 7—6, 5—7, 7—6 pe jucătorul pakistanez Haroon Rahim. Australianul Ken Rosewall a obținut o victorie scontată cu 6—3, 6—3 în fața italianului Adriano Pa- natta, iar Bob Carmichael (Australia) a dispus cu 4—6, 7—6, 6—2 de englezul Roger Taylor.Alte rezultate : Tom Gorman (S.U.A.) — Ray Moore (Republica Sud-Africană) 6—2, 7—6 ; Dick Crea- ly (Australia) — Brian Fairlie (Noua Zeelandă) 6—4, 6—2 ; Roscoe Tanner (S.U.A.) — Jean Baptiste Chanfreau (Franța) — 5—7, 7—6, 7—5.

★în turul al doilea al turneului de la Richmond (Virginia) asul australian Rod Laver l-a eliminat cu 6—3, 7—5 pe americanul Frank Froehling. Celălalt mare favorit al concursului, australianul Roy Emerson, l-a învins cu 3—6, 7—6, 6—1 pe sud-africanul Robert Maud.Alte rezultate : Alexander (Australia) — Pilici (Iugoslavia) 7—6, 7—6 ; Dent (Australia) — Fillol (Chile) 7—6, 6—2 ; Stockton (S.U.A.) - Dibley (Australia) 7—6, 7-6 ; Lutz (S.U.A.) — Pattison (Rhodesia) 6—3, 6—3.
★Turneul de la Des Moines (Iowa) s-a încheiat cu victoria jucătorului a- merican Clark Graebncr. în finală, Graebner l-a intrecut în trei seturi cu 7—5, 5—7. 6—4 pe tenismanul grec Nikola Kalogheropoulos.AFinala competiției masculine de tenis pe echipe de la Torquay (Devon) se va disputa între selecționatele S.U.A. și Angliei.în semifinale, tenismanii americani au învins cu 2—1 formația Spaniei, iar echipa Angliei a dispus cu a- celași scor (2—1) de reprezentativa Belgiei.

CAMPIONATELE NAȚIONALE 
DE BJATLONLa Poiana Brașov au început vineri întrecerile din cadrul campionatelor naționale de biatlon. La seniori, în proba de 20 km, victoria a revenit schiorului V. Fontana 

(A.S.A. Brașov), cronometrat în lh 24’34’’. Pe locurile următoare s-au clasat Gh. Vilmoș — lh 25’34” și Gh. Girniță — lh 25’47”

KIM IR
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Cei distinși au fost felicitați, <5« asemenea, de tovarășii Ștefan Bo- boș, prlm-secretar al Comitetului județean Neamț al P.C.R., președintele consiliului popular județean, șl Gheorghe Caranfil, adjunct al ministrului industriei chimice.Operatorul chimist Ion Albu și ing. Mihai Vicol, directorul general al combinatului, au adresat calde mulțumiri conducerii partidului șl statului nostru, exprimind angajamentul colectivului de a îndeplini cu succes sarcinile maximale stabilite pentru acest an și a înfăptui cincinalul înainte de termen. (Agerpres)
NUMIREA AMBASADORULUI 

ROMÂN IN REPUBLICA 
ARABA SIRIANĂPrin Decret al Consiliului de Stat, tovarășul Emilian Manciur a fost numit in calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România in Republica Arabă Siriană.

Cronica zilei
Vineri după-amiază a avut loc în Capitală o manifestare prilejuită de sărbătorirea a 25 de ani de la înființarea Casei universitarilor din București, la care au luat parte a- cademicieni, cadre didactice, alțl oameni de știință și cultură. Acad, prof. Gheorghe Mihoc, președintele Comitetului de conducere al Casei universitarilor, a făcut o incursiune retrospectivă in activitatea acestui lăcaș de cultură pus în slujba ridicării necontenite a nivelului politico-ideologic și cultural-educativ al cadrelor didactice universitare.în numele conducerii Ministerului Educației și învățămintului, Alexe Popescu, adjunct al ministrului, a transmis felicitări Comitetului de conducere al Casei universitarilor pentru activitatea depusă și urări de rodnică muncă în viitor.

★Vineri a sosit la București Dan Bjorner, președintele Camerei de comerț din Copenhaga. La aeroportul Otopeni, oaspetele a fost întâmpinat de reprezentanți ai Camerei de comerț a Republicii Socialiste România. A fost, de asemenea, prezent consilierul comercial al Ambasadei daneze la București. (Agerpres)
LOTONUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 2 FEBRUARIE 1973FOND GENERAL DE CÎSTIGURI : 1 084 343 lei. din care 22 430 lei report.EXTRAGEREA I : 35 1 48 55 59 47 66 20 65.EXTRAGEREA A II-A : 5 8 41 88 38 33 10.

Polihronir.de


HELSINKI Reuflrunea pregătitoare 
a conferinței general-europene 

cuvîntul reprezentantului românieiHELSINKI 2 (Agerpres). — Trimisul special, Dumitru Ținu, transmite : In cadrul reuniunii multilaterale de la Helsinki, consacrată pregătirii conferinței general-europene pentru securitate și cooperare, vineri au luat cuvîntul reprezentanții Olandei, Irlandei, Norvegiei, Marii Britanii și României.In cuvîntul său, locțiitorul șefului delegației române, ambasadorul Valentin Lipatti, a prezentat poziția țării noastre față de problemele ce se circumscriu primului punct al ordinii de zi a viitoarei conferințe general- europene pentru securitate și cooperare.De la începerea celei de-a doua faze a consultărilor, a spus reprezentantul României, au fost prezentate numeroase documente care conțin propuneri deosebit de utile, concepute intr-un spirit constructiv. In ordine logică, considerăm că este de dorit să se procedeze cit mai curînd la redactarea în comun a ceea ce urmează să fie primul punct al ordinii de zi a conferinței pentru securitate și cooperare. Avem în vedere documentele reuniunii care conțin propunerile precise formulate de delegațiile Elveției, Uniunii Sovietice, României, Belgiei, Italiei, Austriei, Suediei, Iugoslaviei, Olandei, Spaniei.După ce a arătat că dezbaterea angajată asupra chestiunilor politice de substanță a pus în lumină preocuparea comună de a da viitoarei conferințe semnificația unui eveniment major pentru edificarea unui sistem durabil de securitate și cooperare in Europa, reprezentantul României a spus : Apare evident faptul că realizarea securității reclamă nere- curgerea la forță sau la amenințarea cu folosirea forței, în nici o formă și în nici o împrejurare. Aceasta este premisa esențială, destinată să așeze raporturile între state pe baze noi, calitativ superioare. Subliniind că securitatea europeană trebuie concepută ca un sistem de angajamente liber consimțite, clare și precise, din partea tuturor statelor, vorbitorul a relevat că asemenea angajamente vor trebui să fie însoțite de măsuri concrete care să excludă recurgerea la forță sau la amenințarea cu folosirea ei în relațiile dintre state, care să ofere tuturor țărilor garanția deplină că vor fi la adăpost de orice act de agresiune și care să asigure condițiile necesare pentru ca toate națiunile să se poată dezvolta liber, conform propriei lor voințe și să poată coopera pe baza respectului principiilor fundamentale ale dreptului internațional.
A reieșit în mod unanim din dez

bateri necesitatea de a defini cu precizie principiile fundamentale ale relațiilor intre state în Europa. Delegația română consideră că este absolut necesar să se ajungă la enunțarea clară șl completă a principiilor care să guverneze raporturile între state. Este imperios necesar ca aceste principii să fie aplicate în mod permanent, integral, de către toate statele și față de fiecare stat.A fost, de asemenea, relevată, a spus reprezentantul României, importanța abordării aspectelor militare ale securității, precum și a realizării unor măsuri destinate să sporească stabilitatea și încrederea pe continent. Aceasta, deoarece realizarea unor măsuri practice de dezangajare militară și de dezarmare trebuie să ducă la consolidarea securității fiecărui stat și a Europei în ansamblu. Examinarea unor astfel de măsuri practice trebuie să se efectueze, după părerea noastră, cu participarea tuturor țărilor interesate.Schimburile de vederi desfășurate au pus în lumină importanța deosebită a folosirii în exclusivitate a mijloacelor pașnice pentru reglementarea diferendelor existente sau care ar putea apărea între statele Europei. Acceptarea generală a aplicării mijloacelor- pașnice pentru reglementarea diferendelor presupune a- bolirea pentru totdeauna a folosirii forței în viața internațională, condiție esențială a însănătoșirii climatului politic internațional.Ni se pare deosebit de important, a spus reprezentantul României, ca, în faza nouă în care se află consultările, fază de armonizare a propunerilor, să putem trece Ia elaborarea concretă a formulării primului punct al ordinii de zi a conferinței. Esența comună a propunerilor, deja conturată, ar trebui, acum, să fie tradusă în cuvinte care să aibă aceeași semnificație pentru toți. Aceasta este o sarcină care necesită spirit constructiv, receptivitate și colaborare fructuoasă, în vederea degajării unei formule general acceptabile. Delegația română este convinsă că în lumina experienței oferite de activitatea comună desfășurată pînă acum, o a- semenea abordare este întru totul realizabilă.
DEZBATERI IN CONSILIUL DE SECURITATE

ÎN LEGĂTURĂ CU IMPLICAȚIILE ÎNCHIDERII 
DE CĂTRE RHODESIA A FRONTIEREI CU ZAMBIANEW YORK 2 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U. s-a întrunit din nou pentru a dezbate plingerea prezentată de Zambia în legătură cu hotărîrea autorităților rhodesiene de închidere a frontierei cu această țară. In cadrul ședinței au fost prezentate Consiliului două proiecte de rezoluție, avînd drept autori reprezentanții Guineei, Ke- nyei, Sudanului și Iugoslaviei.Proiectele de rezoluție tratează aspectele politice ale problemei Rho- desiei, în legătură cu închiderea frontierei cu Zambia, și propune trimiterea la Lusaka a unei misiuni speciale a Consiliului, cuprinzînd ex- perți ai O.N.U. care să evalueze, la fața locului, nevoile economice ale Zambiei după eliminarea posibilităților sale de tranzit spre portul Beira, din Mozambic.Consiliul de Securitate al O.N.U. a anunțat că va continua dezbaterile asupra acestei probleme.

★OTTAWA 2 (Agerpres). — O declarație dată publicității de Ministerul de Externe al Canadei condamnă acțiunile regimului rasist din Rhodesia, care a dispus închiderea fron-

tierei cu Zambia, calificînd măsura rhodesiană drept „o provocare inutilă". Declarația cuprinde, totodată, oferta Canadei de a acorda Zambiei asistență în depășirea dificultăților economice provocate de închiderea accesului la cel mai scurt drum spre ocean, folosit pentru operațiunile zambiene de import-export.Ministerul de Externe canadian a mai relevat, în declarația sa, că acțiunile provocatoare ale Rhodesiei nu sînt de natură să contribuie Ia rezolvarea relațiilor sale cu țările a- fricane vecine. Dacă Rhodesia s-ar strădui să formeze un guvern în care să fie reprezentată echitabil populația de culoare, covîrșitor majoritară în țară, Rhodesia ar putea trăi în pace cu statele vecine de pe continentul african — se spune in declarație.
india Consolidarea

Președintele Mao Tzedun s-a întîlnit 
cu Le Duc Tho și Nguyen Duy TrinhPEKIN 2 (Agerpres). — Președintele Mao Tzedun a avut, la Pekin, o întîlnire cu Le Duc Tho. membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, consilier special al conducătorului delegației R.D. Vietnam la conferința de

Ia Paris, și cu Nguyen Duy Trinh, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, viceprim-ministru și ministrul afacerilor externe al R.D. Vietnam — informează agenția China Nouă.
CU PRILEJUL SĂRBĂTORIRII ANULUI NOU VIETNAMEZ

MESAJUL PREȘEDINTELUI R. D. VIETNAMHANOI 2 (Agerpres). — Cu prilejul sărbătoririi Anului Nou vietnamez, președintele R. D. Vietnam, Ton Duc Thang, a adresat poporului un mesaj în care a subliniat că încheierea războiului a fost obținută datorită politicii juste a Partidului celor ce Muncesc din Vietnam și Frontului Național de Eliberare, fermității și eroismului poporului vietnamez și armatei sale. Această victorie, a subliniat președintele, este inseparabilă

de ajutorul și sprijinul țărilor socialiste, al oamenilor iubitori de pace din întreaga lume, inclusiv al forțelor progresiste din S.U.A.Ton Duc Thang a relevat, de asemenea, că încheierea acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam reprezintă doar un început, principalul constînd, în prezent, in respectarea lui strictă de către toate părțile.

TOVARĂȘUL KIM IR SEN 
L-A PRIMIT PE

AMBASADORUL ROMÂNIEI 
LA PHENIANPHENIAN 2 (Agerpres). — La Phenian a avut loc ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare de către noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în R.P.D. Coreeană, Dumitru Popa, președintelui R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen.La solemnitate au participat Rim Ciun Ciu, secretarul Comitetului Popular Central, Hă Dam, ministrul afacerilor externe al R.P.D.C., precum și membri ai ambasadei române din Phenian.După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare. între președintele R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen, și ambasadorul român, Dumitru Popa, a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.

Aniversarea unui sfert de veac 
de la semnarea primului Tratat 
de prietenie româno-sovietic 

Adunări festive la Moscova și Kiev

Prima ședință a Comisiei militare 
mixte cvadripartiteSAIGON 2 (Agerpres). — La Saigon a avut loc, la 2 februarie, prima ședință a Comisiei militare mixte cvadripartite, la lucrările căreia au participat conducătorii delegațiilor R.D.V., S.U.A., G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud și administrației de la Saigon. Printre altele, comisia a discutat problemele legate de securitatea grupelor de control ale

Comisiei internaționale în vederea exercitării atribuțiilor încredințate.
★Comandamentul militar al S.U.A. din Saigon a anunțat că, de la data semnării acordului de la Paris, din Vietnamul de sud au fost retrași 4 000 de militari americani, răminind încă circa 20 000 de soldați și ofițeri ai S.U.A.

Declarația guvernului R. D. Vietnam 
în problema cambodgianăHANOI 2 (Agerpres). — Agenția V.N.A. a difuzat declarația guvernului R. D. Vietnam în problema cambodgiană. Sprijinind recentele declarații ale lui Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, președintele Frontului Unit Național din Cambod- gia, în care se subliniază că problema cambodgiană trebuie soluționată pe baza celor cinci puncte formulate în martie 1970 de Norodom Sianuk, propuneri menite să edifice o Cam- bodgie independentă, pașnică, neutră, democratică și prosperă, în condiții de unitate și integritate teritorială, declarația guvernului R. D. Vietnam se pronunță în favoarea luptei drepte a poporului cambodgian. O dată cu exprimarea dorinței de restabilire a păcii in întreaga In- dochină, poporul vietnamez și guvernul R. D. Vietnam reafirmă că Sta

tele Unite trebuie să respecte drepturile naționale fundamentale ale poporului cambodgian, iar problemele interne ale Cambodgiei trebuie soluționate de către națiunea cambodgiană însăși, fără vreun amestec din afară, se arată în declarație.
ÎNTÎLNIRE FAM VAN DONG- 

N0R0D0M SIANUKHANOI 2 (Agerpres). — Primul ministru al guvernului R. D. Vietnam, Fam Van Dong, și ministrul apărării R. D. Vietnam, Vo Nguyen Giap, au avut întîlniri cu Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei, care se află într-o vizită de prietenie Ia Hanoi — transmite agenția V.N.A.
Negocierile privind instaurarea păcii in Laos
• Poziția Alianței Neutraliste Patriotice ® Suvanna Fuma speră 

ca tratativele să ducă în curînd la încetarea foculuiSAM NEUA 2 (Agerpres). — Recent, a avut loc adunarea Comitetului Permanent al Alianței Neutraliste Patriotice din Laos — informează postul de radio Pathet Lao. Adunarea a fost condusă de Khamsouk Keola, președintele Alianței, care, în cuvîntul său, a arătat că, în prezent, în viața politică din Laos se înregistrează o serie de mutații majore, determinate de faptul că între Frontul Patriotic Laoțian și guvernul de la Vientiane au loc negocieri în vederea soluționării pașnice a problemei laoțiene, pe baza soluției în cinci puncte, propusă de F.P.L. Noua A- dunare Politică Consultativă va trebui să reflecte, în structura și în programul său politic, realitățile ac

tuale din Laos, urmînd să includă cele trei forțe politice existente în stat — Frontul Patriotic Laoțian. A- lianța Neutralistă Patriotică, reprezentanți ai administrației de la Vientiane.
★VIENTIANE 2 (Agerpres). — Revenit din vizitele efectuate în India și Tailanda, primul ministru al Lao- sului, prințul Suvanna Fuma, și-a exprimat speranța — într-o declarație făcută la Vientiane — că tratativele de pace ce se desfășoară între reprezentanți ai guvernului său și ai Frontului Patriotic Laoțian vor duce în curînd Ia încetarea focului pe teritoriul țării.

agențiile de presă

Vizita
în R.P.D. Coreeană
a delegației P. C. 

din UruguayPHENIAN 2 (Agerpres). La Phenian a fost dat publicității comunicatul comun difuzat Ia încheierea vizitei efectuate în R.P.D. Coreeană de către o delegație a Partidului Comunist din Uruguay, condusă de Rodney Arismendi, prim-secretar al C.C. al partidului. Delegația comuniștilor uruguayeni a fost primită de Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, și s-a întîlnit cu o delegație a Partidului Muncii — menționează A.C.T.C. In timpul convorbirilor s-a procedat la un schimb d<= informații referitoare la situația din cele două țări și la activitatea partidelor respective, fiind, de asemenea, abordate probleme legate de întărirea si dezvoltarea relațiilor de prietenie și solidaritate între cele două partide, precum și probleme de interes comun.

MOSCOVA 2. — CorespondentulAgerpres, L. Duță, transmite : La 2 februarie, la Casa Sindicatelor din Moscova a avut loc adunarea festivă a reprezentanților oamenilor muncii, consacrată împlinirii a 25 de ani de la semnarea primului Tratat româno-sovietic de prietenie, colaborare și asistență mutuală.In prezidiul adunării au luat loc G. I. Voronov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., V. I. Dol- ghin, secretar al C.C. al P.C.U.S., G. S. Dzoțenidze, vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., M. A. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., V. I. Konotop, prim-secretar al Comitetului regional Moscova al P.C.U.S., președintele Conducerii centrale a Asociației de prietenie sovieto-române, miniștri, alte persoane oficiale.In prezidiu au luat Ioc, de asemenea, Gheorghe Badrus, ambasadorul României în Uniunea Sovietică, delegația A.R.L.U.S., condusă de Ion Jinga, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, a- flată la Moscova.Luînd cuvîntul, M. A. Leseciko a evocat relațiile multilaterale dintre cele două țări in anii care au trecut de la semnarea primului tratat, subliniind colaborarea economică reci-
★în sala Filarmonicii de stat din Kiev a avut loc, vineri, adunarea festivă a reprezentanților oamenilor muncii din capitala Ucrainei, consacrată celei de-a 25-a aniversări a primului Tratat de prietenie, colaborare și a- sistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică. In prezidiul adunării au luat loc I. P. Pogrebniak, membru supleant al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. din Ucraina, A. A. Burmistrov, vicepre-

proc avantajoasă dintre România șt Uniunea Sovietică, ce s-a dezvoltat an de an. Vorbitorul a relevat, totodată, dezvoltarea relațiilor dintre partidele comuniste ale celor două țări, însemnătatea deosebită a întrevederilor și convorbirile dintre conducătorii partidelor și guvernelor sovietic și român, dintre tovarășii L. I. Brejnev și Nicolae Ceaușescu, precum și dintre tovarășii A. N. Ko- sîghin și Ion Gheorghe Maurer.A luat apoi cuvîntul ambasadorul român, Gheorghe Badrus, care a făcut o amplă prezentare a succeselor dobîndite de oamenii muncii din țara noastră, a relevat pe larg relic țiile de prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre România și U.R.S.S., evidențiind importanța Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și U.R.S.S., încheiat în iulie 1970. Vorbitorul a exprimat convingerea că prietenia și colaborarea româno- sovietică vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul ambelor popoare, al unității țărilor socialiste, al cauzei socialismului șl păcii in lume. El a expus liniile directoare ale politicii externe promovate de partidul comunist și guvernul român.Adunarea s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, prietenească.
★ședințe al Consiliului de Miniștri aâ R.S.S. Ucrainene ; V. S. Șevcenco, președinta Asociației de prietenie și relații culturale cu străinătatea din Ucraina, miniștri, alte persoane oficiale, precum și Alexandru Ungur, consulul general român la Kiev, ți membri ai consulatului.Despre semnificația evenimentului au vorbit B. P. Kovalevski, adjunct al ministrului învățămîntului superior și mediu de specialitate, șl consulul Alexandru Ungur.

CONAKRY:

înaltă distincție 
decernată, post-mortem, 

lui Amilcar CabraiCONAKRY 2 (Agerpres). — In ca- drut simpozionului organizat la 31 ianuarie, la Conakry, în memoria secretarului general al Partidului African al Independenței din Gui- neea-Bissau și Insulele Capului Verde, președintele Republicii Guineea, Seku Ture, i-a decernat, postmortem, lui Amilcar Cabrai „Marea Cruce a Ordinului Național pentru fidelitate față de popor". Distincția i-a fost atribuită „pentru contribuția sa la lupta de eliberare a popoarelor de pe continentul african" — relevă postul de radio Conakry.Sicriul cu corpul neînsuflețit al liderului P.A.I.G.C. a fost depus, joi, la Mausoleul Camayenne, din împrejurimile capitalei guineeze, alături de suveranii africani Alpha Yaya și Samory Ture, foști luptători împotriva colonialismului în Africa.

transmit:

„Panamezii doresc să fie stăpîni 
în propria lor țară"

— a declarat ministrul de externe Juan Antonio TackCIUDAD DE PANAMA 2 (Ager- pres). — Ministrul de externe panamez, Juan Antonio Tack, a relevat, într-un discurs, că lupta poporului din Panama pentru lichidarea dominației Statelor Unite în zona canalului înteroceanic care străbate teritoriul statului reprezintă o mărturie a dorinței panamezilor de a fi stă- pini in propria lor țară.Referindu-se la stadiul contactelor cu S.U.A. în problema Încheierii unui tratat nou, echitabil, privind Canalul Panama, ministrul de externe a precizat că Statele Unite nu au răspuns încă la propunerile paname

ze, avansate la Începutul lunii decembrie 1972.în continuare, el a amintit că pretențiile S.U.A. contravin Cartel O.N.U. și spiritului vremii. „Nutrim speranța — a spus el — că, în urma unor tratative purtate cu calm șl spirit de răspundere, S.U.A. vor recunoaște că zona Canalului nu este de importanță vitală pentru securitatea lor, că republica noastră are dreptul exclusiv de a asigura utilizarea Canalului Panama, spre folosul său și al întregii lumi, fără amestec străin și fără discriminări, pe baza principiului neutralității".
DIFERENDUL ANGLO-ISLANDEZ

sau a tratativelor ?
® Un conflict neestompat de erupția 
vulcanului Helgafeli ® „Statesman" 
nu și-a putut îndeplini misiunea 
• Ce propun reprezentanții sindicali.

Dialogul la nivel inall 
Washington - londraWASHINGTON 2 (Agerpres). — Referindu-se la convorbirile oficiale de joi, dintre președintele Statelor Unite, Richard Nixon, și primul ministru britanic, Edward Heath, purtătorul de cuvînt al Casei Albe, Ronald Ziegler, a declarat că cei doi oameni de stat au abordat probleme de ordin economic bilateral, precum și relațiile economice inter- occidentale, mai precis, relațiile dintre S.U.A. și Piața comună.In continuare, Nixon și Heath au examinat situația din Indochina și relațiile Est-Vest. Cei doi oameni de stat s-au referit la perspectivele reuniunii multilaterale pregătitoare a conferinței general-europene pentru securitate și cooperare, la discuțiile exploratorii vizînd dezangajarea militară și dezarmarea în Europa, precum și la negocierile sovieto- americane consacrate limitării înarmărilor strategice.Paralel, la Washington s-a desfășurat, joi, o întîlnire între secretarul de stat american, William Rogers, și ministrul afacerilor externe al Marii Britanii, Alec Douglas-Home.Premierul Heath a ținut joi o cu- vîntare la „National Press-Club". Abordînd divergențele existente, in domeniul comercial, între S.U.A. și țările vest-europene, Heath a spus: „fiecare dintre noi are tendința de a considera că se acționează, împotriva sa, în cea mai mare măsură". Vorbitorul și-a reafirmat dorința de 

a conlucra cu S.U.A. „pentru a rea- 
liza o nouă liberalizare a comerțu
lui internațional". Referitor la domeniul monetar, primul ministru britanic a menționat că Piața comună s-a angajat în continuarea unei reforme echitabile și durabile a sistemului.

sectorului de stat 
in siderurgieDELHI 2 (Agerpres). — „Guvernul indian acordă o deosebită importanță dezvoltării sectorului de stat din economie, considerindu-1 drept un instrument de bază în înfăptuirea politicii sale" — a declarat, cu prilejul unei conferințe de presă organizată la Delhi, Surendara Mohan Kumaramangalam, ministrul minelor și oțelului. Astfel — a relevat, in continuare, acesta — pentru a consolida una din ramurile cheie ale sectorului de stat, siderurgia, și pentru a spori producția de fontă și oțel, guvernul Indiei a decis înființarea unei mari companii de profil, în care se vor contopi toate întreprinderile siderurgice ale sectorului de stat, inclusiv importanta companie „Hindustan Steel Limited", precum și întreprinderile de stat din ramurile limitrofe. Această măsură — a apreciat ministrul — reprezintă o inițiativă guvernamentală menită să asigure aplicarea unor noi metode de conducere în industrie, în vederea întăririi independenței economice a Indiei.

Secretarul general al Co
mitetului de Stat al Planifi
cării din România, constantin Caloianu, care întreprinde o vizită în Egipt, a fost primit de dr. Gaballah el Sayed, ministrul planificării al Republicii Arabe Egipt. Cu acest prilej, a avut loc un schimb de informații cu privire la sistemul de planificare din cele două țări și la posibilitățile de stabilire a unei colaborări în acest domeniu.

Potrivit acordului sovie- 
to-american, semnat la Moscova, în mai 1972, în legătură cu colaborarea în explorarea și folosirea spațiului cosmic în scopuri pașnice, la Moscova a avut loc o întîlnire a unor oafneni de știință sovietici și americani, care a prilejuit discutarea rezultatelor principale și a sarcinilor științifice în vederea studierii planetelor sistemului solar.

Bundesrotul vest-german (Camera landurilor), avînd în prezent o majoritate creștin—democrată, a respins vineri, la prima lectură, tratatul privind bazele relațiilor dintre R.D.G. și R. F. G. Raportul de voturi
In direct pe micul ecran :

VESTMANNAEYJAR IN LUPTA CU VULCANUL HELGAFELL
O cameră de televi

ziune automată a fost 
instalată pe insula pă
răsită Haeimay, din 
arhipelagul islandez, 
pentru a transmite i- 
magini de pe acest pă- 
mint pîrjolit de erup
ția vulcanului Hel
gafeli, care a erupt 
după o perioadă de 
inactivitate de sase 
milenii. Plasată pe o 
înălțime situată la vest 
de orașul Vestman

naeyjar, acoperit de 
magmă și cenușă vul
canică, camera va 
transmite „pe viu", 
fără întrerupere, ima
gini care vor fi re
luate de rețeaua na
țională de televiziune 
islandeză.

Potrivit ultimelor in
formații, joi, craterul 
principal al vulcanului 
și alte două cratere 
mai mici continuau să 
erupă. Intre timp, e- 
chipele de salvare fac

tot posibilul pentru a 
conserva sau restaura 
cel puțin o parte din 
orașul care a fost o- 
dată capitala Islandei 
— Vestmannaeyjar. Cu 
ajutorul tractoarelor, 
echipele încearcă să 
scoată, de sub mii de 
tone de cenușă, noul 
spital din oraș, precum 
și o fabrică de prelu
crare a peștelui, prin
cipalul obiectiv indus
trial al insulei.

a fost de 21 contra 20 de voturi. După cum precizează agenția D.P.A., chiar dacă forul legislativ suprem va ră- mîne pe aceeași poziție și după consumarea celei de-a doua lecturi, ratificarea tratatului este totuși posibilă, întrucît Bundestagul (Camera Inferioară) are, in asemenea situații, dreptul de ratificare cu o majoritate absolută chiar și după o respingere in Camera landurilor.
Camera Reprezentanților 

a Belgiei a acordat votul 
de investitură noului gu
vern condus de Edmond 
Leburton,cu 144 voturi favora* bile, 53 contra și 4 abțineri. In aceeași problemă, senatul belgian urmează să se pronunțe săptămîna viitoare.

Egiptul a aderat la 
O.P.R.E.P. Reprezentanți egipteni au remis Ministerului de Externe al Kuweitului documentele privind adeziunea Republicii Arabe Egipt la Organizația țărilor arabe exportatoare de petrol (O.P.A.E.P.) Egiptul a devenit, astfel, al zecelea membru activ al organizației, alături de Abu Dhabi, Algeria, Arabia Saudită, Bahrein, Kuweit, Libia, Qatar, Irak și Siria.

„Columbia intenționează să 
se alăture statelor latino-americane care și-au extins limita apelor teritoriale la 200 de mile marine", în scopul apărării resurselor sale ihtio- logice, a declarat ministrul relațiilor externe al acestei țări, Alfredo Vazquez Carrizosa.

Grevă a feroviarilor din 
Tokio. Muncitorii de la căile ferate din regiunea Tokio au declanșat o grevă perlată de o săptămîna, în semn de protest împotriva hotărîrii autorităților de a majora costul transporturilor feroviare și de a reduce numărul angajaților care le deservesc. Această acțiune grevistă a determinat administrația să anu

leze cursele a 202 trenuri și să modifice orarul altor aproape 1 500 de curse.
Sesiunea Comisiei mixte 

sovieto-austriece de coIaborare economică și tehnico-științifică, desfășurată Ia Viena, a analizat problemele privind rezultatele și perspectivele colaborării bilaterale. Ea a constatat o creștere considerabilă a schimbului de mărfuri între cele două țări. Totodată, a fost semnat un acord de dezvoltare a colaborării economice, tehnico-științifice și industriale bilaterale pe o perioadă de 10 ani. Ministrul comerțului exterior al U.R.S.S., Nikolai Patoli- cev, care a condus delegația sovietică la sesiune, a fost primit de președintele Austriei, Franz Jonas, și a avut o convorbire cu ministrul de externe, Rudolf Kirchschlaeger.
Un nou atac pirateresc 

împotriva unei nave de 
pescuit cubaneze a avut loe recent în largul Insulelor Bahamas, informează Agenția Prensa Latina. Nava cubaneză a fost atacată cu tir de mitraliere și grenade de o șalupă rapidă, al cărei echipaj era format din contrarevoluționari avînd baze pe teritoriul Statelor Unite și care se bucură de aprobarea și sprijinul autorităților navale americane — subliniază Prensa Latina. In urma atacului, unul din membrii echipajului navei cubaneze a fost rănit.

Ministrul italian al afa
cerilor externe, Giuseppe Me- dici, aflat în vizită oficială la Cairo. a avut convorbiri cu omologul său egiptean. Mohamed Hassan El Zayyat. Au fost abordate, cu acest prilej, probleme privind relațiile dintre cele două țări și situația din Orientul Apropiat. In aceeași zi, șeful diplomației italiene a conferit, la Cairo, cu secretarul general al Ligii Arabe, Mahmud Riad.

Erupția vulcanului „Helgafeli" din sudul Islandei nu a reușit să estompeze decit pentru moment conflictul an- glo-islandez în problema pescuitului. Acum, în presa londoneză, știrile despre ravagiile erupției sînt dominate de cele privind incidentele vele de landeze rele britanice pescuiesc în interiorul apelor teritoriale — extinse de Islanda la 50 de mile pentru proteja principala bogăție, peștele.La un moment se părea că cele două guverne sînt înclinate să ajungă la un compromis, privind o oarecare limitare a cantității de pește prins anual de traulerele engleze, în interiorul zonei de 50 de mile. Dar, sub presiunea armatorilor, reprezentantul britanic la negocierile de la Rejkjavik a adoptat o poziție care a condus la un impas— aceasta fiind părerea autorităților islandeze, in timp ce Londra afirmă contrariul, în aceste condiții, u- nele cercuri — pe primul plan situîndu-se proprietarii traulerelor— sperau că autoritățile britanice vor reacționa prin trimiterea unor nave militare in apele din jurul Islandei, pentru „protejarea" vaselor pescărești britanice. Preferind a proceda „cu prudență"— cum se exprimă ziarul „Guardian" — Londra a deplasat în regiunea de pescuit respectivă remorcherul rapid „Statesman",

dintre na- coastă is- și traule- care
a-șisadat,

aflat sub pavilion liberian, dar cu echipaj și căpitan britanic. Potrivit declarației ministrului de externe Alec Douglas-Home, remorcherul urma „să se interpună intre navele de coastă islandeze și traulerele britanice și să le protejeze cit mai bine posibil", adică să Împiedice navele islandeze să taie cablurile năvoadelor
CORESPONDENTA 

DIN LONDRA

de la vasele engleze, însă, la prima confruntare, misiunea remorcherului sub pavilion liberian a eșuat, întrucît, el singur, nu putea „apăra" cîteva zeci de traulere răs- pîndite la distanțe a- preciabile.într-o ședință a Camerei Comunelor, în care printre altele s-a reproșat Islandei că nu s-ar comporta „ca un adevărat aliat din N.A.T.O.", ministrul de externe al Marii Britanii a afirmat că „dacă va fi necesar, vor fi trimise nave militare". Aceste afirmații au stirnit critici susținute. „Dipioma- remorcherclor — .« înlocuit vecheațiascrie „Morning Star'— adiplomație a canonie- relor, dar motivul este același : încercarea de a intimida o țară mai mică prin demonstrații de forță. Zilele fluturării steagurilor militare au trecut. Acum trebuie să se recunoas-

că justețea cauzei islandeze și să se cieze un acord ceastă bază".Pe de altă într-o declarație nistrului islandez, gustsson, nează că lua din nou parte convorbiri cu Anglia numai in cazul în care guvernul britanic „va face alte propuneri mai constructive". Fără asemenea noi propuneri, a adăugat el, prăpastia dintre punctul de vedere islandez și cel al guvernului britanic este prea mare, ceea ce face inutilă o nouă întîlnire". Ministrul de terne a precizat navele de coastă landeze, ocupate prezent cu operațiunile de salvare după e- rupția vulcanului Helgafeli, își vor relua în curînd activitatea „pentru a întări jurisdicția islandeză în interiorul celor 50 de mile".încercînd să găsească o cale de aplanare a diferendului, consiliile sindicatelor din Grimsby și Huli — două importante porturi de pescuit pe coasta de est a Marii Britanii — au adresat guvernului britanic o telegramă, cerindu-i să consimtă ca „reprezentanții oamenilor muncii din Anglia și Islanda nească găsească soluție", guverne, telegramă, încercarea de a reglementa diferendul. „In mod unanim am hotă- rît să ne oferim serviciile pentru a ajuta la găsirea unui acord pe bază de negocieri".

nego- pe a-parte, a mi- de externe Einar A- se mențio- țara sa va la

ex- că is- în

să se întîl- pentru ca să impreună o Cele două se arată în au eșuat în

N. PLOPEANU
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