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MAJOR TRASAT DE PLENARA C.C. AL P.C.R. DIN NOIEMBRIE 1972

Creșterea producției în ritmul și la nivelul care să asigure îndeplinirea, în patru ani și jumătate, a sarcinilor actualului plan cincinal, impune — așa cum s-a subliniat la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 — concentrarea eforturilor pentru realizarea integrală a volumului de investiții prevăzut în planul de stat pe 1973, punerea în funcțiune la termen a capacităților de producție planificate, precum și atingerea într-o perioadă scurtă a parametrilor teh-

nico-economicl aprobați la obiectivele date în exploatare. Eforturile principale de investiții sint îndreptate și în acest an spre construirea de capacități și obiective productive și, îndeosebi, în ramurile hotărîtoare ale industriei — energie electrică, construcții de mașini, metalurgie, chimie — menite să imprime în continuare dinamism și eficiență întregii economii.Potențialul economic al țării
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— Aproape de fiecare dată cînd sînt evidențiate consecințele rodnice ale integrării învățămintului în producție — etapă de perfecționare a întregii noastre școli superioare — exemplele mai elocvente, poate chiar mai spectaculoase, sînt culese din sfera învățămintului superior tehnic, agronomic sau medical. învățămintui umanist poate oferi și el exemple în același sens? — aceasta a fost întrebarea prin care a debutat-,convorbirea noastră cu prof. univ. dr. GEORGE CIUCU, rectorul Universității din București.• „Cincinalul în 40 de luni" — intitulează inițiativa lansată recent, în cadrul adunării generale a salariaților de la Fabrica de confecții din Botoșani. O asemenea îndrăzneață hotărire se întemeiază pe succesele prestigioase obținute pînă acum,.. pe eforturile de perfecționare a activității productive, cit. și pe dezvoltarea capacităților existente. De altfel, sporul de producție obținut pînă acum peste prevederile concretizează în căți de confecții.

Intreprinderea minieră din Rm. Vîlcea, unitate cu pondere însemnată în industria județului. Sub deviza „Anul 1973 — in 11 luni și zece zile", ei cheamă la întrecere toate colectivele de muncă din cadrul celor patru unități componente ale întreprinderii. Pentru atingerea acestui obiectiv au și fost adoptate o serie de măsuri tehnico- organizatorice. Finalizarea lor va permite colectivului acestei întreprinderi sporirea cu aproape 4 la sută a productivității muncii peste nivelul prevăzut și, pe această cale, depășirea planului de producție, realizarea unei economii în valoare de 1,5 milioane lei.

Potențialul economic al țării va fi în 1973 considerabil amplificat prin *; capa-

Xitm intens de lucru pe șantierul noilor capacități industriale de la „Feroemail" — Ploiești

punerea în funcțiune a 490 de capacități de producție principale în industrie și 46 capacități agrozootehnice mai însemnate. Deosebit de dezvoltările ce se prevăd a se realiza in unitățile existente, în cursul anului— și aceasta constituie o caracteristică principală a activității de investiții din cel de-al treilea an al cincinalului — urmează a fi date in funcțiune primele capacități de producție din cadrul a numeroase noi platforme industriale sau obiective mari. Este cazul oțelăriei electrice și forjei de blocuri și bare de Ia Uzina de oțeluri aliate Tirgoviște, Uzinei de alumină Tulcea, Uzinei de utilaj aljmentar din Slatina, Fabricii de cazane mici și arzătoare Cluj, turnătoriei centrale Cimpina, Uzinei de utilaj terasier Buzău, Fabricii de dispozitive, ștanțe, matrițe Focșani, secției de memorii pentru calculatoare electronice Timișoara,■ Fabricii de transformatori mici Filiași, unității. de îngrășăminte, complexe Arad, Combinatului de. celuloză, hîr- tie și cartoane din păioase Turnu- Severin, Fabricii de produse ceramice Doicești, filaturilor de fire tip bumbac de la Baia Mare și Suceava, Fabricii de sticlărie de menaj Do- rohoi, Uzinei de reparat vagoane marfă Roșiori de Vede, hidroagrega- telor de la Centralele Mărișelu și Tarnița de pe Someș, de oe riul Argeș, sector Curtea de Argeș — Băi- culești, de pe riul Olt sector Dăiești— Govora ș.a. Pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit, în acest an urmează a se da în folosință 111 000 apartamente, din care 50 000 apartamente din fondurile populației cu sprijinul statului.Realizarea Ia termen a acestor importante obiective de investiții cere din partea tuturor factorilor cu răspunderi în acest domeniu măsuri ho- tărîte, de natură să intensifice ritmul desfășurării lucrărilor, să asigure soluționarea tuturor probleme-
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Cu mare emoție rotesc privirea la cîte frumuseți sînt după vis rostuite, în tinăra noastră Republică Socialistă România. Prin vis și luptă, și victorie, — a comuniștilor în primul rind. Aud, în clipă, risipa de iubire față de tot ce înseamnă patrie și om legat de acest pă- mînt. Și regăsesc, în lăuntrica zare a inimii mele, mai ales prisosul de priveliște a marii dăruiri umane, creatoarea renașterii acestui colț de lume, în noua lui dimensiune spirituală și materială. Cu imagini de aur îmi este pecetluit sufletul, a- mintindu-mi de oamenii numiți simplu activiști de partid, cîți am cunoscut de-a lungul vremii de muncă. Anotimp după a- notimp le-am întilnit prezența, neosteniți la vis, la faptă împlinită, ia chibzuială dreaptă. Și mult, entuziasmul. Cit zbucium, cite greutăți trecute sint în brazda, în oțelul, în piatra puse temelie la întruchiparea viselor in materie vie numită : om nou, peisaj de țară nouă. viață nouă, sporire a luminii și a roadelor, a .bucuriilor pătrunse în fiecare casă, după truda și priceperea omului.Știu modestia muncii activiștilor de

partid, credința lor în izbindă sigură, trecute apă vie din om în om și . cucerind încrederea mulțimilor. Și dacă întrebi astăzi pe vreunul din cum a fost, ce a semnat dăruirea în fiecare moment toric, cum a știut poarte flacăra limpe- dei viziuni a partidului redimensionind ideea demnității în om și dragostea față de muncă, ești cu nedumerire privit, cu uimită stînjeneală în cuvinte, fiindcă totul le pare firesc, fiindcă „nu doar ei, ci întreaga țară" îți răspund, „și-a făcut numai datoria cuvenită, zi de zi".Reamintesc modestia și dăruirea tinereții acestor mulți activiști, reîntilnind cu emoție, nu demult, la Combinatul de industrializare a lemnului Pipera, pe unul dintre ei, Ion Găvruș. „Trăim nu doar din vis, trăim prin faptă. Și trebuie lăsat, nu doar cuvint rostit, ci urmă trainică". Sint vorbele lui spuse cu modestie printre altele. Ion Găvruș este secretarul comitetului de partid al combinatului din anul 1965. Deci, vreme de șapte ani a fost reales, cu încredere și prețuire, tehnicianul Ion Găvruș de către miile de oameni ai

ei in- lor is- să

depășește suma de 6 milioane lei..Pentru valorificarea integrală a cercetărilor efectuate pe bază de contract, cadrele didactice vor efectua stagii în unitățile beneficiare. De altfel, constituirea de echipe mixte cu specialiști din producție este o trăsătură definitorie a cercetării moderne. Pentru anul 1973 au fost încheiate 73 contracte de cercetare științifică cu unități socialiste ; prin toate acestea, cercetarea științifică din universitatea noastră răspunde intr-o măsură tot mai mare la rezolvarea unor proiecte de cercetare u- tile economiei naționale.

— Fenomenul de integrare, pe care-1 trăiesc astăzi din plin toate . instituțiile de învățămînt superior, inclusiv cele cu profil universitar, se înscrie fără dificultăți pe linia bogatei tradiții de știință și de cultură românească. în desfășurarea ei, integrarea elimină specializarea îngustă, introduce structuri interdiscipli- nare mobile, impune o gamă largă de cunoștințe și metode, dezvoltă resorturile inovației, duce la o itțter- . pretare modernă a educației, face loc tehnologiilor și metodologiilor moderne ; totodată, favorizează extinderea considerabilă a bazei materiale de studiu și de cercetare universitară — cerință primordială a unui proces formativ de puternică finalitate socială — și generează o permanentă racordare a procesului de studiu la viața practică, productivă — condiția dintotdeauna a actualității științifice într-o universitate. Spre exemplificare, să amintim că s-au elaborat noi planuri de învățămînt, s-a îmbunătățit conținutul științific, politic și ideologic al procesului de învățămînt, a crescut eficiența Iui formativă și educativă, s-a dezvoltat baza materială necesară. De pildă,, numărul laboratoarelor noastre a ajuns aproape la 200 ; în plus, în cadrul universității bucureștene ființează astăzi mai multe unități și centre de cercetare aplicativă și fundamentală. Prin utilizarea tot mai rațională. a potențialului științific se elaborează în fiecare an peste 2 500 teme științifice. Așa se face că, dacă în 1970, cele 12 facultăți ale universității aveau înscrise în planurile de activitate științifică 32 contracte încheiate cu diferite unități economice, în valoare totală de circa 2 milioane lei, în 1971 numărul contractelor a sporit Ia 42, însumind o valoare, de 3.5 milioane lei, în timp ce pentru 1972 valoarea celor 69 de contracte

— Ce consecințe nemijlocite 
comportă in planul perfecționă
rii didactice universitare aceas
tă orientare a catedrelor către 
activitatea aplicativă ?

lor, pina la punerea în funcțiune și, respectiv, atingerea parametrilor tehnico-economici proiectați la fiecare dintre noile capacități de producție. Una dintre aceste probleme majore vizează asigurarea integrală a documentației tchnico-economice. Deși pentru acest an s-au concentrat resursele materiale și financiare destinate investițiilor, numărul obiectivelor noi prevăzute a fi începute re- ducindu-se la 215, față de 345 cîte ' au fost planificate in anul 1972, totuși, la începutul lunii februarie a.c., studiile tehnico-economice nu erau definitivate pentru un număr de 96 obiective. Pe unele șantiere importante, cu capacități de producție ale căror termene de punere în funcțiune sint apropiate, ca uzina de medicamente, fabrica de chimizare grăsimi,, uzina „23 August", Fabrica de cabluri și materiale e- lectrotehnice din București, Turnătoria de fontă Topoloveni ș.a., documentația de execuție asigurată era sub nivelul volumului de con- strucții-montaj prevăzut a fi realizat in 1973. întârzieri în elaborarea documentației tehnico-economice se semnalează lâ Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Industriei Ușoare, Ministerul Metalurgice, Ministerul Forestiere și Materialelor strucții, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor ș.a. O atare situație justifică pe deplin sarcina trasată prin hotățîrea Consiliului de Miniștri, referitoare la a- plicarea Legii nr. 11/972' pentru adoptarea planului de dezvoltare economico-socială a țării noastre pe anul 1973, ca ministerele titulare de investiții să stabilească programe și colective de proiectanți pe fiecare obiectiv de investiții, care să asigure documentările tchnico-cco- nomicc și proiectele de execuție la termenele prevăzute în listele de investiții pentru obiectivele din planul pe anul în curs și pînă Ia 30 iunie a.c., pentru obiectivele din anul 1971, precum și unele măsuri tehnico-or- ganizatorice privind sporirea capacității și productivității muncii sectorul de pr.oiectare.Hotărîtoare pentru punerea funcțiune la termen a capacităților .industriale .este primirea la timp pe șantiere a utilajelor și instalațiilor tehnologice, adică a elementelor active ce asigură desfășurarea procesului de producție. Practica anilor precedenți confirmă, printr-un șir de exemple, că ori de cîte ori utilajele tehnolpgice nu s-au livrat la timp șantiere, chiar ' dacă construcțiile

La uzina „Progresul"-Brăila

PRODUSEBRĂILA (corespondentul „Scînteii", N. Gr. Mărășanu). — Potrivit contractelor încheiate pentru anul 1973 cu beneficiarii externi, colectivul uzinei „Progresul" din Brăila a și început livrarea la export a primelor utilaje și mașini. Pînă în prezent au fost' expediate însemnate cantități de utilaje, printre care : osii montate, pentru Republica Populară Bulgaria ; rulouri de tipul R 12 în R. F. a Germaniei. 5 conca-

LIVRATE LA EXPORTsoare C.M. 6 și altele, în aceste zile se execută probele unui lot de 20 excavatoare de tipul P-601, care vor fi expediate in Republica Cuba.Anul 1973 se anunță ca cel mai bogat an și în ceea ce privește participarea produselor uzinei la expoziții și tîrguri internaționale, sondin- du-se astfel noi posibilități 'de desfacere. Utilajele grele și alte produse ale uzinei brăilene. din cele măi noi tipuri, vor fi pre-

zente astfel la 26 de tîrguri și expoziții internaționale de pe toate meridianele lumii, în acest scop au fost • deja expediate, la expoziția internațională yce se va deschide laTripoli — Libia — excavatoare hidraulice P-601 și rulouri com- presoare de tipul R-814. Pentru Tîrgul internațional . care se va inaugura în cu- rînd la Cairo vor fi prezentate excavatoarele hidraulice ‘ S- 401 și rulouri R-12 M.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Dr. Ioan L. CIOLAN 
vicepreședinte 
al Băncii de Investiții

Uzina „Progresul"-Brăila : se execută ultimele verificări Ia un nou lot de excavatoare

— Mai întîi o judicioasă solicitare, după posibilitățile și talentul fiecăruia, a întregului nostru corp profesoral, în desfășurarea unei activități universitare complexe dar unitare, la un înalt nivel de calitate. în acest sens aș dori să rețineți un fapt : alături de personalități universitare prestigioase, binecunoscute în țară și peste hotare, cadrele didactice de pînă la 35 de ani înscriu o contribuție din ce în ce mai substanțială la soluționarea problemelor ridicate , de știința și cultura contemporană, de perfecționarea învățămintului nosjtru superior. Existind astfel o mai bună complinire a sarcinilor, crește caracterul de actualitate și cel de creativitate al muncii universitare. Vpi apela iarăși la cîteva date'sintetice: po-' trivit noii orientări pe care a dobîn- dit-o activitatea colectivelor de catedră,. o dată cu aplicarea „formulei" învățămînt-cercetare-producție, cele mai multe dintre lucrările elaborate de corpul nostru profesoral tratează tate. zică lid. brică, calitativă ...................etc. etc., în cuprinsul cărora sînt for- .. mulate implicit concluzii pentru: o mai largă aplicare practică a rezultatelor românești și străine obținute în aceste domenii. O altă categorie de lucrări este consacrată celor mai noi direcții de cercetare : fizica plasmei, tehnici moderne de calcul, fizica polimerilor, biologie celulară, sistematizarea teritoriului, poluare etc. Cercetările din domeniul științelor sociale reflectă, de asemenea, creșterea preocupărilor cadrelor didactice pentru investigarea celor mai complexe și mai actuale probleme ale gîndirii marxist-leniniste, ale politicii partidului și statului nostru. Astfel, un colectiv al catedrei de .e- conomie politică, în colaborare cu Institutul de cercetări economice, s-a angajat să studieze problema reducerii cheltuielilor materiale și creșterii eficienței economice ; un colectiv de cadre didactice de la catedrele de socialism și filozofie va studia problema nivelului de cultură și dinamica acestuia în unele întreprinderi bucureștene ; catedra de etică-estetică va elabora „Modelul bucureștean al casei de cultură"; se vor studia, de asemenea, prin echl-
Convorbire consemnată de 
Mihai IORDĂNESCU

tematici cu regim de priori- Printre acestea amintesc fi- nucleară, fizica corpului so- chimie fizică, teoria alge- lingvistica matematică, teoria a ecuațiilor diferențiale

(Continuare în pag. a IV-a)

combinatului, artiști în arta modelării lemnului și lucrării mobilei fine, pentru export și țară. Un fapt obișnuit astăzi, desigur, și totuși neobișnuit, fiindcă acest mare combinat, care de trei ani deține steagul de fruntaș în producție, a luat naștere în anul 1961, fiind construit din temelie pe locul unor vechi hangare, de către patruzeci de oameni numai, ciți erau atunci angajați, visătorii combinatului de astăzi. Și Ion Găvruș, de la început, din anul 1962, răspundea ca activist de partid de creșterea oamenilor și creșterea bazei materiale a fabricii, cu 40 de oameni atunci, a- junșă astăzi combinat cu cîteva mii de sala- riaț.i. Comunistul Ion Găvruș a crescut în primul rind oameni, cucerindu-le, ca activist de partid, încrederea. A luat parte la toate frămîntările și bucuriile lor, crescînd și el o dată cu ei, o dată cu combinatul, mîndri de țară și vis frumos realizat. In 1953, cînd era secretar U.T.C., Ion Găvruș a absolvit școala medie tehnică de produse fi-
Violeta 
ZAMFIRESCU

(Continuare 
în pag. a V-a)
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Investigînd în continuare sensurile și coordonatele muncij în societatea noastră, ne-am apropiat de una dintre caracteristicile ei e- sențiale : pasiunea creatoare. Și, în acest context, ne-am amintit de o vorbă înțeleaptă a unui „mare scriitor al secolelor trecute, Ionathan Swift, pe care o redăm ca pe un epigraf și o introducere la convorbirile pe care le-am avut, pe această temă, cu oameni din vechea și superb întinerită citadelă muncitorească și universitară a Clujului. „Cel ce face să crească două fire de iarbă acolo unde creștea numai unul — spunea creatorul lui Gulliver — aduce un serviciu mai mare geniului uman decit oricare filozof speculativ sau constructor de sisteme metafizice".Nu știu dacă această cugetare se găsește în vreunul din bloc-notesurile' pline de maxime și aforisme ale tovarășului Gheorghe Mă- rinceanu, directorul Combinatului de piele și încălțăminte din Cluj, dar din cele pe care mi le-a citit cu o netăinuită plăcere am desprins una mai mult decit semnificativă : „Imposibilitatea e temporară". Și, intr-adevăr, pentru omul acesta care de un sfert de ' veac — jumătate din viață — lucrează în această mare întreprindere, cunoscută azi in toată țara sub firma de mare prestigiu „Clujeana", pentru acest om care a urcat aici toate treptele ierarhiei tehnice, de la simplu inginer de schimb pină la conducătorul unui complex industrial cu 15 fabrici, se pare că această deviză are valoare morală de lege. Lege pe care a izbutit s-o facă parte grantă din atmosfera cotidiană a colectivului. inte-Lege

Șr-a materializat, incareprimul rind, în înfăptuirea unei transformări de-a dreptul radicale în decursul cincinalului trecut ; prin construcțiile și utilările ‘realizate mai ales in anii 1967—68, producția uzinei , ... ____ y.clujene a fost in 1970 dublă ' deschidem față de 1966. Mulți au fost cei ce n-au crezut în po-

lui colectiv. Mai e ceva, valabil îndeosebi pentru noi, conducătorii întreprinderilor socialiste, cei învestiți de societate cu o parte de răspundere imensă pentru progresul economiei noastre : să știm permanent să 1 căile noului in așa fel incit oamenii să găsească mereu acces spre el.
■ raNOUL:
ceva foarte simplu,
ceva foarte dificil

Cei pentru care „imposibilitatea 
e temporară"

snsibilitatea unei creșteri atit de spectaculoase. Tovarășul Mărinceanu și majoritatea comuniștilor au crezut. Și, vorba maximei citate, imposibilitatea s-a dovedit... temporară.— Forța unui colectiv — ne spunea Gheorghe Mărinceanu — tocmai in asta con- ștă : în capacitatea lui de a crede in nou și a crea noul. Și nu printr-unul sau doi indivizi, mai dotați decît ceilalți, ci la scara întregu-

Și pentru asta trebuie ca noi înșine să fim exemplu, să fim deschizători de drum...Despre tovarășul Mărin- ceanu se poate afirma, pe drept însuși un drum, un veșnic nemulțumit: mare senzație făce în prezent în uzină realizarea unui nou tip de butoi de tăbăcărie de către un grup de ingineri și tehnicieni pe care îi conduce și îi coor-

cuvint, că este el deschizător de

donează Mărinceanu, realizare, care va- duce la reducerea spațiului de producție folosit cu circa 65 la sută (in loc de 85 de butoaie vechi, cîte se utilizează în prezent, în viitor se vor u- tiliza numai 12), la micșorarea consumului de energie electrică și de apă industrială cu circa 75 la sută, la înlesnirea considerabilă a- trudei tăbăcarilor, încă grevată de un șir de dificultăți provenite din vechile tehnici ale acestei străvechi meserii.— Pentru noi, vechii tă- băcari — ne spunea uriașul Gheorghe Marlon, un om cît ușa, care lucrează în tăbăcăria vegetală de 35 de ani fără întrerupere, comunist inimos, cu suflet cald și uitătură dreaptă, sinceră, fără ocol — noul tip de butoi tăbăcăresc reprezintă o adevărată revoluție. Și culmea e că, de cînd cu experimentarea lui, oamenii au început să aibă tot mai multe idei proprii...Alții mi-au povestit că însuși Gheorghe Marton e unul dintre cei a căror minte e plină de idei. Stimulat de . noua realizare, care va scurta ciclul de tăbăcărie de la cinci zile la o zi, el a propus ca, în răstimpul acestei zile, prin aplicarea unei raționalizări, să se facă și operația de cromare a pieilor.— Totul e — îmi spunea tot el — să nu te socotești prezent in fabrică doar prin vizarea foii de pontaj. De aici începe munca, dar asta nu e totul. Foaia de pontaj, după mine, trebuie să fie atestatul contribuției zilnice Ia nou...Mulți sint oamenii din u-

LA BUZĂU

IN CONSTRUCȚIE - UN 
NOU SPITALIn noul cartier de blocuri „Micro 14“ din Buzău a început construcția unui spital cu 705 paturi și a unei policlinici. Spitalul va avea secții de interne, chirurgie și pediatrie, iar policlinica va dispune de cabinete specializate. Spitalul și policlinica vor fi încadrate cu personal medical de specialitate și vor fi înzestrate cu instalații și aparatură de înaltă tehnicitate.

viața
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® Hanoi. Eliberarea pri
mului grup de prizonieri 
de război americani

® Aspecte ale muncii de 
reconstrucție în R. D. 
Vietnam

0 Evoluția crizei mone
tare occidentale

VIcîor
BÎRLĂDEANU

(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășului MAO TZEDUN
Președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez

Tovarășului DUN BI-U
Președintele ad-interim al Republicii Populare Chineze

Tovarășului CÎU EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare ChinezeAflînd cu durere despre puternicele mișcări seismice produse în vestul provinciei Sîciuan în zilele de 6, 7 și 8 februarie 1973, care au provocat pierderi de vieți omenești și pagube materiale, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România și al nostru personal, vă exprimăm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze și populației din zonele afectate, sentimente de cea mai profundă compasiune.Transmitem familiilor îndoliate cele mai sincere condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU ION GHEORGHE MAURER
Secretar general Președintele

al Partidului Comunist Român, Consiliului de Miniștri
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
al Republicii Socialiste România
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perspectivă. tn intensificării In a circulației

a minimaliza efor- organelor locale, să arătăm că ceea făcut pînă în pre-

accidente, eliminate ritm intens, folo- cu maximum de

FAPTUL
■............. I I I IDIVERS
tului

Pe dos

De la nuntăla spital
I

solemn, minute ale în- Satu- unității,

o cursă clandestină,

erau, de fapt, destinate 
comerț mixt din Ro- 
Vede, județul Teleor- 
schimb, la Roșiori de 

sosit de la aceeași in-

Omagîu taximetris
Un claxonat prelung, răsună timp de cîteva din zecile de taximetre treprinderil comunale Mare. Apoi, din curtea convoiul de „Volgi“ se îndreaptă maiestuos .pe străzi, însoțindu-1 pînă la locuință pe sărbătorit : Pop loan VIII, cu prilejul împlinirii vîrstei de 62 de ani și al ieșirii sale la pensie. Emoționanta festivitate (din care am surprins doar „epilogul") era un omagiu adus veteranului de la volan pentru cei 45 de ani de muncă, de-a lungul cărora a străbătut 1 250 000 km fără nici un accident, fără nici cea mai mică abatere de la regulile de circulație. Numai cu o singură „Volgă" a străbătut in ultimii ani peste 600 000 km. Alăturîndu-ne urărilor călduroase ale colegilor de muncă, îi transmitem, la rîn- du-ne, „La muiți ani" și multe alte mii de kilometri, de data aceasta, la volanul micului autoturism personal, pe care l-a cumpărat de curînd.
De la Complexul de sticlărie și faianță din Sighișoara a a- 

juns, la începutul lunii ianuarie 
a.c., pe adresa magazinului 
„Stirex" din orașul Bistrița, un 
conteiner conținind mii de pro
duse — farfurii, platouri, sala- 
tiere, cești, servicii de țuică și 
altele. La desfacerea lui s-a 
constatat insă că produsele sus- 
amintite 
...O.C.L. 
șiori de 
man. In 
Vede a 
treprindere un alt conteiner in care se aflau produsele desti
nate magazinului „Stirex" din 
Bistrița. Cine a încurcat... con- 
teinerele ? Sperăm că cei de la 
Complexul de sticlărie și faian
ță din Sighișoara vor reuși să 
afle răspunsul așteptat.

DupăDumitru Ichim, șofer la S.M.A. ,Tătărești (Bacău), s-a gîndit că, yi-ar fi rău să șe..abată și pe 4a, o nuntă. Și s-a abătut. Seara,' ^după ce consumase alcool, ș-a- urcat la volan și a pornit spre satul Gherdana, luînd in autocamion și 7 nuntași. La o vale, pierzind controlul volanului, a intrat cu mașina într-un parapet de pod și de acolo într-o rîpă de vreo 3 metri adîncime. Rezultatul : toți cei 7 nuntași, plus șoferul, au trebuit transportați de urgență la spital, fiind răniți, iar autocamionul a fost distrus.Bal latelefoane!La Ploiești s-a dat nu -de 
mult în folosință o nouă clădire 
a telefoanelor. Aici, la etajul 
II, intr-o sală destinată echi
pamentului tehnic, au început 
să se organizeze săptăminal 
ceaiuri dansante cu două mu
zici două, cu bufet, mici, bere 
și cite altele. Dimineața, după 
ce s-au „electrizat" cu un șnaps, 
petrecăreții incep să se perin
de prin birouri, > desfac sertare, 
scot rafturi, acte, dosare, dis- 
trugînau-le sau imprăștiin- 
du-le pe unde se nimerește. 
Vorba aceea : dacă cei de la te
lefoane au vrut bal, atunci bal 
să fie! Mai ales că nimeni nu 
este... pe recepție !Explozie constructivă

S-a intlmplat la cariera de 
calcar Cheia. După o pregătire 
minuțioasă la care a participat 
timp de 25 de zile întregul co
lectiv al carierei, 35 000 kg de 
exploziv erau gata pentru asal
tul muntelui de calcar. O detu
nătură puternică a zguduit văz
duhul și 250 000 tone calcar erau 
rupte din stincă. Era materia 
primă care asigura funcționarea 
Fabricii de ciment din Bicaz la 
parametrii maximali, pe timp de 
45 de zile. Cea mai mare dislo
care realizată în carieră, însoțită 
in mod firesc, și de o explozie 
de bucurie din partea celor ce 
au participat la ea.9 zilegestionară.Atît a funcționat Constanța Predescu, responsabila secției de covoare din comuna Voineasa (Vîlcea) aparțininâ cooperativei meșteșugărești „Sîrguința". în cea de-a 10-a zi s-a prezentat la postul de miliție pentru a anunța că unitatea a fost prădata. Cercetările de rigoare au indicat o pagubă de vreo 2 100 lei, fără a da însă de urma făptașilor. Nici nu se putea, de vreme ce, așa cum s-a stabilit • ulterior, furtul nu era decit o..., înscenare din partea gestionarei, autoarea sustragerii, care voia să ducă „cu preșul" organele de miliție. Rezultatul ? „Urzeala" s-a trămat imediat. Acum se țese ea un „covor" penaj. des-

Rubrică redactată de 
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scinteii"

Unul din elementele de mare importanță pentru asigurarea securității circulației rutiere îl reprezintă, fără îndoială, starea drumurilor, existența unor indicatoare și semnalizatoare clare, vizibile, sistematizarea corespunzătoare a căilor de acces în localități etc. Așa cum se sublinia în documentele recentei consfătuiri pe teme de circulație și cum arar tau muiți dintre partic'- panții la discuții, în ansamblul măsurilor ce an fost luate în ultimii ani pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație, un obiectiv major l-a constituit sporirea gradului de modernizare și de dotare a căilor rutiere, crearea u- nor posibilități mai mari pentru fluidizarea și desfășurarea nestînjenită a traficului. Numai în cursul anului 1972, de pildă, au fost asfaltate și modernizate sute de km de drumuri naționale, peste 2 000 km de drumuri județene și străzi.Sînt demne de relevat eforturile deosebite depuse într-o serie de orașe și municipii pentru îmbunătățirea traficului. Un exemplu semnificativ ni-1 oferă rezultatele obțin u'e de consiliul popular al județului Timiș, al municipiilor Timișoara, Cluj, Sibiu, Brașov, Iași, Alexandria și Drobeta Tr. Severin. în multe 'orașe au fost elaborate studii și documentații tehnice privind sistematizarea circulației, au fost întreprinse acțiuni de construire a unor șosele de centură pentru devierea ■tracțiunii grele și în tranzit (Constanța, Iași, Slobozia).Fără turile trebuie ce s-a zent constituie doar un inceput, în raport cu nevoile de transport curente și de imediată condițiile ritm rapid rutiere se‘ resimte tot mai mult lipsa arterelor de o- colire menite să degreveze traficul local din orașe. Cu toate că necesitatea acestora este de mare stringență, ele există doar în trei municipii (și în alte șase în curs de execuție). Dar, u- neori, nici cele existente nu sînt folosite. Este cazul variantei ocolitoare de la Buzău, care, deși construită de mai muiți ani, nici acum n-a fost dată circulației publice..Oricît de grijulii ar fi arhitecții. și constructorii, condițiile de relief nu permit construirea unor șose-

le perfect drepte. Așa se face că există și unele puncte cu vizibilitate redusă. Vina organelor locale, a edililor apare Insă abia atunci cînd nu asigură semnalizarea acestora. A- semenea puncte, ca și absența acostamentelor, podurile Înguste, curbele neconvertite reprezintă surse potențiale de care trebuie într-un sindu-se eficiență fondurile alocate

iulie 1972, din cauza barierelor Închise (în mai puțin de o oră !), s-a format o coloană de 316 autovehicule pe circa 3 km lungime. Este evident că la ridicarea unor asemenea bariere se pot crea busculade, și chiar accidente din cauza nervozității acumulate, a grabei sau a lipsei de fluență a circulației.Un alt neajuns al rețelei de drumuri ce poate fi întîlnit uneori este — așa cum au subliniat la con

pararea la timp a gropilor, crăpăturilor și denivelărilor de pe drumuri. Lipsesc în multe locuri indicatoarele de pierdere a priorității ; un număr mare de intersecții sînt neamenajate, iar la altele, din unele orașe, dirijarea traficului este greoaie din cauza lipsei unor instalații moderne de semafoare cu mai muiți timpi.Deficiențele existente pe unele drumuri publice (mai frecvente pe cele ju-

DRUM BUN!
—o urare, dar și o condiție 
pentru siguranța călătoriei

Sute de kilometri de drumuri modernizate într*un singur an 
Cînd preocupările edililor au în vedere siguranța traficului 
Un program amplu pentru mărirea gradului de siguranță pe 
drumurile publice

sfătuirii l-au ocupat, cum e și firesc, adoptarea unor măsuri eficiente care să ducă la evitarea accidentelor de circulație. Se preconizează realizarea a numeroase obiective din care spicuim :— pentru asigurarea necesarului de mijloace de semnalizare rutieră, se vor lua măsuri pentru sporirea și diversificarea producției acestor indicatoare ;— organele de miliție vor întocmi documentații cuprinzînd concluziile ce se desprind din analiza dinamicii accidentelor, intensității circulației rutiere, comportării diverselor categorii de participant la trafic și vor propune factorilor responsabili, competenți, măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor materiale de trafic și creșterea gradului de disciplină rutieră în rîn- dul participanților la circulație :— Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, prin unitățile de întreținere a drumurilor, împreună cu C.S.A.L. și Ministerul de Interne, prin organele de specialitate, vor revizui semnalizarea rutieră pe toate drumurile naționale, județene și comunale, stabilind completările și îmbunătățirile necesare ;— se vor stabili traseele pe care urmează să circule tractoarele și căruțele și se vor pava accesele de pedrumurile laterale de pă- ' mint și curțile interioare ale unităților cu ieșire în șoselele asfaltate etc.Am redat doar o parte din tabloul amplu al acțiunilor ce se preconizează pentru îmbunătățirea circulației pe drumurile publice. Este vorba — după cum se poate vedea — de măsuri care, aplicate, vor ridica gradul de siguranță, vor mări fluiditatea rutieră. Dar, subliniem, a- cestea au mai mult caracter tehnic, putină asigura doar condiții normale de circulație, lin rol deosebit de important revine însă participanților la traficul rutier, care trebuie să înțeleagă necesitatea respectării regulilor de circulație, să facă un efort de auio- disciplinare. Este în interesul nostru, al tuturor — călători sau conducători auto — să ne însușim și să contribuim la formarea u- nei etici rutiere corespunzătoare, la cultivarea responsabilității majore față de bunurile materiale, personale sau obștești, față de însăși viața noastră.

o bogată li.tera- îndeosebi asupra

Huși. la 13 fe- absolvirea clase-

de abnegație
si consecvență
revoluționară

e

în acest scop. Pentru existența multor puncte periculoase — pe care se concentrează numeroase accidente și unde circulația se desfășoară cu dificultate : județele Cluj, Vîlcea, Vaslui, Teleorman, Maramureș — o oarecare responsabilitate revine și u- nor organe de miliție care n-au documentat și n-au insistat suficient pentru înlăturarea lor.Desfășurarea normală a traficului rutier este mult stînjenită și din cauza celor peste 500 de pasaje la nivel cu calea ferată. Staționările îndelungate în fața barierelor generează pagube pentru economia națională și pierderi de timp pentru cetățenii care circulă cu autovehicule. La trecerea la nivel cu calea ferată de la Cimpia Turzii, de exemplu, în ziua de 22

sfătuire numeroși participant — intersectarea cu drumuri laterale neamenajate, din pămînt, ale comunelor, unităților agricole, industriale, forestiere etc. Drept urmare, pe timp umed, datorită noroiului adus de căruțele, tractoarele și autocamioanele ce pătrund pe șoselele asfaltate se produc care generează accidente.Dar derapajul provocat și de noroiul din curțile unor unități agricole industriale, mintea asfaltică alunecoasă. datorată uzurii sau a- plicării ei necorespunzî- toare. La acestea se mai adaugă și alte deficiențe ca : neamenajarea acostamentelor, a locurilor de parcare, neîngrădirea porțiunilor periculoase, nere-

derapaie numeroasemai este adus ale sau de îmbrăcă-nepavate

comunale) de- că C.S.E.A.L., executive ale populare n-au toate măsurile
dețene și monstrează comitetele consiliilor luat încănecesare pentru ca picherii și cantonierii de pe drumuri să revizuiască zilnic sectoarele respective și să se intervină, în consecință, operativ pentru remedierea defecțiunilor. ~ nea, a fost preocuparea furarea neajunsurilor legate de organizarea și sistematizarea circulației în și în special lor.Pornind de ța socială creșterii siguranței pe căile rutiere și de la numărul și frecvența ridicată a neajunsurilor legate de starea drumurilor, un loc important în lucrările con-

De aseme- foarte redusă pentru înlă-în general a unele orașe a intersecții-la importan- și economică a
George POPESCU

J

7 mai 1921. La sediul secțiuni! din București a partidului socialist a- vea loc adunarea generală de alegere a del.egaților pentru congresul' partidului, ale cărui lucrări aveau să se deschidă în ziua următoare. Printre cei aleși a fost și Baruh H. Berea. Cine era tînărul pe care socialiștii din Capitală îl învesteau cu mandatul de a vota pentru transformarea partidului socialist în partid comunist ?Se născuse într-o familie de oameni nevoiași din bruarie 1893. După lor primare, a fost silit să întrerupă școala pentru a-și cîștiga singur existența. A lucrat un timp ca practicant de birou la Roman și Huși, apoi într-o librărie din Bîr- lad. Setea de cunoștințe l-a îndemnat să citească tură, opri.ndu-se broșurilor de popularizare a marxismului.Era pe vremea cind mișcarea muncitorească din România își organiza rîndurile, pentru reconstituirea partidului ei politic — dezorganizat vremelnic în 1899 — și pentru centralizarea mișcării H. Berea s-a sindicale. Baruh alăturat- cu entuziasm mișcării socialiste. A condus miai întîi un cerc de lectură marxistă, din care făceau parte numeroși tineri, și apoi a acționat ca membru al secțiunii Bîrlad a partidului social-democrat.In anii primului război mondial, fiind combatant pe frontul de luptă din Moldova, desfășoară o vie activitate de propagare a ideilor socialiste în rîndurile muncitorilor și țăranilor în haină militară.în perioada avîntului revoluționar de după război, a activat intens în rindurile organizației din Galați a partidului socialist, devenind unul din reprezentanții săi de seamă. A condus cercul de studii marxiste din Galați și a publicat articole în ziarele socialiste „Socialismul", „Nădejdea" ș.a. Totodată, s-a aflat mereu în mijlocul muncitorilor, contribuind la organizarea luptelor greviste, îmbărbătîndu-i cu cuvîntul ■său înflăcărat. Arestat în august 1919 de organele represive din Galați, a fost eliberat la scurt timp, în urma protestului hotărit al muncitorimii gălățene. A activă la organizarea și desfășurarea grevei generale din octom-luat parte

brie 1920, cea mal amplă ridicare la luptă de pînă atunci a proletariatului din România.După cum se știe, .marile acțiuni greviste ale maselor muncitoare s-au desfășurat pe fondul unui amplu proces de clarificare politică și ideologică. Transformarea- partidului socialist în partid comunist, constituit pe temelia principiilor mar- xism-leninismului, a devenit principalul obiectiv al militanților revoluționari: Situîndu-se pe pozițiile aripii de stînga a mișcării muncitorești, Baruh H. Berea a militat ferm pentru realizarea cît mai grabnică a acestui obiectiv.Activînd în rîndurile P.C.R. a îndeplinit importante însărcinări în cadrul Blocului Muncitoresc- Țărănesc, al Ajutorului Muncitnț. .Cercului de ori ))resc Român șl al „< țări și documentări sociale". S-a ir. nifestat activ și pe linia luptei ai^ tirăzboinice, susținînd acțiunile inițiate de Comitetul de acțiune împotriva războiului.în 1934, după amplele acțiuni revoluționare care au culminat cu luptele ceferiștilor și petroliștilor, a fost arestat și condamnat la un an de detențiune.După ieșirea din închisoare, își reia activitatea revoluționară în cadrul organizațiilor democratice, antifasciste. La scurt timp după instaurarea dictaturii regale, este arestat din nou și internat rind pe rind în închisorile Văcărești, Craiova, Dof- tana. După venirea la putere a regimului antonescian este deținut în lagărele de la Miercurea Ciuc și Caracal. îndelungata perioadă de detenție, condițiile inumane : din temnițe i-au măcinat sănătatea. Grav bolnav, a fost internat, cu întîrziere voită, într-un spital din București unde s-a stins din viață la 13 februarie 1941, în ziua cînd împlinea 48 de ani.Figura luminoasă a lui Baruh H. Berea este evocată cu respect și.prețuire de generațiile de și oameni ai muncii constructori activi ai socialiste multilateral pe pămîntul României, care au fericirea să trăiască împlinirea înaltelor idealuri socialiste, pentru care au luptat și s-au jertfit atiția mili- tanți revoluționari.

comuniști de astăzi, societății dezvoltate
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...în casa lui Ion Zamfir, din Peretu — Teleorman —‘se aflau cinci oameni. După explozia care a avut loc s-au găsit trei cadavre și doi grav răniți, mutilați îngrozitor...Cu toate că nu ne vine deloc ușor, vom relata, totuși, filmul tragediei, în speranța că altora le va servi drept învățătură. Așadar, cine are urechi de auzit, să audă !...Suferindă de reumatism, Tudora Zamfir, care auzise de la cineva cum că frecțiile cu benzină ar vindeca-o de dureri, n-a mai stat pe gînduri și . a trecut la aplicarea „tratamentului". A turnat într-un lighean o anumită cantitate din lichidul respectiv și a început să-și frece încheieturile. Lă- sind la o parte valoarea terapeutică mai mult decit îndoielnică a acestui tratament, ne uluiește ignorarea celor mai elementare măsuri de prudență în manevrarea u- nei substanțe atît volatile și inflamabile... în soba din încăpere, focul ardea zdravăn... în scurt timp, vaporii inflamabili care se degajau din lighean datorită căldurii, ce mai umplut cîteva zeci de de, concentrația toră a devenit favorabilă producerii exploziei. Și inevitabilul s-a produs. I. Z. și doi dintre cei ce asistaseră impasibili la întreaga scenă au plătit neglijența cu prețul vieții, iar soții A. V. și O. V., care, de asemenea, se aflau de fală, s-au ales cu arsuri grave.Desigur, în locuința sa, fiecare cetățean are dreptul să facă ceea ce 1 dorește. Dar nu-i este, permis nimănui să ignore pericolele pe care I le implică nerespecta-rea unor reguli stator- I nicite tocmai în scopulI de a-1 proteja pe el și' bunurile agonisite cu| trudă, nu-i este permis să pună în pericol I viața și bunurile al-i tora. Aceasta, cu atîtmai mult cu cît unele | fapte, de-a dreptul necugetate. întilnite în ultima vreme, au pus în primejdie nu numai viața și avutul celor care le-au săvirșit, ci și pe ale altora. Cu a-

ceasta, revenim asupra unei probleme in- tilnite nu de puține ori în paginile ziarelor. Este vorba de consecințele nefaste ale nerespectării regulilor de pază contra incendiilor, a iresponsabilității plătite, nu o dată, deosebit de greu.Cauzele care pot face ca intr-o gospodărie să izbucnească un incendiu sînt, precum se știe, mai multe, dar — așa cum a- rată statisticile — cele mai frecvente incendii izbucnesc din pricina utilizării unor instalații de încălzit și a unor instalații și aparate e- lectrice defecte, din cauza jocului copiilor cu focul, defectelor de construcție, ca și ne-

tiți nu l-au luat în seamă, nu au intervenit pentru înlăturarea lui.Acestea din urmă sînt însă cazuri fericite. O spunem cu toată sinceritatea și convingerea. Pentru că, nu o dată, asemenea neglijențe, ignorarea regulilor de pază contra incendiilor se sfir- șesc mai grav....Nu cu mult timp în urmă, de pildă, în satul Răchițiș — Bacău — a izbucnit un incendiu, ale cărui victime au fost doi copii (de 5 ani și de 4 ani). Pirjolul a fost provocat, din joacă, de cei doi copii. Cu toată intervenția celor 100 de săteni și a de

Florian TANASESCU

r

Foto : E. DichiseanuNoul complex comercial din cartierul Lunca Bîrzavei — Reșija

Un anunț, un bloc și două întrebări
la care așteptăm răspuns

© O ÎNTREBARE PE CARE 
O ADRESĂM FIECĂRUIA : 
CUM RESPECTAȚI NOR
MELE DE PAZĂ CONTRA

INCENDIILOR?

de
din ce în puternice, au camera. în secun- aces-

respectării unor norme elementare statornicite.Iată, de pildă, un exemplu edificator în această privință : Teodor Botnariuc din București, care n-a găsit alt loc mai potrivit pentru improvizarea unei afumătorii podul propriei Aici, colac peste pază, avea depozitat și niște fin... Ce urmări a avut o asemenea idee ? Un incendiu care i-a mistuit întregul acoperiș. Și, dacȘ întreaga casă n-a fost transformată în scrum, aceasta o datorează numai intervenției o- perative și eficiente a pompierilor.Tot datorită improvizațiilor — de data a- ceasta la instalația e- lectrică — a luat foc și locuința lui Mircea Mincă din București, căruia, chiar în noaptea de Anul Nou, i-a ars acoperișul și o parte din planșeu. Este lesne de înțeles ce fel de revelion a1 petrecut M. M., cu pompierii pe casă !...Și cînd te gîndești că totul a pornit de la o ...................................." Oce

decit case.pu-

instalație defectă ! instalație electrică putea fi revizuită in cîteva așadar;al unui pe care

formației pompieri civili, două vieți omenești — cei doi copii — au pierit. Recent s-a consumat și dramă unei familii din cadrul fermei Or- tișoara a I.A.S. Sînandrei. într-u- na din dimineți, pe la ora 5, soții au plecat la grajduri, ca de obicei, lăsindu-și copilul acasă dormind. Cînd au revenit, după vreo casa plină de un fum dens, otrăvitor. O scin- teie, ieșită printr-un ochi descoperit al plitei, făcuse să ardă mocnit plapuma de pe pat. Sosiseră insă prea tîrziu.Cazurile citate îndeamnă la reflecție. Ele obligă pe fiecare cetățean la o atitudine pătrunsă de grijă, de responsabilitate’ față de folosirea mijloacelor care pot primejdui viața, bunurile lui și ale altora, atunci cînd nu sînt corect folosite ; îndeamnă Ia cunoașterea și aplicarea permanentă, cu maximum de răspundere, a normelor de pază contra incendiilor. Mai ales acum, ■ 'în anotimpul friguros, cînd instalațiile de încălzit sînt solicitate mai mult ca oricind, avem datoria să preîntîmpinăm supraîncălzirea sobelor, funcționarea defectuoasă a sistemelor de încălzit, aprinderea focului cu substanțe u- șor inflamabile etc, spre a evita orice posibilitate de incendiu.

2 ore, au găsit

Zilele trecute am 
primit la redacție vi
zita viitorului pose
sor al apartamentu
lui nr. 36 din blocul 
D 19 din Drumul Ta
berei. Se numește 
Cornel Chelemen. la
tă, pe scurt, relatarea 
acestuia : „Printr-un 
anunț afișat la 
O.C.L.P.P., toți con
tractanta apartamen
telor din blocul D 19 
am fost invitați iii 
ziua de 31 ianuarie să 
ne prezentăm la fața 
locului pentru a lua 
in primire apartamen
tele și a ne muta în 
ele. Cînd am intrat 
însă in apartament 
m-am îngrozit ; în
tre tocurile de la gea
muri și pereți, 
între tocurile 
uși și ferestre

ca și 
de la 
puteai

băga mină pînă la cot; 
caloriferele 
pereții erau 
nevăruiți, 
vea 
zibile. 
notat 
te. 
cercat 
tura cu 
ful 
Dirigintele 
cel care supraveghea
se construcția acestu
ia și-l recepționase 
încă de la începutul 
lunii ianuarie, era de 
negăsit. Probabil ii 
era și lui jenă de si
tuația creată. Cheile 
apartamentelor ne fu
seseră aduse de 
copil.

Deplasindu-ne 
fața locului și cerce- 
tind faptele am con
statat că lucrurile se

curgeau, 
pătați, 

, tavanul a- 
denivelări

In total,
52 de defec- 

Zadarhic am în
să iau legă- 

reprezentan- 
O.C.L.P.P.-ului. 

blocului,

vi- 
am

un

la

minute, decontul simplu locatarii Iată, sever defect amin-
Colonel
Octavian GOGA 
Li. maț. ing.
Toma CON- 
STANTINESCU

întocmai 
fost relata- 
Chelemen. 
în situația 

și alți loca- 
bloc. Iată

adresăm pe 
cale conduce- 

. „ urmă- 
întrebărl: 

fonduri 
dirigin- 

ai 
care 

o-

prezintă 
cum ne-au 
te de C.
Mai mult, 
lui se află 

din 
ce

această 
rii O.C.L.P.P. 
toarele două i

— Din ce 
sînt plătiți 
ții de șantier 
O.C.L.P.P.-ului, 
nu-și îndeplinesc 
bligațlile pentru care 

neurmă- 
lucră- 

de

sint plătiți, 
rind calitatea 
rilor executate 
constructor ? ;

— De ce s-a 
recepția blocului 
clnd el prezenta 
ve defecțiuni ?

făcut 
D 19 
gra-

M. IONESCU

Cine fixează orarele magazinelor
din Craiova?

iată că a trecut 
februarie și tot 
rămas.

Un caz asemănător 
(și din păcate nu sin
gurul) gm întîlnit și 
la magazinul alimen
ta? cu autoservire nr- 
92 din Calea Bucu
rești.

Am vrut să cunoaș
tem de ce există a-

ceasta anomalie. La 
serviciul comercial al 
O. C. L. — Alimentara 
Craiova ni s-'a făcut 
o întreagă teorie 
pre. cum. se fac 
rele, de ce unele 
gazine se deschid 
devreme, altele 
tirziu, de ce unele se 
închid după amiază 
etc. Un.singur lucru

des- 
ora- 
ma- 
mai 
mai

n-am înțeles din 
ceasta teorie : de 
orarele se stabilesc 
mod nerațional, i 
birou, fără să se țină 
seama de nevoile rea
le ale populației ?

ace 
: in 
din

Nistor ȚUICU 
corespondentul 
„Scînfeii"

t. A venit chiar și o comisie
de la minister...

Un grup de salariați 
de la Combinatul chi
mic din Craiova a a- 
dresat subredacției 
noastre din localitate 
o scrisoare prin care 
sesizează faptul că o- 
rarele unor magazine 
alimentare de pe Ca
lea București și din 
Piața Centrală sint in 
totală neconcordanță 
cu timpul liber al 
majorității locuitori
lor din cartierele res
pective. Din această 
cauză, muncitorii — șt 
îndeosebi muncitoa
rele, care au in grija 
lor și menajul casei 
— sînt nevoiți să facă 
cumpărături de la dis
tanțe mari, fapt ce le 
consumă in mod ne
justificat timpul liber, 
tn încheierea scrisorii 
se punea următoarea 
întrebare : oare ora-

rul unor magazine a- 
limentare nu poate fi 
adaptat la cerințele 
cetățenilor ?

Verificind, cele sem
nalate s-au confirmat 
întocmai. Magazinul 
alimentar cu auto
servire nr. 71 din 
Piața Centrală — 
punct principal pen
tru aprovizionarea 
populației din cea mai 
mare parte a orașului 
— funcționează de la 
19 decembrie 1972 nu
mai cu un schimb, de 
la orele 9 la 16,30. Ce
tățeanul, cînd vine în 
piața mare a orașului, 
dorește să-și facă 
te cumpărăturile 
care are nevoie, 
în cazul acestui 
nu se mai poate 
liza această cerință 
fiindcă programul e în 
dezacord ctt al celor-

roade Dar orar rea-

lalte unități comer
ciale (hală de carne, 
complex legume, fruc
te, unități de desface
re a păsărilor etc.). 
Am cerut explicații a- 
supra acestei situații 
responsabilului unită
ții, Ion Melega.

— Considerați 
trivit orarul magazi
nului ?

— Nu este potrivit. 
Nu numai că nu satis
face cerințele consu
matorilor, dar nu ne 
ajută să ne realizăm 
nici planul de desfa
cere. Pe luna ianua
rie am realizat doar 
70 la sută din plan.

— Cine vi l-a fixat ?
— Conducerea O.C.L. 

Alimentara. Ni 
spus 
zoriu 
cembrte 1972 pînă 
t ianuarie 1973)

po-

s-a
că va fi provi- 
(de la 19 de- 

la
Dar

Dacă nu țntîrzie, ac
celeratul 426 ajunge 
la Miercurea Ciuc la 
ora 2 și 3 minute.

Nu prea departe de 
gară se înalță semeț, 
impunător și ispititor 
pentru călătorul obosit 
de drum, dornic să 
profite de toate „pro
misiunile" înfățișării 
exterioare a modemu
lui edificiu — hotelul 
„Bradul".

— Bună seara. Aș 
dori și eu o cameră.

— Cu plăcere, dar 
să știți că o să mai 
doarmă cineva acolo.

— Nu-i nimic.
— Ba o să cam fie, 

că dacă a încuiat ca
mera trebuie să-l scu
lați din somn.

— Este hotelul chiar 
așa de aglomerat ?

— Nu, e aproape 
gol, dar conducerea 
ne-a dat ordine foarte 
precise in acest sens. 
Indiferent de ora la 
care vine călătorul, 
sintem obligați să 
completăm camera.

Nu avusesem ghini
onul să dau peste un 
recepționer prost dis
pus sau neamabil. A- 
vea Intr-adevăr ordine 
precise în acest sens. 
Și uite așa, cu gea
mantanul în spinare 
și cu un număr de ca
meră în minte, ajungi 
să descoperi „deșer
tul" și „ghețarul" de 
la hotelul Bradul. De 
pe deșert ? Pentru că 
apa. de orice fel, caldă

sau rece, este o rarita
te, iar praful este stă- 
pînul absolut. De ce 
ghețar 7 Pentru că fie 
zi, fie noapte, cer se
nin sau înnorat, sărbă
toare sau nu, in ho
telul Bradul termome
trul nu indică mai 
mult de 10° și nu ter
mometrul e de vină.

Dar cine atunci ?
— Proiectantul — ne 

mărturisește tovară
șul Iosif Teodorescu, 
directorul comercial al 
O.J.T. Harghita. In 
proiect s-au prevăzut 
pentru fiecare cameră ’ doar 4—5 elemenți de 
calorifer, ceea ce este 
total insuficient.. Și, 
în plus, centfala ter
mică nu dă apă la 
temperatura necesară. 
Pentru a încălzi cit de 
cit holul hotelului și 
celelalte încăperi de 
la parter, sintem obli
gați să punem in 
funcțiune instalațiile 
suplimentare de 'încăl
zire cu aer, ceea ce 
face ca temperatura 
în restul încăperilor 
să se reducă și mai 
mult. în plus, atunci 
cînd funcționează spă
lătoria, nu mai curge 
nici apă caldă.

— Din cite am pu
tut constata, înseamnă 
că spălătoria funcțio
nează tot timpul. Și 
apa rece de ce nu 
curge ?

— N-am știut. Spu- 
neți-mi la ce cameră 
stați. O să-mi notez

ș[ o să verific. Si 
știți că am făcut și noi 
un control și am con
statat unele tre
buri (!) Am încheiat 
și un proces verbal. 
Și noi, la rindul nos
tru, am sesizat și-n 
stingă, și-n dreapta, 
dar nimic. De abia a- 
cum o lună de zile a 
venit o comisie de 
specialiști de la Mi
nisterul Turismului 
care a analizat situa
ția la fața locului și a 
hotărit că trebuie su
plimentat numărul de 
elemenți de calorifere, 
că trebuie să șe mă
rească presiunea și 
temperatura la stația 
de termoficare.

Desigur, proiectan
tul este vinovat, dar 
beneficiarii unde au 
fost ? Cine a făcut 
recepția hotelului ? 
Cum de nu s-au găsit 
într-un an de zile în 
tot județul specialiștii 
care să descopere ce 
trebuie și cum trebuie 
făcut și chiar sa facă 
ceva ?

Florin
CIOBĂNESCU

P.S. tn hotel e frig, 
nu e apă, nici caldă, 
nici rece, decit în ore
le pe care le știe și le 
vrea direcțiunea ; cu
rățenie nu 
telefonul nu 
nează, dar prețurile 
sint „confort". I ! !

se face, 
funcțio-

T
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CONTRASTE
Antirețetă

al

SUPERIOARE

/

eficacitatea alcătuirii

■t.

î

exces per-

între- creeze să-și

maxime, cu minimum Una .din concluziile

aplicării din mo
la 3 227 în anul

ani. pre- can- pen- tre-

probleme de rezolvat este tehnologiilor cu numeroase

(Comandă executată prelucrări tAceeași

stabilit un de porumb, un număr s-au anga- cite un hec-

nouasă-șiAdică, utilaje și ma-

rotundă de 17- oțel.

de culti- exccs de deni-

stat, anul

reparat unele șoproane, la de ulei „Uni- construit un- rezervoare me-

iqutK j

și de posibilitățile eco- fiecărei cooperative a-

pagina economicaI.

170 000 TONE
CARTOFI DE SĂMÎNȚĂ

Stațiunile experimentale și unitățile agricole specializate au produs pentru acest an cirqa 170 000 tone cartofi de sămință din cele mai valoroase soiuri. A- ceastă cantitate asigură reînnoirea cartofilor de să- mînță în zonele de cîmpie pentru producția timpurie și de vară, cit și reînnoirea periodică a materialului de plantare în regiunile mari de cultură, pentru producția de toamnă. Se apreciază că materialul existent, folosit în condițiile unor tehnologii corespunzătoare, asigură o producție în acest an de aproape 5 milioane tone, satisfăcînd în mai mare măsură cerințele cantitative și mai ales calitative ale populației și industriei alimentare. Institutul de specialitate de la Brașov are înscris în programul de activitate științifică îmbunătățirea continuă a calității cartofilor de sămînță pentru a se ține pasul cu rea- țs.ile înregistrate pe plan mondial.
} (Agerpres)

Din prima lună
REZULTATE

Să producem mai mult și mai bun" — sub această deviză s-au angajat să muncească în anul hotăritor al cincinalului și al calității — 1973 — membrii colectivului de muncă de la Combinatul de fibre artificiale din Brăila. Și hotărirea a început să fie oglindită de fapte.beneficiarilor celofan și 15 planului. O simțitor indicele celofibră tip bumbac, tate superioară a crescut cu 9 procente față de cifra planificată, iar la celofibră tip lină, același indice a ajuns de la 76. la sută la 96 la sută. „Stă în puterea colectivului nostru — mărturisea tovarășul inginer Eremia Cimpean, directorul combinatului, — să obținem rezultate și mai bune, și Ie vom obține. Pentru aceasta conducătorii procesului de producție își au planificată fiecare problemă, fiecare sarcină de îndeplinit. Iar pentru a ounoaște îndeaproape modu,! cum fiecare din noi ne realizăm sarcinile, am stabilit un control mai riguros".

în prima lună a anului,. ei au lj- 4 000 tone celofibră, aproape 200 tone rețele cord peste prevede- dată cu aceasta a crescut în calitativ al produselor. La de exemplu, indicele de caii-

N. Grigore MARĂSANU 
corespondentul „Scinteii"

Așa cuml s-a sublimat la Plenara C. al P.C.R. din noiembrie 1972, experiența multor unități cooperatiste din agricultură confirmă întru totul justețea măsurilor inițiate de conducerea partidului privind cointeresarea membrilor cooperatori și, în mod deosebit, introducerea acordului global, ceea ce impune pe baza experienței dobîndite, se generalizeze această formă organizare și retribuire a muncii. Eficacitatea aplicării acordului global reiese puternic în evidență in județul Prahova, care cuprinde o gama largă a formelor de relief — șes, deal și munte, cu soluri și microzone caracterizate printr-o mare varietate. ■ în aceste, condiții. din inițiativa comitetului județean de partid, în ultimul timp; s-au efectuat numeroase analize și studii pentru cunoașterea celor mai bune rezultate și a experienței dobîndite .e cooperativele agricole în scopul generalizării celor mai a- vantajoase forme de aplicare a a- cordului global in diferite zone, sectoare și unități agricole.„Activitatea intensă ce se desfășoară acum — ne spunea ing. Aurel Furfurică, directorul general al direcției agricole județene — are drept scop perfecționarea organizării și retribuirii muncii în acord global, pentru a stimula pe cooperatori, mecanizatori să facă totul în vederea sporirii producției agricole. Urmărim, îndeosebi, simplificarea e- videnței, înlăturarea unor formalități inutile. Pentru generalizarea a- cestei forme de retribuire, atenția principală se acordă unităților și sectoarelor unde acordul global s-a aplicat doar parțial și mai ales la culturile și speciile de animale care necesită crearea condițiilor necesare obținerii unor rezultate superioare. In această perioadă munca pentru generalizarea acordului global reprezintă unul dintre cele mai importante obiective ale activității noastre intrucit, anul trecut, a cuprins doar 88 la sută din culturile de porumb, 86 la sută la sfecla de zahăr, 78 Ia sută la cartofi, 62 la sută la legume, iar la vie și pomi și mal puțin".Ținind seama că rezultatele sini extrem de diferite chiar la cultura porumbului, unde acordul global s-a aplicat într-o proporție mai mare din suprafața cultivată, studiile întreprinse recent vizează depistarea cauzelor acestei situații și ce măsuri se impun pentru a obține peste tot producții de cheltuieli, desprinse din experiența acumulată se referă, la 1“___ ______formațiilor de muncă de către cooperatorii înșiși, clarificarea de Ia bun început a planului de producție, delimitarea culturilor, precizarea drepturilor și obligațiilor asumate atît de către cooperatori, cît și de către cooperativa agricolă. în acest sens este revelatoare experiența do- bîndită în aplicarea acordului global pe formații mici — echipe, familii și membri cooperatori — la culturile de cîmp. între .formațiile de muncă și conducerile .. cooperativelor .agricole
dL-s țîifc. f'i

ca, să de

sau ale fermelor s-au încheiat angajamente scrise, prepizîndu-se nu numai obligațiile părților, ci și tehnologiile necesarăO altă periența rențierea tarifelor în concordanță cu marea diversitate a condițiilor de lucru. Din acest punct de vedere sint concludente studiile întreprinse de direcția generală agricolă pentru toate culturile date în acord global. Spre exemplu, tarifele pe unitatea de produs cu plata în bani și in na- *tură, s-au aplicat pînă la nivelul producției planificate. La cultura

de lucru și baza materială fiecărei culturi.concluzie desprinsă din ex- practică Se referă la dife-
numerar, 24,5 kg gnu, 35,5 kg porumb și 7 kg cartofi și legume. De asemenea, cooperatorii au primit 40 la sută din producția realizată peste plan. De subliniat că, față de media pe cooperativă, nivelul producției planificate s-a stabilit în mod diferențiat, în funcție de fertilitatea fiecărei parcele sau chiar a fiecărei porțiuni de teren. în acest mod s-au creat premise pentru o retribuție echitabilă în funcție de volumul de muncă și rezultatele înregistrate. De pildă, cooperatorul Gheorghe Is- trate, care a luat în acord global un hectar de porumb, a avut planificat să obțină o producție de 3 690 kg

In cooperativele agricole din județul Prahova

xarată experiența,ăsuri se iau
porumbului, pentru recolta obținută peste plan, cele mai multe cooperative agricole au acordat plata procentuală în natură.La stabilirea tarifelor de plată pe tona de produs se ține seama de totalitatea condițiilor de lucru, dar criteriul de bază îl constituie potențialul productiv al pămintului. Dată fiind diversitatea condițiilor și multitudinea culturilor ne vom rezuma la reliefarea modalităților de aplicare diferențiată a acestei forme de retribuire la cultura porumbului. Iată cum s-a procedat in cele mai multe unități situate în zona de șes cu pămînt fertil, unde este situată și cooperativa agricolă din Bărcănești. Aici, cooperatorii au optat pentru tariful pe tona de porumb, cu plata în bani și produse pentru producția planificată. De exemplu, pentru producția planificată de 3 440 kg porumb la ha, tariful pe, tonă a • fost de 255 lei, din care 177‘lei in

boabe la hectar. Muncind bine, el a recoltat 8 846 kg pentru care, conform tarifului stabilit, a primit 886 lei, din care 616 lei în numerar, 85 kg grîu, 124 kg porumb și 23 kg, cartofi și legume. Pentru depășirea producției planificate, el a mai primit 40 la sută din această depășire. Este un exemplu din multe altele. Eficiența acordului global rezultă din sporirea considerabilă a producției pe unitatea de suprafață, comparativ cu anii precedenți. De la numai 1 975 kg porumb la hectar cît s-a obținut în anul 1968, producția a crescut la 2 560 kg in 1970, kg în 1971 și la 5 460 kg trecut.Caracterul stimulativ al acordului global rezultă și dul cum au fost alcătuite formațiile de muncă șî s-au stabilit tarifele de plată în unitățile unde predomină solurile,, mai jșjație, așa cum este și- tuația ; 13;,,,/țflsipgrativa agricolă din

Băicoi. La această unitate toate formațiile de muncă au fost mici — grupe de familii, familie sau cooperator. Pe suprafața lucrată în acord global, care a cuprins 95 la sută din cele 530 ha cultivate cu porumb, s-au obținut, în medie, 4 321 kg boabe la ha — cu 2 001 kg la ha mai mult de- cit recolta de pe terenurile lucrate după vechiul sistem cu plata pe norme. La această cooperativă agricolă, tariful de plată, in bani și produse, pe tona de porumb pînă la nivelul producției planificate este asemănător cu cel de Ia Bărcănești. Deosebirea constă în faptul că, la cooperativa din Băicoi, ținind seama de calitatea mai slabă a solului, s-a acordat cooperatorilor 50 la sută din producția obținută peste plan.în unitățile cu condiții de lucru mai grele s-a ținut seama de aceasta la calcularea tarifelor pe tona de produs, așa cum este cazul la Pucheni — unitate cu unele terenuri joase, pre- zentînd exces de umiditate. Această unitate a cultivat 390 ha cu porumb, din care 264 ha cu plata pe nyme. O suprafață de 36 .ha s-a dat in a- cord global cu tarif de plată in bani și natură. Aplicarea acestei forme de retribuire, în condițiile asigurării de către cooperativă a bazei tehnico-ma- teriale, a avut ca rezultat o recoltă dublă de porumb la ha față de cit se realiza în trecut. In același timp, cheltuielile cu , manopera pe tona de porumb au fost cu 15 la sută mai mici față de sistemul de retribuire pe norme. Cheltuielile cu manopera pe tona de produs (in cifre absolute) la cele două variante utilizate sint de 421 lei în cazul aplicării retribuției pe norme, de 304 lei în cazul acordului cu tarif de plată în bani și natură pe tona de produs.în cuprinsul județului Prahova, la unele cooperative agricole, cum este cea din Albești, una dintre cele mai dificile aplicarea vare a pămintului, umiditate și cu velări. La unitatea amintită, pentru 43 ha, care prezentau de umiditate și nu ofereau spective certe de obținere . a producției planificate, s-a tarif stimulator pe tona Pe de jat tar de plicat și lucrările eliminarea In aceste condiții, recoltat, în medie, cite 5 700 kg porumb la hectar.Deosebit de stimulativă s-a dovedit a fi aplicarea diferențiată a acordului global într-o seric de cooperative agricole din zona de deal, unde predomină solurile podzolice și parcele mici, neuniforme. în acest sens este concludentă experiența cooperativei agricole din Posești, situată în zona de deal. Această unitate a cultivat în zona de deal 84 ha porumb, din care 53 ha pe terenurile dispersate in pațțcqje^țpqrje -jpiicț, — -

Toată lumea, in toate întreprinderile se preocupă. după cum se știe, de problema economiilor de metal, ca o sarcină de o deosebită însemnătate economică. Rețete de economisire sint multe, potrivit spiritului gospodăresc fiecărui colectiv.Ne gîndim. însă, că, prin... contrast, ar putea fi utilă unora și o antirețetă.Condiții necesare i1. Folosirea unei tehnologii învechite.2. Planul nu trebuie să fie defalcat pînă la nivelul atelierului.3. Semifabricatul să fie cit mai mare față de piesa finală.Avînd asigurate . (toate) aceste condiții se poate trece la stadiul următor.Semifabricatele (greutate 95 kg) se prelucrează pînă ating și-

lueta reperului (23 kg). Deci, cu minimum de efort se pierd 67 kilograme oțel. înmulțim cu 250 (numărul total de repere fabricate) și ajungem ’ la cifra tone 22—227—03 In secția mecanice).„metodă" se aplică „cu succes" și la fabricarea roților cu lanț și altor, piese cu rezultate dintre cele mai... grele.Pentru lămuriri suplimentare ți-vă Uzinei chimic din care poate dispoziție resați (cvasi) tehnică. Adre- sați-vă însă repede, căci în curînd s-ar putea ca cineva să nu fie de acord cu rețeta și să ia măsurile de rigoare.

adresa- de utilaj Găești, pune la celor inte- documentatia

Bazarul dragostei... 
ratateCine nu știe cit de util este în cooperativele de producție un laborator agricol, dotat cu instrumentele necesare ? Doar știința este aliatul principal în lupta, pentru recolte bogate. Iată de ce cooperativele agricole din județul Teleorman au comandat prin „Casa agronomului" diferite instrumente, necesare înființării u- nor astfel de . laboratoare : umidometre, a- parate de determinare a reacției solului, a greutății hectolitri ce a semințelor, pluviome- tre, termometre de sol și altele. Pe baza acestor comenzi, la rîndul ei, „Casa agronomului" a comandat instrumentele respective Centrului de material didactic din cadrul Mi- „ . ... r nisterului Agriculturii,unele *de ..ha”• S Industrieiprintre^ vii, “ livezi, și -finețe. ■ Date ■ X si Anelor Mai multfiind ’condițiile dificile deiflucrur., și ( W Apelor. țnptt,lipsa ’ posibilităților de mecanizare, în acest caz tarifele au ajuns pînă la jumătate dih valoarea producției obținute. Celelalte 31 ha s-au lucrat cu plata pe norme. Pe terenurile date în acord global s-au obținut 3 300 kg porumb boabe și 8 400 kg dovleci la hectar, ceea ce reprezintă cea mai bună recoltă înregistrată pe aceste păminturi. în schimb, pe suprafața de 31 ha lucrată după sistemul cu plată pe norme s-au recoltat numai 1 680 kg porumb la hectar.în unele cooperative agricole, cum este cea din Hăbud, cooperatorii organizați pe formații mici s-au angajat în scris să lucreze atît cele 333 ha cu porumb, cît și suprafețele de cartofi, floarea-soarelui și celelalte culturi. Și la această unitate producția medie de 2 816 kg porumb realizată anul trecut este cea mai mare înregistrată în ultimii De asemenea, față de anii cedenți, cînd nu se realizau titățile de porumb planificate tru fondul de ’ '. cut cooperativa a vindut statului 402 tone porumb în loc de 377 tone, cit era planificat.Numeroase alte unități agricole din județul Prahova oferă exemple care atestă, in mod convingător, avantajele aplicării diferențiate a acordului global in funcție de mărea diversitate a condițiilor naturale și so- cial-economice, de specificul fiecărei culturi, al fiecărui sector, de gradul mecanizării nomice ale gricole.

această suprafață,43 de cooperatori să lucreze fiecare de porumb. în afara tehnologiei cultivare a porumbului, ei au a- necesare pentru excesului de umiditate, cooperatorii au

te-a și achitat, ur- mind să încaseze contravaloarea lor de la unitățile agricole in momentul preluării lor. Numai că, după ce materialele de laborator au fost procurate, conducerile u- nor cooperative agricole — Frumoasa, îvia- vrodin, Talpa, Izvoarele, Piatra, Buzescu și altele — au tost lovite de o ciudată amnezie. Nici n-au actiHizr tat și nici nu au riai’-mv cat comenzile făcute.- Așa se face că la „Casa agronomului" zac sute J'‘ ’ ’---------- ’ totînmii ne-un ma

C. BORDE1ANUCalitatea, competitivitatea oricăror noi produse, firește, sint nemijlocit hotărîte de tehnologiile moderne cu care acestea se fabrică, de mașinile și utilajele de mare randament utilizate în acest scop. Dar pasiunea oamenilor, priceperea cu care realizează toate acestea, rămine însă factorul esențial care asigură succesul deplin.Fotoreporterul a surprins trei imagini sugestive, deopotrivă înscrise în acest flux general. Iată-i pe inginerii Mircea Arsene și Alexandru Patriciii (fotogra-■ lîa din stingă), de la Fabrica de rulmenți din Birlad, ale cărei „bijuterii" din oțel sint apreciate, pentru calitățile lor, in zeci de țări ale lumii. Ei transpun pe ozalid proiectul unei noi mașini, care se va realiza prin autoutilare. Grupul de proiectanți pentru autouti- lare de la această unitate a elaborat anul trecut documentația necesară pentru circa 20 de mașini și diferite dispozitive, economisind în acest fel importante fonduri valutare.Citadela bucureșteană — uzinele „23 August" — este prezentă prin varietatea și înalta -tehnicitate a produselor fabricate de-a lungul anilor în toate.ramurile economiei naționale, precum și in industrii de pe diferite’ meridiane ale globului. Oțelarii întreprinderii au o mare contribuție la prestigiul dobindit. Iată-1 pe prim- topitorul Nicolae Daicu (fotografia din mijloc), scru- tlnd în dogoarea din cuptor momentul cînd o nouă șarjă de oțel va fi gata.Cu aceeași hărnicie și rezultate bune în producție au început noul an muncitorii, inginerii, tehnicienii de la întreprinderea „Electromotor" din Timișoara. O mereu innoită gamă de tipodimensiuni de produse, concepute la înalți parametri tehnico-funcționali competitivi, fac ca destoinicia acestui colectiv să se situeze printre cele mai apreciate in această ramură a industriei noastre. „Cartea sa de vizită" este o garanție că, și de acum înainte, aici se vor produce și se vor proiecta motoare cu caracteristici funcționale mereu îmbunătățite, că se vor obține noi succese de prestigiu în acest an hotăritor pentru realizarea cincinalului înainte de termen. în întreprindere sint în curs de materializare ample măsuri tehnico-organizatorice. Ele vor duce în 1973 la modernizarea pe mai departe a producției, la perfecționarea întregii activități economice. Iatăfl pe Iosif Jivan, din sectorul de micromotoare, verificind cu maximă atenție calitatea acestor produse înainte de a fi livrate beneficiarilor (fotografia din dreapta).
S. UTANJ

} ■

(Urmare din pag. I)au fost terminate și fronturile de montaj realizate, capacitățile de producție n-au întrunit condiții de a intra in probe mecanice și probe tehnologice, iar,, ca o consecință, termenele de punere în funcțiune nu s-au respectat. Concludentă din acest punct de vedere este situația din anul trecut, cind, datorită in principal lipsei utilajelor — nelivrate de furnizori, contractate cu termene necorespunzătoare sau necontractate chiar — n-au fost puse în funcțiune integral in sectorul industrial 58 capacități, iar 54 obiective au fost date in exploatare numai pentru o parte din capacitatea planificată, situație ce duce la prelun-' girea imobilizărilor de fonduri și a- fectează balanțele la echilibrarea cărora s-a scontat pe producția acestor obiective. Rămîneri în urmă importante, legate de îndeplinirea planului de punere în funcțiune, s-au semnalat la Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor și Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții Un număr mare de capacități restante în privința punerii în funcțiune s-a înregistrat și in sectorul industriei construcțiilor de mașini.Titularilor de investiții le revine sarcina de a accelera acțiunea de prospectare și contractare a utilajelor, prin unitățile de comerț exterior și, direct, prin beneficiarii de investiții, pentru a se preveni situația d’n anul trecut, cind datorită ritmului lent în care s-a desfășurat această acțiune, contractate, la" 31503 tone utilaje din țară, dinau rămas ne- decembrie 1072.care

515 tone pentru capacități cu termene de punere în funcțiune în anul respectiv, precum și o serie de utilaje din import. Cu atit mai mult se impune să se acorde maximă a- tenție acestei probleme, cu cît, la începutul lunii februarie a.c„ nu erau încă asigurate integral utilajele tehnologice necesare chiar unor importante capacități de producție cu termene de punere în funcțiune în semestrul J a.c., cum sint cele de la u- Uzina de de osii și mașini e- de trans- întreprinderea
zina „Tehnofrig" Cluj, pompe București, Fabrica boghiuri Balș, Uzina de lectrice București, Fabrica formatoare Filiași, „Electromotor" Timișoara ș.a.Cauzele care generează o asemenea situație constau în insuficienta pregătire a lucrărilor, începînd cu neasigurarea documentației tehnico- economice, contractarea utilajelor cu termene de livrare ulterioare punerii în funcțiune și, în med deosebit, în nerespectarea termenelor de livrare din partea furnizorilor, care, sub diverse pretexte, apelind la „înțelegerea" beneficiarilor sau a forurilor tutelare ale acestora, obțin decalări față de termenele inițiale, în- călcîndu-se disciplina contractuală, în acest proces de decalări se antrenează deopotrivă unii titulari de plan, o serie de centrale industriale și chiar unele comandamente instituite cu sarcina de a asigura un control exigent asupra desfășurării lucrărilor, în scopul creării condițiilor de punere în funcțiune la datele stabilite a obiectivelor. Iată de interdicția decalării termenelor de livrare a utilajelor după perioada ue începere a montajului, prevăzută în graficul de eșalonare a investiției, precum și aplicarea în toate ca-

ce.

zurile a despăgubirilor și sancțiunilor contractuale furnizorilor ce nu și-au onorat obligațiile la termenele stabilite ar fi de natură să contribuie la o mai riguroasă respectare a datelor de dare în funcțiune și ar . priva, totodată, de justificări pe beneficiarii care-și constituie, cu luni de zile înainte, stocuri de utilaje de valori însemnate fără nici o motivare, ceea ce duce de regulă la depășirea perioadei de stocaj (45 zile pentru cele din producția internă și 90 zile pentru importuri complexe). Asigurarea la termenele prevăzute in grafice a utilajelor tehnologice creează astfel condiții pentru finalizarea, la data stabilită, a realizării întregii capacități de producție. Aceasta va fi de natură să înlăture unele practici întîlnite la ora actuală cînd se raportează punerea în funcțiune doar parțială a unor capacități — fapt care determină, pe lingă obținerea unor cantități de produse mai mici decît cele scontate, înregistrarea unor cheltuieli de fabricație ridicate și o productivitate a muncii redusă.Investițiile își ating eficiența care a stat la baza aprobării lor numai in măsura in care, într-o perioadă scurtă după punerea în funcțiune, se ating indicatorii tehnico-economici proiectați. Realizarea parametrilor proiectați este condiționată .de un complex de factori, intre care mai principali sint : soluțiile ' tehnologice și constructive adoptate, calitatea și numărul utilajelor, asigurarea cu materii prime, utilități, respectarea in execuție a prevederilor proiectului, a perioadei și condițiilor de efectuare a probelor mecanice și a probelor tehnologice ș.a. Mecanizarea și automatizarea proceselor de producție fac ca buna desfășurare a

activității unei întreprinderi să fie din ce în ce mai mult afectată de factorul organizare, iar determinant în acest complex de acțiune este nivelul calificării cadrelor. Ca atare, apare din ce în ce mai necesar ca, în studiile tehnico-economice aferente unei unități ce se creează sau se dezvoltă, să-și găsească o cuprinzătoare tratare atît programul de recrutare și pregătire a cadrelor, concretizat pe elementele unui grafic, coordonat cu termenul de începere a probelor tehnologice, cit și modul de organizare a activității de aprovizionare, producție și desfacere — după intrarea în funcțiune a obiectivului. înfăptuirea acestui deziderat impune măsuri care să ducă la întărirea răspunderii, atit din partea proiectantului coordonator, in ceea ce privește soluțiile adoptate, cit și din partea comisiei de recepție, căreia îi revine sarcina deosebită de a verifica — preliminar, la punerea în funcțiune sau cu prilejul recepției ’definitive — dacă în execuție s-au respectat prevederile privind documentația, calitatea lucrărilor, calificarea cadrelor, existența condițiilor de exploatare normală, în deplină siguranță, care să ducă într-o perioadă scurtă la atingerea indicatorilor tehnico-economici aprobați.Rezultatele din prima lună a a- cestui an, care depășesc cu peste 720 milioane lei volumul investițiilor realizate în perioada corespunzătoare din anul precedent, confirmă că, printr-o concentrare rațională a eforturilor factorilor ce activează în a- cest domeniu, există posibilități certe de realizare și depășire a planului pe anul 1973 — an care și în activitatea de investiții este hotăritor pentru realizarea cincinalului înainte de termen.

de instrumente de felul, valoarea lor sumînd sute de de lei. Mai e oare voie de comandat aparat care să soare spiritul de ras- j pundere sau să stimuleze memoria 7Că mare-i, la unii, ’dragostea de știință... <Alimentare ’ Păcaț’,ud’odr,!cînd se ra- ”’’1 atlBWîut
15 mame — 

și toate vitregeI.C.R.P.S. Iași, care Înseamnă întreprinderea intercooperatistă de construcții, reparații și prestări de servicii, a luat ființă in 1971 prin asocierea a nu mai puțin de 15 cooperative agricole de producție din județ. O forță, nu giu- mă ! Acestea urmau să aloce, pe lingă creditele bancare aprobate de 1,5 milioane lei, încă aproape 1 milion lei din fonduri proprii, cu care prindere temelia, cumpere șini, să încadreze forța de muncă necesară, îneît să poată face diferite construcții la unitățile agricole din județ. Dar a ieșit cu totul altceva. Deși a trecut mai bine de doi ani, unitățile a- gricole n-au înzestrat întreprinderea respectivă decît cu 280 000 lei. La rîndul său, nici întreprinderea n-a contractat nimic să lucreze cooperativelor agricole asociate. Ca să trăiască, a fost luată în subantrepriza Trustului județean de construcții Iași. De la aceasta a primit, chiar de la început, să construiască o fermă de pui la Hîrlău cu o capacitate de 600 000

capete și două S.M.A. la Viurea și Lețcani. La uzina de reparații auto a hale și fabrica rea" a parc de talice, mai multe hale de producție pentru IJECOOP etc.Ca antreprenor •neral la lucrările, pondere. Trustul construcții Iași a mis și el ajutor întreprinderi cu teriale, utilaje etc. Dar promisiune a rămas. Așa că, I.C.R.P.S. Iași s-a zbătut mereu in nevoi și lipsuri, fapt ce a făcut ca obiectivele contractate să nu poată fi terminate, deși, unora de mult le-au trecut termenele de punere în funcțiune. Este vorba de o capacitate de 200 locuri la ferma de vaci Belcești, iar la ferma de pui Hîrlău nu s-a realizat decit 70 la sută din plan. Cu țîrîita a lucrat I.C.R.P.S. Iași și la celelalte obiective, ceea ce a generat beneficiarilor nu numai greutăți, ci și pierderi materiale destul de substanțiale.Cu 15 mame, toate-s vitrege, miri că odrasla pernicltă ?

ge- cu de pro- noii ma-

dacă să te e pi-
Dacă purceii nu știu 

matematică...Printre alte avantaje ale complexelor de creștere a porcilor este și acela că producția p'oate fi dirijată cu destul de multă precizie, oarecum matematic. La Verești, județul Suceava, există un astfel de complex denumit, pe scurt, I.S.C.I.P. (întreprinderea de stat pentru creșterea și îngră- șarea porcilor). Producția este destinată Fabricii de semicon- serve de> carne din Suceava, o întreprindere modernă, care în 1972, primul an de funcționare, și-a depășit indicii proiec- . tați. Ba mai mult, la un concurs internațional. întreprinderea su- ceveană, pentru calitatea produselor sale, a cîștigat și două medalii de aur. I.S.C.I.P. Verești trebuie să livreze ritmic — pe baza calculelor ce stau la baza organizării

---------------producției — un anumit număr de porci. Numai că, in luna decembrie, matematica a fost lăsată la o parte, iar livrările s-au făcut cu toptanul : în prima decadă s-au dat Zilnic cite 200 de porci, în cea de-a doua — 300, iar în a treia — 700. Planificarea fiind dată pește cap, la sfir- șitul lunii, chiar și de revelion, în timp ce toată lumea se delecta cu diferite preparate de porc, lucrătorii fabricii lucrau pentru a „înghiți" din surplusul inopinat de la Ve- rești.Iar pînă la urmă s-a dovedit că surplusul nu-i surplus : fuseseră aleși porcii mai măricei, ca apoi, in luna ianuarie, livrările să se reducă din lipsă de... porci. Cînd se va reintra în 'grafic cu livrările ? Poate că purceii ar putea da un răspuns, — dacă ar cunoaște matematica...
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Invățămintul de partid
în sprijinul însușirii rodului etic

( t
PROGRAMUL I

al societății noastre
însemnări din județele Cluj și Sălaj

Proiectul de Norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste a polarizat de la bun început interesul viu al comu
niștilor, al celorlalți oameni ai muncii. Dezbaterile in adunări generale 
de partid, munca politico-educativă desfășurată sub multiple forme de 
organizațiile de partid înlesnesc cunoașterea aprofundată a prevederi
lor proiectului, procesul de însușire și transformare a lor in coordona
tele activității fiecărui comunist, a fiecărui om al muncii. Care este 
contribuția adusă in această privință de invățămintul de partid 2 Iată 
obiectul unei investigații pe care am intreprins-o in citeva organizații 
de partid din, județele Cluj și Sălaj.Avem în față mai multe statistici privitoare la organizarea învățămin- tului de partid, numeroase programe de ’ studiu. Este îmbucurător faptul că cele mai multe organe și organizații de partid s-au preocupat să cuprindă în cadrul cursurilor de educație moral-cetățenească — în care se studiază teme desprinse din proiectul de norme — un număr cit mai mare de comuniști, mai ales dintre cei care au o vechime mai mică în partid. La uzina „Electroceramica" din Turda, bunăoară, peste 370 de cursanți, adică două treimi din totalul lor, urmează asemenea cursuri. Această orientare răspunde — cum arăta tovarășul Crișan Nicolae, secretarul comitetului de partid — unor necesități reale ale muncii educative din uzină. Din 1968 și pină astăzi, capacitățile de producție s-au mărit de 5 ori și concomitent s-au angajat peste o mie de muncitori, din rare mai mult de jumătate sint tineri. Pentru formarea și dezvoltarea conștiinței lor muncitorești, organizația de partid a desfășurat o intensă muncă politică. Cu toate acestea, mai există destule abateri de la disciplina de producție, de la etica muncii, care se repercutează negativ asupra calității și volumului producției. „Chiar de aceea — continua interlocutorul nostru — am atras Ia cursurile de educație moral-cetățe- nească un număr sporit de comuniști și alți oameni ai muncii, ca să acționăm și pe această cale în direcția însușirii normelor eticii și echității socialiste, să determinăm o opinie combativă de masă împotriva celor care nu înțeleg încă să se încadreze în prevederile acestor norme".Desigur, educația în spiritul eticii și echității socialiste trebuie să polarizeze atenția nu numai a cursurilor de educație moral-cetățenească, ci a întregului învățămint de partid. De aceea, nu .putem, decît. subș.cr.ie la ideea care a călăuzit o recentă pregătire a propagandiștilor desfă- știrată în orașul Cehul 'Silvaniei : în toate cursurile de partid, într-un fel sau altul, normele eticii și echității socialiste, ale vieții și muncii comuniștilor trebuie să fie temeinic dezbătute. în acest scop, organizatorii cursului au prezentat propagandiștilor, indiferent de cursurile pe care le conduc, o expunere pe tema principiilor și valorilor moralei socialiste urmată de o discuție asupra metodelor de integrare a normelor eticii socialiste în cursuri. Raportarea permanentă la stările de lucruri de la fiecare loc de muncă, analiza comportamentului oamenilor în lumina exigențelor formulate în proiectul de norme, tratarea problemelor producției din punct de vedere al implicațiilor lor etice sint doar o parte dintre ideile evidențiate cu a- cest prilej.Participarea la cîteva cursuri de partid ne-a dat posibilitatea să constatăm că asemenea cerințe sint

realizate efectiv de numeroși propagandiști. La cursul de la Baza de. recepție din Cehul Silvaniei, de pildă, a avut loc o dezbatere despre trăsăturile moral-politice ale membrului de partid. Pornind tocmai de la prevederile din proiectul de norme privind îndatorirea membrilor de partid de a fi exemplu de dăruire și pasiune în muncă, de înaltă conștiință profesională, propagandistul Nicolae Petreanu a orientat discuțiile spre evidențierea modului în care se materializează aceste prevederi in activitatea cursanților. El a pus în discuție următorul caz : nu cu mult timp in urmă, în cadrul unei adunări de partid, doi dintre comuniști au fost sever criticați

tind numai lucrări de calitate, care au obținut rezultate excepționale în marea întrecere pentru devansarea termenelor de înfăptuire a cincinalului. Ni s-a vorbit aici despre fapte de eroism muncitoresc, ca, de pildă, Intervenția promptă și energică a - unor muncitori pentru astuparea spărturii la o conductă de pastă. Asemenea exemple n-au fost aduse însă sistematic în dezbaterile din cursuri. Desigur că discuțiile, expunerile ar fi devenit mai convingătoare dacă s-ar fi bazat pe analiza unor asemenea modele vii, dacă ar fi fost invitați să vorbească chiar eroii respectivi despre faptele și preocupările lor.Un asemenea învățămint legat strîns cursanților, noaștere de realităților pregătirea trebuie să unor materiale documenteze atelierul unde Eforturile lor trebuie sistematic sprijinite de organele și organizațiile de partid. Investigațiile noastre ne-au arătat unele organizații metodă de lucru (

concret, de viața și preocupările presupune o bună către propagandiști locului de muncă. în dezbaterilor, aceștia se rezume la lectura s teoretice, ci să se .,pe vv’“ în secta, muncesc cursanții. în această direcție
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pentru neglijență în serviciu. Aceștia și-au luat atunci angajamentul să pună capăt unor asemenea manifestări. După un timp însă le-au repetat,' provocînd aceleași neajunsuri. Cazul a prilejuit o vie dezbatere, care a pus în evidență, sub multiple aspecte, importanța pe care o are exemplul comunistului în societatea noastră, îndatorirea lui de a uni întotdeauna vorba cu fapta.Apreciind asemenea dezbateri, trebuie să arătăm însă că de multe ori normele eticii și echității socialiste sint dezbătute la modul general, privite ca precepte abstracte, care n-ar avea legătură cu viața și activitatea colectivului respectiv. Așa, de pildă, dezbaterea pe tema creșterii rolului conducător al partidului în etapa actuală într-un curs de la Consiliul popular al orașului Zalău. E drept că propagandistul a enunțat cum se cuvine diferite îndatoriri ale comuniștilor pe linia promovării, normel.br eticii socialiste și a înceroaf chiar 
o corelare a acestor îndatoriri cu ...obligațiile specifice lucrătorilor cofi-’ ‘ siliului popular — solicitudine în rezolvarea cererilor cetățenilor, combaterea manifestărilor de birocratism etc. — dar această corelare nu a fost dusă pină la capăt. Au lipsit tocmai concretizările, referirile la deficiențele existente în această privință, la consiliul popular, la responsabilitățile ce revin cursanților, ceea ce, evident, a diminuat puterea de înrîurire a acestei dezbateri.Desigur, abordarea într-un spirit combativ a stărilor de lucruri negative este o condiție importantă a unui învățămint efiejent. în egală măsură, se cere însă valorificată în cursurile de educație moral-cetățe- nească și forța de inrîurire a exemplului înaintat. La fabrica de ciment din Turda ni s-a vorbit despre muncitori, ingineri și tehnicieni care fac dovada unei conștiinciozități deosebite, care răspund cei dinții la orice sarcină de producție, execu

închiderea celui, de-al lll-lea
Salon național al cărții

, 5

că J și-au făcut o din informarea sistematică a propagandiștilor. Astfel, la Fabrica de ciment din Turda, chiar in perioada anchetei noastre, comitetul de partid organizase o consfătuire cu factorii de conducere, cu secretarii organizațiilor de partid pentru găsirea celor mai bune soluții de reducere a consumurilor specifice de materii prime și combustibil, pentru bararea oricărei risipe. La consfătuire au fost invitați și propagandiști, pentru ca ei să poată trata aceste probleme în deplină cunoștință de cauză în. cursurile pe’ care le conduc. Am întilnit însă și situații diametral opuse. La Filatura de bumbac din Zalău, de pildă, comitetul de partid nu a organizat in perioada care a premers ancheta noastră nici o informare a propagandiștilor asupra problemelor activității întreprinderii. „Propagandiștii își pot proepra datele necesare și singuri, studiind dările de seamă și alte materiale întocmite de organul nostru de partid. Di altfel, aceste date trebuie să constituie în învăță- mîntul de partid p.le" — justifica tului de partid, tovarășa Valeria Sâlcudeanu., Qip păcate, nici Ia cabinetele. Jfe științe sociale din întreprîndefi nu am întîlnit preocupări pentru infor- ' mărea propagandiștilor -astipra problemelor ce confruntă colectivele muncitorești. îh genere, bine dotate cu literatură social-politică, cu reviste și publicații de specialitate, ele nu puteau oferi spre consultare nici un material — grafic sau planșă — care să conțină date referitoare Ia uzină, la problemele sale. I’rea puțin, prea rar se organizează la cabinetele de științe sociale în- tîlniri cu activiști de partid, cu muncitori fruntași, dezbateri și consultații pe teme etice.în concluzie, am putea sonne că, deși înscris continuu în tematica în- vățămîntului de partid, studiul normelor eticii și echității socialiste nu valorifică încă pe deplin toate posibilitățile pe care acesta le oferă. Depinde de inițiativa și stăruința organelor și organizațiilor de partid, a propagandiștilor, ca studiul acestui document de însemnătate deosebită să slujească nu unei simple cunoașteri, memorări a acestor norme, ci aplicării lor in viață, materializării lor in activitatea de zi cu zi a fiecărui .comunist, a tuturor celor ce muncesc.
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Luni la amiază s-a închis cel de-al III-Iea Salon național al cărții, organizat de Consiliul Culturii și Educației Socialiste. In cadrul acestei manifestări, peste 25 000 de vizitatori au admirat, în sala Dalles, de-a lungul a nouă zile, bogăția și varietatea producției noastre editoriale din anul trecut, frumusețea grafică a volumelor tipărite și s-au întîlnit cu creatori de carte și cu editori.Cu prilejul festivității de închidere a Salonului național al cărții au fost decernate distincțiile acordate de Societatea română de bibliofilie, precum și distincțiile con; cursului „Cele mai frumoase cărți ale anului 1972“. Premiul național de bibliofilie, pentru cea mai frumoasă carte prezentată în . cadrul salonului; a revenit volumului Miorița, apărut la Editura „Albatros", sub îngrijirea grafică a lui Emil Chendea, iar diploma, de o- noare „Ex libris" a Societății române de bibliofilie a fost acordată lucrării Codex aureus, tipărită la Editura „Meridiane".în cadrul concursului „Cele mai frumoase cărți ale anului 1972", diploma specială a juriului pentru cartea tipărită în, tiraj de masă a fost atribuită seriei Documente ale Partidului Comunist Român (Editura Politică).Au fost distinse cu medalia de. aur volumele : Tinerețe fără bă- trînețe și viață fără de moarte (E- ditura Minerva), Manon Lescaut de Abatele Prevost (Editura Univers), Atlas istoric (Editura Didactică și Pedagogică), Măgura (realizat sub egida Uniunii Artiștilor Plastici), Dacia literară (Editura Minerva).Medalii de argint au revenit lu

crărilor : Pentru securitate și cooperare internațională — volumele I—*11 (Editura Politică), Artă și matematică de Victor E. Mașek (Editura Politică), Tristele, Ponticele de Ovidiu (Editura Univers), Kalevala (Editura Kriterion), Non possumus de Marcel Gafton (Editura Cartea Românească), Teoria codurilor de I. Angheloiu (Editura Militară), Cimitirul vesel de Pop Simion și Ion Miclea-Mihale (Editura pentru turism), Chimie generală de C. D. Nenițescu (Editura Didactică și Pedagogică) și seriei Mica bibliotecă de artă (Editura Meridiane).Cu medalii de bronz au fost distinse volumele : Hanibal de Eugen Jebeleanu (Editura Cartea Românească), Metode fizice in chimia organică de I. Pogany și M. Banciu (Editura Științifică), Taina crăicsei de Dorina Rădulescu (Editura „Ion Creangă"), Povestea mielului de aur de Nicolae Drîmbă (Editura „Ion Creangă"), Miinchen de Ion Miclea (Editura pentru turism). Desen tehnic pentru construcții de mașini de Gh. Husein și L. Săvea- nu (Editura Didactică și Pedagogică) și seria Restitutio (Editura Minerva).Premii pentru ilustrații s-au a- cordat graficienilor Val Munteanu, Octav Grigorescu, Mircea Dumitrescu, Emilia Boboia, Vasile So- coliuc, Ion Miclea, iar pentru prezentarea artistică a copertelor — graficienilor Petre Vulcănescu, Al. Szathmary și. Gh. Motora. Premiul pentru tehnoredactare a fost oferit lui Mina Cantemir. Premiul publicului pentru cartea de cea mai largă popularitate a revenit volumului Miorița (Editura Albatros).(Agerpres)
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9,00 Teleșcoală. a Chimie 
III liceu). Televiziune 
ră integrată. Ciclu realizat 
colaborare cu Institutul 
științe pedagogice. „Zincul 
mercurul0.
a Matematică (clasa 
Vlll-a). Inegalități, inecuații. 
Telex.
Publicitate. 
Avanpremieră.

10.20 Teleenciclopedia.
11,00 Telecinemateca pentru tine

ret-: -„Feriți-vă automobilul44 
— producție a studiourilor 
cinematografice sovietice. Re
gia Eldar Reazanov. Cu : Ino- 
kenti Smoktunovski și Oleg 
Efremov.

12,25 ,,Pe-un picior de plai44 — e- 
misiune de etnografie șl fol
clor. Festivalul Călușarului 
transilvănean.

12,45 52 de inițiative în 52 de săp- 
tămîni.

13,00 Telejurnal.
15,00—16,00 Lecții TV pentru lucră

torii din agricultură. 
Curs de limba rusă, 
a 40-a. <
Telex.
Publicitate. 
Tehnic-Club.

18,40 Panoramic științific.
19.20 1001 de serL 
19,30'Telejurnal. o Cincinalul îna

inte de termen — cauză a în
tregului popor.

20,00 Cîntecul săptămînii.: „Fru
museții tale44 de George Gri- 
goriu, pe versuri de Angel 
Grigoriu și Romeo ’ 
cu. Interpretează 
Teodorian.

20,05 Seară de 
de Eugen 
pe țară a versiunii 
televiziune. în 
Mihai Fotino, Margâ Barbu, 
Mircea Bașta, . Ștefan Nic’u- 
lescu-Cadet, Nucu Păunescu, 
Corâdo Negreanu, Mihai Me- 
reuță, Rodica Tâpalagă, Ni
colae Brancomir, Ileana Sta
na Ionescu, St. Mihăilescu- 
Brăila. . Scenografia arh. Ar- , 
mand Crintea. Regia artisti
că Aurel Cerbu.

22,00 24 de ore. © Contraste în 
mea capitalului.

22,30 Seri de operă la Cluj.

10,00

9,30

17,30 Lecția

lorgules- 
Valeritin

teatru : 
Barbu.

„sfîntul" 
Premieră 

■ pentru 
distribuție :

lu-
PROGRAMUL II

Seară pentru tineret.

20,00 In actualitate : Conferința 
Organizației U.T.C. a munici
piului București.

20,20 „Invitație la dans". Concursul 
al treilea din cadrul ediției 
a Il-a.

20,40 Azl-dlmineață la ora 10. As
pecte Înregistrate din activi
tatea elevilor de la Școala 
profesională de mecanici a- 
grlcoli Călugăreni. 
Teletânomat.
Ce ne puteți spune despre... 
ofertele industriei bucurește- 
ne pentru absolvenții de li
ceu.
Cenaclu : „Carmen" — un 
nou spectacol la studioul 
Conservatorului și tinerii săi 
interprețl.
Frumosul la scară industria
lă. Artele focului.
Tinerețea maeștrilor: Antoine 
de Saint-Exupery.

22,45 Trei melodii cu tînărul solist 
de muzică ușoară Viorel Ma
rinescu.

„O ini- cale

I în cadrul unei necesare serii menite sâ popularizeze in rîndurile cititorilor români cele mai valoroase cărți ale scriitorilor maghiari, germani șl ■de alte naționalități din țara noastră, Editura Kriterion a publicat recent — sub titlul Un leagăn pe cer — tălmăcirea românească, realizată de Romulus Guga, a romanului lui Siito Andrăs Anyâm konnyii ălmot iger (Mama îmi făgăduiește un somn ușor). Fără a fi solitară, ba poate tocmai de aceea (amintim că și alte edituri precum : Emines- cu, Dacia au materializat tipografic aceeași idee) inițiativa editurii, concretizată anterior și prin o- pere ca : Neamul Varju , de K6s Kâroly, Maimuța plîngăreață de Bâlint Tibor, Nepoții Oltenilor de Nâgy Istvan ș.a„ este remarcabilă și trebuie reținută ca unul din numeroasele simboluri ale interferențelor spirituale o- perate în conștiința cititorilor din România, indiferent de graiul în care se exprimă aceștia. Cărțile devin astfel, ca să preluăm o expresie a poetului Mihai Beniuc, punte cu pilonii în mile oamenilor", osigură spre promontoriile prieteniei, ale înfrățirii și unității de destin. Despre această coeziune petrecută sub semnul nității de ideal își pune să reflecteze — firește cu mijloacele epice — și auto,rul cărții de față. Să-i reproducem, dintr-un interviu acordat cu ani în urmă lui Toma George Maiorescu și publicat în „Contemporanul", o frază cu valoare de epigraf : „Primul lucru care m-a preocupat în carte a fost de a oglindi un fenomen obiectiv al vieții satului meu, constatarea că oamenii care trăiesc împreună au aceleași probleme de viață, paralelismele dispar, soarta individuală și colectivă a oamenilor nu se mai desfășoară paralel, ci se îmbină cu viața de toate zilele și, tocmai de aceea, se poate vorbi de un tin comun trăit și idealuri comune".Un leagăn pe cer o mostră de virtuozitate epică, în care tonusul meditației civice e in permanență ridicat, iar ideile sînt încorporate organic unei viziuni artistice particulare ; farmecul cărții este rezultatul unei perfecte fuzionări între o materie epică tradițională și un modernism asimilat în substanță, nu mimat în funcție de aspecte exterioare. într-o epistolă- prefață, Titus Popovici

comu- pro-artei

des- 
deeste

W'

consideră, pe bună dreptate, romanul drept „un moment important al întregii noastre literaturi". Afirmația acestui scriitor cu pronunțat spirit critic nu este o aserțiune fără acoperire. Cîteva lucruri se cer observate în primul rînd în legătură cu această scriere — mai degrabă poem sau sinteză lirică decît roman.Mal întîi curajul care se plonjează în 
tualitate. Prozatorulduce la zi istoria satului nostru contemporan, con-

euBC- a-

nui anume spațiu și timp. O carte-confesiune, autobiografia exemplară a unui martor sensibil ■ al vremii. Trebuie remarcate apoi priza autorului la realitatea rurală, capacitatea de a . intui grave sensuri existențiale din contemplarea unor fapte părelnic lipsite de aura ----- Reîntors obîrșie, obiecti- i a pro- rurală r------  romanulsău și alor săi. Titlul ori-
spectaculosului. 1 la locurile de prozatorul declină varea tradițională zei de inspirație pentru a scrie i

SUTO Andrds:„UN LEAGĂNPE CER“
CRONICA LITERARĂ

tinuă o explorare îndeobște oprită la procesul epoperativizării agriculturii. Siito Andrăs respinge pretextul comod al distanțării în timp de în- tîmplări, pentru a facilita evidențierea perspectivei. Metoda nu-i lipsită de riscuri, ducînd uneori la o viziune unilaterală a- supra realității, la contemplarea istoriei din- tr-un unghi restrictiv. Totuși, prozatorul are, in sensul bun al termenului, acel cult al evenimentului de care amintea cîndva Călinescu. caută febril și din mers perspectiva, întrebîndu-se cu fervoare asupra destinelor țărănimii. Asemeni unui sociolog, dar fără a- riditatea acestuia. prozatorul încearcă să intuiască din studiul unui e- șantion reprezentativ — satul său natal — o schemă generalizatoare. Și o face fără veleități de cronicar exhaustiv al epocii, sugerînd Ia modul poematic. Romanuî este o monografie lirică in care individ și istorie, naștere și moarte, nuntă și în- mormîntare, bucurie și tristețe, dramă și jubila- ție, inechitate vremelnică și necesarul act justițiar punctează calendarul u-

ginal „Mama îmi făgăduiește un somn ușor", ascunde un sens explicat de altfel din primele pagini prin care narațiunea ;„într-o bunăîmi spuse :— Ai puteacarte și despre noi. [...] Să rămînă măcar o cărticică, o, nu ca o consolare, ci drept mărturie despre una și despre alta cele multe cite ,s-au trecut cu noi.— Mă bate și pe gindul, mă dădui învins.— Ascultă de gindul a- 
o [...] 

o-

demareazăzi mamasă scrii o

din pe-minecela, fiule, și somnul să-ți fie mai ușor ! Aruncă-ți ochii prin gradă, apoi prin sat, șî-o să găsești ceva de spus și despre noi".Promisiunea avansată are un tile, sub a cărui pecete evoluează întreaga carte — funcția toare a scrisului, ția confortului i a liniștei psihioe este deci pentru autor rostirea unor adevăruri îndelung gin- dite, înfățișarea lor în forma decantată a reflecției artistice. Prozatorul își „aruncă" intr-adevăr ochii prin ogradă, și chiar mai departe, își ’ - examinează rămuroasa familie, dar nu se mărginește numai la atît. îl interesează

elibera- . Condi- sufletesc,

altceva. Iar acest altceva poate însemna mutație socială, instantaneu sufletesc sugestiv, linie de forță a unei vieți, sesizarea dialecticii unor interferări. Cămărașul, satul / de lîpgă Tirgu Mureș „locuit pe trei sferturi de români, iar pe un sfert de unguri", semnifică un întreg, o celulă unde azi nu mai au loc dezbinările fratricide, unde se edifică același destin ; e un teritoriu simbolic care a știut să spună un răspicat „DA“ istoriei. Aici noul nu s-a instalat lesnicios, nu a descins ca un zeu dintr-o mașină miraculoasă, ci a fost adoptat după inerente . frămîntări, și cartea, așa cum observă Titus Popovici, „nu ocolește asperitățile acestui proces care, ca orice proces istoric, cere îmbinarea științifică a mai multor factori : timp, voință • conștientă, inteligență, bună credință reciprocă, respect, intransigență [...] față de orice încălcare a acestui ’principiu..."Nu densitatea epicului, nu aglomerarea faptelor impresionează la acest roman cu un fond narativ sumar la prima vedere, cit o seducătoare înclinA- țic analitică spre exâj nul de conștiință. Fap e sint expuse pe un ... n sfătos, tincturat de inflexiunile unui sănătos u- mor popular, pe alocuri deviat spre persiflare, tonul unui povestitor hîtru care „are timp" să povestească și deci nu precipită inutil evenimentele. în realitate, capacitatea de selecție amaximă, căci autorul reține numai ceea ce este esteticește revelatoriu din noianul întîmplărilor care au punctat în ultimele decenii viața sătenilor din Cămăraș. Simplitatea captivantă a discursului epic, ce pare transcris în mod spontan, ascunde elaborarea îndelungată. Puțini sint prozatorii care știu să dea impresia absenței convenției stilistice și a „înscenării" literare, fiind in același timp atit de elaborați, atît de structural moderni. Siito Andrăs este familiarizat cu cuceririle' epicii moderne. Important este însă că scriitorul nu transformă mijlocul in scop, ci îl asimilează în funcție de personalitatea sa. impli- cîndu-1 intr-o sinteză rotundă.Imposibil de rezumat, cu un farmec ce se dezvăluie integral numai la lectură, Un leagăn pe cer este o carte densă și gravă, un document al unui destin comun cu o soliditate monolitică.
loan ADAM'fc-oui

ȘCOLI ASOCIATE

UNESCOîn cadrul Sistemului internațional de școli asociate UNESCO — creat acum 20 de ani în scopul educării copiilor și tineretului în spiritul idealurilor de pace și prietenie, al cooperării internaționale — activează în prezent 6 licee și școli generale din țara noastră. Acestea sint liceul „Nicolae Șălcescu" și Școala generală nr. 150 din București, Liceul nr. 2 din Ploiești, Școala generală nr. 1 din Suceava, Liceul pedagogic din Cimpu- lung Muscel și liceul. de muzică „Ion Vidu" din Timișoara.Dintre acțiunile mai importante desfășurate de școlile asociate menționăm organizarea unor expuneri cu tema „O.N.U. și instituțiile sale specializate — contribuția țării noastre la activitățile acestor organisme internaționale", desfășurarea unor sesiuni științifice, amenajarea de

mici standuri UNESCO, unde sînt . expuse diferite materiale ce ilustrează importanța acestui for internațional, organizarea de simpozioane și reuniuni cu tematică variată. Cu a- 'cest prilej au fost dezbătute diferite aspecte legate de activitatea organizațiilor internaționale, de aniversările marilor personalități culturale, de alte manifestări organizate de UNESCO : „Anul luptei împotriva rasismului și discriminărilor rasiale" — 1971 și „Anul internațional al cărții" — 1972. în contextul acelorași preocupări, liceul „Nicolae Bălcescu" a inițiat „Clase pilot UNESCO", in care elevii studiază una sau mai multe teme din acest domeniu, participă la organizarea diferitelor acțiuni de popularizare a UNESCO.(Agerpres)
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ALMA MATER
(Urmare din pag. I)re mixte cauzele fenomenului de delincventă în rîndurile tineretului. In uzinele „23 August" „Grivița roșie", ,;Vulcan“, „U.M.G.B." vor fi cercetate procesul de urbanizare și dinamica. socială, se vor efectua cercetări de psihologie și ergonomie la uzina „23 August", in vederea ridicării productivității muncii.

— Am reținut exemplificările 
dv. in sprijinul ideii de perfec
ționare a cercetării științifice 
universitare printr-o mai pro
fundă ancorare in viața so
cială ; cum se reflectă insă a- 
cest ansamblu de perfecționări 
științifice și asupra activității 
desfășurate nemijlocit la ca
tedră, in relația profesor-stu- 
dent, pentru ca o asemenea re
lație să se situeze pe coordona
tele unei eficacități sporite ?

Prin asigurarea acestei premise e- sențiale de perfecționare a procesului •de învățămint s-a ajuns la cel de-al doilea aspect : atragerea cit mai multor siudenți în activitatea de cercetare. în cuprinsul celor 12 facultăți funcționează, in prezent, circa 100 cercuri științifice studențești, reunind mai mult de 20 la sută din totalul studenților la cursurile de zi. Orientate și ele preponderent spre obiective aplicative, cercurile studențești au început să-și desfășoare activi tat- pe bază de contracte. Cîteva exe- țiple : la Facultatea de biolof studenții din cercurile științifice Sînt antrenați implicit în realizarea a dojră contracte în valoare de peste 80 000 de lei ; la Facultatea de chimie studenții lucrează efectiv, alături de cadre didactice cu experiență, la realizarea unor contracte de cetare științifică încheiate cu tați socialiste. cer- 
uni-

per-
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Cu ocazia celui de-al IV-a concurs pe fără al fotografilor cooperatori, în holul Ateneului Român s-a des

chis o expoziție cu cele mai reprezentative lucrări Fota : M. Andreescu

cinema
e Maria Stuart : LUCEAFĂRUL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, ME
LODIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, MODERN — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21.
a Ce s-a întîmplat, doctore ? CA
PITOL — 8; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 
19,15; 21,30.
O Anul carbonarilor : FESTIVAL
— 9,30; 12,15; 15,30; 18; 20,30, AU
RORA — 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30, 
TOMIS — 9; 11,30; 15,30; 18; 20,30. 
G Zestrea : CENTRAL — 9; 11,15; 
13,45; 16; 18,30; 20,45, VOLGA — 9; 
11.15; 13,30: 15,45; 18,15; 20,30.
o Pe aripile vîntului : PATRIA
— 10; 14,30; 19,15.
o Explozia î LUMINA — 9: 11,15; 
13,30; 16,15; 18,30; 20,45, MUNCA — 
15.30J 18: 20,15.
o Drumul spre Vest : SALA PA
LATULUI — 17 (seria de bilete —
4407) ....... .............................
4408) 
17,30 
11; 13,30;
— 10

20,15; (seria de bilete — 
SCALA — 9; 11,45; 14.30;
20,30, BUCUREȘTI — 8.30; 
‘ 16; 18,30; 21, FAVORIT

; 12,30; 15,30; 18; 20,30.

• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,30.
• Arena aeriană: DOINA — 11,15; 
13,45; 15,45; 17,45; 19,45.
A Poliția mulțumește :
VIAR — 9,15; 11,30; 13,45 
20,30, GLORIA — 9; 11,15;
15,45; 18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

-....................................... ' : EXCEL-
18,30; 
17,45;

FERO- 
16; 18,15; 

13,30;

11,15; 13,30; lo, 10,10, 1
A Războiul lui Murphy
SIOR — 8,30; 11; 13,30; 16;
21, MIORIȚA — 9; 11,45; 15;
20,30.
A Nunta de piatră, : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,15.
A Am tntilnit țigani fericiți — 10; 
12; 14, Walkover — 16,30; Parada 
dragostei — 20,45 : CINEMATECA 
(sala Union).
A Quelmada : GRIVIȚA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, ARTA 
— 15,30; 18; 20,30.
A Capcană pentru general : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15.

' ÎNFRĂȚIREA
15,30; 19.

— 15,30; 18;
Î) Marca evadare :
NTRE POPOARE 

o Silvia : BUCEGI 
20,30. 
s Pescărușul : PROGRESUL — 
15.30; 18; 20,15. .
A Filiera : DACIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, LIRA —
15,30: 18; 20,15.
s Ursul Yogi : UNIREA — 15,30; 
18.

FLO-

FLO-

• E o poveste veche : UNIREA — 
20,15.
• Ferma din Arizona : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 19.
a Săptămlna nebunilor : 
REASCA — 15,30; 18.
• Căldura miinilor tale : 
REASCA — 20,30.
a Domnului profesor, cu dragos
te : COTROCENI — 15,30: 18; 20,15. 
o Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
POPULAR — 15,30; 19.
o Tora ! Tora ! Tora ! : FEREN
TARI — 15,30; 19.
a Ultimul tren din Gun H11I : 
CRÎNGAȘI — 15,30; 18;
• Marea hoinăreală :
— 15,30: 18; 20,15.
• Bariera : VITAN —
20,15.
A Călăreții : RAHOVA
18; 20,15.
a Micul om mare : COSMOS 
15,30; 18; 20,15.

20,15.
VIITORUL

15,30; 18;

15,30;

B

ți Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert de concerte. în compa

— în primul rînd, prin materializarea tot mai accentuată și mai rodnică a relației profesor-student prin- tr-un dialog profesor-student, care nu se termină o dată cu ora de clasă. Un dialog care face apel la preocupările ample și stabile ale studentului, Ia eforturile sale de pregătire individuală, precum și la spontaneitatea creatoare a cadrului didactic universitar de înaltă ținută. Pentru ca posibilitatea unui asemenea dialog să existe in fapt, am dat o mare extindere tipăririi cursurilor și manualelor universitare. în anul 1971 au afjărut 112 cursuri, în 1972apărut 133 de titluri de lucrări, iar în acest an sint planificate 199 lucrări. .Astfel, toate disciplinele — cu excepția unor cursuri facultative sau a unora introduse în planul de învă- țămînt în toamna acestui an — vor fi acoperite cu manuale, cursuri, caiete de lucrări practice, culegeri de texte, crestomații etc.

— Ce alte preocupări de 
spectivă se schițează in prezent 
in universitate pentru o și mai 
avansată adecvare a conținutu
lui său la sarcinile concrete ale

ea

au

nia Filarmonicii „George Enescu44 
concertează Valentin Gheorghiu și 
Dan Grigore — 20.
• Radioteleviziunea Română (Stu
dioul 8 din str. Nuferilor) : Con
cert dezbatere — 20.
q Opera Română : Tosca — 19.
e Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra'4 (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul lui Rameau — 

. 20, (sala din str. Al. Sahia) : 
Anunțul de la Mica publicitate — 
20.
0 Teatrul Mic : După cădere — 
19,30.
© Teatrul ,,C. I. Nottara* (sala 
din bd. Magheru) : Bună seara, 
domnule Wilde — 19,30.
0 Teatrul Giuleștl: ...Eseu — 19,30. 
a Teatrul „Ion Creangă44 : Cele
12 luni ale anului — 16.
O Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase44 (sala Savoy) : Revista are 
cuvlntul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Groapa — 19,30. 
o Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu44 : Fetele Didinei — 
19,30.
© Circul de stat : Aprindeți ste
lele — 19,30.

*
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lui său la sarcinile concrete 
pregătirii de cadre cu care 
se confruntă ?

i— Am intrat într-o perioadă care cele trei subsisteme : învățămint— cercetare — producție solicită un grad superior de corelare. în stabilirea modului concret de a realiza legături și mai bogate, și mai durabile, se va ține seama de caracteristicile fiecărei facultăți și discipline în te, de structura, posibilitățile și dițiile ei, de stadiul în care se în prezent. Spunînd acestea, mă dese îndeosebi la invățămintul logic, la Facultatea de filozofie ș.a’„ in legătură cu care realizarea unei corelații organice funcționale între învă- țămînt, cercetare și producție impune perfecționări substanțiale.O altă problemă ce preocupă în prezent universitatea se identifică cu asigurarea, prin planurile de învățămint, a unei formații multidiscipll- nare. Din analiza profundă făcută de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Conferința Națională, reiese în mod clar că formația și pregătirea multilaterală a specialiștilor reprezintă o problemă a practicii, corespunzînd deopotrivă necesităților de producție și celor de educare comunistă in spiritul dezvoltării multilaterale a omului.Universitatea bucureșteană — ne-a declarat în încheiere tovarășul rector— are în urma ei o strălucită tradiție. Savanți de înalt prestigiu au ilustrat catedrele Universității în domeniul științelor naturii sau în cel al științelor.sociale. Aceasta obligă. Sin- tem in același timp contemporanii celei mai strălucite perioade din istoria patriei. Aceasta obligă într-un sens, și mai profund. Existența unei bogate tradiții pe-linia situării învă- țămîntului universitar la confluența cu exigențele sociale și naționale cele mai înalte, asigurarea unor condiții desăvîrșite de studiu sînt chezășii sigure că -Universitatea din București va izbuti să șe ridice la înălțimea tuturor responsabilităților ce-i vor reveni.
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de ape minera- au fost date in hotel turistic cu complex sportiv schi și săniuțe. „Copiii Blajului

SCINTEIA — marți 13 februarie 1973

MUREȘ

'U HARGHITA

PAGINA 5

Cronica zilei

f* w /“* • •rina~Smaia

ale ceferiștilor și petroliștilor
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Aurel POP

La întreprinderea de morărit și panificație Tg. Mureș

sint cu- eroi- și-au lupta

indus- țări. peste în-
victorios 13 februa- bătălie a un întreg

Timpul probabil pentru zilele de 14, 15 și 16 februarie. în țară : cerul va fi variabil, mai mult noros. Vor cădea precipitații locale, mai

prietene, mărturie hărniciei a ta-

ia un al radio ziua

țversarea cc .riștilor și br> arie 1933
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Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, a primit, luni dimineața, pe Taha Sherif Ben Amer, ministrul comunicațiilor, conducătorul delegației economice din Libia, care se află în vizită în țara noastră.La întrevedere a luat parte Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de

stat la Ministerul Comerțului Exterior.într-o atmosferă cordială, s-a făcut un schimb de opinii asupra stadiului actual al relațiilor româno- libiene și asupra posibilităților dezvoltării în perspectivă a colaborării și cooperării economice țși a schimburilor comerciale dintre cele două țări. (Agerpres)

fe- 
fa-

eroicelor lupte petroliștilor din este marcată în brici și uzine, în școli și cooperative agricole de producție, în cluburi, case de cultură și cămine culturale prin numeroase manifestări în cadrul cărora muncitori și activiști de partid, participant la eroicele lupte, evocă momente de seamă din marile bătălii de clasă desfășurate acum patru decenii de ceferiști și petroliști, precum și personalitatea unor revoluționari ca Petre Gheorghe, Ilie Pintilie, Vasile Roaită.în școli și diferite așezăminte culturale sint amenajate expoziții documentare și panouri fotografice consacrate aceluiași eveniment. U- zina „Grivița roșie" din București, ca și alte întreprinderi, schele petroliere și rafinării găzduiesc o serie de manifestări în cadrul cărora elevi și tineri muncitori sînt primiți în rîndurile Organizației pionierilor și ale Uniunii Tineretului Comunist.
★Colectivul Grupului industrial pentru foraj-extracție din Ploiești cinstește a 40-a aniversare a luptelor ceferiștilor și petroliștilor sub semnul muncii neobosite, pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen. Sondorii celor trei sectoare de foraj, de pildă, au forat pînă acum mai mult

pentru

AUTOMOBILIȘTIPrin unitățile sale din Colen- tina 464 (în spatele benzinăriei) — telefon 42 23 80, Giurgiului 178 — telefon 23 94 05, Floreasca 234 — telefon 33 43 52, Băneasa (în spatele aeroportului) — telefon 33 16 21, cooperativa „Auto- meeanica" asigură o gamă variată de servicii pentru automobi- Printre altele, unitățile menționate exeefită prompt £i cu plata în rate reparații de tinichi- t gerie, vopsitorie la cuptor, mecanică și electricitate. Lucrările de mecanică pentru sezonul de iarnă beneficiază și de o reducere de 10 la sută.

Ă liști.mon'

(Urmare din pag. I)nite lemn la Satu-Mare, acum fiind absolvent ‘ al Academiei „Ștefan Gheorghiu". Ion Găvruș este unul din cei opt copii ai unei familii modeste din- tr-o comună de la Poalele Codrului, de lingă Satu- Mare. Am cunoscut a- ceastă frumoasă regiune, numită Poalele Codrului, unde se mai păstrează urme ale veșmintelor și ‘ obiceiurilor dace. „Muncă obștească", ii spune Ion Găvruș, cu modestie, trudei lui de activist de partid. „Nu este decît o pasiune înnăscută, pe Ungă pasiunea pe care o am pentru desen", mi-a destăinuit el, vorbind cu multă recunoștință despre în- ■ vățătorul lui din sat, cel ' ce i-a descoperit talentul pe care îl avea la desen. Pasiunea de a fi activist de partid este însă îma- . ginea morală, de aur, credeu, a omului, atunci cind știi să rămii apropiat de oamenii alături de care ai muncit într-o fabrică, modest începută și ridicată la dimensiunea visu- . lui, vreme de 12 ani. Dacă astăzi Combinatul de Industrializare a lemnului Pipera are un comitet de partid puternic, care influențează direct calitatea muncii și ridicarea culturală a oamenilor, este și datorită activistului de partid Ion Găvruș. Salariații combinatului sînt mîndri și feri- ’ ciți că steagul ducție.au crescut o dată cu țara, , oameni care permanent trudesc pentru înalta lor calificare, îneît munca pe■ care o depun să dăruie • frumusețea și trăinicia lu- ș crului deOameni■ descoperi tetică pot poezia, tabloul ,sau muzica, ci și un combinat privit■ în ansamblul lui ; dacă

de trei ani de fruntași i Sînt oameni dețin în pro- i care
calitateși pasiuni. Dacă cită emoție •es- stîrni nu numai

CURIER JUDEȚEAN
Corespondenții „Scînteii" transmit

SOSIREA NOULUI
REPUBLICII 

CONGO

AMBASADOR 
POPULARE

BACAU
Iarna la Slănic 

Moldova

diferitelor specii de laborator de preparate unitate de tip Gospo- cofetărie, unitate de a mărunțișurilor și al

de 500 metri peste prevederile planului maximal la zi, spor obținut in întregime pe seama creșterii indicilor de utilizare a instalațiilor.
★Aniversînd patru decenii de la luptele ceferiștilor și petroliștilor, în condițiile marilor sarcini pe care actualul cincinal Ie pune în fața întregului nostru popor, ca o etapă importantă pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, lucrătorii din cadrul Complexului C.F.R. Baia Mare au depășit planul de transport cu 2 500 tone marfă expediată, iar staționă-\ rile au fost diminuate cu o oră pe fiecare vagon. Au fost introduse radiocomunicația și dispecerizarea, elemente care contribuie la reducerea cu 3-4 la sută a timpilor la manevră.Cinci luni avans — acesta este timpul cîștigat de colectivul de lucrători din cadrul, stației C.F.R. Satu-Mare în cei doi ani care au trecut din actualul cincinal.Angajamentul suplimentar asumat de feroviarii sătmăreni, in cinstea aniversării luptelor desfășurate acum 40 de ani de ceferiști și petroliști, vizează noi măsuri care să ducă la îndeplinirea sarcinilor de transport pe anul în curs cu cel puțin 10 zile mai devreme. (Agerpres)

frecvente în nordul țării. Vîntul va sufla moderat. Temperatura în creștere la început, apoi în scădere ușoară. Minimele vor oscila intre minus 5 și plus 5 grade, iar maximele intre zero și 10 grade, local mai ridicate. Pe alocuri se va produce ceață, în București : cerul va fi variabil, mai mult noros. Precipitații slabe. Vînt moderat. Temperatura în creștere la început, apoi în scădere ușoară.

Cunoscuta stațiune balneoclimaterică Slănic Moldova a primit o nouă serie de oaspeți în actuala stagiune. Pentru a a- sigura celor 2 000 de oameni ai muncii veniți acum, în timpul Iernii, la tratament și odihnă, edilii stațiunii au introdus încălzire centrală în 33 din cele 36 de vile existente, au renovat și modernizat pavilionul central de tratamente, au amenajat izvoarele le. De curînd folosință și un 174 locuri, un și o pîrtie de Peste puține zile va fi terminată noua vilă cu 80 de locuri. Au fost create toate condițiile ca în acest an să poată veni la tratament și odihnă peste 50 000 de oameni ai muncii.

zentarea pești, un reci cu dina, o desfacere . ______ _________ T____tele. în vederea pregătirii pentru sezonul turistic sînt în curs de execuție noi obiective de a- limentație publică, printre care o terasă acoperită, cu 120 de locuri, la restaurantul „Vila Franca" din Dealul Gării, un restaurant cu linie de autoservire. în planul de dezvoltare a rețelei comerciale mai figurează un restaurant cu rotiserie și cramă „Avicola", o ceainărie cu bar și terasă pentru desfacerea ceaiurilor din plante medicinale

Luni, 12 februarie, a sosit București Eugene Germain Mankou, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Congo in Republica Socialistă România.
La Uzina de mecanică

0 i memorabilămemorabilă
din isteria Budapestei

Școala olarilorVechea vatră a olarilor, Co- rundul, cunoaște azi o dezvoltare impetuoasă. Din fondurile de investiții ale Consiliului popular județean Harghita, aici se construiesc noi capacități pentru produse ceramice. în vederea pregătirii cadrelor de o- lari, pictori, smălțuitori de ceramică necesari viitoarei fabrici, funcționează pe lingă întreprindere o școală profesională, durata de 2 ani, pentru 35 tineri și tinere. Programaînvățămînt prevede cunoștințe teoretice privind istoricul ceramicii, tehnologia materiei prime și a materialelor, metodele de modelare și execuție a diferitelor piese, literatura de specialitate și altele.
Unități 

comerciale 
specializateIn cadrul acțiunii de dezvoltare și modernizare a rețelei comerciale sighișorene, recent s-a deschis o unitate de desfacere . a produselor pescărești, prevăzută cu bazine pentru pre-

PRODUSE DE CALITATE SUPERIOARAîn cadrul întreprinderii de morărit și panificație din Tg. Mureș, în ultimii ani s-au construit fabrici moderne de pîine la Tg. Mureș și Sighișoara, cu o capacitate de producție de 60 tone pe zi. De asemenea, au fost modernizate unitățile de panificație de la Luduș, Tîrnă- veni și Reghin. în prezent, întreprinderea de morărit și panificație din Tg. Mureș cuprinde 24 de secții de fabricație. Unitățile de morărit produc făină de grîu de 3 calități, mălai de 2 calități, griș alimentar, punînd accent tot mai mare pe conținutul nutritiv al produselor Astfel, în ultimii doi ani procentul pîinii albe din totalul producției a crescut

cu 35 la sută, iar al specialităților cu 10 la sută. Au fost introduse peste 20 de produse noi, printre care -se numără și cîte- va produse proprii bogate în vitamine, recomandate în special in alimentația copiilor, o serie de produse dietetice, produse de patiserie etc. în vederea îmbunătățirii calității produselor au fost aplicate în 'ultimul timp 33 de studii, dintre care raționalizarea transportului intern Ja brutării, o mai bună și promptă aprovizionare a centrelor de desfacere a pîinii și altele. întregul personal participă la cursuri de reciclare.
Lorand DEAKI 
corespondentul „Scînteii"

In orașul Blaj a fost deschisă o expoziție de fotografii intitulată sugestiv „Copiii Blajului". Lucrările înfățișează imagini din viața școlară, aspecte, de la participarea pionierilor și școlarilor la diferite acțiuni patriotice și educative. Autorii imaginilor : membrii cercului foto de pe lingă casa pionierilor localitate.
BISTRIȚA 
NASAUD

începînd cu trimestrul al II- lea din acest an de învățămint, într-o serie de licee din județul Bistrița-Năsăud cadrele didactice au trecut la aplicarea experimentală a metodei • problematizării și algoritmizării lecțiilor. Tot în direcția modernizării tehnologiei didactice, profesorii de la liceele din Beclean, Singeorz-Băi, „Andrei Mure- șanu" din Bistrița, „George Coșbuc" din Năsăud, precum și din numeroase școli generale au extins sistemul predării lecțiilor prin cabinete și laboratoare. Pentru reușita acestei importante acțiuni, cadrele didactice primesc în permanență o îndrumare competentă din partea unui colectiv de lectori de la I.C.P.P.D. - filiala Cluj.

Anul acesta, Uzina de mecanică fină din Sinaia, specializată în fabricarea echipamentelor de injecție și hidraulice, va furniza un mare număr de produse noi, realizate la nivelul tehnicii celei mai avansate. Dintre acestea fac parte pompele de injecție în linie pentru tractoarele de 65 CP și locomotivele LDH, precum și pompele de injecție cu distribuție pentru tractoarele de 40 și 55 CP, care se găsesc deja în fabricația de serie. în cursul lunii februarie va părăsi porțile uzinei primul lot de pompe de injecție pentru autocamioanele Diesel de 215 CP. în continuare, este prevăzută asimilarea și trecerea în fabricație a altor produse de primă necesitate pentru fabricile de motoare Diesel : echipamentul de injecție pentru noile tractoare de 80 și 180 CP și injectoarele pentru motoarele Diesel ale autobuzelor de 192 CP. Printre celelalte produse cu performanțe superioare se află aparatura de injecție și reglare de mare serie a autocamioanelor ROMAN — de asemenea, în curs de asimilare —, pompele cu roți dințate reproiectate, care asigură o presiune a uleiului sporită, de la 120 la 175 atmosfere ș.a.Realizarea acestor produse de înaltă tehnicitate a devenit posibilă prin aplicarea unora dintre procedeele tehnologice cele mai moderne, ca extruziunea metalelor și brazarea. Pe lingă execuția calitativ superioară a pieselor, aceste procedee asigură obținerea unor însemnate economii de materiale și manoperă.Prin modernizarea construcției și tehnologiei, 75 la sută dm totalul producției ce se va realiza în cursul anului 1973 Ia Uzina de mecanică fină din Sinaia va fi reprezentată de produsele noi.

Ca în fiecare an, poporul ungar aniversează în aceste zile un eveniment memorabil al istoriei patriei sale — eliberarea orașului Budapesta de sub jugul fascisto-horthist. Se împlinesc astăzi 28 de ani din ziua de neuitat a încheierii „bătăliei pentru Buda- pesta"’ — moment de seamă în luptele aprige purtate în cursul celui de-al doilea război mondial pentru zdrobirea armatelor hitleriste și cucerirea victoriei definitive asupra fascismului.Evocată pregnant de mărturiile adunate în muzee, de monumentele și cimitirele orașului, de amintirile locuitorilor, această bătălie s-a înscris în șirul ofensivelor neîntrerupte purtate de glorioasa armată sovietică, care a dus pe umerii săi principala povară a războiului, constituind forța hotă- ritoare a coaliției antihitleriste.împreună cu oștite sovietice ale Frontului 2 Ucrainean, au luptat cu eroism pentru eliberarea Budapestei trupele Armatei române, adueîn- du-și contribuția de singe la succesul deplin al acestei mari operațiuni militare. Așa cum arăta vremea respectivă comunicat special postului de București — „în Anului nou 1945, trupele Armatei 1 române, în strînsă colaborare cu marile unități sovietice, după ce au sfărîmat ultima centură de apărare, au pătruns în Budapesta și duc lupte de stradă spre centrul capitalei maghiare". Zile și nopți de-a rîndul, ceste lupte, in cursul cărora fasciștii se apărau cu disperare, s-au desfășurat cu deosebită înverșunare pentru cucerirea fiecărei case, a fiecărei palme de pămînt ; 11 000 de ostași și ofițeri români • și-au dat viața in bă-

tălia pentru eliberarea Budapestei.încheiată în ziua de rie, această încununat șir de acțiuni ofensive duse timp de cîteva luni de-a lungul a 135 de kilometri — de la Tisa pînă în centrul capitalei ungare și în cursul cărora trupele române din Corpul 7 armată au eliberat peste 50 de localități, au capturat mii de prizonieri și o mare cantitate de armament și tehnică de luptă. In semn de cinstire pentru bravii fii ai poporului nostru, căzuți pe cîmpul de , luptă, la cimitirul Răkosliget, din Budapesta, gravate în piatră vintele : „Glorie lor români care jertfit viața în împotriva fascismului, pentru eliberarea poporului frate ungar".La încheierea războiului, trei sferturi din clădirile Budapestei erau avariate, străzile erau acoperite de ruine, fabricile — devastate, podurile zăceau in apele Dunării. Dar munca tenace, plină de abnegație a cetățenilor capitalei, a întregului popor ungar, avindu-i în primele rînduri pe comuniști, a dus Ia înlăturarea, pas cu pas, a rănilor războiului, a asigurat renașterea marelui oraș. In anii socialismului Budapesta și-a înnoit fața, devenind un oraș modern, în continuă dezvoltare. Acolo unde o- dinioară se puteau vedea doar terenuri virane sau zone insalubre au apărut impunătoare ansambluri de locuințe, un șir întreg de cartiere, cum sînt Jozsef Atila, Angyal- fold, Zuglo, Ujpest, Obuda și altele. In anii puterii populare, fie- , care al patrulea locuitor al capitalei s-a ' mutat în casă nouă, în ‘ actualul plan cincinal ' (1971—1975) urmînd a : 
se construi alte 80 000 de apartamente. ,In prezent, Budapes- cuprinde peste

milioane de locuitori — o cincime din populația țării — și furnizează circa 40 Ia- sută din producția trială a întregii Ea adăpostește 1 500 de diferite treprinderi industriale, în care se realizează o gamă largă de produse — mașini de înaltă precizie, mașini- unelte, autobuze, apa- rataj electric și pentru telecomunicații, locomotive, nave și macarale plutitoare, medicamente, produse de larg consum etc. După datele statistice existente, în oraș funcționează aproape 14 000 de unități comerciale. In ultimii ani, capitala Ungariei s-a îmbogățit cu noi edificii și așezăminte sociale, cu un șir moderne, „Duna", nental", „Volga", .. troul și-a . lărgit țeaua, trenurile lui cir- culînd în prezent pe sub bătrina Dunăre. Edilii orașului sint permanent preocupați de dezvoltarea și înfrumusețarea Budapestei. In ultimii ani suprafața parcurilor a crescut apreciabil, a- jungînd astăzi la 9,5 milioane metri pătrați.Intr-adevăr, . în vechiul j oraș, străbătut de apele maiestuoase ale Dunării, nimic nu mai aduce azi aminte de urmele dureroase ale războiului. Evenimentele de acum 28 de ani au rămas însă puternic gravate în filele istoriei recente ale țării, în memoria locuitorilor, ca una din etapele hotărîtoare care au deschis porului ungar calea unei vieți noi. Iar Budapesta din zilele noastre, capitala țării vecine și constituie o elocventă a acestui popor, lentului creator pus in slujba înfloririi continue a patriei sale pe drumul socialismului.

de hoteluri printre care „Interconti- „Budapest", „Emke". Mere-
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Boberii români 
tal III la 

mondiale"

În cîteva rînduriIa con- la Buda- fost pre- din' Aus- pe Gertrude Ge- Gretel Hois ’(1’42” Schiffkorn (1’43”
99

descoperi cîtă luminare și mereu încredere poți trăi, privind lucruri executate cu artă și perfecțiune științifică demne de concurența mondială, te întrebi -cine sînt oamenii ? Cine sînt făptuitorii ? Cea mai perfectă dirijare științifică nu poate ajuta o societate, care nu și-a crescut întîi oamenii. Și către astfel de oameni puternici prin calitățile lor spirituale și sufletești își îndreaptă antenele poezia, arta în general. Nu mărturisesc decît gînduri și sentimente trăi-

rea unui ideal de muncă. Să se simtă' legați de talentul lor, de meseria lor, de colectivul lor de muncă. Iar dintre oamenii de calitate, oameni care își dăruie timpul prețios și în „cercul prietenilor noilor angajați" fac partS electricianul Antonescu Costel, vechi absolvent al școlii profesionale electrotehnice, și tîmplarul Pătru Vasile, virstnic artist priceput la sculptarea elementelor de- 1 corative în lemn. M-au e- moționat acești oameni care, pe lingă bucuria poeziei
Ștafeta vie

kb

a pasiunii creatoare

u-te datorită cunoașterii■ nor astfel de oameni care îndelungă vreme și-au iubit frumusețea meseriei și locul de muncă, care de îndelungă au meritat și își cinstirea, încit poezia scrisă despre continua lor frumusețe nu cade risipită de vînt. Nici cartea bună scrisă despre astfel de oameni nu poate pieri. Și omul de calitate se desăvîrșește, mai ales prin climatul luminos al locului de muncă. La astfel de climat existent m-am gîndit. cunoscînd doi vechi angajați ai Combinatului de industrializare a lemnului Pipera. Pe electricianul Costel Antonescu și pe tîmplarul Pătru Vasile. Există în acest combinat și un „cerc al prietenilor noilor angajați", unde tinerii sînt primiți cu prietenia, căldura și încrederea necesare. învățînd să prețu- iască statornicia în atinge-

Oameni vreme merită
muncii săvîrșite cu pasiune, n-au uitat nici datoria față de schimbul de mîine, n-au uitat tinerii cărora le încredințează ștafeta dragostei față de' om, față de muncă, față de țară.Comuniștii Antonescu Costel și Patru Vasile făceau cu mulți ani în urmă și ei parte dintre primii oameni care trudeau la ridicarea, modestei atunci, clădiri a fabricii, dînd primele produse după trei luni numai de la începerea lucrării. Electricianul Antonescu Costel, originar din Brăila, a lucrat catecist, precum mulți contemporani ai lui înfrățiți prin entuziasm și viziune, în brigăzi de muncă voluntară — la restaurarea Palatului pionierilor și la construirea Operei de stat. De nouă ani este fruntaș în muncă, cercetînd astăzi structura noilor mașini de ■import și căutînd soluții de

box.- 0 gală cu frațiide schioarele austriece,_ clasate primele trei locuri : bert (1’41 ”84/100), ~ 59/100), Gerhild 52/100).o Competiția sabie, desfășurată ciștigată de formația R.S.S. Bieloruse, care a totalizat 4 victorii. Pe locul secund s-a clasat formația României, urmată de echipele Ungariei și R. F. a Germaniei (fiecare cu cite 2 victorii).• Florin Gheorghiu și ■ iugoslavul Matanovici au remizat (după 18 mutări) în runda a 2-a a turneului de șah „Costa del Sol", care se desfășoară la Malaga. Același rezultat a fost consemnat și in partidele Filip— Martz și O’Kelly—Quinteros. Parma I-a învins Rossolimo, Torre. In Gheorghiunia), Benko (S.U.A.), Quinteros (Argentina) și Parma (Iugoslavia), fie- ‘care cu cite 1,5 puncte.• Echipa de fotbal Petrolul Ploiești, aflată în turneu în Albania, a jucat la Tirana cu formația locală Dynamo. Victoria a revenit cu scorul de 2—0 fotbaliștilor albanezi.• Turneul internațional de tenis de la Salt Lake City a revenit americanului Jimmy Connors, care în finală l-a învins cu compatriotul său Paul de dublu masculin a de Estepe (S.U.A.)

Cuțov, Ciochină, Stanefintcrnațională de la Sofia, a fost
o Victorie românească cursul atletic de sală de pesta, la startul căruia au zenți sportivi și sportive tria, R. D. Germană, Iugoslavia, Polonia, România, U.R.S.S. și Ungaria. Petre . Lupan a terminat învingător în cursa de 1500 m cu timpul de 3’48’,’9/10. Sovieticul Bariban s-aclasat primul la triplusalt (16,35 m) și săritura în lungime (7,54 m). în proba feminină de 60 m garduri, victoria a revenit maghiarei Bruzsenyak (8”2/10, — nou record național).e „Marele premiu automobilistic al Braziliei" — cea de-a doua probă a campionatului mondial (formula I) i-a prilejuit brazilianului Emerson Fittipaldi obținerea unei spectaculoase victorii, spre deplina satisfacție a celor peste 100 000 de spectatori, fideli suporteri. Concurînd pe o mașină „Lotus", Fittipaldi a fost cronometrat cu timpul de lh 43’55” 6/10, realizînd 183,860 km.o întîlnirea triunghiulară de lupte greco-romane, tea bulgară Kiustendjil, între selecționatele de juniori ale Iugoslaviei, României și Bulgariei, s-a încheiat cu victoria tinerilor sportivi bulgari. Ei s-au clasat pe primul loc cu 4 puncte, fiind urmați de reprezentativa României (2 puncte) și de echipa Iugoslaviei (0 puncte).• Campionatele mondiale de schi- bob au continuat, în stațiunea vest- germană Garmisch Par.tenkirchen, cu disputarea probei feminine de slalom uriaș. Cursa ‘ ................. ..

si... Aurel Dumitrescu!Campionatele mondiale de bob pentru două persoane, desfășurate la Lake Placid (S.U.A.) și încheiate cu victoria echipajului R. F. a Germaniei (Zimmerer — Utzschneider) au readus ■ în prim plan pe boberii români Ion Panțuru și Dumitru Focșenea- nu. Ei au cucerit medalia de bronz la numai 26 de sutimi în urma medaliaților cu argint — elvețienii Candrian și Schenker.Pe o pirtie foarte dificilă, rapidă și cu 16 viraje, echipajul României — care acum trei săp- tămîni ocupase doar locul 6 la „europenele" de la Cervinia — s-a menținut acum tot timpul în lupta pentru primele locuri. în condițiile unor dese întreruperi ale concursului, din cauza deteriorării gheții Ia viraje (ceea ce a dus Ia eliminarea a 12 echipaje), boberii români au dovedit un mare curaj și o deosebită tenacitate, îndeosebi în ultimele două manșe, cînd s-a dat bătălia decisivă pentru medalii.Pe aceeași pîrtie, la sfîrșitul acestei săptămîni, vor avea loc „mondialele" pentru echipajele de patru persoane.

o medie ‘orară de
pe Medina, Benko pe iar Pomar a cîștigat la clasament conduc Florin (România), Pomar (Spa-

Pentru amatorii de box din Capitală, o nouă gală interesantă în sala Dinamo (17 februarie — ora 18). Printre cele 14 meciuri ale programului (număr puțin cam mare, insă probabil organizatorii și-au luat măsuri de prevedere contra eventualelor forfait-uri) distingem partida de la categoria semimijlocie dintre Sandu Mihaicea, stingaciul cu lovituri de K.O., și puternicul ion Hodoșan. O altă întîlnire în premieră : Gyorfi-Păpăiău, la o categorie surprinzătoare pentru ultimul, adică la... mijlocie ! Din program mai spicuim : Lazăr Marian-Lungu Iulian (cocoș) și Gh. Ciochină-C. Stanef (semi- ușoară). Remarcăm, de asemenea, prezența pe lista combatanților a fraților Cuțov, iar organizatorii ne promit și o reîntilnire cu... Aurel Dumitrescu !

asimilare a unor piese pentru a le menține mai îndelung timp randamentul. Pe lingă pasiunea cu care ’ îngrijește mașinile, electricianul Costel Antonescu frecventează și Universitatea populară, cursul de ci- neamatori. îneît tinerii cercului „prietenii noilor angajați" ai Combinatului de industralizare a lemnului mai Pipera găsesc, la maestrul lor electrician, nu doar cu- vîntul de îmbărbătare ci și exemplul unei vieți, e- xemplul meseriei făcute cu pasiune. Exemplul unui om pasionat și de luminarea propriului’ orizont cultural. Pe tîmplarul Pătru Vasile, plecat de la vîrsta de 13 ani din Vîlcea, tot pasiunea față de muncă l-a îndemnat să fie unul din- cei mai buni meseriași în strunjirea mobilei fine. Azi contribuie și la noilor prototipuri.lucrez îmi scriu pecete, pe fiecare migălesc cu atîta îneît îmi vine să-mi pun antetul pe ea. Dacă a plecat din mina mea, păi. să se cunoască".Pasiune. Acești oameni, care muncesc cu pasiune pentru frumusețea lucrului lor, nu uită nici datoria față de schimbul de miine. Nu uită înțelegerea, încrederea, de care tinerii au nevoie. Tinerii care de la ăi învață pasiunea de a fi om, pasiunea față de munca aleasă și respectul reciprpe atît de necesar întotdeauna între generații.Și cel ce are patima cu- vînțului scris, iluminat își simte verbul legat de marea poezie a oamenilor care — precum electricianul Costel Antonescu și tîmplarul Pătru Vasile — cunosc minunea alianței ce unește oamenii, indiferent de vîrstă, cunosc frumusețea continuă ce trebuie transmisă, ștafetă vie, din om în om. din generație în generație.

(Urmare din pag. I)

u-

disputată în localita-

a fost dominată
6—1, 6—2 pe Gerken. Proba fost cîștigată și Ramirez (Mexic), învingători cu 6—4, 7—6 în fața cehoslovacilor Kukal și Hrbec.

crearea „Cînd sufletul, piesă. O dragoste

zină care se pot mîndri cu asemenea atestate. Principalul e însă că totul s-a transformat intr-un curent de opinie, intr-un organizat al noului, rîndurile mecanicilor se ocupă cu întreținerea u- tilajelor — oameni cu înaltă calificare, pasionați de tehnică — s-au format chiar grupe de raționalizatori și inovatori, adevărate „brăin- trusturi" _.1_ „lective care, încurajate și stimulate de direcție, își îndreaptă mereu atenția spre punctele nodale ale producției, căutînd soluții și adeseori ajungind la modalități de mare ingeniozitate și, totodată, de uluitoare ’ simplitate pentru rezolvarea problemelor.O întîmplare petrecută recent : văzînd că la secția încălțăminte accesoriile pentru un anume model de pantofi ies. boțite, fără nici un fason, directorul i-a chemat pe cîțiva lăcătuși, în frunte cu un cunoscut raționalizatori Vasile Soco- Iovski. și i-a solicitat să se gîndească la această problemă pentru a găsi o soluție. Scena aceasta s-a petrecut luni. Vineri, Vasile Socolovski l-a rugat pe director să vină in atelierul respectiv și i-a arătat un

fluxDin care
ale gindirii co-

dispozitiv simplu, dar de mare rafinament tehnic, care nu numai că îmbunătățea radical calitatea accesoriilor, dar și reducea personalul de deservire a mașinii respective de la șase Ia o persoană. Altă dată, directorul i-a întrebat pe cîțiva modelieri de frunte ai fabricii ce s-ar putea

nent al colectivului nu e numai un subiect de discuție la cercurile de etică sau în adunările de partid, ci un element util producției, ba mai mult: o necesitate obiectivă, un factor indispensabil al promovării intereselor noastre generale.— Calitatea de inovator — a intervenit în discuție

înmișcarea controlului lanț și a autocontrolului — a stîrnit tulburătoare înnoiri de mentalitate la muncitoare care înainte nu se preocupau decît de propriul lor loc de muncă. Simțindu-se brusc responsabile pentru întreaga bandă rulantă, pentru toate o- perațiile dinainte și de după

I

face cu niște rămășițe de' piele considerate inutilizabile. După vreo săptămină comunistul Balogy lanos i-a'adus un model de pantof suplu, modern, elegant, obținut prin folosirea rămășițelor de piele, întoarse pe... spate și cusute intr-o modalitate foarte modernă.— E vorba, în fond, de ceva foarte simplu și. totodată, foarte dificil — ne spunea tovarășul Candit Miș, secretarul comitetului de partid al combinatului. Anume, de a insufla tuturor sentimentul că pasiunea creatoare a fiecărui compo-

comunista Iulia Boroș, maistră la secția cusut central — nu poate fi considerată o obligație pentru nimeni, dar a fi partizan și susținător al noului, a nu închide ochii la apariția lui și a face din cauza lui cauza ta proprie, da, asta e o obligație !Pentru a ilustra această afirmație, rostită ea însăși pe un ton pasionat, Iulia Boroș ne-a relatat cum o mișcare de mare anvergură și care îngloba în ea numai noul văzut ca ment tehnic, ci și ca tudine față de muncă nu ele- ati-

ele, au început să privească cu alți ochi propria lor muncă : la început a fost o oarecare stinghereală, o anume rușine de a nu se expune criticilor tovarășelor lor, care aveau să le privească lucid și exigent munca ; apoi totul s-a prefăcut într-o reală cointeresare, in viața și realizările întregului colectiv, intr-o mereu mai înfocată și intransigentă participare la tot ceea ce avea oarecare legătură cu noul. Știți cu cit au scăzut rebuturile și produsele respinse de controlul final 1 Cu aproape

jumătate. Și aceasta numai prin faptul că secția respectivă a devenit o secție de promotoare ale noului.Un soi de concluzie Ia a- cest capitol al anchetei noastre a rezultat dintr-o convorbire^ cu un om nu din această uzină, ci din citadela universitară a Clu- juluj, un om care reprezintă în ochii multor clujeni — și în primul rînd ai studenților și discipolilor șăi — insăși întruchiparea ideii de muncă pasionată și creatoare, străbătută de suflul general al interesului obștesc.— Fără îndoială că orice profesie ai practica — ne spunea prof. dr. docent Viorel Gligore, șeful clinicii a Il-a medicale — principalul e să contopești intr-un tot organic inteligența creierului cu inteligența mîinii. E unica simbioză care validează cu adevărat condiția sa umană. Fiecare șă știe că el se definește in procesul muncii nu numai cantitativ, ci mai ales calitativ, prin citimea de nou pe care o creează sau pe care o ajută să răzbată la lumină. Aceasta te justifică și te legitimează ca membru al societății noastre 1



viața internațională
HANOI

americani <1

Criza monetară occidentală

HANOI 12 (Agerpres). — In_ cadrul aplicării Acordului de ' “privind încetarea războiului bilirea păcii în Vietnam, pe ____tul Gia Lam din Hanoi s-a efectuat, luni, eliberarea primului grup de aviatori americani capturați în cursul raidurilor împotriva R.D. Vietnam — transmite agenția 'V.N.A. Primul grup de prizonieri de război americani, format din 116 persoane, eliberați de către guvernul R.D. Vietnam, a inclus piloți capturați, în majoritate, în perioada 1964—1966, precum
★VIETNAMUL DE SUD 12 (Agerpres). — Primul grup de personal vietnamez, aflat în captivitate în Vietnamul de sud, a fost transportat luni din Saigon într-o zonă controlată de Guvernul Revoluțio-

la Paris și resta- aeropor- și alții capturați ulterior, dar incluși în acest prim grup din motive legate de starea sănătății lor. Eliberarea s-a efectuat în prezența unui grup de membri ai Comisiei internaționale de control și supraveghere, precum și a unui grup de delegați ai Comisiei militare mixte. In încheierea ceremoniei au fost semnate documentele privind eliberarea și preluarea primului grup de personal american capturat și deținut pe teritoriul nord-vietnamez.
★nar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud.Tot luni, Guvernul Revolîiționar Provizoriu a eliberat un grup de militari americani și saigonezi capturați de forțele de eliberare.

A-SIAPARA INDEPENDENTA'• >
DECLARĂ PREȘEDINTELE

REPUBLICII GUINEEA 
ECUATORIALĂ

• France Presse : „Cea mai formidabilă tîrguială econo
mică de după război" ® Alte state au suspendat tranzacțiile 
financiare pe piețele de devize • Reuniunea 

cinci" de la Paris
secretă „în

CAIRO

Sesiunea specială a Adunării Poporului

Comentind desfășurarea ac
țiunii de eliberare a primului 
grup de prizonieri de război 
americani din R.D. Vietnam, 
corespondentul A.F.P., aflat la 
baza aeriană Clark—Filipine, 
transmitea, printre altele :

„Rapiditatea operațiunii, mult 
superioară aceleia prevăzute 
de autoritățile americane în
sărcinate cu acțiunea „Home-

------ -----

coming" („Repatriere"), este și 
rezultatul totalei colaborări și 
bunăvoința manifestată de au
toritățile de la Hanoi... Aceas
tă bunăvoință s-a manifestat 
încă o dată prin eliberarea 
înainte de termen, la cererea 
părții americane, a comandan
tului Brian D. Woods, captiv 
din septembrie 1968, deoarece 
mama sa este grav bolnavă".

Declarația ML A. E. al R. D. VietnamHANOI 12 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație de protest în care arată că regimul de la Saigon a comis, în cursul ultimelor două săptămîni, peste 2 000 de încălcări ale Acordului de la Paris de încetare a războiului și restabilire a păcii în Vietnam. După cum relatează agenția V.N.A., declarația subliniază că administrația saigoneză a declanșat operațiuni militare combinate, cu participarea forțelor navale, terestre și aeriene, îm-
VIENTIANE

potriva regiunilor aflate sub controlul Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. în același timp, se arată în declarație, regimul saigonez continuă să întrețină o atmosferă de teroare și represiune politică, procedează la noi arestări, iar sute de mii de oameni continuă să se afle în lagăre de concentrare. Toate acestea demonstrează că regimul de la Saigon ’ intenționează să continue politica de forță și să se opună păcii — subliniază declarația.

SANTA ISABEL 12 (Agerpres). — Poporul guineez este hotărît să lupte pentru a-și apăra independența și pentru a respinge orice agresiune a cercurilor imperialiste și a mercenarilor lor — a afirmat Francisco Macias Nguema, președintele Republicii Guineea Ecuatorială. El a subliniat, totodată, rolul conducător al Partidului Unit- Național în lupta poporului împotriva sechelelor colonialismului și pentru progresul politic, social și cultural al națiunii.Relevînd importanța unității și cooperării, în toate domeniile, între țările independente ale Africii, Francisco Macias Nguema a evidențiat importantul rol pe care l-a avut, în această privință, Organizația Unității Africane. în cei 10 ani de existență, a spus el, O.U.A. și-a adus o contribuție considerabilă la eforturile țărilor africane în coordonarea luptei lor pentru progresul național și pentru eliberarea definitivă a continentului de moștenirile anilor de robie colonială. Totodată, președintele Guineei Ecuatoriale a subliniat necesitatea intensificării colaborării statelor africane în ceea ce privește sprijinul efectiv acordat mișcărilor de eliberare din ultimele teritorii ale continentului aflate sub dominație străină.

CONVORBIRILE INTERLAOȚIENEVIENTIANE 12 (Agerpres). — Fumi Vongvicit, reprezentant special plenipotențiar al prințului Sufanuvong, președintele C.C. al Frontului Patriotic Laoțian, consilier special al delegației forțelor patriotice laoție- ne la convorbirile de la Vientiane, a avut o convorbire cu Feng Fongsa- van, .reprezentant special plenipoten- Juma. pH.- mul ministru al guverriului de la Vientiane. După cum informează postul de radio Pathet Lao, convorbirea consacrată discutării problemelor referitoare la reglementarea pașnică a problemei laoțiene s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială.Se menționează că, în prealabil, Fumi Vongvicit a avut trei întîlniri cu prințul Suvanna Fuma.

Marți urmează să aibă loc o nouă sesiune a convorbirilor între delegațiile forțelor patriotice și părții de la Vientiane.
ci BOMBARDAMENTE ASUPRA 

LAOSULUI SI CAMBODGIEIHONOLULU 12 (Agerpres). — Comandamentul forțelor americane din Pacific a anunțat, potrivit agenției Associated Press, că aviația Statelor Unite a efectuat, duminică, noi bombardamente în Laos și Cambodgia. La raidurile din Laos au luat parte și aparate „B-52".

Copenhaga. Circa 10000 de lo
cuitori ai capitalei Danemarcei 
au manifestat, duminică, împo

triva creșterii prețurilor .

în timp ce criza care zguduie, din nou, sistemul monetar occidental, ascunde în spatele vocabularului tehnic, rezervat inițiaților, „cea mai formidabilă tîrguială economică de după război11 (France Presse), cursul dolarului — moneda a cărei prăbușire a declanșat actuala situație — a continuat să scadă la puținele burse rămase deschise și la birourile de schimb pentru turiști. Astfel, în . cursul zilei de lunî, cursul dolarului a coborît la cel mai scăzut nivel atins în perioada postbelică, la bursa din Zurich — 3,49 în raport cu francul elvețian — o devalorizare de facto de 8,8 la sută. Cursul dolarului în raport cu francul francez a scăzut, de asemenea, paralel cu încrederea în moneda americană, astfel că turiștilor sosiți, luni, pe aeroportul Orly, li s-a permis să schimbe doar 40 de dolari, la cota de 4,80 franci (față de 5 — cursul oficial).La Frankfurt, dolarul era negociat, în operațiunile dintre băncile particulare, la cota 3,045-3,055 mărcî vest-germane, cu mult, deci, sub nivelul-plafon de 3,15, unele bănci și birouri de schimb afișînd chiar nrețul de 2,95 mărci pentru un dolar.Incertitudinea care domnește în cercurile guvernamentale și financiare occidentale s-a materializat, intre altele, în hotărîrea autorităților de resort din numeroase țări de a închide piețele de schimburi și de 
a suspenda tranzacțiile cu devize.

instabilitate, în vest-europene, și Washington, au loc intense consultări în vederea pregătirii măsurilor apte să ofere o soluție actualei crize. La Paris a a- vut loc, duminică noaptea, o reuniune secretă la care au participat miniștrii de finanțe ai R.F.G., Angliei, Italiei și Franței și adjunctul ministrului de finanțe al S.U.A., Paul Volcker.Experții financiari apreciază cvasiunanim că, în actuala conjunctură, singura soluție o poate oferi un compromis între soluțiile avansate de diferiteleLa rîndul membre ale pentru a-și ceastă poziție comună nu este însă, nici de această dată, lipsită de fisuri. Vicepremierul și ministrul de finanțe belgian, Willy de Clercq, a- răta, astfel, într-un comunicat dat publicității luni, că țările Beneluxu- lui regretă că la reuniunea miniștrilor de finanțe de la Paris nu au fost invitați toți membrii comunității interesați în aceeași măsură în soluționarea crizei.

■ i stif!

în acest climat de principalele capitale precum și la Tokio

țări.lor, cele nouă țări C.E.E. depun eforturi coordona pozițiile. A-

(Agerpres)
Vicepreședintele

FR.ELIMO despre

OBIECTIVELE LUPTEI

PATRIOJILOR

MOZAMBICANI

CAIRO 12 (Agerpres). — După cum anunță agenția M.E.N., la Cairo a avut loc, duminică, o sesiune specială a Adunării Poporului din Egipt, în cursul căreia premierul Aziz Sedki a prezentat o serie de modificări ale bugetului de stat pe anul 1973 și de măsuri de austeritate, în vederea „satisfacerii necesităților forțelor armate, ale serviciilor de urgență și rezerviștilor". El a menționat, potrivit agenției, că aceste măsuri includ reducerea cheltuielilor și investițiilor, renunțarea la o serie de proiecte de perspectivă din domeniile industriei și agriculturii, blocarea salariilor angajaților guvernamentali, precum și impunerea de noi taxe și o nouă reducere a importurilor bunurilor de consum deja limitate an

terior. De asemenea, premierul Sedki a anunțat că guvernul a hotărît ami- narea sau reprogramarea plăților u- nor datorii externe ale țării care urmau să fie făcute în cursul acestui an.Referindu-se Ia situația din Orientul Apropiat, Aziz Sedki a arătat că țara sa este hotărită să nu cedeze nici o palmă din teritoriile ocupate de Israel.In cadrul aceleiași sesiuni, relevă ' agenția M.E.N., au prezentat rapoarte asupra politicii guvernului în diferite domenii Abdel Kader Hatem, vicepremier și ministru al culturii și informațiilor, Mohamed Abdallah Merzaban, vicepremier și ministru al economiei, și Mohamed Hassan Al Zayyat, ministrul afacerilor externe.
Vizita delegației de activiști ai P. C. P 

in R. S. Cehoslovacă
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R. D. VIETNAM

Eroismul reconstruct iei
fere, ale căror echipamente și instalații fuseseră avariate, activitatea de producție a fost reluată, primele rezultate fiind foarte bune.Potrivit tradițiilor vietnameze, noul an lunar, inaugurat de curînd, poartă denumirea „bivolului", care constituie un simbol al muncii și belșugului. Sub acest simbol, a- lături de oamenii' muncii de la orașe, au pășit cu entuziasm la munca de vindecare a rănilor războiului lucrătorii ogoarelor, animați și ei de hotărîrea de a obține recolte- record.Reconstrucția a început și se desfășoară cu entuziasm pe întreg cuprinsul tării. Obiectivele sînt mari, iar sarcinile nu sînt ușoare. Dar poporul vietnamez, animat de același eroism și aceeași dăruire de sine, cu care s-a ridicat să-și apere libertatea, muncește acum pentru înlăturarea vestigiilor războiului, pentru refacerea și dezvoltarea economiei naționale, pentru înflorirea patriei sale pe calea socialismului.

iDin Hanoi sosesc continuu știri despre atmosfera de muncă și efervescență creatoare ce domnește în aceste zile în Republica Democrată Vietnam. Acordul pentru încetarea războiului și restabilirea păcii — salutat de poporul vietnamez ca o mare •sale îndelungate libertate, a manifestate față de a- ceastă luptă de forțele progresiste de pretutindeni — a generat o puternică însuflețire și Încredere în viitor. Răs- punzind la vibranta chemare lansată de Comitetul Central al Partidului oelor ce muncesc și de guvernul R.D. Vietnam, oamenii muncii, mobilizindu-și din plin propriile forțe creatoare, au pășit cu elan la înfăptuirea marii și grelei opere de ștergere a rănilor pricinuite de război, de refacere și reconstrucție a patriei lor.Chiar. în zilele sărbătorii Tet ”vietnamez), zeci de mii de oameni au ieșit la muncă pe străzile orașelor sau au rămas să lucreze în uzine, pe șantiere, pe ogoare, în instituții. La Hanoi, din inițiativa Comitetului administrativ (municipalitatea orașului), a fost inaugurată o „Săptămînă a muncii de șoc", in cursul căreia oamenii muncii au ieșit să lucreze, în timpul lor liber, la reconstrucția orașului. Pe strada Cham Thien, unde distrugerile pricinuite de bombardamente au fost deosebit de grele, mase mari de oameni au lucrat la curățirea zonelor acoperite de ruine, la repararea trotuarelor și caselor etc. Potrivit proiectelor edililor orașului, această stradă va fi radical refăcută, lărgită și dezvoltată, de-a el urmînd a fi mari blocuri de țe și numeroase așezăminte social-culturale.Tot în capitală au continuat neîntrerupt lucră-

victorie a luptei pentru solidarității

(Anul Noula

lungul clădite locuin-

rile de refacere a podului Longbien, de peste fluviul Roșu, avariat de bombardamente, respec- . tivul colectiv de montori angajîndu-se să asigure încheierea lor cu trei zile înainte de termen. în aceleași zile, din Haifong s-a anunțat că brigăzile de constructori au izbutit să acopere toate craterele de bombe din par- .cul orașului și de , pe străzi. Știri asemănătoare despre realizări de seamă dobindite in munca de refacere au sosit din Hongai și Dong Hoi, din diferite localități ale provinciilor Quang Binh, Vinh Linh, de pe întreg cuprinsul țării.După o lungă întrerupere, în ziare a început să reapară orarul curselor pe căile ferate care servesc capitala. Aceasta reprezintă un rezultat al eforturilor desfășurate de numeroși oameni ai muncii, consti- tuiți în brigăzi, care au izbutit într-un timp uimitor de scurt să refacă terasamentele și să restabilească circulația pe arterele feroviare distruse de bombardamente. în a- celași timp, echipe specia-

le de muncitori au reparat liniile de înaltă tensiune, stațiile de transformare și energetice apreciabile, readucă la■ vizionarea lectrică.O Vastă ; structivă i menii muncii din uzine și fabrici, din mine si de pe șantiere, din toate sectoarele industriale. Numeroasa întreprinderi din capitala R. D. Vietnam au anunțat realizarea importante sporuri producție, rezultate sebite în acest sens fiind obținute în industriile metalurgică și constructoare de mașini, la uzina producătoare de piese tru alte Din se torii tul textil ___ __________au înlăturat dărîmăturile produse de recentele bombardamente, transportînd in secțiile productive mașinile dispersate anterior in locuri diferite. De asemenea, din zonele minie- •e se anunță că în numeroase exploatări carboni

alte instalații pe întinderi izbutind să normal apro- cu energie e-activitate con- desfășoară oa-
unor de deo-
pen- autovehicule și în ramuri și unități, orașul Nam Dinh anunță de munci- combina- din localitate
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„ACORD TOTAL"
ÎN URUGUAYMONTEVIDEO 12 (Agerpres). — Forțele armate uruguayene au a- nunțat într-un comunicat publicat luni la Montevideo că au ajuns la un acord cu președintele Juan Mafia Bordabețry pentru a pune capăt crizei politice — informează agenția France Presse. Comunicatul, care precizează că au fost întrunite bazele unui „acord total", a fost publicat la sfîrșitul unei reuniuni la care au participat șeful statului și comandanții militari.Pe de altă parte, posturile de radio controlate de armată au difuzat informații privind semnarea unui comunicat de către președintele Republicii Uruguay în care a- cesta recunoaște oficial, în calitate de comandant șef al forțelor navale, pe căpitanul de vas Cohrado Olazabal.

ADDIS ABEBA 12 (Agerpres). — într-un interviu acordat, la Addis Abeba, unui corespondent al agenției TASb, Marcelino dos Santos, vicepreședinte al Frontului de Eliberare din Mczambic (F1-.EL.IMO), a rJcvat obiectivele care se ailă in fața poporului mozambican.Patrioții din Moza'mbic, a arătat Marcelino dos Sanțos, luptă pentru lichidarea colonialismului portughez, pentru desființarea oricărei forme de exploatare a omului de către om, pentru o țară cu adevărat liberă, în care inițiativa populară va deveni izvor al creației, iar năzuințele maselor largi își vor afla întruchiparea deplină. Poporul mozambican — a - Subliniat vicepreședintele ‘ FRELIMO — dorește să întemeieze un stat liber, care să devină o parte a , comunității progresiste mondiale, ce luptă împotriva colonialismului, neocolonia- lismului și imperialismului.

PRAGA 12. — Corespondentul A- gerpres, C. Prisăcaru, transmite : Delegația de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Gheorghe Tănase, membru al C.C. al P.C.R.,' prim-secretar al Comitetului județean Vaslui al P.C.R., care se a- flă în R. S. Cehoslovacă, într-o vizită de schimb de experiență, a fost primită, luni după-amiază, de Josef Kempny, membru al Prezidiului, se-
Ambasadorul României 

primit de regele Suediei
STOCKHOLM 12 (Agerpres). — Luni, regele Gustav al VI-lea Adolf l-a primit în audiență pe ambasadorul Republicii Socialiste România, Eduard Mezincescu, în legătură cu încheierea misiunii sale în Suedia. Suveranul suedez a avut o convorbire cordială cu ambasadorul român.

cretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia.La primire, care a decurs într-o atmosferă caldă, tovărășească, a fost de față ambasadorul României la Praga, Teodor Haș. ,

B. STOIAN

Pe străzile Hanoiului, în zilele Anului Nou vietnamez

13 @ B

agențiile
Lîî MOSCOVH, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie din România, loan Ursu, a avut luni o întrevedere cu V. A. Kirillin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Comitetului de Stat âl Consiliului de Miniștri pentru Știință și Tehnică. Au fost discutate probleme ale colaborării româno-sovietice în domeniul științei și tehnicii. La convorbire a participat Gheorghe Ba- drus, ambasadorul României în Uniunea Sovietică.
PlisÂmea Consiliului de 

SSCUriMe, însărcinată să studieze situația de la frontiera dintre Zambia și Rhodesia, ca urmare a închiderii frontierei de către autoritățile de la Salisbury, a sosit la Lusaka.
K. Wrfdheim In Bangkok. Primul ministru tailandez, Thanom Kittikachorn, l-a primit luni, la palatul guvernamental, pe secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, care a vizitat în ultimele zile, mai multe capitale asiatice.
Guvernele R.D. Vielnum 

și Republicii Bangladesh au hotărît să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă — se spune într-un comunicat al Ministerului de Externe al R.D. Vietnam.
Reglementări privind co

operarea Iugoslaviei cu fir
mele Străine. Agen^ia TaniuS informează că, la ultima ședință a Consiliului Executiv Federal, au fost a- doptate unele reglementări în privința cooperării Iugoslaviei cu firmele străine. Aceste reglementări asigură o bază mai adecvată pentru cooperarea în producție, pe termen lung, cu parteneri din străinătate, obținerea de drepturi de proprietate in

COMUNICATCEHOSLOVACO- SIRIANPRAGA 12 (Agerpres). — La încheierea vizitei ministrului de externe al R.S. Cehoslovace, B. Chnoupek, în Siria, a fost dat publicității un comunicat în care se arată că miniștrii de externe ai Cehoslovaciei și Siriei au apreciat în mod pozitiv evoluția relațiilor dintre cele două țări și au constatat că există condiții pentru realizarea unui nivel mai înalt al acestor relații. Cele două părți s-au pronunțat pentru adîn- cirea colaborării in domeniul economiei. comerțului, științei și tehnicii.

de presă
dustrială în străinătate, precum și pentru cooperarea comercială și tehnică cu firmele străine. în cursul ultimilor cinci ani — se arată in continuare — au fost încheiate 375 de acorduri privind cooperarea cu străinătatea.

Ansamblul de cintece șt dan
suri „Balada" din București, 
care participă la cel de-al 20-lea 
Festival internațional de folclor 
„Migdalul in floare" de la Agri
gento, a obținut un frumos suc
ces, fiind distins cu „Cupa pro
vinciei Agrigento".. *

Ansamblul de cintece și dan
suri „Maramureșul" din Vișeu, 
prezent in aceste zile in Austria, 
a participat la tradiționalul car
naval vienez de la palatul Hof- 
burg, alături de formații din 
Spania, R.F.G., Franța, Grecia, 
Olanda, Belgia. Cu prilejul pre
zenței sale la Viena, ansamblul 
„Maramureșul" a oferit, de ase
menea, un spectacol la care au 
participat șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la Viena, 
personalități ale vieții politice 
și cultural-științifice din capita
la austriacă, oameni de afaceri, 
ziariști, membri ai coloniei ro
mâne.

„Carta 
an tirăzboinică “
Primarului orașului Kawasaki 

cu o populație de aproximativ 
un milion i-a fost înminat, zile
le trecute, de către Naoki Koba
yashi, profesor la prestigioasa 
universitate Tokio, un document 
unic in istoria Japoniei : „Carta 
antirăzboinică". Carta (11 capi
tole și 60 de articole) prevede 
ca în oraș să nu fie construite 
nici un fel de obiective utili
zabile în scopuri agresive și 
nici să nu poată fi luate mă
suri contrare păcii. Ea conține 
ideea păcii netulburate, suve
ranitatea cetățenilor orașului, 
transformarea lui intr-un oraș 
in care dreptul locuitorilor la 
un mediu mai bun de viață, la 
asigurări sociale și la activități 
culturale să fie respectat în în
tregime. La sfîrșitul lunii, pri
marul va prezenta această 
cartă Adunării legislative și, 
dacă va fi aprobată, ea va 
deveni primul document orășe
nesc obligatoriu din Japonia, 
care se pronunță împotriva răz
boiului, pentru menținerea păcii.

glasgow 0 curâtare 
a secretarului general al P.C. 

din Marea BritanicLONDRA 12. — Corespondentul nostru, N. Plopeanu, transmite : John Gollan, secretar general al Partidului Comunist din Marea Bri- tanie, a participat la o întrunire la Glasgow, în cadrul căreia s-a pronunțat „în favoarea naționalizării marilor trusturi, a băncilor, pămin- tului și a principalelor surse de venituri". „Este timpul, a declarat John Gollan, ca Anglia să-și schimbe cursul. Niciodată prăpastia dintre guvern și masele de oameni ai muncii nu a fost atît de adîncă ca în prezent. Dispunind de o forță productivă fără egal în istorie, capitalismul nu a reușit să îndepărteze sărăcia. El neagă tineretului posibilitatea de a se manifesta și nu a izbutit să rezolve problema locuințelor". Vorbitorul a subliniat că, încă de la începutul acestui an, sute de mii de oameni ai muncii din Anglia au militat pentru condiții mai bune de viață și muncă. Vorbitorul s-a pronunțat împotriva „înghețării" salariilor celor ce muncesc.'
Plenara conducerii

Partidului de stînga- 
comuniștiî din SuediaSTOCKHOLM 12 (Agerpres). — O plenară a conducerii Partidului de stinga-comuniștii din Suedia, încheiată recent, a examinat pregătirile pentru alegerile parlamentare, | programate pentru toamna acestui; an, și cele legate de campania pentru încheierea unor noi contracte colective între sindicate și patronat.!Un apel al plenarei subliniază necesitatea unității clasei muncitoare și tuturor forțelor progresiste, în lupta împotriva dominației capitalului, pentru satisfacerea reval-i dinarilor esențiale ale oamenilor' murțeii. '

transmit:

Comandamentul politic 
unificat egipteano-libian a hotărît crearea unui comitet comun menit să' controleze toate acțiunile privind dezvoltarea industrială a celor două țări — relatează ziarul „Al Ahram". Ca președinte al comitetului a fost desemnat premierul libian Abdel Salam Jalloud, iar printre membri se numără ministrul egiptean al apărării, generalul Ahmed Ismail, care este, totodată, conducătorul forțelor armate în ambele țări.

Lîî Roma s~au desfășurat, în zilele de 9 și 10 februarie, lucrările

Consiliului Național al Partidului Democrat-Creștin din Italia, principalul partid al guvernului de coaliție condus de premierul Giulio Andreotti. Consiliul a declarat că sprijină acțiunea guvernului vizînd „depășirea crizei economice pe care o traversează țara" și, în general, politica internă și externă a acestuia. Aripa de stingă a partidului, reprezentată în Consiliul Național, a a- doptat un document separat privind politica internațională a partidului și convocarea Congresului, votind împotriva acelor părți din documentul principal referitoare la asigurarea sprijinului acordat guvernului.
Guvernul Republicii Zuir a adoptat o hotărîre privind naționalizarea celei mai mari companii din țară pentru distribuirea energiei electrice — „Colectric", dominată în cea mai mare parte de capitalul belgian. Comentînd această măsură, cotidianul zairez „Salongo" arată că ea pune capăt unei situații anormale, constînd

in faptul că distribuirea energiei electrice produse de centralele de stat se alia ,in mîinile capitalului străin.

în localitatea islandeză Haeimay 
continuă lucrările de degajare a 
clădirilor de masivele cantități de 
cenușă depuse ca urmare a erupției 

vulcanului Helgafell

„LUX0H0D-2“ A PARCURS 3 KILOMETRI PE SELENAIn dimineața zilei de 12 februarie, automatul selenar autopropulsat . „Lunohod-2“ a- junsese, în cadrul programului de cercetări al celei de-a doua zile lunare, la o distanță de peste 3 kilometri de locul aselenizării sale. în timpul acestei călătorii, automatul sovietic s-a deplasat spre sud cu multă siguranță, înaintînd spre lanțul muntos care se profilează tot mai clar. De aici, de pe fundul craterului Lemonnier, străvechiul

masiv muntos lunar Taurus apare ca o îngrămădire de coline destul de domoale și numai '„Vîrful Luno- hod“, ales de specialiștii misiunii ca principal punct de orientare pentru stabilirea traseului aparatului, se reliefează printr-un pisc ascuțit.Deși se considera că, în deplasarea sa din regiunea „Maritimă" spre cea „continentală", „Lunohod-2“ -va trebui să urce treptat, s-a constatat că primul kilometru a marcat, dimpotrivă, o coborîre,

după care aparatul a ajuns pe un platou orizontal, iar cind a fost străbătută aproape jumătate din ■ distanța care separa, inițial, aparatul de zona continentală lunară, s-a văzut că nu s-a făcut simțită prin nimic remarcabil apropierea reliefului montan. în această situație, savanții sovietici așteaptă cu nerăbdare intrarea lui „Luno- hod-2“ în regiunea în care va trebui să escaladeze litoralul Mării Seninătății.
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