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In marea întrecere
cartier

la Timișoara

PRODUCȚII
SUPLIMENTARE,
COMPETITIVITATE,

TIMIȘOARA. (Corespondentul „Scinteii" Cezar Ioana). — Pe artera ce leagă noua platformă industrială a Timișoarei cu zona centrală prinde contur jcel mai tînăr cartier de locuințe al orașului. Pînă acum, din cele 1 700 apartamente prevăzute a fi construite aici, aproape 800 au și fost date în folosință. Folosind o nouă tehnologie de glisare — prin executarea planșeelor in sistem prefabricat din plăci tip „filigrom" — constructorii înregistrează viteze de lucru superioare. Noul cartier, situat în apropierea unor importante baze sportive, cum sint stadionul cu 30 000 de locuri, sala de sport cu 2 500 locuri și patinoarul artificial, va dispune, de asemenea, de mai multe construcții social-culturale, între care un spital' cu 716 paturi, un liceu de educație fizică, o casă a tineretului, care vor fi date în folosință încă In cursul acestui an.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, au primit, la'8 februarie, pe generalul Juan Domingo Peron, fost președinte al Argentinei, cu soția, doamna Isabel Peron, care, la invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, fac o vizită neoficială în țara noastră.în cursul convorbirilor au fost

abordate probleme ale dezvoltării în continuare a relațiilor politice, economice, tehnice și culturale dintre Republica Socialistă România și Argentina, în folosul celor două popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale. Totodată, a avut loc un schimb de păreri probleme ale actuale, ale pentru pace,
asupra unor vieții internaționale acțiunii popoarelor independență națio-

nală și bunăstare, pentru recuperarea și folosirea în interesul propriu a bogățiilor naționale, pentru dezvoltare nestingherită, fără nici un amestec din afară, pe calea progresului economic și social.Tovarășul Nicolae Ceaușescu tovarășa Elena Ceaușescu au nut pe oaspeți la dejun.întrevederea și dejunul desfășurat într-o atmosferă dială.
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de „țnuncă patriotică"

problemă prioritară a programului

EFICIENTA
Chemările lansate de Fabrica de ciment Bicaz, întreprinderea minieră 

Cimpulung-Muscel, Trustul de construcții industriale Cluj, Uniunea județeană 
a cooperativelor de consum Vaslui, Inspectoratul silvic Vîlcea și între
prinderea de transporturi auto Oradea (în pagina a lll-a)

Pasaj peste
i ■

calea feratăPe drumul național 72, la km 26, se află în fază finală de construcție un pasaj peste calea ferată care va face legătura între Tîrgoviște și Găești. Pasajul va avea 4 benzi de circulație și o lungime de peste 300 metri. Prin racordarea sa la bulevardul „Tudor Vladimirescu", aflat și, el în curs de amenajare, cu 4 benzi, el va asigura o circulație In flux continuu.

Ce solicită unitățile agricole, 
industriale și ce avantaje ar aduce o mai bună

Anul trecut a fost un an bun pentru recolta de furaje. Cu toate că producția de masă verde a însumat multe milioane de tone de lucerna, ierburi de pe finețe, porumb siloz, culturi duble etc., o mare parte din acestea nu au putut fi strinse la timp și depozitate în condiții corespunzătoare pentru anotimpul rece. Pierderile însemnate de substanțe nutritive au fost determinate, între altele, de lipsa mijloacelor pentru mecanizarea recoltării masei verzi, a celor destinate executării lucrărilor de însilozare, transport și depozitare. Obișnuitele unelte de mină — coase, 'furci și greble — nu pot satisface necesitățile unor unități agricole mari, cu sute și mii de animale'. Sînt ' necesare utilaje de mare capacitate, care să asigure creșterea randamentului muncii, valorificarea avantajelor oferite de profilarea și concentrarea producției animaliere, înlocuirea în cit mai mare măsură a eforturilor fizice la lucrările ce necesită un volum mare de muncă. Mai mult decît în alte sectoare ale agriculturii, eficiența investițiilor destinate mecanizării în ramura creșterii animalelor este condiționată de corelarea cit mal perfectă cu sistemul constructiv, cu tehnologiile specifice diferitelor specii șl categorii de animale din complexele zootehnice, din fermele I.A.S. și ale cooperativelor agricole.Tn programul național de dezvoltare a zootehniei și de sporire a producției animaliere se acordă o mare atenție extinderii mecanizării. în rezolvarea acestei probleme de mare complexitate este nevoie să se acorde prioritate asigurării utilajelor pen- ■ tru producerea, recoltarea și prepararea furajelor, care condiționează în cel mai inali grad nivelul producției și al rentabilității in zootehnic.De ia bun început trebuie sublin'iat faptul că, în ultimii ani, au fost Înregistrate unele progrese in mecani-

zarea lucrărilor in sectorul bazei furajere. Spre exemplu, în cooperativele agricole gradul de mecanizare la recoltarea furajelor pentru masă verde și siloz a crescut de la 27 la sută în anul 1968, la 64 la .sută In 1972. în aceeași perioadă, suprafața ce revine pe o cositoare s-a redus de la 322 ha la 191 ha. Datorită eforturilor specialiștilor uzinelor Centralei industriale pentru fabricarea mașinilor agricole și ai uzinelor din cadrul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, o seria de mașini agricole au fost îmbunătățite constructiv și funcțional.Cu toate progresele înregistrate, gradul de mecanizare a recoltării furajelor în cooperativele agricole de producție este foarte redus. Spre exemplu, S.M.A. au fost dotate cu greble mecanice care au permis reducerea suprafeței medii ce revine pe acest utilaj de la 1 640 ha in 1968, Ia 583 ha în prezent. Totuși, această suprafață este prea mare pentru a se putea executa lucrările la timD. La alte lucrări, cum este, de pildă, încărcarea furajelor, datorită insuficienței utilajelor se înregistrează un consum mare de muncă manuală.Cele mai mari daune economice sînt provocate de lipsa unei sisteme de mașini adecvate care să permită recoltarea la timpul optim și înlăturarea pierderilor de substanțe nutritive din furajele de volum. Una din cauzele principale ale acestei situații o constituie insuficiența combinelor de recoltat furaje verzi. Lipsa lor se resimte îndeosebi în perioada de însilozare a porumbului, a cocenilor în stare suculentă și a culturilor duble. De ce nu există suficiente combine de siloz de mare productivitate ? Din explicațiile primite la Direcția generală a mecanizării din Ministerul Agriculturii. Industriei Alimentare și Apelor, rezultă că din 1969. cind s-a sistat fabricația combinelor tip CSU. a fost ter-

giversată producerea combinelor CRF-2,1 — utilaje cu randament superior vechiului tip. In loc ca primele 100 de combine să fie livrate în anul 1970. așa cum eratermenul a fost decalat pentru anul următor. Dar în 1971. din cele 1 100 de combine solicitate s-au livrat nu-, mai... 50 ! Tergiversarea producției
C. BORDEIANU
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La Tulcea, tn port, gerul aspru, ajutat de crivăț a construit un uriaș pod de gheață — prelungire a cheiurilor. Din cind în cind, desprinziii- du-se de firul curentului, cite un sloi troznește iz- bindu-se în mal. Activitatea febrilă, a zilelor de vară, cind portul trăiește din plin, s-a redus acum la manevrele citorva șalupe și remorchere, care n-au intrat încă la iernat.O dată cu lăsarea acestei aparente liniști, în limbajul oamenilor portului se aud din ce în ce mai des termeni care nu au nimic comun cu ma- riiiăria : campanie... stu- ficultori... recoltor... transportor...„Stuficultor !“. babil în profesiunilor noastră inserat, tă însă ieri, ci 15 ani, acestor gurile Dunării au țat să valorifice la industrială lanurile ve de stuf ce se pe mii de kilometri pă- trați. Iarna, cind lanurile cimpiilor rămin doar în mirosul piinii proaspete, aici, in Deltă, pe ger, ci- teva mii de oameni, mecanizatori, mecanici, sudori, ingineri, tehnicieni și marinari declanșează o altă campanie de recoltare. Din aceste lanuri chi- miștii combinatului de la Chiscani-Brăila vor prepara hirtie, „plinea" atît de necesară muncii lectuale...La capătul unui de peste cinci ore, șalupă a întreprinderii de exploatare și valorificare a stufului Tulcea, pe unul din malurile canalului Tătaru. i-am in- tîlnit pe stuficultorii coloanei a 5-a a unității din Pardina. Pe un ger ce mușca nemilos obrajii. în spatele unui perete de a- părare confecționat stuf. Petre Chirii și Baclanov demontau gregatul unui recoltor stuficol ..Delta".

Pro- nomenclatorui din țara termenul nu este Profesiunea exi's- și nu de azi, de de mai bine de de cind oamenii meleaguri

— Ați reparat multe a- gregate anul acesta 7— Nu prea multe. Nu s-a lăsat încă gerul cel mare (termometrul arăta —10° Celsius), așa că nu lucrăm ■încăi în plin. Mai multe necazuri avem cu despotmolirile. S-a format pe ghioluri un pod de gheață suspendat și cind se rupe...Aflasem de ■ la tehnicianul Dumitru Alexandru. secretarul organizației de partid că cei doi fac tre „veteranii" derii. Fiecare zece campanii niciodată nu s-au plins că muncesc în condiții grele. De multe ori, după o zi de reparații, cind frigul .îngheață degetele pe scule, comuniștii de la atelierul mecanic al coloanei urcă pe „recoltoare pentru a se dezmorți", cum le place să spună. Și așia, parcă în joacă, în 3--4 ore, la lumina farurilor, reușesc „să facă" încă una două tone de stuf.lacob Chirnoagă, de coloană, pare un nic nemulțumit. Totdeauna crede că oamenii săi puteau să realizeze mai mult dacă... Și acest „dacă" se dovedește de fiecare dată neîntemeiat, căci mecanizatorii de pe canalul Tătaru și-au depășit sistematic planul.— Nu pot să sufăr dezertorii — ne declară el. Aici în care an mirajul sute de multi sint tineri. După ‘o săptămînă sau două, unii fug. Ii sperie greutățile. Ceilalți rămin însă pentru totdeauna și aceștia sînt cei mai buni. De a- ceea sîntem aici ca o mare familie.Privirile ne alunecă peste rafturile cu cărți din salonul pontonului- dormitor al acestei „familii" cu peste 50 de
Radu VORNICU

0 — De ce este aprovizionarea unor 
magazine sătești necorespunzătoare ? 
® Rubricile: Văzute, Curier juridic,

Faptul divers

Era în urmă cu cîteva săptămini, într-o marți, la ora 10 dimineața.' Ne aflam pe șantierul blocului X 1, de pe bulevardul Ion Șutea. bloc de locuințe proprietate personală. Vizitam un apartament. Camere spațioase, orînduirea interioară gospodăresc gin- dită.La un moment dat am zărit un șir de jameni, în haine de oraș, care cărau în spinare niște... uși. Printre ei — cîteva figuri cunoscute : muncitori și tehnicieni de la Uzina de mecanică tină. Ne apropiem și aflăm că sint in total 17 din această intreprindere și că au fost scoși din producție pentru o acțiune de... muncă patriotică : să care și să monteze uși la patru niveluri. iar dacă le mai râmîne timp, să scoală molozul din unele apartamente, să ajute la spălatul geamurilor.

ia curățatul parchetelor. Am notat numele citorva dintre cei prezenți : inginerul Enach» Florin, de la serviciul tehnic, inginerul 
Sichitiu Mihai, de la sectorul I. maistrul Corduneanu Ștefan, strungarul Moț Ste- lian. frezorul Nicolae Tudor, matrițerul Coțofană Nicolae, ascuțitorul Zamfir Dumitru. Numai oameni cu înaltă calificare în profesia lor ! Mai tîrziu. ducîndu-ne la uzină, am aflat că pe șantierul blocului se găsea și secretarul comitetului de partid al întreprinderii, inginerul Petre Dobrescu. Tot in uzină — dar în altă împrejurare — am aflat că au mai fost folosiți in același scop — și în același cadru — oameni necesari producției (matrițeri. strungari etc.) și în zilele anterioare, în plus. în ziua de duminică 7 ianuarie au luat parte la aceeași acțiune, pe ace-

lași șantier, cîteva zeci de muncitori, tehnicieni și funcționari de la Uzina de mecanică fină. Adică de la o intreprindere care nici măcar nu se află pe teritoriul sectorului unde se construiește acest bloc !...Cum situația ni s-a părut cel puțin bizară, a fost firesc să ne gindim că — cine știe ? — poate printre cei de față se găsește vreunul care se va muta intr-un a- partament din acest bloc și câ tovarășii săi de muncă i-au sărit in ajutor, fie și cu prețul absentării din producție. Dar nici vorbă de așa ceva. Printre ei nu se afla nici un viitor locatar al blocului cu pricina. In schimb, am desprins din lista viitorilor proprietari și locatari — pe care ne-au pus-o cu amabilitate la dispoziție tovarășii de la O.C.L.P.P. — cîteva nume : Ciocoiu Eliade. șef de ser-

viciu la Departamentul pentru valorificarea legumelor și fructelor ; Dobre Olga, funcționară la întreprinderea de construcții speciale industriale-montaj; Olteanu Emilia, ingineră zootehnistă la C.A.P. Cos- tești, județul Argeș ; Popescu Vasile, salariat al Protopopiatului Brăila ; Moțăianu Emilia, cofetară la I.A.P.L. Aiuniș etc., persoane, care la acea oră își vedeau probabil de treburile lor profesionale, așteptind, în calitate de beneficiari, ca unitatea constructoare să Ie dea apartamentele la cheie, conform angajamentului contractual, conform, deci, planului sus-zisei întreprinderi.Iată ce ne-a declarat tovarășul inginer Con-
Victor BÎREĂOE AMU

© Consultările multilaterale de 
la Helsinki. Cuvîntul reprezen
tantului României @ Consens al 
pârtilor semnatare ale Acordu
lui de la Paris privind convo
carea Conferinței internaționale 
în problema vietnameza ® Man
datul președintelui Makarios a 
fost prelungit pentru o noud 

perioadă
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FAPTUL!

DIVERS
Cursa 
de salvareTelefonul suna prelung : Ștefana Niță, din satul Gorgova, comuna Maliuc, trebuia internată de urgență la maternitatea din Tulcea. Dar condițiile atmosferice nu permiteau zborul avioanelor și elicopterelor stației Aviasan. Singurul mijloc de transport rămînea vaporul, deși sloiurile care veneau pe Dunăre, practic, întrerupseseră navigația. Auzind despre ce este vorba, cei 17 membri ai echipajului de pe remorcherul „Turnu-Seve- rin",. împreună cu medicul Aurel Coja, s-au decis să pornească imediat în cursă spre Maliuc. Cîteva Niță Acum, cut se ricol.
De la o depă 
șire neregle 
mentară

Pe șoseaua Bacău—Adjud, In 
dreptul satului 
intîmplat un
Vinovat se face șoferul Ion îli- 
lohe din Piatra Neamț, care, 
conducind autoduba nr. 31-NT- 
1225, a depășit la un moment 
dat in mod nereglementar un 
autocamion. Vizibilitatea redu
să din cauza ceții 
alunecoasă nu i-au 
se înscrie imediat 
dreaptă a șoselei. In această si
tuație, a intrat in plin intr-un 
autoturism „Dacia 1100“ care 
venea în mod corect din sens 
opus. Rezultatul : doi oameni — 
medicii Constantin Butescu și 
Cornelia Marin Rusu, din co
muna Podul Turcului, aflați in 
autoturism, au decedat, iar pro
fesoara Maria Modescu și Ingi
nera Elena Constanța Savu au 
fost grav rănite. Si toate aces
tea, de la o depășire neregle
mentară.

...O clădire înalta cu două niveluri, cu geamuri largi, care lasă privirea iscoditoare să pătrundă în interior. Intrăm și noi împreună cu alte cîteva persoane și observăm : biciclete, motorete, aparate de radio și televizoare de ultimul tip, frigidere și mașini de spălat rufe, articole chimice, de fierărie și de uz casnic. Iată doar o parte din mărfurile oferite din abundență — nu, nu de o mare unitate din Capitală 1 — ci de magazinul universal din comuna Obreja, județul Caraș-Severin. Urcăm la etaj unde se află raioanele de încălțăminte, confecții, țesături și galanterie. Mărfurile expuse, modul de prezentare (alegere liberă), ca și sătenii veniți după cumpărături confirmă o primă impresie : aprovizionarea este abundentă, nimic din ceea ce este util consumului cotidian al săteanului nu lipsește.Asemenea imagini pozitive — oglinzi fidele ale spiritului gospodăresc, ale grijii față de populația pe care o servesc — pot fi intîlnite și în ajte comune : Iersig, Berzovia, Valea Delii, Căvăran etc. De altfel, acest fapt este atestat și de datele statistice : in anul 1972 volumul mărfurilor desfăcute în județul Caraș-Severin prin magazinele sătești a fost mai mare cu 20 milioane lei față de anul precedent. Aprovizionarea populației rurale din acest județ a fost îmbunătățită și prin darea in folosință a 37 noi unități comerciale : un supermaga- zin la Rusca Montana, magazine universale la Bclo- breșca și Naideș, magazine mixte la Păltiniș, Sadova Veche, Crușovăț, Vrani etc.— Putem spune — ne precizează directorul coordonator al întreprinderii comerciale Suru — că, datorită surilor vreme, cientă marfă tuturor magazinelor. Astfel, recent s-au primit și livrat peste 230 tone de făină și mălai, importante cantități de articole din metal (specifice consumului rural), confecții și încălțăminte de sezon, televizoare și aparate de radio etc.— Cum apreciați totuși nivelul de aprovizionare a magazinelor sătești ?— Consider că nu sînt probleme — răspunde tovarășul director C. Suru....Comuna Brebu. Conform planificării, este zi de

aprovlzionare a magazinului universal. Este ora prin- zului, dar nimeni nu aprovizionează... nimic.— De ce nu se aprovizionează magazinul alimentar?— Am comandat marfă (in urmă cu o lună...), a- cum avem ce ne trebuie — răspunde gestionarul rin Neagu.Unitatea se află clădire spațioasă și condiții de vinzare lente. Dar... doar atît 1 în ciuda afirmației gestionarului, magazinul are un aspect dezolant : lipsește toc-

amintite, prezent la raidul nostru prin aceste magazine (în care — dacă ar fi să ne luăm după aprecierile consemnate mai înainte — „nu sînt probleme de aprovizionare") face fețe, fețe. „Știți — încearcă o justificare — nici . noi mai pricepem cum luăm. Nu ne ascultă cînd le spunem să aibă grijă și pace ! Gestionarii nu se preocupă, merceologii și președinții cooperativelor de consum Ia fel. Sînt slabi, n-avem ce le face 1“Am încercat să redăm în

după cum se vede, n-am reușit să aflăm ce anume măsuri se intenționează a se lua pentru realizarea acestui deziderat major. In cursul investigațiilor am dedus insă care sînt cauzele. Este vorba, in primul rînd, de atitudinea constatativ-neputincioasă a- doptată de aparatul comercial și ' conducătorii acestuia. în al doilea rînd, asemenea neajunsuri se manifestă ca urmare a inexistenței unui control permanent, urmat de măsuri e- fective. Se ștte, pentru ca

unor magazine sătești 
necorespunzătoare?

Ne oprisem la magazinul universal din comuna Grădinari. Unitățile sînt moderne, se practică forme de servire rapide (autoservirea, alegerea liberă a mărfurilor), marfă există în general din abundență. Cu o singură excepție — magazinul de articole metalo- chimice n-a mai fost aprovizionat de către depozitul de la Oravița de mai bine de o lună.— De ce nu este marfă în depozit ?— Vă spun eu motivul — intervine președintele cooperativei de consum A- ron Brusture. Gestionarul depozitului nu vrea să livreze marfa, motivînd că are de făcut situații, recepții calitative și cîte și mai cîte — treburi care nu-i permit să mai aibă timp și de aprovizionări.După cum aveam să a- flăm, nu este singurul caz cînd un gestionar de depozit sau altul ■vrea este ceva nată țiile vreze magazinelor marfă au fost substituite de o activitate birocratică, ineficientă. De ce nu intervine nimeni ? Nu se cunoaște modul defectuos în care muncește un om de care depin-; de aprovizionarea a zeci

livrează ce și cînd vrea el. Aici vorba însă și de alt- : de o situație răstur- ; calitatea și atribu- unui om plătit să li-

O invenție strașnică 
a adus, de mai mulți 
ani, un plus de civili
zație in arsenalul nos
tru casnic : autosifo- 
nul. Un lucru mărunt, 
insignifiant și, totuși, 
ce bun e un pahar de 
sifon în casa omu
lui !.. Drăcia tehnică, 
micul cartuș cu acid 
carbonic, te scutește 
de travaliul curselor 
la sifonărie cu pova
ra grea a clasicelor 
sifoane de sticlă.

Dar...
Dar pe cit de bine

făcătoare, pe atît de 
slinoase, pe atît de 
mizerabile au devenit 
aceste cutii de capsu
le în mîinile unora 
dintre noi I Nu, nu 
slntem vinovați cu to
ții.

Capsulele 
predai o cutie 
capsule goale, 
mești în schimb alta.

Zeci de mii, sute de 
mii de cutii circulă 
mereu... Ai predat o 
cutie nouă, curată, dar 
de cea pe care ai pri
mit-o în schimb nu-ți 
vine să te atingi. Cei 
care au folosit-o îna
intea ta au tăvălit-o 
prin automobil, au a- 
pucat-o in palme min- 
jite cu umplutură de 
sarmale, au lăsaț-o să 
zacă in noroi pe ma
lul pîriului unde și-au 
petrecut duminica, au 
călcat-o in picioare, 
au lovit-o cu cioca
nul, au incărcat-o cu 
întreaga lor absență 
de la lecțiile de civi
lizație elementară...

De ce? E o între
bare ! Pentru că a- 
ceastă cutie de capsu
le, deși au plătit-o, nu 
e, în exclusivitate, a lor. Azi e la 
miine trece la

Sifonarul din colțul

străzti a ajuns la un 
soi de rafinament. Un 
copil ii aducea întot
deauna cutii curate. 
Le spălau ai lui cu 
„tix“. Treabă extrem 
de simplă. Gestul a- 
cesta i s-a părut si- 
fonarului un gest fru
mos, omenesc, în fi
rea lucrurilor și toc
mai de aceea sublim. 
I-a zîmbit copilului, 
l-a privit ca pe pro
priul lui copil și, de 
la un timp, a început 
și el să-i dea cutii 
curate.

Și așa s-a născut 
la sifonăria din car
tierul nostru o 
nusculă asociație 
oameni care înțeleg 
să arate respectul cu
venit semenilor șl prii 
asemenea 
„mărunte", 
multe ! Și 
mari !

Mecanicul
Ș1

I Intr-o noapte, mergind să• rifice pompele de apă care se 
I găseau în afara perimetrului întreprinderii, Piroșka Ștefan, mecanic la Fabrica de postav Idin Lunca' Caln-icului ’(Brașov), a observat o: umbră care'se furișa ca o stafie spre unul din magazinele comerciale din ăpro- 
I piere. După ce a studiat cu atenție terenul, „stafia" a trecut Ila acțiune, încercînd să intre in magazin. Mecanicul s-a întors imediat la poarta fabricii și, împreună cu cîțiva din membrii 
I pazei obștești, a revenit să dezlege misterul. „Stafia" era o făptură foarte terestră, respectiv INeculai Butiuc, din comuna Ivă- nești (Vaslui), care, luat surprindere, nu s-a mai face... nevăzut.

Porumbei 
de aur

prin putut

La Dilsseldorf, în R.F. a 
maniei, a avut loc între 1—4 fe
bruarie cea de-a XlV-a Olim
piadă columbofilă. Prezentă 
pentru prima oară la o compe
tiție de asemenea anvergură, 
Uniunea columbofilă din țara 
noastră a obținut un succes de 
prestigiu. Din cei 31 de porum
bei călători expuși (10 la clasa 
„standard" și 21 la clasa „sport"), 
3 au fost răsplătiți cu medalia 
de aur și 20 cu cea de argint, 
în urma cărora România s-a 
situat pe locul al IV-lea. din 
cincisprezece state participan
te, înaintea unor țări cu tradiție 
în creșterea porumbeilor. Cum 
se vede, un debut promițător, 
care va da aripi columbofililor.

Escapadă 
tragicăLa volanul autoturismului „Școală" nr. l-CJ-4786, I.C., instructor al școlii de șoferi din Dej, a pornit intr-una din nopțile trecute spre satul Pitnic. Alături de el — tînâra L.O., în vîrstă de 22 ani, în compania căreia consumase în prealabil o însemnată cantitate de alcool. Plimbarea s-a încheiat însă in mod tragic pentru amîndoi. A- dormind în mașină, a doua zi, ei au fost găsiți intoxicați cu bioxid de carbon : instructorul- șofer, oprind mașina, lăsase motorul in funcțiune.
Zeița Atena 
la... TurulungIn cariera de argilă a comunei Turulung (Satu-Mare) a fost descoperit, într-un vas de lut, un tezaur monetar de argint. în greutate de 855 grame, datind de mai bine de 2000 de ani. Din cele 65 de monede descoperite țn acest vas interesul cercetătorilor s-a oprit asupra monedei grecești, emisă in orașul Per- gam, și datînd din jurul anului 260 î.e.n. Una din fețele acesteia înfățișează capul șefului Perga- mului. Eumenes. iar reversul pe zeița Atena cu mina întinsă pe un scut. Pină acum, ea este unica monedă de acest fel descoperită in nord-vestul Transilvaniei.

Cititorilor care au solicitat lămuriri referitoare la actele de stare cțvilă. Ie răspunde astăzi tovarășul IOAN HATMANU, consilier în Ministerul Justiției.Actul de stare civilă reprezintă înscrisul care constată nașterea, căsătoria sau decesul unei persoane. Fiecare asemenea act are puterea de a dovedi, față de oricine, unul dintre aceste evenimente din viața unei persoane, constituind o probă sigură cu privire la starea civilă. Actele de stare civilă se întocmesc în registre speciale, prin completarea unor formulare tipărite pe filele acestora. In baza înregistrărilor din aceste registre se eliberează certificatele de stare civilăt care sînt extrase de pe actele de stare civilă, completate pe formulare volante, de culori diferite pentru naștere, căsătorie, deces ; ele au aceeași putere probantă ca și actele întocmite sau înscrise în registru.Certificatul de naștere se eliberează părintelui, tutorelui sau copilului, cînd acesta din urmă a Împlinit vîrsta la care i se dă buletip de identitate (14 ani). Declarația de naștere trebuie făcută în termen de 15 zile de la producerea a- cestui eveniment. înregistrarea nașterii se face la serviciul de stare civilă al locului unde nașterea a avut loc, în temeiul declarației făcute de instituția sanitară respectivă, de către moașa sau alte persoane ce au fost de față, de rude sau vecini. Pe lingă certificatul constatator al nașterii, emis de maternitate sau policlinică, la declararea nașterii trebuie să se prezinte buletinele de identitate ale părinților ■ noului născut și certificatul de căsătorie al acestora. Menționăm că înregistrarea copilului găsit se face pe baza declarației persoanei care l-a găsit. în termen de 3 zile de la data găsirii.Certificatul de căsătorie. Declarația de căsătorie se face personal de viitorii soți Ia comitetul executiv al consiliului popular de ta domiciliul sau reșe-

mai marfa, rafturile goale oferă cîteva borcane cu conserve de legume, sticle de băuturi, o cutii înnegrite de | cam atît. Lipseau untura, pastele etc., etc.
Comuna Zăvoi : 1 de produse chimice n-a mai primit marfă din decembrie pentru că este... inchis depozitul. Magazinul alimentar nu poate oferi sare, făină, griș, castraveți, gogoșari, pentru că nu s-au comandat.— De ce să mă aprovizionez cu mai multă marfă — ne întreabă (pe noi) nedumerit gestionarul D. Moi- ca — pentru ca să-mi crească stocul. ?Directorul comercial al Întreprinderii cooperatiste

Un dialog pa caro 
nu l-am mai dori 
repetat în județul 

Caraș-Severin

tocmai răspunsul primit. De el depinde în mare măsură ca activitatea comercială a cooperativelor de consum amintite — ca și a celor din Fîrling, Armeniș, Timiș și a altora unde a- provizionarea (cu produse existente in cantități suficiente în depozite) șchioa- pătă bine — să se desfășoare în așa fel încît cerințele sătenilor să fie satisfăcute prompt și deplin.

treburile să meargă așa cum trebuie este necesară o activitate vie, deplasarea pe teren, in magazinele sătești, trebuind să devină un mod de lucru statornic, o trăsătură dominantă. Un a- semenea stil de muncă — după cum am putut constata — este absent la I.T.E.C.O.O.P. Caransebeș ! deși e impus de dezvoltarea dinamică a cerințelor populației sătești și a posibilităților reale lor.Poate că aici șirul cursul de noi, dacă in magazinele aflate în comunele aprovizionate de întreprinderea- soră (I.T.E.C.O.O.P. Oravi- ța) nu am fi întilnit, de a- semenea, anomalii-.

de aprovizionarea de sate ?
★Raidul întreprins Ie magazine sătești dețul Caraș-Severin a scos la iveală faptul că realizarea planului de desfacere, servirea consumatorilor sînt afectate de unele deficiențe manifestate în activitatea aparatului comercial (inclusiv a celui de conducere) : lipsa de control, neaprovizionarea la timp în funcție de sezon, necorelarea fondului de marfă cu structura cererii de consum, indisciplina în respectarea orarului de a- provizionare și funcționare. Am menționat principalele neajunsuri de a căror înlăturare depinde direct realizarea sarcinilor cooperației de consum din acest județ : valorificarea mai bună a resurselor agricole, aprovizionarea cu cantități sporite și într-o gamă diversificată a populației rurale, intensificarea schimbului între sat și oraș. Lipsurile se cunosc, rămine. să fie cit mai repede înlăturate.

Georqe POPESCU
Nicolae CĂTANA

Deunăzi, răsfoiam 
la Uzina de țevi din 
Roman niște state de 
plată.

State ca toate state
le : . cu dată (2 mai 
1972), cu rubrici con- 
ținind nume, funcții, 
sume de achitat, sem
nături de primire. Re
prezentau primele a- 
cordate salariaților u- 
zinei pentru colecta
rea fierului vechi — 
sarcină de serviciu, 
dar și voluntar patrio
tică. Centrala premia
te conducerea uzi-

nei : pentru 7 
riați — 6 200 de 
(aproximativ 885 
de fiecare). Condu
cerea uzinei și-a pre
miat 
șaptezeci și unu 
tehnico 
tivi. — 
(a cite 
tru cei 
tori considerați 
rituoși, pentru 
care efectiv au 
cat fierul de
ghilotine și l-au 
cat in vagoane

colaboratorii : 
de 

- administra- 1.9 300 de lei 
271), iar pen- 
732 de munci- 

me- 
cei 

ridi- 
lingă 

ur-

104 244 de lei (a cîtt 
142).

Am privit semnă
turile. Primele șapte : 
scurte, mai mult ini
țiale, anonime, gră
bite și importante. Ce
le șaptezeci și una : 
mai puțin scurte, mai 
puțin anonime, mai 
puțin grăbite, tn plus : 
litere subțirele, 
motoarele 732 : 
sate, întregi, cu 
me și prenume.

Nu le era rușine să 
semneze 1

Mircea BUNEA

Unii „sparg“ borcanele 
și alții le plătesc?

mediat superior — 
Direcția județeană co
mercială Prahova. 
Directorul adjunct, 
Teodor Buga, ne-a 
declarat că rezolva
rea problemei este de 
competența Consiliu
lui județean Prahova 
pentru coordonarea 
și îndrumarea activi
tății de aprovizionare 
și prestări de servi
cii către populație. 
Dar — ne-a liniștit 
domnia sa intrucîtva 
— respectivul for a 
luat in dezbatere 
chestiunea borcanelor ................. , ’ i în
cerca s-o rezolve. S-a 
constatat cu acest pri
lej că, de fapt, I.R.V.A. 
este vinovată de lip
sa ambalajelor. Le-a 
vîndut, pur și sim
plu, altor județe. Cum 
vine asta : unii
„sparg" borcanele șl 
alții... plătesc ?

lapte. A fost impo
sibil să pot cumpă
ra și a trebuit să fac 
încă două drumuri de 
acasă pină în centru, 
cale de cîțiva kilo
metri, pentru a-mi 
procura cei trei li
tri de lapte".

Am stat de vorbă 
cu tovarășul Nicolae 
Livezeanu, directorul 
O.C.L. Alimentara 
Ploiești. Dînsul ne-a 
dat dreptate, dar a ri
dicat din umeri : „Ce 
să fac ? Problema mă 
depășește. Fabrica de 
industrializare a lap- . ,
telui . din localitate 
(director Ion Baciu) 
mă amenință — pof
tiți de vedeți — prin- 
tr-o adresă că nu-mi 
mai livrează lapte da- 

dau toate na- 
complete cu 
și borcanele

O.C.L. Alimentara 
din Ploiești a instau
rat o metodă deose
bit de originală de 
vinzare a laptelui și a 
iaurtului. N-ai 
sau borcan, nu 
cumpăra. . La 
magazinele din 
au apărut afișe 
gorice in acest 
și nu se face nici un 
fel de excepție. Chiar 
dacă vine o mamă cu 
copilul in brațe, chiar 
dacă vine un turist 
care n-a adus cu el 
borcanul de iaurt in 
valiză. La subredac- 
ția noastră din Plo
iești, am primit ne
numărate semnalări în 
sensul arătat. „Sînt 
salariată — spunea, 
de pildă, tovarășa 
Steliana Velescu — și 
trebuie să-mi iau în 
fiecare dimineață în 
sacoșă o sticlă de lap
te. Atita am. Dar in- 
tr-una din zile mi-au 
sosit niște rude cu co
pii mici. Și-am avut 
nevoie de 3 litri de

sticlă 
pofi 

toate 
oraș 

cale- 
sens

dința unuia dintre eî. Actele necesare la serviciul de stare civilă sînt : buletinele de — — ------ -----identitate, certificatele mențiuni în _ registrele de naștere în original și copii simple sau legalizate, certificatele medicale ale viitorilor soți, precum și, dacă este cazul, dovada desfacerii căsătoriei anterioare, prin hotărîrea judecătorească definitivă de divorț sau certificatele de despărțire ori de deces, in copii vizate de delegatul de stare civilă. Certificatul de căsătorie se eliberează unuia dintre soți ; la cerere se poate elibera un certificat și soț.
Certificatul se eliberează

RĂSPUNS
LA ÎNTREBĂRILE

CITITORILOR

lor familiei defunctului (soț, părinți, frați) sau tutorelui acestuia. Declarația de înregistrare a morții trebuie tăcută în termen de 3 zile de la data decesului, la comitetul e- xecutiv popular unde s-a produs evenimentul. Cînd decesul se datorează unei cauze violente (accident. sinucidere) sau în cazul descoperirii unui cadavru, declarația se face In termen de 24 ore. O dată cu declarația de deces trebuie să se prezinte buletinul de identitate al defunctului, certificatul medical constatator al decesului, livretul militar (pentru bărbații între 18—50 ani), certificatul de naștere și certificatul de căsătorie (dacă este cazul) ale defunctului.Pină nuarie trat in tul nr. 1960. se eliberau și certificate de înfiere, divorț și schimbare a numelui. De la data a- plicării decretului aceste trei certificate eliberează anterior au rămas valabile și pot fi folosite de cei îndreptățiți) Recunoașterea și stabi-

de stare civilă.Pe certificatul de stare civilă nu este îngăduită nici o ștersătură sau adăugire, o astfel de corectură a- vînd drept urmare a- nularea certificatului ; de asemenea, se anulează certificatele care conțin greșeli sau ne- concordanțe cu actele de stare civilă sau în cazul schimbării numelui. înfierii, rectificării actului de stare civilă prin hotărîre judecătorească. în toate aceste situații se eliberează certificate noi, corespunzătoare datelor înregistrate în actele de stare civilă.Posesorul unui certificat de stare civilă nu are dreptul să-1 transmită altei persoane, nici chiar unei organizații socialiste, după cum nici acestea nu pot reține un asemenea certificat. în situația completării unor dosare — școlare, de personal etc — se pot reține copii de pe a- ceste certificate.Faptele ilicite ce se săvîrșesc în legătură cu actele și certificatele de stare civilă se sancționează administrativ sau penal, după cum sînt contravenții ori infracțiuni. Astfel, potrivit H.C.M. 2290/ 1969, declarațiile inexacte făcute cu ocazia înscrierii actelor în registrele de stare civilă, nedeclararea in termen a nașterii sau găsirii unui copil ori a morții unei persoane, deținerea fără drept a certificatelor de stare civilă ale altor persoane, efectuarea de adăugiri, răzături ori scrierea între rubrici sau peste rînduri pe actele sau certificatele de stare civilă constituie contravenții și se sancționează cu- amendă. De asemenea, codul penal prevede că falsul material în înscrisurile oficiale, falsul intelectual', falsul în înscrisurile sub semnătură privată și în declarații, falsul privind identitatea, credințarea unui scris care servește pentru dovedirea stării civile. ori pentru legitimare sau identificare, spre a fi folosit drept, precum și uzul de cu

că nu-i 
netele 
sticlele 
goale".

Văzind neputința în 
care se zbate interlo
cutorul nostru, ne-am 
adresat

Constantin 
CĂPRARU

■ ■ / ,< . - - - : -■ ■ . -■ . ■ ■

. ■" . 'f i'.'

Teodosescu, tehnic în Centra- construcții-montaj a municipiului, intilnit de noi pe șantier : „Personal nu văd nimic rău în faptul că cetățeni ai Capitalei participă la munca de finisare a unor blocuri de locuințe în care se vor muta tovarăși de-ai lor (!?!). Nu mă șochează nici măcar faptul că e vorba de locuințe proprietate personală. în definitiv, munca depusă-e tot în folosul statului, căci statul încasează bani pentru aceste locuințe (?!?). Și a- poi, atunci cînd. noi, constructorii, sîntem într-o situație mai grea, e firesc, nu-i așa, să fim ajutați de cetățeni" (!?!).Mărturisim că și după asemenea ample și „firești" explicații simțul nostru de logică ș-a aflat tot in pană. Căci, potrivit raționamentului tovarășului director tehnic, ar însemna ca, ori de cite ori o întreprindere sau alta se află în dificultate cu planul de producție, colectivul respectiv să apeleze la ajutorul cetățenilor. In această stranie perspectivă, oricit am încercat să ni-i imaginăm pe muncitorii de Ia Uzina de mecanică .fină apelind — pentru a ti ajutați să-și realizeze pțanul de producție —

la... bunăvoința cetățenilor din cartier, n-am izbutit. Nu ne-am putut' imagina nici în ruptul capului niște cetățeni fără nici o legătură cu întreprinderea — să zicem zootehnista din Cos- tești sau cofetărița de la Aluniș — trăgînd de zor la strungurile celor de U.M.F. ca să-i scoată din

impas, in mod... voluntar- patriotic. Și totuși...Și totuși; spre surprinderea noastră, o aprobare a ideii am intilnit și la Comitetul de partid al sectorului 3, de care aparține organizația de partid a Uzinei de mecanică fină, precum și la unii tovarăși de la comitetul municipal' de partid și consiliul popular municipal. Interlocutorii noștri s-au arătat nemulțumiți doar de faptul că acțiunea respectivă a fost întreprinsă in timpul orelor de serviciu, cu oameni de inallă calificare, din meserii foarte necesare producției, și asta intr-un mo-

Cînd ne văzu in- 
trind în birou, fața 
primarului comunei 
Vulcan din județul 
Brașov, Stelian Ioa
na, căpătă brusc o 
cu, totul altă expre-

— In sfirșit, ni se 
adresă radios, sper 
că o să mă ajutați 
să ies din impas.

— Ce fel de impas ?
— Trimiterea 

delegat 
din sud 
leorman 
pentru 
1.000 kg

...____ unui
in județele 

— Dolj, Te- 
sau Ilfov — 
a contracta 
de gogoșart.

— Ce faceți cu go- 
goșarii ? Și de ce toc
mai 1 000 kg ?— Cele 1000 kg de 
gogoșari reprezintă 
sarcina de achiziții a 
cooperativei de con
sum din comună pe 
acest an. Viu, mort, 
președintele coopera
tivei de consum tre-

buie să predea 
ceste 1 000 kg go
goșari. Or, gogoșart 
nu s-au pomenit de 
cind lumea prin păr
țile Brașovului. Nu e- 
xistă condiții pentru 
cultivarea lor. Deci, 
altă soluție decît să 
trimitem un delegat 
în județele din sud 
pentru a achiziționa 
de acolo acești gogo
șari, ca, la rindul ei, 
uniunea să-i poată a- 
chizițlona de la noi, 
nu avem. Rău e că la 
fel stau lucrurile și în 
cazul roșiilor și al căp
șunilor.

Cerem lămuriri la 
Uniunea județeană a 
cooperativelor de con
sum.

— Ce, parcă numai 
Cooperativa din Vul
can se află in aceas
tă situație ? ne răs
punde tovarășul Ni-

colae Moldovan, șe
ful serviciului plan. 
N-avem încotro 1 Tre
buie să cerem acești 
gogoșari cooperative
lor de consum comu
nale. CENTROCOOP- 
ul nu vrea să știe că 
județul Brașov nu este 
producător de gogo
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că Brașovul nu este 
producător de gogo
șari, roșii sau căp- 

tovarăși 
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Nicolae 
MOCANU

ment clnd fiecare întreprindere bucureșteană iși propune sarcini sporite pentru îndeplinirea cincinalului în patru ani și jumătate. Cit privește ideea în sine, a folosirii muncii patriotice a cetățenilor pentru niște lucrări care vizează, in fond, rezolvarea unor chestiuni de plan de

în timpul lor liber, pentru efectuarea, in colaborare cu organele administrative. cu organizațiile de masă, a unor lucrări de interes obștesc. Cetățenii care lucrează pentru finisarea unui spital, a unei școli, a unei creșe — clădite în cartierul, în orașul, in satul lor — fac muncă vo-

producție, plan de a cărui îndeplinire zătoare o economică, părut lipsită Dimpotrivă, justificare prin argumente referitoare la majore ale statului, ale colectivității", argumente pe cit de frumos inveșmin- tate, pe atit de nefondate în situația de față. Pentru că. după cum știm noi, după cum știu milioane și milioane de cetățeni ai țării noastre, angrenați în această nobilă activitate, munca voluntar-^atriotică înseamnă efortul conștient depus de oamenii muncii,

luntar-patriotică, îndepli- nindu-și, prin aceasta, o îndatorire civică Miile de km de pavaje, de conducte de canalizare, întinsele spații verzi pe care le raportează, anual, cu firească mîndrie, conducerile administrative ale tuturor localităților țării reprezintă roade prețioase ale muncii voluntar-patriotice. Recentele distincții obținute de unele orașe pentru rezultatele obținute în buna gospodărire răsplătesc, de fapt, participarea însuflețită, responsabilă a cetățenilor la lucrările de interes obștesc, efortul lor entuziast depus pentru sporirea gradu-

lui de civilizație și frumusețe al localităților.Desigur, conștiința cetățenească, socialistă, patriotică a maselor este chemată uneori să acționeze și condiții „de producție", tunci avem de-a face acțiunea colectivului muncă, care hotărăștelucreze pentru realizarea unor indici de plan rămași în urmă sau pentru concretizarea unor angajamente — chestiune întotdeauna de onoare pentru colectivele muncitorești... Și, pentru că am ajuns la acest aspect, este firesc să ne intoarcem la cazul care a prilejuit rindurile de față și să punem o întrebare, credem, cit se poate de firească : De ce n-au fost antrenați tovarășii de Ia Uzina, de mecanică fină mai curind la acțiunea de încheiere și finisare a noilor hale ce se ridică în prezent chiar in perimetrul întreprinderii lor ?Ideea de muncă voluntar— patriotică, idee profund caracteristică societății noastre socialiste, validată prin realizări concrete obținute de întregul popor, pe cuprinsul întregii țări, trebuie. crederi), să fie transpusă in viață nu cu ușurătate, ci la altitudinea de semnificații la care au ridicat-o gîndul partidului și fapta oamenilor noștri.
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h marea întrecere socialistă - noi și mobilizatoare chemări pentru

ttrica de ciment Bicaz
către toate unitățile din industria 

materialelor de construcțiiExprimînd voința întregului colectiv, adunarea reprezentanților oamenilor muncii de la Fabrica de ciment Bicaz cheamă la întrecere în anul 1973 toate unitățile din ramura industriei materialelor de construcții, asu- mîndu-și următoarele angajamente :în anul 1973 vom depăși planul maximal al producției globale cu 5 000 000 lei și al producției marfă cu 4 500 000 lei, -realizînd peste prevederi 8 000 tone ciment, 5 000 tone var și 30 000 mp plăci de azbociment.Prin generalizarea schimbului trei în secțiile auxiliare vom crește gradul de utilizare a fondului de timp al mașinilor-unelte și vom confecționa și monta prin autoutilare instalații pentru măcinarea cimentului în circuit închis, instalații de concasare a materiei prime, obținind o producție peste plan la această activitate de 1 000 000 Iei.Vom realiza în mod exemplar sarcinile de export, prin livrarea integrală a cantităților prevăzute pentru anul 1973 pînă la 30 noiembrie a.c.Prin utilizarea mai bună a timpului de muncă, ridicarea nivelului de pregătire profesională a tuturor salariaților,, folosirea la maximum a ca- . parităților de producție, organizarea judicioasă a locurilor de muncă etc., vom asigura încă din acest an depășirea cu 1,5 Ia sută a nivelului productivității muncii planificat pentru finele actualului cincinal.Prin perfecționarea tehnologiilor de fabricație, întărirea controlului de calitate pe faze și asigurarea tuturor parametrilor calitativi, vom realizacalitate pe faze și asigurarea tuturor parametrilor calitativi, vom următorii indici de calitate superioară :— plăci din azbociment 97 Ia sută ;— tuburi și mufe din azbociment 98 Ia sută ;— var 98 la sută.Din totalul producției de ciment, sortimentele superioare vor zenta 42,7 la sută, adică un spor de 26,8 la sută față de realizările 1972.Prin valorificarea superioară a materiilor prime, reducerea consumului de energie electrică cu 650 000 kWh, înlocuirea unor sortimente de fibre de azbest din import, prin creșterea volumului producției, precum și printr-o mai bună gospodărire a întregii activități, vom depăși prevederile planului la beneficii cu 500 000 Iei.Colectivul Fabricii de ciment Bicaz este hotărît să desfășoare o intensă activitate, să depună toate eforturile, întreaga capacitate de muncă și creație pentru realizarea exemplară a angajamentelor asumate în vederea iranspunerii în fapte a mărețului program elaborat de cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român și a sarcinilor trasate de plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, pentru ridicarea ,pe noi trepte de progres și civilizație a întregului popor.
Secretarul comitetului
de partid,
Dumitru ONIȘORU 
Președintele comitetului 
sindicatului
Gheorghe EUNGU

repre- anului

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 
iisg. Vasile MANOLACHE

Secretarul comitetului U.T.C.,
Rădica MORARU

X

către toate întreprinderile miniereColectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni de la întreprinderea minieră Cîmpulung-Muscel cheamă la întrecere toate colectivele de muncă din industria minieră pentru intensificarea eforturilor în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinii de a asigura economiei naționale cantități sporite de substanțe minerale utile, angajîndu-se totodată să realizeze următoarele :— Depășirea prevederilor planului de stat, la nivelul maximal, cu 2 060 tone cărbune net, cu 800 000 lei la producția globală și cu 700 000 lei Ia producția marfă vindută și încasată ;— Livrarea Ia fondul pieței a unei cantități suplimentare de 4 000 tone cărbune și reducerea conținutului de cenușă cu 1 la sută ;— Sporirea productivității muncii cu 0,4 la sută peste sarcina plani-.,ficată ; ; !— Reducerea peste plan a cheltuielilor de producție cu 200 000 lei, prin-' gospodărirea judicioasă a principaleloi- materiale, și scăderea cu 1 la sută a consumului de energie electrică ;— Scurtarea cu o lună a duratei de execuție la lucrările miniere de investiții, prin mărirea vitezei de săpare pentru pregătirea unor noi panouri de exploatare ;— îmbunătățirea activității de invenții, inovații și raționalizări, precum și scurtarea timpului de aplicare a acestora, astfel ca economiile postcal- culate să crească cu 5 la sută față de 1972.— îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viață ale salariaților, în care scop :— vom mări capacitatea de aeraj în subteran și vom pune în funcțiune două instalații de încălzire a aerului proaspăt ;— vom extinde rețeaua de apă potabilă îit' subteran și dotarea cu dispozitive pentru umectarea prafului de cărbune ;— vom intensifica activitatea de îndrumare și control privind . securitatea muncii și vom organiza concursuri pe sectoare șimeserii ;— vom construi 2 blocuri de locuințe cu 24 apartamente, din care unul va fi dat în folosință cu o lună înainte de termen.— Colectivul de muncă al întreprinderii va efectua în arsul 1973 cel puțin 10 000 ore de muncă patriotică, pentru buna gospodărire a sectoarelor, întreținerea lucrărilor miniere și colectarea a 1 250 tone fier vechi.Chemînd Ia întrecere colectivele de muncă din industria minieră, asi-_ gurăni conducerea partidului că angajamentul și chemarea ce o facem pentru anul 1973 vor constitui pentru noi un program concret de activitate, orientat atît spre realizarea sarcinilor economice, cît și spre creșterea nivelului de conștiință al salariaților, astfel încît prin munca și activitatea noastră să ne sporim contribuția la opera vastă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în scumpa noastră patrie, România socialistă.
Comitetul de partid, 
Stelian LIBARDI 
Comitetul sindicatului, 
Costache BOBOUȚAN

Comitetul oamenilor muncii, 
ing. Romică STANCIU 
Comitetul U.T.C.,
Dumitru BĂNCILA

către toate unitățile de construcțiiConstructorii din unitățile Trustului de construcții industriale Cluj adresează tuturor unităților de construcții din țară chemarea la întrecere, luîndu-și următoarele angajamente :1. îndeplinirea ritmică a planului de producție construcții-montaj, printr-o pregătire temeinică a execuției lucrărilor, asigurarea mijloacelor materiale și folosirea rațională a întregului potențial tehnic și uman, astfel potențial tehnic șiîncît să se realizeze următoarea dinamică :24 la sută din planul anual în primul trimestru ;52 la sută din planul anual în semestrul I.Mobilizarea tuturor factorilor pentru intrarea în circuitul eco- la termen a celor 86 capacități de producție prevăzute în planul pe anul în curs și devansarea termenului de punere in funcțiune cu pînă la 180 zile a, capacităților de producție, prin scurtarea duratei execuție la următoarele obiective industriale :T- Fabrica de cazane mici și arzătoare Cluj — cu 180 zile ;— Fabrica de mașini de rectificat Cluj, secția accesorii și piese schimb — cu 45 zile ;— Uzina „Armătura" Cluj — armături neferoase — cu 30 zile ;— Uzina „Tehnofrig“-Cluj — linia de fabricație pentru compresoare — cu 120 zile ;— Instalația halogenuri de la Uzinele de sinteză Oradea — cu 30 zile •,
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— Dezvoltarea producției de var la Fabrica de ciment Turda 35 mii tone/an — cu 90 zile, iar 65 mii tone/an — cu 30 zile ;— întreprinderea echipament metalic pentru binale Oradea — piese turnate — cu 30 zile ;— Centrala electrică de termoficare Oradea, etapa I 50 MW — cu 50 zile.3. — Depășirea productivității muncii planificate cu 700 Iei/salarlat, realizîndu-se astfel o producție suplimentară de 7 700 000 lei, prin :— adoptarea unor soluții constructive noi și aplicarea de tehnologii moderne do execuție ;— creșterea gradului de prefabricare, prin extinderea bricatelor atît din industrie, cît și din unitățile proprii ;— extinderea formei de salarizare în acord global la sută din efectivele de pe șantiere ;—organizarea superioară a producției și a muncii și nală a programului de lucru, care să conducă la utilizarea fondului de timp în proporție de cel puțin 96 la sută.4. îmbunătățirea calității lucrărilor, prin intensificarea supravegherii execuției în vederea respectării proiectelor și tehnologiilor stabilite, extinderea controlului interfazic, încît să se realizeze toți parametrii calita-

Inspectoratul silvic Viicea

folosirii prefa-cel puțin 65 lafolosirea rațio-
derea controlului interfazic, încît să se realizeze tivi.5. Reducerea cheltuielilor de producție, peste trust, cu 1 150 000 lei prin :— gospodărirea chibzuită a materialelor ;— micșorarea pierderilor admisibile ;— reducerea cheltuielilor neproductive.— 6. Creșterea ponderii muncitorilor calificați muncitorilor cu 5 la sută prin :— calificarea la locul de muncă a unui număr de 450 muncitori ;— ridicarea calificării unui număr de 1 650 lucrători prin forme perfecționare organizate pe șantierele trustului.7. îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale salariaților prin— asigurarea corespunzătoare a transportului salariaților — Ia și

sarcina planificată
în numărul total

pe
alde

.de la șantiere — și organizarea rațională a locurilor de '«luncă, astfel incit să se asigure tuturor muncitorilor condiții pentru realizarea și depășirea normelor și a cîștigurilor planificate ;— creșterea gradului de securitate a muncii prin aplicarea și respectarea pe toate șantierele, la toate punctele de lucru, a normelor de tehnica securității muncii ;— îmbunătățirea condițiilor de viață ale tuturor salariaților de pe șantierele trustului, prin creșterea confortului de cazare, ridicarea calității mesei și a condițiilor de servire în toate cantinele de pe șantiere ;— intensificarea activității cultural-artistice și educative în _rîndul. salariaților, asigurarea condițiilor pentru petrecerea plăcută și utilă a timpului liber.Sîntem convinși că toți constructorii de pe cuprinsul țării, abordînd cu înalt simț de răspundere sarcinile deosebite ce le revin din programul de dezvoltare a economiei naționale elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român, vor răspunde cu însuflețire patriotică chemării noastre la întrecere, hotărîți să contribuie, prin scurtarea duratei de execuție și îmbunătățirea calitativă a lucrărilor, la înflorirea patriei noastre socialiste.
Organizația de bază P.C.R., 
secretar, 
îng. loan DOMȘA 
Comitetul sindicatului, 
președinte,
VALKAI Gheza

Consiliul oamenilor muncii, 
președinte,
îng. Mircea POPOV1CI
Organizafia de bază U.T.C., 
secretar,
Victor PANȚER

fe cmsh Vaslui
către toate uniunile județene 

și întreprinderile economice județene 
ale cooperației de consumAdunarea generală a lucrătorilor Uniunii județene a cooperativelor de Bdnsitm Vaslui și ai întreprinderii .economice județepe. adresează tuturor uniunilor județene și întreprinderilor economice județene âle cooperației de "consum din țară chemarea la întrecerea socialistă pentru îndeplinirea și' depășirea sarcinilor de plan pe anul 1973, la următoarele obiective :1. In desfacerea mărfurilor, alimentația publică și turism :— depășirea planului maximal la desfacerea mărfurilor cu amănuntul cu 0,6 Ia sută, respectiv cu 3 426 000 lei pe total comerț, din care 1 Ia sută la grupa mărfuri nealimentare.— Dezvoltarea alimentației publice, astfel incit ponderea acestui sector in volumul total al desfacerilor cu amănuntul să ajungă la sfîrșitul anului 1973 la 20 la sută :— depășirea producției proprii în alimentația publică cu 130 000 Iei față de planul pe anul 1973, lărgirea și diversificarea gamei de preparate culinare și de cofetărie, îmbunătățirea calității sortimentelor ;— reducerea 'stocului de mărfuri, la 31 decembrie 1973, cu 1,5 Ia sută :— gospodărirea judicioasă a ambalajelor, reducerea cu 5 la sută a stocului fața dc normativul stabilit ;— îmbunătățirea permanentă a servirii populației, prin imprimarea unei atitudini civilizate față de consumatori ;— dezvoltarea rețelei comerciale și de alimentație publică prin organizarea, peste plan, a unui număr de 37 noi unități, din care : un restaurant, 3 unități tip gospodina, 12 cofetării, un cafe-bar, 15 birturi și ospătarii, amenajarea a 12 grădini de vară ;— modernizarea peste plan a unui număr de 20 unități de desfacere cu amănuntul, 10 ateliere de producție-prestări servicii, 2 centre de achiziții, prin autodotare.2. în domeniul contractărilor și achizițiilor :— depășirea planului total valoric de achiziții pe anul 1973 cu 4,5 la sută, iar la principalele produse astfel : ouă cu 2 Ia siită, păsări 1,2 la sută, pene 2 Ia sută, miere de albine 2 la sută, ovine 2 Ia sută, porcine 2 la sută, lapte 1 la sută, brlnzeturi 1,4 la sută, cereale 5 Ia sută, fasole 10 la sută, fructe 15 la sută, legume 6 la sută, plante medicinale 10 la sută, furaje 15 Ia sulă ;— înființarea a 14 centre de semiindustrializare pentru legume-fructe și asigurarea producerii peste plan a unei cantități de 80 tone pulpe și marc, 75 tone fructe uscate, 280 tone conserve legume ;— înființarea unei crescătorii de gîște; se vor crește și îngrășa pentru export 500 berbecuți, se va amenaja un iaz pe o suprafață de 1,5 ha ; pe lingă fiecare cooperativă de consum se va organiza cite o gospodărie anexă cu minimum 40 porci și se vor organiza 2 crescătorii de iepuri, fiecare din ele cu un efectiv de 500 iepuri matcă.3. în domeniul producției și prestărilor de servicii, depășirea planului total de producție-marfă cu 2 la sută ;— se va extinde rețeaua existentă și se vor înființa 381 noi ateliere ;— prin unitățile proprii de producție vom asigura întregul mobilier pentru dotarea celor 107 unități comerciale și de prestări ce se vor moderniza în anul 1973 ;— sectorul de producție-prestări va contribui la completarea fon- dultți de marfă destinat aprovizionării populației cu 5 la sută din volumul planului de desfacere pe anul 1973 ;— depășirea planului total de export și livrări pentru export cu 5 la sută prin cantitățile ce se vor livra în plus la conserve și semiconserve de legume și fructe, la plante medicinale și bunuri de consum ;— reducerea cu 5 lei a cheltuielilor materiale planificate la 1 000 de lei in sectorul de producție ;— productivitatea muncii va crește cu 5 la sută la comerț și la producția marfă peste prevederile planului ;— depășirea beneficiului planificat cu un milion lei, prin rentabilității finale cu 10 la sută peste plan.

U. J.C.C. Vaslui, 
Biroul Executiv,
V. VIERU 
IJCOOP Vaslui, 
Comitetul oamenilor
V. LUPU

Secretarul comitetului 
de partid,
Gh. TOMȘA
Președintele comitetului 
sindicatului,
Gh. BELEUZ

i

către toate inspectoratele silvice, 
către toți lucrătorii din silviculturăReprezentanții oamenilor muncii din Inspectoratul silvic Vîlcea adresează tuturor unităților silvice din țară, tuturor lucrătorilor din silvicultură chemarea la întrecere pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor din planul pe anul 1973, în principal la următoarele obiective :1. în domeniul împăduririlor.a) Depășirea planului de împăduriri cu cel puțin 6 la sută și îmbunătățirea calitativă a lucrărilor prin aplicarea următoarelor măsuri :— executarea în campania de primăvară a 95 la sută din planul anual de împăduriri ;— extinderea lucrărilor de substituire a arboretelor slab productive la cel puțin 40 la sută din suprafața totală de împădurit ;— creșterea procentului de rășinoase la cel puțin 82 la sută din volumul total al lucrărilor de împăduriri ;— plantarea tuturor suprafețelor din coridoarele deschise pentru linii electrice de înaltă tensiune cu arbuști fructiferi și pomi de iarnă, precum și a 50 ha cu nuci și castani comestibili.b) Realizarea planului de împăduriri anual cu material săditor de calitate superioară din resurse proprii prin :— depășirea planului la culturile de rășinoase în pepiniere cu 25 la sută, creșterea numărului pepinierelor cantonale cu cel puțin 10 la sută ;— obținerea a cel puțin 20 la sută din necesarul anual de puieți de rășinoase prin folosirea metodei paturilor nutritive sub adăpost și extinderea acesteia in anul 1973.c) Sprijinirea comitetelor de gospodărire a pădurilor comunale pentru depășirea cu 5 la sută a planului de împăduriri pe anul 1973, prin asigurarea materialului de împădurit necesar, a documentației și asistenței tehnica.d) Realizarea prin muncă patriotică de lucrări de împăduriri pe suprafața de cel puțin 400 ha.2. * ....................................... "a)b) tina tec) tinere naturale cu minimum 20 la sută.3. în domeniul produselor accesorii, vlnătorli și pescuitului In apele de munte.a) Se va depăși cantitatea de fructe de pădure și ciuperci comestibile din flora spontană cu cel puțin 5 la sută față de plan, iar la sortimentul fructe proaspete cu 15 la sută.b) Se va asigura o valorificare superioară a răchitei prin creșterea volumului de produse din împletitură cu minimum 10 la sută față de plan.c) Se vor depăși cu cel puțin 10 la sută toate lucrările prevăzute în planul de ocrotire și îngrijire a faunei cinegetice și piscicole.d) Se vor popula apele de munte și lacurile de acumulare cu păstrăv corespunzător capacității biologice a acestora, prin deversarea a cel puțin 10 la sută puieți de păstrăv peste plan.4. în activitatea economică și de exporta) Depășirea producției silvice cu cel puțin 5 la sută ca urmare a realizării obiectivelor de mai sus și a mobilizării și a valorificării de noi resurse, extinzînd și acțiunea de contractare a unor produse realizate de către familiile personalului silvic.b) Depășirea producției destinate exportului cu cel puțin 3 la sută.c) Depășirea sarcinii de beneficii cu 7 la sută.5. Pregătirea și perfecționarea cadrelor— Calificarea tuturor pădurarilor care îndeplinesc condițiile de școlarizare.— Absolvirea cursurilor de perfecționare de către întregul personal lilvic. .Conștienți de răspunderea deosebită ce ne revine în acest an și convinși de sprijinul ce-1 vor aduce fiecare lucrător din silvicultură, tineretul ți populația de la orașe și sate, colectivul de muncă din Inspectoratul silvic Viicea va depune eforturi sporite pentru realizarea și depășirea acestor angajamente în anul 1973 — an hotărîtor al îndeplinirii cincinalului In patru ani și jumătate — cu dorința fierbinte de a-și aduce contribuția la traducerea în viață a mărețului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în scumpa noastră patrie, Republica Socialista România.

Organizația de partid, Comitetul sindicatului,
Gh. MARINESCU M. UNGUREANU

Comitetul, oamenilor muncii, 
ing. Gh. POPESCU 

I. T. I Oradea

In activitatea de bună gospodărire a pădurilorSe se respecta cu strictețe întregul complex de reguli silvice.Se va ridica precizia lucrărilor de estimare a masei lemnoase des- exploatării, în așa fel ca abaterile să nu depășească 5 la sută.Se vor depăși sarcinile de plan la tăierile de îngrijire a arboretelor cu cel puțin 10 la sută și la lucrările de ajutorare a regenerărilor

3 la sutăcreșterea

către toate întreprinderile 
de transporturi autoMuncitorii, inginerii și tehnicienii întreprinderii de transporturi auto Oradea cheamă la întrecere socialistă pe muncitorii, inginerii și tehnicienii din toate întreprinderile de transporturi auto, angajîndu-se să depășească planul la principalii indicatori, după cum urmează :> — cu 1 la sută indicatorul mărfuri expediate, ceea ce reprezintă 150 000 tone ;— cu 0,3 la sută indicele cui de autovehicule marfă ;— cu 0,5 la sută indicele de autobuze.Creșterea productivității . ._______  _ __________________transport marfă se va realiza prin :— extinderea organizării lucrului în două schimburi cu brigăzi de conducători' auto la parcul de autobasculante, în funcție de necesitățile beneficiarilor ;— folosirea intensivă a parcului de remorci și a capacității acestuia, asigurîndu-se încărcătura la capacitatea nominală în relația plin-plin în traficul interurban./Pentru satisfacerea transportului de călători Ia nivelul cerințelor actuale, în deplină siguranță a circulației, pentru respectarea regularității curselor de autobuze și o mai bună servire a publicului călător și a transporturilor de călători pe bază de convenții, se vor lua măsuri de extindere cu 6 Ia sută a rețelei de trasee noi, de suplimentare a curselor de autobuze în perioadele și pe traseele cu vîrf de trafic, asigurîndu-se în același timp condiții corespunzătoare de transport.Creșterea productivității muncii pe Salariat cu 0,4 la sută, reprezen- tînd 420 tone km convenționali pe salariat.Reducerea prețului de cost cu 0,2 la sută, reprezentînd o economie valorică de 500 000 lei, prin reducerea consumurilor de combustibil cu 100 000 litri benzină, depășirea normei de rulaj a anvelopelor cu 1,5 la sută și reducerea consumurilor de piese și materiale printr-o mal bună gospodărire a acestora.Depășirea planului de beneficii cu 520 000 Iei.Prin munca politico-educativă pe care o vom desfășura, în vederea ridicării continue a conștiinței socialiste a salariaților și a întăririi disciplinei in muncă, se va asigura transportul de mărfuri și călători în deplină siguranță a circulației, stabilindu-se, totodată, măsurile corespunzătoare în vederea creării tuturor condițiilor de muncă, în scopul evi'tării accidentelor de muncă și a evenimentelor de circulație.Angajamentele ce ni Ie asumăm exprimă încrederea și adeziunea noastră totală la politica internă și externă a Partidului Comunist Român, dragostea și atașamentul nostru față de conducerea partidului și statului, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ne vom consacra toate forțele și capacitatea noastră de muncă în vederea înfăptuirii obiectivelor istorice trasate de cel de-al X-lea Congres al P.C.R. pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și ridicarea României socialiste p« noi culmi ale progresului și civilizației.

Organizația de partid, 
Florian COSMA 
Comitetul sindicatului, 
Petru BACIU

dedepe
utilizare a unei tone capacitate din par- utilizare a unui loc capacitate din parcul tonă capacitate a autovehiculelor do

Comitetul oamenilor muncii, 
ing. Anton NIȚESCU 
Organizația U.T.C.,
Viorel EPURE

RODUL BOGAT AL GÎNDIRH Șl PRICEPERII TEHNICE„Electrocompresoarele care au trecut prin mîinile noastre trebuie să funcționeze Ireproșabil" ne spun muncitorii Petre Căiță și Viorel Ambruș de la uzina „Timpuri noi“ din Capi-, tală (imaginea din stingă). Noul sistem de frînă conceput la Institutul de studii și cercetări pentru transporturi, a cărui verificare o face cercetătorul științific principal Constantin Țl- buleac, este menit să sporească siguranța circulației (imaginea din mijloc). Presa hidraulică de 1000 tone este vitală pentru producția uzinei „Laromet", de aceea maistrul Vasile Niculescu și muncitorul Marin Iancu urmăresc cu multă atenție lucrul la acest utilaj (imaginea din dreapta)

FURAJELOR
(Urinare din pag. I)acestor utilaje de strictă necesitate în zootehnie a continuat și în anul 1972 cind, în loc de 981 de combine CRF-2,1 s-au livrat 500, și acestea cu multă întîrziere. Din această cauză, doar aproximativ o cincime au putut lucra efectiv la recoltarea furajelor. în perioada anilor 1968—1972, numărul combinelor de siloz ale stațiunilor de mecanizare a agriculturii a scăzut de la 4188 la circa 4 000, iar gradul lor de uzură s-a accentuat. S-a prevăzut ca, în acest an, să fie livrate 1 900 de combine de siloz CRF. Dar nici acestea nu vor satisface cerințele agriculturii. De aceea, ministerul de resort a oprit casarea a 800 de combine vechi și a hotărît reintroducerea în fabricație a unui număr de combine CSU, adică din tipul abandonat încă din anul 1969.Pentru a recupera timpul pierdut, Centrala industrială pentru fabricarea mașinilor agricole a luat măsuri în vederea realizării integrale a o- bligațiilor asumate. Este însă imperios necesară nu numai realizarea planului întocmit, ci chiar devansarea termenelor de livrare a combinelor de recoltat furaje verzi. Pentru că, în acest an, numai cooperativele agricole au de însilozat 7 milioane tone de nutrețuri, față de 4,5 milioane tone cît s-a realizat anul trecut, iar mijloacele mecanice existente și cele care urmează să fie livrate nu asigură recoltarea și tocarea furajelor în timpul optim. Din numărul total de combine CRF-2,1 destinate stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii, 274 urmează să fie livrate în primul trimestru al anului client, 342 în trimestrul II, 410 în trimestrul III și 274 în ultima parte a anului, adică după încheierea campaniei de ihsilozare a porumbului, cind .se resimte cel mai mult insuficiența doțațiel mecanice. Calcule estimative arată că, numai prin recoltarea la timpul optim și conservarea sub formă de semisiloz a resurselor de nutrețuri verzi planificate pentru acest an in I.A.S. și cooperativele agricole, s-ar putea cîștiga substanțe nutritive echivalente cu valoarea a sute de mii de tone porumb boabe. Oare acest argument nu este suficient pentru urgentarea fabricației, .extinderea cooperării in- teruzinale în cadrul Centralei industriale pentru fabricarea mașinilor agricole, precum și folosirea în mai mare măsură a capacității uzinelor de mașini pentru agricultură și industria „ alimentară ? Anul acesta s-au redus solicitările - privind fabricația la alte utilaje agricole cu sute de milioane d« lei, ceea ce impune ca forurile de resort să reanalizeze posibilitățile de a devansa livrarea combinelor de recoltat furaje verzi și a altor utilaje de mare eficiență economică, concomitent cu îmbunătățirea lor calitativă.Totodată, pentru a nu se rhai repeta situațiile din vara și toamna aiului trecut, cind sute de mii j de tone de furaje verzi n-au putut fi recoltate și însilozate la timp, ,este nevoie ca acum să se organizeze repararea tuturor combinelor existente, producerea pieselor do schimb, asimilarea unor echipamente pentru recoltarea furajelor adaptabile la diferite tipuri de combine.Fermele și complexele zootehnice cărora li s-au atribuit terenuri pentru producerea furajelor trebuie dotate cu întregul set de mașini necesare cultivării și recoltării plantelor de nutreț. Unele din acestea există, dar au un randament scăzut, măresc numărul de treceri cu tractoarele și remorcile pe lucerniere, ceea ce duce la deprecierea plantelor, scăderea producției și chiar distrugerea prematură a culturilor. Numeroși specialiști și mecanici din aceste unități au solicitat dotarea cu utilaje de mare productivitate, problemă care trebuie să preocupe îndeaproape forurile de resort.Concomitent cu introducerea în fabricație și dotarea fermelor zootehnice cu noi utilaje, este deosebit de important să fie luate măsuri pentru utilizarea Ia întreaga capacitate a tuturor mașinilor existente. Una din măsurile preconizate este organizarea secțiilor de mecanizare specializate pentru cultura furajelor în fermele mari de taurine și în complexele zootehnice. Este o măsură judicioasă, care poate da rezultate bune prin cointeresarea mecanizatorilor Ia creșterea producției de carne și lapte în fermele pe care le servesc, ca și pentru reducerea prețului de cost, deoarece acest indicator economic depinde, în proporție de 60—70 la sută, de costul furajelor.în domeniul mecanizării bazei furajere, ca și în celelalte sectoare a- gricole, măsurile actuale trebuie îmbinate cu o largă gîndire de perspectivă pentru a evita situațiile cind asimilarea unor utilaje se face fără o pregătire temeinică și fără aplicarea a tot ce e nou, avantajos și posibil de realizat. Unele utilaje destinate bazei furajere sînt de pe acum depășite din punct de vedere tehnic, au un randament mai scăzut decît alte tipuri existente intr-o serie de țări. Pentru extinderea mecanizării și sporirea randamentului utilajelor, un mare rol are intensificarea activității de cercetare științifică, pentru a corela noile tehnologii de cultivare și utilizare a furajelor cu sistema de mașini adecvată. De asemenea, se impune o mal strînsă conlucrare intre forurile de resort pentru cunoașterea cerințelor reale de utilaje și fructificarea tuturor posibilităților de asigurare a acestora, întărirea colaborării și cooperării țnteruzinale, îmbunătățirea parametrilor tehnico-eco- nomici ai combinelor și mașinilor, pentru a satisface mai repede și mal bine nevoile unităților agricole privind producerea și recoltarea furajelor.
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Citeva probleme în suspensie privind ........... ................... ...... .................... ...se hrănește din aceleași straturi. Ion Brad o caracterizează cu o diagnoză sigură ; „cînd patetică, cînd incendiară, ca zarea încinsă de .repetate răscoale și revoluții transilvane, cînd aspră, colțuroasă ca munții Gilăului, in preajma cărora s-a născut, nervoasă, ironică, sau chiar macabră, lirică pînă Ia sentimentalism, metaforică sau complet denu- dată, plenară în forța sa expresivă, sau suferind de mari inegalități" — ea concurează îndeaproape, pentru cititorul modern, creația lirică propriu-zisă.Dincolo de ironiile sau judecățile pripite și nedrepte cu care a fost în- tîmpinată în epocă, poezia lui Emil Isac rămîne, cum primul ei entuziast apărător, Miron Radu Paras- chivescu, o aprecia, o filă de incontestabil interes „prin îndoitul sentiment de noutate", prin încărcătura „de revoltă socială și de spargere a tiparelor poetice". Prietenia exemplară ce i-a legat pe cei doi poeți, Emil Isac și Miron Radu Paraschivescu, dincolo de bariera vîrste- lor, într-o consonanță a idealurilor politice și poetice, am mai apucat-o și noi, cei mai tineri, în anii furtunoși, cînd se puneau bazele noii mișcări literare de la Cluj, românești și maghiare, al cărei prim semnal este, poate, ediția din 1945 a poemelor lui Emil Isac, îngrijită și admirabil prefațată de Miron Radu ParaschivescuIon Brad a trăit mai multă vreme in preajma lui Emil Isac, i-a urmărit proiectele, inițiativele, suferințele, l-a fost aproape în clipele sfîrși- tului. Nimeni nu era mai indicat să scrie așadar o primă biografie spirituală a poetului clujean. Bine informată, concepută ca o „pledoarie" cu solide argumente istorice șl literare, intens colorată afectiv, monografia lui Ion Brad (căci este totuși o „monografie sentimenta- ' Iă“ sui generis) vorbește despre gestul plin de noblețe pe care orice generație poetică e datoare să-l facă față de înaintașii săi aproplați. Nu intră, intr-o atare intenție, nimic din pioșenia ipocrită sau didactică, de factură conformistă ; o- magiul fostului discipol e numai justificarea unei republici ideale a poeților care cunosc prețul creației adevărate.

PSIHOSOCIOLOGICE

cerințelor inte-

INTEGRAREA CERCETĂRII

într-o anchetă publicată cu citeva luni în urmă, ziarul nostru a abordat problema rolului psihologilor și sociologilor practicieni în unitățile productive, a contribuției aduse de ei la Îmbunătățirea organizării muncii, întrucît, în investigația făcută atunci s-au conturat unele opinii în legătură cu pregătirea primită în facultate, redacția noastră a inițiat o nouă anchetă, adresîndu-se, de data aceasta, unui număr de 35 de tineri absolvenți din promoția 1971 și 1972 ai secțiilor de psihologie și sociologie — aflați în prezent în unități productive sau apropiate de profilul acestora. Tema anchetei : cum răspunde pregătirea în facultate grării lor rapide în activitatea unităților economice?Majoritatea observațiilor gravitează în jurul ideii de specializare, de corelare mai strînsă a pregătirii cu cerințele locului muncă unde vor ■activa.„Etapa actuală — ne scrie Ileana Voicu, sociolog la uzina „Republica" din Capitală — solicită foarte mulți psihologi și sociologi în domeniul industrial. Este firesc, deci, ca ponderea cursurilor de acest profil și mai ales conținutul lor să se situeze la un nivel corespunzător. Din păcate, însă, cursul de sociologie industrială, de pildă, urmat de mine în facultate a durat doar un semestru, ceea ce nu ne-a dat posibilitatea să asimilăm temeinic un sistem închegat de noțiuni de care avem atita nevoie în producție".Observații asemănătoare au vizat ți alte cursuri, precum cel de psihologia muncii, psihologia social-induș- trială și organizational», sociologia educației și învățămîntului, sociologia mijloacelor de comunicație în mase, metodologie care fie că s-au predat in cadrul unui număr prea mic de ore, fie că s-au studiat abia în ultimii ani de facultate (unele chiar în ultimul an), ceea ce a diminuat posibilitatea unei specializări.Este unanim cunoscut rolul deosebit de important pe care il deține practica în pregătirea și formarea viitorilor specialiști. Deși în legătură cu a- cest aspect au intervenit unele îmbunătățiri, în primul rînd mărirea numărului de ore afectate practicii, în cadrul anchetei noastre ni s-au semnalat unele deficiențe privitoare atît la modul cum este concepută, cit și la desfășurarea acesteia. Pentru ca practica să dea rezultate — arăta Stan Constantin, sociolog la uzinele „Electroputere" din Craiova, cred că studenților nu trebuie să li se rezerve doar rolul undr simpli operator! de anchete, care să aplice instrumentele de lucru elaborate de cadrele

didactice. Studenților trebuie să Ii se dea posibilitatea să participe efectiv în toate etapele investigației, de Ia stabilirea temei, a ipotezelor și instrumentelor de lucru, pînă Ia degajarea concluziilor și redactarea studiului.Ni s-a semnalat, totodată, că mai sint cazuri cînd practica se desfășoară încă formal, fără a exercita o influență temeinică asupra pregătirii' studentului. Anul trecut, de pildă, din cauza unor încurcături birocratice și, trebuie să spunem, a insuficientei preocupări din partea catedrei, studenții care au absolvit anul II de psihologie nu s-au putut deplasa din Capita-

de
• CONFRUNTAȚI CU EXAMENUL PRODUCȚIEI, SPECIA
LIȘTII PRIVESC MAI CRITIC PREGĂTIREA ÎN FACULTATE ® 
PRACTICA NU ÎNSEAMNĂ SCRIPTOLOGIE BIROCRATICĂ 
® 0 INIȚIATIVĂ LĂUDABILĂ : CABINETUL ABSOLVENȚILOR

lă pentru a face o cercetare concretă pe lingă laboratoarele de specialitate din țară. S-a găsit, însă, o „soluție" de compromis : studenții respectivi au fost repartizați, prin intermediul organizației de tineret, pentru a efectua cercetări în cadrul unor întreprinderi. Dar ce fel de sarcini, de... cercetare Ii s-au încredințat ? Li se cerea să întocmească situații statistic-contabile, să clasifice un număr de subiecți în funcție de diferite criterii (vîrstă, studii), lucrări care mai degrabă semănau a scriptologie birocratică, decit 
a muncă de cercetare. Și aceasta conta drept cercetare psihologică desfășurată timp de o lună în cadrul practicii de vară 1în legătură cu aceste observații, am dorit să cunoaștem părerea catedrelor de specialitate din Facultatea de filozofie. „Trebuie să recunoaștem — ne-a spus dr. Aculin Cazacii, lector univ., că cele semnalate de absolvenți se referă la situații reale, de care atît catedrele, cît și conducerea facultății sînt conștiente. In momentul de față sîntem intens preocupați să îmbunătățim procesul de învățămînt și practica universitară, să le corelăm mai strîns cu cerințele vieții, pentru ca absolvenții să poată face față mai bine și mai rapid problemelor concrete cu care vor fi confruntați la locurile de muncă. începînd cu acest an, urmărim să asigurăm o specializare de profil larg, prin crearea subsecțiilor de sociologie economică, urban-reală și sistematizare teritorială, sociologia educației și învățămîntuliii. In primii doi ani, atît cursurile, cît și practica sînt comune. în anii III și IV urmează o profilare pe una dintre spe-

ar biografii fără
Fără a apela la „memoria" carnetului de reporter, pentru a consulta tabelul cronologic pe care am început să-l completăm în momentul cînd am semnalat, tot în paginile ziarului nostru, situația in care se afla Casa de cultură din Sinaia, ne-ar fi imposibil să refacem a- cum „biografia" acestei instituții, într-âtît de contorsionat și plin de obstacole neprevăzute, de fără „odihnă", a fost drumul ei în ultimii cinci-șase ani,Aparținînd la început, ca oricare alt așezămînt de cultură din țară, de organul cultural județean, tre- cînd mai apoi în directa subordine a I.S.B.C. Sinaia (întreprinderea stațiuni balneo-climatice), casa de cultură și-a schimbat cam din doi în doi ani forul tutelar. După desființarea I.S.B.C.-ului, ea trece în răspunderea I.T.O.S. (întreprinderea de turism și odihnă Sinaia). Nu pentru multă vreme deoarece, de citeva zile, in urma unei noi reorganizări, ea a fost preluată direct de O.J.T. (Oficiul județean de turism) care și-a mutat sediul de la Ploiești în orașul de la poalele Bucegilor.Am făcut această scurtă incursiune în „biografia" zbuciumată a instituției din Sinaia nu atît pentru curiozitatea cazului în sine, cît mai ales pentru faptul că situații mai mult sau ‘ mai puțin asemănătoare au putut fi consemnate și în alte stațiuni de odihnă din țară : la Buziaș ca și ia Vatra Dornei, pe Valea Oltului sau la Slănic Moldova etc. Motivul ? O hotărire veche de cițiva ani, prin care așezămintele culturale din astfel de localități treceau din «ubordinea comitete-

lor de cultură în cea a conducerii stațiunii, în timp, ea și-a dovedit, pe lingă o serie de avantaje, citeva lacune importante. Ne gindim in primul rînd la faptul că, în toate aceste situații, baza materială' și resursele financiare se aflau sub directul control al... contabilității stațiunii, în vreme ce coordonarea metodică și controlul conținutului activității reveneau, cum era și normal, forurilor culturale județene.Solicitate din două direcții diferite,

din dilate-

trolate și primind indicații, ba dintr-o parte, ba din cealaltă, casele de stațiuni ele să întreaga între „programe divertisment" — cum pretindeau conducerile stațiunilor, preocupate de obținerea unor beneficii materiale — și programe i ve, cu o largă de preocupări, cum doreau muncii aflați Ia nă și locuitorii lor respective.Lucrurile nu oprit aici. Administrate de instituții cu profil comercial și preocupări exclusive de servire a turiștilor și obținere de venituri, unele așezăminte culturale au început să primească destinații „inedite".Să revenim la Sinaia. Vechea sală de - dans, pînă nu demult restaurant cu autoservire, găzduiește în prezent ocazionale cursuri de perfecționare lucrătorilor din merț; în fosta sală de balet funcționează o bucătărie, iar sala de sport a fost transfor-

cultură din au început și oscileze prin lor activitate
educati- i gamă așa oamenii odih- orașe-s-au

ale co

mată în depozit de mobilă, compartimentată în boxe. Alte încăperi mai mici incinta casei de tură au devenitlier de croitorie, depozit de veselă etc.E momentul să formulăm răspicat o întrebare : care trebuie să fie menirea unui așezămînt de cultură, indiferent in ce localitate funcționează el, indiferent de forul care îl coordonează ? Fără îndoială, rolul tuturor acestor case de cultură rămine a- cela de a contribui, cu mijloacele lor specifice de acțiune, la educația maselor largi de oameni, la conturarea profilului etic al constructorului societății comuniste. Fără a neglija manifestările cu caracter distractiv, de vacanță, specifice și, desigur, necesare stațiunilor de odihnă, a- șezămintele culturale de aici sînt datoare să le confere și acestora semnificații educative eficiente. „Căci și dis
tracția este, pînă la 
urmă, o cale de educa
ție, dacă se face in 
mod corespunzător" — se spunea la consfătuirea de lucru a activului de partid din domeniul ideologiei și ai activității politice și cultural-educative.Iată, concentrat exprimat, și programul de lucru al instituțiilor culturale din stațiunile de odihnă. Un program care poate fi dus la bun sfîrșit numai sub directa conducere a comitetului de partid dii^ localitate, a comitetelor' județene pentru cultură și educație socialistă.Experimentele dublei sau multiplei subordonări a unor a- semenea lăcașuri de cultură, experimente dictate de imperative administrative, și-au dovedit inconsistența.

Radu 
Constantinescu

cialitățile amintite, în cadrul căreia ponderea cursurilor ce asigură pregătirea de bază va spori, practica fiind și ea organizată în mod diferențiat, corespunzător specialității respective".Preocupări asemănătoare am lntîl- nit și la secția de psihologie — unde specializările vor fi axate pe trei direcții : psihologie industrială, medicală și școlară. La repartizare se va ține seama de această specializare pentru a nu se mai ajunge la situații, pînă acum destul de frecvente, în care studentul făcea practica de la finele anului, de pildă, în cercetare rurală, iar la absolvire era repartizat într-o întreprindere industrială.Experiența arată că de o deosebită importanță pentru integrarea rapidă a psihologului și sociologului la locul de muncă este și felul cum e primit și cum este ajutat de către conducerea întreprinderii să se inte- concrete, să depă-greze problemelor ______ ..șească greutățile inerente unei munci, în bună parte de pionierat. Cu atît mai mult cu cît persistă anumite mentalități rutiniere, lipsă de receptivitate din partea conducerilor unor întreprinderi față de cercetările de acest fel, față de rolul concret și eficiența activității specialiștilor din aceste domenii. Se mai întilnesc — șl, din păcate, nu puține — situații cînd activitatea psihologului sau sociologului într-o întreprindere este privită ca o anumită curiozitate, ca un „exotism" sau o „modă nouă" — uitîndu-se că prezența acestora este o parte integrantă a unei conduceri științifice, că această „modă" include ajături de calculatorul electronic și cercetările asupra factorului uman, că un șir de probleme practice — de la disciplină la combaterea risipei — își pot găsi o mai bună soluționare cu concursul acestora.Se cuvine relevat, în același timp, faptul că majoritatea interlocutorilor au scos în relief și cealaltă fațetă a problemei — răspunderile ce le revin sociologilor și psihologilor înșiși, rolul lor activ în învingerea acestor prejudecăți, în depășirea dificultăților începutului. „Ca specialiști în probleme umane ale întreprinderii, arată Paul Popescu, sociolog la laboratorul psihotehnic, al Combinatului de aluminiu Slatina, sîntem chemați să facem dovada practică a eficienței cercetărilor noastre, iar pentru aceasta se impune ca, la început, să inițiem cercetări mai modeste, cu o arie de cuprindere mai mică, dar care să se dovedească de o deosebită utilitate în viața întreprinderilor și, apoi, să ne „batem", să milităm pentru traducerea lor în viață".Este tocmai ceea ce fac mulți dintre tinerii absolvenți. De pildă, în cadrul Grupului uzinelor de autoturisme Pitești s-a inițiat o cercetare referitoare la cauzele fluctuației’ accentuate a forței de muncă. Aceeași problemă este investigată și la uzina „Republica" din Capitală. Asemenea cercetări trebuie să stea în atenția factorilor de decizie, care să le acorde sprijinul necesar, să utilizeze concluziile lor în activitatea de conducere.In cursul anchetei, mai mulți subiecți au insistat asupra necesității unei continue perfecționări profesionale a psihologului și sociologului, cu atît mai mult cu cît în acest domeniu intervin mereu probleme noi. Ca un răspuns la această cerință se înscrie crearea recentă, în cadrul Facultății de filozofie, a „Cabinetului absolvenților", care va organiza in mod sistematic întilniri de lucru între foștii absolvenți ai facultății și cadre didactice și studenți. Foloasele acestor întilniri vor depinde de felul cum ele vor aborda aspecte concrete cu la se de găsire a unor răspunsuri la probleme mai dificile — metodice, științifice — ce apar in cursul investigațiilor — conducerea facultății sprijinind desigur finalizarea Inițiativei.în fine, publicarea, pe spații mai largi, de către revistele de specialitate și de cultură, a rezultatelor cercetărilor psihosociologice, ca și inițierea unor dezbateri in coloanele lor, privitoare la nenumăratele aspecte ale integrării cercetării psihosociologice în activitatea productivă, ar contribui sensibil la perfecționarea activității științifice desfășurate în acest domeniu, la sporirea aportului cercetării psihosociologice în activitatea de conducere și organizare din întreprinderi.

PROGRAMUL I
9,00 Curs de limba rusă. Lecția 

a 40-a. Prezintă eoni. univ. 
dr. Victor Vascenco.

9,30 O viață pentru o idee : 
Cantacuzino (II).

10,00 Telex.
10,05 Publicitate.
10,10 Studioul artistului amator.
10,55 Avanpremiera.
11,00 Portativ ’73.
11.40 Selecțiunl din emisiunea 

„Seară pentru tineret".
12.30 Moment folcloric.
12.40 Municipalitatea răspunde 

bueureșteanulul.
13,00 Telejurnal.
16,00 — 17,00 Teleșcoală • Chimie. 

De la laborator la industrie 
o Literatură română. Opera 
lui Ion Creangă, model de re
flectare originală a tradițiilor 
vieții și limbii poporului nos
tru. Prezintă lector univ. 
Mircea Martin n Geografie — 
Masivul Retezat.
Curs de limba engleză. Lec
ția a 39-a.
Telex. 
Tragerea Loto.
Cum vorbim 7 « Actualitatea 
editorială lingvistică — „Nume 
de locuri" de acad. Alex. 
Graur. Prezintă Marius Sala 
a Despre „deliciile" stilului 
ermetic de dr. N. Mihăescu.

18.35 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.

18.50 Teleconferința de presă.
19,20 loot de seri.

Telejurnal « Cincinalul înain
te de termen — cauză a în
tregului popor.

20,00 Melodia săptămînii : „Cinci
nalul în patru ani și jumăta
te" de H. Mălineanu pe ver
suri de H. Negrin.

20,M Studioul de poezie : „Floare 
albastră" (II). Spectacol mu- 
zical-literar. Versuri de Mihai 
Eminescu, Tudor Arghezi, 
Nicolae Labiș, Vasile Voicu- 
lescu, Eugen Jebeleanu, Ni- 
chlta Stănescu.

20.35 Film artistic : „Aventurile lui 
Juan" — o producție a 
diourilor cinematografice 
baneze.

22,05 „24 de ore".
22.30 Campionatele europene 

patinaj artistic — proba 
dans. Transmisiune directă 
de la KBln.

„Clnci-

PROGRAMUL n
18,08 Telex.

Telecinemateca pentru tine
ret : „Ferlțl-vă automobilul" 
— producție a studiourilor 
cinematografice sovietice. 
Telejurnal.
Avanpremieră.
Publicitate.
Ansambluri sătești.
Zece minute cu orchestra 
„Mezeșul" a Consiliului 
detean al sindicatelor 
Sălaj.
Revista economică TV.
Omul și muzica iul. Serghei 
Prokofiev.
Film documentar : „Ano
timpul mireselor" — produc
ție a studioului „Al. Sahla". 
„Cărți și idei".

Ultima carte a poetului Ion Brad poate să surprindă prin domeniul și tema propuse. Cercetarea istorico-literară și exegeza critică nu păreau a fi un teritoriu, de interes pentru acest poeț care ne obișnuise cu o constanță a creației sale lirice; în care și-a permis, o singură dată, inserția unei „cronici" epice, romanul unei familii țărănești transilvane, în buna tradiție a realismului slavi- ciano-rebrenist. Interesul pentru personalitatea complexă a poetului și o- mului de cultură care a fost Emil Isac, este însă din multe motive întemeiat. Masivul tom editat de „Dacia" clujeană, Emil Isac, un tribun al Ideilor noi, nici nu-și propune să fie o carte de istorie literară propriu-zisă. refuzînd deliberat „studiul" și „a- naliza", socotite prea pedante, în favoarea unei metode de „reconstituire" în maniera seriei „par lui-meme" ; cartea se vreș, după expresia autorului însuși, „o evocare" și „o pledoarie", o „lectură cu voce tare" a textelor, comentate sau lăsate să vorbească singure „prin litera și spiritul lor nedisimulat", ca într-un „jurnal" al scriitorului. Dar — urmărind să reconstituie a- cest „jurnal" posibil al vieții, creației și credințelor social-estetice ale poetului, Ion Brad pune la contribuție un imens material biografic și arhivis- tic, explorînd presa vremii (operație dificilă, întrucît Emil Isac a fost un jurnalist prolific), reluînd lectura operei, a manuscriselor, a însemnatului fond epistolar aflat la casa memorială din Cluj sau îri fonduri bucurește- ne, la Biblioteca Academiei sau la BibliotecaCentrală de Stat etc. Ne aflăm, așadar, în fața unei acumulări impresionante de izvoare, mare parte noi (între care se numără și un caiet de însemnări zilnice, inedit) toate capabile să lumineze într-o măsură simțitor sporită figura de intelectual de seamă a lui Emil Isac. La capătul lecturii, înțelegem că măsurile de precauție ce autorul își luase inițial, nu erau decit o fireasță prudență, întrucît — deși scrisă cu o altă tehnică și într-un stil alert, urmînd firul nervos al modelului — cartea lui Ion Brad rămîne, prin ’ solida informație, prin preocuparea de a epuiza fie-

Agendă editorialăIn cadrul ■ noutăților editoriale ale c’estei săptămini predomină studiile de istorie, teorie și critică literară, traducerile din patrimoniu) literaturii universale, cărțile pentru copii ■ și tineret.In editura Enciclopedică a apărut lucrarea Iui Alexandru Duțu „Sinteză și originalitate în cultura română", o privire de ansamblu asupra culturii noastre începînd cu a doua jumă- a secolului

a- de vedere aria de cerce- literaturii com- sînt aduse Pippidi în „Formarea literare în
de lu- i- an-

XVIII-lea pînă la revoluția din 1848.Puncte noi în tare a parate D. M. crarea deilortichitat'e", o analiză a conceptului poetic la Hesiod, Aristotel, Platon. în colecția „Enciclopedia de buzunar" a aceleiași e- dituri a fost tipărit studiul „Evoluția criticii de la Renaștere pînă în prezent" al cunoscutului cercetător francez Ferdinand Brunetiăre. De o fac-

care detaliu și a stoarce documentului maximul de semnificații, o izbutită o- peră de istorie literară, chiar dacă e scrisă cu sim- . țirea unui poet. Fiindcă această „simțire" (sau „pledoarie", cum o numește autorul) presupune o anumită solidarizare cu subiectul, de unde — pe alocuri — tentația de a retușa unele asperități, a prefera gros-planurile, a-

precupețea nici un e- fort, răspîndind in jurul lui un entuziasm tineresc, molipsitor. De altfel, personalitatea poetului e foarte exact intuită. Așa cum apărea Emil Isac în scrisorile sale, tot astfel era în orice pagină scrisă, în convorbiri, în relațiile directe : „Liric și confesiv, ironic sau insinuant, Emil Isac provoacă — scrie biograful său
CRONICA LITERARĂ

■ i - v.. ■

Ion BRAD

Emil Isac, 
un tribun 
al ideilor

//

noi
colo unde analiza mai profundă, în detaliu, ar fi a- dus corective valorice sensibile. Desigur, și autorul o subliniază, firul urmărit de studiul său nu este centrat pe creația poetică a lui Emil Isac, ci pe portretul omului public; al poetului-cetățean, patriot, angajat trup și suflet în bătăliile vremii sale, întotdeauna de partea progresului, a intereselor poporului și ale u- manitâții.Ion Brad trece în revistă, cu argumentele citatelor bogate din articolele, scrisorile, poemele și gesturile concrete ale e- roului său, consecvența a- titudinilor lui social-poli- tice, in anii adolescenței, ai luptelor socialiste, în bătălia pentru unitatea națională a românilor, în critica politicianismului burghez și a primejdiei fascismului etc., pînă la contopirea definitivă cu țelurile lumii noi, cu lupta de. după 1944, la zidirea căreia bătrînul poet nu

— reacții de aceeași natură. O amiciție caldă e- mană din textele scrisorilor, indiferent de tensiunea Ia care erau scrise. Avea acest intelectual veșnio neliniștit și uneori complexat o mare doză de sinceritate copilărească, naivă, cu oare, oricît ar fi fost de supărați, își îm- blînzea toți prietenii". Această francheță, acest continuu neastîmpăr al ideii, mobilitatea sentimentală și emoția comunicativă, le conține și textul lui Isac. Oricît, la o analiză mai atentă, cusu- 1 uri le stilistice ale scrisului lui Emil Isac sar în ochi, cascada verbală a- menință cu prolixitatea etc., recunoști tensiunea spirituală, combustia interioară netrucată, gîndul autentic ce se zbate să învingă expresia. Tot astfel, poezia sa, oricît de inegală, exprimată uneori în forme rebarbative sau desuete, rămîne un document spiritual și literar de tot interesul. Publicistica Mircea ZACIU
J

OMAGII LUPTELORtură deosebită este cartea directorului clinicii de psihiatrie și neurologie a Universității „Humboldt" din Berlin, Karl Leonhard, intitulată „Personalități te", in definite accentua- căre sint trăsăturile caracteristice și comportamentul unor remarcabile personalități literare — Cervantes, Shakespeare, Moliăre, Goethe, Schiller, Balzac, Stendhal, Zola, Tolstoi, Tur- gheniev, Dostoievski, Hemingway, Thomas Mann și alții.

DIN 1933Eroicelor lupte ale ceferiștilor și petroliștilor din ianuarie-fe- bruarie 1933 lfe-au fost consacrate joi noi manifestări. Cu ocazia aniversării a 40 de ani de la aceste mente, la schelelor Eăicoi, la derea <’ Ploiești, postav Azuga Casa de cultură Comarnic au avut interesante expuneri la care participant la

eveni- cluburile Cîmpina și întreprinde foraj , Fabrica
Și

din de la din loc

aceste evocat de eroism, iar Palatul culturii și Clubul sindicatelor din Ploiești au găzduit un montaj literar și o seară de poezie.La Muzeul Olteniei din Craiova a avut loc vernisajul expoziției „40 de ani de la eroicele lupte ale ceferiștilor și petroliștilor" cuprinzînd fotografii, extrase din presa vre-1 mii, documente originale și fotocopii care.

mișcări au momente pline evocă principalele momente ale desfășurării acestor evenimente.Cu același prilej, la Casa de cultură din Hîrșova a fost organizată o seară culturală pentru tineret, în drul căreia au evocate figurile revoluționari ale Petre Gheorghe.Pintilie și Vasile Roai- tă. Manifestări similare au avut loc la Atelierele C.F.R. Palas și Ia căminul cultural din comuna Cobadin.

ca- fost de lui Ilie

VIITORUL

care sînt confruntați specialiștii locurile de muncă, vor Încerca să constituie ca un cadru propice îmbogățire reală a experienței, de

Pawl DOBRESCU

cinema
19.

15,30; 18;

de piatră :
20.

15,30; 18;
18; 20,30. 

- 15,45; 18.
PACEA

Mic : După cădere —

„C. I. Nottara" (sala 
Adio, Charlie — 19,30,

dragos- 
.,30; 15,45; 
10; 12,30;

I
I

I

• Nunta
— 16; 18; __
a Zestrea : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20, FLA
MURA — 9; 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.
• Marii Stuart : LUCEAFĂRUL —
11,30; 11: 13,30; 16; 18,30; 21, CAPI
TOL — 11; 14, FAVORIT - 10;
12,30; 15,30; 18; 20,30.
a Gala filmului american : J. W. 
Coop — CAPITOL - 20.30.
a Pe aripile vîntului : PATRIA — 
10; 14.30: 19,15.
a Anul carbonarilor : FESTIVAL 
— 8.30; 11; 13,30; 16: 18.30
GRIVIȚA — 9; 11,30: 15,30

• Program desene animate
pentru copii — 9,30, Grozavul din- 
tr-a V-a B: DOINA — 11,15; 14; 
16; 13.
a Poliția mulțumește : MELODIA 
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
MODERN — 9; 11,15; 13,30
18,15; 30,30.
a Războiul lui Murphy : FERO 
VIAR — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30 
21, GLORIA — 8,30; 11; 13,30; 16 
18,30; 21.
• Explozia : DACIA — 9; 11,15; 

. 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLACARA —
15,30; 18; 20.15.
a Cu miimle curate : LUMINA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
a Queimada : EXCELSIOR — 9; 
11,45; 14,30; 18; 20,45,. AURORA — 
9,30; 12; 15,30; 18; 20,30.
• Marea evadare : CENTRAL 
9,15; 12,45; 16,15; 19.45, ARTA 
15,30; 19.
a Un bărbat și o femele — 10; 12; 
14, Barbă Roșie (ambele serii) — 
16; 19,30 : CINEMATECA (sala
Union).
a Domnului profesor, cu 
te : VOLGA — 9; 11,15; 13, 
18,15; 20,30, MIORIȚA —

15; 17,30 TOMIS — 9; 1.1,15;
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
a Bariera ; RAHOVA — 
20,15.
A Filiera : BUCEGI —
20.30, GIULEȘTI — 15,30;
A Ursul Yogi : PACEA -
• E o poveste veche :
— 20.
a Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
FERENTARI — 15,30.
a Micul om mare : POPULAR —
15.30.
© Căldura mîinilor tale : POPU
LAR — 18; 20.
a Vara bărbaților : LIRA — 15,30; 
18; 20,15.
a Mania grandorii : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
a Am încălcat legea : UNIREA — 
15,30: 18; 20,15.
a Capcană pentru general : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
a Joe Hill : COTROCENI 1B; 
17,30; 20, DOINA — 20.
a Creierul : FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,30.
a Sfirșitul Liubavinilor : CRIN- 
GAȘI - 15,30; 18; 20.30.
a Seceră vîntul sălbatic : COS
MOS — 15,3o; 18; 20,15.

• Torn 1 Tora 1 Tora ! : MUNCA 
— 16; 19.
a Marca hoinăreală : VITAN — 
15,30; 18; 20,15.

a' Filarmonica de stat ,.George 
Enescu) (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Roberto 
Benzi — 20.
• Opera română : Bărbierul din 
Sevilla — 19.
a Teatrul de operetă : Prințesa 
circului — 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale) (sala Comedia) : Dulcea pa
săre a tinereții — 20, (sala Stu
dio) : A doua față a medaliei 
— 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul Iui Rameau —

20, (sala din str. Alex. Sahla) : 
Anunțul Ia „Mica publicitate" 
— 20.
• Teatrul
19,30.
o Teatrul 
Magheru) : .
(sala Studio) ; Noaptea nechema
tă — 20.
a Teatrul Giulești : Freddy — 
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" ; Cele 12 
luni ale anului — 16.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) ; Ariciul albastru 
— 15, (sala din str. Academiei) : 
Răi si nătărăi — 15.
« Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : O noapte furtunoasă și Kir 
Zuliaridi — 20.
o Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19,30, (sala clin Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19,30.
a Teatrul de revistă și comedie
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 19,30. 
a Ansamblul artistic „Rapsodia
Română" : Flori alese — 19.30.
• Circul „București" : Aprindeți
stelele — 19,30.

I

I

I

ț 
I
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PRESIDINTHE COBIHI DE MINIȘTRI,
9 ■) J

I

Solemnitatea inminării

unor distincții

Cronica zilei

Președintele Consiliului de niștri al Republicii nia, Ion Gheorghe joi după-amiază,
Mi-Socialiste Româ- Maurer, a primit, pe ambasadorul

Sa-Iranului la București, Sadegh drieh, la cererea acestuia.Cu acest prilej a avut loc o convorbire desfășurată într-o atmosferă de cordialitate.
Delegația Asociației de prietenie

sovieto-română a

La Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România a avut loc, joi după-amiază, solemnitatea inminării ordinului „23 August" clasa I tovarășilor profesor Ion Clopoțel, pentru îndelungată și rodnică activitate in mișcarea muncitorească și pentru contribuția adusă la opera de construire a socialismului, cu prilejul împlinirii vîrstei de 80 de ani, și Pavel Babuci, pentru îndelungată și rodnică activitate. în mișcarea muncitorească și pentru merite deosebite în opera de construire a socialismului, cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 de ani.înaltele distincții au fost înmînate de tovarășul Miron Constantinescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat. . La solemnitate au fost de față tovarășii Ștefan Voitec, Constantin Stă-

tescu, secretar al Consiliului de Stat, George Macovescu, lor externe, Ștefan litant al mișcării țara noastră.Tovarășul Miron felicitat călduros pe cei decorați, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, urîndu-le multă sănătate și succese în muncă.Exprimîndu-și gratitudinea pentru distincțiile acordate, care-i onorează, pentru prețuirea activității lor, cei decorați au adresat cele mai calde mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu, urîndu-i multă sănătate și putere de muncă, spre fericirea țării și a întregului nostru popor. (Agerpres)

ministrul afaceri- Voicu, vechi mi- muncitorești dinConstantinescu a

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă din partea ministrului relațiilor externe al Republicii Cuba, Râul Roa Garcia, prin care acesta mulțumește pentru felicitările adresate cu ocazia zilei naționale a Republicii Cuba.George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a adresat o telegramă de felicitare ministrului externe al Finlandei, Ahti nen, cu prilejul aniversării de naștere.
afacerilor Karjalai- zilei sale

R. P, CHINEZA

Un succes remarcabil 
al constructorilor chinezi:

Joi a părăsit Capitala, îndreptîn- du-se spre patrie,.delegația Asociației de prietenie sovieto-română, condusă de Alla Tihonovna Lavrentieva, adjunct al ministrului industriei ușoare a U.R.S.S., vicepreședintă a A.P.S.R., care, la invitația Consiliului General A.R.L.U.S., a făcut o vizită în țara noastră și a participat la manifestările prilejuite de împlinirea a 25 de ani de la semnarea primului Tratat de prietenie, cola- *■ 'rare și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Maria Groza, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, membră în Biroul Consiliului General A.R.L.U.S., Maria Chivu Manolescu, adjunct al ministrului industriei ușoare, de membri ai Consiliului GeneralAu fost prezenți N. kov, ministru consilier Uniunii Sovietice la membri ai ambasadei.
Recepție la ambasada

A.R.L.U.S.V. Maslenni- al AmbasadeiBucurești, și R. . Coreene

(Agerpres) militar, aero și naval al Populare Democrate Co- București, colonel SOnAtașatul Republicii reene la Ghian Zun, a oferit, joi seara, în saloanele ambasadei, o recepție cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a întemeierii Armatei Populare Coreene.Au participat Ion Dincă, secretar al C.C. al P.C.R., general .colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Mare-

lui Stat Major, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, nerali și ofițeri superiori, atașați litari, reprezentanți ai presei.Au fost prezenți Li Ho Zăng, sărcinat cu afaceri ad-interim alpublicii Populare Democrate Coreene la București, șefi de misiuni diplomatice acreditați în România, alți membri ai corpului diplomatic.

ge- mi-în- Re-

★Joi seara ș-a înapoiat în venind din S.U.A., Octavian Groza, ministru secretar de stat, prim-vice- ’ președinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, președintele Conferinței mondiale a e- nergi'ei, care a participat la lucrările de organizare ale acestei conferințe.La sosire, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți Dinu Buznea și Nicolae Bărbulescu, vicepreședinți ai Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Nicolae Armencoiu, adjunct al ministrului energiei electrice, precum și membri ai Ambasadei S.U.A. la București.
★Joi la amiază, în Capitală, Laurențiu Fulga, prim-vicepreședinte al Uniunii scriitorilor, și Kamen Kalcev, vicepreședinte al Uniunii scriitorilor din R. P. Bulgaria, au semnat înțelegerea de colaborare pe anul 1973 între cele două de vizite schimburi literare, opere din două țări.

Capitală,

uniuni. Documentul preve- reciproce de documentare, de .publicații și informații traducerea și editarea de patrimoniul literar al celor
(Agerpres)

metreul din Pekin

Șeful Departamentului agriculturii cooperatiste din cadrul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, Nicolae Ștefan, și adjunctul ministrului agriculturii al Uniunii Sovietice, K. S. Nazarenko, au semnat, joi, la București planul de colaborare tehnico-științifică pe anul 1973 între cele două ministere.

prevede extinderea ameliorarea principa-Documentul colaborării în lelor plante agricole, livrări reciproce de semințe, filme și material documentar din domeniul științei și producției agricole, vizite de specialiști din unitățile hgricole și de cercetare.
Lucrările adunării generale anuale

a Academiei de științe agricole și silvice

Sosirea unei delegații economice din LibiaA sosit în Capitală o delegație economică dinE Libia, condusă de Talia Sherif Ben Amer, ministrul comunicațiilor, care face o vizită în țara noastră.La sosirea pe aeroportul Otopeni erau prezenți Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior, Constantin Stanciu, adjunct al ministrului co-

merțului exterior, precum și funcționari superiori din acest minister.Joi dimineața, ministrul libian și persoanele care-1 însoțesc au avut o întrevedere cu Nicolae M. Nicolae, căreia au fost discutate privind dezvoltarea în con- relațiilor economice dintre țări.în cursul probleme tinuare a cele două (Agerpres)

vremea
i ■ L,Ieri în țară : Vremea a continuat să se încălzească în toate regiunile țării. Cerul a fost variabil mai muit acoperit în jumătatea de nord a țării. A plouat în Maramureș, sudul Cri- șanei, nord-vestul și sud-estul Transilvaniei. Vîntul a suflat slab, pină Ia potrivit. Temperatura aerului la ora 14 oscila între zero grade la Joseni și plus 16 grade la Calafat. In zona de munte s-a produs ceață și chiciură. în București : Vremea a

LA UZINA 
„INDEPENDENȚA"-SIBIU

NOI TIPURI DE
utilaje de Înaltă

continuat să se încălzească. Cerul a fost variabil, mai mult senin. Vin- tul a suflat slab, pină la potrivit. Temperatura maximă a atins 9 grade.Timpul probabil pentru 10, 11 și 12 februarie. în țară : Vreme în general umedă și relativ călduroasă. Cerul va fi mai mult noros. In jumătatea de nord a țării vor cădea precipitații temporare, atît sub formă de ploaie, cit și sub formă de lapoviță și ninsoare. în celelalte regiuni precipitațiile vor fi locale și mai ales sub formă de burniță și ploaie. In zona de munte se vor semnala ninsori. Vîntul va prezenta intensificări de scurtă durată din sectorul nord- vestic. Temperatura aerului va scădea ușor spre sfîrșitul intervalului. Minimele vor fi cuprinse intre minus vor de. ral va precipitații, mai ales sub formă de burniță și ploaie. Vint potrivit. Temperatura vă scădea ușor la sfîrșitul intervalului.

Joi dimineața au început în Capitală lucrările adunării generale a- nuale a Academiei de științe agricole și silvice.Raportul prezentat de președintele Academiei, Nicolae Giosan, ca și dezbaterile au relevat principalele realizări in obținerea de noi soiuri și hibrizi de cereale, plante tehnice, hortiviticole și de nutreț, în producerea unor cantități sporite de semințe și material . săditor cu valoare biologică ridicată, în îmbunătățirea tehnologiilor de cultură a plantelor, în selecția, creșterea și îngrășarea animalelor. S-a evidențiat, de asemenea, eficiența integrării’, cercetării științifice cu învăță- mîntul agricol superior, în scopul creșterii aportului acestora la sporirea producției, la dezvoltarea intensivă și ridicarea eficienței economice a agriculturii.Adunarea a adoptat programul de cercetare științifică pe acest an, axat pe probleme majore ale producției agricole și silvice, menit să contri-

buie la realizarea înainte de termen 
a actualului cincinal.Participanta au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune, între altele : Convinși de justețea aprecierilor dumneavoastră că oamenii de știință sînt în stare să rezolve cu succes problemele mari ce confruntă cercetarea cu producția, participanfii la adunarea generală vă asigură că toți cei ce lucrează în cercetarea științifică agricolă și silvică sînt animați de un pr.ofund atașament față de patria noastră, față de Partidul Comunist Român, tată de dumneavoastră personal — cel mai strălucit fiu al poporului și partidului — și se angajează să facă totul pentru a-și aduce contribuția la îndeplinirea importantelor prevederi de dezvoltare a agriculturii și silviculturii, la propășirea României socialiste. (Agerpres)

SIMPOZION „PETOFI SANDOR

TEHNICITATESIBIU (Corespondentul „Scîn- teii", N. Brujan). — Cunoscută ca importantă unitate a industriei noastre constructoare de mașini, Uzina „Independența"- Sibiu se recomandă numeroșilor săi beneficiari și ca producătoare de unelte pneumatice și ciocane utilizare in industria industria- strucții și funcțiune cu 9 luni unei noi și moderne fabrici acest profil, a însemnat și sporirea preocupărilor pentru diversificarea tipurilor de pneumatice, aflate de serie, ajungind aproape 20.Primele zile ale consemnat un nou ceastă direcție : intrarea în producția de serie a completului de perforare P-58. Conceput și proiectat de specialiștii uzinei sibiene, acest modern utilaj prezintă multiple avantaje față de vechile tipuri : randament mai consum electrică ___ ________ noutățile acestui an șe numă. ă, de asemenea, încheierea procesului de integrare a unui perforator de înaltă tehnicitate, al cărui termen de integrare era fixat pentru 1975.

perforatoare: cu largă minieră, materialelor de con- altele. Intrarea în aici, în anul trecut, înainte de termen, a cuunelte în fabricație in prezent lanoului an au succes in a-

mare cu 30 la sută, mai mic de energie etc. Printre

Excursiile
primăveriiOficiul de Turism București, prin filiala din Calea Victoriei nr. 100, a pus in vinzare locuri pentru excursiile internaționale din trimestrul 11/1973.Se vor organiza excursii cu durata de 1—22 zile — cu trenul, avionul și autocarul — pe itinerare atractive și interesante din Uniunea Sovietică, Bulgaria, Ungaria. Polonia, Cehoslovacia și R. D. Germană.Incepind din luna martie se vor organiza excursji de o zi la Russe (R. P. Bulgaria) în fiecare duminică, in condiții avantajoase.

8 și plus 2 grade, iar maximele oscila între zero și plus 10 grain București : Vreme în gene- umedă. relativ călduroasă. Cerul fi mai mult noros. Vor cădea

TIMIȘOARA (Corespondentul „Scînteii". Cezar Ioana). — Miercuri după-amia- ză, în sala „Lira" a Casei de cultură a municipiului Timișoara a avut loc simDO- zionul „Petofi Sandor". manifestare o- magială organizată de Comitetul județean Timiș pentru cultură și ectucație socialistă,

asociația scriitorilor și consiliul județean al ciimaghiară cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea marelui poet maghiar. Despre personalitatea și creația lui Petofi Săndor au vorbit scriitorul și traducătorul Franyo Zoltan și prof. univ. dr. Victor

oamenilor mun- de naționalitate
Iancu. în continuare, corul - „Bela Bartok" al casei municipale de cultură. precum și actori de la Teatrul Național', Teatrul maghiar și Teatrul german- de stat din Timișoara. au prezentat un program de cînte- ce revoluționare și de versuri din creația poetului.

ț

ț

★Joi a părăsit Capitala delegația Consiliului Național al Frontului Național din R. D. Germană, condusă de Berta Langner, membru ăl prezidiului și secretariatului consiliului.în timpul șederii în țara noastră, delegația a avut întrevederi cu. Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste. Cu acest prilej a fost semnată o înțelegere privind colaborarea dintre cele două organizații larg reprezentative.
★La Casa arhitectului din București a avut loc joi la amiază vernisajul expoziției „Arhitectura bulgară contemporană".La festivitatea inaugurală au luat parte arhitecți, oameni de artă și cultură, cadre didactice din învăță- mîntul superior, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.Au fost prezenți Spas Gospodov, ambasadorul R.P. Bulgaria la București, și membri ai ambasadei.Cu acest prilej, au luat cuvîntul prof. arh. Ascanio Damian, vicepreședinte al Uniunii arhitecților din Republica Socialistă România, și arh. Margarita Bojikova, membră in comitetul Uniunii arhitecților din R.P. Bulgaria, care au subliniat importanța schimburilor de experiență realizate între arhitecți, rolul acestora în dezvoltarea colaborării tehnice și științifice dintre cele două țări.
★în Capitală s-a desfășurat joi un simpozion organizat de Institutul de creație industrială și estetica producției, în colaborare cu Asociația română de marketing, la care au participat cadre didactice din institutele de învățămînt superior tehnic. economic și estetic, creatori de modele din întreprinderile industriei ușoare — specialiști în marketing. Au fost dezbătute teme de larg interes pentru unitățile producătoare de bunuri de larg consum în preocuparea lor permanentă de a răspunde nevoilor și exigentelor consumatorilor — modul de prezentare a mărfurilor, cunoașterea psihologiei cumpărătorilor, pregătirea cadrelor de creatori în industria de bunuri de larg consum.Participants Ia simpozion au analizat circă 50 de modele de confecții și tricotaje pentru, primăvară, vară și toamnă, realizate do unitățile centralei de specialitate, potrivit liniei modei 1973. și care urmează să intre în producția de serie. (Agerpres)

Capitala RlP. Chineze se află intr-o continuă și efervescentă îndoire. Dezvoltarea cartierelor cu profil, industrial variat și a celor de locuințe îi schimbă continuu înfățișarea. Printre realizările urbanistice din ultimii ani ale Pekinului, crearea primei părți a metroului aduce o notă distinctă.Prima porțiune a metroului marelui oraș a luat naștere la porțile Combinatului metalurgic Șițingșan. „Startul" metroului de la această „citadelă a oțelului" a fost impus de necesitatea unui mijloc rapid de circulație între centrul orașului și cartierele sale industriale.Am fost, zilele trecute, oaspeții constructorilor metroului din Pekin. Zăpada acoperea bulevardele și străzile orașului: împreună cu tovarășul Ai Shuan, adjunct al președintelui comitetului de administrație a metroului, coborîm pe scările uneia dintre stațiile deschise în dreptul „Muzeului militar". Jos, în subteran, ne-a întîmpinat un alt „covor alb" generat de astă-dată de lumina vie a becurilor de neon, răsfrîntă în plăcile masive de marmură.Tovarășul Ai Shuan ne vorbește despre e- forturile depuse de

muncitori ți ingineri pentru înfăptuirea a- cestei remarcabile o- pere edilitare. Deco- pertarea solului pe prima porțiune a viitoarei subterane a început cu cîțiva ani în urmă. Au trebuit zile Și nopți de muncă încordată pentru ' a în- Virige greutățile create de pînza de apă freatică și terenul nisipos. Zgomotul buldozerelor și forfota autocamioanelor continua zi și noapte fără oprire.Prima linie de metrou a fost terminată după 4 ani și 3 luni, prin efortul comun a 20 000 de-, oameni. Ea leagă acum, pe o distanță de 23 km, combinatul metalurgic Șițingșan cu gara din Pekin. Pentru a evita terenul nisiDos și pînza de apă freatică, constructorii au găsit o soluție tehnică corespunzătoare : pe o porțiune de traseu, trenurile circulă la suprafață, de-a lungul unei autostrăzi, ca a- poi să coboare din nou în subteran.Noul metrou din Pekin are, deocamdată, 16 stații. Ne-am oprit cîte puțin în fiecare, pentru a admira frumusețea lor. Trenurile magistralei subterane au cîte 4—6 vagoane, spațioase și confortabile. fiecare cu o capacitate de 60 de locuri. Aflăm că întregul parc de va

goane și locomotive este de producție autohtonă ; au fost fabricate de Uzina de locomotive și material rulant din Cianciun. De altfel, întreaga construcție este o operă colectivă — instalațiile și utilajele ei fiind realizate, în colaborare, de peste 700 de întreprinderi din întreaga țară.Metroul este folosit, deocamdată, doar de către muncitorii și funcționarii întreprinderilor și instituțiilor care se găsesc pe traseul lui. în trenurile rapide — subterane, circulă zilnic pînă la 60 000 de persoane.In prezent, constructorii își continuă lucrările la cea de-a doua porțiune a metroului, care va avea 20 km. Se apreciază că. în .1976, cînd și a- ceastă nouă linie va fi dată în folosință, garniturile metroului din Pekin vor transporta 37 000 de pasageri pe oră.Metroul din Pekin — realizare de seamă a constructorilor socialismului din China populară — contribuie de pe acum în mod sensibil la descongestionarea circulației și rezolvarea problemei transportului în comun in marele și străvechiul oraș.
I. GĂLAȚEANU

R. P. POLONĂ
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FOTBAL

„La Nîmes, scorniPARIS 8 (Agerpres). — Comentînd partida amicală de fotbal disputată la Nimes între formația locală Olym- pique și selecționata divizionară română, corespondentul agenției France Presse notează, intre altele : „Prima repriză, în care echipa din Nimes a' înscris și unicul gol care i-a asigurat victoria, a fost de excelentă calitate. De la oaspeți s-au evidențiat, prin jocul lor tehnic, Dobrin și Dinu, iar de la gazde Adams și Mezy. Echipa română a dominat teritorial, dar ata- canții săi au șutat de la distanță prea mare ; cînd s-au aflat în careu, au întîrziat să-și încerce șansa. Mult mai clare au fost ocaziile gazdelor, care au străpuns adesea apărarea română prin cursele spectaculoase ale lui Pircălab și Fleitas. In minutul 19, bine servit de Fleitas, mijlocașul Adams, cu un șut puternic la firul ierbii, a reușit să înscrie. După pauză, fotbaliștii rbmâni au făcut mari eforturi să egaleze, ori la încercare Nîmes a reluat punindu-I de cîteva pe portarul gazdelor, însă inițiativa și nu-
A

I
GHEAȚA. — Pe pa-HOCHEI PEtinoarul artificial din parcul sportiv „23 August" au continuat joi întrecerile din cadrul campionatului național gheață. Steaua a învins 8—1 (2—0, 3-0, 3—1) pe rea Ciuc. iar Dinamo a 8—3 (1—2, 6—0. 1-1) Galați. Astăzi este zi sîmbătă avind loc ultimele partide : Dinamo — Steaua și Dunărea Galați — S.C. Miercurea Ciuc.

penultimei zi a de hochei pe cu scorul de S.C. Miercu- întrecut cu pe Dunărea de odihnă.
PATINAJ ARTISTIC. - Primul titlu la campionatele europene de patinai artistic, care se desfășoară în orașul vest-germen Koln, a fost cucerit de cuplul sovietic Irina Rodnina-Aleksandr Zaițev cu 427.80 puncte (arbitrii le-au acordat de 12 ori nota maximă — 6 !). Campioană mondială și europeană din anul 1969, cîștigătoare a medaliei de aur la

putea fi sever..."mai datorită valorii portarului Rădu- canu, oaspeții au putut evita un scor sever".Arbitrul M. Rios a condus următoarele formații : Nîmes : Landi — Boissier, Betton, Auge, Kabyle, A- dams. Mezy, Pircălab. Fleitas. Vergnes, Iniesta ; selecționata divizionară a României : Răducanu — Sătmărea- nu, Boc, Sameș, Deleanu, Dinu, Dumitru, Dobrin, Troi, Dumițrache, Ior- dănescu.FOTBAL. —. După cum transmite corespondentul agenției T.A.S.S., pe stadionul orașului Hanoi a avut loc primul meci de fotbal după acordul privind încetarea războiului și restabilirea păcii în .Vietnam. în prezența a peste 20 000 de spectatori, s-au în- tîlnit selecționatele orașelor Hanoi și Haifong. Partida s-a încheiat cu scorul de 2—0 în favoarea fotbaliștilor din Haifong. La această întîlnire a asistat primul ministru al R.D. Vietnam, Fam Van Dong.
n c î t e v a

rezultate surprizăîn aceeași seară, două echipe ale aceluiași club — este ' vorba de clubul Steaua — au oferit suporterilor rezultate diametral opuse.: bas- chetbaliștii — o adevărată performanță (victorie în deplasare, la Ba- dalona, în cadrul „Cupei Cupelor"), iar handbaliștii — o veritabilă... con- ti-aperformanță (insucces pe teren propriu, la Ploiești, în cadrul „Cupei camoionilor europeni") Echipa de baschet, cum aveau să remarce în comentariile lor agențiile internaționale de presă, a practicat Ia Bada- lona, în fața uneia dintre cele mai redutabile formații spaniole (Juven- tud). un joc excelent, de un bun nivel tehnic, remarcîndu-se prin aruncările la coș (coșgeteri : Tarău 23 puncte, Oczeleac 16 p. Dumitru 15 p), prin exactitatea apărării. Un rezultat (scor final : 81—77)face absolut semifinalele

(a-i înșira are sens), s-a com- seara cum nu se O deziluzie. Un joc elementare de teh-

Din noianul de știri ce apar zilnic în presa varșoviană se degajă pregnant însuflețirea cu care oamenii muncii din Polonia au pornit la înfăptuirea sarcinilor pe 1973. Relatările publicate arată, între altele, că pină la sfîrșitul anului in curs — în care volumul investițiilor va depăși cu aproape 13 la sută pe cel din 1972 — urmează să fie date în folosință 150 de noi obiective industriale. Paralel cu această amplă muncă de construcție va continua, în ritm susținut, acțiunea de modernizare complexă a unităților existente.în contextul preocupărilor economice actuale, o mare atenție se acordă îndeplinirii exemplare a sarcinilor de plan pe 1973, considerîndu-se că de rezultatele acestui an depinde în mare măsură realizarea în bune condiții a întregului cincinal. în aceeași ordine de idei, Conferința Națională a partidului, care urmează să aibă loc în a doua jumătate a arțului în curs, urmează să dezbată un întreg complex de măsuri menite Să asigure îndeplinirea și depășirea prevederilor planului cincinal.în vederea traducerii în viață a acestor măsuri, oamenii muncii din uzine și fabrici, din mine și de pe șantiere. din toate ramurile economiei naționale desfășoară o însuflețită întrecere, strâ- duindu-se să urce graficul realizărilor cît mai mult peste prevederile de plan. Astfel, în bazinul silezian din sudul țării, minerii care extrag zilnic pes

te 500 000 tone de cărbune au înregistrat importante depășiri ale sarcinilor prevăzute in plan. De la uzina de prelucrare a cuprului din Glogow a sosit știrea , că. această importantă.,unitate indusa trială își: va atinge in curînd parametrii de producție proiectați — 80 000 tone cupru electrolitic anual — constructorii fiind in avans cu cîteva luni fată de prevederile inițiale. în bazinul cuprifer Lubinsko-Glo- gowskie avansează rapid construcția celei de-a treia mine do extracție — „Rudna" — care va depăși ca mărime celelalte întreprinderi similare aflate în exploatare.în partea de miazănoapte a țării, pe litoralul Mării Baltice, echipele de constructori ai Portului nordic — cea mai mare investiție în curs de realizare în această regiune — sînt in avans față de plan cu trei luni. La șantierul naval „Comuna din Paris", Gdynia, se desfășoară în ritm susținut pregătirile pentru construcția unui nou tip de navă cu un deplasament de 51 500 tone, destinată transportului de autoturisme și minereuri.Se află în curs de realizare prima etapă a noii linii de cale ferată Silezia-Varșovi.a, cea mai mare investiție de acest gen din anii puterii populare, construcție de o deosebită importanță pentru ansamblul rețelei de transporturi feroviare din Polonia.în perioada 1971 — 1975. energetica poloneză se va îmbogăți cu un șir de unități însu- mînd o putere instala

tă de circa 6 300 MW, din care in 1973 vor intra în funcțiune noi capacități însumînd 1 600 MW, prin conectarea a șapte blocuri energetice instalate la Kozienice, Rybnik, Os- troleka.și Patnow. Tot în :acest an. vor fi racordate . lațrețeaua națională peste 1 000 kilometri linii de înaltă tensiune și alte mii de kilometri de linii de tensiune medie și joasă. Va începe construcția a trei noi centrale electrice, dintre care cele de la Jaworz- no și Polanice vor a- tinge, în final, o capacitate de 1 200 și, respectiv, 1 600 MW.în cadrul activității de modernizare a economiei, o mare atenție este acordată folosirii tot mai largi în procesele de producție a realizărilor științei și tehnicii avansate. Utilizarea tehnicii electronice de calcul, între care se numără și mașinile din seria „Odra" realizate la uzina „El- wro" din Wroclaw, necesită cadre de înaltă calificare. Aceasta cu atît mai mult cu cît in următorii ani industria poloneză se va îmbogăți cu 500 de computere, urmînd ca în perioada 1975—1980 să aibă la dispoziție peste 1 500 de astfel de mașini. Ca urmare, Institutul de organizare a conducerii de pe lingă Politehnica din Varșovia a luat inițiativa de a începe pregătirea, prin cursuri speciale cu o durată de mai mulți ahi, a unor cadre inginerești specializate în organizarea producției, precum și in activitatea din cadrul sistemului național de informatică.
I. DUMITRAȘCU

rî n d u r ila Sapporo, din nou do-Jocurile Olimpice de Irina Rodnina a tăcut vada înaltelor sale calități. înțelegîn- du-se perfect cu noul său partener, Aleksandr Zaițev, care l-a înlocuit pe Aleksei Ulanov. Medalia de argint a revenit, de asemenea, unui cuplu sovietic : Ludmila Smirnova- Aleksei Ulanov (410.20 p). Pe locul trei : Almut Lehmnnn-Herbert Wie- singer (R.F.G.) cu 408 puncte.TENIS. - ale turneului de tenis de Ia înregistrată o traliana Karen Krantzcke a eliminat-o în trei seturi (6—7. 6—3, 7—5) pecunoscuta campioană americană Billie Jean King, marea favorită a competiției.FOTBAL. — In cadrul „Cupei Angliei" la fotbal s-au rejucat patru meciuri contînd pentru turul patru.

în ontimile de finală internațional feminin Miami (Florida) a fost mare surpriză : aus-

• final : 81—77) careposibilă calificarea în competiției, returul ur-
✓City-Liverpool 2—0ManchesterDerby-Tottenham 5—3, Sunderland- Reading 3—1, Cardiff-Bolton 1—1.BASCHET. — Aseară, la Praga. ir sferturile de finală ale „Cupei cam- pibnilor europeni", la baschet masculin. Slavia Praga a învins cu scorul de 99—83 (50—33) pe Dinamo București. Returul va avea loc la 15 februarie, la București.Așteptat cu mare interes de către iubitorii baschetului din capitala. Uniunii Sovietice, meciul derbi al grupei B a „Cupei campionilor europeni" , între Ț.S.K.A. Moscova — Ignis Varese, s-a' încheiat cu scorul de 97—76 (43—33) in favoarea jucătorilor sov ietici. în grupa A a C.C.E., Simmenthal Milano a întrecut, pe teren propriu, cu 108—85 (55—34)echipa Steaua Roșie Belgrad.

mind să aibă loc la București, la 14 februarie.La handbal. însă. Steaua a pierdut ! Insuccesul — fără drept de apel — este, pe cit de neașteptat, pe atit de apăsător. în fond pentru tot handbalul nostru. „Echipa lui Oțe- lea“, echipă cu numeroși multipli lau- reați ai „mondialelor" aici. acum, nu portat miercuri poate mai slab, lent, cu greșelinică și tactică, un joc lipsit complet de o jdee diriguitoare. Nicidecumnu -utem crede că. la experiențalor, antrenorii, sau Gruia, Birtalan, Gațu și ceilalți n-au știut sau nu știu cum trebuie abordat un meci cu miză, un meci de maximă încordare, de maximă răspundere. La baza situației de .astăzi a campionilor stau, se pare, "auze de cu totul altă natură, mai vechi sau foarte recente.-în discuțiile cu oameni apro- piați ai secției de handbal de la Steaua — și după jocul slab din derbiul cu Universitatea București, și după meciul de acum, din cadrul „Cupei campionilor europeni" — s-au făcut foarte adesea, referiri la faptul că. în special sub unghiul conștiinciozității, al tive la antrenamente, neglijează pregătirea manifestă nepăsare.luptai Totodată, raporturile dintre jucători, dintre ei și antrenori lezează cîteodată principialitatea, pier- zind din vedere interesele colective și dăunîn-1 prestigiului clubului.Oricum, cauzele trebuie văzute (și revăzute) cit mai repede, iar măsurile să aibă eficientă totală. Echipa de handbal a clubului Steaua este prea bine cunoscută, pentru a nu o scoate din impasul actual...

sub participării ac- unii jupători la meciuri, abandonează

1. DUM1TR1U

Prin lanurile Deltei, iarna
(Urmare din pag. I)membri. Eminescu, Creangă, Blaga, Stendhal sînt doar cîțiva dintre autorii ale căror opere stau la Ioc de cinste în biblioteca din inima Deltei.Iarna, cînd orice comunicație cu „uscatul" se întrerupe, cărțile și radioul rămîn ca o punte de legătură cu familiile rămase acasă, cu țara, cu cu viața ei trepidantă'.Dintr-o cabină alăturată răzbate, prin ușa rămasă deschisă, o voce de bas, cu timbrul alterat de membrana difuzorului : „Lebăda, Lebăda... răspunde Bîtlanului...".Iacob Chirnoagă se scuză și intră grăbit în cabina stației. Peste cîteva minute se aud frînturi de conversație.— ... Da... 2 850... da, cu 1 700 peste plan...Cînd se Întoarce, este mai bine dispus.— Tot noi șîntem în frunte — spune cu un glas din care răzbate mulțumirea. Am vorbit cu unitatea...Șalupa prinde să despice din nou apa rece a canalului, către coloana a 4-a, „vecinii", cu care Iacob Chirnoagă și tovarășii săi se află in între

cere. Profităm de faptul că Dumitru Alexandru, secretarul organizației de partid din unitatea Pardina, se află la bord pentru a afla unele lucruri despre oamenii de „la a 4-a“.— Sînt buni — foarte buni 1 Nu știu cine o să cîștige întrecerea iarna aceasta. în ultima perioadă a campaniei trecute, in frunte a fost Chirnoagă. O să-1 vedeți. Sînt acolo, cu el, doi comuniști, Gicu Ilarlașca și Ifrim Petrencu, cu care am putea cîștiga un campionat mondial al stuficultori- lor, dacă s-ar organiza așa ceva 1— Iarna, cînd la coloane nu se mat poate ajunge decît cu elicopterul, oamenii nu se simt singuri ?— Cum să se simtă singuri, sînt doar o mulțime ! ? Și apoi, atunci e la noi perioada de virf a campaniei, nu au timp să se plictisească.Șirul discuției se pierde în duduitul ritmic al motorului. Tac și mă zgîndesc — sînt sigur că și Dumitru Alexandru se gîndește'la același lucru — ce înseamnă iarna pentru stu- ficultorii coloanei a 4-a, cei care ar putea cîștiga un campionat mondial de hărnicie, dacă s-ar organiza așa ceva...



Consultările multilaterale încheierea lucrărilor
de la Helsinki Congresului Partidului

Consens al părților semnatare ale Acordului 
de la Paris privind

Cuvintul reprezentantului României Socialist din Japonia
Convocarea Conferinței internaționale 

în problema vietnameză

• •• . / .

Ședința ordinară a Comitetului 
miniștrilor apărării ai statelor

participante la Tratatul de la Varșovia

HELSINKI 8. — Trimisul nostru special, Dumitru Ținu, transmite : 
în cadrul reuniunii pregătitoare multilaterale de la Helsinki, au con
tinuat joi dezbaterile asupra problemelor ordinii de zi a conferinței 
pentru securitate și cooperare in Europa. Au luat cuvintul reprezen
tanții U.R.S.S., Olandei, României, Danemarcei, Iugoslaviei, Vaticanu
lui, Canadei, Cehoslovaciei, S.U.A., Irlandei, Austriei, Maltei, Spaniei, 
Bulgariei, Poloniei, Franței, Norvegiei. ’în cuvîntul său, șeful delegației române, ambasadorul Mircea Bălă- nescu, după ce a arătat că delegația română a avut ocazia, în intervenția sa de Ia 2 februarie, să-și exprime poziția cu privire la primul punct al ordinii de zi, ocupîndu-se mai ales de problemele politice ale securității europene,, concepută ca un sistem de angajamente și măsuri destinate așezării relațiilor între state pe baze noi, a expus poziția țării noastre cu privire la capitolele 2, 3 și 4 ale a- gendei conferinței general-europene, respectiv colaborarea în domeniile economic și continuității rinței.Apreciind formulate în această a doua etapă a consultărilor de către numeroase delegații oferă o bază bună laborarca unei ordini de acceptabile, ambasadorul s-a referit la problemele economice.Această componentă este strîns legată de componenta politică și de celelalte componente ale securității în Europa, a vorbitorul. Intr-adevăr, asi„ baza materială a cooperării în samblul său, cooperarea economică, științifică și tehnică este chemată să contribuie la dezvoltarea fiecărei națiuni de pe continentul nostru și să permită fiecărui popor să ajungă la cuceririle științei și tehnicii moderne. Ea trebuie să asigure tuturor țărilor interesate un ritm intens de dezvoltare social-economică, să reducă decalajele existente și să aducă la un nivel asemănător dezvoltarea acestora. O asemenea cooperare va trebui să asigure concomitent tuturor statelor, indiferent de potențialul lor sau de regimul lor social și politic, posibilitatea de a pune în valoare, în condițiile unei depline suveranități, resursele naționale, de a-și diversifica economia și de a participa mai intens la diviziunea internațională a muncii. Un asemenea proces va trebui să implice eliminarea barierelor artificiale, a discriminărilor, restricțiilor și obstacolelor de orice natură, abolirea tuturor măsurilor care ar putea impedimenta dezvoltarea armonioasă și echilibrată a economiei fiecărei țări.Reprezentantul român a subliniat apoi că există largi posibilități de dezvoltare pe planuri multiple a unei cooperări avantajoase în domeniile e- conomic, tehnic, științific, cultural, pentru cooperarea între statele europene în problemele referitoare la conservarea și ameliorarea mediului înconjurător. România, ca țară socialistă în curs de dezvoltare, este gata să-și sporească contribuția la opera de cooperare economică, științifică și tehnică de pe continentul nostru, care constituie o parte integrantă a colaborării internaționale.în ce privește problemele referitoare la cooperarea culturală, care- constituie obiectul celui de-al treilea

cultural și problema instituționale a confe-că propunerile și ideile
pentru e- zi generalRomâniei cooperăriieconomică

i spus asigurînd‘ 1 an

TOKIO

între firmele produ
cătoare de automobile 
din S.U.A. și cele din 
Japonia se desfășoară, 
in ultima vreme, o 
competiție sporită pen
tru obținerea de pozi
ții avantajoase nu nu
mai pe terțe piețe, ci 
și pe piețele naționale 
respective. Intr-ade
văr, statisticile arată 
că automobilele japo
neze devin din ce in 
ce mai frecvente pe 
șoselele americane ; 
la rindul lor, firmele 
americane se află in 
plină ofensivă pentru 
a pătrunde pe piața 
japoneză, încercind 
să facă breșe in ar
mura măsurilor pro- 
tecționiste nipone.

Oamenii de afaceri, 
ca și oficialitățile ni
pone, nu și-au ascuns 
îngrijorarea cind 'au 
aflat, în 1969, că fir
mele americane se 
pregătesc să pătrundă 
„pe dinăuntru" către 
piața japoneză — 
prin achiziționarea la 
bursa din Tokio a 
unor pachete masive 
de acțiuni ale între
prinderilor japoneze 
de construcții auto. 
Teama era justificată, 
intrucit prețurile ac
țiunilor la bursa din 
Tokio sînt, in general, 
mai reduse față de 
prețurile. internațio
nale ; firmele ameri
cane ar fi putut astfel 
ajunge să controleze 
industria niponă a 
automobilelor plătind 

, un preț, după cum a- 
' firma ziarul „Asahî 

Shimbun". de circa 
zece ori mai mic de- 
clt investițiile făcute 
de firmele japoneze 
de-a lungul anilor.

Prima alarmă a de- 
elanșat-o, încă acum 
trei ani, proiectul

punct al ordinii de zi, delegația română crede că examinarea acestor probleme va trebui să pună în lumină dimensiunea umană a relațiilor interstatale din Europa. După cum se știe, România acordă un interes special contactelor umane, schimburilor de idei și informații, cunoașterii reciproce a valorilor culturale, promovării înțelegerii internaționale, prieteniei și păcii între popoare. Propunerea României în ce privește punctul trei al ordinii de zi, care prevede „Dezvoltarea relațiilor culturale, artistice, schimburilor de informații, turistice și sportive", este o consecință logică și firească a relațiilor multiple de colaborare bi și multilaterală pe care România Ie întreține cu celelalte țări europene la nivel guvernamental și neguvernamental.Referindu-se la consecințele instituționale ale conferinței asupra securității și cooperării în Europa,urmează să constituie punctul patru al ordinii de zi, reprezentantul român a. arătat că activitățile pentru pregătirea nu trebuie să se aceasta.„Ne pronunțăm unui organism suplu și eficace, destinat menținerii legăturilor multilaterale între toate statele participante și pregătirii viitoarelor activități pe plan general-european, a spus vorbitorul. Un asemenea mecanism ar putea să asigure continuitatea contactelor între reprezentanții statelor interesate și să le faciliteze schimburi de vederi, să examineze, la cererea unui stat și pe baza consensului, problemele care ar putea surveni și să prezinte rezultatele u- nor asemenea dezbateri la conferința următoare pentru a se lua decizii, să pregătească reuniunile ulterioare.

TOKIO 8 (Agerpres). — La Tokio s-au încheiat lucrările Congresului al XXXVI-lea al Partidului Socialist din Japonia. în cadrul dezbaterilor, numeroși delegați s-au pronunțat pentru apărarea fermă a intereselor oamenilor muncii, împotriva militarizării țării, pentru denunțarea tratatului nipono-american, pentru lichidarea bazelor militare americane din Japonia.Congresul a adoptat un document final, în care se relevă că unitatea de acțiune a forțelor democratice, extinderea influenței lor în viața politică a țării constituie chezășia victoriei în lupta pentru crearea unui guvern popular de coaliție.în postul de președinte al partidului a fost reales Tomomi Narita, iar în cel de secretar general — Masashi Ishibashi.

ii ANOI 8 (Agerpres). — Agenția V.N.A. a dat publicității un comunicat prin care se anunță că Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, precum și guvernul Republicii Demo-
crate Vietnam și celelalte părți semnatare ale Acordului de la Paris privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam au convenit asupra convocării, la 26 februarie 1973, la Paris, a Conferinței internaționale în problema vietnameză.

între 6 și 8 februarie 1973, în capitala Republicii Populare Polone — Varșovia, a avut loc ședința ordinară rării tatulLa cipat cipante la Tratatul de la Varșovia, comandantul suprem al Forțelor Armate Unite și șeful Statului Major al Forțelor Armate Unite.La ședință au fost examinate probleme privind activitatea curentă a organelor militare ale organizației Tratatului de la Varșovia.Ședința Comitetului miniștrilorapărării s-a desfășurat într-o atmo-

a Comitetului miniștrilor apă- ai statelor participante la Trade la Varșovia.lucrările comitetului au parti- miniștrii apărării țărilor parti-
sferă prietenească, în spiritul înțelegerii reciproce a tuturor participan- ților. în problemele discutate au fost adoptate hotăriri puse de acord.Ședința a fost prezidată de ministrul apărării naționale al Republicii Populare Polone, general-broni Wojciech Jaruzelski.

★Participanții la ședința Comitetului au fost primiți de Edward Gie- rek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., și Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

caredesfășurate primei conferințe încheie o dată cuîn favoarea creării

Sesiunea O. U. A.
y

MĂSURI PENTRU
Întărirea luptei
ANTICOLONIALISTEADDIS ABEBA 8 (Agerpres). — Consiliul Ministerial al Organizației Unității Africane, a cărui reuniune anuală se desfășoară Ia Addis Abeba, a aprobat bugetul organizației pe exercițiul 1973-1974,După cum relevă agențiile de să, participanții la dezbaterile nerale asupra unor probleme tice și economice cu care sînt fruntate statele africane s-au nunțat în unanimitate pentru adoptarea unor măsuri care să ducă Ia întărirea. luptei împotriva colonialismului portughez și a regimurilor rasiste din sudul Africii. Vorbitorii și-au exprimat sprijinul față de Zambia în legătură cu actele provocatoare ale regimului rasist rhode-

pre- ge- poli- con- pro-

Durban. Un aspect din timpul marilor demonstrații muncitorești care au 
avut loc în aceste zile, în pofida represiunilor regimului rasist din 

Africa

HANOI 8 (Agerpres). — Agenția V.N.A. a dat publicității comunicatul comun privind vizita de prietenie pe care a făcut-o în R. D. Vietnam, Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, președintele Frontului Unit Național din Cambodgia.Cele două părți — se relevă în comunicat — au salutat marile victorii de importanță strategică repurtate în toate domeniile de cele trei popoare ale Indochinei în anul trecut. Ele consideră că semnarea Acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam și prevederile acestuia — victorie de ță- sunet a poporului vietnamez .— reprezintă, de asemenea, o victorie a solidarității de nezdruncinat a celor trei popoare din Indochina, o victorie a forțelor socialismului, independenței naționale, democrației și păcii, a popoarelor iubitoare de libertate și dreptate de pretutindeni.Sub conducerea F.U.N.C. și G.R.U.N.C., poporul cambodgian a desfășurat o luptă eroică împotriva agresiunii S.U.A. și a complicilor lor, obținînd mari victorii de strategică — se arată in Zona eliberată depășește din teritoriul național și în continuare, prestigiul F.U.N.C. și G.R.U.NIC. crescînd mereu în țară și în întreaga lume. Administrația lui Lon Noi a devenit- mai izolată ca oricind.Cele două părți — arată comunicatul — sînt hotărîte să promoveze perseverent politica bazată pe principiile independenței, suveranității și respectului .reciproc. Totodată, ele sînt decise să-și întărească solidaritatea pentru a duce la victoria fi-

nală cauza eliberării naționale a fiecărui popor, problema fiecărei țări trebuind să fie rezolvată de propriul său popor, în conformitate cu condițiile specifice și interesele naționale, cu situația generală din Indochina.,Relevînd dorința sinceră a poporului cambodgian de a realiza o pace adevărată, bazată pe respectarea drepturilor sale naționale fundamentale, comunicatul subliniază necesitatea retragerii totale din Cambodgia a întregului personal militar, consilierilor și materialelor militare ale S.U.A. și ale aliaților lor, încetarea tuturor actelor de agresiune ala acestora împotriva Cambodgiei, sistarea oricărui sprijin american pentru grupul Lon Nol-Sirik Matak- Son Ngoc Thanh și îndepărtarea totală a regimului instaurat de aceștia, pentru ca, în felul acesta, o Cambodgie independentă, suverană, pașnică, neutră, democratică și prosperă să fie grității sale

de țări latino-americane. drum spre Buenos Aires, ve- din Ecuador, președintele Cal- a făcut o escală de două ore Ia

Venezuelei și Republicii Chile de a participa în mod constructiv la soluționarea problemelor care preocupă comunitatea internațională.

importanță comunicat. 85 la sută se lărgește
construită pe baza inte- teritoriale.

* •8 (Agerpres). — Minis- externe al Canadei,OTTAWA trul afacerilor Mitchell Sharp, a anunțat hotărîrea guvernului canadian de a recunoaște în mod oficial Republica Democrată Vietnam.

BUENOS AIRES 8 (Agerpres). — Președintele Venezuelei, Rafael Caldera, a sosit într-o vizită de trei zile în Argentina, a patra etapă a turneului pe care îl întreprinde într-o serieîn nind deraSantiago de Chile, unde a avut convorbiri cu șeful statului chilian, Salvador'Allende. Un comunicat comun menționează că părțile au relevat, cu acest prilej, dorința lor de a depune, împreună cu celelalte țări latino- americane, eforturi în vederea realizării progresului economic și social pe continent. Totodată, comunicatul subliniază necesitatea consolidării independenței politice a statelor la- tino-americane și reafirmă dorința

„Procesul revoluționar 
din Peru

este ireversibil**
Discursul premierului pe 
ruan la ceremonia învestitU' 

rii sale
«■

'•s

încălcări 
acordului de încetare a 

focului

de Sud

saigoneze ale

VIETNAMUL DE SUD 8 (Ager- prtis). — Agenția de presă Eliberarea informează că unități saigoneze au lansat operațiuni împotriva unor comune din provincia sud-vietnameză Tai Ninh, aflate sub controlul Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, pro- vocînd victime în rîndurile populației și pagube materiale. De asemenea, armata saigoneză, sprijinită de tancuri și, artilerie, a încercat să instituie controlul asupra unor zone situate la sud de orașul Quang Tri, aflate sub administrația G.R.P. O serie de încălcări, ale acordului de' încetare a focului armata saigoneză tourilor Centrale, selele nr. 12 și 73.
au fost comise de și în zona Pla- precum și pe șo-

Conferința internațională in problemele 
dezvoltării economico-sociale și culturale 

ale țărilor asiatice
Cuvîntarea Indirei GandhiNEW DELHI 8 (Agerpres). — Luînd cuvintul în cadrul lucrărilor Conferinței internaționale în problemele dezvoltării economico-sociale și culturale ale țărilor continentului asiatic, premierul indian, Indira Gandhi, a subliniat existența intereselor comune ale țărilor . Asiei pentru depășirea stării de înapoiere economică, soluționarea complexelor probleme sociale și întărirea unității în lupta pentru pace și progres. Referindu-se la situația din Asia de sud-est, Indira Gandhi a salutat. în numele poporului și guvernului Indiei, încetarea războiului și instaurarea p” hi în Vietnam, exprimînd, în același timp, speranța că acest eveniment va sluji cauzei ' păcii în Asia și în întreaga Premierul indian s-a favoarea în Laos totodată.

întăririi i lume, exprimat în extinderii încetării focului și Cambodgia și a adresat, națiunilor asiatice un apel,

cerindu-le- să contribuie Ia reconstrucția regiunilor din Vietnam devastate de război.In continuare, subliniat că India tru transformarea tic într-o zonă a' . și va depune în acest scop toate eforturile pentru reducerea încordării în Asia, pentru întărirea bazelor prieteniei și crearea condițiilor de natură să favorizeze o rodnică și strîn- să colaborare între popoarele din a- ceastă zonă a lumii. In încheiere, premierul indian a evidențiat că politica Indiei de nealiniere nu se identifică cu o neutralitate pasivă, liniile ei de forță fiind, dimpotrivă, lupta activă împotriva blocurilor militare agresive, lupta pentru pace și securitate în întreaga lume.

Indira Gandhi a se pronunță pen- continentului asia-, păcii și cooperării

agențiile de presă transmit:

LIMA 8 (Agerpres). — în prezența președintelui Juan Velasco Alvarado și a altor oficialități, la Lima a avut loc ceremonia de învestitură a lui Edgardo Mercado Jarrin în funcția de prim-ministru al Republicii Peru.Cu acest prilej, premierul a rostit un discurs în care a evocat pe larg procesul revoluționar de transformări social-politice inițiat în țară după instalarea, în 1968, a actualului guvern. EI a relevat că acest proces este ireversibil și urmărește „schimbarea structurilor tradiționale de dependență a țării față de interesele străine".
O hotărîre 

a Biroului Politic 
ai P. C. din CubaHAVANA 8 (Agerpres). — Biroul Politic al Partidului Comunist din Cuba a hotărît lărgirea componenței Secretariatului C.C. al partidului, prin includerea a patru noi membri, în vederea întăririi activităților aces-j tui organism — anunță agenția Pren- sa Latina. Cei patru noi membri sînt: Jorge Risquet, Antonio Perez Herrero, Isidore Malmierca și Raul Garcia Pelaez.

CA URMARE A NEPREZENTĂRI! NICI UNUI CONTRACANDIDAT

Mandatul președintelui Makarios
a fost prelungit automat

corporației americane 
„General Motors" de a 
intra în combinație cu 
„îsuzu Motors", care 
se afla in dificultăți 
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unui nou tip de auto
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baza tehnologiei 
mericane. Ceilalți 
rivali, „General 
tors" și „Ford" 
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rii in scenă.

Drept urmare a 
forturilor firmelor 
mericane, acestea 
putut să vindă 
mai multe automobile 
in Japonia ; de pildă, 
cifra pentru anul tre
cut a fost de 24 556 
bucăți, adică cu 31,5 
la sută mai multe de- 
cit in anul precedent. 
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la sută din totalul 
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torii japonezi fiind 
hotărîți să facă totul 
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creșterea sa. Conjunc
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zintă pentru ei un 
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național global situat 
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Leonid Brejnev,secretar ge- neral al C.C. al P.C.U.S., l-a primit, joi, pe consilierul președintelui Republicii Arabe Egipt pentru problemele securității naționale, Hafez Ismail, care se află în vizită la Moscova. După cum relatează agenția T.A.S.S., au fost abordate probleme privind situația actuală din Orientul Apropiat, precum și probleme ale întăririi relațiilor sovieto-egiptene.

vire la condițiile juridice și tehnice privind desfășurarea, în martie, în capitala panameză, a sesiunii Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.
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niponă, „i 
tors" și „Ford", de 
pildă, și-au mutat tea
trul de operații in alte 
țări ale Asiei de sud- 
est, pentru a construi 
acolo autovehicule — ceea ce constituie, in 
egală măsură, o ame
nințate pentru auto
mobilul japonez, care 
se bucura pe aceste 
piețe de poziții solide. 
Competiția japono- 
americană în dome
niul construcțiilor 
auto pare astfel să in
tre într-o nouă etapă, 
extinzindu-se la spa
tii geografice mai mari 
și vizînfl noi sfere de 
influență.
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devină tot mai mult 
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sațului' circulației ru
tiere.
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REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, care se află într-o vizită oficială la Rawalpindi, a avut o întrevedere cu președintele Pakistanului, Zulfikar Aii Bhutto. în cursul căreia au fost abordate o serie de probleme privind situația din regiunea indo-pakistaneză și rolul O.N.U. ’ tora.

Guvemui japonez a desem- nat pe Heishiro Ogawa, diplomat de carieră, in postul de ambasador al Japoniei în R.P. Chineză. Asupra schimbului de ambasadori între Japonia și R.P. Chineză s-a convenit în martie trecut, cu prilejul vizitei la Pekin a premierului japonez Kakuei Tanaka.

Convorbiri bulgaro-aus-
IriOCS. au început convorbirile oficiale dintre ministrul afacerilor externe al Bulgariei, Petăr Mladenov, și ministrul austriac al afacerilor externe, Rudolf Kirchsch- laeger. t

„Cosmos-548", un nou sa- telit artificial al Pămintului, a fost lansat în Uniunea Sovietică.

în soluționarea aces-
s-a încheiat cea de-aLa Cairoșasea reuniune siliului prezidențial al Confederației Republicilor Arabe, organism din care fac parte președinții Egiptului, Libiei și Siriei — țările membre ale acestei uniuni. Reuniunea, care a durat trei zile, a fost consacrată examinării unor aspecte politice și militare ale situației din Orientul Apropiat, precum și evaluării stadiului aplicării măsurilor în vederea creării diferitelor instituții ale confederației.

trimestrială a Con-

Comunicatul comun dat 
publicități la Phenian asupra vizitei făcute în R.P.D. Coreeană de delegația guvernamentală a Republi- oii Dahomey, condusă de Michel Alla- daye, ministrul afacerilor externe, informează că cele două țări au hotărî*. să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă.

24 de mineri și-ou pierdut 
ViotU 'ntr"un accident survenit la mina de aur Carii onville din Republica Sud-Africană. Alți nouă mineri se află în stare gravă.

CORESPONDENȚA DIN NICOSIA

0 reuniune extraordinară 
a Biroului Politic al Interna
ționalei Socialiste - la participă delegați din 23 de țări din Europa, America Latină, Australia și Noua Zeelandă — s-a deschis la Santiago de Chile. Participanții la lucrări vor examina o serie de probleme politice și economice ale Ame- ricii Latine, inclusiv chestiunea experiențelor nucleare efectuate în zona Pacificului de sud.

La Ciudad de Panama a fost semnat. între guvernul Republicii Panama și O.N.U., acordul cu pri-

Teatrele din orașele estoniene 
Tallin și Rakvere au pus în 
scenă „Steaua fără nume" de 
Mihail Sebastian. După cum 
transmite agenția T.A.S.S., pie
sa autorului român se bucură 
de o primire excelentă din par
tea iubitorilor de teatru esto
nieni. în același timp la Tallin 
se prezintă piesa „Nota zero la 
purtare" de Virgil Stoenescu.

*La Muzeul de istorie germană 
din Berlin s-a deschis recent 
expoziția documentară de foto
grafii „25 de ani de la procla
marea republicii în România".

La vernisajul expoziției au 
participat Kurt Boak, adjunct al 
ministrului culturii. Paul Van- 
del, președintele Ligii pentru 
prietenie intre popoare, mem
bri ai corpului diplomatic din 
capitala R.D.G., reprezentanți 
ai presei, precum și un numeros 
public. Au rostit alocuțiuni Va- 
sile Vlad. ambasadorul Româ
niei, și Wolfgang Herbst, direc
torul muzeului.

o in-noapte, malul LaculuiOhio, S.U.A.), a căpătat

Joi dimineața, pe toate șoselele Ciprului caravane de autoturisme șl autobuze se îndreptau spre Nicosia, unde populația fusese invitată să participe la o mare adunare convocată de majoritatea partidelor și organizațiilor de masă din insulă, pentru a da președintelui Makarios prilejul de a-și expune decizia sa în problema alegerilor prezidențiale, fixate pentru 18 februarie. Observatorii a- preciază că circa 200 000 de oameni — mai mult de jumătate din populația adultă a țării — s-au întrunit la acest miting, care a constituit o demonstrație a unității poporului, a hotărîrii lui de a izola grupurile ilegale înarmate ce urmăresc să dezbine populația și să creeze o atmosferă de suspiciune și teamă. Deasupra mulțimii fluturau pancarte cu texte în sprijinul politicii arhiepiscopului și a guvernului său.între timp, comisia electorală centrală era mobilizată în așteptarea unei eventuale contracandidatului la funcția de președinte al republicii. Ulterior participanții la miting au fost anunțați că pînă Ia ora 12, cînd expirase termenul respectiv, singura candidatură înregistrată a fost aceea a lui Makarios. Intrînd în acest fel în vigoare prevederile constituționale potrivit cărora mandatul președintelui se prelungește automat în cazul că nu este contestat de un candidat în alegeri, scrutinul fixat pen-

tru 18 Luînd arhiepiscopul a declarat că acceptă, mandatul ce i se oferă de a continua să-și exercite funcția de președinte al Ciprului.Referindu-se la situația internă, Makarios a declarat că există totuși motive de alertă, datorită planurilor aventuriste elaborate de anumite cercuri de dreapta ce tind „spre lichidarea statului cipriot și înlocuirea legii prin forță". Aceleași cercuri — a continuat el — atacă procedura convorbirilor intercomuni- tare, fără a propune însă o alternativă, care nu poate fi, evident, recurgerea la activități antistatale și crearea de haos. Președintele a subli- .niat că alegerile prezidențiale constituiau un prilej pentru cercurile opoziției de a-și expune programul politic și a-1 supune verdictului popular. „Refuzul lor de a participa la alegeri le trădează slăbiciunile. Ei știu că nu se bucură de încrederea poporului".Făcînd apel la stringerea unității populației, Makarios a spus că se va folosi de noul mandat pentru a asigura condițiile necesare dezvoltării economice mai rapide a insulei, soluționării unora dintre problemele stringente ce preocupă populația cipriotă de la orașe și sate.

februarie nu va mai avea loc. cuvîntul în fața populației.

AI. CAMPEANU

Acțiuni greviste în Spania

Pesie (statul fățișare din cele mai bizare. Ca urmare a unei furtuni puternice, s-au produs valuri pină la o înălțime de 9 metri ; scăderea bruscă a temperaturii cu 20 de grade a făcut ca stropii de apă să acopere tot ceea ce au întîlnit în cale, cu zale de gheață.

MADRID 8 (Agerpres). — Viața socială din Spania continuă să ră- mînă agitată de mai multe săptă- mini, numeroase întreprinderi fiind afectate de acțiunile greviste ale muncitorilor, ca urmare a refuzului patronatului de a satisface cererile salariaților privitoare la îmbunătățirea condițiilor de viață. La Bilbao, muncitorii din industria grea și de la i șantierele navale au întrerupt lucrul, patronatul concediind. ca reacție. aproximativ 2 000 de persoane.Peste 4 000 de muncitori de la șantierele navale „Eukalduna" au declarat, de asemenea, grevă, cerînd ameliorarea condițiilor de viață. Acțiuni

similare au fost anunțate Ia uzinele „Babcock-Wilkjox", precum și la șantierele navale „Estilleros", unde alți 2 000 de lucrători au fost concediați, ca urmare a mai multor greve.Pe de altă parte, la Facultatea de științe economice a Universității din Barcelona au fost suspendate cursurile, în urma grevelor și manifestațiilor organizate în ultimele săptă- mini de către cei 3 000 de studenti.O statistică dată publicității la Madrid, de către Ministerul spaniol al Muncii, relevă faptul că numai în cursul anului 1972 în această țară au fost înregistrate 656 acțiuni greviste.
Seînteii, Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții. Pentru străinătate, abonamente prin „ROMPRESFILATELIA", 
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