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întreprinderile de ...producția 
cursurilor perfecționare

a cadrelor ?
0 întrebare cu multe răspunsuri îmbucurătoare

și citeva situații in care rutina rămine neclintită
în primele zile ale lunii ianuarie a.c., ziarul „Scinteia" a inserat în coloanele sale un articol consacrat finalizării cunoștințelor acumulate la cursurile de perfecționare a pregătirii cadrelor din economie, desfășurate in cadrul Academiei de lnvățămînt social-politic „Ștefan Gheorghiu". Subliniind cu acel prilej acuitatea valorificării neîntîrziate a acestei considerabile investiții făcute de stat în- tr-o acțiune de mare anvergură, ziarul anunța, totodată, în încheierea articolului, intenția redacției de a urmări sistematic modul în care evoluează. aplicarea pe scară largă a cunoștințelor noi, moderne, de conducere și organizare a producției, însușite la cursurile de perfecționare. în spiritul angajamentului asumat, reluăm investigația. z

Receptivitatea factorilor 
de decizie. Primul interlocu- tor : ing. Alexandru loan Muscan, director tehnic al Centralei industriale pentru utilaj chimic și rafinării din Capitală. Vizibil interesat de tema anchetei noastre, d-sa ne-a vorbit pe larg despre preocupările sale privind îmbunătățirea activității centralei, ca furnizor general de utilaje și echipamente industriale pentru linii tehnologice din industria chimică — studiu întocmit in perioada cirid a urmat' cursurile Centrului de perfecționară a pregătirii cadrelor de conducere din economie și administrația de stat. Una din variantele studiului este în curs de finalizare. Apreciindu-1 ca o lucrare meritorie, conducerea ministerului de resort a recomandat să fie analizat și în alte centrale, în vederea extinderii activității de furnizor general. O ooncluzie se impune de Ia început atenției : receptivitatea factorilor de decizie din forurile de resort, pasiunea lor pentru nou, pentru inovație și perfecționare constituie condiții indispensabile pentru finalizarea cu înaltă eficiență economică a cunoștințelor valoroase însușite , la cursurile de perfecționare.Consemnăm. în continuare, realități și din alte întreprinderi. Ing. Emil ’’erescu, director tehnic al Rafinăriei din Ploiești, a terminat cursul de perfecționare in luna mai a anului trecut. Lucrarea realizată se numește : „Studiu de marketing pentru uleiul transformator". O temă cit se poate de fericit aleasă, deoarece uleiul transformator reprezintă produsul de bază la export al întreprinderii. în urma finalizării acestui studiu, exportul acestui produs a sporit simțitor. Au fost cîștigați clienți dintre cei mai exigenți.

Consecvența specialiști- 
Jgț. Aceeași stare de spirit și dorință

de lucru am remarcat și la matematiciană Viorica Secară, din cadrul serviciului de organizare a producției și a muncii al Centralei industriale de reparații auto București. în răstimpul celor aproape 6 luni de cind a absolvit cursul de programatori in prelucrarea automată a datelor. ea a reușit să definitiveze sistemul informațional privind programarea, lansarea, urmărirea și raporta-

rea producției în unul din compartimentele atelierul Studiul in alte
cheie ale întreprinderii — de recondiționat piese, a fost extins .recent și sectoare ale întreprinde-

loan ERHAN 
Constantin CAPRARU

(Continuare in pag. a V-a)

LA UZINA „PROGRESUL-'-BRAILAProduse noi, de înaltăRăspunzînd cerințelor tot mai mari ale numeroșilor săi beneficiari din țară și de peste hotare, uzina „Progresul" din Brăila și-a diversificat an de an gamă de produse. în prezent, aici se realizează mașini peqt.ru matrițare și forjare pină la 5 000 tone forță, utilaje pentru industria metalurgică, industria chimică, a hîrtiei și celulozei, utilaje pentru industria materialelor de construcții. 000033031*6 și re- ductoare de. diferite puteri și altele.O pondere mare în producția de

bază a uzinei ,.Progresul“-Brăila o au excavatoarele. Nu de mtilt, au fost ' asimilate și introduse în producția de serie noile tipuri de excavatoare hidraulice, pe pneuri și șenile, de 0.4 și 0.6 mc. Ele sint dotate cu echipamente speciale și pot fi folosite la lucrări de încărcare, descărcare, ridicare și exca- vare.— în prezent, uzina noastră exportă excavatoare . hidraulice in peste 30 de țări — he spune ihgi-
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SĂ FII PAZNIC
LA SMlRDAN ?

9> CUM POT FI PRONUNȚATE, IN PATRU

DOSARE, PATRU HOTĂRÎRI „IN TEMEIUL

DREPTĂȚII", DAR CARE LA UN LOC

REALIZEAZĂ O EXTRAORDINARĂ...

STRIMBĂTATE

© DEGETUL MAI TARE DECÎT BASCULANTA

® S-A FĂCUT STRIGAREA PĂRȚILOR : IN-

CULPAȚII AU RĂSPUNS PREZENT, IN

STARE DE LIBERTATE, IN TIMP CE PARTEA

VĂTĂMATĂ SE AFLA... IN BOXĂ

y

M-am dus la Combinatul siderurgic Galați să întreb de unde pot încărca un camion cu piatră de var pe de gratis, dar paznicul s-a uitat la mine ca la un cartof acrobat. Și totuși, prin împrejurimi circulă vestea ■ că aici „se găsesc de toate și nu se cunoaște dacă scoți cu trenul, darămite cu mașina și căluțul". Am fi zis că autorul scrisorii din care am redat citatul este tendențios, dacă renumele de pom lăudat n-ar fi fost folosit ca argument și în a- dresa oficială a unui post de miliție din împrejurimi. Justificindu-se furtul unui camion cu piatră de var. in acea adresă se afirmă : „Patache Tudorel nu a săvirșit vreo faptă infracțională, ei transportind la domiciliul Iui o cantitate de piatră de var... pe care o luase din locul de depozitare al materialelor nefolosite din cadrul Combinatului siderur- gio Galați".Curiozitatea aceasta cu varul a rămas nestinsă doi ani de zile pentru că de la transportul acela tainic s-au tras foarte multe și complicate urmări. Au fost comise mai multe infracțiuni, liniștea comunei a fost deseori tulburată,; s-au format dosare penale, succesive sau paralele, s-a găsit fiecăruia o soluție juridică, perfectă la vedere, fără reproș la o privire profesională, dar, toate acestea, în ansamblu, au statuat, în mod „paradoxal", o dureroasă nedreptate. Privind cazul de la Smirdan. înțelegi că dreptatea și adevărul nu pot fi reduse Ia găsirea unei formule juridice, desprinse
____
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NU speculei cu locu
ințe ! Opinia publică, 
oglindită în scriso
rile sosite la re
dacție, reacționează 
prompt și combativ 

„REGISTRUL PUBLIC 
AL CONTROLULUI OB
ȘTESC"

V0CAȚIA PROFESO
RULUI UNIVERSITAR 
- spirit militant, re
ceptivitate la exigen
țele actualității

Săptumîna filmului 
american

FAPTUL DIVERS

Adnotări

tehnicitatenerul Mihai Matetovici, șeful serviciului export.Anul trecut, produsele uzinei „Progresul" din Brăila au fost prezente la 17 expoziții și tîrguri internaționale, unde s-au, încheiat noi contracte cu firme din diferite țări ale lumii. în fotografie : Se execută finisajul la o macara destinată Șantierului naval din Constanța
- N. Cr. MARAȘANU

corespondentul „Scîhfeîi*
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CEFERIȘTII,
24 de ore din 24

Ați privit probabil 
sea, in lungile ore 
călătoriei, minuțioasa 
„hartă C.F.R." din vagoa
nele de cale ferată. Ma
gistralele brăzdează ar
borescent țara, numele 
sutelor de stații, notate cu 
o literă măruntă, hașu
rează întregul spațiu geo
grafic. Calea ferată, an
grenajul ei 
modern, se 
însăși țara,

. conferă un 
specific. La fel cum cefe
riștii, prezenți 24 de ore 
din 24 pe toate aceste 
magistrale.- și mult mai 
adine, pinăla linia de ma
nevră a ultimului triaj, la 
rampa de descărcare a 
șantierului nou-măscut; in 
obscuritatea canalelor 
subterane din depouri și 
in fața pupitrelor de co- 

' menzi. automatizate. se 
confundă cu însăși ima
ginea clasei noastre mun
citoare și exprimă, iii cel 
mai înalt, grad forța, hăr
nicia. responsabilitatea, 
spiritul ei revoluționar.

De aceea și ziua lor. a 
, ceferiștilor, care le oma

giază contribuția la isto
ria. țării, de la eroicele, 
lupte conduse de partid 
în 1933 pină la orizontul 
larg al societății socialiste 
multilateral dezvoltate, 

; este resimțită ca o săr
bătoare a luptei și. a 
'muiicii avintăte a între-
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Si

ade- 
ale

complex și 
confundă cu 

o exprimă, ii 
relief aparte,

Bh

V
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a

• gului popor. Mai mult de- 
cit oricind, astăzi, tradi
ționala „cale liberă !“, a- 
devărată deviză a cefe
riștilor, capătă o semni
ficație simbolică. — a 
eforturilor și inițiativelor 
care-și află, sub conduce- . 
rea partidului, cale li
beră pe magistralele pro
gresului multilateral al 
tării.

Iar calea ferată, sistem

magistralele de 
la acarul culăm-

trice 
oțel, 
paș, 
vifor printre linii, la cen
tralizările electrodinami- 
ce, de la scriptologia pră
fuită la inteligența calcu
latoarelor, de la lopata 
fochistului la butoanele 
locomotivelor electrice — 
elemente spicuite din 
vastul program al unei 
modernizări de substanță

pe
de 
rătăcind în nopți de

DE ZIUA LOR
circulator vital, 
dintre cele mai 
instrumente ale 
progres pe care, 
timp, il înregistrează și il 
accelerează. Faptul, de 
pildă, că iii anii construc
ției. socialiste volumul 
mărfurilor transportate pe 
calea ferată a crescut de 
circa 8 ori, iar intensita
tea traficului de aproa
pe 9 ori demonstrează 
sintetic relația infimă, 
directă dintre dezvoltarea 
impetuoasă a țării și ac
celerarea pulsului fero
viar.

De la detronarea trep
tată a „regelui abur" la . 
introducerea scinteii elec-

este unul 
sensibile 

acestui 
în același

In peisajul ceferist moș
tenit — transformările 
sint comparabile cu sal
tul, la vremea respectivă, 
de la poștalionul cu 
la

A 
măsură 
nat al 
moderne ...__________ ....
tip nou de feroviar ? In 
ce măsură activitatea in
telectuală, de randament 
superior, se aliază însu
șirilor tradiționale ale 
ceferiștilor, despovărin- 
du-i de caznele „epocii 
de fum și funingine" ? A 
desprinde din statistici 
numeroasele capitole — 
învățământ., sănătate, cul-

cai 
prima locomotivă, 
mai spune in Ce 

tot acest arse- 
transporturilor 
modelează un

tură, locuințe — care con
figurează, in procente 
impresionante, noul ca
dru material și spiritual 
al vieții ceferiștilor ? Sint 
realități familiare orică
rui cititor care străbate, 
fie și din „goana trenu
lui", peisajul ceferist 
înnoit și înnoitor.

Ii vedem, ii simțim, !t 
știm mereu la datorie. 
24 de ore din 24. Cu ab
negația lor caracteristică, 
demonstrată cu atițea 
prilejuri (gindiți-vă numai 
la eroismul din perioada 
inundațiilor), cu ochii 
treji, indiferent de oră\ și 
de vremea de afară, cu 
înalta lor răspundere la 
scara muncii cotidiene a 
întregii țări. Totdeauna, 
de-a lungul istoriei, in 
primele rînduri ale clasei 
muncitoare, ceferiștii răs
pund și astăzi, cu o însu
flețire unanimă, chemării 
partidului de a îndeplini 
cincinalul înainte de' ter
men, de a asigura o înăl
ță eficiență sistemului 
circulator al țării.

Ii omagiem pretutindeni 
unde se află și unde 
muncesc, astăzi, ca și [în 
toate zilele anului, astăzi, 
ca și de-a lungul celor 
patru decenii, pe magis
tralele care brăzdează 
arborescent țara. „Cale 
liberă" !

Victor VÂNTU
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TREI LUNI PUPA PLENARA C. C. 

AL P. C. R. DIN NOIEMBRIE 1972 

CUM SE ÎNFĂPTUIESC 
MĂSURILE STABILITE ? 
■ PREVEDERILE MAXIMALE ALE PLANULUI

SE DEPĂȘESC!

a PROGRAMUL ÎNTREPRINDERII VA FI 
REALIZAT PUNCT Cil PUNCT

IN PAGINA A III-A

de Împrejurările de viață ale faptului și de semnificațiile lui sociale. Cu cit cineva se încumetă să susțină mai aprig contrariul, cu atît haina juridică devine mai nepotrivită. Criteriul de apreciere a soluției juridice trebuie să fie nu ajustarea pe sine, di pe măsura realității. Altfel, rezolvarea judiciară poate să fie „corectă", dar nedreaptă, așa cum se în- tîmplă atunci cînd optica politică și conștiința socialistă a magistratului sint înlocuite cu tehnicismul îngust și cu rutina.Intr-o noapte, ia primul cîntat al cocoșilor, Tudorel Patache a pătruns hurdu- cănind cu basculanta pe ulițele comunei Smirdan pentru a duce in curtea Iui încărcătura de care vorbeam. Satul dormea. Numai doi oameni nu dormeau, adică șoferul și încă doi oameni. Ceilalți doi erau paznici obștești. Ar fi putut să sforăie și ei, cum au fost des- coperiți atiția paznici inco- recți, dar ăștia doi erau co- recți și conștiincioși. Ei nu s-au mulțumit să fie treji, ci, observînd transportul suspect, s-au luat după mașină ca să se lămurească ce cară Patache in puterea nopții a- casă. Ei n-aveau cum să știe ce e in camion și de unde e luată Încărcătura, simpla venire cu mașina a- casă. la ceasul acela, era dubioasă. Mai mult, unul din paznici Va declara că primise această indicație de la șeful postului de miliție, dar cum milițianul nu se grăbește să confirme, admitem că paznicii au făcut-o

din proprie inițiativă. Din grijă pentru avutul obștesc. Din abnegație. Din bunul simț, care le-a dictat presupunerea că obștea plătește doi bărbați nu ca să se uite unul la altul și amîndoi Ia pereții caselor, nu ca să stea ca sperietorile, aștep- tind ordine în situații neprevăzute, ci ca să fie cu ochii în patru. Nu să privească la lună, ci ca să pere legea.Șoferul, fire îndrăzneață — ai lui Patache toți sint îndrăzneți — i-a luat la rost pe paznici că îl urmăresc. Cei doi s-au retras. Nici nu puteau să-și măsoare bîtele lor cu tehnica reprezentată printr-un camion basculant. Dar unul din paznici, cel mai rău (,.rău“ însemnind in cazul intransigent) a zi Vă

a-

de față sesizat faptul a doua postului de miliție, imaginați ce s-a întim- . plat în continuare 7 Garantăm că nu !Cele relatate s-au petrecut la datele de 21 și 22 a- prilie 1971. în seara zilei de 25 aprilie, Ene Pastia, paznicul mai rău, s-a prezentat din nou la postul lui, în fața bufetului și a magazinului din satul Cișmele. Ciudată brodeală, dar celălalt paznic a venit mai tir- ziu. în schimb, după o jumătate de oră, au apărut membrii tineri ai clanului Patache. Tudorel cu frații lui — Nicolae și Marin. Ultimul, ca cel mai în vîrstă, i-a făcut un semn paznicului să vină după colțul bufetului să-i zică ceva. Paznicul s-a dus.— Ia ascultă mă 1 a început Patache. Frati-meu a

- ---- -----A
adus o mașină cu piatră de var. Ce spui, am voie să a- duc și eu una ?Ene Pastia a înțeles batjocura și l-a respins. „N-am știut că frații Patache sint in SDatele meu" declară el. Avea să știe în clipa următoare, cînd a început să plouă cu lovituri de pumni și de ghete in cap, în piept,, pe tot corpul. Scurt și eficient. După această repriză de brutalitate, cei trei frați și-au făcut intrarea în bufet, scuturați, zîmbi- tori, ca și cum nimic nu s-ar fi întimplat și s-au a- șezat să bea cu rafinament rural vin spumos. Au trecut citeva minute pină ce Ene Pastia ^s-a dezmeticit In întuneric, și pină cînd a înțeles încotro au luat-o agresorii lui, pină ce, înjosit și in- sîngerat, și-a făcut apariția în ușa localului, cu hainele desfăcute, strigind de mî- nie și durere către masa cea cu vin spumos : „Hoții Iui Patache, uitați-vă ce mi-au făcut, am să-i tai pe hoții lui Patache !“.Scurt i-a fost curajul. Pentru că s-a ridicat din nou Marin Patache, cel mai de vază dintre frați, a călcat cu pași rari, grei și a- menințători către paznicul ferfeniță de lovituri și i-a spus : „Eu sint mă, al lui ' Patache ! Hai ! Taie-mă !“ Ene Pastia a rupt-o la fugă. Frații Patache după el. L-au prins afară și l-au stropșit. A mai scăpat o-

Sergiu ANDON

(Continuare în pag. a II-a)

y

A lost încheiată prima etapă de construcție 
a Centralei termoelectrice RogojeluTG. JIU (Corespondentul „Scinteii", M. Dumitrescu). Colectivul de constructori, mon- tori și electricieni ai Centralei termoelectrice Rovinari — Rogojelu raportează încheierea cu succes a primei etape de construcție a acestui important izvor de energie electrică, amplasat în mijlocul carierelor de lignit — materia primă pentru funcționarea acesteia. Este vorba de predarea către beneficiar a celui de-al doilea turbo-

agregat de 200 MW. O dată cu aceasta, a avut loc intrarea lui in exploatare definitivă la parametrii proiectați. în prezent, Centrala termoelectrică Rogojelu, care va avea în final o putere instalată de 1 720 MW, pulsează în sistemul energetic național o cantitate de energie electrică aproape egală cu cea furnizată de toate centralele electrice din țară cu 20 de ani în urmă.
Tovarășului NIKOLAI VIKTOROVICI PODGORN1I

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste MOSCOVA Stimate tovarășe Podgornîi,Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele Cpnsiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, cele mai cordiale felicitări și calde urări de sănătate, viață îndelungată și noi succese în activitatea de înaltă răspundere consacrată construirii comunismului, înfloririi continue a Uniunii Sovietice.îmi exprim și cu acest prilej convingerea că relațiile de prietenie frățească, solidaritate și colaborare multilaterală, statornicite între țările noastre, se vor dezvolta rodnic și în viitor spre binele popoarelor român și sovietice, în interesul unității țărilor socialiste, al cauzei progresului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

: ___ ■____ :.......................... al Republicii Socialiste România

peqt.ru
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Incendiu
«B

in saivan

închiriere spațiului1. Ce acțiuni de depistare a

comitetulcimentul

Busculade
pe noroi

ClND CEREM AJUTORUL
Desen de I. Dogar MARINESCU

ORGANELOR

(Urmare din pag. I)mai
ele T

O CONSTATARE CU BIS DESPREFe cine
DIN GĂRIBUFETELE

să ia

ficient pentru a salva tot 
tea vieți omenești.

ra tre tă cu adresăm municipii

Dr. Ion CUREA 
directorul Spitalului 
Brîncovenesc

cazurilor de 
întreprins ?

ce pro- 
aplicare

in- trei nou

Șiintrebări :

drept să ia masuri energice și practici. Le dăm cuvintul :

rlnduri re- tovarășului București, îndreptăm, vom asigu-

— Dacă îmi cereți 1 000 pe cameră, cu ce mai am 
la bucătărie" ?l

Tn încheierea acestor dăm finalul scrisorii 
VAL N. MARIN, din „Constatăm, dar să și pentru că numai astfeltriumful eticii și echității noas- socialiste". Subscriem din toa- inima la opinia dumneavoastră privire la trecerea rapidă de laconstatări la măsuri.Tocmai în această idee primarilor de orașe următoarele

prea bine că situația

„Mă numesc STANCU GHEOR- 
GHE și sînt maistru constructor la Șantierul nr. 5 al I.C.M. 2 din Centrala de construcții a

activitatea noastră

executiv al 
?•

Rece ca...

DE STAT...

FAPTUL'
DIVERȘI

La centrul de recoltare șl 
conservare a singelui din Ba
cău a fost înregistrat cel de-al 
10 000-lea donator voluntar. 
Printre donatorii frecvenți se 
numără muncitorii Gheorghe 
Bungeanu și Eugenia Tamba 
de la Fabrica de celuloză și 
hirtie Letea, Maria Sandu, so
ră medicală din Buhuși. Re
cordul îl deține muncitoarea 
Anica Astanei de la Fabrica de 
postav Buhuși, care a donat pi
uă acum singe de 50 de ori. 
Anual, la centrul din Bacău se 
recoltează circa 4 000-4 500 kg 
de singe. De aici se expedia
ză zilnic spre spitalele din ju
deț cite 10-15 kg de singe — su- 

t ati-

într-una din nopțile te, ciobanii cooperativei cole de producție din Plopșor, comuna Sălcuța au înfundat soba cu lemne s-au culcat. Cind s-au saivanul lingă mera lor era cări. Au fost mai puțin de de miei. Din s-a stabilit că incendiul a iz* bucnit de la coșul sobei eare nu era bine izolat. Acum, cei vinovați vor suferi consecințele de rigoare.

trecu- agri- satul(Dolj), Șitrezit, care se afla ca- cuprins de flă- carbonizate nu 348- de oi și 248 primele cercetări

Verificîndu-și gestiunea, magazionera Fiorica Diaconescu, de la I.G.L. Galații sectorul 5, a constatat că are un plus de 3 200 kg ciment.— Hai să-1 scoatem, să-l valorificăm, i-au sugerat ideea zidarii Dumitru și Ștefan Lu- chiacenco și Maftei Pericle, de la întreprinderea amintită.— Bine, dar cum îl cărăm — a răspuns magazionera. Și in horă s-a mai prins și șoferul Pavel Simionescu, cu ajutorul căruia cimentul a fost sustras și vindut la diverși a-' matori de chilipiruri. Hora n-a durat insă mult. Prinși asupra faptului, rămîne acum să li se dea rețeta. Rece, ca și cimentul.

De la și pe șantierul de extin
dere a Fabricii de antibiotice 
din Iași se cară zilnic, cu au
tobasculantele, zeci și sute de 
metri cubi de pămînt. Si, CU7n 
aceste autovehicule sînt în
cărcate uneori prea plin, la ie
șirea în șoseaua asfaltată la
să dire întregi de pămint, trans
formate de ploile și burnițele 
căzute in ultima vreme in
tr-un alunecuș foarte pericu
los pentru circulație. De cite
va ori s-a ajuns chiar la ade
vărate busculade de mașini 
care cu greu au fost descurca
te de serviciul de circulație al 
miliției. După cite se știe, pen
tru cei ce îngreunează circu
lația pe. drumurile publice e- 
xistă un leac precis și sigur : 
sancțiunile prevăzute de lege ! 
De ce nu se face apel la

primiți 
în casă?

Ro-în urmă cu citeva zile, dica V., în virstă de 52 de ani, din Capitală, a închiriat o cameră din apartamentul său la doi tineri pe care nu-i cunoștea. I-a primit în casă fără a-i legitima, fără a-i întreba nici măcar cum îl cheamă ! A doua zi dimineața cei doi „chiriași" au violat-o și au dispărut. în prezent, organele de 'miliție e- fectuează cercetări pentru descoperirea lor.
Improvizație 
periculoasă

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

și corespondenții „Scinteii"

La poarta locuinței lui Ion 
Ilie din Văcărești (Dîmbovița) I 
a oprit salvarea. Proprietarul | 
a fost transportat și internat 
în mare grabă la spitalul de 
urgență din București. Cauza ? 
Cu citeva zile înainte, 1. L, 
împreună cu un sudor de la 
balastiera din preajma comu
nei (Paul Pătulea), confecționa
se o butelie de aragaz. Folo
sind-o, aceasta a explodat. Dacă 
azi se mai află in viață, aceas
ta se datorește numai interven
ției prompte a vecinilor și a 
cadrelor medicale.

Critica pe care secretarul general al partidului a făcut-o anomaliilor existente in repartizarea și administrarea fondului locativ, cu prilejul conferințelor de partid ale organizației județene Iași și a municipiului București, a stirnit un puternic ecou in rindul opiniei publice.Subliniind că SUBÎNCHIRIEREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT ESTE NECESARA, ACEASTA CONTRIBUIND LA SOLUȚIONAREA UNOR SITUAȚII CARE PE MOMENT NU-ȘI POT GĂSI ALTA REZOLVARE (această problemă este de altfel reglementată prin acte normative legale), CITITORII CONDAMNA PRACTICA SPECULĂRII LOCUINȚELOR, care aduce atingere nu numai intereselor personale ale unuia sau altuia, ci intereselor generale ale întregii colectivități.Referindu-se la cazuri concrete sau la cele aduse la cunoștința opiniei publice în paginile ziarului nostru, cititorii cer organelor în imediate pentru eradicarea acestor
„Privitor la articolul apărut în Scînteia" din 6 februarie 1973 privind specula de locuințe personale, vă sîntem recunoscători pentru semnalarea cazului salariatului nostru Ion Nanu, semnalare ce evidențiază o comportare străină de principiile eticii și echității socialiste. Chiar dacă o asemenea comportare nu caracterizează ansamblul sala- riaților noștri, considerăm că semnalarea dumneavoastră constituie o binevenită atragere de atenție și, implicit, un ajutor prețios pentru continua muncă de educare a tuturor salariaților.în acest sens, vă informăm că se vor lua măsuri de sancționare a lui Ion Nanu, pe linie de conducere, pînă la 20 februarie a.c. Concomitent, biroul organizației de bază a analizat cu toată fermitatea această situație și a hotărît să supună cazul adunării generale din luna februarie, spre dezbatere și sancționare. în același timp, biroul consiliului profesoral, biroul organizației de partid și comitetul sindicatului din institut au hotărît măsuri pentru intensificarea acțiunilor de educare a salariaților I.A.T.C., in spiritul respectării exigente a normelor de viață și de muncă, ale eticii și echității socialiste.Totodată, vă informăm că salariatul Ion Nanu n-a fost adus în institut prin transfer și nici n-a fost cunoscut în institut decit in momentul prezentării in fața comisiei de concurs, in luna septembrie 1972. El a fost angajat, cu îndeplinirea formelor legale, in funcția de minuitor de decoruri la studioul de teatru al I.A.T.C., pe data de. 2 octombrie 1972, în urma concursului și pe baza repartizării Oficiului de plasare a forțelor de muncă, sectorul 6. Menționăm că, în momentul angajării. Ion Nanu avea mutația definitivă pe buletinul de identitate pentru municipiul București, cu data de 22 septembrie 1972. De asemenea, vă informăm că institutul n-a întreprins nici un demers pentru urgentarea repartizării apartamentului în chestiune, conducerea fiind în totală necunoștință de cauză. In- formindu-ne asupra - problemei, am ajuns la concluzia că Ion Nanu a obținut apartamentul din fondul disponibil la sfîrșitul anului 1972, fără intervenția institutului". Semnează biroul consiliului profesoral :

col foarte oportun. Faptul că muncesc și trăiesc in mijlocul muncitorilor mi-a oferit ocazia sâ-mi dau seama că oamenii muncii condamnă aceste practici folosite de unii hrăpăreți și cer să fie curmate cit mai urgent.Ca secretar al comitetului de partid din șantier, am consultat părerea unor comuniști de la punctele de lucru, iar ca deputat în Marea Adunare Națională am discutat și cu unii locuitori din circumscripție, de la care am desprins aprecierea că articolul e binevenit, că el se înscrie în lumina sarcinilor trasate de tovarășul secretar general al partidului, Nicolae Ceaușescu, cu privire Ia mai buna folosire a spațiului de locuit. De asemenea, s-a mai des-

tare să se tacă pe teren, nu din birou, la fiecare locuință, de către o comisie formată din cei mai destoinici muncitori, făcînd parte și de- putați ;2. Repartizarea, cit și schimbarea spațiului de locuit să fie. de asemenea, supuse unui control riguros, de comisia arătată mai sus.De la ing. ION ANTONESCU, din București, am primit o amplă scrisoare din care spicuim : „Propun o acțiune amplă și energică pentru depistarea și pedepsirea acestor indivizi, conform legii speculei".Aceeași dorință de aplicare mai fermă a legilor și-au exprimat-o majoritatea cititorilor care ne-au scris. Iată, de pildă, opinia lui FL. GARDIN, din Rm. Vîlcea : „Sînt sa-

tvtțț speculei 
cu locuințe!9Opinia publică, oglindită în scrisorile sosite la redacție, reacționează prompt și combativ

urmărim articolele publicate în „Scînteia" și iii oare sint dezbătute și criticate o serie de fenomene negative, care, din păoate, iși mai găsesc loc în societatea noastră, pro- vocînd nemulțumiri oamenilor muncii, tocmai pentru că asemenea stări de lucruri sint în totală contradicție cu politica profund umană a partidului nostru, al cărui țel principal este îmbunătățirea continuă a condițiilor. de viață ale celor ce muncesc.într-un articol apărut săptămîna trecută se critica faptul că o serie de 1 cetățeni speculează' locuințele proprietate de stat, că s-a ajuns la situația cind uniiț indivizi dispun nejustificat de spații locative cu mult peste nevoile lor. in timp ce mai sint oameni al muncii care locuiesc în condiții grele. Ne așteptam ca în articol să se dezvăluie adevărații răspunzători pentru crearea acestei inechități sociale, pentru denaturarea esenței poțliticii partidului nostru în această privință. Noi, muncitorii, cit și ceilalți oameni ai muncii nu sintem mulțumiți doar cu o dezvăluire parțială a aspectelor negative .de încălcare gravă a principiilor echității socialiste, a legalității statului nostru. Cerem lucrătorilor din presă mai multă fermitate și consecvență în dezvăluirea cauzelor ce favorizează încălcarea flagrantă a legalității și echității socialiste".

că mai persistă multe neajunsuri. Chiar în problema pe caro o dezbatem în articolul de față — exceptînd reacția promptă și principială a I.A.T.C. — nici o altă întreprindere sau consiliu popular din Capitală n-au luat încă vreo atitudine față de cazurile semnalate.Condamnind specula cu locuințe proprietate de stat, MARIA VASILESCU, din București, str. Floarea roșie ,nr. 7, sugerează următoarele măsuri : „Să se treacă neîntârziat la un control pentru depistarea celor ce ocupă locuințe ce depășesc cu mult nevoile lor ; să se verifice cu multă seriozitate modul cum se repartizează locuințele prin întreprinderi și instituții ; să nu se mai a- probe schimburi de locuințe care o- colesc legea".Propuneri asemănătoare conțin și scrisorile primite de la Ștefan Pa- nait, din orașul Roman, Nicolac Ro- dean, mecanic la Casa de copii școlari nr. 4 din București, D. Năstase, din comuna Aninoasa, județul Argeș, Ion V. Costea, din Cimpulung Moldovenesc, Alex. Lungu din Botoșani, loan Godaru din Hunedoara, Viorel Muntean din Mediaș, ca și cele trimise de mulți alți cititori, cărora le cerem scuze că, din cauza spațiului redus de care dispunem, nu le putem publica.

r

Consiliului popular al municipiului București. Am citit cu deosebită atenție articolul apărut în „Scînteia", în legătură cu vizita făcută unor chiriași care subînchiriază locuința cu suprapreț, adică peste tarifele prevăzute de lege în asemenea situații. Consider acest arti-
prins necesitatea luării unor măsuri foarte urgente, pe această linie, care să ducă la o mai bună repartizare și gospodărire a fondului locativ, la eliminarea oricăror practici speculative. Din aceste discuții au reieșit două propuneri :1. Inventarierea spațiilor exceden-

Rector prof. univ. EUGENIA POPOVICI ; secretar al biroului organizației de partid, lector univ. MIHAI VASILIU ; prorector, prof. univ. dr. ION TO- BOȘARU ; decan, conf. univ. PETRE VASILESCU ; președintele comitetului sindical, lector univ. GH. CEAUȘU

— Să căutăm un alt subchiriașcâ 
ăsta nu ne mai poate susține...

Desen de Eugen TARU

dată, iar a fugit, colo, pe uliță, dar cei erau iuți de picior, din l-au ajuns, din nou l-au pisat. O femeie care i-a sărit în ajutor, a incasat-o și ea. Ene Pastia a scăpat doar reușind să se refugieze în- tr-o curte.Bufetul și-a închis ușile, oamenii s-au risipit temători pe la casele lor. A doua zi comuna vuia de cele întâmplate. Postul de miliție a inceput chestionările.Destoinice vreo săptămi- nă-două, cercetările au stagnat curind. Vinovăția celor trei brute era pe deplin dovedită, legătura dintre atacul lor și vigilența paznicului — de asemenea. Poate pentru că probele erau prea limpezi, nu li s-a mai dat nici un curs, între tâmp, Ene Pastia, cu fața desfigurată, apărea în comună, purtând pe obrajii umflați și vineți pecetea arbitrariului1 și a neglijenței triumfătoare.Zilele treceau, nimic permitea să apropierea dimpotrivă. Doar rile de ură răbdare in mei și ale agresorilor. Din cind in cind, la urechile persoanei maltratate ajungeau amenințări din partea lui M.P. : „Nu mă las nu îi iau capul 1“ exemplu învinsese, trecerea fără rost a luni de zile, Ene Pas- ajuns la o singură

nu se întrevadă dreptății. Ba, picătu- se adunau cu cugetele victi-
pină RăulCu două tia a . concluzie: dreptate la Smir- dan înseamnă bită. Și, in a 62-a zi, a sărit el la bătaie. S-a incăierat cu Marin Pa- tache. Paznicul s-a ales cu citeva înțepături de cuțit, inclusiv în regiunea toracică, iar fostul agresor tot cu înțepături, dar și cu... un deget fracturat. Neașteptată leziune ! Poate s-a apărat de bățul cu care era lovit... Poate s-a rănit în cădere, fiind și foarte beat... Cine știe ?Răzbunarea paznicului este reprobabilă. Chiar ignorată fiindu-i dreptatea, trebuia să și-o caute pină

Ieri am primit la 
redacție un telefon :

— Sint arh. Violeta Mor’ariu, proprie
tara garsonierei din 
str. Boteanu 3 A, des
pre care pomeniți in 
articolul „Surplusul de spațiu locativ și suprasurplusul de bani nemunciți". Vreau să 
vă mulțumesc pen
tru că ați dezlegat un 

' mister...
— Mister 1 Despre

ce e vorba 1
— Numele chiria-

șului meu.
— Cum, nu știați

cine vă este chi-
riaș TI

— Habar n-aveam.
Acum cinci ani și ju-
mătate, cind garso-
niera a devenit libe-
ră, am făcut 0 cere-
re la spațiul locativ

al sectorului nr. 1 
pentru ca acolo să lo
cuiască o rudă a mea. 
Șeful spațiului mi-a 
spus că, deși eu sint 
proprietara, garso-

AGRIPINO?
niera a fost atribuită unei persoane foarte importante, al 
cărei nume — mi-a 
zis — nu mi-l poate 
dezvălui. M-a asigurat 

primi

chiria prin mandat 
poștal; totodată, mi-a 
dat de înțeles că nu e 
cazul să insist. Așa că 
înțelegeți mirarea mea 
cind am' citit 
și am 
misterioasa 
importantă și 
„treburi" se

— Vreți să 
că persoana 
tantă. 
mister, este...

— Ați ghicit : gripina Călineaț.ă. 
Poate știți și unde o 
pot găsi, pentru că de cinci ani și jumătate n-am primit nici un bănuț de la chiriașa mea, cu toate 
că eu plătesc impo
zit pentru această lo
cuință...

Pe unde umbli, A- 
gripino ? Te așteaptă 
nota de plată.

ziarul 
aflat cine e 

persoană 
cu ce 
ocupă ! 
spuneți 
impor- 

invăluită

lariați plătiți pentru a aplica legea, iar dacă nu vor s-o aplice, în spiritul dreptății, se fac complici cu cei ce-o încalcă. Să le amintim că legea e una pentru toată lumea. Este și sarcina noastră, a tuturor, să stîr- pim abuzurile și nedreptățile".Sîntem pe deplin de acord cu dumneavoastră. Se cere mai multă fermitate din partea celor răspunzători de aplicarea legii. Pentru închirierea cu suprapreț, chiar Legea nr. 10/1968 prevede pedepse de la amendă pînă la un an închisoare. Dar așa cum nici dumneavoastră nu cunoașteți, nici noi n-avem cunoștință ca această prevedere să se fi aplicat prea des în practică. Reținem, de asemenea, ideea prețioasă că, in aplicarea cu rigurozitate a legii, alături de forurile competente, trebuie să participe toți cetățenii.Tovarășul GHEORGHE ROTESCU, maistru Iă uzina „Grivița roșie", ne scrie : „în numele unui colectiv numeros de muncitori și tehnicieni de la secția sculărie, vă scriu pentru a vă face cunoscut interesul cu care

Avețf dreptate, stimate tovarășe Rotescu ! Este adevărat că uneori, noi, gazetarii, nu ducem lucrurile pînă la capăt. De a- ceea, observația dumneavoastră o luăm drept o critică, un îndemn pe care ne vom strădui să-1 urmăm, întrucît opinia dumneavoastră nu exprimă doar o dorință personală, ci este și o sarcină pe care conducerea partidului a pus-o, totdeauna, in fața presei. Dar din observația dumneavoastră se mai desprinde și un alt aspect pe care-I supunem atenției dumneavoastră, cît și a tuturor cititorilor noștri : în mod logic revine ca o datorie nu numai de conștiință. ci și ca o obligație legală a întreprinderilor și instituțiilor vizate, direct sau indirect, analizeze aceste cazuri, să măsurile ce se imnun și să informeze opinia publică despre acțiunile întreprinse pentru în- d-eptares situației criticate. Or, și Ia acest capitol trebuie spus

Totodată, aducem la cunoștința cititorilor noștri că am primit numeroase scrisori în care, o dată cu condamnarea răspicată a speculei cu locuințe, ne sînt semnalate cazuri concrete de flagrantă încălcare a legii. Ii asigurăm că „Scînteia" va urmări îndeaproape modul cum vor fi soluționate aceste sesizări.

a
locativ la prețuri de speculă ați

2. Ce măsuri imediate intenționează să ia 
consiliului popular pentru a pune capăt acestor practici 
puneri pentru îmbunătățirea sistemului de control și de 
a legii, în acest domeniu, aveți de făcut ?

Răspunsurile primite vor fi aduse la cunoștința opin iei publice.

Ori de cite ori găsesc echipele de control obștesc la unitățile pe care le conduc (Spitalul Brîncovenesc are în subordine și 3 policlinici și 34 de circumscripții medicale), prezența lor pentru noi un ajutor fectiv. Ochiul lor aspecte

la capăt. Dar să vedem totuși ce soluții ii rezervau organele competente din comună și de la Galați.Cercetările miliției ne- fiind fructificate, Ene Pastia s-a adresat instanței, via — comisia de judecată. S-au format două dosare, unul pentru primul atac, de la 25 aprilie, celălalt, pentru rănile suferite la a doua bătaie, de la data de 26 iunie. Amindouă au fost înregistrate la instanță in ziua de 20 august 1971, amindouă au rămas pe rol pînă în primăvara luj viitor. Vor fitocmai anu- a-

deși toată lumea cunoștea de existența în arenă a trei echipaje penale. La data de '28 februarie 1972 dosarul cel mai important, mărul întregii discordii, cel privind atacarea paznicului, a fost scos de pe rol și trimis procuraturii să se facă cercetări pentru ultraj. Adică... ce se mai făcuse o dată. Au fost reluate vechile probatorii existente la dosar și, după cinci luni, cauza a fost retrimisă, practic în aceeași stare, judecătoriei. Procuratura locală Galați s-a pronunțat negativ asupra infracțiunii de ultraj. S-a

Rentează să fii paznic

junse din urmă de un al treilea dosar. Cel format pe baza reclamației lui... Marin Patache. Pentru el dosarul s-a format de către organele de urmărire penală. Buclucașul de deget rupt s-a dovedit Ia scoaterea gipsului nereparat, motiv pentru care un medic legist mai mare în grad s-a pronunțat că e vorba de o invaliditate 5 la sută. Știa dînsul probabil că Marin P„ la ferma Miloș unde e angajat, o face pe pianistul, altminteri n-am înțelege cum s-a grăbit să folosească termenii, mai înainte de a stabili care e cauza imobilizării degetului : lovitura primită sau greșita tratare ortopedică ?Intrate în competiție, firesc ar fi fost ca cele trei dosare sau cel puțin două din ele să fiș. conexate. Judecătorii ar fi putut avea o imagine mai fidelă a faptelor. Dar cauzele și-au continuat independent cursa,

conchis că paznicul nu s-a aflat in exercițiul îndatoririlor de serviciu, prin ■ inițiativa de a suspecta transportul, nocturn. Au fost preluate astfel năstrușnicile susțineri din adresa postului de miliție din Smirdan, la care ne-am mai referit. Pe acea hirtie, semnată de șeful de post, plutonierul Antonie Mușat, s-a acreditat nu numai ideea că turele particulare cu camioanele statului, fie ele și goale, sint licite, ci și că, sesizind miliția în ziua următoare despre transportul suspect, E.P.... și-a depășit îndatoririle de serviciu 1 1 1începi să te gîndești la ciomagul pe care a pus mina Ene Pastia după 62 de zile. Dosarele încăierării din ziua a șaizeci și doua și-au urmat mult mai precipitat cursul. Nici n-ajunsese bine la procuratură cauza cea scoasă de pe rol și celelalte două iși aflau sentințele ;

în zile diferite, bineînțeles, altfel s-ar fi observat că de fapt privesc fapte conexe. Care a fost dreptatea ? Cum s-a „rupt legea" ? Marin Patache a fost condamnat la 500 de lei amendă pentru rănile de cuțit provocate paznicului, iar paznicul la... Da, da ! Paznicul Ene Pastia, tată a trei copii, a condamnat la... DOI DE ÎNCHISOARE.Am anunțat încă din titluri : aceste soluții se încadrează în lege. Dar le lipsește ceva fundamental : înțelegerea socială. Numai așa se putea ajunge la situația, de un ridicol exasperant, că, după luni de tergiversare, cind a venit rindul să fie judecați, totuși, cei trei indivizi care declanșaseră ostilitățile, inculpați! erau liberi, iar partea vătămată se afla in boxă. (începuse executarea pedepsei). Tot încadrat in lege, dar tot fără acel „ceva esențial", dușmanii ordinii au primit pedepse în jur de jumătatea celei aplicate a- părătorului ordinii, pedepse tardive, intrate in beneficiul ultimului decret de grațiere. Deci, după multa vorbărie și «criptologie ce s-a făcut, doi dintre vinovați au a- juns să scape fără să facă o zi de pușcărie.Ne scrie plin de amărăciune fratele paznicului : „Tovarăși, sîntem oameni de țară, nu cunoaștem legea așa cum o cunoaște domnul procuror M.T., pe articole, pe litere, nu știm dacă e a- devărat sau nu ceea ce dînsul spune in ordonanță, însă știm că nu numai paznicul, ci orice om al societății socialiste, așa cum spunea tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu, are datoria să vegheze in apărarea avutului obștesc ca o înaltă îndatorire cetățenească".Oricît de corecte ar apărea rezolvările juridice ale cazului, prin cite conferințe vor mai putea oare judecătorii. procurorii și milițianul să mai convingă pe țăranii din Smirdan că, totuși, e mai riscant să fii hoț decit paznic 1

constituie e- atent , sesizează aspecte care nouă, celor obișnuițî cu ele. ne scapă. Munca lor ar fi însă mai plină de conținut dacă medicii repartizați pe lingă fiecare echipă ar participa cu regularitate la ele. Absența medicilor în cadrul e- chipelor explică de ce o serie de procese-verbale prezintă mențiuni aproape în exclusivitate de gospodărire și nu de natură igienico-sanitară.Despre importanța prezenței medicului în echi-

pă m-am convins și personal, în calitate de controlor obștesc. Verificind Spitalul P.T.T., ca om de specialitate, am putut depista, de exemplu, serioase deficiențe la camera de gardă a spitalului privind instrumentele medicale. deficiente care ar fi scăpat celor neavizați. Consider de aceea că este de datoria tuturor medicilor care fac parte din echipele de control obștesc sau sînt repartizați pe lingă ele să dea sprijin eficient să le însoțească pe pentru că numai munca echipelor căpăta un conținut substanțial.
un acestora, teren, astfel poate mai

stare nu diferă aproape cu nimic față de bufetul din gară. Iată de ce. în numele echipei de control obștesc de la C.F.R. Alba Iulia. înscriu in „Registrul public al controlului obștesc" următoarea propunere : toate bufetele din gări și au-

rii — dar nu numai pe hirtie, ci și în galantar — din care să aibă ce a- lege copilul sau bătrînul, precum și bolnavul care ține regim.
Nicolae BAȘNALJ 
medic, dispensarul 
C.F.R. Alba Iulia 'N.R. Cititorii cunosc . _ _ . ________bufetelor gării și autogării din Alba Iulia poate fi întâlnită și în numeroase alte părți. Ceea ce înseamnă că acest fenomen general trebuie ■ luat în discuție nu numai de către întreprinderile de alimentație publică, ci și de consiliile populare din fiecare oraș. Oricum, ziarul nostru va mai reveni asupra acestei probleme de larg interes.

Echipa de control obștesc al cărei responsabil sint controlează unități alimentare din zona gării feroviare a municipiului Alba Iulia. Iată citeva fapte semnalate : la bufetul din gara C.F.R., ț 80 la sută din volumul vîn- zărilor îl reprezintă băuturile alcoolice ; călătorul nu găsește aici un sortiment variat de mîncăruri și-gustări; localul are aspectul unei „bombe" etc. Aceste constatări le-am făcut aproape la fiecare control, dar fără folos : e drept, timp de 2—3 zile după vizitele

noastre situația se ameliorează, dar apoi revine la „normal". în plus, cererile de comandă pentru aprovizionare, întocmite de către responsabilul unității, nu sânt onorate integral. Toate a- ceste fapte demonstrează că atât lucrătorii unității, cît și 'conducerea O.C.L. Alimentara Alba Iulia, care o coordonează, au o concepție depășită despre ce trebuie să fie u- nitățilepublică din gări. încă o dovadă : de cîteva luni, în apropierea gării a fost inaugurată o autogară ;
de alimentație

în -------------- ---------de controlori obștești întâlnim și lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Cind faptele depășesc o ■ anumită gravitște, avem datoria să solicităm — așa cum prevede Legea nr. 6/1972 — intervenția organelor de stat competente : inspecția comercială sau miliția. Pot a- precia că, de regulă, colaborarea noastră cu organele respective este bună, dar uneori se întâmplă și invers. Iată un exemplu care, chiar dacă nu este atât de recent, demonstrează cele afirmate mai sus.La restaurantul „Grădinița" din Capitală e- chipa noastră de control obștesc a depistat, cu o- cazia unei verificări, că o însemnată cantitate de băutură era diluată. Nea- vind posibilitatea să luăm probe, am solicitat intervenția miliției. Cei milițieni sosiți la fața locului — motivînd că au sigiliul la ei —

promis că vor face totuși cercetările necesare pentru a afla vinovatul. Ce cercetări au făcut ? La rugămintea șefului unității au acceptat ca respectiva cantitate de băutură să fie aruncată la canal (?!).Consider că. pnintr-o vigilență sporită din partea organelor de stat sesizate de noi, putea fl prevenită frauda descoperită mai tirziu de a- proape 1 milion lei. în general vorbind, ar trebui ca organele dc stat să acorde — în conformitate cu prevederile Legii nr. 6/1972 — o mai mare atenție sesizărilor echipelor obștești, să le ajute in munca lor de prevenire a pagubelor din »• vutul obștesc.
doinu au

Lucian BLAJ 
tehnician la Direcția 
de telecomunicații 
a municipiului 
București

în continuare, prezentăm cîteva spicuiri din scrisorile primite la redacție :

• Și de nota 10, și de nota 4. »Comi- tetele sindicale de la uzinele „Electromagnetica" și „Vulcan", de la U.C.R., F.U.M.P., fabrica de nasturi, fabrica de ventilatoare ș.a. se preocupă cu multă răspundere de mobilizarea echipelor de control obștesc constituite în cadrul acestor întreprinderi. Altele însă o fac cu superficialitate, din care cauză echipele de control n-au efectuat pînă acum nici măcar jumătate din verificările minime prevăzute de lege. Exemple : cooperativa „Tehnometalica", I.C.R.A.L. Cotroceni. Consiliul popular al sectorului 6, I.M.N.R. (GH. CEACU, membru in comisia de control obștesc din cadrul Consiliului F.U.S. al sectorului 6).
® Ce-a urmat după control ? "Apreciez receptivitatea conducerii administrative de la căminul de bătrini din strada Floarea roșie — Militari care, la propunerea echipei noastre de control obștesc, a schimbat personalul administrativ necorespunzător și a angajat în plus o infirmieră necesară pentru Îmbunătățirea asistenței sanitare de aci. A- ceeași apreciere pozitivă o fac și la adresa Consiliului popular al sectorului 7 care — la propunerea noastră — a organizat o anexă a cantinei de ajutor popular nr. 12 pentru bătrînii din zona Militari —

Roșu — Chiajna" (MARIA BĂNUȚĂ, gospodină din Capitală).
® Optică... personală. ..Directorul Spitalului de bătrini din sectorul 1 — la un control efectuat la această unitate — in loc să ia păsuri de eliminare a lipsurilor semnalate, a Început să ancheteze comportamentul membrilor echipei de control obștesc, chipurile pentru că nu s-au comportat așa cum dorea dinsul (ii). în schimb, șeful unității din bd. Ilie Pintilie a întreprinderii de panificație Herăstrău a refuzat inițial șă semneze procesul verbal întocmit de echipă, neconvenindu-i ce constatări cuprindea (!!!). (V. VINTILESCU, responsabil cu probleme de control obștesc din cadrul Consiliului F.U.S. al sectorului 1 — București).
© 0 sugestie privind... condicile de 

SUgeStii ! moil firesc> condicile de sugestii și reclamații ar trebui să fie la indemlna clienților. La magazinul cu autoservire din apropierea fabricii noastre însă, condica stă... in biroul responsabilului. Și nu numai aici. Propun tuturor conducătorilor de unități de servire publică să revadă unde au fixat locul condicii" (DUMITRU IONESCU. tehnician la întreprinderea „Țesătura" — Iași)*.

X



SCÎNTE1A -—duminică 18 februarie 1973 PAGINA 3

„Ne reafirmăm hotărirea 
de a realiza cincinalul 

înainte de termen"
Telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

Uzina de mașini agricole 
„Semănătoarea"La uzina de mașini agricole „Semănătoarea* din București a avut loc recent adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii din întreprindere, care a analizat cu înalt simț de răspundere activitatea economică desfășurată pe 1972 și sarcinile pe acest an. Cu acest prilej a fost adresată o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Consiliului de Stat, în care se spune : A- plicînd în practică hotărîrile de partid, indicațiile și recomandările dumneavoastră prețioase, mult stimate tovarășe secretar general, colectivul nostru a obținut rezultate bune în îndeplinirea sarcinilor de plan, rezultate care constituie o chezășie pentru realizarea cincinalului în 4 ani și 6 luni, așa cum ne-am angajat în calitate de coautori ai chemării conferinței extraordinare a organizației municipale de partid.Anallzînd, in spiritul exigențelor Conferinței Naționale a partidului, sarcinile planului pe anul 1973, adunarea reprezentanților oamenilor din uzina noastră se angajează să realizeze suplimentar, față de prevederile planului maximal : o producție globală în valoare de 31 milioane lei ; o producție-marfă in valoare de 28 milioane lei ; o producție suplimentară la export în valoare de 6 milioane lei valută ; o economie de metal de 400 tone ; o economie de material lemnos de 1200 mc. Vom lua toate măsurile necesare ce revin colectivului uzinei noastre pentru aducerea la îndeplinire a indicațiilor date, de a realiza în acest an 

3 000 combine „Gloria C-12“.Vă asigurăm, scumpe și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — se spune în Încheiere — că, urmînd exemplul dumneavoastră personal, ne vom consacra toate forțele pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin din marele program de dezvoltare economică și socială a patriei.
MM de cercetări pentru 

mecanizarea agriculturiiDe asemenea, adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii din Institutul de cercetări pentru mecanizarea agriculturii, care a analizat rezultatele obținute în anul 1972 și prevederile planului de cercetare pe anul 1973, a adresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, îs care se spune : Ne angajăm ră

depunem toate eforturile pentru a realiza în patru ani sarcinile ce ne revin în actualul cincinal din planul de asimilare a unor noi mașini agricole. Vom realiza studii și cercetări pentru introducerea în producție a unor mașini de mare capacitate, cu o mare eficiență economică în producția agricolă, pentru lucrările solului, recoltare și transportul produselor. Ne angajăm, de asemenea, să completăm sistemele de mașini și să perfecționăm continuu tehnologiile de mecanizare a lucrărilor pe culturi și ramuri, în special in legumicul- tură, viticultură și zootehnie, atît pe terenurile de șes, cît și în pante.Sîntem profund recunoscători conducerii de partid și de stat și dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru prețioasele indicații date în diversele ooazii pentru dezvoltarea mecanizării agriculturii și orientarea cercetărilor spre realizarea sarcinilor prioritare ale agriculturii. Vă asigurăm că pentru colectivul nostru de muncă este o datorie de onoare de a acționa cu dăruire și pasiune pentru realizarea a- cestor îndrumări, în vederea transpunerii în viață a sarcinilor stabilite de Conferința Națională a P.C.R., pentru realizarea pînă în anul 1980 a mecanizării complexe a agriculturii noastre.
Lucrătorii A agricdîora 

Mior Mi, Olt si MeMiotiMembrii cooperatori, mecanizatorii, specialiștii din unitățile agricole cooperatiste și de stat și- din cercetare, din județele Dolj, Olt și Mehedinți, participant! la consfătuirea de lucru care a avut loc la Craiova, in probleme privind rezultatele obținute în anul 1972 la culturile de porumb și floarea-soarelui au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu.însuflețiți de înflăcăratele chemări ale întreprinderii agricole de stat Ograda, din județul Ialomița, și cooperativei agricole de producție din comuna Stoică- nești, județul Olt, ne angajăm să nu precupețim nici un efort, să punem în valoare întreaga forță și capacitate de muncă, să aplicăm cu cea mai mare exigență tehnologiile la aceste două culturi, astfel încît toate unitățile agricole de pe aceste meleaguri să a- jungă la nivelul celor fruntașe.Vă asigurăm, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu. că toți lucrătorii ogoarelor Olteniei își vor dovedi faima de oameni harnici și că producțiile la cele două culturi — porumb și floarea-soarelui — stabilite pentru anul 1975, vor fi realizate pe mari suprafețe încă în acest an.

Combinatul, siderurgic de la Galați este principalul realizator al celor 8 milioane tone de 
oțel ce vor fi livrate economiei naționale în acest an de industria siderurgică. La sfirșitul ac
tualului cincinal, combinatul gălățean va livra 47 la sută din producția de oțel a țării și peste 
90 la sută din producția de laminate plate. Recent, aici a intrat în probe tehnologice ba
teria nr. 1 de la uzina cocso-chimică și au început lucrările la cel de-al IV-lea furnal de 

1 700 metri cubi. în imagine : un aspect al laminorului de benzi la rece

LA BUZĂU O mare uzină
de utilaj chimic

Una din cele mai vechi întreprinderi ale municipiului Buzău — uzina mecanică — este supusă acum unor mari transformări înnoitoare. Este vorba de reprofilarea producției acestei uzine, care va trece în scurt timp la fabricarea de utilaj chimic. După cum am aflat de la tovarășul inginer P. Hoisan, directorul uzinei, în curînd, primele produse destinate industriei chimice vor intra în flux tehnologic. începutul fabricației se va faoe cu rezervoare pentru propan, după care vor fi asimilate și

alte produse de mare complexitate tehnică. Paralel cu utilajele chimice, uzina buzoiană va continua să producă echipamente de frînă, activitate care se va dezvolta prin asimilarea de noi. repere, solicitate în construcția mijloacelor de transport.Pînă în prezent, uzina mecanică producea în exclusivitate aparate de cale ferată, precum și echipamente pentru stins, incendii. Pe viiitor. prin reprofilarea uzinei, aceste produse nu vor părăsi, totuși, perimetrul Buzăului, fiind

preluate de atelierele C.F.R. și întreprinderile Industriei locale.Colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri ai uzinei buzoiene, puternic sudat în decursul anilor, și-a cîștigat o bogată experiență în prelucrările mecanice și în organizarea tehnologiilor de fabricație, astfel că trecerea la producția de utilaj chimic întrunește toate condițiile realizării unor produse de înaltă calitate.
Mthai BĂZU
corespondentul „Scînteii'

TREI LUNI DUPĂ PLENARA C. C. AL P. C. R. DIN NOIEMBRIE 1972

CONTRASTE
0 dandana

o cafenearara mei

înlăture —
ori trist

Neamț, altele.

Și apucatu-s-au meșteri mari, calfe și zidari, constructorii de la șantierul 3 al trustului de construcții industriale din municipiul Gheorghe Gheor- ghiu-Dej să dureze, la Bacău, o fabrică de vane. Dar nu au ieșit bine pe poarta noii întreprinderi că o parte din lucrări au șl început să se dărîme. Un perete de la hala turnătoriei mai stă în picioare numai datorită proptelelor. După nici un an, conducta de alimenta- ' re cu apă a trebuit să fie înlocuită. Și aceas- ,ta pentru că, la traversarea căilor de acces, tuburile „premo" nu au fost protejate cu planșee de beton. Firește, alte materiale. alți bani. într-o stare asemănătoare se

află și grupul social- Pereții de la vestiare au și fost reparați pînă acum de două ori-. Cît privește baia, ea nu a apucat nici măcar să funcționeze, întrucît în timpul lucrărilor constructorii au astupat gura de scurgere. Acum, pentru a fi destupată est» nevoie să se spargă un planșeu din beton. Din nou muncă, cheltuieli în plus.Exista, pe vremuri, un cuplet celebra — „La Bacău, in.tr-o cafenea, s-a’ntîmplat o mare dandana". După cum se vede, constructorii de la șantierul 3 au dorit să-1 reactualizeze. Fără , cafenea. Dar cu pagube consistente și solide. Mai solide chiar decît zidurile respectivilor meșteri mari.
Cărămida...

din ochiul celuilalt„ Eroina" rubriciinoastre este o fabrică de cărămidă. Dar să v-o prezentăm.Denumirea : Fabrica de cărămidă Budești : valoarea devizului general : 17 272 000 lei ; capacitatea de producție : 15 000 000 bucăți cărămizi/an ; termen de punere în funcțiune : 31 XII 1971 ; proiectantul lucrării : Institutul de proiectări al județului Ilfov ; antreprenor general : Trustul de construcții Ilfov ; beneficiar : I.I.L. Oltenița.Aceasta, pe hîrtie. în realitate ? Fabrica a fost dată în folosință cu o întîrziere de aproape un an. Deci, dintr-o dată, economia n-a putut beneficia de cele 15 000 000 bucăți de cărămizi. Nici acum, insă după șapte luni de la punerea în funcțiune, fabrica nu lucrează la capacitatea proiectată, tn loc de 50 000 bucăți de cărămizi pe zi — produce numai... 5 000 ! Cauzele acestei situații ? Sînt multe, iar factorii amintiți — în toc să la

aruncă vina unul pa altul. După repetate analize, expertize și paraexpertize, aflăm că direcția de industrie locală a Consiliului popular al județului Ilfov intenționează să adopte o soluție deosebit de „originală" de redresare a fabricii : să compenseze pierderea de producție prin organizarea — la vară — a unor cuptoare in aer liber ! Dar, pînă una alta, fabrica lucrează cu o pierdere de 45 000 bucăți de cărămizi pe zi care — în echivalență — înseamnă circa 20 000 let Și tot pînă una alta, județul Ilfov solicită repartiții pentru cărămidă (șl a primit) din județele Prahova șiAdică, cum vine asta ? Pentru construcția fabricii s-au cerut investiții — și s-au acor- dat 17 milioane pentru ca acum cei chemați să asigure funcționarea îh bune condiții a respectivului obiectiv să arate fiecare... cărămida din ochiul celuilalt 7

MĂSURILE STABILITE?
————— La mcheta-sondaj a „Scinteii" răspund astăzi----------------

Ing. Radu MANOLIU,
secretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R.

Mircea GROZA,
secretar al comitetului de partid al Uzinei de vagoane din Arad

PREVEDERILE MAXIMALE ALE PLANULUI 
SE DEPĂȘESC!

Ritmurile pol fi sporite cu sprijinul departamentelor 
și centralelorîn perioada «are a trecut de la Plenara din noiembrie 1972 a C.C. al P.C.R. oamenii .muncii din județul Bacău, in frunte cu comuniștii, și-au mobilizat forțele și capacitatea creatoare pentru a traduce în viață măsurile adoptate cu acest prilej, indicațiile cuprinse în cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU la plenară. Acțiunile întreprinse au dus nu numai la încadrarea tuturor întreprinderilor în indicatorii maximali ai planului-, ci și la evidențierea unor noi resurse, care au permis asumarea unor importante angajamente în întrecerea socialistă. De exemplu, colectivul Grupului industrial de chimie din Borzești și-a propus să realizeze în acest an, peste sarcinile maximale, o producție industrială în valoare de 70 milioane lei, concretizată în 1 500 tone cauciuc sintetic, 500 tone polistiren și însemnate can- , tități de produse clorosodice. La Fabrica de șuruburi din Bacău, prin mai buna folosire a ma- șinilor-unelte, se va obține un plus de 2 500 tone organe de asamblare, iar la uzina metalurgică, prin organizarea superioară a muncii în turnătorie, se vor realiza suplimentar vane și utilaje pentru industria alimentară in valoare de 1 milion lei. Unele unități, cum ar fi fabrica de confecții și fabrica de postav „Proletarul", ambele din Bacău, s-au angajat să realizeze sarcinile actualului cincinal în numai 4 ani.Cert este că rezultatele obținute de la începutul anului și pînă în prezent demonstrează că economia județului nostru este pregătită să realizeze exemplar prevederile maximale ale planului de stat pe acest an. S-au livrat în plus 592 000 kWh energie electrică, 4107 tone benzine, v ____

1 095 tone motorină, 250 tone PVC, 182 tone cauciuc sintetic, 939 mc cherestea rășinoase, 7 000 mp țesături, mobilă în valoare de aproape 2 milioane lei.Urmărirea atentă a modului Jn care se realizează sarcinile de plan de către fiecare colectiv de întreprindere, intervenția promptă și operativă la toate nivelurile, ne dau garanția că ne vom achita cu cinste de sarcinile stabilite la Plenara din noiembrie a C.C. al partidului nostr-u. Trebuie să precizăm însă că avem nevoie și de sprijinul unor unități și al forurilor de resort din. afara județului Bacău. Bunăoară, am ridicat în cadrul lucrărilor plenarei cîteva probleme, din dorința sinceră de a stabili, împreună cu organele centrale, măsuri care să asigure rezolvarea lor. Unele dintre ele au fost soluționate prompt. Intre altele, era vorba de neasigurarea prin plan a unor utilaje pentru unitățile din județ ale Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei. Ca urmare a analizei întreprinse de conducerea ministerului la fața locului, a măsurilor luate, Trustului de foraj și extracție a țițeiului din Moi- nești i s-au repartizat la vreme, prin balanță, atît fondurile, cît și instalațiile și utilajele de foraj necesare realizării ritmice a planului. Acum, la această unitate, procesul de producție se desfășoară în condiții normale și planul „la zi“ a fost depășit cu . 1 000 tone de țiței. Și-a găsit rezolvare și problema asigurării, prin balanță, a produselor necesare acoperirii planului cu gaze de chimizare pentru Grupul industrial de petrochimie Borzești. Cu sprijinul Ministerului Industriei Chimice, grupul a reușit să-și

asigure cantitățile de gaze de care are nevoie și să-și realizeze ritmic planul.Totuși, unele din deficiențele semnalate de noi nu au fost încă soluționate — în special cele legate de asigurarea bazei de materii prime a unităților din industria alimentară. în luna ianuarie întreprinderea de industrializare a cărnii, bunăoară, nu și-a realizat sarcina de plan cu peste 9 milioane lei. în aceeași ordine de idei, aș mai adăuga că nu se asigură respectarea contractelor economice de către unele centrale industriale, care sint și coordonatoare de balanță. In primul trimestru, de pildă, grupul din Borzești trebuia să primească, de la Combinatul chimic din Rîmnicu-Vîlcea, o cantitate de 200 tone clor, dar pînă acum aceasta nu a sosit încă. O altă problemă. Deși am intervenit, de nenumărate ori, la organele centrale, mai întîm- pinăm unele greutăți în acoperirea cu comenzi a sarcinilor pentru export. Sîntem la jumătatea primului trimestru și nu s-a contractat, în întregime, de către Centrala de piele și încălțăminte București, desfacerea producției fabricii de încălțăminte „Partizanul" din Bacău și nici de către Centrala sării — pentru producția Salinei Tg. Ocna.Prin soluționarea acestor probleme, evident, oamenii muncii din întreprinderile județului au posibilitatea să-și concentreze și mai mult eforturile pentru transpunerea în viață a hotări- rilor Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, convinși fiind că, în acest fel, contribuie la îndeplinirea înainte de termen a prevederilor actualului cincinal.

PROGRAMUL ÎNTREPRINDERII
VA FI REAUZAT PUNCT CU PUNCT 

Solicităm fonizorilor mai mull aspect 
pentru obligațiile asumateCa participant la lucrările Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie anul trecut, anț apreciat, în mod deosebit, clarviziunea, realismul, cu care au fost jalonate sarcinile ce revin colectivelor de întreprinderi. Conștient fiind de importanța transpunerii acestora neîntîrziat tn viață, de faptul că asemenea sarcini sînt pe deplin realizabile, comitetul de partid pe uzină, organizațiile de bază din secții și din celelalte sectoare de activitate au analizat imediat și temeinic posibilitățile existente și au stabilit măsuri concrete de acțiune în vederea sporirii eficienței muncii noastre, situării ei la nivelul exigențelor stabilite de plenară. In urma acestor dezbateri, la care au luat parte un număr mare de salariați al uzinei, am ajuns la concluzia că dispunem de condiții propice ca sarcinile de plan pe anul 1973, cînd. bunăoară, numai la indicatorul vagoane echivalente se prevede, față de anul trecut, un spor de peste 730 vagoane, să fie îndeplinite la parametrii maximali. Paralel cu aceasta, în centrul preocupărilor noastre s-au situat, potrivit indicațiilor date de plenară, diversificarea continuă a producției, îmbunătățirea calității acesteia, astfel incit ele să devină din ce în ce mai competitive pe piața mondială. Tocmai de aceea, pentru anul în curs ne-am propus să realizăm 22 de noi tipuri de vagoane, multe dintre acestea, fiind destinate exportului.

— Practic, pină in prezent, ce 
rezultate a obținut colectivul 
uzinei ?— încă din luna ianuarie am asimilat și introdus în fabrica

ție 3 noi tipuri de vagoane. A- cest lucru a fost posibil, în primul rind, datorită eforturilor depuse de cadrele din compartimentele tehnice și de proiectare, în vederea încărcării mai bune a suprafețelor de producție, a utilajelor, iar în al doilea rând, printr-o utilizare mai rațională a forței de muncă din secții, în scopul realizării prototipurilor și al introducerii în producția de serie a noilor tipuri de vagoane. Totodată, trebuie spus că, pentru a ne încadra în sarcina de creștere a productivității muncii, acest factor principal pe seama căruia urmează să se obțină însemnate sporuri de producție, se impunea cu stringență îmbunătățirea gradului de echipare a fabricației cu S.D.V.-uri. In această direcție s-a luat ho- tărîrea de a spori capacitatea secției de -sculărie.
— In ce domenii de activi

tate considerați că ar trebui să 
se .acționeze in continuare cu 
mai multă fermitate ?— Este cunoscut că ritmicitatea producției depinde, în mare măsură, de modul în care decurg cooperarea între întreprinderi, aprovizionarea telini- co-materială in general. Sînt probleme asupra cărora la plenara din anul trecut s-a insistat foarte mult. Or. in cadrul Ministerului Industriei Constructoare de Mașini Grele se resimte și in prezent lipsa unul sistem de coordonare operativă a unităților, pe baza căruia să se asigure cooperările, fapt ce a dus la neechilibrarea balanței lg piesele de oțel turnat.

— Care sint consecințele a- 
cestor deficiențe asupra înde
plinirii sarcinilor de plan ?— Din această cauză nu au

fost realizate 50 de basculante de 40 mc și 50 vagoane descoperite cu planșeu metalic. Activitatea de producție este influențată negativ însă și de ne- respectarea termenelor de livrare a unor subansambluri și materii prime. Combinatul siderurgic Galați, bunăoară, nu și-a onorat sarcinile contractuale eu 3 755 tone tablă.-
— Cum a acționat conduce

rea uzinei in fața acestei si
tuații ?— S-a luat legătura directă eu conducerile întreprinderilor furnizoare, iar prin deplasările la fața locului ale unor cadre tehnice și de partid am reușit ca. împreună cu organele de partid și cadrele de conducere de la Uzina de utilaj petrolier Tîrgoviște. Combinatul siderurgic Galați. Combinatul siderurgic Reșița, Uzina mecanică de material rulant din București și altele, să găsim soluții concrete, în vederea diminuării restanțelor și reeșalonării. în raport cu necesitățile, a livrărilor de materiale, piese turnate și laminate.

— Apreciați că apelul adre
sat întreprinderilor amintite se 
va solda cu rezultate satisfăcă
toare ?— Am convingerea că, aceste întreprinderi, ja care aș mai a- dăuga uzinele „Gri-vița roșie" și „23 August", ambele din Capitală, sub îndrumarea organelor de partid, vor Pace totul pentru ca programele stabilite de eo- mun acord să fie respectate Întocmai, iar ajutorul muncitoresc solicitat să contribuie Ia Îmbunătățirea colaborării tntre u- nitățile noastre, pentru ca Uzina de vagoane din Arad să-și realizeze integral sarcinile maximale de plan.

de8 douăDin șoseaua asfaltată Urziceni — ”trebuie să faci sută de pași ca de un veritabil tir. Nu-i vorbă cui unde se i somnul de veci, ci de altceva : de rămășițele unor mașini agricole și alte bunuri materiale care aparțin întreprinderii agricole de stat Urziceni, ferma nr. 3 Ciocîrlia. Un decor puțin obișnuit : noroi amestecat cu îngrășăminte chimice, bălți în care zac cele mai diferite mașini agricole. Paznicul, Gh. Tudora- che, cunoaște bine nu numai mașinile, ci și cum s-a lucrat cu ele. Vorbește : Tăvălugii netezi, ăia care stau în baltă, n-au fost întrebuințați în ultima vreme, dar cei stelați au ’ toamnă și de aceea sînt plini de noroi. Mașinii ăsteia de stropit, rezemată de gard, o să-î vină rîndul odată la reparat. Plugurile de colo sînt vechi, nu știu dapă mai sînt bpne, dar astea erau noi, sosite în toamnă, Nu vă uitați că pe jos,

Buzău doar o i să dai cimi- de lo- doarme
prin noroi, mai sînt ți cuțite de la combine. Te poți împiedica de ele, că nu taie. Șareta este a fermei. Dar de lemn fiind, nu rezistă ca fierul. A putrezit în lăcăraia asta. Avem îngrășăminte chimice destule. Ajută la recoltă. Nu știu de ce le-au depozitat dincolo de gard, pe pămint, cînd puteau fi puse alături de superfosfa- t.ul din șopron. Mă Întrebați dacă la mine acasă am ținut uneltele așa cum sînt aci mașinile agricole ? Ehei ! Plugul dacă nu-l ungeam toamna, ruginea pînă la primăvară. Ce fac aici ? Am grijă să nu dispară nimic !Și chiar nu dispare. Paznicul de la ferma nr. 3 e cu ochii în patru. Iși face conștiincios datoria. Dar unde e răspunderea șefului de fermă, a directorului întreprinderii și a Departamentului I.A.S. ?Orice cimitir e trist. Cel de lâ ferma. 3 a I.A.S.-Urziceni ® de două ori trist...

Ehei, dacă leul

lucrat in

ar mușca...

nr.

S.M.A. Poiana Mare, județul Dolj, a fost înzestrată, printre altele, cu un graifăr, cu care se pot încărca sfeclă, gunoi de grajd și executa alte lucrări de volum. Graifărul, montat pe un tractor U-650, are o capacitate de 10 tone pe oră. Din păcate, această mașină modernă, datorită lipsei unei garnituri de cauciuc la un cilindru de forță de la pompa hidraulică, stă nefolo- sită de mai bine de un an. Pentru aceasta S.M.A. Poiana Mare a plăti, anul trecut, mii de lei amortismente. E

drept, garnitura respectivă nu-i lucru de șagă. Dimpotrivă. E o piesă excepțional de scumpă, excepțional de complicată. Garnitura cti pricina — ne spunea directorul S.M.A. — nu costă mai mult, de un leu. Așa incit e normal ca pentru un leu, cei de la S.M.A. Poiana Mare și cine știe poate și de la alte stațiuni de mașini agricole care au astfel de utilaje, dar nu dispun de garniturile necesare să plă-■ tească mii de lei amortismente.Ehei, dacă leul as mușca, și încă pe cine trebuie !
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Despre noblețea dăruirii de șine cu care dascălul urcă pe podiumul catedrei s-au scris pagini memorabile. Nimic mai firesc ca aceste elogii. Și nimic mai elocvent decît necesitatea lor astăzi. Avem 14 488 de membri ai corpului didactic în învățămîntul superior, 14 488 de specialiști care au primit mandatul de a fi adevărate focare ale creației, destine exemplare, generatori ai unei înalte emulații capabile să adauge renumelui lor științific gestul creației practice, iar priceperii pedagogice formării viitoruluiCum își exercită universitarul acest înalt mandat TIată mai tntli un principiu general aooeptat: cel puțin tot atit de important ca transmisiunea directă a unei cantități de cunoștințe se relevă a fi gestul cotidian, proba de personalitate prin care orice fesor se singura să facă dWstență duală o de referință, un exemplu studenți.— în dinamică așa-numita ecuație a continuității ; într-un cub de beton ine-t căldura intrată pe o parte iese in aceeași cantitate pe cealaltă parte. Cind însă betonul e activ fizico-chimic, el adaugă impulsului primit o cantitate suplimentară. Respectând diferențele specifice, cred că o asemenea ecuație exprimă cel mai elocvent personalitatea profesorului, de neconceput fără acea degajare interioară de căldură, capabilă să imprime o direcție, un impuls, să ofere un exemplu viu — ne spunea prof. dr. docent Radu Prișcu, rectorul Institutului de construcții. Simpla prelucrare a unui volum de informații și expunerea luija catedră nu mai satisfac astăzi. Definitoriu pentru personalitatea universitarului îmi pare a fi puterea de a sintetiza, toată informația de care dispune într-un gest de creație, într-o operă durabilă, concretizată exemplar. Cu atît mai mult în etapa actuală — de integrare a învățămîntului cu producția — contribuția efectiv practică a profesorului rămine motivația cea mai de seamă a activității sale.— Afirmarea unui profesor ca om al creației — a continuat ideea prof, dr. docent Titu Georgescu, rectorul Universității din Craiova — nu reprezintă o anume alternativă, de pildă, o reușită față de un eșec, ci însăși o cerință obiectivă, derivînd din condiția specifică astăzi a învățămintu- lui nostru superior.: forță de produc-

mare pro- împune, capabilă din.tr-o indivi- unitata

ție, integrat în componentele dinamicii societății, slujind activ proceselor înnoitoare. Ca unii care ne-am străduit și am efectuat în universitatea noastră unele apropieri între procesul de învățămint și locul unde clocotește viața economică, socială, culturală, avem convingerea că a moderniza învățămîntul .superior nu este o problemă în primul rînd a mijloacelor materiale, cît o chestiune de conținut a atitudinii profesorilor, de receptivitate față de nou, față de cerințele viitorului.Ajungem astfel implicit la dimen-

nomenclatorului de specialități, In sensul pregătirii acelor specialiști de care viața noastră socială are nevoie.Strîns legat de aceste aspecte complexe, cărora profesorul universitar este chemat să le discearnă sensul și să le perfecționeze structura, există un anume microclimat, un fel de a fi cotidian, prin care universitarul își exprimă vocația lui pedagogică, individualitatea specifică, cu care se înscrie, simbolic, în conștiința studenților săi.— Cu condiția — ne răspunde prof.

— Și nu se va ajunge din nou la supraîncărcarea studenților ?— Nu, pentru că temele de lucru vor rămine tot atîtea, iar colaborarea strînsă cu studenții va constitui o premisă în plus pentru reducerea numărului de ore consacrate desfășurării prelegerilor.— Vorbind despre exercitarea superioară a autorității corpului profesoral asupra reducem doar la de studiu — ne-a

La comenwrarea marelui

siunea prospectivă care trebuie să caracterizeze activitatea cadrelor universitare ; o cerință izvorîtă tocmai din vocația profesorului universitar de a imprima muncii sale un sens social. A gindi astăzi funcțiile profesorului în universitate presupune a avea clare dimensiunile programului de înaintare a națiunii noastre socialiste pentru deceniile care urmează. Astfel îneît prin pregătirea studenților azi, profesorul să răspundă necondiționat, exigențelor zilei de mîine.— Pentru ca acestea să-și afle împlinirea exemplară, ce perfecționări apreciați că ar trebui să■ aduse structurilor universitare ?— Un important pas înainte în recția integrării invățămintului producție îl înscrie unirea forțelor universitare, pentru ca împreună, așa cum arăta recent tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea rostită la Iași, să poată asigura pregătirea' cadrelor în acord cu exigențele de perspectivă . ale economiei naționale. Structura conferită unora dintre universitățile noastre, care înglobează acum facultăți‘cu profil- umanist, dar și cu caracter agronomic, medical sau tehnic, răspunde mai bine cerințelor sociale. Ceea ce ne rămine de făcut acum este, cred, să operăm perfecționări și în aria

ing. dr. docent Gheorghe Buzdugan, membru corespondent al Academiei — ca o asemenea vocație să se manifeste mai ales în direcția unei strînse colaborări cu studenții, inițierii lor directe in aspectele de fond, de esență, ale profesiunii alese, în această perspectivă, autoritatea profesorului nu se mai reduce ca altădată doar la prezentarea unei discipline in fata unui auditoriu inert, mecanic, ci coboară în săli de seminarii și de proiecte, în laboratoare și pe terenuri experimentate. Și tocmai in scopul valorificării superioare a prezentei profesorului, consider necesar ca durata activității sale impreună cu o grupă sau mai multe de studenți să nu se mai limiteze la una sau două ore pe săp- tămînă, ore destinate elaborării proiectelor de an sau pentru activitatea în laborator la o disciplină. Redusă la 50 de minute, o asemenea ’ întil- nire nu poate fi decît o simplă consultație. Or, mi s-ar părea mai potrivită o ședință de proiect sau de laborator de 3—4 ore, desfășurată in prezența titularului de curs ; studenții ar realiza astfel o îmbogățire a deprinderilor de muncă, o aprofundare a studiului, iar dialogul profe- sor-student ar înregistra o mutație valorică substanțială.

studenților, să n-o orele programului declarat în aceeași ordine de idei prof. univ. dr. fng. Iulian Dră- cca, reotorul Institutului agronomic din Timișoara. Se știe că tn ultimii ani, la sugestia secretarului general al partidului, a fost consacrată practica îndrumării nemijlocite « studenților, concepută și efectuata tocmai tn acest sens, al permanentizării unui riguros climat educativ, in care.studentul să se poată regăsi și încadra într-o acțiune de continuă autoperfec- ționare sub puterea mbdelatoa- re a personalității universitare. Or, date fiindu-i aceste atribute, o asemenea acțiune impune la rîndu-i ca fiecare cadru didactic îndrumător să-și înscrie existența pe dimensiuni științifice și educative mereu mai ample: Exemplul profesoral se cere astfel constituit unitar, fiecare cadru didactic validindu-și competența științifică prin autoritatea sa de educator comunist.— Poate că dintre concluziile muncii la catedră, arăta prof. dr. doc. Radu Prișcu, cea mai importantă în planul eficienței practice și morale este următoarea : colaborînd strins cu studenții, formîndu-i la școala marilor idealuri care au însuflețit generația noastră, realizezi nu doar o continuitate în urmași, ci și o coexistență complementară prin îmbinarea înțelepciunii tinere cu tinerețea înțeleaptă.Sint aceste ginduri exprimate de personalități ale învățămîntului tot atîtea pledoarii pentru întregirea autorității profesorului universitar, a prestigiului și nobleții muncii sale prin exemplul permanent, prin maxima sa receptivitate la superioarele exigente ale învățămîntului și științei prezentului și viitorului.
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a Andrei Rubliov : CAPITOL — 
10; 16; 19,30.
• Maria Stuart : MELODIA 
8,45; 11; 13.30; 16: 18,30; 20.45, MO
DERN — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21.
o Anul carbonarilor :
— 9;11,15; 13,30; 15,45;
TOMIS — 9; 11,30; 15,30; 18
• Zestrea : CENTRAL — 9
13,45; 16; 18,30; 20,45, VOLGA 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 2<.
• tn umbra violenței: FESTIVAL
— 8,45; 11; 13,15; 15, 
LUCEAFĂRUL — 9,3< 
16,15; 18,31): 21.
a Pe aripile vintului :
— 10; 14,30; 19,15.
a Explozia : SCALA -
NA — 9; 11,15; 13.30: 16.15; 18,30;
20.45, MUNCA — 15,30; 18; 20,15.
• Drumul spre Vest
11,45; 14,30; l‘“
REȘTI — 8,30;
21, FAVORIT -
20.30.
• Program de 
pentru copii : 
11; 12.
• Arena aerian! : DOINA 
13,45; 15,48; 17,4o; 19,45.
• Poliția mulțumește : FERO
VIAR — 9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15;
20.30. GLORIA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,30, FLAMURA —
9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30.
O RAzbolul lui Murphy : EXCEL
SIOR — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21. MIORIȚA — 9; 11,45; 15; 17,45;
20.30.
• Nunta de piatră : BUZEȘTI 
15,30; 18: 20,15.
• Domnul Pipelet — 9.45:
Drifters ; Medalion Asta Nielsen ; 
Scara de serviciu ; îngerașul —
18.45, Unchiul meu — 21 : CINE
MATECA (sala Union).
• Grozavul dintr-a V-a B — 
9—18 in continuare. Program de 
filme documentare — 20,15 : TIM
PURI NOI.
• Quelmada : GBIVIȚA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, ARTA
— 15,30; 18; 20.30.
n Capcană pentru general : GIU- 
LEȘTI — 15.30; 18: 20,15.
?, Marea evadare : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15.30; 19.

O Silvia : BUCEGI — 15,30;
20,30.
q Pescărușul : PROGRESUL 
15,30: 18; 20,15.
« Filiera : DACIA — 9; 11,15;
13,30; 18: 18,15; 20,30, LIRA —
15,30: 18; 20.15.
• Ursul Vogi : UNIREA — 15.30; 18. 
a E o poveste veche : UNIREA 
— 20,15.
a Ferma din Arizona : DRUMUL 
SĂRII — .15,30; 19.
O Săptămîna nebunilor : 
REASCA — 15.30; 18.
o Căldura miinilor tale : 
REASCA — 20,30.
a Domnului profesor, cu
te : COTROCENÎ —.15,30; 13: 20.15. 
a Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
POPULAR — 15,30’; 19.
a Tora I Tora 1 Tora ! : FEREN
TARI — 15,30; 19.
a Ultimul tren din Gun Hill : 
CRINGAȘI — 15,30: 18; 20,15.
• Marea hoinăreală : VIITORUL 
— 15.30: 18; 20.15.

animate

Mihai IORDANESCU

ROMÂNSA-FILM" PREZiNTĂ

luptător revoluționar 
bulgar Vasil Levski

între B și ÎS februarie s-a desfășurat — la cinematograful „Capitol" — Săptămîna filmului american, organizată în cadrul programului de buri culturale România și Unite ale Manifestare de ținută, ea a prilejuit trecerea în revistă a șase filme artistice de lung metraj (și a unui număr egal de scurt- metraje) care au conturat, in ansamblul lor, o imagine edificatoare asupra unor preocupări actuale ale cineaștilor de peste o- cean. Desigur că, prin forța lucrurilor, un ciclu de numai șase filme n-a putut fi absolut reprezentativ pentru tendințele atît de diverse și adeseori contradictorii a căror confruntare caracterizează cinematograful american de astăzi. Selecția prezentată recent a impus însă a- tenției o ’orientare ce cîștigă teren în peisajul cinematografic din S.U.A., ca o reacție față de convenționalismul . și miturile a- creditate, multă me, de producția hol- lywoodiană.Semnate de realizatori tineri sau din generația de mijloc a cineaștilor americani, aproape toate filmele la care ne referim stau mărturie acestor intenții demiti- zante, preocupării pentru prezentarea veridică, lucidă, a unor aspecte și probleme dramatice ale existentei cotidiene din S.U.A Temele sint diferite, ca și maniera realizării artistice. Regizorul Robert Rafelson, autorul filmului Cinci piese ușoare, este preocupat de problema însingurării. Eroul filmului este un „inadaptabil", definit ca produs al mediului închistat, lipsit cțe orizont, al burgheziei conservatoare. Incapacitatea de a comunica a personajului se manifestă în primul rînd față de mediocri- s tatea aurită a familiei sale, iar refugiul ,său în singurătate, experiențele sale, fuga sa continuă după „altceva" reprezintă, de fapt, încercarea instinctivă a eroului de a se smulge — fără a avea suportul unui ideal — din angrena-

> V”. ®. (?■'-.jul. sufocant al unor realități cărora nu li se poate adapta. Foarte autentic ca observație asupra vieții, a psihologiei e- roilor săi, admira-- bil interpretat de actorul Jack Nicholson, în primul rînd — „Cinci piese ușoare" reprezintă, poate, cel mai reușit film această selecție.Adaptare, în termenii unei arte ilustrative, a Trilogiei Truman Capote, mul omonim al regizorului Frank Perry. este și el o meditație, de altă factură, a-

supra singurătății. O meditație cu accente, uneori, de un tragism profund. Și în cazul acestui film, excelent caproblematica este tratată cu cabilă intuiție psihologică, invederînd, îndeosebi, înalta clasă a interpreților principali : Geraldine Page, Martin Balsam, Maureen Stepleton. Un gen tradițional al cinematografiei americane — westernul — este abordat (în filmele „Buck și predicatorul" și „Zilierul") într-o manieră’ care nu are nimic comun cu evocarea idilizată a „cuceririi Vestului". Buck și predicatorul (regia Sidney Poitier, care interpretează și rolul principal, primind replica lui Harry Belăfonte) face parte din categoria .,Black- western" — filme în care epoca e rememorată din perspectiva negrilor abia scăpați din sclavie, a „pieilor roșii" care sint nu „a- gresori", ci victime ale coloniștilor albi. Iar Zilierul (regia Peter Fonda), chiar dacă e grevat de „frumusețea" ostentativă și laborioasă a imaginii, impune prin adevărul și relieful caracterelor (întruchipate de Peter Fonda, Warren Robert Pratt.Bloom) ; este o tire aspră, cu

de baladă, care mizează pe spectaculosul recuzitei de gen.Eroul titular al filmului J. W. Coop (scenariul, regia și interpretarea rolului principal : Cliff Robertson, prezent in tara noastră cu prilejul acestei manifestări) este un des- . cendent al cow-boy-lor de pe vremuri ; un pasionat profesionist al „rodeo“-urilor — întreceri de> călărie pe cai și tauri sălbatici ; cu un fina! tragic și fără a-și propune o investigație de profunzime, filmul acesta — realizat și interpretat Cu mijloace mature — este consacrat dirze- niei, curajului, vitalității omului. Un regizor tinăr, care s-a afirmat și prin filme mai substanțiale, Peter Bogdanovich, a fost reprezentat de comedia Ce se întîmplă, doctore ? Este o peliculă antrenantă. cu o avalanșă de qui-pro-quo-uri și gaguri amintind epoca de aur a comediei holly- woodiene și oare prilejuiește revederea u- nor actori cunoscuți din filme de cu totul altă factură ; Barbra Streisand și Ryan O’Neal.Fără a intra în amănunte — deși, poate, ar fi meritat s-o facem — consemnăm contribuția de calitațe a scurt- metrajelor la reușita „Săptămînii filmului american". Filme de 10 minute, povestioare cinematografice fără dialog, dar pline de tîlc (ca „Budoarul", de pildă), se constituie în necostisitoare demonstrații de inventivitate și măiestrie artistică ; este un gen care ar merita să stea și în a- tenția cineaștilor noștri, inclusiv a autorilor de filme de televiziune.Ca și alte manifestări similare, care au adus pe ecranele noastre cioluri de filme realizate de alte cinematografii, „Săptă- mina can" notabil nematografic, menit pună in valoare, dată mai mult, forța audiența universală
Oates, Verna poves-ecouri

filmului ameri- a constituit un eveniment ci- să o Și acelei mai populare dintre arte ca instrument al cunoașterii, prețuirii și prieteniei intre popoarele lumii.
. D. COST1N

Scenariul și regia.: Serghei Soloviev. Cu: 
hail Ulianov, Maia Bulgakova, Ekaterina Vasilieva, Zinaiada Slavina.

Producție a studiourilor Mosfilm.

Se Implinesb, la 19 februarie, 100 ani de la moartea lui Vasil Levski, eminent fiu al poporului bulgar, luptător credincios pentru libertatea și independența patriei sale, a cărui viață și activitate revoluționară ne evocă totodată adîncile rădăcini istorice ale prieteniei româno- bulgare, ale solidarității de luptă dintre mișcările de eliberare națională și socială din cele două țări.Cine trece prin _ Sofia și străbate frumosul bulevard ce traversează capitala de la apus la răsărit nu poate să nu se abată, măcar pentru o scurtă vizită, la Muzeul mișcării revoluționare bulgare, care prezintă în imagini sugestive lupta dusă, timp de cinci secole, de poporul țării vecine și prietene, împotriva jugului otoman, a asupririi naționale ,și sociale, independență și o viață mai bună. în mod deosebit s-a intensificat această luptă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și mai ales în perioada 1860 — 1876, cind a fost condusă de marii revoluționari G. S. Ra- kovski, Vasil Levski, Liuben Karavelov și Hristo Botev.Poporul român, care a militat cu dirzenie pentru a- celeași idealuri, a vădit . întotdeauna prețuire față de năzuințele poporului bulgar, cronicile vremii consemnând, ca o festare luminoasă a tradițiilor solidaritate dintre popoarele noastre, lupta comună purtată în acele timpuri, întrajutorarea frățească dintre ele. Evocind acești ani, tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, spunea : „Nu pot să nu amintesc, cu profundă recunoștință, de ospitalitatea pe care poporul român a acordat-o revoluționarilor noștri din perioada renașterii, luptătorilor pentru eliberarea națională a poporului bulgar, lui Rakovski și Karavelov. lui Botev și Levski, cetelor lui Hagi Dimitar și Stefan Kara- gca. Panaiot Hitov și Filip Totiu, care au fost formate și înarmate pe teritoriul român, pentru a trece Dunărea albă și lină și a-și da viața pentru libertatea Bulgariei".Vasil Levski s-a născut in anul 1837. intr-o familie de meseriași din localitatea Karlovo, de la poalele Munților Balcani. După ce a invă-. țat in orășelul natal, a funcționat citva timp ca institutor. A intrat de tînăr in mișcarea revoluționară bulgară, pe care a slujit-o cu înflăcărare pină la sfîrșitul vieții.După vara anului 1868, în mișcarea revoluționară bulgară se produce o mare cotitură și ea se datorează lui Vasil Levski. El a fost cel dinții care a arătat-noua cale,» singura justă pe p care:.trpbuia îndrumată lupta de.eii- berave ^-.■-organizarea temeinică - a < forțelor revoluționare din Bulgaria, în acest scop. Vasil Levski a desfășurat o activitate uriașă, reușind să pună bazele organizației revoluționare, să înființeze în’ multe orașe ale Bulgariei comitete revoluționaretn 1870, venind din nou la rești, Levski a găsit aici pe ționarul Liuben ia noi cu un an grupase o parte într-un comitet lui Levski . au Karavelov și

o dată, melomanul care iubește muzica corală, care urmărește emisiunile radioului, și televiziunii, care merge la concertele corale, la producțiile artistice ale școlilor poate a a- vut regretul de a sesiza o anume monotonie a repertoriului. A audiat aceleași și aceleași coruri, aceleași cintece...Acum patru ani. Editura muzicală a tipărit peste 150 de „Cintece pentru pionieri și școlari". Culegerea a fost primită cu deosebit interes, dar nu a avut o prea mare răspîndire tocmai datorită simplității, fiind incluse cintece doar pe una și două voci. Iată că acum tineretul are la dispoziție să aleagă, să învețe, sub îndrumarea profesorilor. coruri din colecția de 161 „Cintece pentru tineret", de astă dată pentru patru voci mixte. Sub supravegherea profesorului Constantin Â. Ionescu au fost alese, șlefuite, coruri de o remarcabilă frumusețe melodică, armonică, cintece care deschid gustul pentru genul coral, ajută evident la educația muzicală. Sint in această culegere cele mai cunoscute, mai frumoase cintece ale literaturii genului. Culegerea este adresată tineretului, dar melomani de toate virstele vor găsi aici cintece care acum citeva decenii înaripau, mobilizau, erau cîntecele cele mai iubite ale tinerilor. Editind această, valoroasă antologie, Editura muzicală a Uniunii compozitorilor răspunde unor cerințe legitime ale elevilor, studenților, dă posibilitatea, de fapt, tuturor iubitorilor de muzică să aibă în biblioteca lor cele mai îndrăgite coruri. Este o carte de cintece simple, melodioase, apartinînd lui Ci-rian Porumbescu, Alexandru Flechtenmacher, Gavriil Musicescu, Ion Vi

du, Gh. Dima, D. G. nac, Gh. Cucu, loan Chi- rescu, Nicolae Lungu, Gh. Dumitrescu, Radu Paladi, Laurențiu Profeta etc. Este o carte în care muzica s-a întîlnit cu versurile lui Alecsandri, Bo- lintineanu. Eminescu, Iosif, C.oșbuc, Beniuc, Ion Brad, Eugen Frunză ș.a., o carte ce reflectă, fără îndoia- • lă, tradițiile acestui gen înțara noastră. Pe bună

dreptate. apreciind valoarea acestei antologii, compozitorul Ion Dumitrescu scrie in prefață : „Consider,prezenta culegere de cinte- ce ca o ediție definitivă și aproape completă... cîntecele pe care cintat românii din te colțurile, țării, pe care generații de tineri le-au deprins pe Iii..., sint s-au înscris în inima și cultural al fiecăruia".
Aburoșii eroiUn prozator al privirii interioare și al halucinațiilor instinctuale se vrea Dorin Baciu în Concert inaugural (editura Junimea). Din nefericire, la mijloc e o simplă confuzie de termeni intre speranță și finalizarea acesteia in plan estetic. Autorul insuși sugerează măsura exactă a talentului său, capacitatea lui minimă de investigație, din moment ce într-un loc clamează drama scriitorilor mediocri care, „lipsiți de profunzime nativă, relativizează cu intenție toate actele personajului literar, supunindu-le unui bombardament de ipoteze inadecvate șl fals analitice." însingurați, chinuiți epidermic, demimondene, isterice și posesive, introvertiți, bărbați piați, nevropați, în personaje arbitrare, mensionale, stăpînite de fixații, circulă episodic sau titular prin mai toate prozele. încercarea de a abandona „psihologiile" scindate, lumea larvară se lovește, din păcate, în schițele Cei ce rămine singur, Dacă urlă cîinele la lună, O femeie albă de poncifele ilustrati- vismului. de neputința de a scoate din realul cotidian o semnificație cu sens etic generalizator. Autorul acestui Concert inaugural se dedică broderiilor pe scheme clasice, pe care le incorporează în pastișe, în producții epigonice, devita- lizate, lipsite de substanță

femei medici estro- genere unidi-

ai ilogiculuiproblematică autentică. Astfel Poveste tradițională contraface mitul lui Pygmalion, combinat cu viziunea Iui Oscar Wilde din Portretul lui Dorian Gray, iar A- venturlle profesorului Ste- lian decupează o secvență din „Bietul Ioanide" (Gon- zalv Ionescu are aici drept corespondent pe Panaitiu). Aportul propriu e fragil, de o inconsistență pe care am numi-o diafană. într-un cu- vînt, proze eterogene, statice, din care lipsește logica interioară a personajelor, simțul echilibrului și al a- nalizei. Aproape nimic nu se întîmplă în povestirea care împrumută titlul volumului, aglomerare de detalii neconcludepte în care figuranții „se pipăie reciproc, prudent, în vederea unui probabil impuls erotic". Autorul descrie cu lux de amănunte libidinoase repetatele acuplări ale doamnei Pogorileanu. O

proză de alcov, cu existențe mediocre, cu preocupări epidermice, sfîrșind în Și gerează dorința tate, de evadare din această lume artificială, rămîn exteriori. Senzația de furnicare, cum ii spune — in stilul unui Dessila cu lecturi de ultimă oră — autorul, se face simțită și în Ultimul strigăt de pe colină sau in Căutînd-o pe Izabela. în ultima proză amintită evoluează un medic psihiatru cu o psihologie stranie, pentru care oamenii devin cobaii experiențelor sale perverse : „Pentru doctor, sanatoriul era o cultură în care, in loc de microbi sau viruși, întreținea oameni, impunindu-le linii de evoluție psihică cu totul altele decît cele normale. Avea cite un plan amănunțit pentru fiecare pacient în parte.— Uite, îmi arată el fotografiile unui bărbat estropiat și a unei femei slăbuțe, cu profil delicat de gheișă japoneză. Aceștia doi trebuie (s. n.) tească unul l-am văzut în parc. Ea camdată..."în loc să. dezvolte psihologii coerente, să mediteze mai profund asupra aspectelor realității, autorul procedează dictatorial, silin- du-și — în virtutea unui nemotivat „trebuie" — abu- roșii „eroi" să evolueze ilogic. Iar rezultatul este un opuscul de proze „fals a- nalitice".

să se îndrăgos- de altul... Azi stînd de vorbă a vomitat dco-

George GIBESCU

Note falseOricît de paradoxal ar părea la prima vedere faptul, manifestările muzicale— prezentate în ultimele luni pe scenele primei instituții de concert a țării— au relevat un aspect numai aparent minor, însă îngrijorător prin permanența sa. Pianele de con-

tn... pianeși cele de studiu, dispune Filarmoni- stat „G. Enescu",cert ca de care ca de sint. incepind cu deschiderea stagiunii, îngrijorător de dezacordate : întii cele de la Ateneul Român, apoi cel de la Sala mică a Palatului sau din Sala studio, pe rînd, toate instrumentele

pentru libertate,

Karavelov, mai înainte, , a emigrației bulgare revoluționar. Ideile fost împărtășite de cele două organizații

— cea din Bulgaria și cea de la București — au fuzionat apoi sub numele de Comitetul Central Revoluționar Bulgar.Ideile lui Levski, idealul pentru care a militat apar clare in statutul organizației revoluționare elaborat de el în anii 1870—1871. Țelul fundamental al luptei era eliberarea Bulgariei prin revoluție generală și crearea unei republici democratice. „Vom avea un steag pe care va scrie : Republică sfintă și curată — și același lucru îl dorim șl fraților sîrbi, români, muntenegreni" — spunea marele revoluționar.Militând neabătut pentru Înarmarea ideologică a poporului, pentru ridicarea conștiinței sale naționale, pentru consolidarea organizației revoluționare, Vasil Levski a. devenit conducătorul recunoscut și sufletul mișcării de eliberare a poporului bulgar. Tocmai de aceea, poliția otomană, punîndu-1 sub urmărire, se străduia din răsputeri să-l prindă pentru a-1 lichida. După ce a reușit, în repetate rânduri, să-și deruteze urmăritorii, Levski a căzut totuși, prin trădare, in mîinile dușmanului. Tirît în fata judecății, el n-a dezvăluit nici unul din secretele organizației revoluționare, preferind moartea. A tost spînzurat Ia Sofia, locul asasinatului fiind marcat astăzi de un monument care-i eternizează memoria și lupta.Pafticipînd la comemorarea acestui mare fiu al poporului vecin, poporul nostru evocă tradițiile legăturilor de solidaritate și prietenie româno-bulgare, care au fost continuate și duse mai departe în anii războiului din 1877—1878, cind oștile române și patrioții bulgari, alături de ostașii ruși, și-au vărsat impreună singele, pentru cucerirea victoriei.Vechile legături de prietenie și bună vecinătate dintre popoarele român și bulgar, închegate, in lupta pentru libertate și independență națională, s-au dezvoltat de-a lungul anilor în condițiile solidarității internaționaliste și colaborării dintre mișcările muncitorești și partidele comuniste din cele două țări, în bătăliile du.se pentru apărarea intereselor oamenilor muncii, împotriva exploatării, a reacțiunii și fascismului, pentru înfăptuirea aspirației fundamentale — comună ambelor popoare — de edificare a o- rînduirii noi.în anii socialismului, aceste legături frățești, potențate de comunitatea de orînduire, de ’ideologie și de țeluri, s-au ridicat pe o treaptă calitativ superioară, au căpătat un conținut nou, tot mai bogat.* C^wHad^ațaaaoria marelui revoluționar Văsil Levski. elogiind cu acest prilej vechile tradiții ale luptei comune pentru libertate și independență, poporul nostru își exprimă convingerea că raporturile de trainică prietenie și colaborare frățească româno-bulgare vor cunoaște o evoluție continuu ascendentă, spre binele ambelor popoare, în interesul cauzei socialismului, păcii și progresului în lume.
Proi. univ. dr.
Constantin N. VEL1CH1

de acest gen în funcțiune — utilizate de. mai multe ori pe săptămină in concertele publice — prezintă importante carențe decordaj. Iar „victimele", să spunem, ale acestei anormale stări de lucruri se află de ambele părți ale rampei ; pe de o parte publicul, căruia i se refuză a- devărata valoare sonoră a operei interpretate iar, pe de altă parte, interpreții, stingheriți în creația lor. Situație cu atît mai neavenită cu cît marea tate a producțiilor niciț bucureștene ciază de acordul instrument, fie că este vorba

pianul de cele parte, cu rol de acompaniament, în concertele simfonice, de muzică de cameră sau corale. Situația este și mai gravă în sălile de repetiții destinate studiului sau pregătirii concertelor, săli ce dispun — în mare parte — nu numai de piane dezacordate dar și defecte.Indiscutabil, situația necesită un grabnic remediu, cu atît mai mult cu cît in aceste luni filarmonica bucureșteană aniversează trei decenii de activitate a primului pianist al țării !de concertele in

de istorie
formulăUltimele numere ale revistei Studii și articole de istorie a Societății de științe istorice din țara noastră propun cititorilor un profil problematic nou, restructurat în sensul raportării mai judicioase a conținutului lor la tematica programelor de învățămint, la cerințele activității didactice. Inițiativa, salutară, mărturisește o concepție mai largă și nuanțată asupra misiunii unei asemenea publicații, adresată îndeobște profesorilor care predau istoria, aceea de a mijloci nu numai o informare strict profesională, dar și un schimb mai larg de experiență metodică. Astfel, în locul unor studii și comunicări in care erau valorificate rezultatele cercetărilor de specialitate, acum sint inserate mai multe materiale care adincesc o serie de probleme de istorie, mai ales pentru uzul celor ce o predau în școli.Planurile și schemele de lecții comentate, tablourile sinoptice și schemele genealogice, prezentările unor

articole
intr-o noua

tematicăizvoare istorice fundamentale, bibliografiile pe lecții, îndrumările metodologice privind integrarea noutăților științifice în lecțiile de istorie, ca și cele referitoare la criteriile de selectare a subiectelor de cercetare științifică și condițiile de desfășurare a unei atari investigații, rubricile „Lexic de terminologie istorică" și *■„Calendar istoric", prezente număr de număr in sumar, ne îndreptățesc să vorbim practic de o nouă publicație.Credem că sporirea spațiului acordat prezentării unor surse de informare și documentare, a bibliografiilor, ca și o mai largă deschidere spre schimbul de o- pinii privitoare la programele de învățămint și manuale, la problemele de metodologie ar amplifica ajutorul, substanțial și binevenit, acordat de muncii Ta catedră și tații de cercetare a sorilop de istoric.
revistă activi- profe-

Silviu ACHIM
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIZburînd deasupra teritoriului Republicii Socialiste România frățești, 

vă transmit dumneavoastră, respectate tovarășe președinte, și întregului popor român, cele mai sincere salutări și urări de noi succese în lupta comună a popoarelor noastre pentru pace și socialism.
HENRYK JABLONSKI

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare PolonePrimire la Consiliul de MiniștriPrim-vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Ilie Verdeț, a primit simbătă dimineața delegația Grupului industrial „FIAT" ” ~ 'condusă de directorul Nicolo Gioia.în cadrul convorbirii loc cu acest prilej au probleme referitoare la dezvoltarea in continuare a colaborării și cooperării intre întreprinderi românești și Grupul „FIAT".La întrevedere au participat loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, și Cornel Pin- zaru, adjunct al ministrului.

‘ din Torino, general, ing.care a avut fost abordate

CURIER JUDEȚEAN

10 000 de noi

a-
Sîmbătă la amiază a părăsit Capitala delegația Grupului industrial „FIAT" din Torino, condusă de directorul general, ing. Nicolo Gioia, care, la invitația ministrului industriei construcțiilor de mașini grele, Ioan Avrarp, a făcut o vizită In țara noastră.Pe aeroportul Otopeni, oaspeții italieni au fost salutați de Cornel Pin- zaru, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini grele, de funcționari superiori din minister.(Agerpres)

Decorarea unor muncitori,

tehnicieni și ingineri

din cadrul regionalelor C. F. R.
La Palatul C.F.R. din Capitală a avut Ioc, simbătă dimineața, solemnitatea conferirii de ordine și medalii ale Republicii Socialiste România unor muncitori, tehnicieni, ingineri și alți lucrători din cadrul unităților Regionalei C.F.R. București, pentru merite deosebite în muncă, cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la eroicele lupte ale ceferiștilor și petroliștilor din ianuarie—februarie 1933.înmînînd înaltele distincții, tovarășul Gheorghe Stoica, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., membru al Consiliului de Stat, a felicitat pe cei distinși în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, personal al tovarășului Nicolae Ceaușescu.Vorbind in numele celor decorați, Mihai Eugeniu, director tehnic la Trustul de construcții căi ferate, și Ion Țigăran, inginer la Institutul de proiectări căi ferate, au exprimat

calde mulțumiri pentru înaltele distincții acordate, hotărîrea ceferiștilor de a nu precupeți nici un efort pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen.
★in cadrul cărora au ordine și medalii #ale - unor

CORESPONDENȚII^CÎNTEIF' TRANSMIT:
apartamenteTn noul complex de locuințe, flat în construcție pe Calea Aurel Vlaicu din Arad, a fost dat în folosință un bloc cu 100 de apartamente. El se adaugă celor peste 2 000 de apartamente proprietate de stat și personale predate pină acum „la cheie“ beneficiarilor. In final, această zonă va însuma peste 10 000 de apartamente, numeroase edificii social-culturale și unități comerciale.

care au slujit, cu devotament și corectitudine, cetățenii din orașele și satele județului. Cu același prilej, un grup de pensionari a înmî- nat, simbolic, tinerilor salariați „ștafeta" onoarei și mindriei de a lucra în sectorul poștă și telecomunicații.
PRAHOVA

Întrecerea lansată pentru economisirea de carburanți și lubrifianți, pentru exploa,tarea rațională a parcului de mașini. Rezultatele obținute în prima lună de la aplicarea inițiativei : economisirea a 10 385 litri de benzină. în sprijinul șoferilor au venit și mecanicii din atelierul de întreținere, sub deviza : „Reparăm, controlăm, răspundem", care s-au angajat să asigure buna funcționare a autovehiculelor, astfel incit să se evite orice risipă.

SAȚUliyiAREl
/✓

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBUCII GAMBIA

Excelenței Sale Sir DAWDA JAWARA
Președintele Republicii Gambia BATHURST?Cu prilejul/celei de-a VIII-a aniversări a proclamării Independenței Republicii Gambia, am plăcerea să vă transmit, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului și poporului român și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, de bunăstare și progres pentru poporul prieten gambian.îmi exprim încrederea că relațiile de prietenie dintre Republica Socialistă România și Republica Gambia se vor dezvolta în interesul celor două popoare, al păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cronica zilei
.................Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a trimis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Gambia, Andrew David Camara, cu ocazia celei de-a VlII-a aniversări a zilei naționale a Republicii Gambia.
★ a avut loc la șaptelea simpo- morfologie nor-Vineri și sîmbătă Tg. Mureș cel de-al zion al Societății de mala și patologică.Specialiști din București, Iași, Cluj, Tim'soara, Craiova, Tg. Mureș, precum și din alte localități au dezbătut probleme privind utilizarea matematicii și metodelor de statistică medicală in înregistrările morfologice experimentale și clinice. (Agerpres)

Solemnități fost inmînate Republicii Socialiste România lucrători din sectorul căilor ferate au avut loc și în centrele regionale C.F.R. Iași, Cluj, Constanța, Galați, Timișoara, Craiova, Deva și Brașov.Numeroși muncitori fost distinși,' cu acest signa „Meritul C.F.R.“. feroviari au prilej, cu in-
(Agerpres)

IBOTO

Sub bolțile unei pivnițe din subsolul unei vechi clădiri din Satu- Mare, tineretul din localitate, sub îndrumarea comitetului municipal U.T.C., a amenajat, prin muncă vo- 'luntar-patriotică, un elegant și spațios lăcaș destinat activităților cultural-educative. Beneficiind de decorul realizat de tinerii artiști plastici sătmăreni, sălile edificiului, denumit „Nord-Club", găzduiesc, între altele, cercuri muzical-literare, expoziții, un cineclub, un laborator foto, un cerc de stenodactilografie, un salon de dans și pentru reuniuni dedicate tinerilor fruntași în muncă, sală de șah și jocuri distractive. La parterul și etajul clădirii se continuă renovarea altor încăperi, în care vor. funcționa diferite cercuri artistice și o bibliotecă.

Un nou complex 

hotelierLa Ploiești s-a dat in folosință complexul hotelier „Prahova". Noul edificiu, conceput de specialiștii de la Institutul de proiectări Prahova, a fost înălțat de constructorii de la T.R.C. Ploiești. El are 11 niveluri, cu 226 locuri. în cadrul complexului funcționează un restaurant, o braserie, cofetărie, bar de zi și de noapte etc. La subsol s-au construit un garaj pentru 30 de autoturisme, o stație de spălare, sare și întreținere auto.

fiVRANCEA

gre-
SIBIU

Bucurii pentru copiiZilele acestea, la Sibiu și Mediaș urmează să fie date în folosință două noi grădinițe de copii. Sint primele din cele 8 grădinițe care urmează să fie deschise in cursul acestui an în județul Sibiu, și care vor însuma 1355 locuri. De subliniat faptul că 4 din noile localuri vor găzdui copiii salariaților unor întreprinderi industriale.

Artiștii amatori 

se afirmă
l -în perioada februarie-aprilie, In județ se desfășoară prima ediție a festivalului teatral sătesc. Acțiunea urmărește dezvoltarea și permanentizarea mișcării teatrale de amatori de la sate, introducerea în repertoriul formațiilor a pieselor care oglindesc realitățile din țara noastră. In centrele de concurs Panciu, Odobești, Dumbrăveni, Tătăranu, Adjud, Măicănești, Soveja, Vidra și Focșani, în fiecare duminică, pînă la 25 aprilie, se vor aprinde luminile rampei pentru artiștii amatori din 34 de comune care participă la această primă ediție.

Gambia, unul dintre cele mal mici state africane — o fișie de 10 500 kmp, care flanchează malu- •ile fluviului cu același nume din zestul continentului — sărbătorește istăzi opt ani de la dobindirea in- iependenței de stat. Populația a- :estei țări, in număr de 350 000 de locuitori, a depus în acest răstimp eforturi susținute pentru depășirea urmărilor dominației coloniale de secole, cunoscut fiind faptul că in momentul proclamării independenței, în Gambia nu exista nici o întreprindere industrială. Transformată încă din secolul trecut într-o vastă plantație de arahide, țara a cunoscut din plin consecințele negative ale monoculturii.în vederea lichidării înapoierii e- conomice, guvernul de la Bathurst a adoptat o serie de măsuri pentru ridicarea economiei. Ca urmare a aplicării planului de dezvoltare pe perioada 1967—1971, au fost obținute un șir de succese. A fost creat un sector zootehnic și de prelucrare a peștelui care valorifică

două din bogățiile de bază ale țării. Agricultura, cane a rămas principala ocupație a locuitorilor, s-a diversificat, suprafețele cultivate au fost extinse. A crescut producția de arahide și orez. O atenție din ce în ce mai mare este acordată și turismului.Pe plan extern, Gambia duce o politică de prietenie cu toate țările africane, de susținere a mișcărilor de eliberare națională din Africa, de dezvoltare a relațiilor cu toate statele lumii, indiferent de o- rinduirea socială.în dorința unei mal bune< cunoașteri reciproce și a dezvoltării colaborării dintre România și Gambia, guvernele celor două țări au hotărît, cu doi ani in urmă, să stabilească relații diplomatice.Cu prilejul zilei naționale a Gam- biei, poporul român adresează poporului tînărului stat african urări de prosperitate și pace, de noi succese pe drumul dezvoltării independente.
M. C.

MARAMUREȘ

Noi unități 
comerciale

Prețuirea munciiIn semn de prețuire a muncii, la Direcția județeană de poștă și telecomunicații Botoșani s-au înminat 150 de diplome salariaților cu peste 25 de ani de activitate neîntreruptă în acest sector. Ei sint factori poștali și lucrători din telecomunicații,
Inițiativă valoroasăPe parbrizul autovehiculelor a- parținătoare autobazei din Sighetu Marmației se află un fluturaș care atrage atenția : „O zi pe lună cu benzină economisită". Este semnul participării conducătorilor auto la

Rețeaua comercială a cooperației 
de consum din județ va cunoaște anul acesta o puternică dezvoltare, numărul magazinelor nou construite sau modernizate ridicîndu-se la peste 100. La Sinandrei, bunăoară, a fost inaugurat de curind un modern supermagazin sătesc, unități similare urmînd să fie date în folosință, pînă la sfîrșitul anului, și în, comunele Lovrin, Nădrag, Sacoșu Turcesc, Pișchia, Bethausen și Be- cicherecu Mic. De asemenea, la Deta va fi înălțat un mare complex comercial cu 7 niveluri.Asigurarea cu termen fixUna din formele de asigurare practicate de Administrația Asigurărilor de Stat care a stîrnit un interes deosebit în rindul cetățenilor este asigurarea cu termen fix. A- ceastă asigurare, care îmbină în mod armonios spiritul de prevedere cu cel de economie, vine direct în sprijinul celor care doresc ca persoanele apropiate să beneficieze la data'stabilită in polița de asigurare de o anumită sumă de bani ce va fi achitată de către A.D.A.S. Asigurarea cu termen fix se poate încheia de către orice persoană (în virstă de la 1G la 60 de ani), în favoarea oricărei alte persoane (indiferent de virstă, starea sănătății sau rudenie). Termenul la care persoana respectivă va putea primi de la A.D.A.S. suma asigurată se poate stabili de la 5 pînă la 20 de ani de la data cind se incheie asigurarea. Se poate asigura persoanei indicate orice 10 000 de lei 5 000 de lei.Asigurarea tă multiple exemplu, asiguratul se răzgindește pe parcurs asupra persoanei alese la început să primească suma prevăzută, aceasta se poate schimba pe baza unei simple cereri depuse la A.D.A.S. De asemenea, persoanei alese ca beneficiar al sumei i se poate comunica oricînd că s-a încheiat o asigurare în favoarea ei sau i se poate face această plăcută surpriză numai în momentul cind

sumă, începind de la și crescînd cu citecu termen fix prezin- avantaje. Dacă, de

ea va fi înștiințată de către A.D.A.S. să-și primească suma respectivă. Persoana aleasă va primi suma a- sigurată la termenul stabilit, chiar dacă acela care a încheiat asigurarea în favoarea ei va fi decedat între timp, fără să fie nevoie ca, după deces, să se mai plătească prime de asigurare. Astfel, în caz că decesul . s-a produs, ca urmare a unui-.acei- dent sauLa"uhei bolL-îtlii&ăidțîoȘSeî/ acute, chiar"dacă au t^ecu'f1 mtî'fnăi * citeva zile de la perfectarea poliței de asigurare, beneficiarul asigurării cu termen fix va primi în întregime, la termen, de la A.D.A.S., suma asigurată. în caz de deces din alte cauze, suma se plătește integral dacă decesul a survenit după 2 ani de la încheierea asigurării, iar dacă decesul s-a produs înainte de 2 ani (din alte cauze decît accidente sau din boli infecțioase acute) A.D.A.S. plătește sume parțiale. Plata primelor de asigurare se poate face și în rate lunare, precum și anticipat, pe o perioadă care depășește 2 ani, A.D.A.S. acordînd, în acest caz, începind de la acea dată, o reducere de 4 la sută.Pentru încheierea asigurării cu termen fix, la dispoziția cetățenilor se află responsabilii cu asigurările din întreprinderi, organizații economice, instituții, cooperative agricole de producție, agenții și inspectorii de asigurare. De asemenea, cetățenii se pot adresa direct oricărei unități teritoriale a Administrației Asigurărilor de Stat.

CURSURILE DE PERFECȚIONARE A CADRELOR
Jțialul pe care l-au acumulat specialiștii respectivi la cursurile de perfecționare ? Trebuie să se recunoască de către toți că, în nici un caz, rostul perfecționării pregătirii cadrelor nu poate fi doar acela de a elabora o lucrare, cel mult două, după care rutina să reintre în drepturile sale.

„Am studiat, dar cu ce 
fOlOS ?” Tovarășul Florin Pașa, din serviciul de organizare al Centralei industriale de reparații auto, ne spune : „La Institutul de perfecționare am primit o temeinică pregătire de consultant, adică am studiat metodele de investigație științifică a activității întreprinderii, în vederea depistării neajunsurilor și ameliorării continue a cadrului organizatoric al procesului de producție și a conducerii întreprinderii în general. Din păcate, prea puține lucruri învățate acolo le folosesc in întreprindere. Și nu din pricină că nu ar fi o corespondență între aceste cunoștințe și practica întreprinderii. Cauza este alta ; vreau, nu vreau, în calitatea ce o am în cadrul serviciului trebuie să irosesc o mare parte din timp cu fel de fel de treburi rutiniere. Cu nimic diferită este și situația celorlalți 18 specialiști din alte întreprinderi care au absolvit împreună cu mine cursul de consultanți. Sîntem solicitați de tot felul de alte treburi curente șf nu ne putem consacra problemelor care trebuie să facă obiectul întregii noastre activități. Mai mult chiar, atunci cind încercăm să amorsăm o problemă nouă nu ni se acordă ajutorul necesar".Acest caz ridică principiu. Deși s-a rea de consultanți, cești specialiști cu nu se regăsesc in zatorică a întreprinderilor, rezultat, consultanții de cu totul alte de scriptologie. este vorba de risipirea unor forțe esențiale pentru bunul mers al activității productive. De vreme ce s-a trecut din plin Ia pregătirea acestei categorii de specialiști, ei trebuie să se regăsească și în structurile organizatorice ale întreprinderilor. Și

(Urmare din pag. I)rll. S-au luat totodată în analiză posibilitățile de aplicare a proiectului și în celelalte unități ale centralei ; intr-o fază avansată este pregătirea la Uzina de reparații auto București — Oltenița.Cele înfățișate atestă că participarea la cursuri se dovedește un mijloc prețios de perfecționare a întregii activități în sectoarele în care lucrează specialiștii respectivi. De fapt, este vorba de o educație permanentă, cu atit mai eficientă, cu cit răspunde mai prompt necesităților vieții. Tot atit de adevărat este însă și faptul că specialiștii trimiși la cursuri și-au putut aplica dite datorită conducerile și-au înțeles vine în acest sens. Ele nu s-au rezumat să trimită la perfecționare un specialist oarecare, ci s-au gindit cine trebuie să fie acest specialist, ce probleme anume trebuie să studieze și au controlat cum își fac apoi simțită prezența în viața întreprinderii. Este semnificativ in acest sens ceea ce ne-a spus tov. Viorica Secară : „Inițial optasem pentru o temă generală, fără prea multe legături cu întreprinderea noastră. Conducerea centralei a socotit, pe bună dreptate, că nu răspunde nevoilor producției. în consecință, mi-a sugerat citeva probleme care o preocupau la vremea aceea. Am a- les-o pe cea de care v-am vorbit mai înainte".Este acesta un bun exemplu de cum trebuie înțelese și aplicate în practică reglementările din materie. Conform acestora, conducerea centralei s-a constituit în parte beneficiară â investiției pe care a făcut-o prin trimiterea la perfecționare, pe banii statului, a unuia dintre salariații întreprinderii, și de pe această poziție legală a avansat o comandă fermă. Cum nu se poate mai firesc : cine plătește trebuie să tragă și foloasele.Din păcate, așa cum arătam în precedenta anchetă, această socoteală gospodărească nu este încă pretutindeni înțeleasă. Or, este necesar ca factorii de conducere din întreprinderi și centrale să-și pună întreba
rea t eît este valorificat din poten-

cunoștințele faptului că respectivelor datoria ce
dobin- înseși unități le re-

o problemă de trecut la pregătise constată că a- inaltă calificare structura organi- Drept sint absorbiți activități, inclusiv Considerăm că

ȘTIRI SP
o Ilie Năstase și Ion Țiriac se vor întîlni într-una din semifinalele turneului internațional de tenis . de la Calgary (Alberta). In „sferturi", ju- cînd excelent, Ion Țiriac l-a eliminat cu 6—0, 7—6 pe vest-germanul Fassbender. La rindul său, Năstase a cîș- tigat cu 7—5, 6—2 în fața grecului Kalogheropoulos. In proba de dublu, cuplul Ilie Năstase (România) — Mike Estep (S.U.A.) a învins cu 6—4, 6—4 perechea Karl Metier (R. F. a Ger-

T I E
Vedere din Bathurst, capitala Ganibiei— Cristache, Smarandache, Negrea, Hălmăgeanu, Vigu. Dumitriu IV. Vlad (Aelenei), Tătaru, Voinea (Ște- fănescu), Aelenei (Năstase).o Selecționata de fotbal a R. D. Germane, aflată în turneu în America de Sud, a jucat la Bogota cu o combinată a celor mai bune echipe columbiene. Oaspeții au terminat învingători cu scorul de 2—0 (1—0),prin punctele marcate de Streich și Hafner. ... ........

•Inturncul internațional de șah 
de" la Wai'aga/'SfipȘ- 7' runde conduce argentineanul Miguel Quinteros,' cu 5 puncte, urmat de Gheorghiu (România), Matanovici (Iugoslavia), Po- mar (Spania), Benko (S.U.A.) și Filip (Cehoslovacia), cu cite 4 puncte. In -runda a 7-a, Pomar (cu piesele albe) l-a învins in 26 de mutări pe Gheorghiu.• La Bbbllngen (R. F. a Germaniei) a început turneul internațional de tenis de masă la care participă cele mai bune 12 jucătoare și cei mai buni 12 jucători din Europa. Reprezentanta României la această competiție, Maria Alexandru, a debutat cu două victorii : in primul tur a in- vins-o 1 pe Alice Grofova (Cehoslovacia), cu 21—15, 21—19, 21—11, iar în cel de-al doilea a întrecut-o pe ju- cătoarea engleză Jill Hammarsley, cu 25—23, 21—13, 12—21, 11—21, 21—16.

■

Ideea

.;.f.O™niei) - Țito Vasquez (Argentina), iar , Ion Tiriac-șr-Juan Gișbert-(Șpa- ; ” "riiă)'■••âu cîșfigat cu 6—3, 6—4 In fața cuplului Jas Singh (India) — Traian Marcu (România).•'Astăzi, în Capitală, au loc două meciuri amicale de fotbal. Pe stadionul Giulești, de la ora 11, echipa Rapid București întîlnește selecționata lotului republican de tineret (jucători sub 21 de ani). Cu începere de la aceeași oră, pe stadionul Progresul (str. dr. Staicovici), Progresul — Flacăra Moreni.o Fotbal. în primul joc din cadrul turneului pe care-1 întreprinde în Iran, echipa de fotbal Steaua București a jucat la Teheran cu selecționata orașului. Partida, care a fost urmărită de 25 000 de spectatori, s-a încheiat la egalitate : 0—0. In acest meci, echipa Steaua București a aliniat următoarea formație : Haidu
închiderea emisiunii de prins. 
Eroi îndrăgiți de copii: Puiul 
de cîrtiță.
Caleidoscop cultural-artistic. 
Studioul muzical. Capodo
perele muzicii in concert. 
Telex tehnico-știintific.
Film serial „Mannix".

t Ik U r

DEWUOR/Z4RE
și REVALORIZARE?

PROGRAMUL I

nu numai să figureze in schemă, ci mai ales să-și facă din plin simțită prezența în viața unităților productive, potrivit pregătirii speciale efectuate timp de aproape 2 ani, cit durează cursul.
Drumul proiectelor nova

toare Se ridic&! de asemenea, și o altă problemă : care este soarta șl drumul de urmat al proiectelor novatoare ? Căror foruri trebuie adresate aceste proiecte și ce responsabilități precise există ca ele să fie luate în evidență, studiate cu grijă și operativitate și aduse la finalizare ? De pildă, specialistul mai sus menționat a - absolvit cursul de consultanți cu un proiect — socotit drept îndrăzneț de către experții de Ia Institutul de perfecționare a pregătirii cadrelor — prin care propunea un nou sistem de derulare a reparațiilor auto in întreprinderile centralei, cit și un sistem centralizat de casare a autovehiculelor. Calculele din proiect atestă pe ansamblul centralei o eficiență anuală de peste 100 milioane lei. Desigur, finalizarea studiului implică acordul de principiu al organelor cu care centrala și ministerul de resort întrețin sistematic legături în calitate de părți contractante. întrebat dacă s-a luat contactul cu ministerele vizate, el s-a arătat mirat și, totodată, sceptic că ar exista posibilitatea ca studiul să facă obiectul dezbaterii Intre părțile interesate. „O posibilitate ar exista totuși : și anume ca experții de la Institutul de perfecționarea pregătirii cadrelor să facă cunoscut studiul factorilor de conducere din ministere care vor veni la cursurile de perfecționare, mi-au sugerat-o chiar experții institutului — a conchis interlocutorul".Intr-adevăr, este o idee generoasă, plină de bune intenții, dar departe de ceea ce este necesar să se întreprindă concret. Socotim că in asemenea cazuri - singură bunăvoința nu-i suficientă. înainte de orice este nevoie de o înaltă responsabilitate pentru modul în care se aplică pe scară largă metodele moderne de conducere, de organizare a producției și a muncii. Vom stărui pe larg asupra acestei probleme intr-un viitor articol.

8,00 Gimnastica pentru
8,15 Pentru sănătatea dv.
8,30 Cravatele roșii.

Viața satului.
Omul și muzica lui : Gioac
chino, Rossini.
De strajă patriei.
Emisiune In limba maghiară. 
Telex.
Avanpremieră. „360 de grade" 
în premieră, pe micul ecran: 
hochei pe gheață cu mingea. 

15,00 Zece minute cu Norina 
Alexlu.

15.10 Invitatul emisiunii — Judith 
Moscu.

15,25 Școala cu... 4 elevi — repor
taj de Traian Uba.
Adrian Păunescu — dar nu 
In postură de poet.
Raliul Salvamont — reportaj. 
„Managua — tragedie și spe
ranță" — film de montaj.

16,00 Aventurile familiei Mezga
(V), film serial de animație.

16.30 „Ritm și flori" — cîntă și 
dansează balerina cubaneză 
Mayda Limonta.

16.40 „El și ea" ‘ ’
ca turistului

16,50 Spectacolul
scriitorul
„Belgia — 
nul Occidentului". .

17,05 Trei melodii cu Cristian Po
pescu.
Film serial pentru tineret : 
„Plerduți In spațiu", „Ra
cheta spre pămint".
Clntare patriei — concurs 
coral lnterjudețean.
1001 de seri.
Telejurnal. • săptămlna po
litică internă și internaționa
lă In Imagini.

30.10 Reportajul săptămlnii : „O 
mie patru sute de Idei".

20.30 Film artistic : „Trenul". Co
producție italo-franco-amerl-

cană.
22.30 Telejurnal.
22.40 Duminica sportivă.

PROGRAMUL n

în viziunea carl- 
Eugen Taru. 
lumii văzut de... 
Ioan Grigorescu. 
Bruxelles, balco-

tn 
de

13,30 Promenada duminicală, 
studio, formația condusă 
Sile Dlnicu.

12,40 Aventuri în epoca de piatră.
13,03 Invitata emisiunii — Elena 

Cernel. «
13,15 „Popota" după Gh. Brăescu. 

Invincibilul Mighty Mouse. 
Microrecital — Marina Volca. 
Zoo... de Nell Cobar.
Un scriitor : Ion Băieșu. Un 
actor : Sorin Gheorghiu.

14,00 „Trapez" — moment coregra
fic.

14,25 Mozaic pe 18 mm.
14,35 Pe plaiuri maramureșene.

a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român — sala 
Studio) : Seară de muzică de ca
meră susținută de trioul compus 
din pianista Luminița Ghencea, 
violonistul Nicolae Duca și violon
celistul Josef Calef, în colaborare 
cu violonistul Vladimir Mendel
sohn — 20.
• Opera Română : Concert de arii 
și uverturi — 11, Giselle — 19.
o Teatrul de operetă : Se mărită 
fetele — 10,30, Voievodul țiganilor
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Un fluture 
pe lampă — 10,30, Dulcea pasăre 
a tinereții — 15,30, (sala Studio): 
Despre unele lipsuri, neajunsuri 
și deficiențe în domeniul dragos
tei — 10,30, Jocul de-a vacanța — 
15,30, Moartea ultimului golan
— 20.
A Teatrul de comedie : Preșul — 
10, Fata Morgana — 15, Cher
Antoine — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 
10, Leonce și Lena — 15, D-ale 
carnavalului — 20, (sala din str. 
Alex. Sahia) : Anunțul la Mica pu
blicitate — 10, Valentin șl Valen
tina — 15; 20.
• Teatrul Mic : Premiera 
Testamentul cîinelui — 19, 
A Teatrul ,,C. I. Nottara“ 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wllde — 10, Stana — 15,30, O, 
Memphis ! — 19,30, (sala Studio) : 
Noaptea nechemată — 16, Schim
bul — 20.
a Teatrul 
fugit pe 
suflerului
a Teatrul .. _ .
luni ale anului — 10; 16.
a Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : O poveste 
cîntcc — 11, (sala din str. Aca
demiei) : Tigrlșorul Petre — 11. 
A Teatrul evreiesc de stat : Dibuk
— 19,30.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 15,30; 19,30, (sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : Trăsnitul 
meu drag — 11; 19,30.
A Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Hanul piraților
— 10; 19,30. (la Sala Palatului) : 
Concert de muzică ușoară și popu
lară — 16.

Fiecare monedă națională are o anumită paritate, care exprimă conținutul ei in aur. De pildă, conform dispozițiilor legale luate la Paris tn 1969, 1 franc francez este egal ca valoare cu 160 mili- grame de aur. Dat fiind că, potri-ț vit regulilor sistemului monetar' internațional bazat pe aur și devize, dolarului ii revine un rol de monedă-cheie, celelalte monede din acest sistem sint raportate și Ia moneda S.U.A. (Astfel, în 1970, paritatea francului în raport cu dolarul era : 5,55 franci francezi pentru 1 dolar, deoarece dolarul avea pe atunci un conținut de 888,6 miligrame de aur).Paritatea oficială a diferitelor monede poate suferi modificări tn plus sau în minus in funcție de necesitățile economice sau financiare ale statului respectiv.Devalorizare înseamnă micșorarea parității unei unități monetare. De exemplu, dolarul, a cărui paritate a fost, din 1934 pină în 1971, de 1/35 dintr-o uncie de aur fin, a scăzut, prin devalorizarea din 18 decembrie 1971, la 1/38, iar. prin actuala devalorizare, la 1/42 dintr-o uncie de aur fin (1 uncia = 31,103 479 g).La procedeul devalorizării, statele recurg îndeobște cu scopul de a redresa o balanță de plăți cronic deficitară. Devalorizarea, insem- nind practic o „ieftinire" a unei monede în raport cu monedele celorlalte țări, are ca efect economic „ieftinirea" pe piața externă a mărfurilor țării respective și, implicit, stimularea exporturilor sale, în mod corespunzător, plata mărfurilor cumpărate din afara țării va necesita o cantitate mai mare de monedă proprie, ceea ce duce la o frinare a importurilor. Ca urmare, devalorizarea favorizează activitatea exportatorilor in dauna celor care se ocupă cu importul. Dar, la rindul lor, aceștia din urmă tind să-și recupereze diminuările de profituri prin creșterea prețurilor de desfacere pe piața internă a mărfurilor importate. Ceea ce duce, cu timpul, la creșterea generală a prețurilor în interior. Iar atunci cind patronatul reușește să impună și „înghețarea" salariilor, devalorizarea atrage

după sine scăderea salariului real, deci se repercutează negativ asupra nivelului de trai al populației.Recenta hotărîre de devalorizare, luată de guvernul american, urmărește, in esență, favorizarea exporturilor, limitarea importurilor șl, astfel, redresarea balanței de plăți și comerciale ale S.U.A., care au înregistrat în ultima vreme deficite pronunțate. Pentru a face față concurenței mărfurilor americane și a-și promova propriile interese comerciale și financiare, majoritatea țărilor au adoptat măsuri fie de devalorizare, fie de revalorizare, fie de adoptare a cursului flotant (vezi „Scinteia" nr. 9 422).Revalorizarea este operațiunea inversă devalorizării și constă în majorarea conținutului de aur ți, implicit, a cursului oficial al monedelor in raport cu dolarul. Du- cînd deci la „scumpirea" monedei ' respective pe piețele externe, revalorizarea atrage după sine „scumpirea" mărfurilor pe piața externă și, deci, diminuarea exporturilor țării respective. In plus, această micșorare a exporturilor poate determina o restrîngere în anumite sectoare a activității productive și, ca o consecință pe plan social, creșterea șomajului. Revalorizarea este una din metodele la care recurge un stat pentru a stăvili valul speculativ cu moneda sa și a Încerca să frlneze creșterea prețurilor.Amintim, cu titlu de exemplu, că la 27 octombrie 1969, marca vest- germană a fost revalorizată prin ridicarea parității ei de la 211,588 miligrame la 242,806 miligrame aur. Cu Jcazia evenimentelor recente, cu tot valul speculativ care a avui' loc, Bonnul nu a mai recurs la a- ceastă măsură pentru a se menține pe această cale exporturile și puterea de competitivitate a mărfurilor vest-germane.Așa cum s-a văzut, schimbările de paritate — fie într-un sens, fie în altul — au efecte complexe, nu numai in domeniul economic și financiar, dar și în cel social, precum și pentru evoluția relațiilor statale intercapitaliste.
Viorel POPESCU

Giulești : Casa cate a 
ușă — 10, Răzbunarea 

— premieră — 19.30.
,,Ion Creangă" : Cele IZ

vremea
din
cu

feri tn țară : Vremea s-a răcit tn Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș, dar a rămas călduroasă tn celelalte regiuni. Cerul a fost mai mult acoperit în nordul țării, unde temporar au căzut precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. La munte a nins, iar pe alocuri s-au semnalat ceață și chiciură. Izolat, tn Munții Cibinului, s-a produs polei. Vintul a suflat moderat, cu intensificări locale in sectorul vestic, in sudul Olteniei și în regiunea de munte. Temperatura aerului la ora 14 oscila între zero grade Ia Țebea-Brad și 14 grade la

Viziru și Tecuci. în București : Vremea a fost caldă, cu cerul schimbător. Vintul a suflat slab pînă Ia potrivit. Temperatura maximă — 14 grade.Timpul probabil pentru zilele de 19, 20 și 21 februarie. în țară : Vremea va continua să se răcească ușor in prima parte a intervalului. Cerul va fi temporar noros. Vor cădea precipitații locale, mai ales sub formă de ninsoare, în nordul și estul țării. In rest, precipitații izolate. Vint moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 6 grade și plus 4 grade, iar maximele între minus 2 grade și plus 8 grade, local mai ridicate. In București t Vremea va fi schimbătoare, cu cerul temporar noros. Precipitații de scurtă durată. Temperatura in scădere la inceput, apoi staționară.



viața internațională
APEL la încetarea ihiM a Kfflifflilr 
r întreg imarM Vietnamului de sudSAIGON 17 (Agerpres). — Comisia militară mixtă cvadripartită — formată din reprezentanții R. D. Vietnam, Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, Statelor Unite și Administrației de la Saigon — a lansat un apel urgent către comandamentele părților prezente în Vietnamul de sud, pornind de la considerentul că încetarea focului nu este încă consolidată, conform acordului de la Paris și protocolului corespunzător al acestuia și conform aspirațiilor de pace

PEKIN PENTRU UN FRONT COMUN
Continuarea convorbirilor
Ciu En-lai - H. Kissinger

ale populației sud-vietnameze.Comandamentele părților prezente in Vietnamul de sud sînt chemate să dea neîntîraiat ordin tuturor forțelor armate regulate și neregulate și poliției armate plasate sub autoritatea lor să înceteze complet ostilitățile în întreg Vietnamul de sud, să respecte cu strictețe ordinul de încetare a focului, să reglementeze toate problemele pe calea negocierilor pașnice, în spiritul reconcilierii și înțelegerii naționale, în vederea evitării oricărui conflict și menținerii unei păci durabile, să se conformeze cu strictețe interdicțiilor stipulate în articolul 2 al protocolului
KURT WALDHEIM:

acordului de Ia Paris privind încetarea focului în Vietnamul de sud. Este vorba de interzicerea trimiterii de patrule armate în zonele, controlate de forțele armate adverse și a zborului bombardierelor și avioanelor de vînătoare de orice tip, a atacurilor armate împotriva oricărei persoane militare sau civile, a operațiunilor de luptă terestre, fluviale, maritime și aeriene, a actelor ostile, de terorism și de represalii, a tuturor acțiunilor care pun în primejdie viața și bunurile publice șț particulare.

„Acordai de la Paris deschide porțile 

unei mai bune cooperări internaționale"
TOKIO 17 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, și-a încheiat vizita oficială în Japonia. în cursul șederii la Tokio, Waldheim a avut întrevederi cu premierul Kakuei Tanaka, ministrul de externe, Masayoshi Ohira, alți membri ai guvernului și a fost primit de împăratul Hirohito.înainte de a părăsi capitala niponă, secretarul general a ținut o conferință de presă în cursul căreia, între altele, a exprimat speranța că acordul privind încetarea focului în Vietnam va duce și la încetarea focului în Laos și Cambodgia. A- devărata pace în Vietnam și în întreaga Indochina, a spus el, poate fi realizată doar dacă prevederile documentelor semnate la Paris vor fi respectate întocmai. Secretarul general a adăugat că. după părerea sa, acordul de Ia Paris „deschide porțile unei mai bune cooperări internaționale, puțind duce la realizarea unei

reglementări politice a problemelor Orientului Apropiat, Ciprului și Africii".Secretarul general a reînnoit propunerea ca O.N.U. să sprijine reconstrucția Vietnamului. în acest context, el a apreciat pozitiv dorința Japoniei de a contribui la operațiunile avînd acest obiectiv.Răspunzînd la o întrebare, Waldheim a declarat că „soluționarea problemei coreene depinde de convorbirile directe dintre cele două părți. O.N.U., a menționat el. a lost informată constant despre intențiile și acțiunile guvernelor de la Phenian și Seul, salutînd și încurajind contactele și convorbirile dintre a- cestea".

PEKIN 17 (Agerpres). — Ciu En- lai, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, și Ci Pîn-fei, ministrul chinez al afacerilor externe, au continuat, sîmbătă, convorbirile cu
Henry Kissinger, consilier al pre- ședimteljui S.U.A. pentru problemele securității naționale, aflat în vizităla Pekin — relatează' agenția China Nouă.

al țărilor producătoare de cupruSANTIAGO DE CHILE 17 (Agerpres). — Consiliul interguvernamen- tal al țărilor producătoare și exportatoare de cupru (C.I.P.E.C.) a aprobat un proiect elaborat de Chile, prin care sînt stabilite diverse mijloace de combatere a acțiunilor de agresiune economică împotriva țărilor membre și de consolidare a cooperării cu țările victime ale unor astfel de măsuri represive.

(2^ ■ ■ ■

O mare manifestație a metalurgiștilor italieniZilele trecute a avut loc, Ia Roma, una din cele mai impunătoare manifestații sindicale din întreaga perioadă postbelică, la care au participat 250 000 de muncitori metalurgiști, venițî)din diferite centre industriale ale țării. Acțiunea a fost organizată de federația celor trei mari centrale sindicale italiene : C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L., la care s-au adăugat organizații țărănești, de tineret și studențești. Numeroși locuitori ai Romei s-au alăturat demonstranților, în cadrul unui mare miting desfășurat în Piața San Giovanni.Manifestanții au protestat împotriva refuzului patronatului de a le satisface revendicările legate do reînnoirea contractelor de muncă, ca și împotriva con cedierilor, s-au pronunțat pentru un program de reforme sociale, pentru extinderea drepturilor organizațiilor sindicale din fabrici și întreprinderi, subliniind, totodată, necesitatea întăririi unității sindicale.în fotografie :un aspect de la manifestație. Pe o mare pancartă purtată de muncitori stă scris : „UNITATEA CONSTITUIE FORȚA NOASTRĂ".

ZAGREB

Convorbire între tovarășul Emil Bodnaraș
*

și președintele C. C. al II. C. din Croația
BELGRAD 17. — Corespondentul Agenpres, S. Morcovescu, transmite : Președintele C.C. al U.C. din Croația, tovarășa Milka Planinț, s-a în- tilnit, vineri, la Zagreb, cu tovarășul Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, care se află in R.S.F. Iugoslavia la o- dihnă.

La convorbirea care a avut loc cu acest prilej au participat dr. Dușan Dragosavaț, locțiitor al secretarului Comitetului Executiv al C.C. al U.C. din Croația, Liubo Maierici, președintele Comisiei C.C. al U.C. din Croația pentru politică externă și mișcarea muncitorească internațională, precum și Vasile Șandru, ambasadorul României în Iugoslavia.întîlnirea s-a desfășurat înt.r-o atmosferă prietenească.
P. C. DIN JAPONIA PROPUNE 0 ÎNTRUNIRE W NIVEL 

ÎNALT A PRINCIPALELOR PARTIDE DE OPOZIȚIETOKIO 17. — CorespondentulAgerpres, FI. Țuiu, transmite : Președintele Prezidiului C.C. al Partidului Comunist din Japonia, Kenjl Miyamoto, a propus o întrunire la nivel înalt intre P.C.J., P.S.J. și Komeito, pentru discutarea problemelor luptei comune a acestor partide pe baza urjei platforme care să includă atît probleme interne, cit și internaționale. El a subliniat posibilitatea creării unui front comun al acestor trei partide, pentru a se des

fășura lupta politică împotriva Tratatului de securitate japono-ameri- can și a celui de-al patrulea program de dezvoltare a forțelor japoneze de autoapărare, ca și pentru protejarea nivelului de viață al cetățenilor după reevaluarea practică a yenului.Referindu-se la cel de-al patrulea partid al opoziției, socialist, democratic, Miyamoto a spus că acestuia i se va cere să-și precizeze în mod public poziția față de problemele politico majore.

Xuan Thuy
șî-a încheiat vizita in ItaliaROMA 17 (Agerpres). — Co'nti- ftuîndu-și tdzitâ in Italia, Xuan Thuy, conducătorul delegației R. D. Vietnam la conferința de la Paris în problema Vietnamului, a avut întrevederi cu o serie de oficialități italiene.Potrivit relatării agenției V.N.A., Xuan Thuy a vizitat sediul C.C. al P.C. Italian, unde a avut convorbiri cu Luigi Longo, președintele P.C.I., și cu Enrico Berlinguer, secretar general al partidului. Totodată, Xuan Thuy a avut contacte cu conducerea P.S. Italian și a Partidului Democrat- Creștin, precum și cu reprezentanți ai conducerii principalelor centrale sindicale dh> Italia.
întrevedere H. Boumediene

- Nguyen Thi BinhALGER 17 (Agenpres). — Președintele Algeriei, Houari Boumediene, a avut convorbiri cu ministrul afacerilor externe al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, doamna Nguyen Thi Binh, care întreprinde o vizită oficială la Alger.
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DUPĂ DEVALORIZAREA DOLARULUI

Neliniște pe planul relațiilor 
comerciale interoccidentale

Relațiile comerciale dintre S.U.A. și Piața comună „Iasă* . _ . ------------------------------ ,-----------------„------------------------------------ ----------------------

mult de dorit” — a declarat vicepreședintele Comisiei exe
cutive a C.E.E., Ch. Soames, după întrevederile de Ia i 
Washington • Bonnul îngrijorat de intențiile S.U.A. de a 
escalada protecționismul « Cereri în Congresul american 
de introducere a unei suprataxe de 15 la sută asupra 1 

importurilor ,
german» au exprimat trimisului 1 special al președintelui S.U.A., | 
Peter Peterson, îngrijorarea in le
gătură cu posibilitatea escaladării 1 
protecționismului comercial de am- i 
bele părți ale Atlanticului. Fostu
lui ministru american al comerțu- | 
lui, aflat intr-un turneu în Europa . 
occidentală, i-a fost expusă preocu- ’ 
parea R. F. a Germaniei, ca mem- | 
bră a Pieței comune, în legătură cu 
intențiile americane de a introduce I 
restricții la importuri în dorința , 
reechilibrării balanței comerciale.

Din Washington se transmite că I 
președintele comisiei pentru căi și , 
mijloace din cadrul Congresului ’ 
S.U.A., Wilbur Mills, a cerut gu- ( 
vernului american introducerea 
unei suprataxe de 15 la sută asu- I 
pra importurilor, ca o modalitate i 
pentru stabilizarea economiei ame
ricane. Mills a afirmat că este ne- ( 
cesară restabilirea încrederii în do- . 
Iar, atît in interiorul țării, cit și in 1 
străinătate, pentru evitarea unor I 
răbufniri și mai puternice ale cri- < zei monetare occidentale.

Vicepreședintele Comisiei exe
cutive a C.E.E., Christopher Soa
mes, și-a încheiat, vineri, vizita în 
Statele Unite, unde a conferit cu 
președintele Richard Nixon, cu se
cretarul de stat, William Rogers, și 
cu alte oficialități americane in le
gătură cu relațiile comerciale din
tre Piața comună și S.U.A. după 
noua devalorizare a dolarului. In 
cadrul unei conferințe de presă, 
Soames a afirmat că relațiile co
merciale dintre C.E.E. și S.U.A. 
„lasă mult de dorit".

După cum se știe, S.U.A. repro
șează C.E.E. că duce o politică pro- 
tecționistă, care afectează intere
sele comerciale americane, și doresc angajarea unor negocieri cu 
oficialitățile Pieței comune și Ja
ponia, in toamna acestui ari. La 
rindul lor, țările Pieței comune 
acuză S.U.A. de a. încerca să ob
țină de la membrii C.E.E. concesii 
comerciale unilaterale și, in acest 
sens, amenință cu escaladarea pro
tect,ionismului vamal.

Pe de altă parte, agențiile de 
presă relevă că oficialitățile vest-

Solidaritate activă cu lupta 
de eliberare a poporului angolezUna din trăsăturile . fundamentale ale politicii externe a Partidului Comunist Român, a României socialiste o constituie solidaritatea activă, militantă, cu lupta popoarelor împotriva colonialismului, neocolo- nialismului și imperialismului, a oricărei forme de dominație și asuprire națională. Poporul nostru consideră persistența vestigiilor coloniale ca un anacronism inadmisibil, ca o flagrantă încălcare a principiului cardinal care se impune astăzi cu forță deosebită în viața internațională — dreptul fiecărui popor de a decide singur asupra propriei sale soarte. Sprijinind cu fermitate lupta pentru independență a popoarelor oprimate, dreptul lor imprescriptibil de a-și împlini aspirațiile de libertate și neatîrnare prin toate mijloacele, inclusiv cu arma în mină, țara noastră le acordă un larg ajutor politic, diplomatic și material.Această poziție a României a fost pusă , cu pregnanță în evidență și cu prilejul vizitei în țara noastră a delegației Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), condusă de dr. Agostinho Neto. După cum se știe, între P.C.R. și M.P.L.A. s-au stabilit, de-a lungul anilor, legături trainice de colaborare, mărturie fiind repetatele vizite în țara noastră ale conducătorilor M.P.L.A. ca și întîlnirea pe care tovarășul Nicolae Geaușescu a avut-o cu dr. Agostinho Neto în cursul vizitei întreprinse anul trecut în Africa de conducătorul partidului și statului nostru.Deși scurtă ca durată, vizita care s-a încheiat vineri a fost densă, bogată în manifestări, momentul ei cel mai important constituindu-1, fără îndoială, primirea delegației angoleze de către secretarul general

al partidului nostru. Satisfacția față de evoluția ascendentă pe care o cunosc relațiile dintre Partidul Comunist Român și Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei, dorința reciprocă de a le dezvolta și diversifica pe mai departe, în interesul ambelor popoare, al unității întregului front antiimperialist, al triumfului cauzei păcii, libertății și independenței popoarelor, au caracterizat deopotrivă atît noua întilnire între tovarășul Nicolae Ceaușescu și dr. Agostinho Neto, cit și convorbirile dintre delegațiile P.C.R. și M.P.L.A.Cu profundă bucurie a luat cunoștință opinia publică din țara noastră cu prilejul acestei vizite de noile succese obținute de M.P.L.A. în lupta sa dîrză, plină de abnegație. Conducătorul acestei mișcări a declarat la întrunirea cu reprezentanții presei române că forțele patriotice controlează peste o treime din suprafața Angolei, desfășurind în continuare vasțe operațiuni pentru extinderea zonelor eliberate, pentru reorganizarea vieții în regiunile din care au fost alungați colonialiștii. Acordul intervenit la sfîrșitul anului trecut între M.P.L.A. și cealaltă organizație de eliberare existentă in Angola, F.L.N.A., este de natură să deschidă noi perspective acestei lupte, să accelereze procesul de eliberare totală a țării. Amploarea succeselor înregistrate reiese, de altfel, cu prisosință din faptul că la ultima sesiune a Adunării Generale a O.N.U. mișcarea de eliberare din Angola a fost recunoscută ca singurul reprezentant legitim al poporului angolez, acordîndu-i-se statutul de observator.Poporul nostru își exprimă încrederea că năzuințele cele mai scumpe ale poporului Angolei, ale tu

turor popoarelor care se mai află încă sub dominație colonială își vor găsi împlinire. Dîrid glas acestor sentimente, tovarășul Nicolae. Ceaușescu a arătat că țara noastră va sprijini activ, în continuare, pe multiple planuri, cauza dreaptă a poporului Angolei, lupta sa pentru lichidarea asupririi coloniale, pentru dezvoltarea de sine stătătoare, pe drumul progresului economic și social. „îmi exprim convingerea, sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul semnării Comunicatului comun, că Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei va obține noi succese în lupta de eliberare națională și că, într-un timp nu prea îndepărtat, Angola va fi liberă și independentă". Mulțumind pentru sprijinul acordat de România, dr. Agostinho Neto a declarat cu același prilej : „Acest document, care s-a încheiat- după hotărîrile adoptate de Națiunile Unite, reprezintă pentru poporul nostru și pentru mișcarea noastră nu numai o asigurare pentru viitor, ci și o mare încurajare in lupta pe care o ducem pentru eliberarea națională".Exprimîndu-și satisfacția față de rezultatele pozitive ale acestei vizite, opinia publică din țara noastră consideră că ea se înscrie ca o nouă și importantă verigă In dezvoltarea relațiilor dintre P.C.R. ți M-P.L.A.. dintre poporul român și poporul angolez. Și cu acest prilej, poporul nostru își reafirmă hotă- rîrea de a-și aduce contribuția la victoria deplină a marii cauze a eliberării popoarelor de sub dominația colonială, a dezvoltării de sine stătătoare, în conformitate cu interesele lor vitale.
Augustin BUMBAC

SPANIA

Suspendarea statutului de autonomie 
ai universităților din BarcelonaMADRID 17 (Agerpres). — Autoritățile spaniole au suspendat statutul de autonomie al celor trei universități din Barcelona. In această săptămină,’ ele au fost teatrul unor importante acțiuni protestatare ale studenților și cadrelor didactide împotriva represiunilor și -pătrunderii forțelor' de poliție în iticintâ lor.

Centrul universitar din capitala catalană, care numără 40 000 de stu- denți — fiind al doilea ca mărime din Spania — va fi supus, de acum înainte, regimului aplicat universităților madrilene, a căror autonomie a fost suspendată în iulie 1972, după puternicele acțiuni ale studenților.

agențiile de presa
Todor Jivkov, Prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, l-a primit, simbătă, pe Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, aflat în vizită în R.P. Bulgaria, și a avut o convorbire cu acesta — informează agenția B.T.A.
Comunicat ungaro-ceho- 

SlOVQC L3 încheierea vizitei pe care președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare, Jeno Fock, a efectuat-o între 14 și 16 februarie, în Cehoslovacia, a fost dat publicității un comunicat în care se relevă că șefii celor două guverne au purtat convorbiri în cadrul cărora au fost abordate probleme ale colaborării reciproce, cu precădere în domeniul economic, precum și probleme internaționale actuale.
Canada a instituit contro

lul asupra exporturilor de 
petrol către S.U.A. MtaistT’u canadian al energiei și minelor a a- nunțat că guvernul său a hotărît instituirea controlului asupra exporturilor de produse petroliere către Statele Unite. El a precizat că, în- trucît Canada produce aproximativ 2 milioane de barili pe zi, din care 1,2 milioane sînt exportați în S.U.A., ea se află în fața unei crize de produse petroliere. Guvernul a luat a- ceastă inițiativă în baza raportului întocmit de Oficiul național canadian pentru energie, care apreciază că, începînd de anul viitor, producția națională de petrol nu va mai ■putea satisface necesitățile interne ale țării.

La încheierea consîăiui- 
rii conducătorilor cinema
tografiilor din R' P' Bul®aria’ R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. Polonă, România, R. P. Ungară și U.R.S.S., desfășurată la Moscova, participanții au fost primiți de Kirill Mazurov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

„Zilele culturii românești" se 
desfășoară intre 15 februarie și 

, 10 martie, la Klagenfurt, capi
tala landului austriac Carintia. 
In cadrul acestor manifestări, 
vor fi prezentate mai multe ex
poziții — turism, carte, artă 
populară — și 14 filme artistice 
și documentare grupate intr-o 
„săptămână a filmului româ
nesc". Vor avea loc, de aseme
nea, spectacole de operă, folclo
rice precum și un concurs „Cu
noașteți România".

Libanul va relua nego
cierile cu Irakul, cit mai cu- rînd posibil, in vederea realizării unui acord petrolier care să garanteze interesele ambelor țări — a declarat premierul libanez, Saeb Salam. Aceste negocieri se referă Ia pomparea petrolului, extras din regiunea Kirkouk (Irak) spre rafinăria din localitatea libaneză Tripoli, întreruptă după naționalizarea, Ia 1 iunie, de către Irak a bunurilor companiei „Irak Petroleum".

Presedintols Consiliului 
de Miniștri al R. P. Albania, Mehmet Shehu, a primit, sîmbătă, delegația guvernamentală a R.P.D.

Tn noaptea de vi
nari spre sîmbătă, 
un tren de per
soane, care circula 
pe linia Patras— 
Atena, a deraiat la 
aproximativ 44 de 
kilometri de capi
tala Greciei. în 
urma accidentului, 
12 persoane și-au 
pierdut viața, iar 
alte cîteva zeci au 
fost serios rănite

„1UMOHOD-2"

0 nouă etapă in explorarea solului lunar
MOSCOVA 17 (Agerpres). — La 16 fe

bruarie, automatul sovietic „Lunohod-2“ a 
intrat in ultima parte a celei de-a doua zile 
de lucru selenare și, cu rezervele de energie 
electrică proaspăt refăcute, a început o nouă 
etapă a călătoriei sale intr-o direcție orien
tată spre sud față de locul aselenizării.Ținînd seama de poziția in care ajunsese aparatul în deplasarea sa prin craterul Le- monnier spre zona montană „continentală", savanții și inginerii participanți la experiment au decis să lanseze automatul într-un „salt prelungit." spre „continentul" din apropiere, astfel în- cît să poată cerceta amănunțit, încă in cursul actualei zile selenare, zona’ de tre-

cere de la sfîrșitul regiunii „maritime". In aceste condiții, in timpul ședinței de legătură din 16 februarie, vehiculul a parcurs pesta 2 500 de metri.In drumul său, „Lu- nohod-2“ a înconjurat cîteva înălțimi do- moale, cu altitudini de circa 100—150 metri, ale căror culmi ar fi fost, de altfel, ușor de atins. Ca relief, noua regiune tn care a a- ^uns aparatul se deo

sebește evident de cea recent cercetată. Craterele recent formate s-au împuținat, iar pe pantele colinelor se află pîlniile unor cratere vechi, mărginite de ridi- cături circulare netede și prezentând, in interior, pante line.Regiunile montane propriu-zise se află la sud și la est de locul tn care a ajuns, la începutul zilei de 17 februarie. aparatul selenar. Ele sînt. considerabil mai luminate, deoarece ansamblul zonelor respective reflectă și refractă in alt mod lumina solară decît zona văluri- tă de platou pe care, ajunsese „Lunohod-2“.

transmit:
Coreene, condusă de . Kim Sek Ki, ministru al educației. La primire, care s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială și amicală, au mai luat parte Adil Carcani, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Nesti Nașe, ministrul afacerilor externe, și alte persoane oficiale.

AiUorilățile rasiste de la 
Salisbury, alarmate de intensificarea luptei de eliberare națională a poporului Zimbabwe, au anunțat noi acțiuni represive împotriva populației de culoare care acordă sprijin detașamentelor forțelor de eliberare națională. Potrivit acestor măsuri, „persoanele care acordă ajutor pa- trioților sau nu fac cunoscut autorităților acțiunile inițiate de aceștia sint pasibile de pedeapsa cu închisoare pînă la 20 de ani".

Președintele Comanda* 
meatului Revoluției din Li
bia, Moamer El Geddafi, a sosit sîmbătă în localitatea algeriană Constantine pentru a avea convorbiri cu președintele Algeriei, Houari Boumediene. Surse oficiale algeriene au anunțat că această vizită se înscrie in cadrul întîlnirilor periodice dintre șefii de stat ai celor două țări, asupra cărora s-a convenit anterior.

„Premiul internațional 
Emerson" pe an,uI l973, >>penfru contribuția valoroasă adusă pe plan intelectual Ia înțelegerea între popoare", a fost decernat directorului Bibliotecii române din New York, prof. Dan Grigorescu.

In Marea Bering își începe 
activitatea expediția mixtă so- 
vieto-americană la care par
ticipă avioane-laborator și două 
nave amenajate special pentru 
cercetări științifice. Mășp If.o- 
rlle, care vor fi realizate ae’ex
pediție, vor permite compararea 
datelor obținute in atmosferă și 
direct pe calota de gheață n 
Oceanului Înghețat de Nord.

Măsuri privind institui
rea controlului de statasu- pra comerțului cu ridicata de cereale au fost aprobate de guvernul indian. Ele vor intra in vigoare la sfîrșitul lunii martie.

Noul negociator ameri
can în probleme monetare, George Shultz, ministrul Trezoreriei al S.U.A., a anunțat numirea lui Sam Cross în postul de subsecretar adjunct la Ministerul de Finanțe, însărcinat ,cu probleme monetare și investiții internaționale. Cross va îndeplini, astfel, în perspectiva viitoarelor negocieri privind restructurarea sistemului monetar internațional, una dintre cele mai importante funcții ale trezoreriei americane.
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REPUBLICA DOMINICANA

Himerele discipolilor lui Trujillo
I

O barcă veche, a- 
bandonată pe plaja 
Caracoles, avind in in
teriorul ei „documen
te importante", a ser
vit săptămina trecu
tă drept pretext gu
vernului dominican 
pentru a declanșa o 
vastă operație milita
ră contra unui presu
pus grup de guerilă 
care ar fi fost coman
dat de colonelul Fran
cisco Caamano (fost li
der al mișcării „consti- 
tuționaliste" în 
evenimentelor 
1965) și contra 
de politicieni 
ționiști. Dar nici bar
ca, nici anunțarea 
morții a trei sau pa
tru persoane, între 
care și Caamano, în 
cursul ciocnirilor, nu 
i-a convins pe politi
cienii adversari ai pre-

cursul 
din 

a sute 
opozi-

ședint.elui Joaquin Ba
laguer decît că toată 
treaba a fost doar o 
manevră destinată să. 
neutralizeze focarele 
de nemulțumire, civile 
și militare, in fața po
sibilei realegeri a ac
tualului președinte 
pentru încă un man
dat, operație apre
ciată de opoziția do
minicană ca „tenta
tivă de imitare a dic
taturii trujilliste".

Misterioasa debar
care de „guerrilleros" 
a întărit suspiciunile 
ci scopul lui Balaguer 
ar fi acela de a-i re
duce la tăcere pe ad
versari. Pentru a răs
punde celor ce soco
teau că opt guerril
leros (cifră indicată de 
autorități) debarcați 
la 190 kilometri de ca
pitală nu ar justifica

extraordinara 
zare militară, 
rea punctelor 
gice ale capitalei cu 
tancuri și care blinda- > 
Ie, crearea unei vir- ' 
tuale stări de asediu, I 
cu 11 posturi de radio '? 
închise și arestări în ț 
masă, Balaguer a apă
rut la televiziune, in- 
vocînd necesitatea a- 
părării „ordinei con
stituționale amenin
țate". In acest cadru, 
operația antiguerilă 
apare mai ales ca o 
verigă suplimentară 
în lanțul de manevre 
destinate să perpetue
ze președinția 
lui 
pol

mobîli- 
ocupa- 
st.rate-

fostu- 
aghiotant și disci- 
al lui Trujillo.

Rio
V. OROS

de Janeiro
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