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in anii care au trecut de la intrarea In funcțiune a pri melor capacități de producție la Combinatul siderurgic 
din Galați, rtimul construcțiilor nu a fost încetinit nici o clipă. In fotografie : prinde contur un nou obiectiv al 

investițiilor pe platforma metalurgiei gălățene

Așa cum este cunoscut, pretu
tindeni în țară, oamenii muncii își 
consacră energiile și capacitățile 
lor creatoare îndeplinirii la nivel 
miximal a sarcinilor planului pe 
1973. Acționînd în lumina hotărâri
lor Plenarei C.C. al P.C.R. din no
iembrie anul trecut, evaluînd judi
cios posibilitățile și rezervele între
prinderilor, colectivele dintr-un șir 
de unități industriale, de construc
ții, din agricultură și din alte ra-

muri ale economiei și-au stabilit 
însuflețitoare angajamente, che- 
mînd la întrecere toate întreprin
derile din sectoarele respective.

Obiectivele majore ale chemări
lor — depășirea planului la produ
sele realmente necesare economiei 
naționale, creșterea mai rapidă a 
productivității muncii, reducerea 
mai substanțială a cheltuielilor de 
producție, înnoirea, modernizarea

o vie ilus-

produselor, 
depășirea 

și a livră- 
intrarea în

și ridicarea calității 
sporirea beneficiilor, 
planului de export 
rilor la fondul pieței,
funcțiune înainte da termen a 
unor investiții — sînt 
trare a înaltei conștiințe a cla
sei noastre muncitoare, a patrio
tismului fierbinte, a spiritului gos
podăresc, competenței și maturită
ții economice a oamenilor muncii.

către toate întreprinderile 
din industria ușoară

către toate combinatele de exploatare
și industrializare a lemnului, 
de celuloză și hîrtie și unitățile 

de construcții forestiere deîn numele colectivelor tuturor unităților și secțiilor Combinatului exploatare și industrializare a lemnului Suceava, consiliul oamenilor muncii, împreună cu reprezentanții organizațiilor de partid, sindicat și U.T.C., analizind realizarea sarcinilor de producție pe anul 1972, precum și prevederile de plan ale anului 1973, apreciază că, sub conducerea organe-

Colectivul de muncă al uzinei textile „30 Decembrie" din Arad, însuflețit de mărețele sarcini izvorite din hotărîrile Conferinței Naționale și ale Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, cheamă la întrecere socialistă pe anul 1973 toate întreprinderile din industria ușoară, cu următoarele obiective :1. Depășirea sarcinii maximale la producția globală și marfă cu 10 milioane lei.2. Realizarea suplimentară Ia producția fizică a 100 mii mp țesături tip bumbac și 25 mii kg fire tip bumbac, din materie primă economisită.3. Depășirea planului maximal la export cu 800 mii4. Depășirea productivității muncii planificate cu seama :• creșterii indicilor de utilizare in filaturi, țesătorii raționalizarea amestecurilor și reglarea optimă a utilajelor ;
lei1

(Continuare în pag. a IlI-a) (Continuare in pag. a III-a)

valută.la sută pefinisaje, prin
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® 0 experiență bazată pe o veche tradiție ® Concentrarea forțelor de cercetare în 
direcțiile prioritare • Preocupări noi pe linia asistenței tehnico-științifice și meto
dologice © Microproducția institutelor de cercetări.

In repetate prilejuri, la Conferința Națională a partidului sau la (deschiderea anului universitar, cu ocazia vizitelor de lucru in întreprinderi sau instituții de invățămint superior, la recentele conferințe ale organizațiilor de partid din Iași și București, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat, in mod deosebit, importanța concentrării și conjugării eforturilor cadrelor din unitățile de cercetare cu cele alo cadrelor din învățămintul superior și din producție, respectiv, asistența medicală pentru dezvoltarea cercetării științifice' in pas cu nevoile societății. In domeniul medical, îmbunătățirile aduse in organizarea și conducerea activității de cercetare — în primul rind înființarea Academiei de Științe Medicale — au creat premisele unui cadru potrivit pentru adîncirea unor astfel de preocupări. In legătură cu măsurile avute în vedere de către Academia de Științe Medicale — for de coordonare a activității de cercetare medicală — am solicitat prof. dr. docent RADU PĂUN, vicepreședinte al Academiei de Științe Medicale, citeva precizări :— Medicina românească are o veche tradiție in ceea ce privește legătura strinsă dințre tnv.ățămîntu.1 superior, cercetare și — ceea ce se poate echivala cu producția — rețeaua de asistență. De aceea, consider situația în medicină ca o experiență ce se poate adinei și In alte ramuri ale cercetării, In direcții mai noi de activitate. Stagiile pe care studenții mediciniști le fac în cursul anilor de facultate în unele institute de cercetare, în clinici universitare, în policlinici și circumscripții sanitare, iar după încheierea anului universitar, în perioadele de practică de vară —

In laboratoare, spitale și chiar cir- cumsfcripții — reprezintă pentru viitorii medici tot atitea posibilități concrete de contact nemijlocit cu nevoile rețelei de bază, cu practica curentă de îngrijire a bolnavului și cu activitatea de cercetare desfășurată in unitățile respective.Legătura învățămîntului superior cu asistența curativo-profilactică — care pentru medicină reprezintă producția corespunzătoare domeniilor economice — se materializează apoi prin participarea cadrelor didactice la activitatea de asistență din policlinici și spitale, atit în orașele de reșe-
O NOUĂ SURSĂ DE ALIMENTARE 

CU APĂ A BRAȘOVULUIBRAȘOV (corespondentul „Scinteii" Ni- colae Mocanu). — în prezent, pe rîul Tăr- lung, in zona Carpa- ților de curbură, se desfășoară vaste lucrări pentru crearea unei noi surse de alimentare cu apă a Bra-

șovului. Aceste crări, efectuate continuarea lu- in altora care în ultimul deceniu au dublat debitul de apă al orașului, sînt determinate de sporirea continuă a cerințelor de consum ale populației și in-

dustriei sale. In momentul de față se lucrează intens Ia ridicarea unui baraj care va44uncumilioane metri
avea o înălțime de metri și va forma lac de acumulare un volum de 18,3 cubi.

Supunem atenției o flagrantă încălcare a principiilor echității socialiste

O inițiativă a pionierilor vilceni s-a răspîndit cu iuțeală în întreaga țară. Și nu este de mirare. Ideea de a înființa pe lotul școlar o micro- cooperativă agricolă de producție, organizată și condusă după exemplul .,C.A.P.-ului mare”, era pe cit de interesantă, pe atit de atrăgătoare pentru școlarii dornici să-și dovedească hărnicia și priceperea, să Îndeplinească o muncă u- tilă. Chiar din primul an, rezultatele au depășit așteptările, în- registrîndu-se chiar și unele recolte record. Astăzi, unitățile agricole școlare sint 2392 la număr, cuprinzînd o suprafață totală de 7481,18 ha, iar preocupările celor 305 900 de pionieri-cooperatori se vădesc a fi cu uimitoare prin pețimea, ineditul inventivitatea lor.Nu poți să nu fii impresionat și să nu saluți o asemenea inițiativă tinerească, ce se împletește strins cu cerințele și .principiile educației prin muncă ale școlii și se integrează firesc în a- vîntul de muncă rodnică, constructivă întregului nostru por.Ceea ce merită fie relevat în deosebit sînt atitudinea exemplară față
V ------ ------

de învățătură și muncă, seriozitatea și răspunderea... matură ale micilor cooperatori, ale celor aleși de copii să conducă treburile obștești C.A.P.-ului.In zilele de iarna, pionieri, reprezentanți ai consiliilor ,de con-
ale micro-vacanței250 de

totul prosti

al po-să mod

ducere micro-C.A.P.-urilOr școlare, s-au întîlnit într-o tabără republicană de odihnă, organizată de Consiliul Național al Organizației Pionierilor, la Liceul agricol din Dragomirești-Vale, județul rtfov. Intîlni- rea a prilejuit un veritabil schimb de experiență.Mai întîi. o confruntare de opinii între micii cooperatori înșiși : evaluarea rezultatelor (cifre de producție remarcabile, dar și note meritorii la învățătură, la conduită), conturarea u- nor planuri de viitor, precizarea unor direcții comune de lucru. Ascuitindu-i, nu puteai să nu te gindești cu simpatie și respect la acei profesori care, cu dragoste, tact și

înaltă măiestrie pedagogică, îndrumă activitatea copiilor, stimu- lîndu-le inclinația spre studiu și cercetare științifică, prin organizarea de culturi comparate, crearea de soiuri noi, urmărirea a- tentă a desfășurării activității din „C.A.P.- ul mare”, dar și min- dria de a contribui direct la creșterea producției agricole.Apoi, o discuție cu specialiști din conducerea Departamentului agriculturii și a U.N.C.A.P . cu decanul Facultății de zootehnie din București și cu un inginer de la uzinele „Semănătoarea”. Copiii au folosit, cu dezinvoltură și curaj, prilejul tîlnirii cu acești cialiști, pentru a răspuns la multe problemele pe
in- spe- afla din t_____________ , carefuncția de conducere ce o dețin în micro- C.A.P.-urile școlare îi obligă să le... soluționeze.Mlcro-C.A.P.-urile școlare își confirmă bogatele semnificații educative, rolul lor de școală a muncii și învățăturii, de școală a conducerii agriculturii, prin care pionierii și școlarii își prefigurează preocupări și deprinderi folositoare pentru întreaga viață.

Florica
D1NU1ESCU

CREDITELOR ACORDATE DE STAT!

fusese închiriată.
Intr-una din zilele trecute, cu rubrica „închirieri" a micii publicități in mină, doi virtuali chiriași cutreierau Bucureștiul. Prima încercare s-a soldat cu un insucces : cameraVăzindu-le privirea dezolată, gazda (Maria Gheorghiță, proprietara a- partamentului nr. 30 din blocu) D 7, strada Pașcani), încearcă să-1 consoleze :— Nu disperați, cunosc eu pe cineva care vă poate salva.Mulțumind, cei doi se îndreaptă spre ușa apartamentului nr. 2 din blocul D 6 de pe aceeași stradă. Vasile Dulgheru, 'proprietarul apartamentului, este intr-adevăr dispus să-i salveze, dar contra unei chirii de... 500 de lei.— Nu-i cam mult 7— Cum o să fie ------ * ieu greutățile mele, plătesc aproape 400 de lei rate ’ tru apartament...— Aa, l-ați cumpărat de la stat ?— Bineînțeles. Altfel... închiriez și eu o cameră vină mai ușor. Mă înțelegeți, nu 7Sigur că LI înțelegem. Proprietarul, salariat la „Loto?Pronosport“ vrea ca apartamentul lui să fie un loz cîștigător : pe de-o parte statul l-a creditat să și-I construiască. pe de altă parte chiriașii or să-i plătească ratele, deci apartamentul. și uite așa este și „apro- pitar", are și un cîștig lunar cert (nu ca la loz in plic !), astfel că, in final, tot efortul pe care l-a făcut pentru dobîndirea acestui confortabil apartament să se reducă

doar... la semnătura pe care a binevoit să și-o pună pe contractul de cumpărare. Bineînțeles că suportind toate aceste „greutăți" o să i se ducă vestea de gazdă primitoare...Cu aceleași apeluri la „înțelegere" ne-a intimpinat și Irina Tudor, proprietara apartamentului nr. din blocul nr. 7 de pe strada Baciului nr. 3. Nici n-apucase să-și64

pună cartea de vizită la ușă, nici eoneria nu fusese încă că se și apucase să caute— Poftiți, poftiți I Asta mera. >— Dat e o cameră de observăm noi.— Ei, o las mai ieftin...- Cit 7— Numai 500..- 7 I

instalată chiriași.e ca-trecers,

Ia C.E.C. pen-cu creditAcu’ mai ca să-mi
mult 7 ! Am ți

— De ce vă mirați 7— Nu credeți că prețul este de •peculă 7— Aoleu ! Păi dacă era și mobilată, nu mai v-o dădeam atit de convenabil.Chirii la tel de „convenabile' «-au pretins și de către alți i prietari, mutați de curînd în < . nouă. Ce înseamnă de fapt tru ei a fi convenabil 7Mai întîi pentru ei a fost venabil faptul că statul i-a ajutat . cu credite, organizații de construcții, materiale de construcție și multe alte înlesniri, să-și construiască o locuință proprietate personală, modernă și confortabilă, pentru care plătesc rate lunare nu cu mult peste chiria unui apartament «imilar proprietate de stat.Apoi pentru ei convenabil înseamnă că în noua lor postură pot pretinde 500—600 de lei pentru o . singură cameră. înainte, cind erau nevoiți să plătească ei această «umă, li se părea speculă curată . și se considerau jupuiți ; acum, cind o pretind, o găsesc un fleac, o chirie convenabilă. Pentru ei, se înțelege.Unii dintre acești proprietari au conceput din capul locului aceste Înlesniri făcute de stat ca pe o bună afacere cu banii societății. O afacere rentabilă și pe termen lung. Astfel, majoritatea celor care Închiriază,, nu se restring, atunci
Rodica ȘERBAN 
Emil MARINACHE(Continuare in pag. a Il-a)

ni pro- casă pen-con-

Xsr

dință universitară, cit șl In afara a- cestora.
— Ce s-a întreprins, concret, 

pentru concentrarea forțelor în 
direcțiile de interes prioritar ?— Planul unic de cercetare medicală pe anul 1973 este expresia modului in care a fost înțeleasă integrarea învățămîntului cu cercetarea și rețeaua de asistență. Elaborat de către Academia de Științe Medicale, el reunește și sistematizează, pentru prima dată, pe direcțiile prioritare, cercetările medicale, indiferent de locul unde se desfășoară — unități de cercetare ale academiei. Ministerului Sănătății, catedrele din invățămint și din alte ministere și departamente, incluzînd colaborarea permanentă cu rețeaua sanitară.Prin elaborarea direcțiilor de cercetare prioritare și difuzarea lor atit institutelor proprii ale Academiei de Științe Medicale, cit și celor ale Ministerului Sănătății și I.M.F.-urilor sTa cțeat posibilitatea concentrării torțelor de cercetare pe o tematică de actualitate, care să fie tratată în egală măsură de forțele de cercetare din invățămint, institute de cercetare, sprijinite de unitățile de asistență practică. Prezența unor catedre din invățămint în incinta institutelor de cercetare constituie un mijloc din cele mai utile pentru realizarea uriei integrări invățămînt-cercetare.Această situație, în special in institutele cu profil clinic, oferă cadrelor din invățămint posibilitatea participării atit la procesul de cercetare al unității respective, cit și la acordarea unei asistențe de înalt nivel. Este- cazul institutelor de medicină internă, de endocrinologie, neurologie, de oncologie din București, Cluj ș. a. Astfel, se realizează în mod organic legătura dintre cercetare, invățămint și asistență.Posibilitatea unei mai strînse core- , lări în aceste colective mixte s-a realizat și prin alegerea unor teme strins legate de practică, de un larg interes, care se finalizează prin forme de nsistență-pilot, în care intervine și contribuția rețelei medicale de bază, în vederea perfecționării condițiilor de generalizare. Un asemenea exemplu îl constituie cercetările cu caracter popuiațional privind bolile cardio-vasculare efectuate, unele în stații-pilot la Institutul de medicină internă. Institutul de cercetări medicale și sănătate publică din Cluj și ASCAR. Exemple asemănătoare se pot da și din institutele cu profil de igiena și epidemiologie, unde cercetările efectuate, intr-o primă fază, în laboratoare sînt extinse apoi in unități industriale, agricole etc. și unde conlucrarea cu rețeaua de asistență preventivă constituie factorul practic de finalizare. Ca atare, după cum se vede, un. număr de teme din planul prioritar se realizează și cu o participare efectivă a forțelor medicale din teren ; dispensare de circumscripție, întreprindere, din diverse sectoare industriale etc.

Convorbire consemnată de
Elena MANTU

(Continuare în pag. a V-a)
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FAPTE
DIVERS • OPINII

• PROPUNERIAcțiunea
9

„Strada"
Dornici să dea 

lor un aspect cit 
pionierii craioveni 
acțiune demnă de 
Purtind sugestivul 
da“, acțiunea are 
tiv depistarea străzilor orașului 
lipsite de tăblițe indicatoare, 
precum și a caselor fără nu
măr. Îndată ce găsesc aseme
nea cazuri (și ele nu sînt de
loc puține), grupurile de pionieri 
trec la repararea neajunsului, 
plantind numere și tăblițe in
dicatoare. Deci, datorită acestei 
inițiative pionierești, nu peste 
mult timp, scrisorile vor găsi 
la Craiova . adrese precise. De 
aceea și... adresăm pionierilor 
felicitări!

municipiului 
mai îngrijit, 
au inițiat o 
toată lauda, 

nume „Stra- 
drept obiec-

Nu ocoliți
9

recepția!Poposind la hotelul „Gorjul" din Tg. Jiu, orice oaspete se întreabă firesc cum va fi tratat de noua sa gazdă. în cele ce urmează însă se pare că e mult mai nimerit să vedem cum își tratează musafirii hotelul. întrucît în evidențele acestuia figurează nu mai puțin de 40 de persoane care, după găzduire, au plecat fără să mai treacă pe la recepție, pentru a-și achita nota de plată. Așa se face că Ion Hobincu din Birlad, str. Pubertății nr. 6, are de achitat (de circa 2 ani !) 508,50 lei ; Petre-Iosif Covaci din Oradea — str. Jokai Mor nr. 18 — 734 lei ; ing. Constantin Popescu de la C.A.P. Tur- ceni (Gorj) — 75 Iei ș.a.m.d. Simplă grabă sau pur și Simplu evaziune de la plată ? Pină una alta, așa s-ar părea. De a- ceea, toți cei în cauză, dacă țin la propria carte de vizită, sînt invitați să treacă neapărat pe (la) recepție !Ca să nu treacă, altfel, altă parte. prin

După cum este firesc, exercitarea rolului, de conducător politic de către organizațiile de partid din întreprinderile agricole de stat cunoaște anumite trăsături specifice. Ele sînt determinate de particularitățile condițiilor producției agricole, de dispersarea activității, de modificările care intervin în ceea ce privește forța de lucru în perioada campaniilor agricole etc.— Tocmai acest specific, ne spunea secretarul comitetului de partid de la I.A.S. Belciugatele, județul Ilfov, a determinat ca în exercitarea rolului de conducător politic să folosim, drept pîrghie de cea mai mare importanță, repartizarea judicioasă a comuniștilor in toate fermele și sectoarele de muncă. Prezența comuniștilor ca factori dinamizatori la fiecare Ioc de muncă este, în condițiile I.A.S., o premisă esențială pentru ca organizația de partid să poată efectiv să-și exercite rolul de conducător politic în întreaga activitate a colectivului. în lumina acestei necesități, fiecare membru al comitetului de partid este repartizat pe lingă o organizație de bază și fermă, in cadrul cărora acționează, cu răspunderea de a îndruma și controla munca de partid. La rindul lor, membrii birourilor organizațiilor de bază sînt și ei repartizați pe sectoare și brigăzi. în așa fel ca să se afle permanent în mijlocul oamenilor, să cunoască problemele ce-i preocupă, să ajute la rezolvarea lor. De exemplu, la ferma nr. 5 Islaz, in trimestrul 11/1972, producția de lapte a inregistrat o nerealizare de 164 hl. Existau aici abateri de la programul de lucru, de la regulile de îngrijire a animalelor etc. Spre a înlătura a- ceste neajunsuri, biroul organizației de bază a repartizat cel puțin cîte un comunist în fiecare colectiv de îngrijitori. Munca politică de la om la om, exemplul personal al comuniștilor au dus, în scurt timp, la schimbarea atitudinii îngrijitorilor față de muncă, la întărirea disciplinei socialiste a muncii și creșterea grijii față de avutul obștesc încredințat, la scăderea prețului de cost al producției. Și astfel, lucrătorii acestei ferme nu numai că au recuperat minusurile, dar au și obținut, pînă la finele anului, o producție suplimentară de 1 250 hl lapte.Este cunoscut că unul din principalele instrumente ale manifestării rolului de ganizației adunarea muncii încă adunarea de partid portanță și prilejul cel comuniștii în sectoare tele să seîmpreună problemele bunului mers al treburilor. De aceea, este bun procedeul folosit aici ca adunările de . partid să fie considerate ca' momente' esențiale , ale/vieții’ de partid, să fie temeinic pregătite, în așa fel incit să pună accentul principal pe analizarea concretă a muncii fie-

cărui comunist, pe felul cum iși Îndeplinește el sarcinile. De pildă, a- nul trecut, la ferma nr. 6 Sărulești, 30 de hectare cu orz și grîu, semănate în toamnă, au trebuit reînsă- mințate. Cauza ? Calitatea necorespunzătoare a lucrărilor. Pentru a preîntîmpina pe viitor fenomene, comuniștii au dezbată această problemă nare de partid deschisă, activitatea defectuoasă a de conducere, adunarea propus, prinderii fermă.Spre deosebire de fabrici și uzine, în agricultură activitatea politică nu

asemenea hotărit să intr-6 adu- Analizînd unor cadre generală a totodată, conducerii între- schimbarea șefului de

te știe, tn campanie, muncitorii sezonieri, flotanți formează o mare parte din forța de muncă. De altfel, o formă de exercitare a controlului de partid utilizată la I.A.S. Belciu- gatele o constituie practica de a cere conducerii întreprinderii, șefilor de ferme să prezinte, periodic, informări in fața comitetului de partid sau a organizațiilor de bază privind felul cum se înfăptuiesc sarcinile în diferite domenii.O importantă pîrghie a exercitării de către Qrganizația de partid a rolului' este nării Este de conducător politic in. I.A.S. îndrumarea desfășurării adu- generale a oamenilor muncii, demnă de menționat practica
III. ÎNTR-O ÎNTREPRINDERE

AGRICOLĂ DE STAT

ttSBmanasasauai

Cheia era
deasupra

| UȘU
1̂ La liceul „George Băcovia" din Bacău’ s-a-’ 'produs o.•spargere. Autorul’ a pătrunsla câ- sieria școlii și a sustras din
Icasa de bani suma de 53 634 lei. Alertate, organele de miliție au reușit ca după numai 7 ore de
I cercetări să-1 prindă pe făptaș : Eugen Burchi, un tînăr de 20 de ani din comuna Săucești (Bacău). Cercetările au scos la
I iveală însă un lucru curios :E. B. a reușit să deschidă casa \ de bani fără nici o dificultate.
ICăutînd prin sertarele biroului în care bănuia că se găsesc banii, el a dat din întimplare
I peste cea de-a doua cheie de la casa de fier, pusă „bine" de șefa contabilă a școlii. Pină la
Iurmă, banii au fost recuperați. Rămîne să fie răsplătită doar neglijența celor de la contabilitate.
După faptă

Intr-una din zile, Boriț și 
Gheorghe Marcu din Ocnele 
Mari (Vilcea) aveau chef de 
harță. Drept pentru care au 
pus ochii pe Ion Ghentăr din 
aceeași localitate și, tam-nesam, 
l-au luat la bătaie. După citeva 
minute insă, acest act nesăbuit 
avea să ia o întorsătură foarte 
gravă. Pentru că cei doi agre
sori, hotărind să-l aducă pe I. 

" Gh. la tăcere, l-au mutilat, tă- 
indu-i limba I Arestați imediat, 
ei iși așteaptă acum o^sentință 
drastică, pe măsura faptei odi
oase pe care au comis-o.

13 + 3
Eveniment deosebit la ma

ternitatea din orașul Dorohoi, 
județul Botoșani: țăranca coo
peratoare Elena Adam, in vlrstă 
de 42 de ani, din satul Goro- 
vei, comuna Virfu-Cimpului, a 
născut trei gemeni — două fe
tițe și un băiat. Atit ea, cit șt copiii se simt bine. De men
ționat că E. A. a mal născut 
încă 13 copii care iși așteaptă 
cu nerăbdare mama să se în
toarcă acasă împreună cu fră
țiorii lor. Tuturor — părinți și 
copii — sănătate și la mulți 
ani I

Desincroni
zați gongul!Mai mulți cititori ne-au sugerat să cercetăm mai îndeaproape afișele cinematografelor din Capitală. Le-am cercetat și am constatat că, la a- proape toate cinematografele din centrul orașului, filmele încep să ruleze la aceeași oră. Dacă cineva nu găsește bilete l_ filmul preferat, nu mai poate lege nici pe cel care rulează cinematograful apropiat 1 sincronizare care, după cit vede, nu este fericită. De aceea, sesizăm forurile de resort și așteptăm ca gongul să nu bată pretutindeni simultan.

la a- la O se
Rubrică redactată de

Dumitru TÎRCOB 
Gh. POPESCU 
fi corespondenții „Scinteii"

cate, în funcție de categoriile variate de oameni existente în I.A.S. O bună practică am găsit la ferma zootehnică de la Islaz. Organizația de bază controlează îndeaproape modul în care se face pregătirea profesională a îngrijitorilor de animale, dezbate aceste probleme în adunările de partid, îndrumă buna desfășurare a invățămîntului agrozootehnic de masă, atrage specialiștii, ca aceștia să explice lucrătorilor din sector metodele avansate in zootehnie, să combată mentalitatea înapoiată că in agricultură se poate lucra empiric etc. Ca urmare, in anul .trecut. in sector nu s-a inregistrat nici un caz de mortalitate in rindul celor 371 viței nou născuți.Cu deosebire se impune o muncă politică variată, intensă, ingenioasă în campaniile agricole, incit organizațiile de partid să determine înțelegerea necesității de a se îngriji cu maximă strictețe mașinile agricole, de a se efectua imediat reparațiile. de a se folosi Ia maximum timpul de lucru, cultivind respectul și responsabilitatea față de bunul obștesc. Bunăoară, tocmai prin intensificarea muncii politice in campania de vară, organizațiile de bază de la fermele din Drăgoiești, Islaz, Cringu și Sărulești au mobilizat mecanizatorii să efectueze schimburi prelungite concomitent cu măsurile organizatorice stabilite împreună cu conducerea I.A.S. prin care mecanicii din ateliere au fost grupați pe cîte o fermă — in schimburile de noapte — asigurind astfel intervențiile necesare.O atenție deosebită se acordă activității agitatorilor în munca politică. Aceștia, in campaniei în pauzele de masă, citesc articole din ziare, din gazeta de perete volantă care circulă în brigăzi și ferme anunțînd ultimele noutăți din întreprindere, sta-, diul întrecerii socialiste, dezbat diferitele sarcini arzătoare, „la zi". Agitatorii explică oamenilor, de pildă, importanța folosirii cu pricepere a „ferestrelor" de timp bun în condițiile de intemperii.Nu mai puțin important este să se asigure, muncii politico-ideologice o legătură strînsă cu realitățile și problemele concrete, practice ale întreprinderii. Așa, de pildă, propagandistul de la cursul „Politica economică a P.C.R.", organizat la ferma nr. 6 Sărulești, ne spunea că în aceste zile au dezbătut 6 temă care a suscitat largi discuții : „Creșterea și îmbunătățirea producției animaliere din sectorul socialist de stat, in lumina hotărîrilor adoptate la Conferința Națională a partidului și Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972". Axînd discuțiile atit pe aprofundarea sarcinilor la nivelul economiei naționale, cit și a celor care revin lucrătorilor din ferma de la Sărulești, dezbaterile au fost vii, interesante, soldindu-se cu un șir de idei și propuneri privind problemele creșterii tineretului ovin în scopul, obținerii de material de reproducții cu valoare biologică f'idica'tă..Firește, există și alte forme de acțiune pentru exercitarea rolului’'conducător de către organizația de partid într-o întreprindere agricolă de stat. Ne-am limitat asupra cîtorva din pîr- ghiile'.cele mai importante, spre a releva, in c.oncluzie. multilateralitatea instrumentelor de care dispun organizațiile de partid din I.A.S. spre a-șî afirma rolul conducător la fiecare loc de muncă — instrumente a căror valoare se verifică în condițiile muncii concrete pentru îndeplinirea e- xemplară a sarcinilor adoptate de Conferința Națională a partidului, de plenara C.C. al P.C.R din noiembrie 1972 — în primul rind îndeplinirea mai devreme a sarcinilor cincinalului și’ în agricultură.

0 nouă instalație pentru captarea apei din 
rîlîi ÂZUțja cu un deb^ de Pe secunăă, ce va fi dată curindîn folosință, Va îmbunătăți alimentarea cu apă a orașului.se vor mai construi un - complex de servire' a populației și o creșă-gră- diniță cu 280 locuri. (Ion Dumitru, vicepreședintele, comitetului executiv al Consiliului popular orășenesc Azuga).

Cu 6 luni mai devreme decît termenul planificat a fost dat in folosință pasajul de nivel peste calea ferată, la ieșirea din orașul Pașcani spre Iași, pe drumul național 28 A, imbunătățindu-se astfel traficul rutier. (Vasile Frodalea, str. Dr. Petru Groza, Pașcani).
Menținerea navigației pe Dunăre solicită in a- 

ccastă perioadă eforturi sporite. Echipajele unor nave ale A.F.D.J. și 
D.N.F. Galați („Viteazul", „Voinicul", „Negoiul" etc.), dind dovadă de 
curaj, pricepere și eroism in bătălia cu furtuița, frigul și gheața, au 
croit șl asigurat pentru navele maritime un drum navigabil de la Sulina 
pmă in portul Brăila. (Ștefan Ignat, tehnician — D.N.F. Galați).

& în vederea lărgirii gamebde servicii pentru 
populație, conducerea cooperativei de consum din comuna Coteana- 
Olt a luat măsuri pentru înființarea, in localitate, a unui atelier de 
reparații radio-televizoare. (Vasile Tonu, comuna Coteana-Olt).

Anul acesta

se poate desfășura întotdeauna după un program sau orar fix, egal, ci in funcție de specificul perioadelor — campanii de insămînțare, de recoltare ș.a. Exercitarea rolului de conducător politic presupune metode specifice pe parcursul desfășurării diferitelor campanii ce se succed in agricultură. în aceste condiții, munca de partid trebuie să aibă un caracter foarte dinamic, acțiunile inițiate să fie operative, urmărind eficacitatea imediată. Foarte importantă este, mai cu seamă în aceste perioade, capacitatea organizației de partid de a coordona — ca orientare generală, politico-economică — munca tuturor organismelor de conducere din I.A.S., de a veghea ca fiecare oră, fiecare minut bun de lucru să fie valorificate din plin. Aici, la I.A.S. Belciugatele, de regulă, în campaniile agricole, se organizează comandamente operative alcătuite din cadre de conducere, comuniști cu munci de răspundere din întreprindere, din alte unități care contribuie la buna desfășurare a lucrărilor. Zilnic sau în ședințe operative săptăminale, secretarul comitetului de partid, ceilalți membri ai■ săi dezbat felul cum s-a desfășurat activitatea, cum au acționat comuniștii, unde trebuie intervenit rapid și intensificată munca politică, aduc împreună, sfătuindu-se, corecturi din mers planului de acțiune al comandamentului. Mai ales în asemenea condiții se verifică, și mai mult, măsura în care organizația de partid exercită pretutindeni un ■ control exigent,., folosind în acest scop'masa Membrilor de partid,” datori'<’Săfi'im- prlme întregului colectiv răspundere, grijă pentru calitatea lucrărilor, cu atit mai mult cu cit, cum

bună a comitetului de partid de a orienta comitetul oamenilor muncii ca dările de seamă prezentate să aibă un caracter profund analitic, combativ, să.însumeze opiniile înaintate ale colectivității, să pună accent pe sarcinile esențiale. Prin intermediul membrilor de partid, pre- zenți în acest forum, organizația de partid poate și trebuie să orienteze desfășurarea dezbaterilor spre sarcinile majore ce revin întreprinderii. Anul trecut, bunăoară, cînd au fost dezbătute angajamentele in Întrecere, adunarea generală a îmbunătățit propunerile inițiale ale comitetului oamenilor muncii. ’în dezbateri comuniștii — ca act efectiv de conducere politică — au arătat realist resursele existente, faptul că. prin- tr-o mobilizare totală a colectivului, se pot obține producții mult mai mari. La recoltare, nu numai că angajamentele majorate — aprobate în adunarea generală a oamenilor muncii — au fost îndeplinite, dar au fost substanțial depășite. Are o mare ' importanță, in acest sens, faptul că propunerile oamenilor muncii — înscrise într-o riguroasă evidență — sint judicios valorificate, controlul îndeplinirii lor — de asemenea, latură componentă a conducerii politice — funcționează permanent, iar membrii comitetului oamenilor muncii informează sistematic colectivele din care fac parte asupra dezbaterilor și deciziilor doptate in adunarea generală a lariaților.Firește, exercitarea cu succes

O Practica reținerilor din salariu,fără consimțămintui angajaților, pentru susținerea asociației sportive continuă și în acest an la rafinăria Teleajen-Ploiești. (Pompiliu Bîrsan, rafinăria Teleajen- Ploiești.
Sugerez uzinelor producătoare de țevi să ame' 

najeze, in cadrul lor, ateliere pentru forjarea unor coturi de 
diferite tipuri și dimensiuni (la 90°, R 1,25, R 1,5 etc.) necesare între
prinderilor de construcții. Astfel, capetele de țeava ar putea fi valo
rificate mai eficient și s-ar evita cheltuielile efectuate cu transportul 
țevilor de la uzine la diverse ateliere de prelucrare existente in pre
zent in țară. (Aurel Roncea, salariat la T.C.I. municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej).

& r Clubul sindicatului uzinelor „Electroputere"-Craiova a 
fost inaugurat, la sfirșitul lunii ianuarie a.c., printr-un spectacol festiv. 
Construit in apropierea uzinelor, clubul cuprinde o sală de festivități 
cu 500 locuri, bibliotecă, precum și alte spații necesare desfășurării 
unor activități cultural-educative. (Victor Mitu, tehnician).

Secția țesătorie nord, din cadrul Fabricii de p°stav Buhuși, va fi dotată cu 44 războaie automate, produse de I.U.I.U.-Tg. Mureș. Pină în prezent au fost montate și se află in probe tehnologice 15 asemenea mașini. De altfel, lucrări de extindere, modernizare și reutilare se desfășoară în întreaga fabrică. (loan Stîngu, Fabrica de postav Buhuși).
politic al or- îl constituie în condițiile putea*’ spune capătă o im- mai mare. Acesta este mai eficient ca toți care, lucrează de obicei depărtate unele de al- întîlnească, să dezbată

conducător de partid de partid. I.A.S. s-ar

în județul lași

Noi unități ale cooperației
de consumîn județul Iași se desfășoară o amplă acțiune de dezvoltare și modernizare a rețelei comerciale de la sate. Anul trecut au fost date în folosință 30 de unități noi ale cooperației de consum, iar alte 65 de magazine au fost dotate cu mobilier nou, in valoare de peste 10 milioane lei. în prezent, aproape fiecare din cele 85 comune existente in județ dispune de magazine universale și microcomplexe cu spații pentru prestări de servicij către populație. La Tg. Frumos a fost construit și un modern complex alimentar, de la care se pot a- ■ proviziona cu produse alimentare și de cofetărie, papetărie, răcoritoare etc. toate unitățile de alimentație publică sătești din județ.De la tovarășul Ion Tubac, vicepreședinte al uniunii județene a cooperației de consum, director coordonator al IJCOOP-ului, aflăm că au mai fost realizate și date recent

în funcțiune noi magazine universale cu bufete în comunele Dobrovăț și Birnova. în cursul acestui an vor mai fi reamena- jate și modernizate încă 80 de unități comerciale de la sate, vor fi construite 3 complexe alimentare și. de producție, precum și un mare număr de microcomplexe și hale de prestări de servicii. De asemenea, se vor înființa și noi popasuri turistice. Astfel, la Deleni, localitate aflată pe drumul turistic Hirlău-Bo- toșani, se află in construcție un restaurant pescăresc, iar în centrul orașului Hîrlău vor începe curind lucrările hanului-hotel „Răreșoaia". cu restaurant, braserie, cofetărie, cramă, locuri de calare pentru turiști etc. în total, vor fi realizate 33 de obiective comerciale la sate, a căror valoare se ridică la 11 milioane lei.
Manole CORCACI
corespondenți)! „Scinteii'

a- sa-a rolului conducător depinde de forța organizației de partid, de măsura în caro din rîndurile ei fac parte cei maldeșfoijăici mecanizatori, zootch- nișif — fruntași ai recoltelor bogatei ‘(Sr’ft&te acestea, laT.Xo. Bel- eiugatele, in pofida faptului că un studiu 'întreprins de comisia organizatorică a comitetului de partid in cinci organizații -de bază a relevat reale posibilități de întărire calitativă a rîndurilor organizațiilor de partid, se depun prea puține eforturi de a primi in partid, pe cei mai buni membri ai colectivului.Dintre alte pîrghii care asigură eficacitate Îndeplinirii de către organizația de partid a funcției de conducător politic in I.A.S., socotim util să ne referim la marea importanță pe care o are desfășurarea unei activități politice de Ia om la om pentru formarea și educarea colectivului. Hotărîtoare aici este capacitatea organizației de partid de 
a concepe și iniția acțiuni diversifi- loan VLANGA

Specula de locuințe
(Urmare din pag. I)cind oferă niște camere. Nu, pentru că au avut ei grijă să cumpere apartamente care depășesc cu mult nevoile lor....Ion Nanu, proprietarul apartamentului nr. 44 din blocul M 2 B 8/3, strada Peștera Scărișoarei, închiriază două camere.— Dar numai amîndouă și în nici un caz sub 800 de lei. precizează la telefon.Credeam că închiriind două camere mult, tr-un mere mitul 9 ani.— După cum vedeți, abia de-o săptămînă ne-am mutat. Nici becuri n-am apucat să pun, se scuză gazda.— Tot la 800 rămîneți ?, începem noi tîrguiala.— Ei, ne ințelegem noi. Să zicem 700... Dar să fie clar, cheltuielile de întreținere le plătiți dumneavoastră. Nu vă speriați că nu vă duce la mai mult de 900 pe toată afacerea,— Nu vi se pare că e mult mult ?— Cum mult ? Păi, știți că

o să se strîmtoreze foarte Cînd colo, am fost poftiți în- vast apartament de 4 ca- în care locuiau doar sus-nu- și copilul său în vîrstă de

lunăpreapînă

să mă mut aici, eu plăteam 600 de lei 1Te uiți la el cit de indignat este cînd iși aduce aminte de rapacitatea fostei gazde.. Asta însă nu l-a împiedicat ca o dată devenit proprietar s-o depășească cu mult in pretenții și fără nici o jenă pe fosta lui gazdă. A ținut chiar să ne avertizeze : „Asta e. situația !... Dacă vă place. Oricum, eu găsesc clienți... Am nevoie de bani să-mi acopăr ratele. După cum vedeți e un apartament mare“.— De ce nu v-ați cumpărat unul mai mic ?— Asta-i bună 1 Daca mi s-a o- ferit posibilitatea să aleg, de ce să nu profit de avantaj ?Apoi, vrind să ne atragă atenția asupra importanței persoanei sale, adaugă :— în decembrie aveam cheia casei în; buzunar, deși abia venisem în București.— Formidabil !, nu ne putem stăpini admirația.— Ehe, s-au făcut intervenții rioase pentru urgentare.De ce era atit de urgent ca Nanu [să fie adus „cu sacrificii" în București, pe post de... mînuitor de decoruri la sala „Casandra" a I.A.T.C. și să i se dea o prioritate absolută la achiziționarea unui a-

noi
se-Ion

Ciorapii din bumbac mercerizat pentru femel ’’ copii lipsesc cu desăvîrșire din unitățile comerciale ale orașului Brad, Sperăm că organizatorii comerțului local nu ne vor obliga să purtăm in continuare numai ciorapi din relon. (Viorica Farca, orașul Brad, județul Hunedoara).
& 0 alunecare de teren a afectat șoseaua din portul mu- 

njnipiului Giurgiu pe o lungime de circa 50 de metriz.-Au.fost avariate 
cqnțțucța .și cablul ce alimentau cu apă potabil^ și curent electric în
treprinderea de prefabricate și „Navrom". Spre a evița. stagnarea pro- , 
ducție.i, aproape toți electricienii, instalatorii și sudorii celor două uni
tăți au contribuit la repararea lor urgentă. (Dumitru Dobre — Giurgiu)!

DatOriW absența! din comert-ul l°cal a difuzoarelor, cererile celor peste 400 abonați ai centrului de radioficare din comuna Brăduleț, județul Argeș,.nu pot fi rezolvate. (Ion Tudor, comuna Brăduleț) județul Argeș).
Activitatea serviciului de „carte funciară" 

din cadrul Notariatului de Stat Sibiu este astfel organizată incit nu sa
tisface cerințele cetățenilor care i se adresează. Dacă un cetățean solicită, 
să. zicem, eliberarea a trei, acte și nu și-a înscris numele de 3 ori pe o 
listă de ordine — ce nu poate cuprinde mai mult de 30 de persoane — nu 
va primi decit un singur act. Curat solicitudine ! (Ioan Sima, Sibiu).

Rubrică redactată de
GJieorghe PÎRVAN

Imagine din cartierul Arin I din Suceava Foto : E. Dichiseanu
parlament proprietate personală, înaintea multor altor solicitanți care așteptau cuviincios la rind, n-am priceput. Tot ce am priceput este că beneficiarul acestor avantaje s-a gindit că n-ar strica să profite de pe urma lor, pentru a-și face viața mai dulce. Și profită ! S-a gindit de la bun început că noul său apartament nu-1 va costa nimic, pentru că va fi achitat... de chiriași.Este de la sine înțeles că, atunci cînd s-a conceput legislația care reglementează construcția de case proprietate personală cu credit de Ia stat, s-a avut in vedere faptul că, prin acest sprijin, numeroase familii vor dobîndi căminul de care au nevoie. Iată însă că o parte din beneficiarii acestui ajutor al societății i-au dat o altă interpretare, concepindu-1 ca pe o afacere, în care marfa, adică locuința, să fie oferită contra unor chirii exorbitante. Pentru că nu trebuie să uităm cine sint chiriașii racolați de acești proprietari speculanți. Sînt, de obicei, salariați tineri, proaspeți absolvenți ai unor școli, ale căror venituri sînt pentru moment modeste, studenți' și elevi care sint, bineînțeles, întreținuți de părinți ; în general, cetățeni in bugetul cărora fiecare bănuț, fiecare leu are o valoare | deosebită. Faptul că sint nevoiți să plătească chirii atit de mari, care „înghit" uneori aproape jumătate din veniturile lor, ii silesc, să stringă cureaua, renunțind Ia cheltuieli "absolut cum se zice,necesare, dar

pentru care nu le .mai rămîn bani. Iată de ce specula cu locuințe, a- mortizarea plății locuinței proprietate personală pe spinarea chiriașilor nu. pot fi tolerate în continuare. Chiria pretinsă nu este stabilită în raport direct cu valoarea de întrebuințare și în conformitate cu' tarifele legale, ci în așa fel incit să acopere ratele lunare și , să mai rămînă și ceva pe deasupra. Aceste „criterii" au rezultat, foarte limpede, chiar din explicațiile primite . Ia obiecția îndreptățită cum că chiria este cam prea mare. Pentru că, a sosit momentul să mărturisim, cei doi virtuali chiriași, de care aminteam la începutul acestor rinduri,. erau de fapt semnatarii acestui articol, porniți nu să închirieze camere, ci să pătrundă în intimitatea raporturilor proprietar-chiriaș, în această primă etapă : fixarea chiriei. Rezultatul concret al investigației pe care acest incognito le-a îngăduit-o sint însemnările de mai sus. Ele au fost făcute cu scopul de a semnala forurilor de resort nocivitatea a- cestei mentalități, cu tendință de a deveni un fenomen, dacă nu se vor lua măsurile cuvenite (legislative, administrative dicarea ei.z în condițiile locuințelor nu oferirea cu chirie a unor spații locative disponibile, proprietate personală, poate rezolva, temporar, nevoile unora dintre noi. Foarte mulți dintre cei care oferă spre în-

chiriere spații de locuit au înțeles acest lucru, echitabilă și in lor legale. Dar țeles să profite speculeze, fără ințele ce le dețin și care de cele
pretinzind o chirie limitele prevederi- foarte mulți au înde aceste nevoi, să nici o sfială, locu-

mai multe ori sint fie ale statului, fie proprietate personală, construite cu ajutorul statului.împotriva practicii oneroase a acestei ultime categorii de proprietari ne pronunțăm cu toată fermitatea.

etc)în este
pentru era-care problema încă rezolvată,

J
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ENTUZIASTE CHEMĂRI 
LA ÎNTRECERE SOCIALISTĂ

Cortiffll fe wtoim

către toate combinatele de exploatare 
și industrializare a lemnului, 
de celuloză și hîrtie și unitățile 

de construcții forestiere
(Urmare din pag. I)lor și organizațiilor de partid, lucrătorii combinatului au obținut In anul care a trecut realizări însemnate în toate domeniile de activitate, angajamentele fiind îndeplinite și depășite.Avînd în vedere realizările obținute de combinatul nostru în primii doi ani ai cincinalului și sarcinile pe anul curent, prin analizele și măsurile luate avem asigurate condițiile să realizăm cincinalul în 4 ani și 5 luni.De aceea, exprimînd dorința unanimă a muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor din Combinatul de exploatare și industrializare a lemnului Suceava, chemăm la întrecere colectivele de muncă din toate combinatele de exploatare și industrializare a lemnului, de celuloză și hîrtie, unitățile de construcții forestiere din cadrul Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor maximale ale planului pe 1973 la următoarele obiective :1. Depășirea planului la producția globală și marfă cu 40 milioane lei — în cadrul volumului de masă lemnoasă planificat.Producția suplimentară se va obține în principal prin 1a) Creșterea gradului de utilizare a masei lemnoase prin reducerea pierderilor de exploatare cu 0,3 la sută și economisirea lemnului în procesul de industrializare și prelucrare ; se vor realiza peste plan următoarele sortimente cu desfacere asigurată la fondul•

versifica gama de produse, realizîndu-Se 10 articole în contexturi noi și 350 desene noi, într-un număr de 2 500 poziții coloristice.6. In cadrul acțiunii de autoutilare se vor realiza, peste planul pe 1973, mașini și piese de schimb în valoare de 1 milion lei. In acest scop :• se va asigura folosirea rațională a mașinilor-unelte din dotare prin generalizarea schimbului II și extinderea schimbului III ;
o se va organiza un nucleu pentru pregătirea fabricației, lansarea și urmărirea producției de piese.7. Se vor realiza economii la cheltuielile de fabricație și beneficii peste plan în valoare de 500 mii lei, prin :
o îmbunătățirea structurii producției în direcția folosirii materiei prime indigene, în special a fibrelor poliesterice ;« gospodărirea rațională a materiei prime, materialelor auxiliare, co- loranților și reducerea pierderilor tehnologice pe faze ;
o continuarea și extinderea reproiectării sortimentelor In funcție de destinație.8. Executarea unui volum de investiții în regie proprie în valoare de peste 40 milioane lei; din care 2 milioane lei la construcții-montaj peste prevederile planului pe anul 1973.9. în cadrul acțiunii de perfecționare și ridicare a calificării profesionale a salariaților, vom contribui la pregătirea țesătorilor și ajutorilor de maiștri țesători pentru servirea utilajelor noi de la întreprinderea textilă Baia Mare și „Crișana" Oradea.La realizarea obiectivelor propuse o contribuție de seamă o va avea traducerea în viață a inițiativei Comitetului județean Arad al P.C.R. „Fiecare cetățean al județului un bun proprietar, gospodar și producător socialist".Colectivul uzinei textile „30 Decembrie" din Arad își exprimă convingerea că obiectivele chemării vor găsi ecou în cadrul tuturor unităților industriei ușoare, că realizarea lor va aduce o contribuție importantă la îndeplinirea sarcinilor economice pe anul 1973 și a planului cincinal înainte de termen.

Secretarul comitetului de partid
ing. Tamsa ANDRONIC

Președinte al comitetului 
sindicatului
Vereș ECATERINA

Președintele comitetului 
oamenilor muncii 
ing. Popescu 
CONSTANTIN
Secretarul comitetului U.T.C
Indries ANICA

lemn rotund de rășinoase lemn rotund de fag cherestea de rășinoase lemn de celuloză rășinoase placajeplăci fibrolemnoase uși, ferestre parchetemobilă în valoare de plăci melaminate

pieței și export ;5 000 mc1 000 mc3 000 mc2 000 mc200 mc1 500 tone3 000 mp3 000 mp
«b) Prin sortarea mai judicioasă a materialului lemnos în toate fazele, vom realiza creșterea volumului lemnului de lucru cu 3,5 la sută la fag3 milioane lei100 000 mp

și 10,7 la sută la foioase, respectiv cu 23 000 mc lobde industriale pentru PAL și P.F.L., iar prin selecționarea lobdelor de lemn de foc de rășinoase vom da suplimentar 63 000 mc lemn de lucru ;c) Introducerea noii tehnologii de exploatare a arborilor cu coronament, la un volum de 300 000 mc masă lemnoasă ;d) Generalizarea schimbului II și extinderea schimbului III la fabricile de prelucrare și industrializare a lemnului, imbunătățindu-se coeficienții de schimburi cu 0,2 ;e) Autodotarea cu utilaje, piese de schimb, S.D.V.-uri în valoare de peste 20 milioane lei ;f) Utilizarea deșeurilor în producția de plăci, folosindu-se în proporție de 72 la sută din totalul materiei prime la plăci fibrolemnoase și de 52 la sută la plăci aglomerate ;g) Trecerea la producția de plăci fibrolemnoase din lemn de rășinoase resortat din lemn de foc ;h) Diversificarea producției de placaj, realizîndu-se 2 500 mc placaj din rășinoase și 1 000 mc din diverse specii.2. Producția de calități superioare la principalele produse va crește prin îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație, organizarea asistenței tehnice în toate schimburile, generalizarea autocontrolului, ridicarea gradului de calificare a muncitorilor și personalului tehnic, după cum urmează :• cherestea de rășinoase- '•"'■’2 'lâ1 scită'• cherestea de fag 1 la sută g• placaje 2 la sută9 plăci fibrolemnoase 2 la sută3. Depășirea productivității muncii cu 0,6 la sută pe seama următoarelor măsuri :a) dereab)

către toate unitățile din industria 
extractivă de petrol și gazePetroliștii Schelei de extracție Boldești, din județul Prahova, unitate aparținind Grupului industrial pentru forajul și extracția țițeiului Ploiești, animați de dorința fierbinte de a-și aduce întreaga contribuție la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului din iulie 1972 pentru dezvoltarea multilaterală a patriei noastre socialiste, desfășoară, sub conducerea și îndrumarea organizației de partid, o amplă activitate de valorificare a resurselor materiale, tehnice și umane în vederea creșterii eficienței economice a întregii activități de producție.Desfășurată în climatul plin de entuziasm și avînt patriotic generat de documentele Conferinței Naționale și Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, precum și de prețioasele indicații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, adunarea reprezentanților oamenilor muncii din Schela Boldești, făcind bilanțul activității pe anul 1972, a dezbătut și aprobat angajamentele luate pe anul 1973 de colectivele pe secții și a hotărît să cheme la întrecere colectivele din toate unitățile din industria extractivă de petrol și gaze din țară, cu următoarele obiective :1. Depășirea planului la producția globală cu 2 361 mii lei, Ia producția marfă cu 2 914 mii lei, la țiței extras cu 4 000 tone, Ia gaze utilizabile ou 10 000 000 mc și Ia gazolină cu 50 tone ;2. îmbunătățirea calității țițeiului livrat prin perfecționarea tehnologiei de tratare, astfel ca acesta să poată fi predat la rafinării cu cel mult 0,35 la sută impurități și 3 kg sare/vagon ;3. Creșterea productivității muncii pe salariat cu 1337 lei, urmărin- du-se în principal ridicarea indicelui de folosire a fondului de timp prin întărirea disciplinei în producție, reducerea întreruperilor de orice, nat ”

UZINA DE FIBRE SINTETICE SAVINEȘTI : șefa de echipă Aneta Olaru, din cadrul secției poliamid, este binecunoscută pentru exigența pe care o manifestă față de calitatea fiecărui produs (fotografia din stînga). Imagine din atelierul înfășurare-fire al secției poliamid a uzinei (fotografia din dreapta). Foto 1 E. DICHISEANU

ACORDUL GLOBAL
ÎN ZOOTEHNIE

Metode de calcul • criterii de aplicare • rezultate

Țăranii cooperatori, membrii consiliilor de conducere ale cooperativelor agri
cole urmăresc periecționarea continuă a iormelor de aplicare a acordului global și 
generalizarea acestui sistem de organizare și retribuție a muncii, mai ales in sectoa
rele în care s-a aplicat mai puțin. în rsndurile care urmează îniățișăm experiența unor 
cooperative agricole in aplicarea acordului global in diierite sectoare ale zootehniei.

PRODUCȚIA DE CARNE DE VITĂ

Reducerea volumului de muncă manuală cu 5 Ia sută, prin extin- mecanizării în exploatările forestiere ;Creșterea productivității fizice la principalele produse cu :• cherestea rășinoase 2 Ia sută• binale 3 Ia sută® placaje 1 la sută• mobilă 2 la sutăc) aplicarea în producție a 105 studii de' organizare științifică a producției și a muncii și activizarea mișcării de inovații și raționalizări ;d) vom continua acțiunea de ridicare a cunoștințelor profesionale, ca- lificînd prin ucenicie la locul de muncă și cursuri de calificare 930 muncitori, asigurîndu-se prin aceasta necesarul de forță de muncă calificată pe total combinat.4. Producția-marfă vîndută și Încasată va fi depășită cu 40 milioane lei. 5. In activitatea de transporturi forestiere, prin îmbunătățirea indicilor de utilizare a parcului și a capacității acestuia, vom asigura depășirea volumului de prestații cu 1,5 milioane tone/km.6. Depășirea planului de livrări la export cu 1 devize libere, concretizat în următoarele produse :
e cherestele 2 000• mobilă 100
o placaje 200• plăci fibrolemnoase 1 500 tone7. Planul de livrare la fondul pieței va fi depășit cu 7 milioane lei.8. Cheltuielile de producție vor fi reduse peste prevederile planului 

2 milioane lei, din care 1,2 milioane lei pe seama reducerii cheltuielilor materiale, în special prin :
o reducerea pierderilor în exploatarea lemnului, echivalent cu 8 mii mc masă lemnoasă ;• reducerea normelor de consum de materii prime în fabricile de industrializare a lemnului cu 2 mii mc ;• reducerea consumului de energie electrică, termică în sumă de 500 mii lei ;
s introducerea unui regim sever de economii în consumul de materiale tehnice.9. Volumul de beneficii va crește cu 2 milioane lei peste prevederile de plan.10. Din fondurile de investiții necentralizate constituite pe seama beneficiilor se va aloca un volum de peste 50 la sută pentru îmbunătățirea condițiilor de cazare, alimentare și transport. Se vor lua ample măsuri de instruire, perfecționare a cunoștințelor și dotare cu echipament de protecție pentru prevenirea accidentelor de muncă.Pentru creșterea eficienței întregii activități vom extinde inițiativele șl metodele avansate de muncă, astfel :
o scoaterea arborilor cu coronament în exploatările forestiere ;
o formatizarea plăcilor aglomerate din lemn pentru fabricile de mobilă din combinat la dimensiunile tehnologice de fabricație ;o dezvoltarea cooperării între unitățile combinatului în așa fel ca reperele în dimensiuni fixe să reprezinte 30 la sută din producția de mobilă, odată cu diversificarea și asimilarea de noi produse ;• vom extinde forma de organizare și salarizare în acord global în unitățile de prelucrare, industrializare și în exploatările forestiere, astfel ca la sfîrșitul anului 1973, volumul lucrărilor executate în această formă să reprezinte cel puțin 75 la sută. .Colectivul de muncă al Combinatului de exploatare și industrializare a lemnului Suceava își exprimă hotărârea fermă să nu precupețească nici un efort pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Conferința Națională și Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, prin îndeplinirea planului și a angajamentelor asumate pe anul 1973, realizarea înainte de termen a planului cincinal.

Secretarul comitetului de partid
Ionel PETRU
Președintele comitetului 
sindicatului
Vasile POP

milion lei valută pemcmii lei valută mc
cu

Președintele Consiliului 
oamenilor muncii
Vasile SAVA
Secretarul comitetului U.T.C.
Ion DOBRESCU

Uzina Bffli „30 BomiW'-H
către toate întreprinderile 

din industria ușoară
(Urmare din pag. I) la• îmbunătățirii folosirii timpului de muncă al salariaților cu 0,6 sută ;• perfecționării organizării locurilor de muncă pe baza studiilor existente și a celor ce se vor elabora în anul 1973 ;o extinderii formei da salarizare care a dat rezultate bune în cadrul experimentării la 11 întreprinderi din sector, precum și a altor forme stimulative de cointeresare.5. Realizarea de produse la un nivel calitativ superior, conferindu-le însușiri fizico-mecanice și de purtabilitate îmbunătățite, care să satisfacă mai deplin gustul și exigența beneficiarilor interni și externi. Se va dl-

întărirea disciplinei în producție, reducerea întreruperilor de orice, natură . in procesul de muncă. în acest scop se ^a acorda o atenție deosebită pregătirii și perfecționării cadrbior ;4. Reducerea cheltuielilor la 1000 Iei producție-marfă cu 4,30 Iei, Îndeosebi pe seama reducerii consumurilor de energie electrică, combustibil și materiale, obținîndu-se astfel un beneficiu peste plan de 1766 000 lei ;5. Creșterea gradului de utilizare a instalațiilor tehnologice și folosirea celor disponibile in sectoarele noi de activitate, astfel incit producția globală la 1 000 lei fonduri fixe să sporească cu 1,4 Ia sut'ă.în vederea realizării angajamentelor propuse, vom lua măsuri pentru activizarea întregului fond de sonde — de țiței și gaze — asigurând astfel un coeficient de exploatare a sondelor active de 0,960 și un coeficient de utilizare a gazelor asociate țițeiului de 99,3.De asemenea, vom extinde procedeele și metodele de extracție de mare productivitate : tratamente cu substanțe tensioactive, injecția de apă și gaze în strat, injecția ciclică de abur, introducerea de filtre și consolidări ale nisipului în strat etc., astfel încât prin aplicarea lor, să crească cu 3 Ia sută debitul mediu pe sondă.Animați de îndemnul secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru îndeplinirea cincinalului Înainte de termen, colectivul de oameni ai muncii din Schela de extracție Boldești va aplica și generaliza la toate locurile de muncă inițiativa : „Fiecare sondă — exploatată la potențialul maxim !“, în cadrul căreia va folosi noi procedee tehnologice de extracție și va extinde pe-cele aplicate pînă în prezent, asigurînd astfel o valorificare deplină a întregului potențial tehnic și uman de care dispune.
Comitetul de partid 
Constantin TRiFON 
Comitetul sindicatului 
Marin TOMA

Comitetul oamenilor muncii 
ing. Vasile ARDELEANU 
Comitetul U.T.C.
Traian ENESCU

către toate colectivele 
din întreprinderile agricole de statînsuflețiți de prevederile documentelor Congresului al X-lea și Conferinței Naționale ale partidului, de prețioasele indicații ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei făcute în unitatea noastră, la întîl- nirea cu cadrele din agricultura județului Ialomița, oamenii muncii din întreprinderea agricolă de stat Ograda depun eforturi pentru creșterea producției vegetale și animale, pentru livrarea de cantități sporite de produse agricole la fondul de stat. Anul trecut, hărnicia lucrătorilor noștri s-a materializat în obținerea peste plan și livrarea la fondul de stat a 2 600 tone grîu, 2 400 tone porumb, 700 tone soia, 1 900 hl lapte de vacă și oaie, 300 tone carne.Pentru ridicarea eficienței activității de producție din agricultura de stat, hotăriți ca prin munca noastră să ne aducem contribuția la realizarea angajamentelor luate la recenta conferință județeană de partid, Ia ridicarea pe o treaptă mai înaltă a agriculturii țării noastre, chemăm la întrecere întreprinderile agricole de stat din întreaga țară în vederea asigurării de producții vegetale și animale sporite, angajîndu-ne să obținem peste plan o producție globală și marfă în valoare de 12 milioane Iei, concretizată în : . z• depășirea producțiilor vegetale la principalele culturi cu 700 kg de grîu, 800 kg de porumb și 400 kg soia la ha, realizînd astfel în teren neirigat pe cele 3 500 ha cultivate cu grîu o producție medie de 4 200 kg, pe cele 4 000 ha porumb — 6 000 kg la ha și 2 300 kg soia la ha pe 1 500 hectare.In acest fel vom livra suplimentar la fondul de stat peste 5 600 tone produse vegetale.în sectorul zootehnic ne propunem următoarele sporuri :

concretizată în :
r— 1500 hl lapte, prin realizarea unei producții de 4 000 litri pe cap de vacă' la întregul efectiv de 1 500 vaci ;— 600 hl lapte de oaie, prin depășirea cu 10 litri pe fiecare oaie ;— 350 tone carne, prin depășirea sporurilor de greutate cu 15 la sută față de cele planificate la toate speciile de animale.Prin realizarea angajamentelor de mai sus vom obține beneficii peste plan în valoare de 5 milioane lei.în vederea îndeplinirii acestor obiective vom acorda o atenție deosebită creșterii capacității de producție a fondului funciar, prin îndiguirea și desecarea unor suprafețe, ca și prin aplicarea unor tehnologii corespunzătoare însușirilor agrochimice ale solurilor și cerințelor diferențiate ale plantelor de cultură.Urmărind creșterea eficienței economice, vom continua îmbunătățirea structurii. culturilor și extinderea suprafețelor specializate în obținerea de semințe și material săditor cu însușiri biologice valoroase pentru nevoile proprii și ale altor unități.în sectorul zootehnic, un accent deosebit vom pune pe îmbunătățirea structurii bazei furajere, în scopul realizării unor producții mari la hectar și de calitate superioară.Sintem convinși că toate colectivele de oameni ai muncii din întreprinderile agricole de stat din întreaga țară vor răspunde chemării noastre. neprecupețind nici un efort pentru traducerea în viață a programului elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului de ridicare continuă a nivelului de trai al celor ce muncesc, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.

Directorul I.A.S. Ograda
Constantin GIB

Secretarul comitetului de partid
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Secretar al comitetului U.T.C.
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în condițiile asigurării furajelor necesare, aplicarea acordului global reprezintă un puternic stimulent pentru creșterea producției animaliere. Corelația dintre sistemul de retribuire și baza furajeră reiese în mod concludent din experiența a numeroase cooperative agricole ale județului Prahova. O prețioasă experiență în aplicarea acordului global au dobîndit cooperatorii din Băr- cănești. Cooperativa de aici are o fermă de îngrășare a taurinelor cu 1100 locuri pe serie, iar pentru asigurarea furajelor de volum au fost atribuite 240 ha teren. Anul trecut, greutatea medie de livrare a tineretului taurin Îngrășat a ajuns la 309 kg față de 293 kg cît era planificat și cu 80—100 kg mai mult decît în anii pre- cedenți.O primă măsură a constat în alcătuirea formațiilor de muncă, de către cooperatorii înșiși, în funcție de preferințe, rudenii, prietenii, vecinătăți ctc., ceea ce contribuie la permanentizarea oamenilor, Ia întărirea spiritului de colaborare și întrajutorare în muncă. Fiecare formație de muncă și-a ales un responsabil dintre cooperatorii cu mal multă experiență și autoritate, care are sarcini de producție ca și ceilalți îngrijitori. Formațiile de muncă, stabilite pentru îngrijirea animalelor pe cite un grajd, cuprind între 5—9 cooperatori.Caracterul stimulativ al acordului global depinde foarte mult de stabilirea și dcfalcarea planului în mod diferențiat. La ferma Bărcănești li

mitele sporului In greutate planificat au variat între 500 și 800 g pe zi. De exemplu, pentru formația de muncă de la grajdul nr. 3, cu animale mai productive, s-a stabilit un spor zilnic de 800 g, iar la formația care a luat în primire animale cu o structură de greutate neomogenă — 500 g.Calculațiile au In vedere și numărul de norme pentru realizarea volumului de muncă necesar și a producției planificate. La formația de muncă condusă de cooperatoarea Elena Buțan, pentru Îngrijirea unui număr mediu de 140 taurine, s-au calculat 50 400 zile furajate. Anul trecut, acestei formații, corstituite din 5 îngrijitori, i-au revenit 2 016 norme de muncă. Pe baza cunoașterii sporului zilnic în greutate planificat și a numărului de zile furajate s-a calculat ; că: formația respectivă trebuie să obțină 30 240 kg carne în viu. întrucît, așa cum a stabilit adunarea generală, valoarea unei norme convenționale a fost de 26 lei, din care 18 'lei în numerar, tariful pe tona de spor în greutate a ajuns la 1716 lei, din care 1188 lei în numerar. Aceleași calculații s-au făcut și pentru celelalte formații de muncă, dar tarifele au fost diferențiate pentru a se asigura o retribuție echitabilă, în funcție de muncă șl rezultatele obținute în alte condiții de producție. Spre exemplu, la o formație de muncă care lucrează în grajdul cu animale mai productive, planificate cu un spor zilnic în greutate de 800 g, tariful pe tona de spor este

de 1 300 Iei. în schimb, la formația de muncă condusă de cooperatoarea Ioana Bunescu, unde condițiile concrete de lucru au impus planificarea unui spor în greutate a animalelor de numai 500 g zilnic, tariful pe tona de spor a ajuns la 2 080 lei, ceea ce reflectă eforturile mai mari pentru realizarea fiecărei tone de produs. Pentru a stimula pe cooperatori să folosească toate resursele pentru depășirea planului, se acordă 30 la sută din valoarea depășirii realizate.Pentru determinarea exactă a rezultatelor, animalele fiecărei formații de muncă sînt cîntărite semestrial și ori de cîte ori au loc intrări sau livrări. Procedînd în acest mdd, cooperatorii cunosc cu precizie rezultatele obținute și ce li se cuvine ca retribuție. După cum ne relata inginerul șef, Petre Damașcanu, cu toate dificultățile cauzate de insuficiența furajelor, marea majoritate a animalelor livrate se încadrează la calitatea intîi.} ,,Jn„ț5®s>ul „creșterii ,, productivității i Cooperativei ,aluat masuri, pentru reamenajarea interioară a unor adăposturi și introducerea unui nou flux tehnologic. Aceasta permite ca norma de servire să fie mărită de Ia 35 de animale pe îngrijitor, cît este în grajdurile | de tip vechi, la peste 200 capete în grajdul modernizat. în noile condiții create prin investițiile efectuate de cooperativă productivitatea muncii crește de 5—6 ori. De aceea se recalculează și tarifele de plată. Preocuparea pentru perfecționarea și simplificarea sistemului de aplicare a acordului global este menită să asigure tuturor îngrijitorilor o retribuție stimulativă și echitabilă.
C. BORDEIANU

La cooperativa agricolă din Diosig, județul Bihor, aplicarea acordului global în creșterea porcilor a asigurat sporirea substanțială a producției de carne și a veniturilor realizate de cooperatori. Ferma de porci a cooperativei are o capacitate de 8 000 capete. în anul 1972, de la un efectiv mediu de 800 scroafe s-au livrat peste 6100 porci în greutate medie de 110 kg. Introducerea acordului global, alături de celelalte măsuri organizatorice, a avut ca rezultat depășirea cu circa 100 tone a producției planificate de carne, obținerea unui venit net de 350 000 lei.Munca este organizată în două sectoare : de montă, gestație și creșterea purceilor pînă la înțărcare, iar al doilea — îngrășarea porcilor. La sectorul de montă și gestație s-a început cu lotizarea scroafelor în funcție de starea lor fiziologică. Pentru îngrijire au fost constituite formații de lucru alcătuite din trei cooperatori, cărora li s-ă repartizat cite un lot cu un număr mediu de 100 scroafe de care răspund pînă la scoaterea lor din producție.Tariful de plată s-a stabilit pentru îngrijirea scroafelor și pentru fiecare purcel înțărcat la greutatea de 12 kg. Din devize s-a calculat că fondul de retribuție destinat îngrijitorilor din

acest sector este de 435 200 lei, din care 60 la sută a fost repartizat pentru obținerea purceilor, iar restul pentru gestație și îngrijire. Prin împărțirea acestor sume la numărul planificat de purcei, respectiv la efectivul de scroafe existent, rezultă un tarif de 25,60 lei pe purcel înțărcat și 19,20 lei lunar pentru îngrijirea unei scroafe. Tariful s-a aplicat la purceii înțărcați la greutatea de 12 kg, dați la îngrășătorie, stimulînd astfel cooperatorii să respecte toate regulile de hrănire și de îngrijire, să reducă mortalitățile. S-a asigurat astfel o corelație directă între rezultatele obținute și cîștigul fiecărei formații de muncă și cooperator în parte. Iată, de exemplu, veniturile realizate de formația nr. 3, alcătuită din G. Deac. Gh. Anca și T. Ioan, de la cele 90 de scroafe luate în primire trebuia să se dea la îngrășat 1 270 purcei, unui îngrijitor revenindu-i un cîștig anual de 17 800 lei. La sfîrșitul anului însă numărul purceilor predați a fost cu 300 mai mare, decît cel planificat. Pentru a- ceastă depășire, îngrijitorii au fost plătiți conform tarifului stabilit inițial, la care s-a mai adăugat o retribuție suplimentară în sumă de 3 100 Iei. în felul acesta, cîștigul me

diu al unui îngrijitor a crescut la 21150 lei.Pentru aplicarea acordului global In sectorul de îngrășare, tariful s-a calculat la 100 kg spor în greutate și pentru îngrijire. Pentru 100 kg spor în greutate a fost stabilit un tarif de 60,80 lei, iar pentru îngrijire 2,24 lei lunar pe cap de animal. Cîștigul cooperatorilor este diferit, de la o formațiune la alta, în funcție de cantitatea de carne livrată, de sporul mediu zilnic realizat. De ■ exemplu, formația de îngrijitori alcătuită din V. Mihai, F. Dovin și Al. Sereș a avut la îngrășat 700 porci. S-a stabilit să se obțină un spor total în greutate de 70 306 kg, revenind pe îngrijitor un cîștig mediu anual de 17 860 lei. La sfîrșitul anului, pentru depășirea cu 3 880 kg a sporului în greutate, îngrijitorii au încasat 2 360 Iei, la care s-au mai adăugat 1980 lei retribuția suplimentară. în felul acesta, cîștigul unui îngrijitor, anul trecut, a fost de 19 340 lei.Ferma și-a depășit planul la toți indicatorii. Sporul mediu de creștere în greutate a fost mai mare cu 50 grame pe zi față de cel obținut în 1971, iar pierderile de purcei au înregistrat o scădere substanțială. Datorită aplicării acordului global au crescut șl veniturile îngrijitorilor, fondul de retribuție fiind cu 600 000 lei mai mare față de plan.
Iosif POP

Cooperativa agricolă din Smirna, județul Ialomița, a obținut rezultate bune in creșterea păsărilor. Anul trecut s-a realizat o producție medie de 230 ouă de la fiecare găină, față de 170 ouă cît era planificat. Astfel, de Ia un efectiv mediu de 17 700 păsări s-au livrat 4 080 000 de ouă, cu peste 700 000 ouă mai mult decit se prevăzuse. In același timp, s-a realizat un beneficiu de 800 000 de lei.în aplicarea acordului global s-a ținut seama de condițiile specifice din cooperativă. Ferma avicolă are 15 hale, cu un grad diferit de mecanizare a lucrărilor și este-servită de 13 îngrijitoare și de un mecanic de întreținere. Cooperatoarele iau în primire efectivele de păsări de la vîrsta de 18 săptămîni și răspund de ele pînă la vîrsta de 77 de săptămîni.Retribuția în acord global se face în funcție de un singur element : producția de ouă realizată. Tarifele de plată la 1 000 de ouă s-au calculat în funcție de gradul de mecanizare

a lucrărilor în hale. Ferma are trei tipuri de hale. în una din hale, cu o capacitate de 7 000 păsări, operațiunile de distribuire a hranei, a- limentare cu . apă și de strin- gere a ouălor sint mecanizate în procent de sută la sută. Aici lucrează o singură cooperatoare : Ci- libeanu Maria. Pe baza devizului de lucrări, valoarea unei norme de muncă fiind de 36 de lei, s-a calculat că fondul de retribuție pentru realizarea producției planificate de 800 000 ouă este de 14 400 lei. Impăr- ținînd fondul de retribuție la producția planificată a rezultat un tarif de 18 Iei la 1 000 de ouă.în al doilea tip de hale, cu o capacitate de 3 000 păsări fiecare, ouăle sînt strînse manual,' celelalte operațiuni fiind mecanizate. Aici, fiecare îngrijitoare răspunde de circa 4 500 păsări. Volumul lucrărilor efectuate manual fiind însă mai mare, din calcul a rezultat un tarif de 22 de lei la 1 000 de ouă. Astfel, pentru cooperatoarea Dumitra Buc-

nea, Ia o producție planificată de 600 000 ouă, s-a calculat că trebuie să încaseze 13 200 de lei.în sfîrșit, în cel de-al treilea tip de hale, alimentarea cu apă se face automat, distribuirea furajelor — semiautomat, iar celelalte operațiuni se efectuează manual. Ținînd seama că volumul lucrărilor manuale este mai mare, fiecare îngrijitoare are în primire 2 400 de păsări. în acest caz, tariful de plată calculat este de 32 de lei Ia 1 000 de ouă.în timpul anului, fiecare îngrijitoare a primit lunar 800 de Iei, ca venit minim garantat. După calcularea rezultatelor finale s-au achitat și celelalte drepturi cuvenite în funcție de producțiile realizate. Retribuția pentru ouăle obținute peste plan s-a făcut tot pe baza tarifelor stabilite inițial. Astfel, pentru depășirea planului de producție cu 236 700 ouă, cooperatoarea C. Maria a încasat 4,063 lei. îngrijitoarei D. Bucnea, care a obținut o producție suplimentară de 113 180 ouă, i-au revenit 2 490 Iei. Iar J. Valica, pentru depășirea planului cu 75 630 ouă, a primit . 2 424 lei. în plus, s-a acordat o premiere între 2 000 și 2 500 de lei, ținîndu-se seama de producția de ouă realizată peste plan.
. . ) Ion TEODOR
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CASA DE CULTURA itinerante Petre CONSTANTINESCU-IAȘI:

Tn încercările repetate de a descifra rosturile și perspec
tivele activității caselor de cultură, pentru ca aceste foruri 
de educație socialistă să-și precizeze structura, mijloacele, 
modalitățile de acțiune, punctele de vedere sînt numeroase. 
Faptul se explică prin însăși diversitatea condițiilor în ca- 
re-și desfășoară ele activitatea, unele aflîndu-se în orașe cu 
mai multe instituții artistice profesioniste, altele împărțin- 
du-și între ele diferite categorii ale populației dintr-o 
localitate, altele în 
culturală etc.

— Ce este, așadar, casa 
cultură, ca așezămînt cu 
nalități precise, organic 
tegrat în peisajul social-
uman al localității pe care o 
servește și o reprezintă ?

de 
ti- 

in-

tuțiilor artistice profesioniste este, vrind-nevrînd, pasiv ; publicul casei de cultură caută să fie activ, educator și nu numai educat. Acționînd tocmai într-o asemenea direcție, am reușit să ne asigurăm un

la Pitești, la Lugoj sau la Buzău, da pildă, pentru a găsi căile cele potrivite către inima și mintea blicului. Și cu toate acestea...— Nu, nu sintem mulțumiți de . porția participării diferitelor categorii ale populației la activitatea pe care o\ desfășoară Palatul culturii din orașul nostru — spunea tovarășul Văl Dobrin. Cauzele ? Nu este la mijloc o eroare locală de concepție sau de ordin organizatoric, ci faptul că, în general, acționăm oarecum perimat. Facem foarte multe lucruri în anul ’73 ca în ’63, gîndim prea puțin în ’73 în perspectiva lui ’83.Rezul'tă de aici cel puțin două adevăruri fundamentale. Primul : majoritatea conducătorilor caselor de cultură au conștiința faptului că sînt chemați să satisfacă, in condițiile specifice orașelor lor, cerințe, aspirații,
— Un instrument de ridicare a nivelului de cunoaștere și de înțelegere al maselor la dimensiunile celei mai avansate ideologii, științe și arte contemporane (Gh. Luchescu, directorul Casei de cultură din Lugoj).— Un loc de instruire, dar și de recreere (Radu Moise, directorul Casei de cultură din Sinaia).— Un for ofensiv, eficient, de antrenare și manifestare a conștiințelor (Val Dobrin, directorul Palatului culturii din Pitești).Un factor de făurire a personalității multilaterale a constructorului societății noastre socialiste (Va- sile Bodeanu, directorul Casei de cultură din Mangalia).— Un punct de atracție și de manifestare a vocațiilor și talentelor locale (Maria Lambucă, directoarea Palatului culturii din Brașov).Avem, ai8i, conturate cîteva elemente esențiale pentru o definiție a casei de cultură, meritul lor fiind de a pune în lumină, în mod complementar, însăși rațiunea de a fi a a- cestui gen de așezămînt cultural : satisfacerea celor mai largi și diverse interese și aspirații spirituale ale publicului.De unde decurge o a doua întrebare : ce poate determina astăzi un om care are posibilitatea să folosească multiple canale de informare, instruire și delectare — radioul, televiziunea, presa, biblioteca etc. — să părăsească confortul locuinței sale și să caute casa de cultură ?— Dacă nu poartă amprenta locului concret în care se desfășoară — sublinia tovarășa Maria Lambucă — acțiunile casei de cultură nu vor face altceva decît să repete — în forme și conținuturi inevitabil inferioare — contribuții specifice altor modalități de acțiune formativ-informativă. A- ceasta, firește, nu este de natură să stîrnească ,și să satisfacă interesul publicului. Ceea ce poate oferi în plus casa de cultură, în raport cu alți factori educaționali, este să creeze publicului posibilitatea de a șe manifesta ca făuritor activ al.propriului său profil spiritual r luînd cuvîntul la , dezbateri, inițiind manifestări' proprii, alcătuind cercuri ale diferitelor înde- I letniciri și pasiuni, urcînd pe scena i deschisă formațiilor artistice de amatori, asodindu-se pentru reînvierea u- I nor tradiții locale, promovând valori | spirituale din propriile sale rlnduri etc. Publicul „mass media” și al insti- '

© „CONCURENȚA" RADIOTELEVIZIUNII, CINEMATO
GRAFULUI Șl TEATRULUI - MOTIV DE RESEMNARE SAU 
ÎNDEMN LA INIȚIATIVĂ Șl FANTEZIE ?

® PRIMA TREAPTĂ A UNEI ACTIVITĂȚI RODNICE : CU

NOAȘTEREA PUBLICULUI

O SPECTATORUL, UN COAUTOR AL ACȚIUNILOR CUL
TURAL-EDUCATIVE

public al nostru. Și totuși, la destul de multe dintre manifestări, publicul majoritar îl formează pensionarii. Urmează diferitele categorii de sala- riați între 30—50 de ani — funcționari, muncitori, lucrători din comerț — și abia la urmă tineretul.Asemenea stări de lucruri ne-au semnalat și directorii Palatului culturii din Pitești și Casei de cultură din Lugoj. Și aceasta — după cum s-a afirmat în pofida strădaniilor constante de a diyersifica activitățile instituțiilor respective. Este adevărat, la Brașov, cele 27 de cursuri ale universității cursanți, cercurile plastică, gimnastică), formațiile artistice constituie puncte de atracție pentru publicul brașovean. După cum nu pot fi minimalizate nici eforturile depuse

nevoi proprii unuî public divers, pretențios, emancipat și că aceasta este însăși condifia existenței lor. Al doilea : programul casei de cultură trebuie să aibă drept punct de plecare năzuințele și cerințele diferitelor categorii de public, acționindu-se totodată în direcția orientării și dezvoltării lor spre cerințele obiective ale societății, pînă Ia completa lor armonizare. Se vor traduce astfel în viață orientările de majoră semnificație ale Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 și ale Conferinței Naționale a partidului din 1972. Dar cunoașterea publicului este locuită încă în multe locuri cu practicarea unor relații administrativ-bi- rocratice, în sens unic : de la organizator la beneficiar. Or, problema- cheie a acestor instituții fiind problema publicului, trebuie să proiectăm activitatea lor intr-un mod dcmocra-

He, în sensul unei circulații reciproce de îdei și de opinii între beneficiar și organizator. în conceperea activității caselor de cultură trebuie să se tină seama de adevărul că principala forță educațională pe care trebuie să se sprijine in activitatea lor o constituie masele înaintate ale societății. Depășind caracterul monoton, închistat, de care mai suferă activitatea multor case de cultură, înțelegînd faptul că ele trebuie să ofere cadrul adecvat de mișcare spirituală a unui public de o mare diversitate și de o mare mobilitate, aceste instituții vor căpăta o substanță nouă, proaspătă, superioară.Cercetările psiho-sociologice, menite să stabilească ce așteaptă masele orășenești de la casele lor de cultură constituie baza științifică pentru legarea acestora de mediul uman în mijlocul căruia își desfășoară activitatea. Abia după ce vom ști ce anume trebuie să oferim, cui anume și cind, vom fi în măsură să ne ocupăm eficient de perfecționarea activității, în consens cu viața, cu realitatea. (Și din acest punct de vedere se cer evidențiate inițiativele din ultima vreme promovate in acest sens de Consiliul Culturii și Educației Socialiste). Atunci vom putea gîndi ce formații artistice este oportun să avem, ce acțiuni se vor bucura în mod sigur de public, dacă ar fi util să i se încredințeze casei de cultură rolul de coordonator al întregii activități cultural-educative de masă a orașului (așa cum sugerează tovarășa Maria Lambucă) sau dacă e necesară transformarea acestei instituții într-un complex care să reunească toate forțele culturale locale (cum propune tovarășul Gh. Luchescu). In funcție de această cunoaștere se va putea trece la modernizarea conținutului, a metodologiei și mijloacelor, precum și la specializarea activului caselor de cultură.Cunoscînd publicul înseamnă că organele culturale locale își vor crea condițiile necesare pentru a-și valorifica curajul răspunderii și curajul inițiativei, vor face din fiecare casă de cultură o instituție profund implantată în realitățile locale, vor ști să acționeze fără ezitări pentru a înălța activitatea acestui așezămînt de cultură la nivelul corespunzător cutezătorului program de educație comunistă a poporului, elaborat de partid, vor ști să acționeze concret, in consens cu cerințele modelării conștiinței omului chemat să făurească societatea socialistă multilateral dezvoltată.

Luptele petroliștilor și ceferiștilor din februarie 1933 constituie tematica principală a 4 expoziții itinerante organizate de către colectivul colecției de artă a Muzeului de istorie din Piatra Neamț. Cele peste 100 de lucrări de grafică militantă, executate de către artiști plastici locali, surprind principalele momente ale evenimentelor de acum patru decenii. După nisajul de la Piatra Neamț, patru expoziții vor poposi rîrid în principalele unități nomice și social-culturale județ, cum ar fi platforma mică Săvinești, Uzina de Roman, Fabrica de ciment caz, Casa de cultură din Neamț ș.a.

a Filarmonica „George
Enescu" (la Sala Mică a Palatu
lui) : Festival de muzică de ca
meră de Schubert susținut de pia
nistul ‘ ’
nistul 
listul 
Arte” 
Boicu
a Opera Română.: Liliacul — 19. 
e Teatrul National „I. L. Cara- 
gialec (sala Comedia) : Un fluture 
pe lampă — 20, (sala Studio) : 
Despre unele lipsuri, neajunsuri și 
deficiențe în domeniul dragostei 
— 20.
a Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 
20, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Anunțul la „Mica publicitate" 
— 20.
o Teatrul Mic : Testamentul ciine- 
Iui — 19.30.
A Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : O. Memphis ! - 
(sala Studio) : Schimbul — 
a Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Cele 12 
luni ale anului — 16.
o Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19.30. •
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus 
— 19.30.
a Circul „București" : Aprindeți 
stelele — 19,30.

DRUMUL SPRE VEST

* Nunta do piatra t VIITORUI, — 
16; 18; 20.
a Zestrea t ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20, FLA
MURA — 91 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
a Drumul spre Vest : SCALA — 
9: 11,45; 14,30; 17,30; 20,30, BUCU
REȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21.
0 Maria Stuart t SALA PALATU
LUI — 17 (seria de bilete — 4394) - 
20,15 (seria de bilete — 4395), LU 
CEAFARUL — 8,30: 11; 13,30; 16 
18,30; 21, CAPITOL — 8,45; 11 
13,30; 16; 18,30; 21, FAVORIT — 10 
12,30; 15,30; 18; 20,30.
0 Pe aripile vlntulul : PATRIA — 
10; 14,30; 19,15.
0 Anul carbonarilor t FESTIVAL 
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21,
GRIVIȚA — 9; 11,30; 15,30; 18; 
20,30.
0 Program de desene animate 
pentru copii — 9,30, Grozavul din- 
tr-a V-a B — 11,15; 14; 16; 18 
20 : DOINA.
0 Poliția mulțumește t MELO 
DIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30 
20,45, MODERN — 9; 11,15; 13,30 
16; 18,15; 20,30.
0 Războiul Iul Murphy t FERO 

1 VIAR — 8,30; 11; 13, 
) 21, GLORIA — 8,30;
t 18,30; 21.
1 c Explozia » DACIA -. ... 
( 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLACĂRA 
V 15,30; 18; 20,15.
4 0 cu mlinile curate i LUMINA
’ 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20
l PROGRESUL — 15,30; 18; 20,1.
1 0 Queimada I EXCELSIOR — 
1 11,45; 14,30; 18; 20,45, AURORA
> 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30.
i 0 Marea evadare : CENTRAL 
/ 9,15; 12,45; 16,15; 19,45, ARTA
i 15,30; 19.

e Hocus-pocus -
1 jimbo — 16,30;

damnat — 20,45 ;
\ (sala Union).
; o Domnului profesor, cu dragos 
1 te ! VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45
< 18,15; 20,30, MIORIȚA —
ț 15; 17,30; 20, TOMIS —
I 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.

0 Bariera t RAHOVA —
i 20,15.
i 0 Filiera 1 BUCEGI —
1 20,30, GIULEȘTI — 15,30; . .
1 0 Ursul Yogi : PACEA — 15,45; 18
t 0 E o poveste veche : PACEA 
1 — 20.
( 0 Lupul mărilor ; Băzbunarea :
I FERENTARI — 15,30; 19.
i 0 Căldura mlinllor tale I POPU- 
J LAR — 16; 18; 20.

ie Vara bărbaților 1 LIRA — 15,30; 
18; 20,15.

0 Mania grandorii : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.

I 0 Am încălcat legea : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15. ,

i o Capcană pentru general : DRU- 
1 MUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
I 0 Joe HUI : COTKOCENI — 15,30; 
l 18; 20,15.
ț 0 Creierul s FLOREASCA — 15,30;
1 18; 20,30.
I 0 Sfîrșltul Liubavinilor : 
i GAȘI — 15,30; 18; 20,30.
ț a Seceră vlntul sălbatic 
i MOS — 15.30; 18; 20,15.
1 0 Tora 1 Tora 1 Tora ! : MUNCA
( —16; 19.
ț O Marea hoinăreală : VITAN
1 15,30; 18; 20,15.

*

țJ

1

3 mari vedete ale ecranului : KIRK DOUGLAS,
Producție a studiourilor americane. REGIA : ANDREW V. Mc. LAGLEN. Cinemascop-color

ROBERT MITCHUM, RICHARD WIDMARK.

Pagini de iuptă

Printre manifestările care au marcat împlinirea a 80 de ani ai academicianului Petre Constantinescu-Iași se numără și apariția, în Editura , politică, a volumului intitulat „Pagini de luptă din trecut”. Decanul de vîrstă al istoricilor români a străbătut un drum bogat de viață ca savant și militant revoluționar. Deși ilustrează cu autoritate de mulți ani cimpul cercetării științifice, deși a cules frumoase satisfacții în domeniul istoriografiei ca profesor, autor a numeroase lucrări și animator al activității în acest domeniu (.academicianul Petre Constantinescu-Iași este și astăzi președintele Comitetului național al istoricilor, români) capitolul de viață căruia el îi acordă, cum e și firesc, cea mai mare importanță, este aceia de militant în rîndu- rile mișcării proletare din țara noastră.Petre Constantinescu-Iași face parte dintre acei intelectuali valoroși care s-au integrat încă din primii ani ai tinereții în mișcarea revoluționară, slujind-o cu o abnegație, consecvență și devoțiune exemplare. Culegerea ..Pagini de luptă din trecut”, înmănunchind o parte din articolele sale apărute în cursul unui sfert de- veac de acti vi ta te (1911—1936), este mărturie elocventă acest sens.Găsim scrisul său filele „României muncitoare”, prestigioasa gazetă dinaintea primului război mondial, în paginile continuatoarei sale — „Socialismul” din anii 1918—1924, ale „Luptei de clasă”, „lașului socialist”, în organele de preșă militante „Clopotul”, „Cuvîntul liber”, „Cuvîntul nou”, în organele de presă democratice „Facla”, „Dimineața”, „Adevărul” etc. _ Intr-unui din articolele "cuprinse'" 'ffî'T'culdgbre, autorul ni se destăi- nuie : „Din „turnul de fildeș” (e vorba de ' preocupările sale științifice n.r.), n-am, jn.ee- ’ tat o -clipă a privi spre orizonturile întinse, unde simțeam mulțimile agitîndu-se în frămîntări de zi la zi sau de perspective largi. „Socialul” l-am simțit mereu în mine, l-am trăit cu intensitate și l-am exteriorizat în articole...”Culegerea pune. în- tr-adevăr, în evidență o conștiință care vibrează viu și acut la chemările și obiectivele de luptă stabilite de partidul comunist, la problemele puse de viață, de istorie, la or-

dinea zilei, cad. Petre nescu-Iași e limpede și stăpinit ; nu cultivă nici ardența siei, nici năvalnică și simțirii, poia cuvîntului pănit, țintind spre claritate senină și armonie, simțim fermitatea convingerii și intransigența atitudinii militante. „Am fost și sînt partizanul socialismului intransigent...”, își exprima el profesiunea de credință într-un articol publicat in 1921 in „Lupta de clasă”. Este reliefată aci trăsătura caracteristică pentru spiritul și conținutul tuturor textelor înmănuncheate în culegere.Tematica articolelor se conexează celor mai diverse probleme' care au frămîntat mișcarea noastră muncitorească de-a lungul unui pătrar de veac. Alături de articole consacrate problemelor organizatorice ale muncitorești în perioada avîntului revoluționar 1918—1921, luptelor electorale, vieții politice din România, menirii sociale a intelectualității, Petre Constantinescu-Iași stăruia cu pasiune pentru propagarea largă a învățăturii marxiste, pentru formarea conștiinței revoluționare a muncitorilor. Există in economia culegerii prezentări interesante pentru uzul unor cercuri largi ale opiniei publice privind diverse aspecte ale gindirii lui Marx și Engels, după cum altele înfățișează istoricul zilei de 1 Mai, importanța istorică a Comunei din Paris etc. în coloanele „Socialismului” se impun atenției documentarele articole ale lui P. Constantinescu-Iași consacrate condiției economice, sociale și politice a țărănimii noastre.Culegerea vădește o bună cunoaștere a mișcării muncitorești șl comuniste ’ internaționale ; autorul expune in mod avizat, cu o mare putere de concentrare și de evidențiere a. caracteristicilor dominante, diverse momente nodale ale mișcării revoluționare din Germania, Franța, Anglia. Italia, Austria. Un loc deosebit a a- cordat P. Conștanti- nescu-Iași în activitatea sa publicistică propagării și înfăptuirii liniei politice consec- ■' vente a P.C.R., de prietenie și solidaritate internaționalistă cu U.R.S.S.; mărturie sint studiile și articolele consacrate descifrării sensurilor Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, popularizării

succeselor însufleți- toare dobîndite de poporul sovietic în opera de construire a socialismului, dezvoltării u- nor relații de prieteniemânia și Uniunea Sovietică. De asemenea, culegerea ne apropie de preocupările unuia dintre talentații popularizatori ai ideilor leniniste în perioada interbelică.Un relief aparte capătă în filele culegerii perioada luptei antifasciste desfășurate de P.C.R. în fruntea forțelor democratice; cercetarea problemelor Frontului popular, a creării unor organizații de masă conduse de partidul comunist — îndeosebi Comitetul național antifascist. (1933), Blocul Democratic, „Amicii U.R.S.S.” (1934) — găsește piese de referință in articolele lui P. Constantinescu-Iași, care desfășoară în acei ani o intensă activitate în țară și pe. plan internațional ca membru al Comitetului- 'internațional antirăzboinic (1933), precum și în Comitetul executiv al Internațio- •nalei muncitorilor din invățămînt.Scrisul lui P. Constantinescu-Iași, pus în slujba idealurilor și politicii partidului comunist, a intereselor fundamentale ale maselor muncitoare, a găsit cel mai înalt semn de prețuire în cuvintele rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul aniversării a opt decenii de viață a istoricului și militantului : „...te numeriprintre acei intelectuali care, alăturindu-se mișcării revoluționare a clasei muncitoare, ai continuat tot timpul să militezi pentru realizarea năzuințelor de eliberare socială și națională ale poporului român. pentru făurirea societății socialiste... Consider că este un lucru bun să stringi lucrările din toată a- ceastă perioadă de 62 .de ani, pentru a le.edita, punînd în felul a- cesta Ia îndemîna tineretului^ a partidului, a mișcării revoluționare această ' experiență și activitate care este un bun al mișcării noastre, al partidului”.„Pagini de luptă din trecut” depășesc ca semnificație prezență a resante și culegeri deCimpul publicisticii; ea este încărcată de mesajul profund pe care-1 transmite activitatea unuia dintre cei mai vechi militanți ai partidului nostru.
Damlan 
HUREZEANU

In procesul de dezvoltare al producției naționale de filme, Nunta de piatră ocupă un loc aparte, atit ca inițiativă, cit și ca rezultat cultural și artistic. în spiritul indicațiilor conducerii de partid cu privire la educarea și formarea cadrelor tinere de cineaști, la necesara lor ucenicie profesională, cinematografia a protpus și a încredințat proaspeților absolvenți ai I.A.T.C., Dan Pița și Mircea Veroiu, adaptarea cinematografică a schițelor Fefeleaga și La o nuntă în care ton Agârbiceanu evocă viața unor „umiliți și obidiți” din munții Apuseni, dintr-o epocă definitiv revolută, aceea a exploatării săracilor de către cei bogați. Era vorba, așadar, de un fel de supra-examen in producție, prin care tinerii noștri regizori — l-aș adăuga, în ideea de „echipă”, și pe operatorul Iosif Demian — erau chemați să-și ateste capacitatea de a construi un film narativ, cu un precis conținut de idei și ou o anumită indicație stilistică, expresivă, inclusă în textul literar. (Intre timp, cei trei — împreună cu telți colegi de promoție — oferiseră un exemplu de înalt civism prin documentarul Apa ca un bivol negru, premiat recent la „micul Cannes”).Sarcina celor doi regizori a fost de a asigura „trecerea” conținutului de idei, a motivelor, a situațiilor, a replicilor (atîtea cite sint) din proza scurtă a lui Agârbiceanu intr-o operă filmică. O asemenea trecere, traducere sau transpunere — se știe — nu poate să se rezume la o simplă ilustrare in imagini audio-vizuale, ci trebuie să fie o recreare a lumii văzute și simțite de autorul literar, cu schimbarea inevitabilă, necesară, a timpului (durata) și a ritmurilor specifice. Agârbiceanu povestește Fefeleaga la prezentul istoric ; res- pectind legile cinematografului, Veroiu o repovestește la prezentul indicativ. Această diferență duce, printre altele, la o dilatare a timpului acțiunii. Un singur adverb, încet de exemplu, dobîndește o valoare nouă în film. „Apoi, cu coșărcile pline, pornesc amindoi, încet, la deal”, scrie prozatorul, care, imediat după aceea, pe o singură jumătate de pagină înfățișează întreg drumul Fefeleagăi de la „baia de piatră” pînă in sat. Dimpotrivă, în film, acest parcurs — acoperit intr-un ritm .intr-adevăr lent — se prelungește firesc în secvențe ample, izbutind să redea astfel însuși ritmul existenței de nesfirșită trudă și obidă al femeii.Agârbiceanu folosește, fără excepție, planuri apropiate: eroina e ți-

nută mereu în cimpul imediat al privirii naratorului și implicat al cititorului. Regizorul, cu o bună intuiție cinematografică, introduce și planuri îndepărtate, panoramice^ care — pe lingă faptul că asigură o rnai pregnantă și mai cuprinzătoare descriere a mediului — oferă și avantajul unei priviri, ca să zicem așa, generale, de ansamblu, asupra destinului eroinei, în același timp, prin aceste „zboruri" detașate ale aparatului de filmat, cineastul strecoară sugestia unei posibile colorări a schiței în proză a lui Agârbiceanu cu tonuri baladă,

In orice caz, vigoarea și litatea. riguroasa economie loace expresive ce par să caracterizeze incă de pe acum capacitatea de a face film a tânărului nostru r.egi- zor, vor avea de câștigat, în viitor, printr-o tot atît de severă și organică aplecare asupra lumii interioare a personajelor. Obținînd o astfel de sinteză, cineastul va putea să depășească „exercițiul stilistic" și să adauge autenticului său simț cinematografic prețiosul dar de a scruta și interpreta mișcările profunde ale vieții și ale sufletului uman, dînd,

NUNTA

subliniată de cântecul elegiac în maniera Măriei Tănase.Ceea ce nu a făcut Mircea Veroiu — dar nici nu i se putea cere neapărat de la primul film — .e analizarea mai profundă a caracterului ■ Fefeleagăi, mai ales că a avut in Leopoldina Bălănuță o tragediană cu resurse ieșite din comun. Regizorul s-a limitat’ la definirea strictă a resemnării personajului, dar in schiță această resemnare e mai bogată, mai polemică, uneori ironică. O asemenea nuanță — sau altele, găsite de regizor, pentru că arta filmului acordă această libertate — s-ar fi cuvenit să fie exploatată și subliniată, spre a adinei cu finețe figura umană a eroinei care, tocmai pentru că nu e expansivă, se cerea îmbogățită, în mod implicit, dinăuntru in afară. Vreau să spun că dacă Veroiu a excelat in redarea obiectivă a universului Fefeleagăi. văzut dintr-un punct de observație exterior, n-a insistat suficient asupra vieții lăuntrice a personajului, o viață ce-i drept ferecată in însingurări și tăceri.

firește, prioritate existenței contemporanilor, valorificindu-și talentul în opere mai întinse și mai semnificative ca mesaj social și uman.Dacă „invenția", imaginarea de e- lemente și situații noi l’ață de originalul literar, e foarte limitată în filmul lui Veroiu — pentru Nunta de piatră, Dan Pița a simțit nevoia unei contribuții mai importante la însăși structurarea narațiunii cinematografice. Drumul „ceterașului" spre locul nunții, de pildă, alăturarea „dezertorului", ca și anumite adaosuri de culoare folclorică la petrecerea propriu- zisă, ii aparțin. La Veroiu, încorporarea personajelor în peisaj, in mediu, se face pînă la amalgamare — lucrurile beneficiind de aceeași tratare ca și personajele, și invers ; la Pița, în schimb, figurile umane do- bindesc mai mult relief, există la el căutarea unei caracterizări, a unei definiri tipologice chiar și în ceea ce privește personajele surprinse doar fugitiv, episodic. Evident, și schița aleasă i-a fost de ajutor în acest sens, deși numai ca impuls, ca pri-

mă sugestie. Ceea ce la Veroiu e esențial, liniar, relativ rigid și rece, la Pița devine mai suculent, mai ramificat, mai mișcat și mai cald. Ceea ce nu înseamnă că Pița n-ar fi și el măsurat și pertinent, dovadă că, bunăoară, a rezistat cu succes tentației „pitorescului" facil, ajuns în pragul parodiei. Dar și Pița ne rămi- ne încă dator cu anumite accente (dramatice) : conflictul ceteraș-mire- mireasă ar fi cerut, poate — iarăși dincolo de datele rudimentare ale schiței — o tratare mai energică, mai profundă, și tot prin procedee implicite. Adică prin apropieri subtile de lumea interioară a protagoniștilor și, bineînțeles, prin mijloace specific cinematografice.Dar asemenea observații depășesc cu mult pretențiile emise în raport cu care tinerii invitați să-1 succes.E limpede ciștiguri un operatorul Iosif Demdan, cu deosebita lui sensibilitate pentru locurile și figurile filmate, pentru încadrarea lor expresivă, pentru plasticitatea peisajului, dar și a chipurilor umane. Secvențe antologice — ca drumurile Fefeleagăi, ca momentul șteampuri- lor în mișcare, ca procesiunea nupțială, ca scena balului de la nuntă etc. — se datorează in largă măsură și contribuției atente a operatorului. (Inutile, în schimb, prin adăugarea neorganică mi s-au părut scenele, cu fanfara din piața târgului).Nunta de piatră — operă unitară, cele două scheciuri avind o anumită continuitate de motive și de ambianță — nu este un film spectaculos. Nu există in el momente trepidante, lovituri de teatru, răsturnări uluitoare de situații și așa mai departe. Nici nu puteau să existe, de £a.pt, avind in vedere punctul de plecare oferit de schițele lui Agârbiceanu. E un film care cere, o anumită disponibilitate meditativă, o anumită „răbdare" și o anumită sensibilitate. Cred că publicului nostru nu-i lipsesc asemenea calități. Poate că ar fi oportună lectura schițelor originale înainte de a se vedea filmul : se vor înțelege astfel mai repede, mai ușor, noblețea și simțul artistic cu care acești tineri cineaști s-au angajat în vitalizarea cinematografică a operei unui scriitor de statura lui Agârbiceanu.

9,00 Teleșcoală. Biologie (anul III 
liceu). Fiziologia analizatori
lor. Colaboratori : dr. Alexan
dru Gheorghiu și prof. Geor- 
geta Chiochiu. Redactor Do
rina Onicel. (Televiziune șco
lară integrată — ciclu reali
zat cu concursul Institutului 
de științe pedagogice).

9.20 Limba română (clasa a 
VIII-a). Elemente de relație 
la nivelul propoziției și al 
frazei (II). Prezintă conf. 
univ. dr. Ion Diaconescu. 
Istorie — Monumente brinco- 
venești. 
O Telex. 
Publicitate. 
Avanpremieră. 
Teleenciclopedla.
Muzică populară cu Floarea 
Tănăsescu, Tudor și Petre 
Pană — vioară.
Teleclnemahsca pentru copii : 
„Ioana în atac”. O producție 
a studiourilor cinematografi
ce cehoslovace. Regia : Jo
seph Pinkova. Cu : Eva Jar- 
kova și Viastimil Vildicka. 
Distins cu Marele Premiu 
..Leul de aur" — Veneția 1963. 
Dans și muzică de pretutin
deni. Program muzical ' din 
R.P. Polonă.
52 de inițiative în 
tămîni. , 
Telejurnal.

Stat. Invitatul emisiunii, prof, 
univ. Ovidiu Trăsnea © Ști
ință. De la tam-tam la sate
liții de telecomunicații. Co
mentează ing. Dumitru Cucu.

19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal o Cincinalul înain

te de termen — cauză a în
tregului popor.

20,00 Melodia săptămînii. Cincina
lul în patru ani și jumătate 
de H. Mălineanu, pe versuri 
de H. Negrin.

20,03 Reflector.
20.20 Seară de teatru : , .Viața ce 

ți-am dat" de Luigi Piran
dello. în-românește de Florin 
Cliirițescu. Adaptare pentru 
TV. de Sorana Coroamă. în 
distribuție : Dina Cocea. Olga 
Tudorache, Doina Tuțescu, 
Elena Amaria, Ica Matacbe, 
Violeta Andrei, Dan Nuțu, 
Andrei Codarcea, Const. Di- 
nescu, Costel Constantin. Sce
nografia : Vasile 
ilustrația- muzicală 
Ionescu ; regia artistică : 
rana Coroamă. 
Poșta TV. Prezintă N. 
pescu și V. Crăciun.
24 de ore A Contraste în lu
mea capitalului.
Gala maeștrilor. în studiouri
le noastre baritonul italian 
Giuseppe Taddei. Celebrul in
terpret va apărea în cîteva 
din rolurile sale preferate din 
operele „Nunta lui Figaro", 
„Don Juan",. „Paiațe". ..Tos- 
ca", „Andreea Chenier", 
„Gianni Schicchi".

52 de săp-

pentru lu- 
agricultură 

_ . .. îngrijirea
vacilor de lapte. Organizarea 
fermelor specializate și apli
carea acordului global.

15,00 — 16,00 Lecții TV. 
crătorii din 
a Creșterea și

Curs de limba rusă. Lecția 
a 39-a.
o Telex.
Steaua polară. Emisiune de 
orientare școlară și profesio
nală. Cum ne putem califica 
la locul de muncă in meserii
le de strungar, frezor și ra- 
botor 1 Cum putem deveni 
mecanici de locomotivă ? Cum 
ne putem califica muncitori 
electroniști 7
Imagini din Noua Zeelandă. 
Universitatea TV. o Istoria 
civilizațiilor. Roma republi
cană. Invitatul emisiunii — 
acad. Emil Condurachi. Re
dactorul rubricii — Paula 
Zah a Dicționar politic

Azi dimineață, 
Politehnică, în 
de examene.
Teletonomat — 
cererea dv.
Roadele unui
Transmisie de la Grupul șco
lar „23 August", unde se ex
perimentează organizarea în- 
vățămîntului după principiul 
patru ore producție, patru ore 
studiu.
Ce ne puteți spune despre... 
„Condițiile navetei”. Răspund 
reprezentanți ai transporturi
lor.
De la „Ateneul Tineretului" 
la „Ateneul Român" — cintă 
pianista Carmen Frățilă.
Dialog între generații — tn- 
tilnire cu Virgil Gândea.
Semn de întrebare — rubrică 
de probleme distractive.
Trei melodii formația
„Cronos".



SCINTEIA — marți 6 februarie 1973 PAGINA 5
UI

Tovarășului GUSTAV HUSAR
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia

PRAGAîn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu personal, vă adresez dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist din.Cehoslovacia sincere condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Vaclav Svoboda, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia.Vă rugăm să transmiteți familiei îndoliate sentimentele noastre de profundă compasiune.
NICOLAE CEAUSESCU

Secretar general
al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIîn momentul în care Excelența Voastră își sărbătorește cea de-a 55-a aniversare, îmi este plăcuț ca, în numele poporului și.al guvernului Voltei Superioare, precum și în numele meu personal, să vă adresez cele mai bune urări de sănătate, fericire șl prosperitate.Vă transmitem, de asemenea, urări sincere pentru înflorirea deplină a relațiilor româno-volteze, în. interesul popoarelor noastre și al păcii universale.Cu cea mai înaltă considerație,
General SANGOULE LAMIZANA

Președintele Republicii
Volta Superioară

Excelenței Sale Domnului
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTICu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității din București, confirmare a valoroasei dumneavoastră contribuții în promovarea științelor umane aplicate, primiți sincere, calde felicitări și urări de sănătate pentru continuarea afirmării științei și culturii neamului nostru.
Prof. dr. jurist

IOSIF CONSTANTIN DRĂGAN
.»• Președintele Federației

Internaționale de Marketing

Cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la încheierea primului

Tratat de prietenie româno-sovietic

Cronica zilei
KEKSS3S889KSSS3

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A NOII ZEELANDE

Cocteil oferit de ambasadorul U.R.S.S.Cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la semnarea Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, V. I. Drozdenko, a oferit luni după-amiază un cocteil în saloanele ambasadei.Au participat tovarășii Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului

de Miniștri, ministrul comerțului interior, 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- lescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, vicepreședinte al Consiliului General A.R.L.U.S., George Macovescu, ministrul afacerilor externe, șefi de se-cție la C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., miniștri, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești.(Agerpres)

La invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, luni seara a sosit în Capitală o delegație a Consiliului Național al Frontului Național din R.D, Germană, condusă de Berta Langer, membru al prezidiului și secretariatului consiliului.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, de activiști ai Consiliului, precum și de reprezentanți ai Ambasadei R.D. Germane la București.(Agerpres)
vremea

Excelenței Sale Domnului NORMAN KIRR
Prim-ministru al Noii Zeelande WELLINGTONîn numele guvernului și poporului român și al meu personal, am deosebita plăcere să vă transmit cu prilejul zilei naționale a țării dv. cele mai sincere felicitări și urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului neozeelandez.îmi exprim convingerea că în viitor relațiile româno-neozeelandeze vor cunoaște o continuă dezvoltare în interesul celor două popoare, al păcii și colaborării internaționale.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Sosirea în Capitală 
a tovarășului Vaclav HulaLuni a sosit la București Vaclav Hula, vicepreședinte al guvernului R. S. Cehoslovace, președinte al Comisiei de Stat a Planificării, care va purta convorbiri în legătură cu dezvoltarea în continuare a colaborării economice româno-cehoslovace.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Manea

Mănescu, vicepreședinta al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării, de membri ai conducerii C.S.P.Au fost de fată Miroslav Sulele, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

Ieri în țară : Vremea a fost caldă, cu 
cerul variabil, mai mult senin în Olte- 
nia, Muntenia și în nordul Moldovei. Pe 
alocuri, în Muntenia, în Crișana, Banat 
și zona de munte s-au semnalat ceată 
și chiciură. A nins slab în masivul Bu- 
cegi. iar izolat în Maramureș a burnițat. 
Vintul a suflat slab pînă la potrivit, 
prezentînd intensificări locale în zona 
de munte, unde a viscolit zăpada. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila între 
minus 1 grad la Ocna Șugatag și plus 
8 grade la Rîmnicu-Vîlcea, Polovraci și 
Curtea de Argeș.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 
și 9 februarie. în țară : Vreme relativ 
caldă. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros în nordul țării, unde se vor sem
nala burnițe și ploi slabe locale. Vîntul 
va sufla, în general, slab. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între minus 
8 și plus 2 grade, iar makimele între 
2 și 12 grade. Ceață, dimineața și seara, 
în București : Vremea va fi relativ cal
dă. Cerul variabil. Vînt în general slab, 
iar temperatura ușor variabilă.

0 delegație de activiști ai P. C.R. 
a plecat la PragaO delegație de activiști a Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Gheorghe Tănase, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Vaslui al P.C.R., a plecat luni la Praga, unde, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, va face o vizită de schimb de experiență in această țară.La aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășii Petre Du

minică, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție Ia C.C. al P.C.R,. Nicolae Spinu, adjunct de șef de secție la Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, de activiști de partid.Erau de față membri ai Ambasadei R. S. Cehoslovace la București. (Agerpres)

PRONOEXPRESCiștigurile concursului nr. 5 din 31 ianuarie 1973 :Extragerea I: Cat. 2 : 1 variantă (25%) a 28 417 lei și 4 variante (10%) a cite 11 367 lei ; Cat. 3 : 15,35 a 4 813 lei ; Cat. 4 : 61,25 a 1 206 lei ; Cat. 5 : 139,05 a 531 lei ; Cat. 6 :4 976.10 a 40 lei.REPORT CATEGORIA I ; 1 314 046 lei.Extragerea a Il-a : Cat. A : 1 variantă (10%) a 100 000 lei ; Cat. B : 6.40 variante a 14 132 lei ; Cat. C : 44.70 a 2 023 lei ; Cat. D : 1 835,85 a 60 lei-; Cat. E : 142,75 a 200 lei ; Cat. F : 3 233,50 a 40 lei.REPORT . CATEGORIA A : 433 169 lei.
BUDAPESTA

revista :

PROBLEME ALE PĂCII

Șl SOCIALISMULUI"

nr. 12/1972
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

HUNEDOARA

Tovarășului JENO FOCK
Președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar

în Editura politică a apărut

ȘAH

a J. O. de iarnădin nou gazdă

de terminarea cadrul „Festi-

• SPORT » SPpRT/e ^RT • SQT •

Perla Tirolului"

Aflînd cu adîncă durere despre gravul accident de circulație care a avut loc în după-amiaza- zilei de 30 ianuarie 1973, în apropierea localității Kecskemet, vă rog să primiți. în numele Consiliului de Miniștri ai Republicii Socialiste România și al meu personal, cele mai sincere condoleanțe, precum și întreaga noastră. compasiune pentru familiile îndoliate.

Comentind desemnarea orașului austriac Innsbruck ca gazdă a viitoarei „Olimpiade albe", corespondenții de presă prezenți Ia Lausanne subliniază că alegerea cunoscutei stațiuni de sporturi de iarnă din Tirol nu face decit să confirme , pronosticurile. Posedind instalații complete, pîrtii excelente pentru probele schi alpin, Innsbruckul pornea, la început, favorit in competiția eu celelalte candidate : Tampere (Finlanda), Lake Placid (S.U.A.) și regiunea Mont Blanc cu centrul la Chamonix. Comisia executivă a C.I.O., se arată in comentarii, a vrut, desigur, să aibă siguranța că Jocurile de iarnă din 1976 se vor putea desfășura în cele mai bune condiții, în momentul cînd orașul american Denver, ales inițial de C.I.O.. a renunțat să organizeze Olimpiada, Innsbruckul („Perla Tlrolului" — 116 000 locuitori) și-a pregătit candidatura în mod amănunțit. Desigur, re-

de de

giunea Mont .Blanc prezenta, la rin- dui său, un proiect atrăgător in ceea ce privește probele de schi, dar nu poseda pirtii de bob și săniuțe și. in dosarul său. nu era prevăzută construirea tradiționalului saț olimpic. Parvenită în ultimul moment, candidatura stațiunii de sporturi de iarnă americane Lake Placid se paie că nu era în conformitate cu regulile de procedură in vigoare. în timp ce orașul finlandez Tampere nu putea asigura disputarea probelor alpine (ce urmau să fie organizate intr-o stațiune suedeză).Cu prilejul unei conferințe do presă, primarul orașului Innsbruck, Alois Lugger, a declarat : „Dispunem de un buget care să poată face față cheltuielilor. Vom construi o nouă anexă la satul olimpic. Este o mare onoare ca țara noastră să organizeze pentru a doua oară Olimpiada albă".

ELISABETA POLIHRONIADE 
ÎNTRE FRUNTAȘELE 

FESTIVALULUI OLANDEZCu o rundă înainte turneului^ feminin din valului șahist olandez", în clasament conduce Maria Ivanka (Ungaria) cu 12 puncte, urmată de Elisabeta Polihroniade (România), Katia Jovanovic! (Iugoslavia), Hardston (Anglia) cu cite 11,5 puncte, Lakmann (R.F. a Germaniei) 11 puncte, Jivkovici (Iugoslavia), 10,5 puncte (1) ; Margareta Teodorescu (România), Radzikowska (Polonia), 9,5 puncte, Vreeken (Olanda) 9 puncte (1) etc. în runda a 16-a Polihroniade a remizat cu Katia Jovanovici, iar Teodorescu a invins-o pe Kattinger.După cum se știe, acest concurs contează și ca turneu zonal pentru campionatul mondial. Primele trei clasate vor primi dreptul de a participa la turneul interzonal.
A

In citeva rînduri• TENIS. — Australianul Rod Laver a ciștigat turneul internațional de la Richmond (S.U.A.). în finală, l-a Întrecut cu 6—3, 6—4 pe Roy Emerson (Australia). In finala probei de dublu masculin s-au in- tilnit două perechi australiene : Laver, Emerson—Dibley, Addison 3—6, 6—3. 6—4.'• BASCHET. — în cadrul turneului internațional masculin de baschet de la Luxemburg (cu jucători sub 23 de ani) s-au întilnit selecționatele Austriei și R. F. a

Germaniei. Baschetbaliștii vest-ger- mani au obținut victoria cu scorul de 78—74 (44—40).• FOTBAL. — Peste 10 000 de spectatori au urmărit in orașul Medellin cel de-al doilea joc pe care selecționata de fotbal a R. D. Germane l-a susținut de la sosirea sa în Columbia. Fotbaliștii oaspeți au învins cu 3—0 (1—0) echipaAtletico Nacional. în primul joc al turneului, echipa ' R. D. Germane a învins cu 3—1 formația Atletico Junior din Barranquilla.

o ATLETISM. — Cu prilejul concursului de atletism pe teren acoperit (pentru Cupa U.R.S.S.), desfășurat in orașul Donețk. au fost înregistrate citeva rezultate valoroase. Astfel, în proba de săritură în lungime, Valeri Podlujnii, un atlet în vîrstă de 20 de ani, a bilit cu 8,05 m cea mai bună formanță mondială a sezonului, gheni Mazepa a înregistrat ceabună performanță europeană a sezonului la 110 m garduri : 13”9/10.
tînăr sta- per- Ev- mai

CURIER JUDEȚEAN
Corespondenții „Scînteii** transmit.

Locuințe pentru 
mineriIn prezent, pentru harnicii mineri din Valea Jiului se află in diferite stadii de construcție blocuri noi cu peste 400 aparta-. mente. La Lupeni se află în stadiu final de execuție un bloc de 119 garsoniere. O bună parte din cele peste 1 300 apartamente care se vor construi în 1973 în Valea Jiului vor fi puse la dispoziția minerilor și a familiilor acestora încă în primul semestru al anului.

aceste plante. Anul trecut au fost plantate 20 hectare, iar In această primăvară plantația va cisește la 100 hectare. De aici se vor furniza butași și rizomi pentru extinderea culturii acestor _. ptante.aromati.ee, mai..ales. in: L comunele de munte, crcindu-si? locuitorilor de 'aici posibilitatea' obținerii de importante venituri bănești. în fabrică se montează în prezent o instalație pentru extragerea din frunze a uleiurilor eterice de mentă și lavandă, care se folosesc în industriile alimentară, farmaceutică și de cosmetice.
o instalație pentru

CONSTANȚA

Consiliul 
de onoare"In municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost înființat un „Consiliu de onoare" care cuprinde reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, ingineri, medici, profesori, juriști. El își propune să prevină și să pună în discuție aspecte ale Indisciplinei și încălcării normelor de conviețuire socială săvîrsite de unii cetățeni ai municipiului.

„Avfrom" *La Constanța a fost înființată asociația județeană a crescătorilor da păsări și animale mici — „AVIROM". Pornind de la posi- , bilitățile existente pe plan local, membrii asociației își propun să coordoneze preocupările localnicilor, îndeosebi ale tineretului, pentru creșterea păsărilor ornamentale și animalelor de casă, pentru îmbunătățirea raselor de păsări de curte, iepuri și alte animale de blană, pentru valorificarea superioară a acestora.

Cooperare 
fructuoasaFabrica „Chimica" din Mără- șești și cooperativa agricolă din localitate au hotărît să organizeze un centru pentru cultura mentei și lavandei in scopul valorificării superioare a uleiurilor eterice care se extrag din

BRAȘOV

Arhivă de artă 
popularăPentru păstrarea In bune condiții a unor fotografii și manuscrise ale' creatorilor și purtătorilor de folclor, înregistrări muzicale, filme documentare și altele, Centrul județean de îndrumare a creației populare șl a mișcării artistice de masă din Brașov a pus bazele unei arhive de artă populară. Exponatele a- flate aici vor putea fi studiate de toți cei interesați — critici de artă, muzicologi, interpreți de muzică populară.

LOTERIA 
ÎN OBIECTEDuminică, ,11 februarie 1973, va avea loc tragerea Loteria in obiecte, organizată de Administrația de Stat Loto-Pronosport, Ia care se vor acorda in număr nelimitat premii constind din : autoturisme „Dacia 1 300", ctști- guri în obiecte în valoare de 20 000 lei, 10 000 lei, 5 000 lei etc., participanții puțind să-și aleagă singuri obiectele, in limita sumei ciștigate și conform listelor afișate. Pentru atribuirea premiilor vor fi efectuate 17 extrageri separate.Astăzi, 6 februarie, se mai pot procura bilete pentru loteria in obiecte prin unitățile comerțului de stat, iar prin unitățile Loto- Pronosport se continuă vînzareă lor pînă in ziua de 7 februarie inclusiv. Fiecare bilet poate obține ciștiguri cumulate. Deci, mai multe bilete — mai multe șanse de cîștig.

(Urmare din pag. I)

— In ce măsură benefi
ciară cadrele din rețeaua 
de asistență de cele mai noi 
date obținute, in cercetare și 
învățământ ?— în institutele de cercetare ale Academiei de Științe Medicale și ale Ministerului Sănătății se desfășoară o intensă activitate de reciclare. La cursurile, stagiile și instructajele organizate în institutele Academiei de Științe Medicale participă — pe lingă cercetători din unitățile proprii — și cadre din invățămint, medici si personal de alte specialități din rețea. Pe asemenea, in institutele noastre de cercetare îsi pregătesc lucrările de doctorat, în afară de tineri cercetători, cadre din invățămint și din rețeaua de asistență medico-sanitară, acestea beneficiind atit de experiența personalului de cercetare, cit și de baza materială a unităților respective.

— Ce preocupări noi ale 
cercetării se concretizează 
pe linia asistenței tehnico- 
științifice și metodologice ?— în general, cercetătorii acordă rețelși de asistență curativo-profilactice un sprijin eficient prin :

tacuzino" și Institutul de virusologie „Șt. S. Nico- lau"), supravegherea teritorială a principalelor probleme de igienă realizată de institutele de profil pe teritorii arondate și diverse alte acțiuni de sănătate publică.

rativă din teren. în ace’st sens, vom aminti, de exemplu, medicamentele citosta- tice care se realizează în institutele oncologice din București și Cluj, produsele biologice din institutul „Dr. I. Cantacuzino" și Centrul de hematologie etc.
PE CALEA INTEGRĂRII CERCETĂRII

' CU INVĂȚĂMÎNTUL Șl ASISTENȚA MEDICALĂ
materiale metodologice, studii, cursuri, tehnici, a- nalize specializate, avize, expertize, deplasări de cercetători pentru instructaje și îndrumarea unor acțiuni profilactice (oum a fost a- ceaa in prevenirea holerei in țara noastră), aițiuni de supraveghere a bolilor in- fecțioase (pe care le realizează Institutul de microbiologic. parazitologie și e- pidemiologie „Dr. I. Can

in institutele de cercetare se realizează și perfecționează metodologii de diagnostic și tratament, care se generalizează în rețea și devin cunoscute prin colaborarea cu uniunea societăților de științe medicale și prin activitatea didactică. în aceste institute se realizează aparatură și substanțe cu acțiune terapeutică, preluate apoi în activitatea preventivă sau cu-

— Se vorbește tot mai 
des despre microproducția 
institutelor de cercetări. Ce 
ne puteți spune in legătură 
cu aceasta ?— Este de subliniat că în unele institute s-a dezvoltat o activitate de mi- croproducție, prin care se acoperă unele nevoi urgente din domeniile medicale respective. în acest sens, este de menționat stația-

pilot a Institutului oncolo- gic-București. Preocupări asemănătoare există și la Institutul de virusologie și Institutul de medicină internă, Centrul de hematologie, institutul „Dr. I. Cantacuzino" (care asigură, prin producția de seruri și vaccinuri, atit nevoile interne cit și disponibilități pentru export). Aceasță activitate de microproduc- ție sau în stații-pilot constituie expresia cea mai concretă a unei valorificări efective a rezultatelor cercetărilor desfășurate in u- nitățile respective.Rezultatele obținute pină tn prezent dovedesc justețea și efectul pozitiv al o- rientărilor date de conducerea partidului, obligin- du-ne in același timp, dată fiind tradiția școlii medicale române, să perseverăm pe această cale, prin- tr-o coordonare din ce în ce mai fructuoasă a eforturilor cadrelor din unitățile de cercetare, invăță- mînt și de asistență.

Astăzi, Noua Zeelan- 
dă, statul insular din 
Pacific (suprafața: 
270 000 kmp, populația: 
2,8 milioane locuitori,, 
își sărbătorește ziua 
națională. Pină nu de 
mult, această țară era 
cunoscută ca „depozi
tul numărul 1 de ma
terii prime agroali- 
mentare" pentru piața 
britanică. „Scoția de 
la antipozi" deține și 
astăzi recordul absolut 
in ce privește produc
ția de unt și carne, si- 
tuindu-se pe locul al 
doilea în lume, după 
Australia, la exportul 
de lină. Specializarea 
aproape exclusivă in 
produse agroalimen- 
tare a determinat un 
șir de inconveniente 
din ce în ce mai evi
dente, pe măsură ce 
perspectiva aderării 
Marii Britanii la Piața 
comună devenea mai 
apropiată — restrînge- 
rea marcată a cererii 
britanice amenințind 
să creeze mari dispo
nibilități, fără posibi
litate imediată de des
facere. Tocmai această 
perspectivă a determi
nat un proces de re- 
orientare a opțiunilor 
tradiționale, îndreptat, 
pe de o parte, spre 
diversificarea econo
miei, iar pe de alta, 
spre găsirea de nbi 
debușeuri.

Ca urmare a inten
sificării prospecțiuni
lor geologice au fost 
descoperite importante 
zăcăminte de fier, 
bauxită, sulf, mangan, 
uraniu, cărbune. Pe 
baza acestor descope
riri s-a și trecut la

construirea uzinei de 
fontă și oțel de la 
Glenbrook, a uzinei de 
prelucrare a gâzelor 
naturale de la Kapuni, 
a complexului indus
trial al aluminiului de 
la Invercargill. Con
tribuind la o mai bună 
echilibrare a structuri
lor economice, aceste 
obiective, la' care se 
adaugă fabricile textile 
recent date in folosin
ță, constituie, in ace
lași timp, supape de 
siguranță pentru exce
dentul de mină de lu
cru provenită din agri
cultură. In ceea ce pri
vește al doilea dezide
rat — găsirea de noi 
piețe de desfacere — 
și aici s-'au înregistrat 
progrese. In afara unor 
piețe occidentale sau 
din lumea a treia, 
deosebit de favora
bile sint posibilită
țile stabilirii unor 
relații economice du
rabile cu țările socia
liste. Redefinirea op
țiunilor economice a 
mers mină în mină cu 
conturarea unor noi 
direcții de activitate pe 
planul vieții politice. 
La sfirșitul anului tre
cut, electoratul neozee
landez a acordat, așa 
cum se știe, majorita
tea voturilor Partidu
lui laburist, a cărui 
platformă preconiza un 
•șir de măsuri pozitive, 
atit in domeniul intern 
cit și in cel extern. 
Noul guvern, condus 
de premierul Norman 
Kirk a inaugurat in 
interior o politică de 
îngrădire a capitalului 
străin, iar in exterior 
de dezangajare milita

ră — concretizată prin 
retragerea trupelor 
neozeelandeze din Viet
nam încă înainte de 
încetarea operațiuni
lor militare, sistarea 
ajutorului militar pen
tru regimurile de la 
Saigon și Pnom Penii, 
instaurarea unor rela
ții normale cu R.P. 
Chineză, revizuirea 
participării la pactele 
militare din zona Paci
ficului.

Aceste evoluții sint 
urmărite cu simpatie 
de opinia publică din 
diferite țări ale lumii. 
După cum este bine 
știut, între România și 
Noua Zeelandă se dez
voltă relații de priete
nie și colaborare, pe 
baza principiilor inde
pendenței și suverani
tății naționale, nea
mestecului în treburile 
interne, egalității în 
drepturi, avantajului 
reciproc. O serie de a- 
corduri dintre cele 
două țări au contribuit 
la extinderea schimbu
rilor bilaterale, la mai 
buna înțelegere și cu
noaștere reciprocă, re- 
liefind, totodată, exis
tența unor largi posi
bilități de amplificare, 
în continuare, a aces
tor legături, in inte
resul ambelor popoare, 
al păcii și cooperării 
internaționale.

Aniversarea de as
tăzi oferă poporului 
român prilejul de a a- 
dresa poporului neo
zeelandez cordiale 
urări de pace și 
prosperitate.

I. B.

Vedere din Wellington, capitala țării

„INTERNATIONAL HERALD ' TRIBUNE"

„închisoarea e prețul luptei 
pentru democrație44
In ultimul timp, în Spania franchistă se constată o nouă 

recrudescență a acțiunilor represive împotriva oamenilor mun
cii, care revendică drepturi și libertăți democratice. In fața pri
goanei, muncitorii răspund prin și mai multă dirzenie în lupta 
pe care o desfășoară. Semnificativă în acest sens este relatarea 
de mai jos apărută în ziarul american „International Herald 
Tribune".Josefina Camacho, soția unui cunoscut activist sindical, știe foarte bine ce înseamnă să trăiești într-o țară ca Spania, unde este interzisă activitatea autonomă a sindicatelor, precum și libertatea de exprimare și asociere. Telefonul îi este tăiat. Deseori, polițiștii . patrulează prin fața clădirii in care ea locuiește, în Carabanchel, cartierul muncitorilor săraci. Familia se află sub permanenta supraveghere a poliției de cind soțul Josefinei, Marcelino Camacho, a fost arestat pentru a doua oară cu șase ani în urmă (prima dată fusese arestat la sfirșitul războiului civil din Spania, în care luptase de partea republicanilor). Fiul a fost și el condamnat — cu cîtva timp in urmă — la trei luni închisoare, fără a fi judecat, întrucît organizase o asociație a elevilor de liceu ; mai tîrziu i s-a refuzat admiterea intr-un institut de ziaristică. Josefina Camacho, acum în vîrstă de 45 ani, și-a petrecut cea mai mare parte din ultimii cinci ani vi- zitîndu-și soțul în închisoare, dueîn- du-i pachete cu mincare și îmbrăcăminte.Josefina Camacho are cuvinte pline de mînie împotriva regimului : „Guvernul știe că în Spania domnește o nemulțumire generală și îi e teamă că cel mai neînsemnat lucru ar putea provoca o adevărată explozie. Cînd prețul biletelor de metrou a crescut de la trei la patru pesetas, de exemplu, în fața fiecărei case de bilete au fost postați polițiști, iar pe peronul fiecărei stații patrulau membri ai gărzii civile. Polițiști au fost postați și în fața brutăriilor, în ziua cind s-a majorat prețul plinii".Cazul lui M. Camacho este tipic. Fiu al unui activist sindical, el a fost condamnat, după terminarea războiului civil din Spania, la șase ani închisoare. în luna iunie 1966, după ce timp de zece ani lucrase ca șef de secție la o uzină producătoare de motoare, a fost arestat în fața Ministerului Muncii, întrucît orga

nizase o demonstrație muncitorească ilegală. Condamnat la 18 luni închisoare, a fost pus în libertate provizorie, dar după numai patru luni a fost iarăși arestat, acuzat de a fi participat la o altă demonstrație și pedepsit la un an închisoare. Eliberat, este din nou arestat în luna martie 1967, sub învinuirea de a fi participat la „o întrunire ilegală". în timpul procesului, Camacho a protestat împotriva faptului că a fost ținut timp îndelungat în închisoare fără a fi judqcat. Judecătorul a socotit de cuviință să-i adauge pentru această „ieșire" încă, trei ani și jumătate la pedeapsa inițială de ' doi ani și jumătate. Abia eliberat, în martie anul trecut, e arestat din nou in iunie. Acum se află ...în închisoare, în așteptarea unui alt simulacru de judecată.u„Sint convinsă că poliția încearcă să-l folosească ca un exemplu, pentru a arăta muncitorilor ce-1 așteaptă dacă încearcă să lupte pentru drepturile lor" — spune d-na Camacho. în răstimpul puținelor luni de libertate ale soțului său, mărturisește ea, ori de cite ori acesta pleca de acasă în căutare de lucru se întreba dacă îl va mai vedea reîntor- cîndu-se sau nu.„Știam că putea fi oricînd arestat, sub oricare pretext. Și asta pentru că a refuzat să se dea bătut. Cind a părăsit închisoarea, _ în primăvară, era ia fel de hotărit să-și continue lupta, pentru ca muncitorii spanioli să se bucure de drepturile de care astăzi sint privați". Și Josefina Camacho continuă. ,-/Prețul luptei pentru democrație în Spania e închisoarea".„.La începutul lunii octombrie, curtea a refuzat cererea lui M. Camacho de a beneficia de libertate provizorie din motive de boală. El suferă de inimă și doctorii au arătat că din pricina detențiunii starea 1 se agravează în mod continuu...
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Reuniunea pregătitoare a conferinței ÎNTÎLNIRE PRIETENEASCĂ
oeneral-europene LA AMBASADA ROMÂNIEI DIN MOSCOVA
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SPRUIN PENTRU LUPTA
POPORULUI CAMBODGIAN

părți, ince- păcii

DE SUD 3 (Ager-

viața internaționala
CU PRILEJUL CELEI DE-A 25-A ANIVERSĂRI A SEMNĂRII 
PRIMULUI TRATAT DE PRIETENIE ROMANO-SOVIETIC LONDRA

SĂPTĂMlNA Vitrina economica

HELSINKI 5. — Trimisul special, Dumitru Ținu, transmite : In ședința de luni, din cadrul reuniunii multilaterale de la Helsinki, au luat cu- vîntul reprezentanții Liechtensteinu- lui, Spaniei, Turciei, Franței, R.D.G., Uniunii Sovietice, Greciei, Ciprului, Ungariei, Portugaliei și Luxemburgului, care s-au referit la diversele aspecte privitoare la agenda viitoarei Conferințe pentru securitate și cooperare în Europa. Totodată, au început dezbaterile asupra punctului

al doilea propus pentru ordinea de zi. In intervenția sa, ambasadorul sovietic a adus unele completări la propunerea formulată anterior cu privire la lărgirea legăturilor comerciale, economice, științifice și tehnologice, pe baza egalității tn drepturi, și la cooperarea în domeniul protejării mediului înconjurător, prezentind un proiect de sarcini detaliate pentru comisia ce se ocupa de aceste probleme.
PARIS Prima întrevedere preliminară 

a reprezentanților celor două părți

MOSCOVA 5. — Corespondentul Agerpres, L. Duță, transmite : Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a semnării primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dințre România și Uniunea Sovietică, ambasadorul României in U.R.S.S., Gheorghe Badrus, a organizat, Ia 5 februarie, o întîlnire prietenească în saloanele ambasadei.Au participat G. 1. Voronov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.. V. I. Dolghih, secretar al C.C. al PC.U.S., M. A. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U R.S.S., M. P. Gheorgadze, secretarul Prezidiului Sovietului1 Su-

CULTURIIȘlȘTIINȚEI 
ROMÂNEȘTI

Un institut consacrat construcția de șosele, căi ferate,UII IIIMIIUl LUIIbUL.1 UI 10cuințe etc. _ ln vederea rea-
cooperării economice lizării unui temerar proiect,prem 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-română, G. A. Kiseliov, ad- de șef de secție-la C.C. al ’.S., N. N. Rodionov, adjunct alministrului afacerilor externe al U.R.S.S., conducători de ministere și departamente, lucrători cu munci de răspundere ai aparatului C.C. al P.C.U.S., reprezentanți ai opiniei științifice, culturale, artistice, ai u- nor organizații obștești sovietice, ziariști.Intîlnirea s-a desfășurat Intr-o atmosferă caldă, prietenească.

PARIS 3 (Agerpres). — La Centrul de conferințe internaționale . din capitala franceză a avut loc luni prima întrevedere preliminară a reprezentanților competenți ai celor două părți sud-vietnameze.După cum s-a anunțat, întrevederea preliminară a fost organizată în vederea examinării condițiilor de desfășurare, în viitorul apropiat, a

consultărilor dintre cele două prevăzute în Acordul privind tarea războiului și restabilirea in Vietnam.Reprezentanții Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și Administrației de la Saigon au hotărît să se întilnească din nou, la 7 februarie.

Cuvtntarea reprezentantului țării noastre la Națiunile Unite 
în cadrul lucrărilor Sesiunii Consiliului de Administrație 

ai Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare

LONDRA 5 — Coresponden
tul nostru, N. Plopeanu, trans
mite : La Biblioteca „Vic
toria" din Londra s-a deschis 
luni Săptămîna culturii și știin
ței românești. In acest cadru, 
sint preiente o expoziție a per
sonalităților culturii și artei din 
țara noastră, o expoziție de car
te românească și o expoziție de 
artizanat din România.

In zilele următoare, tn incin
ta bibliotecii. vor avea loc vi
zionări de filme documentare 
românești și audiții de muzică 
populară românească. A.C. Ba- 
rett, consilier al municipalității 
W estminster — cartier central al 
Londrei — și deputata Renee 
Short, președinta Asociației de 
prietenie Anglia-România — du 
subliniat in cuvintele lor im
portanța unor asemenea mani
festări pentru mai buna cunoaș
tere dintre popoarele englez și 
român, pentru lărgirea și adin- 
cirea prieteniei anglo-române.

La Viena, și-a Început de cu- • rînd activitatea Institutul de economie comparată. Organismul și-a propus să studieze nivelul de dezvoltare, structura și- eficiența economiilor naționale ale diferitelor țări. Unul dintre principalele obiective ale activității acestui institut — a declarat directorul său, prof. Franz Nemschak — este acela de a stimula colaborarea între țări avind sisteme social-econo- mice diferite. în această ordine de idei,. institutul va acorda a- tenție — a precizat directorul său — promovării cooperării e- conomice intre Austria și țările socialiste.
• Mișcări seismice 
la bursa londoneză

menit să devină — potrivit declarației oficiale — „cel mai mare complex economic al Canadei". Este vorba, într-o primă etapă, de construirea pe fluviul: La Grande a patru hidrocentrală cu o capacitate totală de 8,3 milioane kW. Potrivit aprecierilor preliminare, lucrările vor dura 12 ani și vor costa 6 miliarde de dolari.In etapa a doua, se va trece Ia exploatarea celorlalte patru fluvii care străbat această vastă regiune (330 000 kmp), în subsolul căreia au fost descoperite mari rezerve de minereu de fier, cupru, zinc, plumb, azbest, nichel etc. Specialiștii canadieni apreciază că punerea in valoare a acestui considerabil potențial energetic și minier va deschide drumul accelerării dezvoltării economice nu numai a Quebecului, ci și a întregii țări.

SAIGON 5 (Agerpres). — Luni, Ia Saigon a avut loc o nouă reuniune — la nivelul șefilor de delegații — a Comisiei mixte militare cvadri- partite, formată, în virtutea Acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam, din reprezentanții R. D. Vietnam. Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, Statelor Unite și administrației saigo- neze.

• Declarația 
voluționar 
Republicii 
Sud

Guvernului Re-
MlMMî «I 
Vietnamului de

în cursul reuniunii, reprezentantul R. D. Vietnam a chemat partea americană să înceapă demontarea tuturor bazelor sale militare din Vietnamul de sud, în conformitate cu a- cordul semnat la Paris la 27 ianuarie. Totodată, reprezentantul R.D.V. a propus ca delegația S.U.A. să prezinte un grafic al retragerii complete a trupelor americane din Vietnamul de sud.Tot din Saigon se anunță că, luni. Comisia internațională de control și supraveghere și-a trimis echipele In cele șapte puncte ale Vietnamului de sud prevăzute de protocolul corespunzător al Acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam. Este vorba de Hue, Da Nang, Pleiku, Phan Thiet, Bien Hoa, My Tho și Cantho. au plecat pe teren și echipe de trol ale Comisiei mixte militare dripartite.

WASHINGTON 5. — Corespondentul nostru, C. Alexandroaie, transmite : în cadrul lucrărilor sesiunii Consiliului .de Administrație al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.), din care face parte și România, au continuat dezbaterile în legătură cu evoluția și rezultatele obținute In activitatea programului și orientările de viitor ale acestui organism.Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor, reprezentantul țării noastre la Națiunile Unite, ambasadorul Ion Datcu, vicepreședinte al Consiliului de Administrație al P.N.U.D., a evidențiat statutul unic al P.N.U.D. în sistemul relațiilor de cooperare economică și tehnico-ștlințifică internațională. Programele de cooperare realizate, varietatea și flexibilitatea a- cestora sînt de o certă valoare economică, socială și morală pentru sprijinirea eforturilor țărilor în curs de dezvoltare, pentru creșterea lor economică. Dind expresie principiului universalității, P.N.U.D. a înscris pe lista programelor sale în calitate de contribuitoare și beneficiare majoritatea țărilor. Funcționînd pe a- ceastă bază, programele P.N.U.D. au reprezentat întotdeauna un model aparte, pozitiv, de conjugare a eforturilor comunității internaționale în

vederea sprijinirii țărilor în curs de dezvoltare pentru reducerea decalajelor economice care le separă de țările industrializate, De asemenea, programele .P.N.U.D. constituie e- xemple de cooperare pentru alte forme de relații bi și multilaterale, în care, spre regretiil a numeroase țări, se mai mențin practici discriminatorii și bariere artificiale.După ce a subliniat aspectele pozitive din activitatea P.N.U.D., vorbitorul a arătat că acest organism va trebui să-și organizeze programele pornind de la necesitatea șt complexitatea procesului dezvoltării specificului problemelor creșterii sociale și economice a fiecărei țări în curs de dezvoltare.România, ca și celelalte state In curs de dezvoltare, acordă o importanță deosebită programelor sale de cooperare cu P.N.U.D. și este hotărî- tă să contribuie Ia consolidarea și extinderea acestora.în încheiere, reprezentantul român 
a menționat importanța și semnificația programelor P.N.U.D. devenite parte integrantă a planurilor economice naționale pentru dezvoltarea economică și socială a celor peste 100 de țări in curs de dezvoltare în care activează P.N.U.D,

CONVORBIRI 
INTERAFRICANE

O Addis AbebaADDIS ABEBA 5 (Agerpres). — în capitala Etiopiei s-a deschis, luni, cea de-a 20-a reuniune a miniștrilor de externe ai țărilor membre ale Organizației Unității Africane. Timp de cinci zile, participanții la lucrări vor examina o serie de probleme de ordin economic și financiar, precum și posibilitățile de sporire a sprijinului acordat mișcărilor de eliberare de pe continent și de dezvoltare a relațiilor de cooperare dintre statele africane.
® ArushaDAR ES SALAAM 5 (Agerpres). —• în orașul tanzanian Arusha a avut loc luni o întîlnire, la care au participat președinții Julius Nyerere, (Tanzania), Mobutu Șese Seko (Zair) și Kenneth Kaunda (Zambia). Potrivit relatărilor postului de radio din Dar Es Salaam, participanții au examinat unele probleme legate de evoluția mișcării de eliberare din Angola, Mozambic și Rhodesia.

Pentru a treia oară, lntr-un răstimp de cîteva zile cursul acțiunilor a coborit brusc la bursa din Londra, inregistrînd cel mai scăzut nivel de după anul 1971. Cercurile financiare britanice vorbesc despre o „slăbire îngrijorătoare a încrederii" în piața londoneză a acțiunilor. Posesorii autohtoni ca și cel străini de acțiuni ale firmelor britanice au procedat la vînzărl masive, după ce majoritatea băncilor engleze au refuzat să mai acorde credite. „Indispoziția" bursei londoneze este pusă pe seama măsurilor preconizate pentru a doua fază a programului antiinfla- ționist. De la 17 ianuarie, cînd au fost anunțate aceste măsuri, indicele cursului acțiunilor a scăzut cu 10 la sută, relevă „Financial Times".
© Proiecte economice 

în Canadaîn James Bay. regiune din nordul Quebeculul, au început lucrările de ■ infrastructură

© Bătălia pentru apă 
rarea mărcii vest 
germanePe piețele monetare ale R.F.G. a început, încă de la primele ore ale dimineții de luni, bătălia pentru „apărarea" mărcii vest-germane, reușindu-se, pentru moment, prin măsurile a- doptate de guvernul de Ia Bonn, să se mențină un curs acceptabil față de moneda americană. După cum este cunoscut, cabinetul vest-german a fost nevoit să adopte, vineri noaptea, in cadrul unei reuniuni extraordinare, o serie de măsuri apreciate de comentatori drept drastice, vizînd controlul mișcărilor de capital spre R. F. a Germaniei.In urma măsurilor adoptate de guvernul vest-german. s-a pus capăt afluxului de dolari spre băncile din R.F.G.. — în ultimele zile peste 1 miliard de dolari — capitalurile speculative lndreptîndu-se spre piața financiară japoneză.

VIETNAMUL . „preș). — Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a dat publicității o declarație în care își exprimă sprijinul pentru lupta justă a poporului cambodgian și atitudinea sa rezonabilă formulată in declarația lui Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian și președintele F.U.N.C., făcută cu prilejul semnării acordului de încetare a războiului și restabilire a păcii în Vietnam. Ca vecin apropiat și tovarăș de arme al poporului frate cambodgian — arată declarația G.R.P. — populația sud-vietnameză șl G.R.P. cer ca S.U.A. să înceteze Intervenția în Cambodgia, să respeote drepturile naționale fundamentale ale poporului khmer și să-i permită acestuia să-șî rezolve singur problemele interne, fără nici un amestec străin. Populația sud-vietnameză și G.R.P. au recunoscut totdeauna pe șeful statului, Norodom Sianuk, ca reprezentantul legalității, autenticității și continuității statului cambodgian.

Luni

NORODOM SIANUK LA HANOIHANOI 5 (Agerpres). — După cum informează agenția V.N.A., Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei, a avut, la Hanoi, un schimb de vederi cu Nguyen Duy Trinh, vice-prim-ministru și ministru al afacerilor externe al Republicii Democrate Vietnam.

Declarația M. A. E.
PHENIAN 5 (Agerpres). — într-o declarație difuzată de agenția A.C.T.C., Ministerul Afacerilor Externe al R.P.D. Coreene consideră că S.U.A., lustruind armata sud-co- reeană și organiztnd, pe scară largă, manevre militare in apele teritoriale ale Coreei de sud, comit acte extrem de periculoase. Guvernul R.P.D. Coreene și întregul popor coreean denunță cu fermitate aceste provocări Ia adresa poporului coreean, care aspiră la reunificarea independentă și pașnică a țării, și la adresa popoarelor progresiste din lume care doresc pacea in Coreea. în încheiere, declarația cere încetarea neîntirziată 

a manevrelor militare ale trupelor
Reforma agrară, anal II

Arestări în SpaniaPARIS 5. — Corespondentul nostru, P. Diaconescu, transmite : Ziarul „L’Humanite" informează că 28 de persoane acuzate că au redactat și distribuit publicații ale P.C. din Spania au fost arestate în cursul ultimelor săptămîni la Madrid și Barcelona. Conform unui comunicat al Siguranței spaniole, aceste arestări au drept origine descoperirea, la 18 decembrie, a unui birou clandestin, de propagandă, instalat într-un imobil situat la periferia de est a Madridului. Direcțiunea Siguranței a_ anunțat că printre cei arestați se află Arturo Garcia de la Vieja, responsabilul biroului respectiv.

despre înfăptuirea acordului
de unitate interyemenitSANAA 5 (Agerpres). — Intr-un Interviu acordat duminică presei din Sanaa, președintele Republicii Arabe Yemen, Abdul Rahman Iriani, a declarat că acordul de unitate realizat de cele două Yemenuri va li aplicat înainte de luna noiembrie 1973, data prevăzută inițial. „Unitatea interyemenită, a subliniat Abdul Rahman Iriani, diferă de o uniune obișnuită intre două țări pentru că yemeniți! au trăit întotdeauna uniți, îar divizarea lor a constituit o consecință a dominației coloniale".In continuare, șeful statului nord- yemenit a afirmat că noua Constituție, a cărei elaborare a fost încredințată unui organism comun, va fi supusă aprobării poporului.Referindu-se la politica externă pe statAbdul Rahman Iriani a în relații

care o va desfășura viitorul yemenit, definit-o ca o politică deschisă, cadrul căreia „vom stabili bune cu toate statele lumii".

© Un milion de hectare împărțite fe
lahilor fără pămînt sau cu pămînt 
puțin ® Agricultura va satisface pe 
deplin necesitățile țării © Prin coope
rare și asociere, spre schimbarea in

frastructurilor la sate

al R. P. D. Coreene
•• U,. ■ -. ..S.U.A. și ale armatei sud-coreene, relevînd că autoritățile din Coreea de sud nu trebuie să dea curs actelor contrare Declarației Nord-Sud.*PANMUNJON. — La propunerea reprezentanților R.P.D. Coreene, Ia 5 februarie a avut loc, la Panmun- jon, o reuniune a Comisiei militare de armistițiu din Coreea, informează agenția A.C.Ț.C.în legătură cu o recentă declarație 

a Comandamentului trupelor americane aflate în Coreea de sud, privind efectuarea în viitor a unor „exerciții de tir cu armament teleghidat" de către unități americane în zona de vest a litoralului, reprezentantul R.P.D. Coreene a condamnat acțiunile cu caracter militar pe care partea americană le inițiază în prezent, într-un moment în care Nordul și Sudul au angajat negocieri în vederea promovării reunifi- cării independente și pașnice a Coreei.

teritoriul rhodesianLUSAKA 5 (Agerpres). — Referln- du-se la hotărîrea guvernului de la Salisbury de a redeschide frontiera cu Zambia, președintele zambian. Kenneth Kaunda, a afirmat in cadrul unei conferințe de presă că țara sa nu va mai utiliza teritoriul rhodesian pentru tranzitul Importurilor și exporturilor sale.Demonstrația de forță a lui Ian Smith, menită să amenințe cu blocarea economică tinărul stat african (două treimi din produsele zambiene de import și export erau transportate prin Rhodesia) a stîrnit numeroase dezaprobări chiar din partea cercurilor de afaceri sud-africane, portugheze și rhodesiene. Astfel se explică faptul că autoritățile de ta Salisbury au revenit asupra hotărlrli lor, relatează corespondentul agenției France Presse.

delhi CONFERINȚA INTERNAȚIONALA 
DEZVOLTĂRII ȚĂRILORDELHI 5 (Agerpres). — In capitala indiană se .desfășoară lucrările conferinței internaționale consacrate problemelor dezvoltării sociale, economice și culturale a țărilor continentului asiatic, la care participă 200 de reprezentanți din peste 20 de state, în discursul rostit la deschiderea lucrărilor președintele Indiei, Vahara- giri Venkata Giri, a relevat lupta popoarelor Asiei pentru lichidarea urmărilor îndelungatei dominații coloniale.Subliniind că reuniunea de la Delhi s-a întrunit în momentul încetării războiului în Vietnam, președintele Indiei a chemat popoarele din Asia să-și exprime solidaritatea cu eroicul popor vietnamez și cu eforturile a- cestuia îndreptate spre refacerea șl reconstrucția patriei sale. Lupta popoarelor din Asia pentru eliberare națională este inseparabil. legată de lupta pentru progres economic și social, pentru pace și prietenie între popoare, a afirmat V. V. Giri.Kurt Waldheim, secretarul general al O.N.U., care se află într-o vizită oficială la Delhi, adresîndu-se paHi-

cipanților Ia conferință a reafirmat că Organizația^ Națiunilor Unite este gata să acorde ajutorul necesar și sprijinul ei Ropotului din Vietnam In reconstrucția și restabilirea economiei sale.
0 GAFA SAU
ANTICIPAȚIE ?

Relatind pe larg despre ulti
mele avataruri ale afacerii 
„Concorde", legate de refuzul 
firmelor americane de a-și 
menține opțiunile privind achi
ziționarea unui număr de avi
oane supersonice, presa inter
națională a dezvăluit, in aces
te zile, un episod de altă natu
ră — deloc lipsit de savoare — 
in care este implicată aceeași 
aeronavă.

Despre ce este vorba ? Ple
cat într-un turneu de verifica
re pe continentul african, avio
nul „Concorde-002" (varianta 
britanică) a poposit, zilele tre
cute, pe pista aeroportului din

în cea mai mare parte nerambursabile.Al doilea plan cva- drienal de dezvoltare a Algeriei - 1974-1977 — va acorda o importanță deosebită problemelor agrare. Se prevede ca agricultura algeriană să satisfacă pe deplin necesitățile naționale mereu crescîn- de (indicele de creștere demografică — 3,4 la sută anual) și să a- sigure, totodată, sporirea veniturilor populației țărănești.Diferitele forme de cooperație și' asocieri țărănești, ca și sectorul agricol de stat care în ultimul deCeniu a cunoscut o largă dezvoltare, sint destinate să determine schimbarea infrastructurii producției agricole, ca și a condițiilor de viață ale felahilor, ridicarea nivelului lor de trai. Planurile de perspectivă prevăd ca în 1980 venitul agricol brut să înregistreze o sporire cu 48 la sută, iar producția globală — o creștere anuală medie de 5,7 la sută. Totodată, ca obiective însemnate pentru perioada pîriă la sfîrșitul deceniului în curs figurează irigarea a peste 125 000 de hectare, creșterea cu 40 la sută a șeptelului și cu 20 la sută a producției de carne și a derivatelor acesteia.„Succesele obținute pînă acum în ceea ce privește aplicarea reformei agrare — subliniază ziarul „EL MOUDJAHID" — constituie, între altele, dovada inaltei conștiințe politice a poporului nostru, care a știut să cîștige o nouă bătălie — dintre cele mai importante — să acționeze spre binele generațiilor viitoare".

H B O S 0 B

agențiile de presă transmitsuprafețelor excedentare. Recenzarea a început la 1 septembrie anul trecut și urmează să se Încheie la sfîrși- tul lunii martie a.c.Ulterior, eforturile vor fi îndreptate spre alte domenii ale dezvoltării agriculturii — captarea și exploatarea tuturor resurselor de apă (atît de prețioasă In Algeria), creșterea

Reforma agrară din Algeria a intrat, de cu- rînd, în cel de-al doilea an al Consiliul guvernul algerian, a- nalizînd curse pînă acum, constatat cu satisfacție că obiectivele fixate pentru primul an au fost realizate condiții.Au fost după cum se multe căi constituirea unui fond de pămînturi arabile care să fie distribuite felahilor fără pămint sau cu pămint foarte puțin: recuperarea u- nor suprafețe abandonate de foștii proprietari sau parțial degradate, naționalizări, donații. într-o primă fază au fost recuperate peste 5 milioane de hectare. Din acestea, 1 000 000 ha au și fost împărțite unui număr de peste 60 000 de fe- lahi. Totodată, încă din primul an al aplicării reformei, numeroși cetățeni algerieni au donat pămînturi, iar unii sume de bani destinate . aceluiași obiectiv. Po- etapă numărul aces- trivit datelor, pînă la tora se va ridica la 1 000). Ritmul și amploarea acestor procese variază în funcție de condițiile materiale și naturale existente în diversele regiuni ale țării.Pentru crearea unui cadru corespunzător în vederea aplicării reformei au fost adoptate un șir de măsuri financiare, printre care alocarea unei sume de 268 milioane dinari, destinată unor credite

NOTEaplicării sale, revoluției șietapele parau
în bunestabilite, știe, mai pentru

CORESPONDENȚA 
DIN ALGER

șeptelului, împădurirea a numeroase zone ale țării. Paralel cu a- ceasta, în cea mai mare parte a regiunilor Algeriei se intensifică procesul constituirii de cooperative agricole de producție, cooperative țărănești de întrajutorare și stațiuni de mașini și utilaje agricole, încep să prindă viață și proiectele de creare a unor așezări agrico- le-pilot (într-o primă

Sesiunea Comitetului pen
tru probleme agricole din cadrul Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa și-a început luni lucrările la Geneva. La sesiune participă și o delegație a Ministerului A- griculturii, Industriei Alimentare și Apelor din România.

Reuniune tripartită la
Cairo» Președintele R.A. Egipt, Anwar Sadat, președintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Libia, Moamer El Gedafi, și președintele R.A. Siriene, Hafez Assad, au participat, luni, la o reuniune, ce a avut loc în capitala egipteană — relatează agenția M.E.N. Șefii celor trei state, membre ale Confederației Republicilor Arabe au examinat posibilitățile de intensificare, în continuare. a cooperării dintre Egipt, Libia și Siria, în diverse domenii, evoluția situației din Orientul Apropiat și alte probleme Interesînd lumea arabă.

La Universitatea de Stat din orașul Cleveland (Ohio) a avut loc ceremonia donării de către Ambasada României din Washington a unui număr de peste 300 de cărți și publicații românești. Au luat parte membri ai conducerii universității, profesori, studenți și membri ai comunității americanilor de origine română. Cu acest prilej, au rostit alocuțiuni vicepreședintele universității, M. Jehks, directorul Bibliotecii centrale a universității, J. Herling, și decanul Facultății de limbi moderne, Beatie, care au mulțumit pentru donația făcută, subliniind că fondul de cărți donate constituie un instrument de lucru atît pentru profesori și studenți, cit și pentru membrii coloniei române.

Consiliul ministerial al 
Pieței comune, tormat din mi_ niștrii de externe ai celor nouă țări membre, s-a întrunit luni la Bruxelles, avind ca principal punct pe ordinea de zi elaborarea termenilor unui acord de schimburi libere cu Norvegia, țară care a refuzat, in urma unui referendum național, a- derarea la C.E.E.

Lucrările celei de-a pa
tra conferințe naționale a 
femeilor comuniste din lta* lia, deputate în organele elective ale puterii, s-au încheiat în orașul Reggio-Emilia. în conferință au fost examinate problemele privind drepturile femeilor și dezvoltarea autonomiei locale.

trivit datelor, pînă la 8 ianuarie a.c. au fost Înregistrate 1 232 de donații, reprezentînd 60 000 ha de pămint, 4 000 de arbori fructiferi, 4 000 de palmieri, precum și 20 milioane dinari. In două etape succesive, urmează să fie recenzate terenurile agricole private — o- perațiune complexă și de amploare — iar a- poi să se aplice ordonanța prezidențială privind naționalizarea c. BENGA

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA t București, Plata Scintell,

Delegația Frontului Națio
nal al R.D. Germaneși_a înche_ lat vizita efectuată In Republica Srl Lanka. Agenția A.D.N. informează că In cursul vizitei delegația a fost primită de către primul ministru, Siri- mavo Bandaranaike, a avut convorbiri cu oficialități guvernamentale, precum și cu lideri ai unor partide.

Două posturi de poliție din Omorfita, în apropiere de Nicosia. au fost atacate de un grup de persoane Înarmate. Un comunicat dat publicității de poliție subliniază faptul că cele două obiective sînt situate pe „linia verde" care separă sectorul grec și turc al insulei. Polițiștii și gardienii aflați la post au fost dezarmați, după care grupul de atacatori a capturat o cantitate de arme și muniții.

Comunicatul privlnd vIz,ta făcută in R A. Egipt de o delegație a Adunării Populare a R. P. Bulgaria, condusă de președintele Adunării, Vladimir Bonev, relevă că părțile au ajuns la o deplină înțelegere asupra necesității dezvoltării tn continuare 
a relațiilor dintre parlamentele și popoarele ambelor țări.

Consiliul pentru ocroti
rea mediului înconjurător a luat ființă tn Iugoslavia. La Belgrad a avut loc o primă întrunite a consiliului, care s-a desfășurat sub lozinca „Apărarea naturii — sarcina Întregii societăți". Au luat parte oameni de știință, activiști pe tărim politic și social, conducători ai unor instituții economice.

0 avalanșă care s~® produ’ Mars Zmeilor din New York pen- Iul austriac, a provocat moartea a . . • ■ > - . ..r .zece persoane și rănirea gravă a al- ^ru drepturi egale cu bărbații la tor două. muncă și în pregătirea profesională
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Luanda, capitala coloniei por
tugheze Angola. La descindere 
din aeronavă, constructorii au 
avut neplăcuta surpriză să con
state că autoritățile locale ii 
intimpini cu vădită ostilitate. 
Surpriza era cu atit mai jus
tificată, cu cit zborul fusese 
perfectat de mai multă vreme 
și acceptat de Lisabona.

Cu fața încruntată, una din 
oficialitățile locale a întrebat :

— Ce este cu steagul acela 
pe care l-ați arborat ? ; aveți cu 
voi rebeli ?

Întrebarea i-a lăsat perplecși 
pe constructori, care nu mai 
ințelcgeau nimic. O rapidă in
vestigare a împrejurărilor care 
au. precedat zborul a dus 
la lămurirea misterului, 
julii în ce privește problemele 
de protocol, britanicii se gîn- 
diseră să arboreze, la sosirea 
la Luanda, drapelul angolez și, in 
acest scop, vizitaseră un ma
gazin specializat din Londra. 
Vinzătorul le oferise, așa cum 
este și firesc, drapelul Mișcă- 
rii Populare pentru Eliberarea 
Angotei (M.P.L.A.), care luptă 
cu arma in mină pentru inde
pendența patriei lor, uitind 
să-i avertizeze ci Luanda se 
află printre puținele locuri In 
care portughezii mai dețin pu
terea in Angola. Elucidarea îm
prejurărilor acestei, să-i zicem, 
„neînțelegeri" nu i-a satisfăcut 
pe reprezentanții autorităților 
coloniale și consulul britanic 
s-a văzut nevoit si prezinte 
scuze in numele constructorilor 
avionului. Iată o formalitate, 
consideră presa britanică re
latind acest incident, care, în
tr-un viitor nu prea îndepărtat, 
va deveni fără obiect.

Se vor îngriji de acest lucru 
patrioții angolezi.

București

A. B.


