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IN VIAȚA COMUNELOR
în perioada 20 februarie—10 martie a.c. se desfășoară,-pe baza unei hotărîri a conducerii partidului, conferințele județene ale secretarilor comitetelor de partid și președinților consiliilor populare comunale. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvintarea rostită Ia prima Conferință pe țară a secretarilor comitetelor de partid și a președinților consiliilor populare comunale, conferințele județene anuale cu secretarii de partid și primarii comunali trebuie să constituie un prilej de amplă dezbatere a activității politico-economice de la sate, de stabilire a unor jaloane pentru progresul continuu, multilateral al satului românesc.După cum se știe, anul acesta, conferințele județene ale organelor de partid și de stat de la comune au loc în contextul puternicului avint creat în toate domeniile de activitate dă programul elaborat de Conferința Națională a partidului, de măsurile doptate de nara C.C. P.C.R. din iembrie 1972, au stabilit un cadru ... ...............__ ...țiune în vederea realizării obiectivului care concentrează atenția întregii națiuni : cincinalul înainte de termen. De aceea, în centrul atenției actualelor conferințe județene anuale trebuie să se situeze analizarea modului in care se aplică la sate hotărîrile Conferinței Naționale a partidului, prevederile Rezoluției Conferinței pe țară a secretarilor comitetelor de partid și a președinților consiliilor populare comunale, sarcinile reieșite din cuvîntă-

nal înainte de termen și în agricultură, înfăptuirea sarcinilor privind creșterea producțiilor agricole, folosirea judicioasă a întregului poten- . țial de pămint, organizarea unor acțiuni eficiente de prevenire a inundațiilor și excesului de umiditate și extinderea irigațiilor, aplicarea prevederilor Programului național de dezvoltare a zootehniei, înființarea, la comune, a unor unități de producție cu caracter industrial și de prestări de servicii. Se știe că în 1972, în ciuda unor condiții care nu au fost optime, s-a obținut cea mai mare producție agricolă din istoria țării noastre. Dar aceasta, firește, nu poate și nu trebuie să constituie un izvor de automulțumire. Este o realitate, dovedită cu prisosință de

Cu aceleași capacități
producții sporite

a-Ple- al no- care

în ansamblul pîrghiilor pentru creșterea continuă a productivității muncii se înscrie și normarea științifică a muncii — ca instrument de măsurare a contribuției pe care fiecare om al muncii, în' raport cu pregătirea și experiența sa, poate și trebuie să o aducă la dezvoltarea eficientă a producției materiale, a economiei naționale, la crearea resurselor necesare pentru accelerarea progresului economic-social al țării.Evident, pentru a-și putea îndeplini rolul lor in creșterea continuă a productivității muncii, normele de muncă trebuie să fie de calitate. Iar pentru ca o normă de muncă să fie considerată de calitate corespunzătoare, ea trebuie să aibă la bază un proces tehnologic și de muncă rational,' să reflecte in permanență progresul tehnic și să țînă seama de condițiile tehnice-organizatorice. de lucru, precum și de orice modificare a tehnologiei sau a metodei de muncă. Norma de muncă de calitate trebuie să reflecte cit mai fidel posibil consumul de timp de muncă real necesar pentru executarea fiecărei operații sau lucrări.Pe baza măsurilor întreprinse în ultimii ani, situația normării muncii în țara noastră s-a îmbunătățit simțitor atît din punctul de vedere al calității normelor și normativelor de muncă, cit și al condițiilor de a- plicare a acestora.în cazurile aplicării corecte a u- nor norme de calitate, sînt unii muncitori care nu le îndeplinesc. iar alții care le depășesc în proporții însemnate. Este firesc să fie așa. Din punct de vedere teoretic și practic, timpul de muncă real necesar pentru executarea unei anumite operații este, determinat de : metoda de muncă, viteza de lucru și precizia executării operațiilor.Dacă norma de muncă a fost corect elaborată. după toate regulile metodologice, in. executarea lucrărilor de către un. colectiv pot să a- pără diferite situații. Atunci cind toți muncitorii au același nivel de calificare, lucrează după aceeași metodă și execută lucrările' cu aceeași precizie, diferențele individuale de productivitate vor acționa numai din punct de vedere al ritmului de muncă diferit de cel luat în calcul, respectiv in funcție de viteza cu

care fiecare muncitor execută mișcările ; in această situație, dispersia îndeplinirilor de norme in jurul mediei va fi relativ redusă. în cazul cind nu toți muncitorii sint de aceeași calificare, toate celelalte condiții răminind constante, dispersia îndeplinirii normelor se lărgește ; unii, vor prezenta nerealizări însemnate față de alura normală, iar alții depășiri mari ; deci, se yor situa pe o scară mai largă. Dacă la cele de mai sus se mai adaugă și falitul că pe parcurs unii muncitori, datorită pregătirii lor mai complete, au un spirit inventiv mai dezvoltat, introduc perfecționări jn metoda de muncă- sau concbp metode noi, se va ajunge ca aceștia să îndeplinească normele de muncă in proporții și mai mari față de restul lucrătorilor ; în acest caz; trebuie insă să intervină personalul tehnic, care are sarcina de a studia și extinde in mod organizat cele mai raționale metode la întregul colectiv, asigurînd astfel o sporire. însemnată a productivității muncii.Iată numai citeva elemente pe care le socotesc suficient de concludente pentru a sublinia faptul că numai analiza indicatorilor privind nivelul de îndeplinire a normelor de muncă nu este suficientă pentru a cunoaște calitatea acestora. Fără îndoială insă, analiza nivelului de îndeplinire a normelor de muncă și a dispersiei acestora poate să ne furnizeze o serie de Informații utile, poate să declanșeze o analiză de fond care să ne conducă la o judecată dreaptă.Stabilirea unor concluzii și luarea de măsuri, fără o analiză detaliată, poate fi cu atît mai nejustă cu cit acestea se referă la colectivități mai reduse ca număr și trebuie considerată. după părerea mea, total nejustă, atunci cind se referă la realizări individuale.' De ce aduc în discuție acest lucru ? Sînt anutniți conducători și chiar specialiști care se întreabă dacă muncitorii au sau nu dreptul să-și îndeplinească normele peste o anumită limită. Unii socotesc chiar că. pe total întreprindere, nu se poate depăși un anumit nivel mediu de îndeplinire a normelor . de muncă. Din păcate, fără a face o analiză cit de cit edificatoare, astfel de conducători sau specialiști consideră că pot să ia măsuri, de regulă eronate, de majorare sau de reducere arbitrară a nor- melo* de-muncă, hazindu-se numai pe nivelurile medii de îndeplinire a acestora. O astfel de practică este profund dăunătoare atît unor lucrători luați individual, cit și societății în ansamblu. O astfel de practică este de natură să frîneze progresul, să împiedice manifestarea din plin- a unor inițiative creatoare.Reglementările legale cu privire la reexaminarea normelor de muncă sint destul de clare. Esența lor constă in faptul că normele de muncă o dată stabilite trebuie să se modifice numai atunci cind intervin schim-

BACĂU „Scînteii" miștii din printre din județul Bacău care au început anul 1973- cu succese remarcabile. Pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, chimiștii de aici au pornit o largă acțiune de valorificare a tuturor rezervelor de care dispun instalațiile, in vederea realizării cu aceleași capacități a unor producții sporite. Acțiunea constă in modernizarea principalelor instalații, în îmbunătățirea tehnologiilor și rețetelor de fabricație. La secția de tricloretilenă, bunăoară, un colectiv de ingineri și maiștri a reușit ca prin montarea, in spațiile existente, a unei coloane de rectificare și a unui aparat de saponificare să sporească producția cu 3 000 tone pe an, iar la instalația de stiren au fost făcute unele modificări în fluxul tehnologic, care au dus

(corespondentul Gh. Baltă). — Chi- Borzești se numără colectivele de muncă la un spor anual de producție de 4 000 tone. Lucrări asemănătoare, au fost efectuate și la instalațiile pentru fabricarea acidului monoclor-acetic, per- clorvinil, fenol și acetonă, a erbic.idului 2.4 D. Folosind cu pricepere timpul in care instalațiile de alchilar'e a benzenului și izopropilbenzenului au fost oprite pentru revizii, chimiștii au executat o seamă de îmbunătățiri care au dus la creșterea producției cu 35 Ia sută. Datorită unei bune organizări a muncii, a exploatării raționale a instalațiilor, a aprovizionării ritmice cu materii prime și materiale, colectivul Grupului industrial de petrochimie Borzești a reușit să producă peste prevederile planului, de la începutul anului și pină acum, circa 5 000 tone benzină, 12 tone cauciuc sintetic, 150 tone stiren și alte produse chimice necesare economiei naționale.

gii activități economico-sociale, în desfășurarea mai eficientă a muncii de educație și formare a conștiinței socialiste a țărănimii, in dezvoltarea multilaterală a satelor. Conferințele datoria să determine muncii organelor și de partid de la sate, , . ___  ____petenței lor și a spiritului de răs- ’ pundere in conducerea activității politice, economice și social-cultu- rale din comune, în stimularea inițiativei locale, in mai buna gospodărire a potențialului material și uman, în atragerea largă a maselor Ia rezolvarea tuturor treburilor de stat și obștești.în ultimii ani, în cadrul procesului general de adîncire a democrației socialiste s-a intensificat participarea țăranilor la conducerea treburilor obștești din comune. Din- păcate, există încă nu puține comune în țară unde această problemă este considerată ca apanajul exclusiv al secretarului comitetului comunal de partid, al primarului, unde însăși democrația cooperatistă este îngustată, iar adunările generale ale cooperatorilor mai suferă de formalism. Toate a- cestea sint probleme importante pe care conferințele județene trebuie să le analizeze, studiind căile de acțiune pentru a deștepta și spori interesul fiecărui om față de bunul mers al comunei.în urma măsurilor luate de conducerea partidului. într-un număr important de comune, secretarul comitetului comunal de partid îndeplinește și funcția de primar, ceea ce duce la creșterea ro-

lui general de
încep conferințele județene ale secretarilor 

comitetelor de partid și președinților 
consiliilor populare comunale;

LE URĂM SUCCES!

concret de ac* experiența unităților fruntașe, că a- gricultura noastră dispune de mari, foarte mari, rezerve. Conferințele constituie un bun prilej de analizare a-căilor de valorificare a acestor rezerve în vederea creșterii și diversificării producției agricole, o tribună deschisă pentru valoroase propuneri, pentru lansarea de inițiative, pentru manifestarea plenară a spiritului gospodăresc propriu țăranilor noștri cooperatori. Este de datoria comuniștilor, a organelor de partid de a jaior.a la aceste, conferințe direcțiile hotărîtoare ale activității, de a stimula, și pc această cale, lupta pentru recolte îmbelșugate.Este cunoscut faptul că, in ultimii ani, conducerea partidului a hotărit de sens,

comunelor și județene au perfecționarea organizațiilor sporirea com-

(cores- „Scmteii", Căprarul- colectiv de de la in-
PLOIEȘTI pondenttil Constantin Recent, un cercetătoristitutul „PETROCHIM- dîn Ploiești a experimentat Ia Combinatul chimic de la Rm. Vilcea o nouă tehnologie de obținere a

polimerilor poiisulfi- dici lichizi. După cum sintem informați de. directorul institutului ploieștean, dr. ing.Gâvril Musca, ori- • șiți atît mele șarje de polimeri polisulfidici lichizi după noua tehnologie au fost elaborate, condițiile de fabricație

fiind dintre cele mai ' bune. Noii ' polimeri realizați la . Rm. Vil- . cea. pină nu de mult importați, vor .fi folo- la etanșări elastice in industria construcțiilor civile ș> industriale, cit și în industria construcțiilor de mașini.
rile secretarului genera! al parti- VJ** VWVțaMZ --- - țlieut ucva Ug MMVV- ic* Vk-K .țiului, precum și legile statului pri- vității, de a stimula, și pe aceasta tului conducător al ' organelor' ' de - vind conducerea activității politice, economice, sociale.Atit în materialele ce vor fi prezentate în conferințe, cit și în dezbateri este necesar să se pună un accent deosebit pe aprofundarea felului in care comitetele comunale de partid, consiliile populare comunale s-au preocupat de îndeplinirea sarcinilor economico-sociale pe a- nul 1972, au creat condițiile favorabile și depun o muncă intensă pentru realizarea exemplară a obiectivelor din 1973, an hotărîtor in devansarea cincinalului. în acest sens, o grijă deosebită se va pcorda dezbaterii măsurilor luate pentru mobilizarea maselor de oameni ai muncii la realizarea planului cinci- 

k_ _ _ _ _ _ —_ _ _ _ _ _

Cilii, U-V/11CÂL4V-V-1 V CJ Liuuiu, ulărgirea atribuțiilor organelor partid de la comune. In acest conferințele județene sint un prilej de a scoate în evidență in care sînt fructificate aceste buții sporite în conducerea do comitetele comunale a muncii de partid din raza lor de activitate, cum iși exercită dreptul de control in unitățile economice. Tn strînsă legătură cu aceasta, pe primul plan al dezbaterilor trebuie să se înscrie sarcinile creșterii rolului organizațiilor de partid și consiliilor populare comunale în conducerea intre-

către

partid, la sporirea operativității în soluționarea sarcinilor și întărirea legăturilor cu masele de cetățeni.O gamă variată de probleme care se,.impun a fi abordate de actualele conferințe județene ale secretarilor comitetelor comunale de partid și primarilor de la comune se referă la ridicarea la un nivel superior a muncii de educație în rîndul țărănimii cooperatiste, al tineretu- femeilor, la dezvoltarealui, al ....bazei materiale necesare bunei desfășurări a invățămintului, a asisten-
(Continuare în pag. a Ii-a) 7
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CU CE REZULTATE PRACTICE
SHT APUCATE MASURILE STABILITE?

ÎN PAGINA A lll-A Dr. tag. Cornel EHDOȘ
adjunct al ministrului muncii

„Âgromfâi sb m&i fost 
pe Io noi..."

UN TÎNĂR COMUNIST DEMONSTREAZĂ PRIN FAPTE 
CĂ „AGRICULTURĂ MARE" SE POATE FACE 
NUMAI CU PASIUNE Șl, NEAPĂRAT, CURAJOamenii din sat au început, parcă, să nu mai aibă încredere în ei. Harnici și veșnic mîndrj de destoinicia lor, au. început să șe dea bătuți. Pămîntul nu-i mai asculta. Nu mai dădea recoltă așa cum doreau ei, așa cum vedeau la vecini. în sat au mai rămas vreo 300 de oameni. Cei mai mulți trecuți de 50—60 de anj...“.N-am încredințat pină acum tiparului aceste rînduri scrise în toamna anului 1970, după o documentare de mai multe zile făcută in satul Gitingi, din cîmpia someșeană. Acel an al inundațiilor pustiitoare semna parcă un verdict implacabil. în afara oricăror zone de largă circulație, departe de o- raș, cu forță de muncă din ce în ce mai puțină satul pășea parcă ireversibilspre autodezmoștenire. lntrebindu-1 pe un sătean, atunci. în 1970, ce i-ar trebui așezării pentru a ieși „in lume“, acesta a răspuns dezarmant de simplu : un gospodar... Prin sat au trecut de-a lungul anilor 5—6 oameni „pri- cepuți", licențiați în agronomie. Au trecut însă fără să lase nici o urmă. Asta, pînă in ziua cînd a poposit aici Ștefan Onciu.— De-ar fi venit flăcăul ăsta la noi cu ani în urmă, satul era acum departe de tot...O „referință" succintă prin care comu

nistul luliu Caița încearcă să definească personalitatea șefului fermei vegetale din. satul Ciungi, aparținătoare de cooperativa agricolă Ghirișa — Satu-Mare.Căutăm cîteva repere biografice în viața acestui om La începutul lui ianuarie 1971 poposea în Giungi cu familia sa — soția economistă, și fetița. Un tînăr de 25 de ani. cu o privire caldă și generoasă, larg deschisă spre oameni. Tehnicianul horticol Ștefan Onciu. Primește -funcția, de șef al fermei de producție vegetală din Giungi — , chiar din prima zi a ființării a- cesteia. Se angaja să traducă in viață mai multe obiective — și acum, cînd ni le repetă, vocea sa pare străbătută de fiorul și solemnitatea unui ju- rămînt.Și a pornit bătălia. O bătălie grea. El, cel mai tînăr membru de partid din Giungi, a avut mereu alături, sprijin -de nădejde, inimile și brațele celorlalți 53 de comuniști din organizația de bază a fermei- Cu toții dădeau o bătălie definitorie cu un pă- mînt — peste 500 hectare — care nu dăduse. niciodată pină la venirea sa mai mult de 1 000 kg griu. 2 0)0 kg porumb Ia hectar. Bătălia pentru revitali- zarea economică a satului. Pînă la încheierea. ciclului. agricol al aceluiași an, 1971,

pămîntul celei mal tinere ferme vegetale a județului avea să arate nu atît ce poate el, ci mai a>es, cit pot oamenii harnici, destoinici, însuflețiți la.treabă de un om de ispravă : o producția de trei ori mai mare la griu, de două ori mai mare la porumb, de nouă. ori mai măre ia fasole.Lipsiți multă vreme de o îndrumare apropiată și competentă, cooperatorii au simțit acum dorința și puterea de a smulge pă- mîntului cu mult mai mult cit au arătat în răstimpul unui an. Era de „vină" tot r.emuî- țumirea șefului de firmă. încrederea sa în disponibilitățile de energie umană ale giungenilor Avea a- cum și un aliat de preț : rezultatele primului an. Și, astfel a început, în plină iarnă, cu tot satul ’eșit in cîmp. nașterea celei mai mari plantații de coacăz negru din județ (35 hectare).Pe o filă de carnet, șeful de fermă ne-a î-fățișat o suită de cifre și date, așa cum va fi făcut ca lector în serile de învăță- mînt agrozootehnic, din sat, așa cum o face, din nou, In aceste zile.
Viorel 
SAEAGEAN 
Octav 
GRUMEZA

(Continuare 
în pag. a V-a)

(Continuare în pag. a III -a)

IN FIECARE ZI, 
LA PARAMETRII MAXIMALI

La uzina „23 August" din Capitală, de unde, a fost lansată c ihsufîețitoare chemare la întrecere socialistă, întreaga a- tenție și toate eforturile colectivului de oameni ai muncii sînt concentrate asupra u‘ nui obiectiv de primă importantă : realizarea și depășirea parametrilor maximali ai planului pe 1973. în condiții de e- ficiență economică sporită. In secția forjă a uzinei, care s-a angajat, bunăoară, să realizeze suplimentar peste sarcinile de plan 20 tone oțel rapid în bare, 50 arbori cotiți cu fibraj continuu etc., fotoreporterul nostru a surprins (in fotografia nr. 1) echipa de forjori condusă de Ștefan Șor- nea, în plin proces

de prelucrare a unui arbore pentru locomotiva de 1 200 CP. „O maximă , concentrare in tot ceea ce facem, este condiția esențială pentru realizarea unor produse de cea mai bună calitate" — ne spune Nicolae Giu- glan, din secția apa- rataj, al cărei colectiv și-a propus să realizeze în acest an o economie la cheltuielile materiale de producție de 125 000 lei (imaginea nr. 2). A- ceeași hotărîre pentru realizarea unor produse cit mai bune, cu cheltuieli minime de fabricație au exprimat-o și montorii Ion Răriceanu și Ion Burlan (imaginea nr. 3) care ne-au vorbit despre inițiativa secției de montaj motoare de a reduce volumul rebuturilor cu 20 la sută față de anul

trecut In aceiași e- fort comun de obținere a unei însemnate producții suplimentare, în condiții de maximă eficiență economică. se încadrează și colectivul secției de locomotive montaj care, prin fabricarea în uzină a unor cutii tranzistorizate, va asigura, pe lingă o e- conomie de metal de 30 tone și reducerea cheltuielilor de producție cu peste 1.6 milioane lei anual. Ia- tă-i (în imaginea nr. 4) pe cîțiva dintre cei mai destoinici oameni ai secției — șeful de echipă, Jan Cordeli și montorii Ilie Stan- ciu și Ion Adrian — lucrînd la montarea atacurilor de osii pentru locomotiva de 700 CP.Foto.: S. Cristian

ÎNTRE FABRICA Șl FACULTATE - 
puntea largă a contractului economic

Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat nu o dată, drept condiție hotăritoare a reușitei deplina în marea bătălie consacrată îndeplinirii cincinalului înainte de termen, intensificarea aportului de inteligență al fiecărui om al muncii la rezolvarea problemelor pe care le ridică producția. Situația este cu atit mai acută în domeniile care reclamă promovarea mult mai rapidă și mai sistematică a progresului tehnic, in ramurile prioritare, ale căror perspective de evoluție sint în bună parte determinate tocmai de modul in care, in sfera concepției, participă un număr tot mai mare de cadre tehnice bine pregătite.Aplicind cu consecvență acest principiu, Centrala industriei utilajelor pentru Industria Ușoară a organizat o serie de colaborări cu

institutele de lnvățămînt superior care dispun de un important potențial științific și tehnic. S-au încheiat contracte și convenții pentru o serie de lucrări de cercetare și proiectare cu institutele politehnice din
tribuția în domeniul respectiv de activitate, în funcție de importanța problemei pe care o rezolvă. ' De altfel, avantajele contractului economic sînt evidente pentru ambele părți. Pe de o parte, ca-

0 EXPERIENȚĂ Șl CÎTEVA PĂRERI DESPRE 

PROCESUL DE INTEGRARE A ÎNVĂȚĂMÎN-
TULUI... EMISE DIN SFERA PRODUCȚIEI

București,- Iași și Cluj. S-a ales calea contractului deoarece ea permite o urmărire eficientă a mersului evolutiv al procesului de producție, de Ia apariția ideii creatoare pînă la realizarea produsului, fiecare specialist aducindu-și con-

drele didactice și studenții au posibilitatea să-și perfecționeze pregătirea rezol- vind probleme concrete ale producției, noțiunile teoretice ce se predau la cursuri fiind permanent legate cu exemplificări din lucrările abordate. Pe de altă

parte, producția însăși are de cîștigat din această colaborare. Cadrul ideal pentru asemenea rezolvări îl constituie lucrările de seminar, de laborator, proiectele de an sau lucrările de diplomă. în această situație crește responsabilitatea studentului față de modul cum se documentează și studiază tema, față de modul cum solicită îndrumările din partea cadrului didactic conducător; crește, de asemenea, și responsabilitatea cadrului didactic asupra felului cum studentul abordează problema și cum o rezolvă.Pentru producție, după
Ing. Ștefan ENE 
direcîor tehnic 
al Centralei 
Industriei Utilajelor 
pentru Industria Ușoarâ

(Continuare în pag a IV-a)
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VREJI UN
MILION DE LEI?

de mărfuri

in comer- ascundă coman-
cu trele de feră' dusestatistice, a struc- efectuată 1972 de. 17 februarie, pe

Viitorului din Capitală,

Persistența stocurilor

FAPTUL!
DIVERS!

iPompierul 
și tramvaiulSimbătă, 
strada ț 
vagonul nr. 3255 al unui tram
vai de pe linia 16 — după cum 
ne relatează pensionarul Con
stantin Diaconu din str. Sf. Va
sile nr. 43 — a luat foc. Din in- 
timplare, tocmai atunci trecea 
prin apropiere autoturismul 
2-B-7512 in care se afla un ma
ior de pompieri. Acesta a inter
venit imediat și, in citeva mi
nute, cu ajutorul unui extinc
tor, a lichidat focul. A urcat 
apoi la volan și cale de trei 
stații a urmărit tramvaiul pen
tru a vedea cum se comportă 
in timpul mersului. Cind s-a 
convins că totul merge bine, 
drumurile lor s-au despărțit. 
Cei de la depoul I.T.B. ar tre
bui insă să știe că nu fiecare 
tramvai poate fi insoțit de 
pompier.

un

Asasinatul
era
un cnne Să— Alo, primăria din Iara.__vină miliția la Borzești : o crimă din răzbunare ! Aici Iacob Vlas.Șeful postului de miliție și a- jutorul său se urcă pe motocicletă. în drum îl întilnesc și pe un procuror de la Turda și toți trei iau pieptiș drumul de munte — 15 km — pînă in satul Borzești, la locul cu pricina.— Am sosit, ce s-a întîmplat ?— Crimă din răzbunare... Vecinul cu care sîntem în dușmănie... Dar o să mă răzbun și eu— spunea Iacob Vlas, plin de mînie.— Lasă poveștile astea ! Unde este victima ?— După casă, tovarășe șef.Cu sufletul la gură, cei trei aleargă la fața locului. Cînd colo, ce le văd ochii... Un cîine mort.— Da, mi l-a otrăvit vecinul— preciza I.V. — dar nu mă las nici eu.Pînă una-alta însă, dumnealui 
a primit pe loc o amendă pentru inducerea în eroare a organelor de. anchetă.
Pentru un 
pachet 
de țigări...

Rămași in casă fără suprave
ghere, cei trei copii ai familiei 
Lreip din Nistru. (Maramureș) > au ’ 
descoperit un pachet de țigări. 
Cel de 4 ani, Gheorghiță, a a- 
runcat țigările in foc. Cind s-a 
întors acasă, Ștefan Leip, tatăl 
său, supărat pe Gheorghiță pen
tru țigările arse, „l-a pedepsit", 
punindu-i miinile in foc. Desi
gur, acum medicii vor vindeca 
rănile copilului. Dar cum va fi 
lecuit făptașul unui asemenea 
act inuman ?

Absența unei mărfi sau a alteia din magazine, greutățile provocate comerțului Ia achiziționarea unor bunuri de larg consum au fost nu o dată obiectul articolelor și anchetelor „Scînteii". Cu acele prilejuri se radiografiau deficiențele, se propuneau soluții pentru a- propierea în mai mare măsură a ofertei industriei de cerințele populației. în rîndurile ce urmează ne propunem să insistăm asupra unui alt aspect de factură puțin mai deosebită : persistența stocurilor — fapt care produce perturbații în procesul aprovizionării. Pentru edificare, vom prezenta cîteva dateDintr-o analiză turii stocurilor — la 30 septembrie Ministerul Comerțului Interior — rezultă că mărfurile cu vînzare lentă aflate atunci în stoc însumau zeci de milioane lei, iar produsele soldabile (depășite moral !) de ordinul sutelor de milioane : mărfuri cu vechime mai mare de doi ani — 94 milioane lei (din care : confecții — 21,7 milioane ; tricotaje — 8,9 milioane ; țesături de bumbac — 4,3 milioane). Iată ce consemnează și analizele făcute de inspectorii filialelor județene ale Băncii Naționale, întocmite pentru luna decembrie a ____ ‘.,.1trecut : „în județul Hunedoara există mari cantități de mărfuri cu vechime" (mai mare de un an). Astfel, 231 mii mii per vandabile de 3 milioane, iar la I.C.R.M. Iași — de 1,6 mii. lei.Ce reprezintă aceste produse ? Stocuri ! Adică importante cantități de mărfuri care nu-și mai îndeplinesc rolul dc a asigura continuitatea procesului comercial întrucît sînt scoase din circuit. Zăcînd în depozite, împiedică reasortarea, reîmprospătarea sortimentelor și, evident, aprovizionarea, în funcție de cerințe, cu alte produse mai noi. Iată de ce vrem să punem în discuție cauzele care generează fenomenul și, evident, soluțiile care conduc la evitarea unor asemenea suprastocări prelungite de produse care au încorporate în ele fantezie, materie primă și muncă socială. Pentru o mai judicioasă și competentă dezbatere vom ■ apela la cîțiva specialiști în asemenea probleme.— De la bun început, aș vrea să precizez că volumul stocurilor nu e prea mare, el nu depășește cuantumul planificat, se află chiar sub limita minimă —

ne spune tov. Bogdan Bur- dea, director adjunct în direcția planificării din M.C.I. Stocurile devin insă, chiar și în aceste condiții, neraționale dacă nu servesc satisfacerii cerințelor populației. De ce se ajunge aici? Pe de o parte pentru că unii lucrători comerciali vin nepregătiți la contractare și comandă industriei mărfuri pe care nimeni nu le așteaptă. Dar, mai ales', pentru producători nu lunile, cu mărfuri cumpărători, în schimb (necerute și neco-
că unii livrează trimeș- apreciate Se o- alte pro-

județe ne mărturisește tov. Aurel Filipoiu, directorul direcției de control din M.C.I. — arată că fenomenul apare mai ales ca urmare a’ modului în care unele organizații comerciale au înțeles să recurgă la cumpărările directe. Tentate de un rabat comercial mai mare (sau de alte interese), ele au cumpărat de la diverși furnizori mărfuri care se găseau în depozitele comerțului cu ridicata sau erau în curs de intrare. Adeseori loturile respective cuprindeau sortimente mai puțin solicitate la desfacere și chiar lent van-

1972 în comerțul local din sistemul Ministerului Comerțului Interior. în timp ce totalul stocului mărfurilor greu vandabile din comerțul local reprezintă 1,78 la sută — suficient de ridicat ! — în județele Alba și Bacău ponderea respectivă este de 3,28 la sută, iar in Argeș, Hunedoara. Caraș- Severin și Timiș—între 2,70 și 3,28 la sută. Este evident că preocuparea organizațiilor șî direcțiilor comerciale din aceste județe pentru , rezolvarea acestei probleme deosebit de importante este insuficientă.— Este insuficientă și din alt punct de vedere — in-

îf-'.n i’xrrJ

anului
confecții în valoare de mii lei, tricotaje — 38 lei, încălțăminte — 41 lei. La I.C.R.T.I. Deva, total, mărfurile lent sînt în valoare milioane,

(Urmare din pag. I)

O poveste 
cu cinci
pungiControlînd gestiunea Nataliei Chiaia, Petre Ciornei, responsabil de unitate la Loto-Prono- sport Brașov, a observat că cinci pungi cu lozuri în plic păreau mai ușoare. Le-a mai examinat încă o dată, cu atenție, le-a cîn- tărit din nou in mină. Aparent, nimic deosebit. A insistat totuși să i se de'schidă una din ele. Rezultatul ? înăuntru, în locul obișnuitelor lozuri, se găseau doar hîrtii. La fel stăteau lucrurile și. cu celelalte 4 pungi. Ce se întîmplase ? Vînzătoarea vînduse lozurile și își însușise banii, iar apoi umpluse pungile cu hîrtii, prezentindu-le la controlul obișnuit ca intacte. Acum, N. C. va constata că pe cit de ușoare erau pungile respective, pe atît de grele vor fi în fața instanței.
Cu si fără 
pușca
In prima jumătate a lunii fe

bruarie, miliția județului Ilfov a 
verificat 721 de puști de vină- 
toare. Dintre acestea, 109 au fost 
casate, iar alte 62 trimise la re
parat, deoarece puneau in pe
ricol viața posesorilor lor. Două 
cifre asupra cărora ii invităm și 
pe ceilalți vinători să mediteze 
și, in ce-i privește pe fiecare in 
parte, să tragă concluziile 
rigoare.

de

Cascador
fără voiePe șoseaua Rodna—Anieș (Bis- trița-Năsăud), într-uba din zilele trecute, se lucra la instalarea unor cabluri electrice. Deodată, in zona lucrărilor (marcată prin indicatoare de avertizare) a pătruns ca un bolid autofurgoneta 22-B-9451, proprietatea Trustului de construcții miniere — șantierul Aghireș. Datorită vitezei excesive, șoferul Gălfi Sândor nu a reușit să opreâscă la timp. în această situație, a încercat să evite cablurile electrice, dar s-a răsturnat intr-un șanț. Devenit fără voie cascador și scăpat teafăr ca prin urechile l acului, G.S. va plăti totuși scump spectacolul pe care l-a dat, în- i trucit autovehiculul a fost ava-

Rubrică redactată de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe POPESCU 
ți corespondenții „Scinteii"

frînă în calea
bunei aprovizionări

mandate) pe care organizațiile comerciale — de voie, de nevoie — le acceptă. Apoi, înainte cu citeva zile de sfirșitul perioadei plan, se livrează sele contractate, marfa se adună zite, în rafturi, cresc....Nu negăm vina acelor producători care nu respectă clauzele contractuale, dar cum se explică totuși existența unor mărfuri care nici n-au ieșit din depozit, n-au văzut lumina zilei de ani ? (în depozitele I.C.R.T.I. Deva există confecții și ghete de femei, cu o vechime de 3—4 ani, pantaloni de tergal de 2—3 ani, sandale de copii, de 2 ani). Cine poate garanta că acele mărfuri aflate în depozite nu sînt totuși necesare, cerute de cumpărătorii dintr-un oraș sau județ oarecare ?— Analiza cauzelor creșterii volumului unor stocuri, a structurii necorespunzătoare existente în unele

ței sanitare, a activității cultural- educative, folosirea mai intensă condițiilor existente. Analizarea a- cestor probleme trebuie făcută strînsă legătură cu modul în care își exercită organizațiile de partid rolul de conducător politic, cum acționează ele pentru dezvoltarea conștiinței socialiste, pentru înrădăcinarea trainică a unor trăsături cum stat cinstea și hărnicia, etica și echitatea socialistă, spiritul de dreptate înnăscut al țăranului român, devotamentul față de întărirea și dezvoltarea cooperativei de producție, înțelegerea sensului interesului obștesc. în strinsă legătură cu activitatea educativă trebuie abordată, de asemenea, problema folosirii cadrelor din mediul rural, chemate să contribuie Ia ridicarea nivelului politic-educativ al țăranilor cooperatori. Dispunem de o bază materială bogată, în continuă dezvoltare, există la sate un mare număr de intelectuali, numeroase talente, așa cum o ilustrează mișcarea de amatori. Acești factori trebuie mai bine fructificați, în așa fel ca în toate comunele să se desfășoare o viață cultural-artistică vie, bogată în conținut, de natură să lărgească orizontul cultural, aria de cunoștințe științifice, informarea politică și generală asupra eveni-

aîn

de și produși astfel în depo- stocurile

dabile. Pe de altă parte, neacordînd atenția cuvenită recepției calitative a mărfurilor, în rețeaua de desfacere au continuat să pătrundă unele mărfuri necorespunzătoare parametrilor prevăzuți sap elementelor specificate în contracte. Toate aceste mărfuri au îngroșat stocurile unor întreprinderi sau organizații comerciale, fără ca vinovății de crearea unor astfel de situații să fie trași la răspundere cu toată severitatea (inclusiv prin suportarea unor zări). în toate Ie de formare stocuri vorba de competența fesională slabă a tivului de conducere a lucrătorilor comerciali ai întreprinderilor și organizațiilor comerciale respective. Revelatoare din acest punct de vedere ne-o oferă mărfurilor existente

penali- cazuri- a neraționale unor este pro- colee- ?i
este situația ce analiza nivelului greu vandabile 

la 1 decembrie

tervine tov. Alexandru Grosman, directorul direcției comerciale de textile- încălțăminte din M.C.I. Nimeni din lucrătorii de Ia diverse niveluri ale unor organizații comerciale locale nu se preocupă măcar de identificarea mărfurilor existente, nu știu nici ce anume au în raft. Așa se face că se aprovizionează într-una „ca să fie", cu ce vrei și nu vrei și chiar peste posibilități. Adesea, se aduc mărfuri care nici nu au ce căuta acolo, pentru că n-au legătură cu profilul magazinului. De aceea, se impune revederea, de către organele comerciale locale, a profilului magazinelor, îmbunătățirea repartizării mărfurilor pe magazine, iar atunci cînd se fac construcții noi să se analizeze cu rigurozitate necesitatea și oportunitatea unui profil...Așadar, neraționale 1 profilarea toare a unităților și, dese-'
sau al altuia, aprovizionării se adaugă și necorespunză-

ori, necunoașterea exactă a situației de fapt. Nu sînt cauze descoperite acum, cl aspecte cotidiene ale practicii comerciale care, elucidate, ar permite evitarea acelor situații neplăcute cind cumpărătorii nu găsesc produsul dorit, în timp ce depozitul sau raftul gem.— Ba mai mult, adeseori, asemenea fenomene negative sînt depistate doar prin sondaj, de inspectorii filialelor noastre — adaugă tov. Ion Cean, director în Banca Națională. Nu numai că nu controlează ce au unități, dar unii cianți caută să realitatea. Alții dă mărfuri hesolicitate : (I.D.M.S. a cumpărat zeci de mii de garnituri pentru unele tipuri de mașini care există intr-un număr foarte redus !). Noi efectuăm controale spre a vedea dacă creditele acordate de stat pentru cumpărarea mărfurilor au fost folosite pentru produse necesare oamenilor. Mărfurile care nu se desfac normal nu numai că nu satisfac cerințele cumpărătorilor, dar imobilizează și fonduri bănești care puteau fi folosite în alte scopuri, în sectorul producției sau al circulației. Se întîmpiă așa și pentru că organele comerciale nu se ocupă în suficientă măsură de redistribuirea mărfurilor, pentru că nu există destulă elasticitate, competență și inițiativă la folosirea unor pîrghii eficiente de aprovizionare rațională cu jnărfuri cerute și de stimulare a accelerării vînzării lor.
★Planul circulației mărfurilor pe anul 1973 conține sarcini sporite, menite să ducă la îmbunătățirea a- provizionării. Se prevede, de asemenea, activizarea stocurilor. Astfel, reducerile de prețuri la o serie de mărfuri lent vandabile efectuate pe plan local în cursul trimestrului IV din 1972 și în primul trimestru din acest an — conjugate cu aplicarea fermă a măsurilor stabilite pe plan central pentru prevenirea for- . mării unor stocuri peste necesar — constituie premise favorabile pentru realizarea’unui nivel optim al acestora la toate grupele de mărfuri și pentru asigurarea unei structuri sortimentale care să răspundă mai bine cererii reale a populației. Este necesară însă mai multă preocupare din partea consiliilor populare, a comerțului local pentru înlăturarea deficiențelor consemnate sau neconsemnate în rîndurile de față.

George POPESCU

■s.irrvi

mentelor interne și externe. Să se acorde, in dezbaterile din conferințe, o atenție deosebită participării cadrelor de conducere din comune la munca politică de masă, intensificării muncii deputaților în circumscripțiile lor electorale, antrenării largi a comisiilor permanente și comitetelor de cetățeni la activitatea consiliilor populare, să se analizeze temeinic modul cum sînt organizate și se desfășoară acțiunile patriotice de înfrumusețare și gospodărire a localităților rurale.Este demn a fi relevat faptul că numeroase comitete județene de partid și consilii populare 'vor adresa, la conferințele județene, chemări către locuitorii comunelor pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor economico-so- ciale în agricultură, în viața social- culturală, pentru îndeplinirea și depășirea angajamentelor luate în răspunsurile la chemările la întrecere adoptate în sesiunile consiliilor populare. în această sferă de preocupări trebuie să se înscrie și acțiunile de gospodărire și înfrumusețare a comunelor, ca acestea să devină mereu mai frumoase, să se îmbogățească cu o serie de obiective edilitare — să marcheze noi trepte spre urbanizare.Pentru a se asigura un bogat conținut dezbaterilor, a se jalona judicios și pe baza unei largi consultări

programele comune ale comitetelor de partid și consiliilor populare comunale privind acțiunile ce vor fi întreprinse în anul 1973, conferințele județene vor fi precedate de adunări ale activului de partid, la care vor participa și deputății consiliului popular comunal. De asemenea, ținind seama de importanța • lor, de caracterul lor de lucru, de dezbaterea la obiect a activității, conferințele județene au menirea de a stabili programe complexe de acțiune în vederea înfloririi satelor patriei. La conferințele județene să fie invitați conducători ai unităților socialiste, ai organizațiilor de masă și obștești, oameni de cultură și artă din județ, reprezentanți ai ministerelor și celorlalte organe centrale de stat care au contingență cu activitatea ce se desfășoară la comune și sînt datori să sprijine impulsionarea ei.înscrise puternic în actualitatea politico-socială a țării, pregătite temeinic, conferințele județene ale secretarilor comitetelor comunale de partid și primarilor trebuie să ducă la ridicarea la un nivel superior a întregii activități politice, e- conomice și social-culturale din comune, să sporească aportul oamenilor muncii de Ia sate la înfăptuirea politicii partidului de făurire a so-, cietății socialiste multilateral dezvoltate.

Un nou și modern așezâmînt 

medical : spitalul din Slatina

Foto : E. Dichiseanu

Ceea ce vom povesti mai jos seamănă ca două picături de apă cu situația cînd un cetățean nu știe cum să scape de o mare sumă de bani primită acasă, tam-nesam, de la cineva care pur și simplu a încurcat „adrisantul". Adică...Spre sfirșitul anului trecut, I.I.S. „Textila“-Ga.lați avea de primit, de la Constanța, 747 lăzi cu furnituri din import pentru căni carde necesare producției. Iar fiindcă Galâ- țiul era mai aproape de Constanța decit alte localități interesate, urma ca, ulterior, o parte dintre aceste lăzi să ia de aici drumul către întreprinderile similare din Botoșani, Satu-Mare, Vaslui, Gheorghieni etc. Zis și făcut, D.N.M. NAVROM Constanța a trimis 746 lăzi (mai pu- , țin cu una), I.I.S. „Textila“-Galați a primit 746 lăzi. (Confirmarea de trimitere — de către biroul de expediții din sectorul IV Constanta — a fost făcută și de D.N.M. NAVROM Constanța, și de I.S.C.E. ROMSIT București). Să vedeți însă minune : în trei dintre vagoanele C.F.R. cu care fusese transportată marfa (vagoanele cu numerele 015015022344, 115 319 007 254 și 005 311 995 863 — încărcate de operatorul Nicolae Hol- mu) au fost găsite în plus 17 lăzi, cuprinzînd... pantofi de tenis și stofă extrafină în valoare de peste un milion lei !...Au trecut trei luni de-atunci și misterul continuă să înconjoare a- ceste 17 lăzi valoroase al căror proprietar păgubaș n-a fost aflat nici pînă astăzi.— Tovarășe Bucur Jora, ați întreprins ceva pentru a descurca ițele, eventual a afla adevăratul destinatar și a scăpa de această pacoste ?— l-am întrebat pe șeful serviciului de investiții de la I.I.S. „Textila"- Galați.— Mai e vorbă ? După ce am încheiat un proces verbal și am depozitat cele 17 lăzi cu pricina, prima grijă a fost să semnalăm celor de la Constanța, luînd legătura cu tovarășul Ion Bădica și cu tovarășul Marincel (nu îi știu celălalt nume) ca să le anunțăm greșeala. Cred că am dat vreo 10 telefoane la numărul 916/10100, interior 440 și 107, dar fără nici un rezultat. Noi ne perpeleam, dar pe < alții — să-mi fie iertat — nu-i ardea deloc situația. Ba, în decembrie, a venit cineva (un șef de tură de la serviciul primiri al D.N.M. NAVROM Constanța — pe nume Neculai Constantin) cu o a- dresă ștampilată, dar neînregistrată, să ia notă de lăzile amintite și de valorile pe care le conțin și să le dea apoi în custodie la I.C.R.T.I. Galați. Desigur, nu puteam da lăzile pe un act care nu era în regulă. Respectivul a plecat și dus a fost.— Eu am stat ,7 zile Ia Constanța -— ne- spune tovarășul Mircea Goldenberg, de la același serviciu. O dată .5 zile, iar altă dată 2 zile. Am discutat Marincel tovarăși.— Am cu o Ion Bădica de la spune Valeriu rectorul I.I.S.
cu adjunctul tovarășului de la expediții și cu alți Dar ce să mai spun... vorbit și tovarășe, eu Ia Constanța, ajutoarea lui expediție — ne Stoenescu di- „Textila-Galați.

Ritmul construcțiilor de locuințe cunoaște în a- cest cincinal o intensificare creseîndă în întreaga țară. Se fac eforturi deosebite din partea statului spre a se satisface fntr-un grad din ce în ce mai ridicat cerințele oamenilor muncii, pentru a Ii se pune la dispoziție case confortabile și frumoase. S-au construit sute de mii de apartamente, iar în perioada |971—1975, după cum se Știe, se vor construi de către stat alte 522 000, din care circa 272 000 din fondurile centralizate ale statului și circa 250 000 din fondurile populației, cu sprijinul statului în credite și execuție. Imensa majoritate a beneficiarilor acestei acțiuni se bucură din plin dc bunurile încredințate. Dar pe alocuri, Șe mai semnalează situații nedorite, L-. —I- în rînduriie următoare. ca cele relatate

După cum se mai semnalează în scrisori, reclama- țiiie oamenilor sînt pasate de colo, colo, pînă cînd se pierd în hățișul birocrației, soră geamănă cu iresponsabilitatea. Cititorul A. Fulgu din Galați — str. Construc-
rativ, reparația se face a- desea de mintuială, unii „specialiști" ai termoficăril căutînd doar să-i amăgească pe locatari. La ' blocul X. 11, din str. Ghiță Șer- ban, cartierul Titan — după cum scrie cetățeanul

La redacție au sosit în ultimul timp numeroase scrisori din partea celor ce suportă vicisitudinile defecțiunilor tehnice la instalațiile de căldură și apă din unele imobile. Problema crește în gravitate, deoarece lipsa de căldură și apă caldă afectează uneori — așa cum ni se relatează — ansambluri întregi de blocuri, unde locuiesc sute de familii, multe dintre ele cu bă- trîni și copii. Neajunsurile ce le comportă astfel de situații se repercutează în ultimă instanță asupra unor oameni ai muncii, care, după o zi de program, sînt îndreptățiți ,să intre in case primitoare.Un prim aspect sesizai este că deși asemenea deficiențe sînt cunoscute, înlăturarea lor este tărăgănată la nesfîrșit, fără nici o justificare. Iată un crimpei dintr-un dialog purtat, încă din decembrie 1969, intre întreprinderea de gospodărie orășenească din Reșița și locatarii blocurilor nr. 24—28 de pe bd. Lenin

folosință prin Ei au sesizat de- au. fost nevoițidate în 1950—1951. seori că să-și instaleze sobe în camere, iar la etajul doi folosesc reșouri electrice, reșouri pentru aragaz etc. Sus-amintita întreprindere răspunde : „La reclamați,-) dv. din 18 decembrie 1969 vă facem cunoscut că s-au înlocuit pompele cu alte pompe, cu o capacitate mai mare, iar încălzirea ultimului etaj va sta în atenția noastră". Și trei ani în șir cetățenii din bd. Lenta s-au încălzit sub... atenția întreprinderii al cărei director. Vasile Tapureanu, semnează o nouă adresă, nr. 127/390, de astă-dată din ianuarie 1972, unde se face cunoscut că s-a dat drumul unei a doua pompe... Jocul adreselor a început, cum se vede, de 3 ani în acest timp s-au construit mii de apartamente în Reșița, insă I.G.O. n-a reușit nici pînă acum să ducă la bun sfîrșit o intervenție tehnică menită să remedieze acest străvechi neajuns.

„l-am sesizat pe toți — imi zicea tovarășa — este adevărat, la noi a- semenea lucruri se întîmpiă frecvent. Ce mă nedumerește este faptul că nu se clarifică mai repede situația !“ Drept să fiu — mărturisește directorul — în noaptea a- , ceea nici n-am putut dormi, m-a chinuit tot timpul un vis urît cu lăzile buclucașe. Dimineața, cînd am venit la serviciu, am cerut relații să aflu ce s-a mai rezolvat Cînd colo, mi s-a adus la cunoștință că un om de-al nostru a fost tentat să fure din marfa aflată în lăzi (!> !). Cum s-ar spune, alte necazuri !...în 10 februarie, I.I.S. „Textila"- Galați a transmis și un . telex la Constanța. L-am notat exact, pentru a-1 reaminti celor de la D.N.M. NAVROM — serviciul importuri, pe adresa căruia a fost dat :„în atenția tovarășului Bădica. Referitor la lăzi furnituri căni car- dă. Vă comunicăm că nu s-a rezolvat nimic cu cele 17 lăzi stofe și bascheți expediate greșit la noi. Menționăm că nu ne mai asumăm nici o răspundere, neavind spațiu corespunzător pentru asemenea valori și nici securitatea asigurată. Rugăm luați măsuri urgente pentru a se prezenta beneficiarii respectivi să le ridice". Telexul poartă numărul 3 461 ; este semnat de directorul tehnic al I.I.S. „Textila"- Galați, Ioan Georgescu.Pină în ziua de 19 februarie nu se primise nici un răspuns la telexul din 10 februarie — nici prin telex, nici prin telefon (intre Constanța și Galați se pot purta convorbiri telefonice directe, cu ajutorul prefixului).
*...Acestea strat faptele. De necrezut, dar așa s-au petrecut. Noi nu întrebăm cum au recepționat și cum au expediat cei de la Constanța lăzile în cauză, cum or fi încheiat dumnealor bilanțul pe a- nul 1972, avînd încurcată această situație de peste un milion Iei, sau ce ar face dacă s-ar pomeni acum cu un inventar. Aceasta este treaba altor organe. întrebăm însă cum este posibil ca 17 lăzi cu bunuri din import atît de valoroase să zacă undeva, încă de la jumătatea lunii decembrie, fără să apară proprietarul păgubaș și fără să se sinchisească cei care e- rau datori să le trimită la cuvenită ?E de ris ? Poate ! E de Mai degrabă ! Noi, scriindrînduri menite să lanseze un S.O.S. din partea color 17 nefericite lăzi . abandonate, sperăta ca măcar a- ‘ cum șă se realizeze ceva : ori să afle, și să apară, adevăratul destinatar ; ori D.N.M. NAVROM Constanța să descurce ițele pe care le-a încurcat. Așteptăm cu nerăbdare fericitul deznodămînt."
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Gh. Coman — „specialistul" de la stația de termoficare Titan, trimis pentru remediere, face să funcționeze caloriferele exact cît timp zăbovește lîngă ele. Cam la fel se procedează și la blocul R2 din str. Nicolae Pas-
cu nr. 4, cartierul Vitan — semnalează asociația. locatarilor de aici. Fără îndoială, un control sistematic și permanent din partea I.D.G.B. asupra calității muncii tehnicienilor săi ar pune capăt unui asemenea

PE MARGINEA UNOR SCRISORI

Nepăsarea și birocrația
pe scara gradelor „Celsius

torilor nr. 33, bloc C 12, cartierul muncitoresc Ți- glina II — scrie că de luni de zile apa caldă e ca „fata morgana", adică o iluzie. Adresindu-se întreprinderii de gospodărie locativă, aceasta a dat vina pe centrala electrică (!), care la rîndul ei a dat vina pe combinatul siderurgic, ultimul mutind-o spre constructorul in cauză i camdată i de făcut zile maiChiar șl atunci cînd intervenția se realizează ope-
spreI rețelei. Iar celor nu le rămîne deo- altceva mai bun decit să aștepte... calde.

— Cum stafi cu plata căldurii... Desen de ANDO

stil de muncă. Dar I.D.G.B. nu se grăbește să facă acest lucru... ,în alte cazuri, apelurile cetățenilor sînt intîmpinate cu promisiuni, ca și cînd acestea ar putea ține de cald, cum se exprimă în scrisoarea sa V. Popescu, din bd. Păcii 52—72, cartierul Militari. Autorul adaugă, făcînd haz de necaz, că în blocurile 1—8 căldura se dă cu lingurița. O situație asemănătoare își face ecoul din Tg. Jiu (sesizarea aparține tov. Victor Ungureanu din str. Oltului, bloc B 2),

unde apa caldă ajunge pînă la etajul 1 ori cel mult 2, iar la 3 și 4 doar asigurările și promisiunile întreprinderii de gospodărie o- rășenească. Tot la „flacăra" vorbelor goale se încălzește și familia conducătorului auto Ion Dincă din Pitești, cartierul Trivale, bloc 42, ap. 6. Consiliul popular municipal i-a comunicat că situația este cunoscută și se vor face imputații constructorului. Foarte bine. Dar, deocamdată, omul continuă să locuiască In frig, ceea ce, să recunoaștem, nu e foarte bine.Subiectul altor scrisori îi constituie faptul că numeroși cetățeni afectați de lipsa căldurii și apei calde sînt totuși obligați să plătească sumele corespunzătoare unui consum real. Locatarii blocului FA 2 din Slatina ne precizează, într-o scrisoare colectivă, că plătesc la centimă cota planificată pentru căldură și apă caldă, fără să aibă însă parte de nici una dintre ele. Un fapt similar ne este sesizat și de Ion M. StanCu din blocul GA 5, cartierul Crișan II, din același oraș... în sfirșit, un al treilea semnal, de același gen — tot din Slatina — e sesizat de mai mulți locatari, în numele a 500 de familii care locuiesc în alte 6 blocuri, din cartierul Crișan II. Din iulie, de cînd au fost date în folosință, prin robinetele blocurilor amintite n-a curs nici un strop de apă caldă.Nu vom continua însă cu exemplificările. Din cele

relatate se desprind cî- teva concluzii esențiale. Este vorba, in primul rind, de lipsa de grijă a unor salariați ai unităților furnizoare de căldură față de sănătatea cetățenilor. Iresponsabilitatea lor este de două ori păgubitoare : pe de o parte, cheltuielile făcute de stat pentru asigurarea confortului în apartamente n-au eficiența scontată, iar pe de alta, din cauza îmbolnăvirii unor lo- catari-salariați este afectată producția și se plătesc sume importante pe perioada concediilor medicale. în al doilea rind, este inechitabil ca întreprinderile respective să încaseze bani, fără să o- fere in schimb servicii. In al treilea rind, scrisorile a- dresate redacției scot în evidență aspecte dintre cele mai evidente de lipsă de respect față de sesizările cetățenilor. în nici o unitate și cu atit mai mult în cele-cu o largă audiență la public nu este permis ca reclamațiile să fie tratate în mod birocratic, ca ani în șir să se facă promisiuni formale în scopul de a se duce oamenii cu vorba. Grija față de om, față de confortul ce trebuie să i se asigure în locuință impune comitetelor executive ale consiliilor populare care au în subordinea lor astfel de întreprinderi să nu tolereze sub nici un motiv asemenea stări de lucruri.
Dumîtru
MINCULESCU

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

CU CE REZULTATE PRACTICE SINT
APLICATE MASURILE STABILITE?

• , ’ ■Pcrlcclionăm tehnologiile,intensificăm ritmul investițiilor, Acționăm pentru folosireapregătim cadrele necesaresînt cele pe careAcestea probleme înfățișat în cuvîntul la Plenara C.C. al din noiembrie anul cut și de a căror rezolvare depinde îndeplinirea cincinalului înainte de termen, cum m-am angajat. Este vorba de a consolida și stabiliza tehnologiile la obiectivele puse în funcțiune, în sensul sporirii eficienței econo- .mice, in paralel cu realizarea unui vast program de dezvoltare a unor capacități de producție și de creștere a cadrelor necesare servirii modernelor noastre instalații. Traduse în cifre, toate acestea înseamnă că, pină în 1975— și anul 1973 este hotărîtor în această privință— trebuie să punem in funcțiune peste 30 de capacități, care vor furniza materii prime altor întreprinderi. Valoarea totală a producției pe care trebuie s-o realizăm în acest cincinal este de peste 21 miliarde lei, aceasta fiind ■ cifra de plan minimă. Prin mobilizarea rezervelor interne, folosirea judicioasă, cu maximă grijă a instalațiilor, ne propunem să obținem peste acest o producție evaluată miliard lei.Concret, Ia secția lonitril 1 am introdus un catalizator, cu ajutorul căruia se mărește substanțial producția, concomitent cu o scădere corespunzătoare a consumului de materii prime. Modernizări și perfecționări similare sînt prevăzute și la reactorul nr. 2, la instalația acrilonitril II, aflată în construcție. Pe aceste căi se prevede o creștere a producției în valoare de 500 milioane lei, ......ceea ce, , firesc, duce la mare, care cuprinde și ne-sporirea gradului de efi- realizările anului trecut,ciență. Perfecționări substanțiale se vor efectua și la instalația catalitică de cracare — soldate, în final, cu creșteri de ducție, în paralel cu

i trei le-am meu P.C.R. tre-
portante reduceri ale unor . fonduri de investiții.asemenea, am stabilit programe pentru vreme iectați lății celeși clorură de cianurii. Precizez că măsurile amintite sînt dublate de altele, nu mai puțin importante, care vizează superioară a prime — de la materii prime în valoare ' să ajungem la duse finite — unor reparații de te, prevenirea rilor din fluxul tehnologic, introducerea acordului glo-

De,riguroase de lucru atingerea mai de- a parametrilor pro- la ultimele insta- puse în funcțiune : de piroliză, adrazin
valorificarea materiilor

ce ne revin, am asigurat cea mai mare parte din condițiile necesare bunului mers al activității de investiții, cit și deschiderea finanțării. Cu sprijinul conducerii de partid s-au luat măsuri pentru procurarea marii majorități a utilajelor, rămînînd ca furnizorii să-și respecte integral obligațiile contractuale. Pentru instalațiile cu stadii fizice necorespunzătoare am elaborat programe speciale de desfășu- de con- Rămîne, prim or- de con- întărească

intensivă a capacitățilorși reducerea cheltuielilor de producție

acri-
nivel la un

ulti- capa- la plus,progra- in-

de un leu20 lei pro- efectuarea calita- întrerupe-

invest'- că

LA UZUC PLOIEȘTI

/■ y.

B @ O E2 ® B
(Urmare din pag. I)

la sade de de

intensificare a rării lucrărilor strucții-montaj. ca o sarcină de din, a grupului structori, să formațiile de lucru, să do-

Pentru ca In întreprinderile industriei ușoare și alimentare ale județului să obținem în acest an un grad de utilizare a capacităților de producție de 88-96 la sută, iar in celelalte unități, prin generalizarea schimbului II și extinderea schimbului 111, indicele de folosire a timpului maxim disponibil să se ridice la cel puțin 85, așa cum de altfel s-a stabilit și la plenară — din prima lună a anului curent s-a' trecut la o reorganizare a formațiunilor de lucru, iar in unele întreprinderi la 
■r reamplasarea unor utilaje, pentru realizarea unui flux continuu de producție. Este cazul, între altele, al Uzinei mecanice Mîrșa și al Uzinei

ficientă a personalului auxiliar și tehnico-adminis- trativ, pot fi trecuți în activități direct productive peste 160 de salariați, ceea ce se reflectă în reducerea cheltuielilor planificate la 1 000 lei producție-marfă cu 13,4 lei pe anul in curs. Astfel de acțiuni urmează să fie întreprinse în multe alte întreprinderi din județ. Un alt exemplu. Efectuind o analiză științifică a cauzelor care au generat pierderi in ultimii doi ani, conducerea fabricii „Vitrome- tan“-Mediaș a stabilit, recent, 27 de măsuri tehnico- organizatorice, cu o eficiență anuală de 2,4 milioane lei. O acțiune similară s-a întreprins, în urma cri-
La ancheta-sondaj a „Scinteii" răspund astăzi

Ing. Costache SAVA, 
director general al 
Grupului industrial 
de petrochimie Pi

tești

bal -la cît mai multe formații de lucru ș.a.în ce privește cea de-a doua problemă țiile — vreau să arăt 1973 este un an hotărîtor pentru realizarea mului de dezvoltări dustriale pe platforma petrochimică de la Pitești. Concret, avem de realizat un volum de investițiide 800 milioane lei ; deci, în total, 2,3 miliarde tei. Trebuie să punem în funcțiune, în acest an, peste 20 obiective. Evident, potrivit sarcinilor

teze operativ șantierele cu mijloace mecanizate, să impulsioneze aprovizionarea cu materialele de construcție de care au nevoie. Cîteva măsuri in privința celei de-a treia probleme : cadrele. Din cadrele de la instalațiile vechi am constituit nuclee de bază pentru instalațiile noi, care participă acum, alături de mon- tori, la terminarea melor lucrări de la citățile de producție care vor lucra. în în unitățile școlare prii, la întreprinderi milare din țară se la pregătire un mare măr de cadre, la care se adaugă muncitorii ce se califică la locul de muncă. Se poate spune, deci, că întreg personalul de ‘servire este asigurat, ră- mînînd In continuare să ne preocupăm cu stăruință de ridicarea calificării acestuia, corespunzător nivelului tehnic al instalațiilor.

mecanice Sibiu, în care, prin astfel de măsuri, folosirea Intensivă a capacităților de producție a devenit problema nr. 1 a colectivelor. Totuși, se mai bate încă pasul pe loc și aceasta, în primul rînd, din lipsa forței de muncă. S-a stabilit, de pildă, că optimizarea folosirii mașinilor și utilajelor din întreprinderile județului nostru presupune asigurarea, prin plan, a unui plus de 1 000 de muncitori. Deși această chestiune s-a discutat mult, pînă la nivelul conducerii celor două nistere ale construcției mașini, practic nu s-a Întreprins nimic pînă acum. Capacitățile de producție de ,1a U.P.A.-Sibiu nu sînt integral utilizate datorită lipsei semifabricatelor turnate și forjate de la Uzina de autocamioane Brașov,, lan-... cele de la „Independența", *” din cauza rlelivrării unor țevi pătrate de către „Republica", anumitor repere și subansamble, în special e- chipament electric, de către uzinele specializate din București.O problemă centrală a planului pe 1973, ca de altfel a întregului cincinal, o constituie — cum s-a subliniat la plenară — creșterea eficienței economice. Comparativ cu realizările e- fective din 1972, în acest an volumul cheltuielilor materiale la 1 000 Iei producție-marfă trebuie să fie reduse in mod substanțial. Eforturile ce se depun în această privință sînt, cum este firesc, importante. Comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii de la' uzinele textile „Tîrnava", de pildă, cu sprijinul organului municipal și al comitetului județean de partid, au ajuns la concluzia ’ că, printr-o largă acțiune de folosire rațională și •-

Se dezvoltă producția 
de exportZilele acestea ne-am aflat printre constructorii de rulmenți speciali de Ia UZUC Ploiești. „Sarcinile din acest an sint mult sporite față de 1972, mai ales ca urmare a unor comenzi sosite de la beneficiarii străini — ne-a informat șeful secției, Matache Chiriac. în momentul de față, circa 30 la sută din producția noastră va fi livrată in Spania, Albania, Franța și altq țări europene. Rezultatele muncii noastre din luna ianuarie și din prima decadă din februarie sint bune ; ne aflăm in avans cu planul de producție. De pe poarta uzinei au și plecat deja primele comenzi la export'1.La bancul de probă al secției am stat de vorbă cu muncitorii de înaltă calificare Ion Iaco- bache și Vasile Moisevicf. „Aici, la noi, se lucrează la microni. La rulmenți, fie ei mai mari sau mai mici, nu se admite nici un fel de toleranță".— Acești mari rulmenți pe care îi aveți pe banc ce destinație au ? — am întrebat.— Acești 8 coloși (are fiecare o greutate în jur de 300 kg) vor pleca tot peste hotare.Am aflat de la specialiștii uzinei, de la cadre de concepție, că in urma unor comenzi exprese ale unor firme străine, precum și ale unor nevoi ale economiei țării, s-a trecut la asimilarea a noi tipodim.ensluni de rulmenți speciali. In fotografie : Aspect dintr-o secție a uzinei.

Const. CAPRARU 
corespondentul „Scînteii*

bâri în consumul de muncă real necesar. Ca urmare, deci, nu este legal ca o normă de muncă bine stabilită să se modifice dacă nu au intervenit schimbări în condițiile tehnice și organizatorice ce au stat la baza elaborării ei. Socotesc că trebuie combătute aceste practici total nejuste, potrivit cărora se modifică arbitrar normele de muncă o dată stabilite, numai datorită faptului că indicele mediu de realizare crește peste o anumită limită. în toate cazurile, dacă normele au fost corect elaborate, indiferent de nivelul lor de realizare, muncitorii trebuie să beneficieze in întregime de drepturile ce le revin ; nu este nici normal și nici legal ca sâ li se diminueze in mod arbitrar ciștigurile, prin reducerea normelor de timp sau majorarea normelor de producție.Nivelul de îndeplinire a normelor de muncă constituie, de fapt, un indicator al productivității individuale a muncii. El reprezintă, in cazul normelor de timp, raportul dintre timpul de muncă normat pentru a executa o operație, lucrare, produs etc. și timpul de muncă efectiv prestat. Dacă nivelul de îndeplinire a normei de muncă este 110 la sută înseamnă, de fapt, că productivitatea muncii realizată este cu 10 la sută mai mare decit cea normată și că, deci, în aceeași unitate de timp se execută un număr mai mare de operații, lucrări, produse etc. Ca regulă generală, oricărei depășiri de normă de muncă trebuie să-i corespundă o sporire proporțională a productivității fizice a muncii.Deși in analiza corelației dintre diferiți! indicatori valorici intervin unele influențe, ceea ce trebuie să se desprindă clar este însă tendința de sporire a productivității muncii o dată cu creșterea nivelului de îndeplinire a normelor de muncă. Sint însă întreprinderi în care se obțin depășiri mari ale normelor de muncă, fără ca aceasta să se reflecte într-o productivitate corespunzător sporită; dc asemenea, sint întreprinderi care Ia

niveluri mari dc îndeplinire ■ normelor de muncă nu realizează nici cel puțin productivitatea muncii planificată. Astfel, în trimestrul III 1972, la întreprinderea de rețele electrice (extinderea muncii in acord 73,9 la sută), productivitatea muncii a fost realizată în proporție de 96,1 la sută, în timp ce indiceie mediu de îndeplinire a normelor a fost de 107,8 la sută ; la întreprinderea de electrificare și centralizare căi ferate București (extinderea muncii în acord 79 la sută), productivitatea muncii a fost realizată în proporție de 100,6 la sută, iar indicele mediu de Îndeplinire a normelor a fost de 116,8 la sută : la Fabrica de confecții Cluj
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Alte colective de întreprinderi
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ticilor muncitorilor partici- panți la adunarea generală, pentru lichidarea pierderilor din procesul de producție și la fabrica „Sticla" din Avrig. în multe din întreprinderile industriale se a- cordă o maximă atenție e- conomisirii materiilor prime și materialelor, mai ales a metalului. Dar o asemenea preocupare trebuie generalizată neîntîrziaț.ca „Balanț,nică Sibiu, „Ăutomecanica"- Mediaș au putut obține în acest an importante economii de metal, printr-o intensă activitate de repro- iectare, prin îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație, reducerea adausurilor de prelucrare, altele, între care Uzina mecanică Mirșa, „Emailul roșu“-Mediaș, !n- registrînd pierderi, consumă din economiile celorlalte întreprinderi, ceea ce este inadmisibil.Potențialul economic

această bază, in anul curent se va putea obține o producție suplimentară în valoare de 300 milioane lei. Garanția materializării acestor premise ne-o dă, în primul rînd, colaborarea bună stabilită între toți factorii cu răspunderi în acest domeniu, începind de la proiectanți și pînă la beneficiari. Notabile sînt, de asemenea, inițiativele u- nor beneficiari menite să reducă considerabil termenele de intrare in funcțiune. De pildă, devansarea lucrărilor la turnătoria de fontă, oțel și neferoase de Ia „Independența" se datorează și măsurii luate de uzină și de forul ei de resort de a realiza cea mai mare parte a utilajelor necesare prin autodotare. Se mai ivesc, din păcate, și „excepții",, insă comitetul județean, organele municipale și orășenești de partid sînt hotărîte să facă totul pentru a le elimina din primele luni ale a- nului. Bunăoară, rînd drept gravă noii capacități a de bere Sadu, la s-a respectat termenul de .intrare în funcțiune (1 a- prilie 1972), în hotărirea recentei conferințe a organizației județene de partid s-au prevăzut, printre altele, măsuri speciale accelerare a ritmului execuție pe acest șantier, incit lucrările să fie încheiate la 30 aprilie a.c. Ca atare, la începutul lunii februarie, comitetul județean a invitat la fața locului cadre din conducerea M.A.I.A.A., cu care a stabilit grafice detaliate pentru onorarea întocmai a termenului fixat. Acum sîntem preocupați ca și u- nitățile constructoare de mașini care. în majoritatea cazurilor, au prevăzute ............. - ‘ ’ a>

conside- situația Fabricii care nu
de de

:ata neîntirziat. , .WfeuW utilajele în'i

al județului va fi considerabil mărit în acest an prin punerea în funcțiune a u- nor noi capacități de producție. Din capul locului trebuie să precizez că există premise pentru devansarea termenelor de punere în funcțiune la 22 noi capacități — îndeosebi la fabrici ale industriei ușoare — ca Și pentru atingerea parametrilor proiectați, cu 3 și - 6 luni mai devreme, la obiective date în exploatare anul trecut. Pe

asigure utilajele în ? cordanță cu termenele de dare în exploatare.Se poate aprecia, deci, 
că am acționat și acționăm în continuare cu succes — în spiritul documentelor Plenarei din noiembrie 1972 și expunerii secretarului general al partidului — pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului pe acest an. ca și 
a sarcinilor economice din anii viitori; Conlucrăm strins cu conducerile ministerelor în vederea clarificării a cit mai multe probleme legate de realizarea planului la nivel maximal. Folosind cu pricepere condițiile și posibilitățile de care dispune, comitetul județean de partid își va aduce în continuare contribuția la îndeplinirea e- . xemplară a sarcinilor ca- re-i revin județului Sibiu, în lumina hotărîrilor adoptate de Plenara Comitetului Central din noiembrie 1972.

Crupul de uzine pentru aparataj și mașini

electrice din Craiova• Planul anual la producția globală se va depăși cu 15 milioane Iei, la producția marfă fabricată cu 60 600 000 lei, iar la producția marfă vindută și încasată cu 45 milioane lei.
o Vom obține beneficii peste plan in valoare de 11 500 000 lei, asl- gurind reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție-marfă fabricată cu 3 lei.
o Ne angajăm să realizăm suplimentar: una locomotivă Diesel electrică de 2 100 C.P., aparataj electric de înaltă tensiune in valoare de 14 400 000 Iei, motoare electrice echivalente cu 40 MW, transformatoare de forță echivalente cu 620 MV A, 75 tone piese turnate din oțel și forjate.
o Prin reproiectarea de produse și gospodărirea cu grijă a materialelor. vom economisi în cursul acestui an 325 tone de metal, 2 566 metri cubi cherestea pentru ambalaj, 1100 tone combustibil convențional, 1120 MW/h energie electrică, precum și diferite materiale electroizolante în valoare de 2 700 000 lei.• Vom realiza 20 de proiecte peste plan, aferente producției pentru export. Popderea produselor noi și modernizate, în totalul producției, va reprezenta 52,8 la sută.• Vom intensifica și stimula prin toate mijloacele activitatea inovatorilor și vom urmări valorificarea temelor de inovații, astfel ca efectul economic ai invențiilor și inovațiilor aplicate să se ducerea cheltuielilor de producție cu 15 milioane lei. reflecte în re-

Grupul de șantiere I. C. H. Lotru-Sebeș• Realizarea unei producții suplimentare de construcții-montaj, peste parametrii maximali ai planului, în valoare de cel puțin 100 milioane lei.• Executarea primului paralel al hidroagregatuluî nr. 2, de 170 MW, la sistemul energetic național in ziua de 23 august 1973, permi- țîndu-se astfel punerea in funcțiune a grupului respectiv cu trei luni mai devreme.• Admiterea apei pe tronsonul Petrimanu—Debușare Sud—Vidruța, pină la data de 1 iulie a.c.• Terminarea depunerilor de argilă șl anrocamente In corpul barajului de Ia Vidra, pînă la 30 septembrie a.c.• Reducerea sistematică a consumului vederile din deviz, economisindu-se pe ment, 300 mc lemn de mină și cherestea, metalice-si tablă.® Continuarea acțiunii de autodotare și pozitive și piese de schimb în valoare de 14 milioane lei.
de materiale, față de pre- această bază 800 tone ci- 260 tone otel-beton, profilarealizarea unor mașini, dis-

Intreprinderea „Industria sîrmei

I• Th plus, peste nivelul‘maximal al 'plantlluF: 1 000 tone oțel, 3 600 tone sîrme trefilate, 600 tone bare trase, 1 000 tone electrozi de sudură, 2 000 tone cabluri de tracțiune, 500 tone flux de sudură, 3 000 km conductori electrici izolați.
o Vom depăși sarcinile planificate cu 40 milioane lei la producția globală și cu 38 milioane lei la producția-marfă.• Gradul de folosire a capacităților de producție, la agregatele do bază, va crește cu 2 la sută față de 1972.• Prin aplicarea unor măsuri tehnico-organizatorice riguros fundamentate. cheltuielile de vom obține un beneficiu• Extinderea gamei asimilarea în fabricație mensiuni.• Se vor livra suplimentar Ia export produse în valoare de 500 000 lei valută, iar Ia fondul pieței produse peste plan în valoare de 1.milion lei, în condițiile satisfacerii integrale și Ia timp a obligațiilor ce ne revin din contractele încheiate cu beneficiarii.« La metal, economia va Însuma 400 tone.

producție se vor reduce cu 2 milioane lei și suplimentar de 5 milioane lei.sortimentale prin diversificarea producției și a unui număr de 22 mărci de oțel și tinodi-

Uzina de fibre sintetice din lași

plicat norme de muncă fără o bază analitică, stabilite prin apreciere, din care cauză au fost modificate la perioade foarte scurte, în funcție de nivelul realizării lor. Astfel, pe parcursul unui an. normele de muncă pentru unele repere (AM-5- 1-0 ; AN-11-128 etc.) au fost modificate de trei ori fiecare — și anume, de două ori au fost majorate și o dată reduse. Aceste modificări de norme, cind în plus, clnd în minus, fără fundamentare, fără ca, de fapt, să se fi aplicat vreo măsură care să fi determinat o modificare a consumului de muncă efectiv necesar, constituie o practică nejustă, cu influență negativă asupra' activității u-
Normele de muncă

f.- . • .(extinderea muncii in acord 82 sută), productivitatea muncii pe lariat s-a realizat in proporție 98,4 la sută, iar indicele mediu îndeplinire a normelor a fost 107,5 la sută.Indiscutabil, astfel de situații trebuie considerate, din capul locului, ca anormale și trebuie să fie supuse unei analize atente, profunde. Analizele efectuate în astfel de cazuri demonstrează; că, de cele mai multe ori. există deficiente atit in modul de elaborare și aplicare a normelor de muncă, cît mai ales încercării dc a se acoperi pe această cale alte neajunsuri existente în organizarea și desfășurarea activității unităților respective. Asemenea deficiente se referă în principal la elaborarea u- nor norme de calitate necorespunzătoare, neasigurarea condițiilor de aplicare corectă, neînregistrarea reală a timpului de muncă, neaplicarea prevederilor Ilegale de reexaminare a normelor de muncă etc. Bunăoară, la uzina „Unirea“-Cluj s-au a-

nităților șl mai ales asupra nivelului productivității muncii.Normele de muncă se reexaminează atunci cînd se introduce o tehnologie nouă, un utilaj nou, o metodă de muncă nouă, o organizare mai rațională etc., care au ca efect o reducere a consumului de muncă real necesar. Astfel de modificări de norme sînt necesare, pe deplin justificate și asigură în continuare, in noile condiții, respectarea cerințelor de echitate in repartizarea sarcinilor, in remunerarea lucrătorilor.Reglementările in vigoare mai prevăd că normele de muncă se pot modifica și atunci cind consumul de muncă real necesar pentru executarea unor operații se modifică în timp, ca urmare a unor măsuri ce se iau și al căror efect pentru fiecare în parte este insensibil, dar care se a- cumulează in timp și, ca atare, condițiile tehnice și organizatorice care au stat la baza elaborării normelor de muncă nu mai corespund. De exemplu, la uzina „înfrățirea" din

Oradea, ca urmare a unor asemenea măsuri, care au dus la îmbunătățiri ale condițiilor de muncă, concomitent cu creșterea indernînării și calificării muncitorilor de la operațiile de prelucrare prin așchiere, normele de timp au fost reduse pentru unele produse (mașini de găurit, mașini de filetat interior, mașini de rabotat etc.) o singură dată pe an, diferențiat cu pînă la 6 la sută, in funcție de condițiile create pe parcurs la locurile de muncă. Reexaminări de norme, în astfel de cazuri, nu pot fi făcute insă la intervale scurte de timp și, ca urmare, în metodologia de normare a muncii se prevede că reexaminarea pe această cale se poate face cel mult o pe an.Concluzia care se desprinde limpede : numai înregistrarea nivel ridicat sau coborit de îndeplinire » normelor de muncă de către unii muncitori nu poate să constituie motiv de modificare a acestora. Reexaminarea normelor de muncă se face, potrivit legii, numai in cazul in care se modifică consumul de muncă real necesar. Muncitorii care, prin aptitudinile lor personale, reușesc să obțină depășiri de normă, izbutesc să dea în aceeași unitate de •timp o cantitate mai mare de produse, care, deci, lucrează cu. o productivitate mai mare, trebuie să beneficieze și de o remunerare corespunzătoare. în același timp insă, cei ce nu reușesc să-și îndeplinească normele, lucrind cu o productivitate mai redusă, trebuie să ciștige corespunzător mai puțin. Datoria tuturor lucrătorilor și, în special, a celor ce îndeplinesc funcții de conducere constă în a lua măsuri pentru elaborarea și aplicarea de norme de muncă fundamentate științific, singurele in măsură să asigure folosirea rațională a Întregului potențial uman al întreprinderilor, să contribuie la justa aplicare a principiului echității in repartizarea sarcinilor și retribuirea muncii, la crearea condițiilor pentru creșterea continuă a eficienței întregii activități economice.

dalăeste unui

e O producție globală suplimentară de 72 milioane lei, o producție marfă în valoare de 24 milioane lei, concretizată printre altele în 300 tone fibră policsterică, 160 de tone fire poliesterice, 80 de tone fibre po- Iipropilenice, 150 tone granule poliesterîce și construcții de utilaje prin autodotare în valoare de 1,7 milioane lei.• Indicatorul de calitate va crește cu 2 la sută față de sarcina de plan.• Productivitatea muncii va spori cu 2 la sută In comparație cu prevederile planificate.• Prin reducerea consumurilor specifice de materii prime și utilități, vom obține economii de 100 tone D.M.T., 30 de tone M.E.G., 25 de tone granule poiipropilenice, 1,4 milioane kWh energie electrică, 1200 Giga/calorii energie termică.• Vom mări capacitatea instalației de transformare a cablurilor po- Hesterice în pală cu 1 000 tone pe an, prin lucrări de mică mecanizare în spațiile existente.• Scurtarea duratei probelor tehnologice, la Instalația de fire textile poliesterice cu capacitatea de 1 080 de tone pe an, cu 18 zile față de prevederi.• Atingerea parametrilor proiectați la această capacitate zile mai devreme, respectiv la 31 decembrie 1973.• Vom livra la export în mod suplimentar 300 tone fibră rică, 110 tone fire poliesterice, 150 tone granule poliesterice.• Vom asimila 121 repere piese de schimb.
cu 90 depolieste-

„Rulmentul" din BrașovDepășirea planului la producția-marfă cu de rulmenți cu 50 000 bucăți ; depășirea planului2 la sută șl a planului Ia bile cu 50Depășirea planului Ia export cu 1,7 la sută.
•fizic

tone.
•• Executarea prin autoutilare a unor mașini-unelte si instalații Invaloare de 20 milioane lei.• Se vor asimila 50 noi tipuri de rulmenți destinați, în principal,n------ - autoturismelor „Dacia-1300" țifabricației autocamioanelor „Roman", exportului.• Se va extinde zona de servire multiplă a mașinilor de bază, astfel incit In acest an să se realizeze un grad de servire de 1 8 șini pe muncitor ; indicele de utilizare a mașinilor in secțiile de »e va ridica la 93 la sută.

Fabrica de confecții BrăilaSe vor depăși sarcinile planului maximal pe anul 1973 după urmează :producția-marfă cu 25 000 000 lei. producția globală cu 10 000 000 lei.export cu 200 000 lei valută.productivitatea muncii, față de realizările anului 1972,

ma- bază
cumLaLaLaLa _______ ,asigura o creștere de 16 la sută.’• Depășirea planului la produsele de calitatea I cu 0,7 Ia sută, 

o Vom realiza peste plan 30 de noi modele.• Obținerea de economii la cheltuielile de fabricație în valoare 500 000 lei și a unui beneficiu suplimentar de 500 000 lei.• Reducerea consumurilor specifice, realizindu-se o economie peste 60 000 ml țesături.• Livrarea, peste plan, la fondul pieței, de produse în valoare 
4 000 000 Iei.
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Revista „Tomis" privește 
peste umăr la activitatea

culturală de masă
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re- de pe laAnaliza nemijlocită a paginilor vistei oferă numeroase exemple această natură. Prima rezervă care am formulăt-o se referea prezentarea strict informativă a faptului de cultură. De bună seamă, o disociere trebuie făcută de la început : consemnarea diferitelor evenimente reprezintă una din cerințele fundamentale ale presei. Tot atît de adevărat este însă și faptul că. mai ales în publicațiile săptămînale,
Rîndurl care nu vizează în exclusivitate revista 

constănțeană

ce împînziseră orașul, in subtextul fiecărei acțiuni organizate, citeva cuvinte marcau scopul principal al întregii manifestări: dialogul cultural cu viața. Succesul de care s-a bucurat „Pontica" a determinat pe organizatori să persevereze în această direcție : viitorul festival nu va mai fi propriu-zis un... festival, ci o acțiune culturală permanentă ; el va dura întregul an 1973 și va fi în întregime axat pe ideea generoasă a unui dialog cu publicul.Nu cu multă vreme în urmă, secretariatul comitetului județean de partid a analizat ta tea „Tomis".

intre 1973 nouă Chiar cifre-nou-

Există în fiecare județ o multitudine de manifestări cultural-artistice care atrag mii și mii de spectatori ; există, de asemenea, conturat, pe baza indicațiilor Plenarei din noiembrie 1971, un bogat plan de acțiune, în vederea unei eficiente și atractive activități cultural-educative în rîndul celui mai larg public. în acest context, este absolut normal ca amplul program cultural local, care se desfășoară sub coordonarea directă a organelor județene de partid, să-și găsească o fidelă reflectare în presa culturală județeană. Felul cum se realizează această reflectare, aspectele selectate pentru a fi comentate, periodicitatea abordării unor asemenea teme constituie și obiectul analizei noastre.Revista „Tomis" oferă, din acest punct de vedere, interesante constatări. Atit calitatea, cit și cantitatea articolelor consacrate aici problematicii cultural-educative atestă atenția din ce în ce mai accentuată acordată acestui sector. O statistică ne demonstrează că în primele zece luni ale anului 1972, revista a publicat trei articole referitoare Ia activitatea cul- tural-educativă de masă, iar noiembrie 1972 și februarie (în numai opt numere) intervenții pe această temă, și o simplă comparare a lor probează că, în căutarealui profil pe care trecerea la apariția . bilunară l-a impus, colectivul redacțional a înțeles în parte că numai ancorarea în actualitatea imediată a județului, reflectarea ei obiectivă și nuanțată pot oferi certitudinea unor reușite publicistice.Nu este însă mai puțin adevărat că singur criteriul cantitativ se dovedește insuficient dacă nu este coroborat cu cel calitativ ; că ceea ce publicul așteaptă în primul rind este analiza competentă a fenomenului cultural local, emiterea unor judecăți de valoare, a unor opinii critice care să stimuleze în continuare activitatea de creație, să determine schimbări și reevaluări înnoitoare.Analiza realizărilor publicistice ale revistei „Tomis" făcută din perspectiva unei permanente raportări la bogata viață culturală județeană demonstrează că strădaniile colectivului constănțean de a oglindi cît mai veridic,și convingător realitățile înconjurătoare nu au găsit întotdeauna modalitățile optime de exprimare. Fără a contesta faptul că, de la un număr la altul, se poate identifica în litera tipărită efortul redactorilor și al colaboratorilor pentru o prezentare cit mai nuanțată a fenomenului cultural local, putem totuși identifica răsfoind colecția revistei pe o perioadă mai îndelungată două tendințe cu caracter mai general. ' c ■ în primul rind, încercările, de a surprinde bogăția faptelor .cplțurațe p$n- tr-o simplă operație de „fotografiere", de consemnare uscată, rece a diverselor festivaluri, concursuri, manifestări. Reversul situației il constituie articolele care fac total abstracție de faptele de viață, de întimplă- rile și oamenii Dobrogei, însumind pagini întregi de generalități, de principii universal valabile și unanim acceptate, fără a aduce vreo contribuție la patrimoniul experienței colective locale.Aflate într-o extremă sau alta, asemenea materiale nu răspund, în ultimă analiză, însăși rațiunii de a exista a publicațiilor județene : aceea_ de a reprezenta un seismograf al vieții județului, de a interveni cu competență în problemele cele mai importante. pentru a contribui Ia clarificarea unor puncte de vedere.

lunare etc., nu acest gen publicistic trebuie să prevaleze, ci analiza faptului de cultură, sinteza unui ciclu de acțiuni care permite detașarea de circumstanța momentului și emiterea u- nor judecăți de valoare. în numerele din 25 octombrie și 10 noiembrie 1972 „Tomis" a inclus două materiale despre gandiosul festival cultural „Pontica" : imul conținea o înșiruire a acțiunilor propriu-zise, iar altul consemna impresiile oaspeților, festivalul de anul trecut a ecou deosebit de favorabil publicului larg, marcind un tativ față de edițiile anterioare, vista nu a marcat în nici un fel acest lucru ; nu i-a analizat împlinirile și neimpliniriie, nu i-a scos in evidență sensurile mai profunde. Afirmația poate fi extinsă și dacă discutăm despre „Serbările mării", despre diverse întreceri județene ale artiștilor amatori etc.După cum afirmam anterior, ultima perioadă vădește o serie de încercări ale colectivului redacțional dp a depăși vechea stare de lucruri. Un argument il constituie și articolul serial „Virtuțile spectacolului de brigadă", o destul de nilanțată și pertinentă a- naliză a acestei forme a mpneii de propagandă, avînd ca punct de plecare spectacolul unor formații fruntașe din județ.O altă neîmplinire, pe care o vădește revista „Tomis" in ce privește analiza problemelor activității cultural-educative, se referă la publicarea unor articole mult prea generale, fie încercări teoretice, fără un suport, practic în faptele de viață din județ, fie, uneori, o înșiruire de banalități, care vădesc, în ultima instanță, necunoașterea exemplu semnificativ ni se pare următorul : în ultimul număr pe anul trecut, sub genericul „Cultura de masă", reviste publică un articol intitulat „Biblioteca și satul cooperatist". De fapt, .materialul reprezintă o colecție de fraze generale, de adevăruri unanim acceptate, la fel de valabile în Dobrogea ca și în oricare altă zonă a țării : „Tabloul satului contemporan : este de neconceput astăzi fără' exi'ș-'1 tența bibliotecii, a librăriei, a cine- , matografului" ; sau „Biblioteca sătu- ' lui de astăzi poate face față cerințelor celor mai diverse ale țăranului..." etc., etc. Ce lipsește cu desăvîrșire din material sint faptele concrete, . oamenii care, fiecare după pregătirea sa, se străduiesc să transforme bibliotecile sătești din simple depozite. de carte în veritabile focare de cultură. N-ar fi fost oare mai interesant ca în locul cuvintelor care nu comunicau nimic să fie. prezentată una din inițiativele cele mai semnificative din munca bibliotecarilpr ? Nu ar fi oare mai util, și în atit'ea alte cazuri, să se deschidă larg paginile revistei in primul rind problemelor locale, specifice Constanței ?Vom oferi un posibil exemplu inspirat de amintitul festival „Pontica". Pe caietul-program, pe afișele

Dar, deși avut un în rîndul salt cali- re-

sectorului discutat. Un

ARTA FINLANDEZĂ
CONTEMPORANĂExpoziția de artă finiandeză contemporană, deschisă in sălile Ateneului Român (str. Franklin 2), se adaugă, în aceste zile, manifestărilor menite să consolideze tradiția schimburilor spirituale ale țării noastre cu țările lumii. De data aceasta, Ministerul Culturii din Finlanda și Asociația de prietenie Finlanda— România au colaborat în a organiza, la București, o prezentare a citorva dintre tendințele cele mai proprii dezvoltării contemporane a artei finlandeze.Selecția pe care organizatorii au realiza- t-o din operele a 10 pictori, sculptori și graficieni, selecție o- perată cu intenții monografice parcă — este menită gereze mai atît climatul al acestui cultură, cit și să contureze mai pertinent profilul artistic a zece dintre cei mai de seamă artiști contemporani.S-ar putea vorbi, desigur, de o anumită unitate a ansamblului acestei expoziții, unitate sugerată de înscrierea programului fiecărui artist in programul general al artei contemporane, de investigarea neobosită — ce poate fi urmărită acum pe perioade mai îndelungate de timp — a unora dintre cele mai modalități de mare plastică.De cele mai ori, modalitatea exprimare aleasă fost aceea a realismului. Un realism care.

evocînd aspecte dintre cele maiFinlandei rane, ale lorde reflectarea unei problematici umane specifice, relevă, în a- celași timp, în interiorul lor, prezența unor atitudini bine

variate ale contempo- preocupări- artiștilor, legate reflectarea

CARNET

să su- pregnant general centru de

variate expri-muite de a

precizate față de realitatea condiției umane. Interesant pare, în aceste condiții, consensul între cerințele momentului de maximă creatoare finlandeze, de a se problematica contemporană, și posibilitățile pe care le oferă dezvoltării, t,_T_t_.I, tradițiile prețioase finlandeze.Această atitudine armonioasă, acest mod de a integra arta in viață răzbat din lucrările tuturor artiștilor ce figurează in sălile Ateneului Român. Rei- no Viirlâ (n. 1901), decanul de vîrstă ai artiștilor finlandezi prezentați acum, inițial adept al expresionismului, a știut, și lucrul este vizibil^ din majoritatea lucrărilor sale (ciclul „Vitrinelor". „Semințe", „Porțelanul"), să mențină un echilibru al vita-

a-
tensiune ale artei aspirația ancora in
trecutul, cele ale mai artei

lității, cu coerența ex- ' primării unor trăsături specifice societății finlandeze contemporane. Deși vizibilă, așa după cum subliniază și expoziției, franceză din pictura lui Yngve Băck (n. 1904) continuă, cu alte mijloace, sugerarea u- nei atmosfere specifice („Pădure de mesteceni") ; tot așa după cum picturile Evei Cedestrom („Rîul Ke- mijoki", „Seara" etc), in care predomină o tratare puternică a volumelor, de descendență cubistă sau calmul picturilor lui Veikko Vionoja („Lacul Makkusjărvi, „Casă țărănească"), continuă, cu alte mijloace, aceeași arie de preocupări. Aspirația spre sinteză, spre exprimarea modernă, concisă răzbate din lucrările academicianului Sam Vanni sau din picturile mai tînă- rului Erik Enroth. Lucrările de grafică, semnate de Matti Pe- tăjă sau Tuulikki Pie- tilă, apelînd la expresivitatea contrastului alb-negru, recurg de cele mai multe ori la forma abreviată, presivă. de mici semnate Renvall Konttinen, izvorîte din fantezia popular, mijloace specifice, o anumită tipologie caracteristică,' subliniază umorul popular, ates- tînd. în același timp, ‘o atentă preocupare pentru meșteșug, pentru acuratețea tehnică a exprimării.

catalogul influenta

ex-Sculpturile, dimensiuni, de Ben sau Heikkispiritului definesc, cu

Marina PREUTU

activi- revistei . Și cu acel prilej, scoțîndu-se în evidență revirimentul înregistrat o dată cu apariția sa bilunară, s-a subliniat faptul că eforturile redacției trebuie să se îndrepte spre legătura tot mai strînsă cu problematica locală. Recomandarea este valabilă și în ce privește reflectarea activității cultural-educative de’ masă. Printr-o cunoaștere mai aprofundată a vieții ce pulsează in sate și orașe, prin lărgirea cercului de colaboratori, sub directa conducere a organizației județene de partid, revista „Tomis" are certe posibilități să devină acel seismograf sensibil al vieții locale pe care cititorii îl așteaptă.
Radu CONSTANTINESCU
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Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.
Hochei pe gheață : Ungaria— 
România. Transmisiune 
rectă de la Budapesta. 
Universitatea TV. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Cîntecul săptămînil : „Iubirea 
mea — pămîntul românesc*4 
de Florin Bogardo, versuri de 
Nicolae Tăutu. Interpretează 
Stela Enache.
Reflector.
Teatru liric TV : 
„Ovidiu". Premieră pe țară. 
Muzică populară cu Ileana 
Greculescu.

21,45 Poșta TV.
22,00 " ' " - ■ * •-

16,25

18.40
19,20
19,30 
20,00

20,05
20,20

21,35

22,30

di-

Opera

„24 de ore“ « Contraste tn 
lumea capitalului.
Vedete ale cinteculul la 
București. „The Golden Gate 
Quartet".

PROGRAMUL II
Seară pentru tineret. 
Duminica navetiștilor — re- 
portaj-anchetă.
Concursul nostru de dans 
modern — înregistrare de la 
Student-Club.

20,40 Mapamond — 
lor tineri" — 
retului din R. 
Ce ne puteți 
antrenarea femeilor în activi
tăți industriale.
Cenaclu — a doua parte a 
spectacolului cu opera „Car
men" oferit de studenții Con
servatorului „Ciprian Porum- 
bescu" București.
Cum ne alegem un drum în 
viață ? Investigație printre 
elevii claselor a Xll-a.

21,30 Dialog între generații — ln- 
tîlnire Cu acad. C. I. Gulian. 
Viața în doi — comentată de 
un psiholog.
Semn de întrebare. 
Teletonomat — 5 melodii la 
cererea dv.

20,00

§0,20

20,50

21,05

. 21,30

22,10

22,20
22,40

„Olimpiada ce- 
dln viata tine- 
D. Germană.
spune despre

l

*

• <

In perioada 14—23 februarie a.e. au loc in Capitală „ZILELE CAKȚII PENTRU TINERET", organizate de Comitetul municipal al L'.T.C. și Centrul de librării-București. In cadrul acestei manifestări se desfășoară in- tîlniri între cititori, scriitori și redactori ai unor edituri și publicații pentru tineret, colocvii pe tema Eroul contemporan — cu concursul organizațiilor U.T.C. din uzinele bucureștene — seri culturale, expoziții etc. în fotografie : o secvență din expoziția deschisă, cu acest prilej, in incinta librăriei „Mihail Sadoveanu". Foto : S. Cristian
(Urmare din pag. I)

ex- sint în- au re-
cum ne-a demonstrat periența, avantajele de asemenea multiple ; țreprinderile noastre avut posibilitatea; să-șizolve o serie de probleme de cercetare și proiectare constructivă sau gică. în dialogul .mint-producție și produc- ție-învățămint, producția ajunge să fie la curent cu tot ce este nou în învăță- mînt. în plus, ea va primi cadre inginerești, mai bine pregătite care vor fi utile din primele zile ale încadrării lor în producție. Re creează astfel condiții ca perioada de stăgiatură să constituie doar o perioadă de acomodare cu noul regim de lucru și cu specificul acestuia, răminind efectiv productivă.Contractele pe care le-am avut pînă în. prezent cu institutele < politehnice au dat rezultate bune, chiar dacă in unele cazuri au a- părut și dificultăți, in special în privința termenelor de finalizare a acestora. Am încheiat contracte de cercetare științifică cu patru catedre din Institutul politehnic București, cu două catedre de la Institutul politehnic din Cluj și o catedră de la Institutul politehnic din Iași. Așa. de pildă, cu catedra de tur- nătorie-forjă din Institutul politehnic București avem 5 contracte începute din a-

tehnolo- învăță-

nul 1971, din care unele au fost finalizate și aplicate cu succes, iar altele sint in curs de finalizare : cercetări privind eliminarea importului la materialele refractare neutre pentru căptu- șirea cuptoarelor cu inducție cu creozot (pentru topirea metalelor) ; cercetări privind - calitatea fontei pentru formele ne-

S-au împlinit 300 de ani de la moartea lui Moltere— actor, regizor, animator, ctitor al comediei ze, părinte al universal. Geniu și fecund, stăpîri gama efectelor comice, de la farsa bufă la comedie, Molifere reprezintă strălucit acea categorie tiști al căror caracter universalitatea eternă, tim legată de pictura ravurilor și pasiunilor epoci.Dotat cu un extraordinar spirit de observație, ere a plexă, forță adine ltere a fost un neîntrecut pictor al moravurilor și mentalităților contemporanilor săi, recomandîn- du-le neîncetat „măsura" și „păstrarea limitelor fixate naturii umane de către bunul simț". Omul de teatru acum comemorat a tras nu o dată, vizionar, un semnal de alarmă cu privire la pericolele care amenințau integritatea și frumusețea morală a omului, care îi perverteau valorile, înstrăinindu-1 de esența sa. A făcut din această capacitate, prin excelanță a omului, care este rîsul, un instrument și mai puternic al cunoașterii și perfecționării sale.Și iată acest instrument funcționează de mai bine de trei secole. S-au împlinit mai bine de trei secole de cind Tartuffe, Harpagon, Don Juan, Alceste, George Dandin, Argan — bolnavul închipuit, M. Jourdain — burghezul gentilom, femeile savante, valeții spirituali și năstrușnici ca Scapin și La Fte- che, ori îndrăgostiții fideli și neajutorați, trăiesc, nemuritori, asemeni creatorului lor, și contribuie la perfecționarea conștiinței umane.„Fiecare cititor este și un cititor al lui Moliere", Sainte-Beuve.Importanța personalității artistice a lui Moliăre fi- indu-ne de mult cristalizată in conștiință, după cum piesele sale constituie o permanență a lecturilor și a repertoriilor noastre— recenta comemorare recomandată și de UNESCO este totuși un fericit prilej de a marca nu numai pe-

de ar- este ta
Moli- creat o operă com- de impresionantă și sinceritate, de adevăr uman. Mo-

renitatea și actualitatea, ci ci caracterul fertil al scrisului său, influența pe care a avut-o la îmbogățirea vieții noastre artistice.Moltere a fost unul dintre cei mai îndrăgiți autori dramatici ai publicului încă de la începuturile teatrului românesc, tarea eroilor săi : nat momentul de t re a talentului din marii, noștri Noi, cei de azi, ne amintim foarte bine, de „Avarul" lui C. Ramadan, de „Tartuffe" în interpretarea lui Ion Finteșteanu, de „Bol-

Interpre- a însem- consacra- multora i actori.

nițiativa forurilor județene și municipale și a filialei A.T.M. intr-un cadru festiv — cum s-a desprins dintr-o informație publicată in ziarul nostru de ieri. Foaierul trului a adăpostit o ziție a diverselor și ilustrații la opera Itere existente în sia Bibliotecii municipale „N. Iorga", contribuția documentariștilor acestei in
șistituții reflectindu-se în programul de sală.Montarea „Avarului" realizată în regia lui Harry Eliad, cu decorurile și

„AVARUL" la Teatrul
efe stat din Ploiești

in pluș în plus spunea

navul închipuit*4 întruchipat de Al. Giugaru.Cultura răspuns roase inițiative UNESCO de comemorare a marelui artist. Numele autorului lui „Tartuffe“ poa+e fi intilnit pe afișul de spectacole al teatrelor din Sibiu și Arad, și — în tratarea lui M. Bulgakov — la Oradea. Teatrul TV a transmis recent „Don Juan’4. Teatrul radiofonic a inițiat „o săptămînă Moliere“ care va prilejui nu numai difuzarea unor înregistrări din „fonoteca de aur44 ci și două spectacole inedite.In urmă cu citeva zile, la chiar data în care, cu 300 de ani în urmă, se stingea din viață Jean Baptiste Poquelin, la Teatrul de stat din Ploiești, oraș de care se leaga numele lui Caragiale, a avut loc prezentarea „Avarului44 ; omagiu al colectivului artistic ploieștean închinat memoriei genialului comediograf identificat cu teatrul însuși.Premiera s-a' desfășurat prin organizarea și i-

românească a prin nume- invitatiei
costumele lui Vittorio Hol- tier, s-a constituit într-o demonstrație a spiritului, a nervului, a surîsului, dar și a „lecției" comediei.Spectacolul are ceva din minuția alcătuirii și precizia execuției specifice unui mecanism de orlo- gerie — ritmul lui, me- lodicitatea plăcută imprimată fluxului verbal și schimbului de replici, reluarea, in laitmotiv, a unor soluții scenice legate îndeosebi de aparițiile cuplurilor tinere — amintesc de impresia suav grațioasă de perfecțiune pe care ți-o lasă o „cutie muzicală".Contribuția regizorală este evidentă în originalul decupaj al unor scene și replici (îndeosebi în direcția unui cadru spectacular inedit),' precum și în îndrumarea actorilor. 'Ea atestă o anume inventivitate, gust și siguranță profesională (excepție fă- cînd insistența pe citeva procedee la îndemîna regizorului român pauze ilogice cu mice la mijlocul de azi : efecte colinei tra

BIBLIOTECILE
DE

Modeste, cu tradiție 
mai veche sau recentă, 
dg gradul., ânții sau 

■ sec.und', .bibliotecile pu
blice.. de cartier con
tinuă .' sa ‘.‘.facă din 
lectură un bun al foar
te multora. Le cunos
cusem existența de
mult, în vechiul car- 

' tier al copilăriei, și 
m-am întrebat ce s-a 
intimplat cu ele în 
confruntarea cu noile 
mijloace de comu
nicare culturală, in 
confruntarea cu presa, 
radioul, televiziunea ? 
Dar iată, un popas prin 
citeva biblioteci de 
cartier din Capitală 
ne-a rezervat o surpri
ză : pretutindeni, am 
intilnit bibliotecari 
destoinici, îndrăgostiți 
de profesia lor. ~ 
mai mulți dintre ei 
transformat aceste 
cașuri in adevărate 
tre de cultură, capabi
le să se măsoare cu 
marile instituții spe
cializate de acest gen. 
Indicii „tehnici" care 
atestă această comu
niune a bibliotecarului 
cu profesia aleasă pot 
rivaliza cu cei înscriși 
in statisticile mondia
le : indicele de lectu
ră, de pildă, s-a situat 
in 1972 in majoritatea 
cazurilor intre 2,5—3. 
Cu alte cuvinte, fondul 
de carte existent a cir
culat într-un an de

gim domeniile, abordind mai multe lucrări de perspectivă. Astfel, în anul 1972 centrala noastră a întocmit o tematică largă de probleme de cercetare din toate domeniile de activitate legate de preocupările actuale și de viitor ale întreprinderilor. Această tematică s-a concretizat într-un număr de 25 teme de cerce

Cei 
au 
lă- 
ve-

CARTIER
circa trei ori, perfor- editate în decursul u- 
manță notată de spe- nui an, doar circa 5— 
cialișți7 ciț. calificativul,. f0 .lg. ,sjțt.ă iau drumftț.. 
.„,e,Tcelentff. |j Populația., spre bibliotecile de 
activă, abonata aces- cartier. Alte probleme 
țoriiistittlfiij] — incluși-p' :. de ordin administrativ.—.• - _ '• greu rezol-

rezolvabile : 
din sălile de

studenfi și elevi d- 
tinge procente eleva
te : 85—90 la sută din 
totalul cititorilor, in 
timp ce media zilnică 
a iubitorilor de lectură 
variază intre 80—100.

Graficul ’’ solicitărilor 
tematice cunoaște o 
deplasare accentuată 
spre literatura social- 
politică, de informare 
și cu caracter enciclo
pedic ,spre lucrări ști
ințifice fi tehnice.

Asemenea indici fa
vorabili nu sint oare 
suficienți pentru ca a- 
ceste avanposturi ale 
difuzării culturii socia
liste să se bucure de o 
atenție mai mare din 
partea forurilor și or
ganismelor de resort ? 
Punem această între
bare, deoarece ritmul 
de primenire a fondu
lui de cărți din aceste 
biblioteci este extrem 
de lent : din titlurile

sini mai 
vate sau 
o parte 
lectură sint improviza
te (biblioteca „N. Fili- 
mon“), altele sint inos
pitaliere (biblioteca 
„Cezar Bolliac) ; multe 
cărfi din cele aflate in 
circulație sint deterio
rate. Or, funcționalita
tea acestor lăcașuri ar 
putea fi mult sporită 
dacă s-ar extinde ac
cesul liber al cititorilor 
la raft, dacă s-ar ame
naja săli de lectură 
pentru copii și chiar 
micro-discoteci pentru 
tineret. Ar fi in deplin 
acord cu politica noas
tră culturală ca edilii 
marilor sau micilor o- 
rașe să prevadă in 
noile cartiere spații și 
pențru ....................
blice. 
cartier 
dreptul 
alături 
te instituții 
educative de 
dau dreptul la aceasta 
rezultatele obținute 
care, după cum ne în
credințează specialiștii, 
nu sint cu nimic mai 
prejos decit cele reali
zate de marile biblio-

biblioteci
Biblioteca 

iși 
la 
de

pu- 
de 

reclamă 
prestigiu, 

• celelal- 
cultural- 
masă. li

G. CUIBUȘ

mulăm citeva propuneri. Mai întîi, sint de părere că tematica contractelor cu institutele de învățămint superior se cere a fi concepută și elaborată pe dimensiuni cît mai largi pentru a cuprinde cit mai multe catedre. Această tematică e nevoie să cuprindă și unele probleme cu caracter pur tehnologic,INTRE FABRICA ȘI FACCITATEpuntea largă a contractului economic
obiectelorcasare fabricării de sticlă ș.a.Cu catedra construcțiilor de contractat o lucrare care va contribui la organizarea programării, lansării și urmăririi producției pe calculator la unitatea productivă _ a centralei, ‘ Enumerarea contractelor ar putea continua, iar rezultatele rodnice ale acestei ștrînse colaborări desigur că nu se limitează la timpul prezent.Tocmai de aceea, în colaborările de viitor cu institutele de învățămint superior ne propunem să lăr-

tehnologia mașini am tare tehnico-științifică care au fost transmise Institutului politehnic din București. Amintim printre acestea ; Elaborarea de metale dure pentru scule care să permită viteze de așchiere de ordinul miilor de metri pe minut ; Metode de prelucrare și control al găurilor și fantelor mici multiple folosind laserul, jetul de plasmă etc?Pe lîngă lărgirea acestor tematici să resimte și nevoia unei perfecționări metodologice a contractului e- conomic, în perspectiva căreia ne îngăduim să for-

care să aibă posibilitatea să fie rezolvate și aplicate in' decursul unui singur an. pentru a fi eficientă special studenților venți.Nivelul înalt de tare a construcțiilor șini în țara noastră ca relația învățămînt-pro- ducție și producție-învăță- mint să fie permanentă și cît mai bine organizată. în această perspectivă mi se pare necesară organizarea unor colective mixte formate din specialiști din producție și cadre didactice

in absol-dezvol- de ma- impune

din invățămintul superior, care, pe bază de contract, să rezolve problemele importante ale producției. Acestor colective să li se creeze posibilitatea de a lucra atit în laboratoarele institutelor, cit și în laboratoarele întreprinderilor. De asemenea, sint de părere să se formeze grupe de studenți care să fie conduse de cadre didactice și care să rezolve anumite probleme direct în producție, tot pe bază de contract. întreprinderile trebuie să se preocupe mai mult decit pînă azi în a le crea condițiile necesare desfășurării acestei activități.Satisfăcute fiind toate a- ceste exigențe, cum și altele de același gen, colaborarea noastră cu colectivele științifice universitare va suplini la început lipsa de cadre tehnice de cercetare din întreprinderi, iar in viitor aceste colective vor deveni puternice nuclee de cercetare, cunoscătoare ale problemelor de perspectivă ale producției. Contractul e- conomic între învățămint și producție va contribui astfel substanțial la formarea a- cestor colective, la specializarea lor, la rezolvarea și finalizarea problemelor de cercetare cerute de producție, favorizînd totodată integrarea învățămîntului superior in producție, așa cum o cere stadiul actual și de perspectivă al dezvoltării social-economice a patriei.
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lui Moltere din- in- Eliad

ze ; transferul de la sensul figurativ la cel propriu ; tentația pe alocuri a unei broderii dulcege fără relief, ori frîul prea liber dat exhibării unor interpreți). Succesul spectacolului nu este unul de . adincire a psihologilor, cit de autenticitate a portretelor și nerv ai derulării intrigii.Omagidreaprilejuiește multora tre actorii ploieșteni drumați de Harry un moment de notabilă a- firmare actoricească. Creația lui Corneliu Revent în rolul lui Harpagon merită remarcată cu atît mai mult cu cit actorul, evident preocupat de aspectele de copleșitor adevăr și adîncime, de paradoxul acestui personaj fixat pînă la dezumanizare de patima banului și brusc îndrăgostit pină la ridicol, reușește să rămînă în stilul spectacolului. Corneliu Revent a impus prin momentele de dramatism, ca și prin subtila nuanțare cu care a știut să rostească, de pildă, acea celebră replică mereu repetată — piatra de încercare actoricească, (revelație, argument, rugăminte, reverie) : „Fără nici o zes
tre !“. Interpretarea „Avarului" a fost secondată de aproape de cea dată inventivei și interesatei, cinicei, mai mult decit inimoasei Frosine — Năstase, dovedind ție și fantezie in i rarea bogatei sale poziții, o stăpînire tură, lipsită de a tainelor meseriei, turi de ea reține Liliana Welther, preta Elizei. în valetul La Fteche, Costică Drăgănes- cu se agită, și mimează, cam mult și nu întotdeauna cu umor, dar cîștigă simpatia publicului. La realizarea spectacolului măi contribuie — în. ton, dar nu intru totul substanțial și original : Marius nescu, (cu o plăcută nerețe și candoare), nel Ciupercescu, Aramă, Maria Rotaru alții.Omagierea lui Moltere într-o sărbătoare a culturii pare a fi adus asupra teatrului condus de artistul Marcel Anghelescu auguri favorabili.

Silvia intui- contu- com- ■ ma- ezitări, Ală- atenția inter-

Io- ti- Cor- Mircea Și

Natalia STANCU

cinema
a Grăsuna: LUMINA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Andrei Rubliov : CAPITOL — 
10; 16; 19,30.
a Drumul spre Vest : SCALA — 
9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,30, BUCU
REȘTI — 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, MELODIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,80;. 21; .MODERN — 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21.
a In umbra violenței : LUCEAFĂ
RUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21. FESTIVAL — 8,45; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45, FAVORIT — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30.
a Pe aripile vintului : PATRIA
— 10; 14,30; 19,15.
Q Nunta de piatră : COTROCENI
— 13,30; 18; 20,15.
a Program dc 
pentru copii — ! 
sălbatic — 1.0,45 
20,30 : DOINA.
a Zestrea : CENTRAL — 9; 11,15; 
13,45; 16; 18.30; 20,45, GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, ARTA — 15,30; 18; 
20,15.
a Anul carbonarilor : _________
SĂRII — 15,30; 18; 20,15, ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15.
a Maria Stuart : FEROVIAR — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, GLO
RIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21. 
a Explozia : LIRA — 15,30; 18;
20,15.
a Poliția mulțumește 
SIOR — 9;...................
20,30, AURORĂ' — 9; 11,15; 
16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
a Martin soldat — 10; 12; 14, Dra
goste de după amiază — 16,30; 21, 
Inadaptabilii — 18,45 : CINEMA
TECA . (sala Union).
a Săgeata căpitanului Ion : CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15, RAHOVA
— 15,30; 18; 20,15.
a Vacanță Ia Roma : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,30.
a Joe Hill : VITAN — 15,30; 18; 
20, lJk
O Capcană pentru general : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
a Domnului profesor, cu dragos
te : GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, POPULAR — 15,30; 18;. 
20,15.
a Ursul Yogi : TIMPURI NOI — 
9—18 în continuare, MUNCA — 
16; 18.
o Program de filme documen
tare : TIMPURI NOI — 20,15.
a E o poveste veche : MUNCA
— 20.
a Căldura mîinilor tale : VIITO
RUL — 16; 18; 20.
a Marea evadare : BUZEȘTI — 
15,30; 19, PROGRESUL — 15,30; II.

desene animate 
9,30, Seceră vintul 
i; 13,15; 15,30; 18;

DRUMUL

EXCEL-
11,15; 13,30; 16; 18,15; 

13,30; 
11,15;

Bu-

A Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (la Ateneul Român — sala 
Studio) : In cadrul ciclului „De
buturi — afirmări — confirmări*4 : 
Recital de pian susținut de Ale
xandru Preda și recital de vioară 
susținut de Sergiu Schwartz, la 
pian Florina Cozighian — 20.
• Opera Română : Flautul fer
mecat — 19.
S Teatrul de operetă : Prințesa 

rcului — 19,30.
0 Teatrul Național „1. L. Cara
giale*4 (sala Studio) : Să nu-ți faci 
prăvălie cu scară — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza
landra** (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul lui Rameau — 
20, (sala din str. Alex. S.ahia) : 
Anunțul la „Mica publicitate** 
— 20.
a Teatrul 
19,30.
0 Teatrul A- JiNL»vvai«i țouia
Magheru) : O, Memphis ! — 19,30, 
(sala Studio) : Schimbul — 20.
0 Teatrul Giulești : Comedie eu 
olteni — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Școala 
din Humulești — 9, Cele 12 luni 
ale anului — 16.
e Teatrul de stat din Baia Mare 
(în sala ansamblului artistic Rap
sodia Română) : Avram Iancu — 
16,30; 20.
O Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara
giale*4 : Autorul moare azi — 20. 
o Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă-, 
nașe** (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19,30.
0 Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 19.30. 
o Circul „București*4 : Aprindeți 
stelele — 19,30.

Mic : După cădere

„C. I. Nottara" (sala
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaPlecînd în Italia, doresc să vă exprim, domnule președinte, dv., guvernului țării dv, cele mai vii mulțumiri pentru primirea și ospitalitatea călduroasă rezervată delegației Confederației generale a industriei italiene în timpul șederii sale în România.Aprecierile pozitive exprimate de dv. cu privire la colaborarea existentă între industria română și cea italiană ne încurajează să găsim noi căi și mijloace de dezvoltare a relațiilor de cooperare, în interesul reciproc al țărilor noastre.Cu cele mai bune urări pentru opera dv., vă rog să acceptați expresia profundei și sincerei mele stime.

RENATO LOMBARDI
Președintele Confederației 

generale a industriei italiene

Primire la Consiliul de Miniștri Cronica zilei

PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIADragă tovarășe Maurer,Vă mulțumesc pentru condoleanțele exprimate în legătură cu recenta catastrofă rutieră care a avut loc în apropierea localității Kecskemăt.Cu salutări tovărășești,

JENO FOCK
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ungare
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A apărut nr. 2/1973 a! revistei

„PROBLEME ECONOMICE"Revista conține în deschidere „MESAJUL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, CONSILIULUI DE STAT ȘI CONSILIULUI DE MINIȘTRI" a- dresat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU cu prilejul împlinirii a 55 de ani de viață și 40 de ani de activitate in rîndurile mișcării comuniste. De asemenea, revista publică „CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU LA ȘEDINȚA COMUNA A COMITETULUI EXECUTIV, CONSILIULUI DE STAT ȘI CONSILIULUI DE MINIȘTRI.în cadrul rubricii „PENTRU ÎNDEPLINIREA ÎNAINTE DE TERMEN A CINCINALULUI", revista inserează articolele : „Creșterea eficienței utilizării fondurilor fixe", de DAN POPESCU ; „Cerințe ale sporirii productivității muncii în agricultură", de dr. SANDU COS- TACHE și OVIDIU POPESCU și „Folosirea rațională a mijloacelor de transport auto", de EMIL DRAGANESCU.Articolele intitulate : „Factorii intensivi și extensivi ai creșterii economice", de dr. ION TRÂISTARU (Craiova) ; „Profilarea soeial-economică în strategia dezvoltării sistematizate a comunităților locale", de IOAN I. MATEI și MIOARA I. MATEI ; „Opțiuni și priorități în cercetarea științifică", de RADU MANOLIU și „Evaluare critică a teoriei echilibrului general", de ANDREI A. POPPER alcătuiesc cuprinsul rubricii „INVESTIGAȚII ȘI SINTEZE".La rubrica „CREȘTERE ȘI EFICIENȚA ECONOMICA" sînt publicate materialele?' ,,Diminuarea cheltui elijor materiale în industria:alimentară", de dr; VINTILA ROTARU ; „Organizarea științifică a planificării duratelor de realizare a investi

țiilor, de dr. RADU MANESCU și „Influența prețurilor externe asupra rentabilității comerțului exterior", de M. LIXANDRU.Din cuprinsul rubricii „INSTRUMENTAR MODERN DE CONDUCERE ȘI PLANIFICARE" rețin atenția articolele „Funcțiile normativelor economice sintetice", de POMPILIA LUPU și ARISTIDE DIACO- NESCU și „îmbunătățirea aprovizionării cu ajutorul tehnicii electronice de calcul", de dr. ILIE VĂDUVA.Revista continuă să publice la rubrica „DEZBATERI" stenogramele la discuțiile cu temele : „Corelarea mecanismului economic cu cerințele comerțului exterior" (III) ; „Dimensionarea economică optimă a întreprinderilor industriale" (IV) și „Creșterea eficienței economice a cheltuielilor în agricultură" (IV).Despre „Inflație și antiinfla- ție" scrie dr. COSTIN KIRI- ȚESCU în cadrul rubricii „CONSULTAȚII".Consultația cu tema „Acordul global în întreprinderile agricole de stat", de dr. O. PARPA- LA, este inserată la rubrica „RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE CITITORILOR".Numărul conține o rubrică de recomandări „ÎN SPRIJINUL ÎNVAȚAMÎNTULUI DE PARTID ȘI AL RECICLĂRII".Documentarul „Deplasări recente in structura marii finanțe internaționale", de MIHAIL HAȘEGANU, alcătuiește cuprinsul rubricii „ECONOMIE MONDIALA".Actualul număr conține, de I1 ademenea, obișnuitele rubrici ale revistei: „CRITICA. ȘI BIBLÎO- ' GRAFIE"; „NOTE BIBLIOGRAFICE" ; „CONSEMNĂRI"; „DIN VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ" ; „SCRISORI CĂTRE REDACȚIE".
Asigurarea mixtă de viață
cu pensie pentru urmașiPrintre formele de asigurare de viață pe care le practică Administrația Asigurărilor de Stat un larg interes în rîndul cetățenilor îl prezintă asigurarea mixtă de viață cu pensie pentru urmași. Această formă de asigurare s-a înființat pe baza sugestiilor primite de la o serie de asigurați și din dorința ca ADAS să vină direct în sprijinul lor și al urmașilor acestora. Astfel, dacă în cursul duratei a- sigurării, cel care a încheiat a- sigurarea decedează, persoana desemnată de asigurat să încaseze drepturile din asigurare are dreptul să intre în posesia sumei respective nu dintr-o dată, ci in mai’multe etape, pe măsură ce are nevoie de ea pentru cerințele sale de întreținere.Această formă de asigurare prezintă multiple avantaje. încheind o asigurare mixtă de viață cu pensie pentru urmași, asiguratul are posibilitatea să-și prelungească protecția șa asupra persoanei sau persoanelor desemnate în contract, chiar și a- tunci cind el va fi încetat, să mai existe. Această asigurare se în-

i

cheie pentru suma de cel puțin 12 000 de lei. Asigurarea se încheie de către orice persoană în virstă de la 16 la 50 de ani, pe durate astfel alese îneît la expirarea asigurării vîrsta asiguratului să nu depășească 60 de ani.\ Plata sumei asigurate se face ca și la asigurarea mixtă de viață, cu excepția cazului de deces. în acest caz, beneficiarul asigurării primește imediat de la ADAS 50 la sută din suma asigurată, iar 50 la sută la expirarea asigurării. între aceste date, înce- pind după un an de la deces, beneficiarul asigurării primește o pensie anuală de 10 Ia sută din suma asigurată. Față de primele de asigurare care se plătesc la asigurarea mixtă de viață, la a- ceastă asigurare se plătește în plus, pentru fiecare 1 000 lei, sub 1 leu pe lună.Pentru încheierea asigurării, la ■ dispoziția cetățenilor se află responsabilii cu asigurările din' întreprinderi, organizații economice, instituții, cooperative agricole de producție, agenții și inspectorii de asigurare, precum și oricare unitate teritorială ADAS.
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„Agronomi au mai fost 
pe la noi:.."

(Urmare din pag. I)Rețineți : un venit net pentru cooperativă de aproape 3 milioane Iei, in 1973, de pe numai 35 hectare. Și, comparați : valoareaproducției globale a a- nului 1971, de pe toate cele 500 hectare ale fermei, nu a depășit 2 milioane 600 mii lei.îl ascultăm pe tină- rul comunist Onciu vorbind cu înflăcărare, făcînd calcule, demonstrații simple, ușor de înțeles, de către fiecare cooperator. „Un fermier nu poate conduce fără calcule de eficiență — spune el — și acestea trebuie, făcute larg cunoscute cooperatorilor ca să știe pe ce contează dacă muncesc — după cum nu-și poate exercita învestitura dacă nu acționează ferm". Iată incă unul din ar

gumentele tehnicianului Onciu.Aflind. toate acestea am înțeles mai bine de ce tînărului și întreprinzătorului fermier din Giungi și inimoșilor cooperatori din sat le reușesc planurile din plin. Așa cum au reușit, în primăvara trecută, într-o bătălie „contra cronometru" pentru amenajarea ținui simplu dar ingenios sistem de irigații în brazdă și cu asper- soare, pe o suprafață de 115 hectare, de ambele maluri ale rîului. Crasna (acest „aur" cu multe carate pe care nu l-a valorificat nimeni de-a lungul anilor), destinat căpșunilor și zmeurei — alte culturi pe mari suprafețe, în „premieră giur.- geană" — precum și sfeclei de zahăr și culturilor furajere. Așa cum le-au reu

șit in 1972, cu mult mai bine ca in anul precedent, culturile de grîu (aproape 3 000 kg la hectar) și porumb (5 000 kg la hectar). Așa cum le-a reușit și cea de-a doua cultură a lui 1972 (sfecla furajeră irigată in miriște). Așa cum le vor reuși multe altele- ...L-am văzut pe tehnicianul din Giungi, acum cîteva zile, la Casa agronomului din Livada (Satu-Mare). Ținea In mînă o carte despre cultura coacăzului negru. O căuta de mult. Acum a găsit-o. Păcat că era un singur exemplar. A rămas la o masă scriind de zor. își nota ultimele noutăți pe care voia neapărat să Ie transmită cooperatorilor, acestor oameni de care si-a legat prin mii de fire pasiunea și satisfacția muncii...

Luni după-amiază tovarășul Virgil Trofin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a primit delegația sovietică condusă de V. G. Bîcikov, adjunct al ministrului comerțului, care se află în țara noastră în vederea semnării protocolului privind schimburile de bunuri de larg consum dintre Ministerul Comerțului Interior șl Ministerul Comerțului al Uniunii Sovietice pe anul 1973.La întrevedere, desfășurată lntr-o

atmosferă cordială, prietenească, au luat pante Nicolae • Bozdog, prim- adjunct al ministrului comerțului interior, și Mauriciu Novac, adjunct al ministrului comerțului interior.în timpul întrevederii au fost abordate probleme privind extinderea relațiilor dintre cele două ministere și au fost stabilite măsuri care să conducă la dezvoltarea în continuare a schimburilor de bunuri de larg consum.
■ ■

Sosirea unei delegații
P. C. U. S.de activiști aiLuni dimineața a sosit In Capitală o delegație de activiști ai P.C.U.S., condusă de tovarășul D. S. Guliev, secretar al C.C. al P.C. din Azerbaidjan, care, la invitația C.C. P.C.R., va face o vizită in schimb experiență în țara noastră.La sosire, pe peronul Gării Nord, delegația a fost salutată tovarășii Aurel Duca, membru su-

al dede de

SOSIREA NOULUI AMBASADOR 
AL R. P. D. COREENE

Perspective largi

pleant al Comitetului Executiv C.C. al P.C.R., șef de secție la al P.C.R., Constantin Potîngă, junct de șef de secție la C.C. P.C.R., de activiști de partid.Erau prezenți, de asemenea. V. S. Tikunov, ministru consilier al Ambasadei Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.

al C.C. ad- al

Manifestări cu prilejul împlinirii

Sub egida Comitetului pentru sărbătorirea a 500 de ani de la nașterea lui Copernic, aniversare înscrisă în calendarul UNESCO și al Consiliului Mondial al Păcii pe anul 1973, luni a avut loc în Capitală un simpozion dedicat vieții și operei marelui savant.La lucrări au participat acad. Miron Nicolescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România, prof. univ. Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale și politice, prof. univ. Jean Li- vescu, președintele Comisiei Naționale a Republicii Socialiste România pentru UNESCO, reprezentanți ai Ministerului Educației și învățămîntului, Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, academicieni, cadre didactice -universitare, cercetători.
ȘTIRI SPORTIVE

TEH8SCALGARY. — DUBLU SUCCES AL LUI ILIE NĂSTASE. Tenismanul român Ilie Năstase a obținut două victorii în cadrul campionatelor internaționale pe teren acoperit ale Canadei, desfășurate la Calgary. I. Năstase a ciștigat finala probei de simplu, în- vingîndu-I in două seturi cu 6—4, 7—6 pe americanul Paul Gerken. In comentariul pe marginea acestei partide, corespondentul sportiv al agenției „Reuter" scrie, intre altele, că „Năstase a practicat un tenis strălucitor, confirmind înalta șa clasă, de- . monstrată in marile turnee ale anului . tr.ecut'L După victoria.’obținută' în concursul de la Omahă; acesta a fost cel de-al doilea succes realizat de Ilie Năstase în circuitul „indoor" a- merican.în finala probei de dublu, Ilie Năstase și americanul Mike Estep au învins cu 6—7, 7—5, 6—3 perechea maghiară S. Baranyi — P. Szoke.

Au luat parte, de asemenea, Jaromir Ocheduszko, ambasadorul Republicii Populare Polone la București, membri ai ambasadei, precum și prof. univ. Zonn Wlodzimierz, președintele Comitetului științific al Centrului de astronomie al Academiei Polone de Științe, prof. univ. Roman Sikorski, președintele Comitetului de matematică al Academiei Polone de Știință, aflați în țara noastră cu acest prilej.Deschizind lucrările, acad. Remus Răduleț, vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România, 
a evocat personalitatea lui Nicolaus Copernic, unul dintre cei mai mari gînditori ai Renașterii.în cuvîntul său, prof. Zonn Wlodzimierz s-a referit la concepțiile și teoriile eminentului cărturar, care au constituit o adevărată revoluție pentru știință, deschizîndu-i noi orizonturi.Au fost prezentate apoi comunicările : „Coperpic și epoca sa" de prof. Constantin Drămbă, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România ; „Copernic și filozofia Renașterii" de acad. Constantin Ionescu-Gulian ; „Contemporanii transilvăneni ai lui Copernic și astronomia" de Adam Dankanits : „Copernic precursor al mecanicii" de acad. Caius Iacob și „Importanța și semnificația operei astronomice a lui Copernic" de prof. univ. Călin Popovici.Cu această ocazie au fost expuse lucrări ale savantului, între care „De revolutionibus Orbium Coelestium" ediția a Il-a apărută în anul 1566 și aflată în fondul Bibliotecii Academiei. A fost prezentată, de asemenea, o suită de studii ale cercetătorilor români despre opera științifică 
a lui Copernic.

★ . ■Elevii liceului „Nicolae Balcescu" , din București s-au î nt îl ni t luni cu directorul Observatorului astronomic popular, caPe le-a vorbit despre viața și opera științifică a lui Nicolaus Copernic. (Agerpres)Szoke.
FOTBAL f

1—1. Peste au urmă- .11, la Quito, întilnirea internațională amicală de fotbal dintre selecțio-ECUADOR, — R.D.G.40 000 de spectatori rit, la Cn'atele” R.D. Germane și Ecuadorului. Partida s-a încheiat la egalitate 1—1 (1-0).
ȘAH

TURNEUL „COSTA DEL SOL“. Turneul internațional de șah „Costa del Sol" a continuat, după| o zi de repaus, la Malaga, cu disputarea partidelor din runda a VIII-a. în toate cele cinci partide încheiate : Parma — Gheorghiu, Quinteros — Bellon, Filip — O'Kelly, Ruiz — Medina și Rossolimo — Matanovici a fost consemnată remiza. Partidele Benko — Pomar și Maritz — Torre s-au întrerupt.în clasament continuă să conducă Quinteros (Argentina) cu 5,5 _ puncte, urmat de Gheorghiu (România).
★în turneul internațional de șah de la Budapesta, după cinci runde, conduce Vaganian (U.R.S.S.) cu 3,5 puncte și o partidă întreruptă, urmat de Gheller (U.R.S.S.), Adorian (Ungaria) 3,5 puncte etc. în runda a 5-a s-au înregistrat următoarele rezultate : Gheller — Hecht _1—0 ; Ciocil- tea — Karpov remiză ; Antoșm — Csom 1—0 ; Szabo—Hort 1—0 : Sax— Bilek remiză ; Adorian — Ribly remiză. Restul partidelor au fost întrerupte.

Noutăți din industria 
locală a județului 

MureșTÎRGU-MUREȘ (Corespondentul „Scînteii", Lorand Deaki) — întreprinderile de industrie locală din județul Mureș realizează o gamă largă de produse, începind cu bunuri de uz casnic pînă la instalații complexe, semifabricate și sub- ansamble destinate sectorului productiv. în acest an vor fi introduse în fabricație 70 de produse și sortimente noi, multe dintre ele fiind bunuri de larg consum. Un mare număr de produse vor fi modernizate. Produsele din sticlă și artizanat ale. întreprinderii „Prod- complex", de exemplu, se bucură de aprecieri unan’me din partea beneficiarilor din țară și de peste hotare.Concomitent cu creșterea, diversificarea și îmbunătățirea calității produselor se efectuează cercetări. geologice pen-, tru identificarea de noi resurse naturale și de substanțe minerale utile, în vederea prelucrării lor superioare. în cu- rind își vor face apariția pe piață un nou tip de apă minerală de Stinceni, băuturi reconfortante din plante, legume și fructe.

Luni dimineața a sosit în Capitală Li Min Su, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Democrate Coreene in Republica Socialistă România.
★Luni după-amiază a sosit în Capitală o delegație de universitari și oameni de știință din Algeria, condusă de Hadj Sliman Cherif, consilier ai ministrului învățămîntului superior și cercetării științifice.Oaspeții algerieni vor vizita institute de învățămînt superior din București, Iași, Brașov, Ploiești și vor avea convorbiri cu cadre universitare și alțl specialiști din țara noastră în probleme privind organizarea învățămîntului și cercetării științifice.

în Capitală a avut loc, luni dimineața, plenara Comitetului Național pentru Apărarea Păcii din Republica Socialistă România. în cadrul căreia au fost analizate activitatea desfășurată de C.N.A.P. în 1972 și planul de muncă pentru acest an.Au participat membri ai comite-< tului, academicieni și alți oameni de cultură, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, cadre didactice, muncitori, reprezentanți ai cultelor, pensionari.Lucrările plenarei au fost deschi-, se de prof. univ. dr. Tudor Ionescu, președintele C.N.A.P.Darea de seamă asupra activității desfășurate de C.N.A.P. în 1972 a fost prezentată de tovarășa Sanda Rangheț, secretar al comitetului. Cei prezenți au fost informați despre acțiunile organizate de C.N.A.P. și organismele sale județene, municipale și orășenești pentru popularizarea în mase a politicii interne și externe a partidului și statului nostru și asupra participării reprezentanților comitetului la diferite reuniuni internaționale pe tema păcii.Planul de muncă pe anul în curs a fost prezentat de tovarășul George Serafim, secretar al comitetului.Pe marginea dării de seamă și a planului de muncă au luat cuvin- tul numeroși participanți, care și-au exprimat aprobarea asupra activității desfășurate de C.N.A.P. pînă in prezent și au făcut propuneri pentru îmbunătățirea ei în viitor.(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 21, 22 și 23 februarie. în țară : Cerul va fi variabil, mai mult noros în jumătatea de sud a țării, unde vor cădea precipitații atit sub formă de ninsoare, cit și sub formă de lapoviță și ploaie. în rest precipitații izolate. Vînt potrivit cu intensificări în Cim- pia Dunării și Dobrogea. Temperaturile minime vor fi cuprinse intrecobonte in depresiunile om estul ' Tfahsilvanieii ’ iar măxirhete - vor oscila intre minus 1 și plus 9 grade, în București : Cerul va fi mai mult noros, favorabil precipitațiilor slabe. Vînt potrivit. Temperatura ușor variabilă.
..
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INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE”

STA TISTICA
VIOLENTEI

© Unul din trei - o victimă ® Pericolul crește în centrul 
orașelor! • S-a lăsat întunericul ? Rămînem acasă

„O persoană din trei, 
locuind in 
trale ale 
mericane, 
tr-un fel 
victimă a 
scrie intr-unui din ul
timele sale numere 
ziarul „INTERNA
TIONAL HERALD 
TRIBUNE", publicind 
pe prima pagină rezul
tatele unui recent son
daj Gallup, efectuat 
in 300 de localități de 
pe intreg teritoriul 
S.U.A. Au fost delimi
tate cinci tipuri de 
„acte de violență" in 
funcție de anumite 
criterii — locul unde 
s-a produs (pe stradă, 
acasă), modul in care 
a avut loc (jaf, spar
gere), valoarea și na
tura bunurilor ce au 
fost furate sau distru
se (bani, mașină) ; in 
mod deliberat au fost 
excluse cazurile de 
omucidere. »

Care aui fost datele 
obținute 
dajului ?

Partea 
orașelor 
cel mai 
al actelor de violență 
de pe urma cărora au 
de suferit 33 la sută 
din locuitorii acestui 
perimetru. O cifră 
relativ ridicată s-a 
înregistrat și in cartie
rele de la periferia 
orașelor sau in zonele 
suburbane — 19
sută (o persoană 
cinci). In schimb 
regiunile rurale 
comunitățile mai mici, 
proporția e de „numai" 
13 la sută.

In . general, patru 
persoane din zece (in 
rindul femeilor, șase 
din zece) au declarat 
că evită să meargă 
singure noaptea prin 
cartierul în care locu
iesc — proporția ce
lor care-și mărturi-

zonele cen- 
orașelor a- 
a fost, in- 
sau altul, 

violenței —

in urma son-

centrală a 
e zona cu 

ridicat indice

la 
din 

in 
sau
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economice româno-italiene
Convorbire cu dr. Renato LOMEJARDI,

președintele Confederației generale a industriei italiene

Săptămîna trecută ne-a vizitat țara o delegație a Confederației generale a industriei italiene (Confindustria) condusă de dr. ing. Renato Lombardi, președintele acestui organism. înainte de a părăsi capitala am solicitat oaspetelui să ne răspundă la cîteva întrebări legate de rezultatele convorbirilor purtate, de perspectivele de dezvoltare alo legăturilor economice româno-italiene.La o întrebare privind preo
cupările acestui organism le
gate îndeosebi de comerțul ex
terior, de relațiile comerciale 
ale Italiei, d-sa a precizat :— Confederația generală a industriei italiene, pe care împreună cu ceilalți colegi ai mei am reprezentat-o la București, este o organizație la care aderă peste 200 de asociații de resort sau teritoriale și avînd ca obiectiv promovarea intereselor industriei naționale. In aceste asociații sint cuprinse circa 100 000 de întreprinderi industriale insumind peste 3 milioane salariați. Pe plan extern, Confindustria este interesată să contribuie la dezvoltarea exporturilor, a- sigurînd produselor italiene debușee pe piața internațională. Pentru realizarea acestor obiective, Confindustria desfășoară o intensă activitate de studii și cercetare în legătură cu evoluția situației economice, precum și a problemelor legate de piața internă și cea internațională. în această lumină se poate, desigur, înțelege mai bine scopul vizitei noastre la București — și anume acela de a impulsiona relațiile comerciale și e- conomice dintre cele două țări.

— Cum apreciați actualul sta
diu de dezvoltare a legăturilor 
economice dintre România și 
Italia și ce ne puteți spune 
despre rezultatul convorbiri
lor pe care le-ați avut la Bucu
rești, despre măsurile ce se au 
in vedere pentru promovarea, 
pe mai departe, a raporturilor 
economice 2— Există, cred, un larg consens în ambele țări în legătură cu faptul că tradiționalele relații de prietenie și colaborare dintre România și Italia — și cred că nu ar mai trebui să insist asupra originii latine sau afinităților de limbă ale celor două popoare — cunosc, în prezent, o frumoasă dezvoltare, și aceasta indiferent că este vorba de contactele politice sau de domeniul relațiilor economice, tehnice, financiare sau culturale. Nu încape îndoială că apropiata vizită în Italia a președintelui Nicolae Ceaușescu, pe care noi o așteptăm cu mult interes, va avea o deosebită importanță pentru viitorul relațiilor bilaterale, va deschide o etapă nouă și perspective din cele mai largi tradiționalelor noasțre legături, inclusiv colaborării ecppomi.ee.Cit despreț, vizita noastră, pot spune, de la început, că se încheie cu rezultate bune, concrete, in interesul ambelor părți. în cadrul discuțiilor și convorbirilor din zile am reușit să identificăm și posibilități de colaborare

creștere a schimburilor româno-Ita- liene în mod destul de promițător. Am găsit pretutindeni un spirit ex-- trem de concret și‘ practic, o cunoaștere temeinică a problemelor de care ne-am ocupat. Ne-a impresionat în mod deosebit atenția pe care ne-a acordat-o -conducătorul statului dv., faptul că în cursul întrevederii cu care ne-a onorat s-a arătat un foarte bun cunoscător al problemelor existente în relațiile noastre șl un fervent susținător al dezvoltării .continue a prieteniei și colaborării dintre popoarele și țările noastre.Din multitudinea discuțiilor pe cafe le-am avut la diferite niveluri se pot degaja, cred, trei principale linii viitoare de acțiune. în primul rînd este vorba de o intensificare a comerțului între cele două țări, unde în afara posibilităților reale existente avem de depășit și o serie de dificultăți. O a doua linie de acțiune — dintre cele mai importante — este cea a cooperării industriale și tehnice. în acest domeniu s-au și înregistrat unele rezultate — bune — în domenii cum ar fi construcția de mașini, industria de mașini-unelte, chimia. Este de semnalat, în acest ultim caz, recenta creare a unei societăți mixte, precum și existența altor proiecte concrete de cooperare pe care le-am avut în vedere în timpul convorbirilor și care sperăm să prindă viață cit mai curînd. în sfirșit, cea de-a treia linie de acțiune se referă la posibilitatea unei colaborări pe terțe piețe, mai ales în ceea ce privește proiectele mari, fie industriale, fie de alt gen. De altfel, trebuie să vă. spun că a fost foarte interesant pentru noi, în legătură cu această ultimă chestiune, să aflăm că în România există un organism important care se ocupă tocmai de astfel de proiecte.
— Care este cea mai puternică 

impresie cu care părăsiți 
noastră ?

țara— Lucrul cel mai important cuvine, după părerea mea, a levat este acela că deosebirile între sistemele noastre politice nu au împiedicat să ajungem la o înțelegere reciprocă, Isă discutăm într-un spirit sincer, cordial. Mă bucur că prin vizita noastră la București și datorită dorinței noastre comune s-au pus bazele unor noi acorduri și înțelegeri avantajoase pentru ambele țări. Â- ceasta nu poate decît să servească comprehensiunii generale c" se face tot mși nriult Simțită pe continentul unde conviețuiesc poporul italian și cel român.

ce se fi re

'i

aceste noi căi și de Convorbire consemnată de
Radu BOGDAN

sesc această teamă 
crescind, in acest fel, 
la 49 la sută, față de 31 
la sută in 1968.

In sfirșit, un procen
taj de 22 la sută ci
tează violența ca pro
blema nr. 1 a unui 
oraș din 
timp ce, 
numai 11 
ționează 
și traficul. Cotidianul 
american amintește, 
cu acest prilej, că, in 
1948, numai 4 la sută 
din cetățenii unui oraș 
consideraseră violen
ța ca un fenomen

S.U.A., in 
de exemplu, 
la sută men- 

transportul

>9

grav, înaintea ei si- 
tuindu-se, la vremea 
aceea, problemele lo
cuințelor, circulației, 

t salubrității etc. Extin- 
' derea ‘flagelului vio

lenței a fost favoriza
tă de amploarea deo
sebită pe care a luat-o 
un alt fenomen speci
fic al ultimilor ani — 
consumul crescind de 
stupefiante".

„Datele sondajului 
au provocat surpriză 
— scrie in continuare 
ziarul amintit — intru- 
cit un raport al F.B.I.- 
ului din toamna anului

trecut arăta că, în 
urma eforturilor con
siderabile depuse de 
autorități, rata crimi
nalității nu înregistra
se decit o creștere de 
1 la sută pe primele 
șase luni ale 
1972 
cu 
din 
1958 
1971 
nifestindu-se astfel un 
oarecare optimism 
pentru obținerea unei 
rate scăzute pe întreg 
anul.

„In aceste condiții, 
conchide „Internatio
nal Herald Tribune", 
rezultatele sondajului 
Gallup sint semnifica
tive in măsura in care 
ilustrează persistența 
„psihozei fricii" in rîn
durile populației urba
ne din S.U.A., precum 
și faptul că în vede
rea combaterii, cu o 
eficiență sporită, a 
maladiei violenței este 
necesară, in primul 
rind, însănătoșirea cli
matului social al ora
șelor americane".

anului
— in comparație 
sporurile masive
anii trecuți, in
— 17 la sută, in— 7 la sută, ma-

LE NOUVEL OBSERVATEUR"

NEGUȚĂTORUL DE SCLAVI
PE BAltCA ACUZĂRII

© „îngenunchează și cere iertare I" • După „argu
mentul pițmnilor" — spitalizarea • Ce ascund momelile 

recrutărilorMuncltorul tocmai intrase in atelier, cînd sosi și— Mi nu mai cești.— Nu, nu-i adevărat.— Dacă nu n-ai decît. Te înapoi in țara înțeles 7 Acum și curăță-ți uneltele.Muncitorul își scoase din dulap rindeaua, cleștii, dalta, ciocanul. Cind s-a aplecat să Ie curețe, l-a pleznit o palmă a patronului.

patronul.s-a spus că vrei să mun-
vrei, trimit ta, ai du-te nu

apoi a doua, apoi altele. Avalanșe.— Și-acum. spuse patronul, îngenunchează și cere-mi iertare pentru că ești un muncitor înrăit.înspăimintat, omul a îngenuncheat.Această’ scenăs-a petrecut undeva, într-un anacronic e- mirat de pe coastele Mării Roșii, nu a a- vut loc la începuturile revoluției industriale intr-o manufactură din Birmingham, ci Ia 30 septembrie 1972,

puțin Înaintea orei 7 dimineața, intr-o uzină ultramodernă, la Cognin, in apropiere de Chambery. Muncitorul — tîmplar de mobile din abanos — e marocan, în vîrstă de 22 de ani și se numește Mohamed Moufadil. Patronul este Gerard Demute, unul din proprietarii firmei „Demute & Carlesso — tîmplărie indus- trială".-Gerard Demute nu e un „fitecine" la Chambery. Se povestește că a făcut ave-

re într-un timp record și că este în cele mai bune relații cu depu- tatul-primar.Loviturile aplicate lui Moufadil — de pe urma cărora acesta n-a mai putut să vină la lucru 13 zile — nu sînt accidentale. La două zile după incidentul relatat, un alt muncitor din întreprindere, de asemenea marocan, Homar Mourchad, în vîrstă de 21 de ani, a primit, la rîndul său, o lecție : palme, lovituri de pumn, de picioare. Urmarea loviturilor : opt zile de întrerupere a muncii. Homar Mourchad are o mare „vină" : săbii unui sindicat aparți- nînd sindicatelor (C.F.D.T.).Marocanii care lucrează în această întreprindere, alături de imigranți din diferite țări, vin, in majoritate; din Settat, localitate situată la 70 km distanță de Casablanca. Cîțiva dintre ei ne-au povestit :— Prin aprilie-mai, Demute a venit în Maroc și ne-a momit, a- sigurîndu-ne că vom primi un salariu bun, cazare intr-un cămin, transport cu mașina de la cămin la uzină. Ne-a atras atenția să nu vorbim cu algerienii sau tunisienii, să ascultăm de șefi, să nu aderăm la sindicate și să ascultăm sfaturile patronului.Dar s-a dovedit că lucrurile stau altfel decît făgăduielile. Salariile nu reprezintă nici două treimi din ceea ce li s-a spus a- casă. Indemnizații de deplasare, prime de accidente nu se plătesc. Săptămîna de lucru e de 54 de ore, iar unii muncitori portughezi lucrează pînă la 66 de ore săptămînal. inclusiv duminica. Nu xistă nici un mijloc de transport între cămin, fabrică și centrul orașului. Chiria la cămin nu e ieftină. Cit despre muncă...Muncitorii calificați sînt transformați în muncitori manuali necalificați. Sancțiunile curg una după alta. Pe cei nemulțumiți îi pune

este respon- de secție alConfederațieicreștine

e-

să lucreze afară in ploaie.— Oamenii sînt suspendați din serviciu în mod arbitrar — se plîng unii dintre ei la C.F.D.T. * lună, în fiecare cei sancționați' trebuie să se prezinte din nou pentru angajare. Demute ii reprimește sau nu-i mai reprimește, după cum este bine sau prost dispus ; iar influența patronului trece cu mult dincolo de incinta fabricii.— într-un asemenea climat — explică Brice Wong, inginer hidrotehnic, în virstă de 40 de ani, membru al Comitetului de susținere al oamenilor muncii imigrați (C.S.T.I.) — n-a fost simplu să se înjghebe un embrion de secție sindicală. Muncitorii nu aveau încredere sau, pur și simplu, se temeau. Astăzi, această secție constituie, poate, principalul motiv de îngrijorare al patronilor.Mohamed și Homar cu sprijinul care s-a parte civilă, au depus plîngere împotriva lui Demute pentru lovituri și răniri. La anchetă, poliția nu l-a audiat decît pe... patron. Lucrurile au a- juns în fața tribunalului corecțional din Chambery, care a audiat nu de mult ambele părți. Procesul riscă să facă oarecare vilvă : Demute trece drept o persoană intangibilă. Un agricultor vecin a pierdut mai multe procese pe care i le intentase lui Demute pentru diferite abuzuri. Pentru prima oară însă, Demute are tive să fie Faptele au influența sa chiar fără după ce au la el, Homar Mourchad și Mohamed Moufadil nu au rămas pe drumuri. Ei și-au de lucru în altă parte. în sfirșit, ei n-au acceptat să-și retragă plingerea. Acum ră- mine de văzut în ce sens se va pronunța tribunalul...

MoufadilMourchad,C.F.D.T., constituit

unele mo- neliniștit. arătat că nu este limite : plecat de
găsit

J

ecppomi.ee
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R. D. VIETNAM PREȘEDINTELE ALLENDE.-

UN NOU GRUP DE PRIZONIERI AMERICANI
ELIBERAȚI ÎNAINTE DE TERMENHANOI 19 (Agerpres). — Agenția V.N.A. relevă că guvernul R. D. Vietnam, dind o nouă dovadă de bunăvoință și conformîndu-se cu strictețe prevederilor Acordului de la Paris în problema vietnameză, a hotărît să elibereze, înainte de termen, un nou grup de 20 de militari americani, capturați in perioada 1966—1967. Eli-

berarea și predarea lor părții americane a avut loc duminică, pe aeroportul Gia Lam din capitala R. D. Vietnam. Au fost prezenți reprezentanți ai comisiei internaționale de control și supraveghere, precum și ai comisiei militare mixte cvadri- partite.
Primiri la anoi

® Delegația F.S.M. '
• Șeii ai unor delegații in Comisia Internațională de Control 

și SupraveghereHANOI 19 (Agerpres). — Delegația Federației Sindicale Mondiale, condusă de Mahendra Sen, secretar al F.S.M., și-a încheiat vizita în R. D. Vietnam.In cursul vizitei, delegația a fost primită de premierul Fam Van Dong, informează agenția V.N.A. De asemenea, delegația a fost primită de Hoang Quoc Viet, membru al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, președinte al Federației Sindicatelor din Vietnam. Delegația a vizitat, de
în Cambodgia

si Laos
9WASHINGTON 19 (Agerpres). — Formațiuni ale-aviației Statelor Unite, inclusiv bombardiere „B-52", au continuat operațiunile de bombardare a unor zone aflate pe teritoriul Laosului ’ ~ •luni, la cuvînt al american și Cambodgiei, a anunțat Honolulu, un purtător de comandamentului militar pentru zona Pacificului.*19 (Agerpres). — Un pur- ’ ....................... de

asemenea, o serie de obiective din Hanoi și Haifong.
★HANOI 19 (Agerpres). — Vo Nguyen Giap, ministrul apărării naționale al R.D. Vietnam, a primit la Hanoi pe șefii delegațiilor indiană, poloneză și canadiană, participante Ia Comisia Internațională de Control și Supraveghere din tuită prin hotărîrea la Geneva din anul încheiat misiunea — V.N.A.La dineul oferit cuNguyen Giap a mulțumit, în numele guvernului R. D. Vietnam, guvernelor Indiei, Poloniei și .Canadei, ai căror reprezentanți au participat la Comisia Internațională de Control și Supraveghere, pentru contribuția adusă la îndeplinirea acordurilor de la Geneva din anul 1954 cu privire la Vietnam și pentru eforturile depuse de comisie, în ciuda numeroaselor dificultăți create de administrația de la Saigon și partea americană, în îndeplinirea sarcinilor ei.

Vietnam, insti- Conferinței de 1954, care și-au anunță agențiaacest prilej, Vo

„Procesul revoluționar din Chile
este ireversibil"

Optimism în privința rezultatelor alegerilor
SANTIAGO DE CHILE 19 (Agerpres). — Președintele Republi

cii Chile, Salvador Allende, a rostit o cuvintare la adunarea oame
nilor muncii din orașul Vallenar (provincia Atacanta), cu prilejul 
inaugurării a două importante întreprinderi miniere, construite in 
perioada ce a trecut de la instaurarea guvernului Unității Populare.chilian. „Reacțiunea — a spus el — dorește să reinstaureze în țară fosta putere economică și politică și, în a- cest scop, nu se dă în lături de la nimic". Subliniind că procesul revoluționar din Chile este ireversibil, el a chemat pe oamenii muncii să dejoace provocările forțelor politice de dreapta. „Nimeni și niciodată nu va putea să răpească pămîntul țăranilor, să înapoieze băncile bancherilor sau să redea monopoliștilor fabricile și uzinele țării" — a subliniat, iii încheiere, președintele Salvador Allende.

Referindu-se la viitoarele alegeri parlamentare, care vor avea loc în Chile în luna martie a.c., președintele Allende și-a exprimat convingerea că este posibil ca forțele reprezentate de Unitatea Populară să obțină chiar mai multe voturi decît Ia alegerile prezidențiale din anul 1970, care au marcat începutul unor mari transformări în țară.Salvador Allende a demascat încercările grupării de opoziție de a discredita activitatea actualului guvern
Sesiunea Consiliului Nordic

„Conferința general-europeană va putea oferi o consolidare tia dasiinderii intre toate țările continentului'OSLO 19 (Agerpres). — în cadrul celei de-a 21-a sesiuni a Consiliului Nordic, ale cărei lucrări se desfășoară la Oslo, prim-miniștrii statelor membre au relevat în cuvîntările lor importanța dezvoltării bunelor relații cu țările aflate în afara acestei zone geografice. Astfel, premierul Suediei, Olof Palme, a declarat că, după părerea sa, Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, aflată în pregătire la Helsinki, va putea oferi o consolidare a destinderii între țările aflate în estul și vestul continentului. în ceea ce privește colaborarea dintre țările nordice, primul

ministru suedez s-a declarat pentru o lărgire a acestor relații, dar a a- preciat că s-au formulat puține propuneri concrete în acest sens.Premierul norvegian, Lars Korvald, s-a declarat pentru intensificarea e- forturilor de colaborare economică in Europa.Premierul finlandez, Kalevi Sorsa, a reamintit că țările nordice trebuie să-și respecte promisiunea de a contribui la reconstrucția Vietnamului.

HANOI tător de cuvînt al Ministerului Externe al R.D. Vietnam a dat publicității o declarație prin care condamnă continuarea bombardamentelor aeriene americane asupra teritoriului cambodgian.Declarația arată că R.D. Vietnam cere în mod ferm ca S.U.A. să înceteze bombardamentele și toate actele de intervenție și agresiune în Cambodgia și să respecte drepturile naționale fundamentale ale poporului cambodgian.
★VIETNAMUL DE SUD 19 (Agerpres), — O declarație dată publicității ,dp un purtățor. dg,cuvînt al Ministerului Afacerilor „Extern^ al Republicii Vietnamului de Sud condamnă recentele bombardamente americane împotriva zonelor controlate de forțele patriotice cambodgiene, ară- tînd că asemenea acțiuni contravin voinței poporului khmer și intîmpină opoziția opiniei publice progresiste din lumea întreagă.

DIN OCCIDENT

Belgia. Un mare număr de fermieri 
orașul Bruxelles, pentru condiții

demonstrează pe străzile capitalei 
mai bune de muncă și de trai

VALUTAR-FINANCIARĂ

Ministrul american al tre
zoreriei : S.U.A. se apără 

împotriva „inundării 
cu produse străine"WASHINGTON 19 (Agerpres). — Ministrul american al trezoreriei, George Shultz, a afirmat, într-un interviu televizat, că devalorizarea dolarului și proiectul legislativ comercial pe care, președintele Nixon îl va prezenta in curind Congresului, fac parte dintr-un proces vizînd să asigure industriei și produselor americane un tratament, mai e- chitabii pe- piețele mondiale; . Shultz ă repetat că Statele Unite sînt partizane ale dezvoltării u- noi' relații comerciale libere de orice obstacol, insă a susținut c.ă ar fi necesar ca S.U.A. să-și ia măsurile de apărare împotriva „inundări; cu produse străine".

Azi se încheie turneul 
in unele țări asiatice 
al consilierului special 
al președintelui S. U. A

Măsurile guvernamentale 
vor avea efecte negative 
asupra situației oameni

lor muncii

Opinia publică mondială a luat cunoștință cu interes de. știrea că intre guvernele Cubei și S.U.A. a fost încheiat un acord în problema sechestrării de avioane și nave, precum și în legătură cu alte delicte. Acordul, valabil pe 
o perioadă de cinci ani, stipulează un șir de măsuri precise și energice împotriva celor ce se fac Vinovați de piraterie aeriană și navală.Interesul legitim cu care a fost primit acest acord este, desigur, legat de faptul că problema pirateriei aeriene și navale preocupă încă statele, cercuri largi ale opiniei publice. Practica deturnărilor de nave aeriene sau maritime se află în profundă contradicție cu normele legalității internaționale, subminează bunele relații intre state — și tocmai de aceea orice măsură de natură să îngrădească asemenea acte nu poate'să nu fie primită cu satisfacție.în aceeași direcție se înscrie și documentul similar încheiat, de a- semenea, in acest răstimp intre guvernele Cubei și Canadei.Interesul față de acordul cubano- american depășește însă cadrul strict al problemei in cauză. Deși nu poartă direct semnătura ambelor state, totuși reține atenția faptul că — după ani de zile in care între cele două state nu au existat, datorită poziției americane, nici un fel de contacte — el reprezintă un prim document comun. Este cunoscut că, in urmă cu mai bine de un deceniu, sub pretextul că regimul politico-social din Cuba ar fi „incompatibil cu sistemul interameri- can“, S.U.A. au rupt, in mod unilateral, relațiile diplomatice cu acest stat, impunind, totodată, majorității țărilor membre ale Organizației Statelor Americane (O.S.A.) să procedeze in mod similar. Viața a demonstrat însă lipsa de perspective a politicii de izolare față de primul stat socialist de pe continentul american. Realizările obținute de poporul cubanez pe calea construcției socialiste, ca și mutațiile pozitive survenite, în ultima vreme, pe meridianele Americii Latine, au dus la apariția unor breșe tot mai largi in zidul artificial ridicat in jurul Cubei, la afirmarea dorinței tot mai multor țări latino-americane de a-și normaliza relațiile cu Republica Cuba. După Mexic, care a refuzat de la bun început să aplice hotări- rile O.S.A., Chile, Peru, Guyana, Trinidad și Tobago, Barbados, Jamaica au restabilit relațiile diplo

matice cu Cuba, iar o serie de alte state și-au anunțat intenția dă a le urma exemplul. Este semnificativ, de altfel, că și în S.U.A. se conturează un tot mai puternic curent de opinie favorabil abordării, intr-un spirit realist, a problemei relațiilor americano-cubaneze. Făcindu-se e- coul acestui curent de opinie, un număr de 12 membri republicani ai Congresului au elaborat un raport intitulat „Cu privire la destinderea încordării in relațiile cu Cuba“, m care se pune in evidență că „normalizarea relațiilor cu Cuba răspunde intereselor S.U.A. și se subliniază necesitatea abrogării actelor legislative anticubaneze adoptate de Congres și „examinarea urgentă a problemei recunoașterii legalității guvernului Castro ca reprezentant al statului și poporului cubanez".Survenit intr-un moment in care pe arena internațională au loc o serie de evenimente pozitive, de natură să ducă la înseninarea climatului politic general, așa cum ar fi, în primul rind, încetarea războiului din Vietnam, să contribuie la procesul de normalizare a relațiilor dintre state, acordul cubano-ameri- can — deși se limitează la un singur aspect, parțial, al relațiilor bilaterale — demonstrează larga arie de aplicabilitate a metodei tratativelor și negocierilor pentru găsirea de soluții acceptabile, intr-un spirit constructiv, ținindu-se seama de interesele reciproce. Tocmai in acest sens, în declarația guvernului cubanez dată vineri publicității se arată că „ceea ce a determinat poziția noastră constructivă în această problemă este considerația noastră față de poporul S. U. A. și față de comunitatea internațională", în aceeași ordine de idei, co- mentind prevederile acordului, agenția „France Bresse" subliniază că, prin încheierea acestui acord, Statele Unite iși asumă implicit angajamentul de a nu mai permite folosirea teritoriului american pentru acțiuni îndreptate împotriva Cubei.Sălutînd acest acord ca pe un e- veniment important al actualității politice, opinia publică mondială iși exprimă speranța că el va fi urmat de noi măsuri care să fie orientate în direcția restabilirii unor raporturi normale între S.U.A. și Cuba, proces ce s-ar răsfrînge fără îndoială în mod favorabil asupra situației de pe continentul latino- american, ca și din întreaga lume.
Eugen IONESCU

TOKIO 19 (Agerpres). — Henry Kissinger, consilierul special al președintelui S.U.A. pentru problemele securității naționale, a avut luni, la Tokio, convorbiri cu premierul . nipon, Kakuei Tanaka, și cu ministrul afacerilor externe, Masayoshi (Shira. La sfirșitul convorbirilor, ministrul japonez de externe a informat că au fost abordate, cu acest prilej probleme de interes cele două țări, aspecte legate de reconstrucția ’ 7 ” . -■■■■,perspectivele normalizării relațiilor dintre S.U.A. și R. P. Chineză.Consilierul prezidențial urmează să părăsească Japonia marți dimineață, plecînd spre patrie, unde il va informa pe președintele Nixon asupra rezultatelor turneului politic întreprins în R. D. Vietnam, R. P. Chineză și Japonia.

ROMA 19 (Agerpres). — O de- clarație dată publicității de Biroul Politic-, al P.C. -Italian menționează că măsurile guvernamentale au marcat începutul devalorizării lirei italiene în raport cu alte valute și amenință să aibă efecte, negative asupra salariilor, pensiilor și, în general, asupra situației economice a oamenilor muncii. /

în reciproc pentruțările Indochinei,

BONN 19 (Agerpres). — Prezidiul P. C- German a dat publicității o declarație în care se arată că actuala. criză valutară reprezintă' ,,un- efect al dezvoltării maladive acute a capitalismului". Declarația subliniază eforturile pe care cercurile e- cpnomice americane . le ‘ intre'-. prind 'pentru, a ieși ,din criză pș seama partenerilor lor economici și comerciali. în declarație se arată că actuala criză amenință să aibă efecte grave asupra R. F. a Germaniei, în special asupra/>amenilor muncii din această țară.

Președintele Knwar Su
dat a vizitat sediul Comandamentului general al forțelor armate egiptene, a ascultat un raport amănunțit asupra luptei aeriene intervenite joi între avioane egiptene și israeliene și a examinat situația militară in ansamblu.

Relații diplomatice R.D.G.- 
Rlianda. AScnția A.D.N. a difuzat, luni, un comunicat în care se arată că Republica Democrată Germană și Ruanda au hotărît să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă. \ J

0 reuniune consultativă 
nipono-sovietică in domcniuI comerțului a început luni la Tokio. Participanții urmează să analizeze evoluția schimburilor comerciale dintre Japonia și U.R.S.S. în anul 1972 și să facă un schimb de opinii asupra perspectivelor relațiilor comerciale și economice bilaterale în 1973.

Programul guvernamen
tal de combatere a încercă
rilor de deturnare a avioa
nelor 3 intrat 'n vigoare în S.U.A. Conform programului, pe lingă sistemele electronice de control al pasagerilor și bagajelor de pe 476 de aeroporturi, s-au adăugat efective însu-

HOTĂRÎREA C.C. Al P.C.U.S. 
cu privire la preschimbarea 

carnetelor de partidMOSCOVA 19 (Agerpres). — C.C. al P.C.U.S. a examinat problema preschimbării documentelor de partid, în conformitate cu Directivele Congresului al XXIV-lea al P.C.U.S., relatează agenția T.A.S.S. Comitetul Central a hotărit ca organizațiile de partid să înceapă preschimbarea documentelor de partid de la 1 martie a.c.Au fost rezolvate principalele probleme privind partea tehnico-orga- nizatorică a activității pregătitoare și a preschimbării documentelor de partid. C.C. al P.C.U.S. a decis ca activitatea de preschimbare să fie desfășurată treptat, neadmițîndu-se acțiuni pripite.
Politica guvernului 

indian in dezbaterea 
parlamentuluiDELHI 19 (Agerpres). — Președintele Indiei, Varahagiri Venkata Giri, a deschis, luni, la Delhi, lucrările sesiunii de primăvară a par-, lamentului, prezentind declarația asupra politicii guvernamentale. Șeful statului indian a arătat, cu acest prilej, că ritmul de dezvoltare a industriei a atins șapte la sută. El a anunțat, totodată, că guvernul a hotărit adoptarea unor măsuri urgente, îndeosebi distribuirea de cereale, în vederea ajutorării populației din regiunile afectate de secetă.în discursul său, președintele Indiei a evocat, de asemenea, unele evenimente ale vieții internaționale. El a subliniat .că India salută acordul cu privire, la încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam, ex- primînd speranța că acesta va duce la instaurarea unei păci durabile în zonă, care să permită poporului vietnamez să se consacre sarcinilor reconstrucției.

„SIRIA DOREȘTE SĂ-ȘI 
ÎNTĂREASCĂ relațiile 

CU STATELE SOCIALISTE"
Declarația guvernamentală 

a noului cabinet
..................... . ■ . ■t.-tn'fVr-DAMASC 19 (Agerpres). — Mahmoud al Ayoubi, președintele guvernului sirian, a dat citire, duminică, in fața Consiliului Popcvu'lui (parlamentul) declarației guvernamentale a cabinetului format Ia 23 decembrie.In declarație se menționează că guvernul se angajează să organizeze un referendum popular asupra constituției siriene. și să adopte legea electorală. Referitor la politica față de celelalte state arabe, declarația reafirmă încrederea Siriei în unitatea arabă și- in rolul jucat de Confederația republicilor arabe. Documentul subliniază. totodată, dorința Siriei de a-și întări relațiile cu statele socialiste.
Accident aviatic 

în apropiere de PragaPRAGA 19 (Agerpres). — Agențiile C.T.K. și T.A.S.S. anunță că la 19 februarie un avion al societății sovietică. ; de transporturi aeriene „Aeroflot"’ s-a prăbușit la aterizare, ■în apropiere de aeroportul din Praga. O parte din echipaj și din călători a rămas in viață.Agențiile France Presse și United Press International relevă că avionul care s-a prăbușit a fost, un „Tu-15,4“ și că în urma accidentului și-âu pierdut, viața aproximativ 80 de persoane.La locul accidentului a. sosit o comisie pentru examinarea cauzelor accidentului, condusă de Stefan Sut- ka, ministrul transporturilor al R. S. Cehoslovace.

agențiile de presă
mind 4 500 de agenți înarmați, avînd sarcina de a contracara orice eventuală tentativă de deturnare.

La Palatul Barbefini din Ro- r 
ma a avut loc ceretnonia in- 
minării premiului internațional 
„Cavalieri della nuova Europa" 
unor personalități italiene și 
străine care s-au distins prin- 
tr-o activitate excepțională in 
diferite domenii.

Printre cei premiați in acest 
an s-a numărat și prof. dr. Ana 
Aslan. De asemenea, au fost 
premiați chirurgul Christian 
Barnard, Carla Fracci, balerină 
la „Scala" din Milano, picto- 1 
rul american Nino d’Onofrio, 
și cunoscutul arhitect italian 
Augusto Asnaghi.

Răspunzînd in numele celor 
premiați, dr. Ana Aslan a ară
tat că apreciază premiul ca pe 
un omagiu adus științei ro
manești și țării pe care o re
prezintă.

Consilierul președintelui 
RX Egipt pentru proble
mele securității naționale,

Hafez Ismail, a sosit duminică la Londra, intr-o vizită oficială de două zile. După cum s-a anunțat din surse oficiale egiptene, Hafez Ismail va întreprinde în continuare o vizită la Washington, unde va discuta chestiuni similare cu oficialitățile americane.
Potrivit acordului dintre 

U.R.S.S. și S.U.fl. privind C3- operarea în domeniul cercetării și folosirii spațiului cosmic în scopuri pașnice, la Institutul de cercetări cosmice al Academiei din Moscova a a- vut loc o întîlnire intre specialiști din cele două țări. Au fost abordate posibilitățile extinderii, în continuare, a colaborării științifice dintre cele două state.
Convorbiri austriaco- ita

liene. Ministrul italian de externe, Giuseppe Medici, care se află la Viena, intr-o vizită oficială de două zile, a început luni convorbirile cu omologul său austriac, Rudolf Kirch- schlaeger.

Convorbiri economice 
româno-britanice

Cu prilej
Consiliului de Miniștri

ul vizitei in Anglia a vicepreședintelui 
Emil DrâgânescuLONDRA 19 — Corespondentul nostru, N. Plopeanu, transmite : Tovarășul Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, care întreprinde o vizită in Anglia, la invitația guvernului britanic, s-a întilnit, în cursul zilei de luni, cu John Peyton, ministrul industriei transporturilor, și cu lor

dul Limerick, ministru subsecretar de stat la Departamentul Comerțului și Industriei. In cadrul convorbirilor care au avut loc cu acest prilej, s-a făcut un amplu schimb de vederi asupra problemelor privind colaborarea și cooperarea bilaterală in domeniul transporturilor.La convorbiri a participat Pretor Popa, ambasadorul României La Londra.
DECIARATII ÎNAINTEA ALEGERIIOR DIN FRANȚA

• Interviu acordat de premierul Pierre Messmer
• Replicile lui Georges Marchais și Francois MitterrandPARIS 19 (Agerpres). —, Intr-un interviu acordat in exclusivitate a- genției France Presse, premierul Pierre Messmer a declarat că, in cazul unei victorii a stîngii in alegerile legislative din martie, președintele republicii ar putea să cheme din nou alegătorii la urne. El a a- preciat că aplicarea Programului comun al stîngii ar însemna „o shimbare completă a regimului" și că un succes al coaliției forțelor de stingă ar determina apariția unui dezacord între președintele republicii și Adunarea Națională. Pierre Messmer a admis, în mod indirect, că președintele ar refuza să numească un conducător al stîngii în funcția de prim-ministru, în cazul unei victorii a forțelor de stingă in alegeri.Referindu-se la această declarație, secretarul general al Partidului Comunist Francez, Georges Marchais, a arătat că „francezii au .dreptul, și

trebuie să-l aibă, de a se pronunța cu ocazia apropiatelor alegeri legislative asupra politicii pe care o doresc pentru Franța". In cazul unor alegeri favorabile stîngii, o consultare suplimentară a alegătorilor nu ar fi cituși de puțin justificată, a menționat el, apreciind că, totuși, în ipoteza în care o asemenea consultare ar avea loc, rezultatul nu va face decit să confirme și chiar să întărească primul scrutin. Georges Marchais și-a exprimat părerea că „în cazul în care va fi aleasă o majoritate de stingă, președintele republicii va trebui să desemneze un prim-ministru din cadrul acestei majorități și să accepte formarea unui guvern al stîngii unite".La rindul său, Franqois Mitterrand, prim-secretar al Partidului Socialist, referindu-se la viitoarele alegeri-, a declarat : „Poporul este suveran și poporul va hotări".
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j DEZBATERILE DIN BUNDESTAG

i 91Ostpolitik“-ul constructiv 
! se afirmă) Dezbaterile angajate i joi și vineri in Bun- ’ destag marchează in- 
i cepului procedurii de >’ ratificare a Tratatului ) privind ■ bazele rela- l fiilor dintre cele două ' state germane, oferind, 
ț totodată, o bună oca- i zie' pentru abordarea 
1 în ansamblu a rapor- 
l turilor R.F.G. cu ță- rile socialiste.
A Să reamintim că Ia 8i noiembrie 1972 nego- 

1 cigțorii R.D.G. și 
l R.F.G. au parafat tex- ? tul tratatului amintit, ) după ample și intense ( consultări, încheiate ’ fructuos și precedate 
l de alte înțelegeri bila- i terale.
1 Tratatul marchează
l un moment important ■ în eforturile de nor- ) malizare a relațiilor 
l intereuropene intre- 
1 prinse în anii din ( urmă. După cum este 
I cunoscut, România, > încă din 1967, a stabi- ) lit relații diplomatice 
i cu R.F.G. în 1970, au .' fost semnate Tratatul dintre U.R.S.S. și 
i R.F.G. ; precum și 
1 Tratatul dintre Polo- 
l nia și R.F.G., care a fost'urmat de acordul 
l privind stabilirea re- 
i lațiilbr diplomatice in- 
1 tre aceste două țări. 
I Au început negocieri . privind normalizarea ) relațiilor dintre Ce- 
i hoșlovacia și R.F.G. 
1 Toate acestea au in- 
l fluentat în mod pozi- . tiv climatul politic din ) Europa, au facilitat 
l dialogul intre cele 
1 două state germane, 
i au accelerat procesele. Îde clarificare în rîndul opiniei publice din R.F.G, însăși.Este semnificativ în acest sens că, deși re

lativ scurtă, perioada cuprinsă între data parafării tratatului privind bazele relațiilor dintre R.D.G. și R.F.G. și începerea dezbaterilor de acum din Bundestag a fost marcată de cea mai masivă deplasare și reajustare a pozițiilor deținute pe scena politică vest-germană de partidele reprezentate în parlament. Partidele coaliției guvernamentale. Partidul Social-Democrat și Partidul Liber-Demo- crat. . au reușit să depășească situația extrem de fragilă ce se crease în Bundestag și au repurtat o victorie substanțială în alegerile din 19 noiembrie, asigurîridu-si o maio- ritate stabilă și ferită de orice riscuri in parlament. In votul a-' cordat de alegători a- cestor două partide, o mare pondere, ponte decisivă, au avut problemele de politică externă și. în primul rind. politica de normalizare și promovare a ranorturilor cu toate statele socialiste.Despovărate de tensiunea ascuțitelor polemici din perioada preeleotorală, actualele dezbateri din Bundestag au fnșt inaugurate de declarațiile cancelarului W. Brandt, care, apreciind progresele realizate pînă în prezent, a reafirmat interesul guvernului său pentru promovarea în continuare a unei politici realiste, active și constructive . față de țările socialiste. In o-

pinia șefului guvernului de la Bonn, Tratatul privind bazele relațiilor dintre R.F.G. și R.D.G. își evidențiază însemnătatea a- tît pentru dezvoltarea relațiilor reciproce dintre R.F.G. și R.D.G., cit și pentru destinderea in Europa.Fără a renunța complet la unele din o- biecțiile . s.aje cunoscute, opoziția a încercat. în urma masivei pronunțări electorale, să se adapteze noii situații; Cu două zile înainte de dezbaterile d!n Bundestag, rhajedtatea denutați- lpr U.C.D.—U.C.S. au decis să nu mai susțină teza potrivit căreia tratatul din 8 noiembrie 1972 ar contraveni anumitor oreve- deri constituționale. Astfel, opoziția renunță. de fapt, la pr'nci- palul argument folosit de ea în disputa cu partidele coaliției guvernamentale. Această atitudine este cu atît mai semnificativă cu cit vine după o serie de demersuri concrete sau misiuni de bunăvoință în capitalele unor țări socialiste, inițiate și întreprinse de lideri ai U.C.D.Oricît de mari și înverșunate ar fi po- lomicile dintre partidele coaliției guvernamentale și cele ale opoziției, evoluția e- venimentelor arată că rațiunile de stat sînt mai puternice și trebuie să prevaleze.
Petre STANCESCU

transmit:
Vizita vicepreședmtșhi 

R.P.D. Coreene la Bagdad. Saddam Hussein el Takriti, vicepreședinte al Comandamentului Revoluției din Irak, a primit pe Kan Rian Uk, vicepreședinte al R.P.D. Coreene, care întreprinde o vizită la Bagdad. La sfirșitul întrevederii, ministrul irakian de externe, Murtada Said Abdel Baky, care a participat Ia convorbiri, a precizat că discuțiile ș-au purtat asupra „relațiilor amicale intre cele două țări și asupra problemelor internaționale. S-a constatat o totală identitate de vederi".
în memoria lui Vasil

LeVSkl. Cu Prdeîu* Împlinirii a 100 de ani de la moartea marelui revoluționar bulgar, luptător pentru libertatea țării sale Vasil Levski, în orașul natal al acestuia, Karlovo, a avut loc luni o mare adunare, la care au luat parte Stanko Todorov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri, și alți conducători de partid și de stat, reprezentanți ai vieții obștești. Istoricul bulgar acad. Dimitr Kosev a vorbit în fața adunării despre viața și opera revoluționară a lui Vasil Levski.

Ministrul comerțului ex
terior al R.P. Chineze, Pal Sian-kuo, a primit delegația organizațiilor comerciale din Japonia, care face o vizită la Pekin — anunță a- genți’a China Nouă.

Proiectul, de huaet pe anul 1973, propus de guvernul vest-ger- man, se ridică la 120 miliarde mărci, sumă ce depășește cu circa 10 la sută bugetul anului trecut. Vorbind, la o conferință de presă, Helmut Schmidt, ministrul de finanțe, și Hahs ■Friderichs. ministrul economiei, au declarat că, pentru a satisface viitoarele necesități bugetare, guvernul va spori taxele și impozitele percepute asunra desfacerii unor produse, profiturilor corporațiilor și a unor categorii de venituri personale. Prin aceasta guvernul speră să frîneze procesul inflaționist.
Adjunctul ministrului informațiilor și culturii, Bona Mal- wal, a inaugurat în sala pentru expoziții din Khartum expoziția „România la a 25-a aniversare a proclamării republicii". Au participat membri ai conducerii unor ministere, oameni de cultură, ziariști, membri ai corpului diplomatic. Au fost de față ambasadorul român și alți membri ai ambasadei.
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