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Pentru îndeplinirea planului pe acest an la nivel maximal, 
pentru realizarea cincinalului in patru ani și jumătate!
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© Uzine care cîștigă „bătălia" cu timpul ® De ce unele 
rezultate sînt inegale, sub nivelul condițiilor create ? ® Un 
generator de energie: măsurile stabilite de conferința 

municipală de partidIndustria bucureșteană urmează să realizeze, în cursul acestui an, prin intrarea în funcțiune a unui însemnat număr de capacități, o producție suplimentară de citeva sute de milioane lei. Este vorba de capacități de producție care au un rol important pentru realizarea și depășirea prevederilor maximale ale planului pe 1973, pentru înfăptuirea angajamentului patriotic asumat de oamenii muncii din Capitală, de organizația municipală de partid : cincinalul în patru ani și jumătate ! Ca atare, pentru colectivele unităților respective, darea în exploatare intr-un timp cit mai scurt a noilor capacități productive se detașează că o sarcină' majoră, de maxima responsabilitate. „Este necesar să urmărim zi de zi — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvin- tarea rostită la Conferința organizației municipale de partid București — cum se realizează investițiile și in special cum se asigură utilajele, mașinile, aparatura necesară- pentru punerea la timp în producție a noilor capacități". în lumina acestor prețioase indicații, pe bună dreptate, în centrul atenției beneficiarilor de investiții din Capitală, a proiectantelor și furnizorilor de utilaje, a constructorilor se află intensificarea eforturilor de a „comprima" timpul, de a integra cit mai grabnic in circuitul productiv noile pacități, pentru ca economia să neficieze la termenele stabilite chiar mai devreme de produselecare are nevoie, prevăzute in plan.Pe șantierele a numeroase obiective. constructorii și montorii din Capitală — beneficiind de timpul bun de lucru din acest început dc an — accelerează ritmul de execuție, acordă o importantă deosebită încadrării in prevederile graficelor, acționează cu hotărîre pentru ca rezultatele fizice obținute să sporească de la o

sau de

zi Ia alta, de la o decadă Ia cealaltă.Să ne. referim, bunăoară, la lucrările de dezvoltare de la uzinele „Republica". Stadiul avansat al construcțiilor, ca și al montajului de utilaje tehnologice oferă, de pe acum, garanția că termenul planificat de in-, trare în funcțiune a noii capacități va fi nu numai respectat, ci chiar devansat cu o lună. Aceeași amplă mobilizare de mijloace tehnice, materiale și umane, pentru fructificarea cu productivitate sporită a fiecărei ore și zile de lucru — concretizată în realizări superioare prevederilor de plan — este caracteristică și șantierelor Uzinei de mecanică fină, urtnei „Timpuri noi", în- ' treprinderilor „Acumulatorul" și „Suveica". „Flamura roșie". Uzinei de medicamente și altele.Care este baza obiectivă a acestor realizări 7 Prevederile planului de punere în funcțiune a noilor capacități au fost abordate cu un sporit S'mț de răspundere. . Din inițiativa organizațiilor de partid, din unitățile beneficiare și ale constructorilor, sub directa îndrumare a comitetului municipal de partid, a fost întreprinsă o amplă acțiune vizînd prospectarea și valorificarea tuturor posibilităților menite să asigure condiții pentru buna desfășurare a lucrărilor, conlucrarea strînsă și permanentă între toți factorii angajați in procesul de pregătire și execuție a investițiilor. Tot atît de adevărat este însă că. pînă în prezent, nu pe toate șantierele s-a acționat cu aceeași hotărîre, cu același spirit de răspundere, în vederea îndeplinirii și depășirii planului de investiții. Un sondaj efectuat recent pe un număr de 25 șantiere a mătate te sini taților,suri serioase

generat intîrzțeri față de termenele din grafice și, in anumite cazuri, este pusă sub semnul întrebării respectarea datelor de punere in funcțiune a unor capacități. Din păcate, nici acele capacități, parțial restante din anul 1972, n-au dat incă producție pînă la ora actuală. Evident, dacă amintim că este vorba de asemenea capacități, ca dezvoltări la Uzina de mașini grele, „Vulcan", uzina de utilaj chimic „Grivița roșie", „23 August", uzina „Autobuzul" ș. a., devine limpede că producția acestora este strict necesară economiei naționale și, ca atare, nimic nu trebuie precupețit

pentru punerea lor grabnică tn funcțiune.Ce probleme iși așteaptă, deci, o grabnică rezolvare din partea beneficiarilor și constructorilor, a" celorlalți factori cu responsabilități ir: domeniul investițiilor, in scopul accelerării ritmului de lucru, creării unor premise certe pentru lichidarea neîn- tîrziată a restanțelor semnalate și respectarea riguroasă a termenelor
Cristian ANTONESCU 
Petre NEDELCU
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LINIA ENERGETICĂ
DE ,110 kWTULCEA (Corespondentul „Scînceii", Radu Vornicu). Pe șantierul noii uzine de alumină au fost puse sub tensiune cu 15 zile înainte de termenul prevăzut linia energetică de transformare de Prin devansarea datei se furnizează energie lui se permite începerea efectuării probelor de rodaj al benzilor transportoare și celorlalte utilaje de la gospodara de bauxită a uzinei. In felul acesta, se creează posibilitatea intrării în probe tehnologice înainte de termenul prevăzut șl a celor- ■alte secții, ceea ce oferă garanția faptului că uzina va produce cu o lună înainte de termenul prevăzut.

si stația110 kW. Ia care șantieru-

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUSESCU
Prezentarea scrisorilor de acreditare

In ziua de 20 februarie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit pe Eugene Germain Man- kou care și-a prezentat scrisorile
de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Congo în țara noastră. (Cuvîntările 
rostite, în pagina a VII-a)..

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit, marți dimineața, pe Alexander Rotival, reprezentantul permanent al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) la București, la cererea acestuia.La întrevedere a participat sile Pungan, consilier al telui Consiliului de Stat.în cadrul convorbirii, avut loc cu acest prilej, abordate probleme privind activitatea P.N.U.D., cooperarea dintre România și această organizație a O.N.U.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat aportul P.N.U.D. la promovarea colaborării între state, la cauza păcii și progresului, subliniind faptul că această organizație

la Bucureștieste chemată să contribuie într-o măsură mai mare la introducerea tehnologiilor moderne ca mijloc de a grăbi procesul Ide dezvoltare a țărilor cu un potențial economic mai scăzut. Președintele Consiliului de Stat a arătat că România va participa activ și în viitor la înfăptuirea proiectelor P.N.U.D. vizînd sprijinirea eforturilor țărilor în curs de dezvoltare pentru consolidarea independenței lor economice, prin crearea unei baze economice proprii, pentru valorificarea resurselor umane și materiale, la identificarea unor noi domenii de cooperare internațională, în interesul națiunilor și bunei înțelegeri între popoare.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

Va- președin-care a au fost

ÎN ZIARUL DE AZI

® Critica în sesiunile consiliilor populare © Nu, ri
sipei I @ „Registrul public al controlului obstesc" 
® ÎN COOPERATIVELE AGRICOLE DIN JUDEȚUL SIBIU: 
Ce măsuri se iau pentru generalizarea acordului 
global ? ® ÎNVĂȚĂMÎNTUL Și CERINȚELE DE CADRE 
ALE ECONOMIEI : Cum sînt pregătiți muncitorii vii

toarelor capacități de producție ?

(Continuare în pag. a Ill-a)
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Șantierul uzinei „Eeroemair-Ploiești. Noua hală — turnătoria de tuburi — are termen de dare în folosință trimestrul IV — 1973. Ea va fi gata cu circa 1*/,  lună mai devreme. în fotografie : Pe șantierul noii hale de turnătorieT’/2 lună mai devreme. în fotografie : Pe șantierul noii hale de tuburi

25 de ani de la realizarea unității
A

Făurirea, în februarie 1948, a partidului revoluționar unic a înscris o pagină 

decisivă în istoria luptei pentru edificarea socialismului in țara noastră

Se împlinesc, in aceste zile, 25 de ani de La desfășurarea lucrărilor Congresului din februarie 1948 ăl partidului nostru, care a consacrat unificarea organizatorică, pe baza principiilor de clasă și a ideologiei marxist-Ieniriîste, a celor două partide muncitorești — Partidul Comu-i nist Român și Partidul Social-Democrat.Eveniment de seamă in istoria mișcării muncitorești din România,: in viața politică a societății noastre, încununare a eforturilor perseverente desfășurate de-a lungul anilor de Partidul Comunist Român, cu sprijinul militaalților de stingă din rihdurile Partidului Social-Democrat,1 Partidului Socialist Unitar, Partidului

• De curind, pe platforma industrială din partea de nord a municipiului Pitești, unde in ultimii ani au fost puse in funcțiune importante obiective ; ale industriei ușoare și alimentare, a început să producă o nouă fabrică de încălțăminte. Noua unitate contribuie la sporirea capacității vechii fabrici, existentă aici, be maț bine de o jumătate de secol, cu 1 000 000 perechi de încălțăminte anual. Pînă la finele anului în curs, cînd vor fi atinși tehnico-economici noua fabrică va include în producție aproape 50 de modele.
a La Întreprinderea de produse chimice „Solventul" din Timișoara a intrat in exploata- re, cu o lună și jumătate înainte de termenul planificat, o modernă instalație pentru producerea plastifianților. Acest fapt a creat posibilitatea ca planul de producție pe anul 1973 să fie majorat, față de prevederile inițiale, cu peste 20 milioane lei. întreaga tehnologie de fabricație, utilizată in noua instalație, are la bază o invenție aparținînd unui colectiv de specialiști din această întreprindere — realizare tehnică premiată la Salonul internațional de invenții de la Vie- na, din septembrie 1972, cu Marea medalie de aur.• In cadrul lucrărilor de dezvoltare, la Fabrica de confecții din Bacău au fost puse în funcțiune, cu aproape două luni mai devreme, noi capacități de producție. Utilate cu mașini moderne. de înaltă tehnicitate, noile secții vor produce în special confecții pentru copii : par- desie, paltonașe, impermeabile, pantaloni ș.a. Noile capacități vor contribui la .sporirea — în acest an — a volumului de producție al fabricii cu peste 20 la sută față de nivelul realizărilor obținute în 1972.

parametrii proiectați,

creon. peVirgil. Ovidiu, ori vr-unul mai aproape de noi, ca Sandburg, incep »â mă gîndesc ce nemărginit e cimpul de explorare al poeziei intre cele două infinituri . lumea din a- fară și continentele propriului suflet. Iar aceste două infinituri răsfrinte ca printr-o prismă prin inima poetului nasc alte . și alte noi zone ined’te poeziei, al căror sfîrșit și istovire nu pare să aibă vreodată moarte cit mai sînt oameni.Există, se spune, teme etern umane și se exemplifică de obicei cu iubirea și moartea. Bogdan Duică, profesorul meu de literatură română, spunea că poezie fără iubiri și moarte, ori măcar cu unul lin aceste sentimente majore, nu e cu putință. îl credeam pe atunci, deci cu vreo, 45 de ani în urmă. Astăzi aș tinde mai curind să cred că poezia este un pendul de aur care oscilează între acești doi poli și că intre dragoste și moarte există o infinitate teme care vibrează poezie. Mă gindesc tema muncii. Aminteam înainte de Hesiod care . ne-a lăsat ..Muncile și zilele", operă veche de aproape trei milenii. Virgil. care a reluat in „Georgice" aceeași temă, acum două mii de ani, simte că n-ar putea îmbrățișa totul in nici dacă ar avea o de limbi, o sută de și o voce de fier.Dar nu trebuie mergem așa indărăt timp. De la Alecsandri. ale cărui versuri : „No-

de 
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versuri sută gurisă în

roc bun 1 Pe cîmpul vesel ies românii cu-a lor pluguri..." pe care le-am învățat din copilărie cu toții, la care poeți mai de seamă nu găsim strălucite poeme ori măcar pasagii cu răsfrin- geri de nestemate despre oameni muncind ? Prezentarea poate fi idilică, așa ca la autorul „Pastelurilor", ori social-tragi- 
că, fremătînd de revoltă

se cer necondiționat cunoscute, nu neapărat ca modele, ci pentru îneîn- tarea ce o stîrnește și azi orice poezie nemuritoare.Nu vreau să demonstrez adevărul de toți cunoscut, că munca ne-a făcut și ne face oameni, deși n-a existat în mileniile de existență a omenirii nimic și nimeni mai exploatat și mai chinuit ca omul muncii tot de către

despectivă, pe scară masă, în conștiința oa-- menilor, nu numai sensul făuririi socialiste, ci și nii, insă iară de masă față proces dialectic-istoric' la care asistăm și participăm. In această nouă desfășurare de fapte tumultuoase, sub acest o- rizont cu raza tot mai extinsă de viziunea des-

inconștiinței al reacțiu- acoperire de uriașulOrizontul fără limiteal poeziei
„Ar fiI, cred, absolut necesară o antologie a poeziei muncii

și de nădejde, ca la Goga in „Clăcașii", în „Plugarii" ori în „Un om“. Dar totdeauna poezia in a- ceste opere e .majoră. Cine nu simte mare artă in „Tiara lui Grigore" a lui Arghezi sau în versuri ca acestea : „El singuratic duce către cer / Brazda pornită-n țară de la vatră..." și in altele ?Ar fi, cred, absolut necesară o antologie a poeziei muncii, ca să înțelegem mai bine această temă gravă, la fel specific umană ca bajul articulat.Dar nu e vorba de literatura din care ne serve'ște cite opere artistice
de și lim-numai trecut, strălu- și care

oameni, care vor să trăiască din munca altora. Aceasta uriașă dramă a muncii este, de fapt, drama omenirii. Iar socialismul adifee nou, este tocmai slarima- rea lanțurilor celor ce Înrobeau oe pentru a le rodul muncii. Iul nostru și noștri a incepul deznodă- mîntul final al acestei drame milenare și de data aceasta, evident, cu participarea decisivă a oamenilor muncii. O astfel de schimbare cu caracter mutațional, care se petrece zi de zi cumulativ. presupune și radicale schimbări de per-
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pre o lume conștientă că 
te fundamentează pe muncă și dreptate socială. ancorează lelor noastreSubiect discutabil orice, de de furnici

ooezia zi-
in-file că la pînă la gigantice desfășurare de forțe umane pentru -construirea barajelor Porților de Fier, de la un de mai pînă rea de către lor selenare.Cuceririle nești realizate efort creator de neimaginat cu cîteva decenii in urmă, au demonstrat rolul hotărîtor al muncii

poezie, poate mușuroiul
cărăbuș la cunoaște- om a taine-minții ome- printr-un

conștiente, capacitatea ei de a zămisli o conștiință și o etică a muncii. „Minunile" de care noi nici nu ne mai mirăm sînt produse, toate, ale muncii, ale științei și tehnicii, ale noilor dimensiuni care definesc conștiința o- mului modern. Dar cei care sint cei mai conștient! că opera istorico- socială a omenirii este produsul muncii, al u- nei munci tot mai mult eliberată de orice servituti, cu rodul ei smuls din miinile privilegiați- ior și. pus la îndemina celor ce muncesc, sînt, firește, comuniștii. Comuniștii nu numai că nu proiectează viitorul omenirii dincolo de limitele realului în paragini metafizice, nici caută mersului înainte al istoriei cauze supraumane, ci a- cordă omului ce produce și creează bunuri ma- < teriale și spirituale locul de frunte ce-1 merită și cer inexorabil să fie respectate lui viață, individual și lectiv. Individul nu decit parte a colectivității. singurul mediu unde se poate făuri conștiința sa socialistă, ca factor in propășirea și bunăstarea generală.E vorba de un om de tip nou, care știe că nădejdea e in mintea și în brațele- sale și ale tovarășilor săi și că toată răspunderea se află pe umerii săi și ai lor, pe u- merii partidului lor. A- cestui om care nu-și cruță puterile-n muncă și-n luptă pentru dreptatea sa i se cuvine cîntecul vremii noi. Pentru poezie, în sufletul său este aur nativ.

drepturile 1 imprescriptibile la co- este

Mihai BENIUC

Socialist și altor grupări ale mișcării noastre muncitorești, pentru lichidarea sciziunii intervenite cu peste două decenii în urmă, congresul din 21—23 februarie 1948 a avut profunde implicații asupra evoluției întregii vieți politice și sociale a țării. Tovarășul Nicolae Ceaușescu releva în acest sens : „O importanță deosebită pentru desfășurarea cu succes a procesului revoluționar a avut realizarea unității de acțiune intre partidul comunist și partidul social-democrat, pe baza frontului unic creat încă în anii luptei împotriva fascismului, în condițiile iiegalității. Făurirea în februarie 1948 a partidului revoluționar unic al clasei muncitoare, pe temelia marxism-Ieninismului, a a- sigurat realizarea unității depline poiitico-organizatorice a proletariatului — condiție a exercitării dc către clasa muncitoare și partidul ei a rolului de forță conducătoare în societate".Refacerea unității depline a mișcării muncitorești din România a fost rezultatul necesar al întregii e- voluții istorice, al ansamblului condițiilor obiective și subiective ale dezvoltării revoluției socialiste in țara noastră. Născut el însuși ca expresie a unei voințe politice unitare, prin transformarea Partidului Socialist in întregul său intr-un partid de tip nou, pe baza însușirii principiilor ideologice și organizatorice marxist-leniniste, Partidul Comunist Român a înscris in mod firesc, încă de la crearea sa, pe stindardul lui de luptă, refacerea unității muncitorești.Realizarea acestui obiectiv a Îngreunată de condițiile aspre ilegalității in care a fost nevoit să activeze partidul, de teroarea sălbatică dezlănțuită împotriva sa, paralel cu manevrele diversioniste ale claselor dominante. Totodată, obstacole pe această cale au creat poziția anticomunistă și acțiunile scizioniste ale unor lideri de dreapta ai P.S.D., precum și unele tendințe sectare, stingiste ce s-au manifestat In anumite perioade in activitatea P.C.R.Cu toate acestea, in momente ho- tăritoare ale istoriei mișcării muncitorești, clasa muncitoare din România a acționat ca o forță unită, și-a afirmat poziția în principalele probleme ale vieții naționale și de stat, reușind să exercite o puternică în- riurire asupra maselor largi muncitoare, asupra altor pături și categorii ale populației. Eroicele bătălii de clasă din 1929—1933, largile acțiuni democratice antifasciste din anii premergători celui de-ai doilea

fost ale

război mondial au constituit jaloane de seamă pe calea realizării, in forme variate, a unității de acțiune a clasei muncitoare, ceea ce a întărit influența ei în viața politică.Un moment crucial în refacerea unității de acțiune a clasei muncitoare l-a constituit încheierea. în a- orilie 1944. a acordului dintre P.C.R. și P.S.D. pentru crearea Frontului Unic Muncitoresc. După victoria insurecției naționale antifasciste. în condițiile specifice ale desfășurării revoluției populare, acțiunea unită a clasei muncitoare a. constituit liantul coeziunii forțelor populare și democratice, factorul hotăritor al adincirii procesului revoluționar. Refacerea, la 1 septembrie 1944, a mișcării sindicale pe baza unității și a principiului luptei de clasă, întărirea Frontului Unic Muncitoresc, colaborarea tovărășească a celor două partide, linia strategică unitară elaborată și aplicată în comun au pregătit crearea partidului' unic al clasei muncitoare.întreaga desfășurare a revoluției populare și, în mod deosebit, trecerea la etapa construcției socialiste impuneau — ca o condiție obiectivă, hotărîtoare pentru progresul societății și victoria cauzei socialismului in condițiile specifice ale României — existența unui stat major unic al clasei noastre muncitoare. Obiectivul realizării unității depline a clasei muncitoare a fost formulat cu claritate, în noile condiții, de către P.C.R. încă la Conferința Națională din 1945, iar in octombrie 1947, Congresul P.S.D., insușindu-și chemarea comuniștilor, a adoptat în unanimitate hotărîrea de realizare a partidului unic al clasei muncitoare din România. în baza proiectului de platformă adoptat de comitetele centrale ale P.C.R. și P.S.D. în ședința co- ' mună din 12 noiembrie 1947, în ambele partide s-a desfășurat o largă dezbatere a principiilor ideologice, organizatorice și politice ale partidului unic, concomitent cu constituirea unor organe și organizații unice ale noului partid pe toată filiera — de la organizațiile de bază pînă la Corni-' tetul 'Central. în asemenea adunări, ca și cu prilejul conferințelor sindicale desfășurate în acel timp, era clar exprimată voința de unitate a comuniștilor și social-democraților, convingerea Lor că „partidul unic va

Dr. Marin NEDELEA

(Continuare in pag. a IV-a)
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CRITICA

salvator

însemnări pe marginea unora
dintre recentele sesiuni ale

t
consiliilor populare județene

Cu auto
atelierul

| după purcei

locale. Atit în

< t
în sesiunile consiliilor populare

'FAPTUL

Dezbaterile recentei sesiuni a Consiliului popular al județului Satu- Mare au debutat astfel : primul înscris la ouvînt a vorbit nici mai'mult, nici- mai puțin, decît 30 de minute. Ce-a spus ? A repetat, în linii mari, problemele abordate în expunerile asupra proiectelor de plan și buget pe 1973, făcînd — de fapt — un alt raport asupra lor. Poate că și ceilalți vorbitori ar fi urmat acest „model", dacă...„N-am convocat sesiunea — a intervenit tovarășul Iosif Uglar, președintele comitetului executiv al consiliului popular județean — ca să ascultăm rapoarte globale din partea fiecărui vorbitor. Este neyoie să analizăm în mod concret, la obiect, problemele legate de dezvoltarea social- economică și culturală a județului, să ascultăm opiniile deputaților, să cunoaștem astfel ce așteaptă cetățenii de la noi".După această intervenție, locul informărilor generale a fost luat de analize concrete a căror trăsătură definitorie a fost preocuparea pentru valorificarea tuturor resurselor materiale, a inițiativelor cetățenilor.Intr-un asemenea spirit s-au desfășurat și alte sesiuni. Analize atente și realiste astipra posibilităților și sarcinilor, mijloacelor și resurselor, dezideratelor și necesităților cetățenilor, legate de obiectivele dezvoltării social-economice pe 1973 a respectivelor localități, au întreprins și deputății consiliilor populare județene Galați, Sălaj, _ Gorj, Brăila ș.a. Este de remarcat în mod deosebit inițiativa Comitetului executiv al Consiliului popular județean Galați Care a cerut deputaților ca, înainte de sesiune, să meargă în circumscripțiile în care au fost aleși, pentru a se consulta cu cetățenii, pentru a- putea informa cit mai exact sesiunea asupra problemelor și cerințelor acestora. La sesiunea Consiliului popular județean Mehedinți, de exemplu, au urcat la tribună nu numai cadre cu munci de răspundere în administrație — cum se mai întîmplă în unele cazuri — ci și deputați din rîndul muncitorilor sau țăranilor cooperatori, care au spus lucrurilor pe nume și răspicat, lăudînd ceea ce era de lăudat, dar și criticînd aspru neajunsurile.

Dacă mal adăugăm și faptul că unii vorbitori (aceia care au diferite funcții in comerț, transport public etc.) au fost interpelați și a trebuit să dea pe . loc răspuns, înțelegem de ce o asemenea' sesiune poate fi eficientă și constructivă.■ Am insistat asupra acestui mod de lucru pentru că, în alte părți, sesiunile au avut caracterul unor „ședințe de comunicare", al unor rapoarte care nu contribuie la abordarea directă, in adîncime, a proble-

direcției de drumuri și poduri — ca să dăm un singur exemplu — conducătorul acestui sector, ing. Nicolae Nălbaru, a mutat răspunderea sa și a colaboratorilor săi pentru starea neoorespunzătoare a unor drumuri din județ numai pe seama greutăților obiective pe care, de fapt, nimeni nu le-a negat, tn contradicție cu spiritul în care trebuie să se desfășoare sesiunile, prin „metoda invocării greutăților", au fost trecute a- proape total sub tăcere deficien-

melor pe care Ie ridică perfecționarea activității consiliilor populare, în acest sens ne vom referi la unele aspecte din sesiunea Consiliului popular județean Ilfov. Marea joritate a luărilor de cuvint au stituit-o rapoartele prezentate cadrele cu munci de răspundere, fel, din cei 10 deputați care au cuvîntul, unul singur a fost funcție administrativă, în rest vorbit directori ai direcțiilor de cialitate, conducători ai diferitelor unități economice, primari ai comunelor — care au ținut la rîndul lor noi rapoarte asupra realizărilor din sectoarele pe care le conduc, dar ap omis, aproape în totalitate, să critice deficiențe, să numească cauzele neajunsurilor, ceea ce a limitat posibilitatea deputaților de a analiza, mai profund activitatea administrației, de a hotărî asupra modalităților; de soluționare a respectivelor pro-' bleme. Nu este de mirare că, în asemenea condiții, nu și-a mai putut face loc obișnuitul spirit critic și autocritic al deputaților. Deși în raportul comisiei permanente de specialitate s-au adus critici întemeiate

ma- con- de Ast- luat fără au spe-

NU, RISIPEI!
Ne scriu corespondenții voluntari

țele proprii ale direcției, ale a- paratului ei din comune, ale consiliilor populare legătură cu starea drumurilor, cit și cu deficiențele existente în alte sectoare — în mod special în domeniul construcțiilor, unde bilanțul a- nului 1972 a fost incheiat cu serioase rămînerl in urmă — nici un deputat n-a recurs în sesiunea de la Ilfov la dreptul de a-i interpela pe conducătorii respectivi, pentru a primi explicații în plen. In concluziile asupra desfășurării sesiunii, tovarășul Gh. Necula, președintele comitetului executiv al consiliului popular județean, a criticat pe bună dreptate poziția „neutră" a conducătorilor respectivelor sectoare față de propriile neajunsuri și a cerut deputaților ca în viitor să manifeste mai mult spirit de răspundere față de problemele și lipsurile concrete din activitatea unui sector sau a altuia.. Acest exemplu de „spirit critic" nu pste. din păcate, singular. Aspecte asemănătoare am .constatat și în sesiunile consiliilor populare județene Maramureș, Buzău, Teleorman, Ialomița sau Argeș, unde, deși neajunsuri evidente impuneau intervenții critice, deputății s-au mulțumit să asculte rapoarte sau angajamente calde, fără a trage la răspundere cadrele din administrație pentru neîndeplinirea unor sarcini. Care să fie cauza acestor manifestări ?In ședința de lucru a comisiei permanente pentru industrie locală, gospodărie comunală, înfrumusețare și drumuri a Consiliului popular județean-Harghita, de pildă, s-a petrecut următorul fapt : indicatorii econo-

mici ai sectoarelor controlate prezentau importante nerealizări, imobilizări de fonduri, depășirea cheltuielilor de producție, insuficiențe în satisfacerea unor nevoi ale populației privind energia termică, transportul în comun, salubritatea ețc. In ciuda acestor fapte evidente, discuțiile deputaților au fost pe deasupra problemelor, n-au analizat cauzele care au generat respectivele neajunsuri. De ce ? O explicație — dacă ea poate fi numită explicație — am primit din partea deputatului Andor Iuliu, primarul orașului Bălan : „deficiente există ; dar nu putem noi să-i criticăm pe tovarășii de la județ, care știu mai bine decît noi ce trebuie făcut". Este clar pentru oricine că o astfel de concepție nu poate contribui nici pe departe la dezvăluirea neajunsurilor, la perfecționarea activității consiliului popular.De fapt, participînd șl la alte sesiuni, am ajuns la concluzia că spiritul critic al deputaților nu funcționează peste tot cu toată tăria datorită unei greșite înțelegeri a raporturilor dintre deputății cu funcții de răspundere și ceilalți — raporturi pe care cei din urmă le consideră, în mod fals, de... subordonare. Faptul că în multe sesiuni spațiul rezervat dezbaterilor este ocupat în cea mai mare parte de cadre de conducere a întărit probabil convingerea unor deputați că ei trebuie să asculte ce spun tovarășii de la județ și nu să-și spună in mod deschis punctul lor de vedere. E adevărat, cîteodată, această concepție este alimentată, din păcate, și de modul în care sînt ascultate intervențiile și apreciate luările de poziție ale deputaților de către unii dintre tovarășii ce conduc lucrările sesiunii — în general membri cu funcții de conducere în comitetele executive, care nu stimulează și nu promovează pe măsura cerințelor un spirit critic, analitic, în dezbateri....Astăzi, noi am pus în discuție numai cîteva fapte și concluzii privind spiritul în care s-a discutat în sesiunile consiliilor populare județene. Ele atestă că nu în toate cazurile critica și autocritica — principale instrumente ale perfecționării conducerii vieții sociale — ocupă locul ce li se cuvine, că nu peste tot este creat cadrul'',propiee manifestării lor eficiente, ceea ce .slăbește, fără îndoială, caracterul de lucru al sesiunilor, faee ca uneori ele să aibă un caracter pur formal. Pentru a da posibilitatea schimbului de experiență între consiliile populare, între deputați, în alte numere ale ziarului nostru vom aborda și alte probleme — privind comisiile permanente, competența votului dat de deputați ș.a.
Constanîîn PRIESCU 
Florin CIOBĂNESCU
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DIVERS
Telefonul

In puterea nopții, pe un cumplit, Iosif Boanci din satul Bodo (Timiș) pornise împreună cu soția sa spre comuna Balinț pentru a o interna la maternitate. Aici însă a găsit dispensarul închis, iar locuința doctoriței încuiată. Erau într-o situa- • ție disperată. După cîteva minute însă, alături de ei se afla ■plutonierul Dumitru Rusoiu de la postul de miliție din localitate, care auzise strigătele de durere ale femeii. Văzînd despre ce este vorba, a telefonat imediat ■ la spitalul din Lugoj. Nici n-a trecut un sfert de oră, . și salvarea era în comună. „Mai departe — ne scrie I.B. — medicii și-au făcut cu prisosință datoria : soția și noul născut sînt acum sănătoși. Dar poate că în aceeași măsură a fost ho- tărîtor și... telefonul care a adus salvarea".

Inovații și economiiPînă nu de mult, realizată de același buia oprită întreagaserpentinele de 4® i mafștauț-împrgună cu instalație. Acum,, toa-c lcuptoarele. din secția--r.inginerul • Ilie Chili- te ventilele, m'ă‘fi. șău ''piroli^ă I, din. cadrul ment și maistrul Tra- mici, se pot schimba,Combinatului petro,-...,, ian Mglayi. nr- denu--.-,în caz de defecțiune? - . .,......-.4.0, ........................................... ... ». • .... •■ - - - t instăfeția:yisă-0;fie oprită. Datorită e- ficienței sale, inovația respectivă a fost omologată pe țară, a- plicîndu-se în toate unitățile chimice.

Combinatiilui petrochimic ' Pitești, funcționau doar cîte luni, după care buiau schimbate, urma aplicării i inovații concepute de maistrul principal Ion Dezmaș, durata de funcționare a acestor serpentine s-a dublat, ceea ce aduce anual economii în valoare de circa 3 000 000 lei. Cu ajutorul altei inovații

: 6 tre- In unei
ian ' M^hiyi, nrdpdUr-,-— mită „bucșă pentru . fără ca toate ventilele de presiune" — se evită a- nual pierderi în producție de multe milioane lei. Pînă la o- mologarea și folosirea acestor bucșe, în situația în care se defectau unele ventile de presiune, pentru a se executa remedierile necesare tre-

Iată o față mai puțin cunoscută a municipiului Pitești. Construcțiile social- culturale inălțate aici in ultimii ani conferă arhitecturii acestui oraș modernitate și funcționalitate. Fotoreporterul nostru, M. CIOC, a prins în obiectiv trei edificii de dată recentă : noul hotel „Muntenia" și magazinul universal „Trivale" (fotografia de sus) ; casa de cultură a sindicatelor (fotografia din mijloc) ; sala sporturilor.

i-iW^esIășiȘ

Nouă acțiune

Florea 
TISTULEASAtehnician, Combinatul petrochimic Pitești

Pe ruinele nepăsării.

vaccinareîntre 22 și 28 februarie.,>,șc . va ‘,‘i •. în toate județele țării -c acțiune de imunizare antipoliomie- litică. Vaccinul, sub formă de picături, va fi administrat prin circumscripțiile sanitare.în această etapă se va administra doza a Il-a de vaccin antipolio- mielitic copiilor născuți intre 1 decembrie 1971 și 1 decembrie 1972 și doza I de vaccin copiilor născuți în luna decembrie 1972.Tot tn acest interval vor fi re- vaccinați antipoliomielitic copiii născuți între 1 noiembrie 1969 și 1 decembrie 1971, precum și copui din clasa I elementară. (Agerpres)
DESCHIDEȚI

CAMERA 13!

Șoferul Constantin Gheorghe 
de la S.M.A. Drăgănești (Praho
va) s-a gindit intr-una din zile 
să /meargă la obor la Ploiești 
să-și cumpere niște purcei. Zis 
și făcut. S-a urcat la volanul 
autoatelierului 31-PH-5861 și
dăi bătaie la tîrg. Aici s-a mai 
intilnit și cu alți colegi de 
breaslă : șoferul de pe autoca
mionul 21rPH-4039 (proprieta
tea cooperativei agricole din 
Berceni) și Gheorghe Leca, con
ducător auto pe autoturismul 
21-PH-1183 al Direcției județene 
de drumuri Prahova, veniți și 
ei tot pentru purcei. Dar abia 
au incheiat tirgul și toți trei 
s-au intilnit. cu un echipaj al 
serviciului de circulație din ca
drul Inspectoratului județean 
Prahova al Ministerului de In
terne. Găsiți in culpă, șoferii în 
cauză au fost sancționați. Din 
cite se pare insă, lucriîrile nu 
se vor încheia aici. Pentru că 
ei se vor întîlni acum și cu 
conducerile unităților în care 
lucrează. Să le calculeze 
tuielile de transport I

Mecanicul

chel-

că, sătenii au hotă- rit într-o adunare populară ca acestea să fie întrebuințate la construirea căminului cultural, în curs de realizare la acea dată. La scurt timp aceea, însă,, știe din ce după nu se .... _... — motive, , lucrările pe șantierul căminului cultural au fost sistate. In prezent, pe locul respectiv se află doar o ruină de... materiale, aruncate claie peste grămadă.

Asigurarea mixtă de viață
Tn urmă cu ani, în satul s-a demolat veche de la nostru școalăocare s-au

recuperat o materiale : cherestea, tablă Ca să nu se
deserie grinzi, etc. iroseas-

Un grup , 
de cetăten!din satul Ursa, comuna Motoșeni, județul Bacău

Metal... cu greutateUtilizarea 
a metalului, misirea lui căile reprezintă din preocupările permanente ale vului uzinei din Ploiești, prin reproiectarea u- nor ansamble și sub- ansamble la . două instalații de foraj, proiectantul Dumitru Ri- zuc și inginerul Vie-. tor Gorgan au economisit 6 192 kg metal in valoare de 37 152 lei. Succese semnificative a-au obținut și în sectoarele de pompe șl

chibzuită econo- pe toate una Aici, im-
colecti- „1 Mai" Astfel,

prevenitoare, bunătățirile tehnologice s-au soldat cu e- conomii de 12 400 respectiv, metal. De la un lot stalații, pentru anul 1973. va realiza o mie de 460 000 kg metal. Propunerea inginerului Victor Să- vulescu, de a se folosi piese din stocurile su- pranormative ale uzinei la fabricarea unor subansamble, â găsit un larg ecou în rîndul muncitorilor, tehnicie-

Și,18 000 kg asemenea, de 23 in- contractatese econo-

nilor și inginerilor. Se preconizează ca în a- cest fel să se obțină anual economii in valoare de cel puțin un milion lei. “ propunerea a și ceput să prindă ță, prin rea la instalațiile foraj 4 LD și pele 2 PN-400 nor piese din supranormativ.

De altfel, în- via- întrebuința- de pom- a u- stocul
Vasile ANTOHI proiectant, uzina „1 Mai"- Ploiești

CineAcum 2 ani. m-am mutat în tierul Drumul rei, străzile Dolinești, Tg. Neamț, Pașcani, Intrarea Pașcani și altele se aflau în perfectă stare. Intre timp. însă, in această zonă întreprinderea de construcții- montaj nr. 2 din Capitală a deschis un șantier pentru construcția unei grădinițe. Cit timp au durat lucrările s-a circulat cu mașinile care transportau materiale atit de neglijent, incit au fost distruse nu numai străzile, ci și trotuarele. Mal mult, conducerea șantierului nu s-a ingri-

strică, să repare!

Tabe

tățenilor. Este rit să .să
ca grămezile pămînt din curtea grădiniței, ce a fost dată în folosință de mai bine de 2 luni; să fie ridicate și transportate în altă parte. Pămintul a fost, pur și simplu. împrăștiat pe străzi și alei. în- greunînd circulația ce-

ca cei ce au pună acum repare.
de do- stricat mina

Iulius
DEMETRESCU cartierul Drumul Taberei București

Putîndurse încheia. de orice persoană în vîrstă de la 16 la 60 de ani, pe durate între 5 și 20 de ani, asigurarea mixtă de viață a devenit în prezent cea mai populară formă dintre asigurările persoane practicate de către ministrația Asigurărilor— Marea răspîndire forme de asigurare în populației — ne spune tovarășul Anton Mânzină, director in Centrala ADAS — se explică, în primul rînd, prin avantajele, pe care aceasta le oferă tuturor celor care încheie contractele de asigurare. Prin asigurarea mixtă de viață, fiecare cetățean are posibilitatea de a îmbina, în interesul său, economia cu asigurarea. Cu ajutorul ei, asiguratul poate economisi, pentru un anumit termen, o sumă de bani al cărei cuantum și-1 stabilește el însuși. Totodată, in cazul in care, în intervalul de timp stabilit, el suferă o invaliditate permanentă din accidente sau decedează (din orice cauză),- ADAS plătește suma pentru care s-a încheiat asigurarea. Deci, încheind o asigurare mixtă de viață, cetățeanul este sigur că, cel mai tîr- ziu la expirarea asigurării, va primi suma asigurată.De la același interlocutor am a- flat încă un avantaj al acestei forme de asigurare și anume, că, la dorința asiguratului, polițele de asigurare pot participa la tragerile de amortizare. După cum se știe, in fiecare lună se trag la sorți cite 8 combinații de litere. Pentru fiecare combinație de litere ieșită la sorți, ADAS plătește cite 1 000 de lei.In același timp,, orice persoană care a incheiat asigurarea — după cum ne precizează tovarășul director Anton Mânzină — are dreptul să schimbe pe beneficiarul stabilit inițial pentru primirea sumei in caz de deces. De asemenea, în cursul duratei asigurării, se poate micșora sau majora fie suma asigurată, fie durata asigurării, fie amîndouă aceste elemente. Iată, așadar, suficiente argumente care îndreptățesc larga răs- pindire a asigurării mixte de viață in rândurile milioanelor de cetățeni.Pentru încheierea asigurării, cetățenii se pot adresa responsabililor cu asigurările din intreprin- deri, organizații economice, instituții, cooperative agricole de producție, agenților și inspectorilor de asigurare sau — direct — oricărei unități teritoriale ADAS.

de Ad- de Stat, a acestei rîndurile

UȘA DE LAVă relatez un caz care pune in discuție modul defectuos de lucru chiar al comisiei controlului obștesc — și Implicit e- ficacitatea activității noastre. Acum o lună am constatat la Alimentara cu autoservire nr. 19 lipsuri - deosebit de grave : uhu! din gestionari — Emil Banu — se afla în stare de ebrietate ; in depozitul de mărfuri exista un haos de nedescris (lăzile de săpun, degradate, erau a- șezate pe cutiile de biscuiți, iar sticlele sparte de ulei peste sacii de făină) ; 5 saci de mălai erau dosiți în depozit ; Ia raionul de mezeluri și brînzeturi nu existau prețuri afișate ; unii! vin- zători stăteau la șuetă, în timp ce la alte ra- • ioane se formaseră cozi etc. In plus, unitatea a- vea două registre de control (!!!), iar conducerii îi era prezentat, bi-

neînțeles, numai acela care convenea responsabilului. (Așa se explică, probabil, de ce în urma controlului nu a fost luată măsură).Cum acționează țiul municipal al pentru a valorifica mun- :a noastră ? La municipiu, procesele verbale cu constatările controalelor nu sînt primite de nimeni — Ie introducem pe sub ușa de la camera nr. 13. După părerea mea, ar trebui instituit un sistem operativ de cunoaștere a aspectelor semnalate de noi, o conlucrare permanentă Consiliului F.U.S. cu

nostru nici oConsl- F.U.S.

a municipal conducerile organizațiilor comerciale pentru a fi trași la răspundere factorii responsabili.
Vasile CRISTESCU pensionar din Tîrgoviște

DE LA UN BRĂILEAN,

PENTRU BRĂILENIFac cîteva propuneri privind activitatea unor sectoare de larg interes cetățenesc din Brăila : 1). Conducerea O.C.L. produse industriale să procure piesele de schimb necesare reparării celor

8 mașini de taiat ne din depozitele orașului. In prezent, mașinile sînt defecte, iar cumpărătorii sînt nevoiți să plătească, prețuri de speculă (de 4 ori mai mari) la tăietorii particulari de lemne.2). Aprovizionarea unităților comerciale să se facă în mod rațional, nu ca acum, cînd se trimit cu prioritate mărfurile la magazinele din centrul orașului. Cetățenii din

cartierele mărginașe n-ar mai pierde astfel timp cu deplasarea după cumpărături în centru.3). Fabrica de din oraș să facă fort suplimentar îmbunătățirea pîinii livrate în zine. Acum pîinea necoaptă, sub rile

pîine un e- pentru calității maga- esteprevede-STAS.
Voicu TANASE str. Dorului nr. 51, Brăila

PROPUNEREA

A FOST ACCEPTATĂ!Cu prilejul mai multor controale efectuate cantina-restaurant nr. de pe platforma chimică Pitești, am semnalat, de fiecare dată, abateri intolerabile : lipsă la gramaj la porțiile de carne (lipsuri de 20- 30 gr), vesela murdară, mîncarea fără gust plăcut, lipsă de igienă in bucătărie ș.a. Văzînd că toate observațiile noastre înscrise în pro- cesele-verbale de control rămineau fără ecou, am propus comitetului sindical al întreprinderii căreia îi este subordo-

la2 petro-
nată cantina să ia suri pentru comitetului re. Ceea ce plat.Acum, la de la numirea noii conduceri, lucrurile au început să se îndrepte. Vom urmări totuși, în continuare, activitatea a- cestei cantine.

mă- schimbarea de conduce- s-a și intîm-o săptămînâ

Din NICOLAE controlor de calitate la Grupul industrial de petrochimie- Pitești
In continuare, prezentăm, pe scurt, conținutul altor scrisori primite la redacție

® „Realizat la propunerea echipelor 
de control obștesc". ”Aceste cuvinte ar trebui, să fie înscrise drept motto pe cartea de vizită a mai multor acțiuni întreprinse recent în Petrila : renovarea și modernizarea cofetăriei „Scala" și a restaurantului „Transilvania", amenajarea unei berării, modernizarea unității nr. 98 din cadrul complexului comercial Petrila etc.". (CONSTANTIN BĂDUȚĂ, mașinist Ia secția de preparație a cărbunelui — Petrila).

• în control, cu aparatul de filmat -Nu de mult, o echipă de cineaști amatori din cadrul cine- cluburilor orașului Brăila. în colaborare cu consiliul municipal al sindicatelor, a realizat un film despre activitatea comisiilor de control obștesc Filmul a fost prezentat personalului din comerț, salariaților vizați, conducătorilor de întreprinderi comerciale, cit și unor echipe de control obștesc. S-a criticat astfel „pe viu" neglijența unor vînzători, a unor responsabili de magazine. dinamizindu-i pe^aceștia în acțiunea de înlăturare a tuturor aspectelor*  negative din activitatea lor". (PETRE OPREA, salariat la uzina ,,Progresul“-Brăila)
® De ce trebuie așteptat controlul ? „Echipa noastră a sesizat în luna ianuarie a.c. o serie de lipsuri la întreprinderea de Industrie locală Leme- ta-Sighișoara, secția tîmplărie. La 15 februarie am re-

\_________________ ____

venit. Fapt pozitiv — mare parte din neregulile semnalate erau înlăturate. In schimb, apăruseră altele : spațiile de producție erau utilizate nerațional, în secții era dezordine, depozitarea materiei prime nu era corespunzătoare etc. întreb : trebuie așteptat controlul obștesc pentru a fi sesizate și apoi rezolvate probleme ce țin de sarcinile de muncă ale salariaților de aici 7“ (FERDINAND GALL, din comisia de control obștesc pentru I.I.L. Lemeta-Sighișoara).
© Propuneri pentru o eficiență spo

rită a controlului obștesc. -Ar fi bine ca-tri- mestrial, echipelor din comerț să li se schimbe unitățile repartizate. în felul acesta, nici noi n-am avea timp să ne obișnuim cu vinzătorii și cu lipsurile lor, iar cei controlați n-ar reuși să ne cunoască cînd sosim (și deci să-și schimbe atitudinea). De asemenea, propun ca fiecare echipă obștească să fie însoțită, cel puțin o dată, de reprezentanți ai organelor specializate în control : revizori, inspectori comerciali, ș.a. Ni s-ar putea arăta astfel, pe viu, cum trebuie făcut un control, iar eficacitatea activității noastre comune ar spori considerabil". (ALEXANDRU POP,’ muncitor sticlărie Turda). la Fabrica de
Rubricâ
Mihai

realizată de
IONESCU

___ J

si fochistul* - jîntr-una din zilele trecute, mecanicul Vasile Tiță de la șec- ția de mobilă Gherăești a întreprinderii de industrie locală „Moldova" din Bacău cobora în puțul de apă al centralei termice pentru a scoate la suprafață o pompă ce urma să fie reparată. Muncitorii care-1 supravegheau au observat la un moment dat că i s-a făcut rău. în această situație,. fochistul Vasile Tiliță, în vîrstă de 36 de ani, a coborît după el, pentru a-i veni în ajutor. Legat de fochist cu o fringhie, mecanicul a fost. scos imediat la ‘suprafață și salvat. Din nefericire însă, fochistul n-a mai apucat să-și vadă tovarășul de muncă în afara pericolului. în timp ce încerca să iasă afară, a alunecat și a căzut in fundul puțului. La scurt timp după aceea, fochistul Vasile Tiliță, care făcuse dovada unui admirabil gest de omenie, nu mai era in viață.O întimplare tragică, cu o întrebare ce-și așteaptă răspuns : cum a fost asigurată protecția muncitorilor ? .
Antidot cu...
antidot!Pe baza unor bonuri eliberate de Caliopia-Maria Titu, salariată la întreprinderea de industrie locală Focșani, unitatea nr. 40 a O.C.L. Produse Alimentare (gestionar Vladimir Todică) îi livra zilnic o anumită cantitate de lapte, prevăzută ca antidot pentru mai mulți lucrători. Observînd că Marcu Ro- zenberg, șeful serviciului financiar al I.I.L., nu verifica legalitatea plăților, Caliopia s-a gindit că antidotul ar putea fi „o vacă de muls". Și, în urma unor deconturi fictive, efectuate în înțelegere cu gestionarul V.T., amîndoi și-au însușit in cîteva luni peste 20 000 lei. O dată descoperiți insă, li s-a administrat... antidotul cuvenit : fiecăruia — cite doi ani și șase luni închisoare.
Proba cu
focMecanicul Dumitru Vlad poposit într-una din zile cu toturismul său în atelierul canic al I.A.S. Iași. I-a demontat mai multe piese, le-a reparat, le-a spălat cu benzină, le-a montat la loc și... a pornit motorul pentru probă 1 Rezultatul ? Scînteile de la eșapament au aprins vaporii de benzină din încăpere, declanșînd un incendiu. Scăpat doar cu arsuri ușoare, Vlad Dumitru a fost amendat cu 500 lei pentru nerespectarea normelor P.C.I. și obligat să suporte contravaloarea pagubelor înregistrate. Odată cu el, a fost amendat și șeful de atelier Vasile Dorofte, care a admis repararea nii

■ au- me-

mași- respective în întreprindere.
Rubrică redactată de
Dumitru FÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 
și corespondenții „Scinteii"



(----------------------------Experiența multor unități cooperatiste din agricultură — după cum s-a subliniat la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 — confirmă întru totul justețea măsurilor initiate de conducerea partidului privind cointeresarea membrilor cooperatori și în mod deosebit introducerea acordului global. Efectele deosebit de pozitive înregistrate mai a- les la cultura porumbului impun ca, pe baza experienței dobîndite, să se extindă acordul global și în celelalte ramuri — în legumicultura, viticultură, pomicultură, creșterea animalelor — folosindu-se forme specifice sectoarelor și unităților în care se aplică. în cele cîteva luni trecute de Ia plenară s-au întreprins numeroase acțiuni pentru generalizarea formelor de organizare și retribuire a muncii în acord global. Am consemnat opiniile. exprimate de factori de răspundere din conducerea județului Sibiu și de numeroase cadre din cooperativele a- gricole privind aplicarea a- cordului global. Primul interlocutor : ing. Mihai Tiller, directorul general al direcției agricole județene.
— După cite sînt infor

mat, la dv., din totalul 
populației ocupate mai pu
țin de 30 la sută lucrează 
in agricultură. Vă rugăm să 
vă referiți la măsurile luate 
pentru perfecționarea și 
extinderea acordului global, 

■ în condițiile locale speci
fice.— într-adevăr, am avut și avem situații cînd forța de muncă rămasă la sate nu face față cerințelor. Aș dori să subliniez că acordul global s-a dovedit un puternic stimulent pentru mobilizarea oamenilor la lucru. De aceea, cu sprijinul comitetului județean de partid, s-a organizat studierea experienței bune din cooperativele județului nostru, precum și din alte județe pentru a putea adopta cele mai corespunzătoare forme de retribuire, adecvate condițiilor locale. Ca și anul tre-

Trei luni dupd Plenara C.C. al P.C.R, din noiembrie 1972

Ce măsuri se iau pentru 

generalizarea acordului global?
cut, aplicăm acordul global cu tarife calculate la tona de produs sau la mia de lei venit. Este o măsură stimulativă, echitabilă. Totuși, a- nul trecut, din 86 de cooperative agricole numai 63 au aplicat acordul global și nu in toate sectoarele. Problema perfecționării și generalizării acordului global a fost supusă dezbaterii în- tr-o ședință a biroului comitetului județean de partid, care a stabilit măsuri a căror aplicare ne preocupă în permanență. Pînă a- cum avem certitudinea că 80 de cooperative agricole vor aplica acordul global.

. — Vă rugăm să precizați 
în ce proporție se extinde 
in acest an acordul global 
in sectoarele unde nu s-a 
aplicat decit parțial ?— în viticultură, de pildă, toate cele 1 600 ha de viță de vie pe rod se- vor lucra în acord global, cu tarife diferențiate în funcție de potențialul productiv și condițiile de lucru din fiecare plantație. în legumicultură, din 22 de cooperative agricole cultivatoare de legume pînă acum, 16 unități, care constituie baza , producției legumicole, au hotărit, în a- dunările generale, să aplice acordul global. Ne preocupă extinderea acestei forme de retribuire și în celelalte unități, unde s-au introdus parțial tarifele la mia de lei venit. Pentru a obține

rezultate bune, munca pentru aplicarea acordului global este însoțită de măsuri de asigurare a condițiilor necesare. De pildă, fermelor legumicole le-am asigurat îngrășăminte și ierbicide și am luat măsuri de permanentizare a formațiilor de muncă. Experiența noastră arată că nu este indicat ca cei ce lucrează în legumicultură să ia în pri-

lor în realizarea unor producții mari. De asemenea, o altă categorie de măsuri se referă la organizarea formațiilor de mecanizatori care vor lucra în acord global, in condiții de mecanizare integrală — 5 500— 6 000 ha de porumb boabe, aproape 3 000 ha porumb siloz și peste 5 000 ha leguminoase perene. Am dezbătut această problemă în

care vor efectua toate lucrările, inclusiv recoltatul, în multe cooperative agricole insă întimpinăm greutăți cauzate de dotația mecanică inadecvată lucrărilor pe terenuri în pantă.
— Producția de lapte este 

redusă în marea majoritate 
a cooperativelor agricole. 
Ce măsuri s-au întreprins 
pentru aplicarea acordului 
global ?

în cooperativele agricole din județul Sibiu

mire și alte culturi pentru că aceasta îi sustrage de la preocuparea de zi cu zi pentru executarea lucrărilor in ferma legumicolă.
— Intrucit un mare vo

lum de . lucrări se execută 
cu mijloace mecanice, care 
sint măsurile întreprinse 
pentru a stimula pe meca
nizatori să contribuie cit 
mai mult la creșterea re
coltelor, să-și pregătească 
tractoarele și utilajele cu 
toată atenția și să ia in pri
mire anumite suprafețe de 
culturi pe care să le lucreze 
integral, pînă la recol
tare ?— Cea mai eficientă măsură, cred eu, se referă la cointeresarea mecanizatori-

cadrul stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii. Zilele trecute, împreună cu directorii S.M.A.> și președinții consiliilor intercoope- ratiste am reanalizat propunerile și calculațiile făcute. Pentru că suprafețele prevăzute a fi lucrate mecanizat erau încă mici, am stabilit reluarea acestei acțiuni, studierea mai atentă a posibilităților fiecărei secții de mecanizare pentru că se poate realiza mai mult. La Cristian, de pildă, unde vîrsta medie a cooperatorilor este foarte înaintată, am întărit secția de mecanizare. Aici, un grup de mecanizatori au luat în primire 100 ha cu porumb la

— într-adevăr, problema problemelor rămîne aplicarea acordului global în zootehnie. Am reușit să a- plicăm această formă de retribuire în fermele de animale din peste 70 de cooperative agricole. în toate cele 11 îngrășătorii de taurine se lucrează în acord global. Rezultate bune înregistrează îngrășătoriile modernizate de la cooperativele agricole Șura Mică, Chirpăr, Șeica Mare și altele. Dificultăți avem în creșterea vacilor, chiar în unitățile unde s-a introdus acordul global, pentru că se > resimte cel mai direct insu- fici’ența furajelor și a forței de muncă calificată. Tn-

trucît o parte din vaci sînt mai puțin productive, ne preocupă calitatea viitoarelor cirezi. Avem în vedere lotizarea a 6 800 de vițele pentru a avea certitudinea că minimum 6 000 vor deveni gestante în acest an. în cooperativele agricole din Retiș, Bîrghiș, Brătei, Apoldu de Sus și altele, loturile de vițele de prăsi-- lă sînt bine întreținute. Măsura luată se dovedește eficientă. Totuși avem , și cazuri cind vițelele sînt subnutrite,; la cooperativele din Sîngătin, Soroștin, Bogata, Cornățel. Dată fiind diversitatea situațiilor, pentru a mări forța stimulativă a acordului global, în zootehnie, tarifele sînt calculate în mod diferențiat, urmărindu-se permanentizarea îngrijitorilor. Nu există și hu pot exista tarife sau forme de retribuire unice, dar peste tot este avantajoasă plata după producția obținută,! în locul retribuției fixe.Ținînd seama de complexitatea problemelor legate de aplicarea acordului global în zootehnie am discutat cu o serie de cadre din cooperativele agricole. Am solicitat, intre alții, pe ing. Valentin Bădoi. șeful fermei zootehnice de la cooperativa din Mihăileni, unde acordul global s-a introdus din acest an. . ..Am analizat împreună cu îngri

jitorii avantajele și modul de aplicare a acordului global. Tarifele sînt' calculate pentru fiecare categorie de animale și fiecare produs. De pildă, la ferma de vaci, tarifele prevăd 50 lei pe hi de lapte muls, 150 lei pentru fiecare gestație, 50 de lei pentru fiecare vițel crescut pînă la 70 kg. în sectorul ovin s-au stabilit tarife pentru toate produsele, adică pentru lină, lapte, miei, spor în greutate. Toate tarifele sint calculate în bani, iar îngrijitorii au dreptul să cumpere produse la preț de stat, in cantitățile stabilite de adunarea generală".în alte cooperative se ține seama de condițiile diferite de realizare a producției în cursul anului. „Pentru a stimula pe îngrijitori să obțină o producție mai mare în perioada de iarnă — ne spune tov. Viorclia Ioaneș, contabil- șef Iă cooperativa agricolă Hosman — s-au calculat tarife diferențiate, de 60 de lei,pe hl de lapte în cursul iernii cînd volumul de muncă este mai mare și de 40 de lei vara. în aceste condiții rezultatele depind de hărnicia și priceperea fiecărui îngrijitor".Munca pentru generalizarea acordului global, acțiunile multiple desfășurate pînă acum se cer continuate cu și mai multă intensitate pentru a ajunge ca fiecare formație de muncă, fiecare cooperator și mecanizator să cunoască cit mai exact unde și cum să lucreze pentru a obține maximum de producție, să știe care sint datoriile și drepturile ce le revin, precum și tehnologiile ce urmează să fie aplicate*  la fiecare cultură și specie sau categorie de animale luate în primire, să treacă peste tot la pregătirea condițiilor necesare realizării și depășirii indicatorilor prevăzuți.
C. BORDEÎANU

Dacă acum nu se poate lucra la a- rat — pămîntul este încă moale — trebuie să se ia măsuri hotărî te în vederea eliberării terenurilor de coceni și alte resturi vegetale. în primăvară, lucrările se vor aglomera și de aceea trebuie acționat acum cu hotărire pentru eliberarea terenului de coceni, astfel ca în clipa cind starea solului va permite să se treacă la arat cu toate forțele. Tăiatul și strînsul cocenilor se puteau face cel mai bine cînd pămîntul era înghețat. Or, cu prilejul unui raid-anchetă s-a putut constata că, în multe locuri, cocenii au rămas neatinși din toamnă. Prezentăm cîteva secvențe întîlnite pe teren in intenția ca organele județene de partid și de stat să ia măsuri urgente în vederea eliberării terenurilor, astfel ca lucrările de primăvară să se poată desfășura nestingherit.Planul arăturilor de toamnă în cooperativele agricole din județul Buzău nu s-a realizat cu peste 27 000 ha, la care se adaugă alte suprafețe situate în pantă sau cu exces de apă care nu au fost cuprinse in plan. Două cauze pot impieta executarea arăturilor : apa care continuă să stagneze pe multe terenuri și cocenii rămași nerecoltați din toamnă. în ce privește scurgerea apelor, se sapă canale și șanțuri și se speră ca, in primăvară, multe din aceste suprafețe să poată fi lucrate. Cu cocenii — treaba cea mai ușoară — nu se întreprinde mai nimic în vederea ștrin- gerii și transportării lor. La cooperativa agricolă din Văcărească, mai sînt suprafețe ocupate de coceni. Cind terenul a fost înghețat, s-a zis că e frig, acum cind timpul s-a, încălzit se motivează că pămintul s-a dezghețat. Și așa, vremea trece, Ș‘ cocenii rămin în cîmp și, este apă. Pe cînd o acțiune.............. .. ’ 'rea stringerii lor 7 Ploiești—Mizil, în Albești—Pal eologu, hova; sînt parcele
în vede- șoseaua comunei Pra-hotărîtă Lingă hotarul județul unde cocenii au fost tăiați numai de la jumătate — așa cum se vede. în fotografie. Daca s-a făcut un lucru, de ce nu s-a făcut cum trebuie ? Pentru a rezulta o arătură de bună calitate se cere ca terenul să fie curățat de resturile vegetale.în cooperativele agricole din iude- țul Ialomița mai sînt de arat .38 000 ha, din care 24 000 ha urmează să fie semănate cu porumb. O bună parte din suprafața totală ce va fi arată este ocupată cu resturi vegetale. Deși dispun de brațe de muncă suficiente, in multe cooperative agricole, între care Cuza Vodă, Independența, Dragoș Vodă, Reviga, Pelmu și altele, nu se întreprind măsuri ho- tărîte în vederea eliberării terenurilor de coceni. La Independența, bunăoară, urmează să se execute arături pe. 650 ha, dar din această suprafață 150 ha sînt ocupate cu coceni. „Timpul este înaintat — recunoaște președintele Ion Voinea. Trebuie să arăm, să fertilizăm". Este. înaintat, într-adevăr, dar consiliul de conducere nu a acționat pentru antrenarea oamenilor la tăiatul cocenilor. La Cuza Vodă sint 850 brațe de muncă, în 2—3 zile, cele 500 ha ocupate cu coceni ar putea fi eliberate cu ușurință. Cu toate acestea, nici duminică, nici luni, nu a ieșit nimeni la cimp.Pe un drum lateral, de la Balș la Popînzălești, județul Dolj, se întîl- nesc lanuri de porumb. Nu este nici o bxagerare. Pe tulpinile de porumb se mai găsesc știuleți care nu au fost culeși. Au fost lăsați. probabil. ...de sămință. Ce să mai vorbim de strin- sul cocenilor ? Calitatea arăturii executate printre plantele de porumb

lasă , de asemenea, mult de dorit — priviți fotografia. Numai la ferma Robănești, a I.A.S. cu același nume, sînt peste 80 de ha de teren neeliberate. Cind se vor recolta și cind se vor ara 7în ferestrele iernii, de la începutul anului și pină acum, in cooperativele agricole din județul Olt au fost arate 3 735 ha. După datele existente la direcția agricolă mai sint de arat circa 18 000 ha. Faptul că pe mari suprafețe sînt coceni constituie una dintre cauzele care au făcut să întârzie executarea arăturilor. La cooperativele agricole Movileni, Tătulești etc. mari suprafețe sint încă acoperite cu coceni de porumb. Cantități de coceni pe cîmp se află și la cooperativele agricole de producție Pri- seaca, Giuvărăști, Valea Mare etc., unități unde mai sint de arat sute de hectare de teren.Ai cui sînt cocenii de pe cîmp 7 — o întrebare la care, în județul Dîmbovița, nu i se poate da răspuns. Și iată de ce. Cooperativa' agricolă Brătești a primit, prin schimb, de la I.A.S. Tirgoviște, un teren'pe care se mai află încă circa 30 ha de coceni. „Noi nu putem să-i recoltăm — spune contabilul șef al cooperativei, Ștefan Voicu, pentru că nu ne aparțin". Directorul I.A.S. Tirgoviște, ing. Ion Dumitru : „Nu avem nici o pretenție pentru cocenii de pe terenul care l-am dat prin schimb". Cine strînge, totuși, cocenii 7 Directorul general al direcției agricole, ing. Laurențiu Stroe’, precizează : „In județ sint cî-
(Urmare din pag. I)

PĂMINTUL
Tăind cocenii doar pe jumătate înseamnă că s-a făcut un luțru... pe jumătate. La Albești—Paleo- logu. județul Prahova, va trebui să se mai curețe o dată terenul pentru a se putea ara

teva sute de hectare de coceni nerecoltați. In întregime aparțin întreprinderilor agricole de stat Tirgo- viște, Cornățel și Găești. Schimbul dintre cooperativa din Brătești și I.A.S. Tirgoviște ar fi trebuit să se facă în condițiile eliberării terenului sau. să se dea posibilitatea stringerii cocenilor de către cooperatori". Așa ar fi trebuit, dar nu s-a. făcut, iar acum se poartă discuții ai cui sint și cine trebuie să elibereze terenul de coceni ?Datorită zvîntării terenului. în cooperativele agricole Avrig, Racovița, Arpașul de Jos, județul Sibiu, au fost trase deja primele brazde. Această neașteptată „grabă" se dovedește pe deplin justificată dacă ținem seama de faptul că. in județ, mai sint de a- rat, in această primăvară. 20 000 ha., în ultimele săptămîni. toate terenurile cooperativelor agricole destinate arăturilor au fost eliberate de coceni, în ultimele zile au încheiat această lucrare și majoritatea întreprinderilor agricole de sfat. Apar insă și de astă- dată „excepții" — I.A.S. Agnita și I.A.S. Ruja, cu 65 hectare și. respectiv 85 hectare. „Sint două excepții, dar în cel mult 3—4 zile va fi dată și aici cale liberă tractoarelor" — ni s-a spus la trustul I.A.S. Raidul nostru întreprins, într-una din zilele trecute, în cele două întreprinderi, nu confirmă însă optimismul tovarășilor de la trust. Dacă pe terenurile I.A.S. Ruja cele 4 C.Ș.U. aveau „repaus duminical", pe cele ale I.A.S. Agnita recoltarea cocenilor se făcea doar cu... un ciopor de oi.

life

Minune agrotehnică : să ari, iar cocenii să rămînă tot drepți ca luminarea ! Este ua record realizat la I.A.S. Robănești, județul Dolj
■ prevăzute de dare in exploatare 7 în primul rind, se impune îmbunătățirea organizării activității pe șantiere, sub aspectul asigurării și folosirii judicioase a forței de muncă, a fondului de materiale și utilaje de construcții. Este cunoscut că, într-o măsură hotărîtoare, neajunsurile- existente pe anumite șantiere au fost declanșate tocmai de activitatea slabă depusă de unii constructori, în special de cei aparținind I.C.S.I.M. din București. Permanenta lipsă a unor importante efective de lucrători, mai ales dulgheri, zidari, instalatori, fie- rar-betoniști, resimțită pe șantierele Uzinei de mașini grele, uzinelor „Grivița roșie", „Autobuzul", „23 August" ș.a., au mărit amploarea restanțelor, au determinat, la o parte din obiectivele menționate, nereș- pectarea termenelor de punere în funcțiune. Toate aceste deficiențe sînt bine cunoscute și, pentru înlăturarea lor. s-au efectuat numeroase analize, dar revirimentul scontat în- tirzie să apară. Iată de ce este necesară o grabnică intervenție pentru înlăturarea acestor persistente deficiențe : o intervenție mai fermă și eficientă, atit din partea conducerii intreprinderii amintite, cit și din partea ministerului de resort și a comitetului municipal de partid. Numai prin măsuri energice, concrete, vor putea fi lichidate discrepanțele, existente, pe unele șantiere, între realizările valorice raportate de constructori și stadiile fizice ce trebuie atinse cu punctualitate. în fiecare zi, în fiecare decadă. Cum bine se știe, timpul constructorului este riguros măsurat și orice irosire a acestuia devine foarte greu de recuperat. Imperativul lucrului ritmic,

zi de zi. decadă cu decadă, continuu intensificat, printr-o amplă mobilizare a tuturor forțelor și mijloacelor de pe șantiere, se impune cu acuitate. Acest imperativ trebuie înțeles și, mai ales, împlinit de către toți constructorii de pe șantierele Capitalei.Deși situația este mai bună față de anii precedents totuși problema asigurării livrării utilajelor tehnologice, în strînsă legătură cu cerințele unui

nul de punere în funcțiune, este foarte apropiat — luna iunie a.c. Nu sînt necesare și .alte argumente pentru a demonstra că, în toate aceste situații, se impun eforturi deosebite din partea beneficiarilor și furnizorilor de utilaje respectivi pentru îndeplinirea cu rigurozitate a sarcinilor ce Ie revin, bine precizate in contracte.Cu siguranță că jieajunsurile în a- ceastă privință puteau fi cu mult di-

INVESTIȚII
y

DIN CAPITALĂ
montaj ritmic, rapid, continuă să ră- mină deschisă. La unele mașini și instalații, termenele de livrare nu concordă cu graficele de montaj, la altele n-a fost încheiată încă nici acțiunea de contractare. Astfel, la dezvoltarea fabricii de cazane energetice din cadrul uzinei „Vulcan", ter-, menul de punere în funcțiune a expirat, dar unele utilaje mai sint aș- ' teptate să sosească in luna... aprilie a.c. Aceleași dificultăți grevează a- . supra lucrărilor ce se execută la uzina de pompe. în plus, in cazul acestui obiectiv. fișele tehnice depuse pentru unele importuri încă nu au fost definitivate. Dar terme-

minuate .dacă o serie de furnizori din industria constructoare de mașini, ar- fi conlucrat îndeaproape cu beneficiarii de investiții, și-ar fi concentrat cu hotărire eforturile pentru încadrarea în ritmurile stabilite prin graficele de livrare a utilajelor tehnologice. Din păcate, U.Z.U.C. Ploiești, „Strungul" Arad, „Independența" Sibiu, U. M. Cugir și altele au lăsat lucrurile să meargă de la sine, eludind in repetate rinduri prevederile contractuale. Nimic nu este mai important, la ora actuală, pentru furnizorii amintiți decit cerința de a accelera livrarea utilajelor tehnologice necesare șantierelor bucureștcne. Ei

trebuie să desfășoare o adevărată „luptă cu timpul", orice ciștlg in a- cest sens, chiar și de numai cîteva Săptămîni sau zile, fiind de un real folos pentru investițiile Capitalei, și, implicit, pentru economia națională.Perioada în care ne aflăm impune, cu maximă acuitate, intensificarea ritmului de lucru pe șantierele bucu- reștehe. Și această cerință este posibil de înfăptuit prin unirea eforturilor beneficiarilor de investiții, constructorilor și mentorilor. in scopul folosirii judicioase a utilajelor, materialelor și a timpului de muncă pentru urgentarea terminării lucrărilor, începerea probelor tehnologice și punerea în funcțiune la termen a capacităților planificate. In- trucît asemenea pregnant relevate și ferință municipală s-a arătat că unele trale și întreprinderi condițiile necesare obiective productive prevăzute, iar anumite întreprinderi de construcții-montaj au dovedit o slabă preocunăre pentru buna organizare a lucrărilor și nu s-au îngrijit suficient de aprovizionarea teh- nico-materială, de folosirea cu înalt randament a utilajelor, timpului și tortei de muncă), este imperios necesar ca orcanele si orgarn’afile de partid, consiliile și comitetele oamenilor muncii să ia toate măsurile menite să garanteze înlăturarea neajunsurilor amintite, în vederea realizării Ia termen sau chiar mai devreme a obiectivelor planului de investiții pe acest an, obiective a căror producție are un rol hotărîtor In înfăptuirea cincinalului în patru ani și jumătate de către industria Capitalei.

îndatoriri au fost la recenta con- de partid (cind minister^, cen- nu au asigurat finalizării unor la , termenele

CONTRASTE

G.I.C.
e

•N

Spărgătorul de gheață 
de pe OltGrupul industrial de chimie din Rm. Vîlcea nu a onorat, integral, în luna ianuarie a.c., 131 de contracte. Lapidar prezentată, a- ceastă situație nu e de natură să bucure pe principalii beneficiari : Centrala de medicamente din București, Centrala industrială de geamuri și materiale izolante din Ploiești sau Grupul industrial de lacuri și vopsele, din. Capitală. Supărarea amintiților beneficiari este lipsită de temei — zic cei de! la Rm. Vîlcea, și măi zic că au circumstanțe atenuante". Oltul,1 poznașul, .le-a făcut figura. A înghețat, lipsind astfel de apă grupul restanțier. Și cum în toată Oltenia nu s-a găsit un spărgător de gheață, 6 zile apele

lui au stat în cămașa rece a sloiurilor. Dar, o belea nu vine niciodată singură, fiindcă ■nici instalația de cristalizare a sării nu a atins capacitatea proiectată (asta-i o poveste’ mai veche decit cu înghețatul apelor, de vreo 2 ani și mai bine), defecțiunile mecanice ținîndu-se lanț. Așa că, G.I.C. Rm. Vîlcea e din nou în restanță! Ce e de făcut 7 Decît să se supere, mai bine, sus- numiții beneficiari ar pune mînă de la mină să cumpere un .spărgător de gheață, deoarece în cele 11 luni, care au mai rămas din acest ah, apele Oltului mai pot îngheța de cine știe cite ori. Nu-i de glumit cu o istorie care ...îngheață apele.
De ce nu se ieftinesc 
erupțiile vulcanice?prevăzut la un preț de 55 lei pe o tonă. în contract însă întreprinderea furnizoare ne-a oferit bazaltul lâ 122,50 lei ps tonă, a- proape la un preț dublu". Cu toate încercările de conciliere, nu s-a ajuns la nici Un rezultat. Se înțelege însă că I.M.I. Vaslui.nu poate fage chelL tpieli suplimentare. Ar trebui, de aceea, ca furnizorul originar al bazaltului — respectiv erupțiile vulcanice de ' odipioară..— să-și micșoreze, iritr-un fel prețul de cost.De fapt, noua întreprindere înțimpină dificultăți serioase și din partea altui. furnizor de materie primă, ___ ., ...._____ _ .,. ... pentru prima capacita- Ș'talatbrii?s-âu angajat ■ te'tie producție (secția să-și termină' lucfărlle "';1d:ălit5';J'— unitațeâ:'''fle Ia termenul’ ",.stabilit. ' mdutț-Iclirir'c '„i'Necăztil1'1 căi rriățe*'L-.  nuliii"' ftiurea, ne spune directorul — provine . din partea furnizorului principal de materie primă —- I.E.i.L. „Carmomet" din Rupea, județul Brașov. în documentațiile de execuție pentru această secție, bazaltul — materie primă ce trebuia livrată de pe acum de „Car- momet“-Rupea' — era

La 31 martie a.c., potrivit prevederilor din proiectele de execuție, la întreprinderea de materiale izolatoare Vaslui urmează să se pună în funcțiune un al doilea obiectiv ■— secția de vată minerală și produse din vată minerală. Stadiul lucrărilor de construe- ții-montaje, , executate de șantierul nr. 4 al Trustului de construcții industriale Iași și de Trustul industrial de montaje-instalații lași, este „ușor." în- tirziât față de grafice, dar, după părerea tovarășului. Emil Păunes- cu, directorul întreprinderii beneficiare, totul va iptra curînd in normal. Constructorii, montorii și inia termenul’ stabilit? industrializare a . jem'-’ ‘ - ....... Iași, din pricina căruia nu șira realizat planul pe . prima lună ; a acestui an, la producția marfă. Așadar, această întreprindere din . Vaslui pare să fie „copilul vitreg"' al tuturor furnizorilor. Sau poate I și al centralei din Ploiești de care aparține 7
C/nrf românul

nu-i născut poet...O idee . valorează a- desea milioane de Iei. De acest lucru ' s-au convins nu o dată și chimiștii din Borzești. Iată de ce. Zilnic, la cabinetele tehnice de pe platforma' marelui grup industrial de pe Valea Trotușului pot fi întîlniți zeci și zeci de specialiști, tehnicieni. operatori. . Sint inovatorii. • uzinelor. A- proape 400 la nurhăr. Cu toții studiază, discută, desenează, proiectează. Scopul acestei activități : perfecționarea tehnologiilor de fabricație, atingerea parametrilor proiectați înainte de termen la instalațiile noi, intrate in funcțiune, îmbunătățirea calității produselor, realizarea de noi produse : chimice, ieftinirea prețului de cost al tuturor produselor care se realizează Ia Borzești. Inginerul Virgiliu • Băn- cilă, in virstă de nu

mai ,28 de ani, a reușit, împreună cu alți chi-' miști, să realizeze un nou procedeu de fabricare a policlorurii de vinii, inovație care aduce uzinei o economie de peste 2 milioane iei. Reălizind un nou procedeu și o instalație pentru purificarea acetilenei, inginerul Ion Anton a contribuit în mod substanțial la ridicarea calității acestui produs și ia 'realizarea unei economii de 1,2 milioane Iei. Inginerul Gheorghe Ambrozie a obținut cu invenția șa „Ventil demontabil cu protecții anticorozive interschimbabile" marea medalie de aur Ia Expoziția de patente și invenții de la Viena.La. Borzești, se pare că vechea zicală trebuie schimbată : românul nu-i născut doar poet. Ci și inventator.
prea costisitor> Unul din numeroa-I sele aspecte pozitive

k ale legumiculturii esteI că asigură veniturimari. Are și o parte 
J dificilă :> producției> un volum> muncă. Pentru a veni} în sprijinul cooperati-
L velor agricole din ju-
k dețul Dolj, cultivâtoa-; re de legume, stațiunile pentru mecaniza-’ re ce le servesc au1 fost dotate, , în anii1 din urmă, cu 144 ffe-i ze. 75 mașini de mo-I delat terenul și 74, mașini de plantat ră-( saduri.Nu se știe cît contribuie ele la ușura- ’ rea muncii, cert este
r însă că respectivele> utilaje deocamdată...I „ușurează" S.M.A.-u-I rile în cauză de bani.> De ce 7 Simplu. Toă-i te acestea stau nefolosite. Anul trecut, a-’ mortismentele plătite’ pentru ele s-au ridi-> cat, după cum se a-

realizarea presupune mare de

/

firmă Ia Trustul S.M.A. Dolj, Ia circa 800 000 lei. Directorul Trustului S.M.A. se plingea că unitățile cooperatiste nu vor să le folosească. Dacă stai de vorbă însă cu tovarășii din conducerile unităților cooperatiste afli că mecanizatorii nu știu să le manevreze. în ’ prezent s-a ivit o variantă care ar scoate Ș.M.A.-ul din impas, întreprinderea de legume și fructe Dolj și-a organizat ferme legumicole proprii și solicită transferul a- cestor mașini. Dar atit conducerea trustului, cit și S.M.A.-urile tărăgănează transferul mașinilor. De ce oare 7 Le țin pentru decor în secțiile de mecanizare ale stațiunilor ca să mai plătească și în acest an' amortismente de sute de mii de lei 7 Un decor... prea costisitor.
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invățămîntul și cerințele de cadre ale economieiCUM SINT PREGĂTIȚI MUNCITORII „Teatrul 
și catedra"

Ion VLAD:

Astă-toamnă, cu prilejul unei vizite de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, colectivul de muncă de la întreprinderea metalurgică din Aiud a discutat cu secretarul general al partidului despre dezvoltarea în perspectivă a uzinei lor, despre condițiile concrete pentru construirea unor noi și importante capacități de producție. După care, așa cum se spune, și-au suflecat mînecile și au pornit cu hotărîre la treabă, pentru a transpune in practică recomandările concrete primite. Cum era și firesc, au înscris pe lista priorităților problema pregătirii și calificării muncitorilor și specialiștilor care vor pune în funcțiune viitoarele capacități de producție planificate.— întrucît unitatea noastră va cu- , noaște în anii următori o puternică dezvoltare (capacitatea sa de producție va crește — față de 1970 — de trei ori în 1975, iar în 1980 va fi de trei ori mai mare decit în 1975), am socotit că pregătirea profesională temeinică și integrarea în producție a miilor de muncitori tineri este la fel de importantă ca si execuția la termen a investițiilor — ne spune ing. Vasile Fufezan, directorul întreprinderii. în consecință, am trecut la alcătuirea unui plan de calificare a forței de muncă, pe care-l vom îndeplini prin intermediul grupului nostru școlar metalurgic. S-au stabilit cu exactitate în care anume meserii vor trebui școlarizați tinerii, cum se va eșalona instruirea lor teoretică și practică, în funcție directă de intrarea în producție a noilor secții, astfel ca viitorii muncitori să poată participa direct la Construcția acestora, la montarea și darea în exploatare a utilajelor.— Prin mijloacele muncii politice, problema pregătirii cadrelor a fost transformată intr-o preocupare a întregului colectiv — a adăugat maistrul Petru Poptcan, secretarul comitetului de partid. în toate organizațiile de bază a fost lansată o amplă acțiune sub lozinca „fiecare comunist — educatorul unui tînăr", care vizează tocmai sprijinirea tinerilor pentru învățarea meseriei integrarea lor rapidă și eficientă producție.Exemplul metalurgiștilor de Aiud nu este singular. Pentru multe din noile obiective de mare importanță economică, ce vor fi date în funcțiune în anii acestui cincinal, beneficiarii — ministere, centrale, întreprinderi — au luat, măsuri pentru formarea, concomitent cu lucrările de construcții-montaj sau chiar devansîndu-le, a eșaloanelor de muncitori, de diferite meserii, necesari procesului de producție. Un sondaj întreprins în patru județe ale țării — ALBA, BUZĂU^ COVASNA, SUCEAVA — a scos- ’ la > iveală ' și alte bxperiențe și acțiuni • interesante, efibiente. ĂstfeI,‘."^ng.,'"Vass-'Kâ- roly, directorul Fabricii de aparatâj electric auto din Sf. Gheorghe, ne-a relatat despre colaborarea rodnică în această problemă cu grupul școlar „Electroprecizia“-Săcele, subliniind ca interesantă și utilă măsura ca, acolo unde nu există un grup școlar propriu, noua unitate să-și pregătească viitoarele cadre, de preferință la o singură școală <au uzină de

profil, pentru a putea urmări îndeaproape conținutul concret al acestei pregătiri. înțelegînd in toată complexitatea lpr relațiile economice ce le vor lega, Uzina mecanică din Cugir, colectiv cu bogată experiență, și noua Fabrică de accesorii pentru mașini-unelte din Blaj, colaborează strîns și în calificarea și perfecționarea cadrelor pentru unitatea cea nouă. La Buzău, gospodărindu-se mai judicios spațiile existente, la

acoperind astfel nevoile integrale ale unităților economice. Totodată, s-ar asigura apropierea elevilor de viitorul lor loc de muncă, participarea directă la montajul utilajelor, la probele tehnologice și punerea in funcțiune, moment cu implicații deosebite asupra formării lor.Interlocutorul nostru a atins punctul esențial al problemei puse In discuție : alcătuirea unui plan rațional de pregătire a forței de muncă,
0 necesitate stringentă : alcătuirea unui plan rațional 
de pregătire a forței de muncă

Care este cea mai adecvată formă de calificare pro 
fesionaiă ?

învățarea meseriei pe utilaje, nu cu... creta pe tablă

„Flecare comunist
țiativă lăudabilă a organizației de partid de la între 
prinderea metalurgică Aiud

educatorul unui tînăr" o ini

rințe specifice care pot fi însușite pe căi diferite de cei care i se dedică. Trebuie ținut seamă. însă că progresul' tehnic, creșterea continuă a nivelului tehnic al producției, sporirea productivității muncii și realizarea unei producții de calitate — obiective primordiale ale planului cincinal — cer din partea tuturor muncitorilor și specialiștilor cunoștințe cit mai temeinice și bogate, însușirea unei calificări tot mai înalte. Or, în această privință calea optimă de realizare a acestor deziderate este pregătirea prin școala profesională. .Așa cum s-a subliniat și la recentele conferințe țiilor județene de plinirea exemplară a angajamentelor luate de colectivele de muncă din economie, privind îndeplinirea planului cincinal înainte de termen, este condiționată de asigurarea în bune condiții a forței de muncă calificate pentru punerea în funcțiune a noilor obiective economice. Este pozitiv faptul că în hotărîrile conferințelor din mai multe județe au fost incluse măsuri concrete în această direcție. Se cuvin făcute, în continuare, eforturile necesare pentru

a fost condusă de Șerban Cioculescu, corespondent al Aca-februarie, a avut loc
„Co- condusă

Și inIa

întreprinderea de prelucrare a tulpi- nelor de in și cînepă s-a găsit loc pentru amenajarea unei secții cu războaie ce trebuiau casate, dar care cu foarte mici cheltuieli au fost reparate și puse in funcțiune. Aici lucrează circa 100 de tinere, califi- cindu-se pentru viitoarea țesătorie de bumbac. O secție cu alte 52 ■ războaie este în curs de amenajare, pentru pregătirea unei serii de încă 200 țesătoare.— Cum s-ar spune, nu trebuie așteptat totul de la alții, ci este bine să te ajuți și singur — subliniază Nicolae Ralea, șeful sectorului sinteză. în acest fel ai avantajul că-ți formezi viitorii . muncitori așa cum dorești, urmărești îndeaproape ca ei să învețe meseria temeinic, pe mașini și utilaje, nu numai cu creta pe tablă.Surprinzător însă. în aceleași județe. la numai cîțiva pași de întreprinderi în care pregătirea noilor muncitori se desfășoară cu intensitate și spirit gospodăresc, alte unități economice aflate în construcție sau în dezvoltare întîmpină tot felul de greutăți. în școala profesională a uzinei „Progresul" din Brăila, de exemplu, sînt în curs de calificare — pentru Uzina de utilaj terasier din Buzău — elevi în meseriile de strungari, lăcătuși construcții metalice, electricieni, sudori, specialități ce 'există și, la Buzău, la școala profe- ;>'Sională-.a-<Uzinei de sîrmă.-și produse ___________ ~din sîrmă. în toamna, acestui an ya • .-. din ramura construcțiilor de mașini fi organizată și o școală: pr.ofeslontilăv4 a uzinei de utilaj terasier. eu aceleași meserii.— Sincronizarea programului de pregătire a cadrelor la nivelul județului — după cum ne relata Ing. Cristian Gonțescu, directorul acestei . ultime unități — ar putea duce la o adîncire a specializării școlilor profesionale, astfel ca ele, în ansamblu, să asigure diversitatea meseriilor,

pe județ, ca și pe fiecare unitate economică în parte. Și trebuie să o spunem răspicat : un asemenea plan nu există peste tot, deși el constituie o cerință primordială. Existența unui asemenea plan poate contribui la eliminarea unora dintre neajunsurile semnalate în prezent : paralelisme in pregătirea muncitorilor, începerea cu întîrziere a recrutării și calificării cadrelor (doar din momentul numirii personalului de conducere al noilor unități), discordanța între planul de școlarizare și cerințele concrete ale producției din noile obiective, realizarea cu întîrziere a unor măsuri pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de viață (cămine, cantine, locuințe, aprovizionare etc.) pentru noii muncitori, pentru stabilizarea ■ lor la locul de muncă etc.Totodată, elaborarea unui plan sistematic și rațional al necesarului de forță de muncă pe județ și pe unități economice va permite o echilibrare a raportului dintre diferitele forme de calificare profesională.. Cerințe presante impuse de apropierea termenelor de intrare în .funcțiune a noilor obiective, de numărul mare de cadre necesar fac ca multe întreprinderi să-și asigure forța de muncă în principal prir cursuri calificare de mai scurtă durată.Suceava, de exemplu.
•J

de _ __In județul după cum ne relata tov. loan Sfîrna- ciuc, directorul Direcției pentru probleme de muncă și ocrotire .socială, numeroase întreprinderi, --în special*

ale organiza- partid, înde-

transpunerea lor in viată.
Florica DINULESCUși corespondenții „Scînteii"

TIMIȘOARA (Corespondentul „Scînteii", Cezar Ioana). Sub acest generic, Teatrul Național din Timișoara și Inspec- -toratul școlar al județului Timiș au organizat un ciclu de colocvii privind dramaturgia românească, clasică și contemporană, menite să vină în sprijinul îmbogățirii și consolidării cunoștințelor de literatură ale elevilor din liceele de cultură generală și de specialitate. Prima dezbatere, cu tema „Personajul în teatrul Iui I. L. Ca- ragiale", profesorul membru demiei.Luni, 19un nou colocviu pe tema media contemporană", de dramaturgul Aurel Baranga. Au participat elevi din ultima clasă de liceu, care se pregătesc pentru examenul de bacalaureat, profesori de limba și literatura română, oameni de cultură, alți iubitori ai teatrului. Dezbaterile au fost ilustrate cu fragmente din piesele „Mielul turbat", „Travesti", „Interesul general" și „Opinia publică", interpretate de artistul poporului Radu Beligan, artista emerită Marcela Rusu, și un colectiv al Teatrului Național din Timișoara. Tema viitoare a acestei acțiuni cu caracter instructiv- educativ va fi „Drama în teatrul românesc de azi".
A apărut nr. 4/1973 al revistei

ERA SOCIALISTĂ"

„POVESTIREA.
Destinul unei structuri epice'

și metalurgică, preferă sistemul pregătirii „din mers", considerînd că prezintă mai multă certitudine In privința calificării pe profile și a stabilizării cadrelor. Fiecare modalitate de calificare profesională prezintă avantaje și dezavantaje, legate evident și de buna sau proasta organizare a procesului de instruire respectiv ; după cum, fiecare meserie și ramură de producție are ce-

1
%

Sumarul noului număr se deschide cu articolele : „Priorități ale comerțului nostru exterior", ION PĂȚAN ; „Activitatea partid la nivelul actualelor gențe ale dezvoltării economice", de TRANDAFIR COCÂRLA ; „Dialectica formelor de organizare și conducerea economiei", de GHEORGHE ȘICLOVAN ; „Apărarea națională. Concept, principii", de TRAIAN GROZEA și „Acumulare șl eficiență in agricultura cooperatistă", de ION RUȘINARU.La rubrica „PAGINI DE ISTORIE" este inserat articolul „Un eveniment istoric in dezvoltarea mișcării muncitorești din țara noastră" de GHEORGHE ȚUȚUI.în cadrul rubricii „PROIECTUL DE NORME ALE VIEȚII ȘI MUNCII COMUNIȘTILOR", revista publică articolul „Atitudinea față de nou", de PAUL DOBRESCU, iar Ia fterica „CONSULTAȚII", SERGIU . TAM AȘ semnează articolul ;, Prognoza și bazele teoretice‘ale cerce- .tătii viitorului". VRubrica „ȘTIINȚA-ÎNVĂTÂ- MÎNT" este reprezentată prin articolele intitulate : „Profilul infor- maticianului", de MIHAI VARIA ; „Pregătirea informaticienilor", de VALERIU PESCARU : „Atelierul- școală", de PETRE BARBULESCU și „Științele sociale în liceul de cultură generală", de HORAȚIU TATU.

de de exi-
Din cuprinsul rubricii „DEZBATERI ȘTIINȚIFICE” rețin atenția articolele : „Transformări în structura clasei muncitoare poloneze”, de JERZY CIEPIELEWSKI, și „Coordonate ale politicii zaireze”, de MANDRANDELE TANZI.La rubrica „DIN MIȘCAREA COMUNISTĂ ȘI MUNCITOREASCĂ MONDIALĂ” este publicat articolul „Partidul Comunist Francez și programul comun de guver- nămînt”, de PAUL. LAURENT.Documentarul intitulat „Inegalitatea veniturilor în capitalism și modificarea structurilor sociale”, de L. STROJA alcătuiește obiectul rubricii „CURENTE ȘI IDEI".Materialele intitulate „Priorități in dezvoltarea Senegalului”, de LEOPOLD SEDAR SENGHOR și „Efectele derivate ale cercetării militare în capitalism”, de GHEORGHE. DOLGUȚ sînt publicate la rubrica „VIAȚA ■, INTERNAȚIONALĂ”. . . ; 7’.Rșchnziile „O lucrare despre circulația bănească în România”, de RADU MÂNESCU ; „Biblioteca de filozofie, și sociologie”, de C. I. GULIAN și „Cercetări de sociologie industrială”, de N. S. DUMITRU alcătuiesc cuprinsul rubricii „CĂRȚI ȘI SEMNIFICAȚII”.în încheiere, sumarul conține obișnuitele rubrici „REVISTA REVISTELOR” și „CUVÎNTUL CITITORILOR”.

Deși unul dintre comentatorii consecvenți ai fenomenului literar curent, Ion Vlad este preocupat mai ales de cercetarea teoretică a literaturii și, în acest sens, despre văzută ca sențială a epicului" și, totodată, ca nucleu „al tuturor structurilor e- pice“ — constituie încununarea unei activități desfășurate sub semnul unei precise orientări programatice. Noua carte a criticului și esteticianului clujean continuă în chipul cel mai limpede volumele care au precedat-o, în spirit ca și în problematică : între analiză și sinteză (1970) se subintitula, semnificativ, metodologice". Descoperirea (1970) era tendința de a se conferi „studiului literar temeiuri științifice, posibilități sporite de apreciere a operei, de înțelegere a categoriilor definitorii pentru această artă". Impuls caracteristic, din care derivă și principalele trăsături ale studiului despre povestire.Pornind de Ia ideea însemnătății și a rolului central al povestirii in cadrul genului epic, Ion Vlad e- xaminează monografic această „formă. esențială", stabilindu-i conformația specifică printr-o analiză structurală a componentelor (ceremonialul, troducerea auditoriul, orizontul și povestirii, treptele infinite, motivele și sursele, viziunea) și prin urmărirea mutațiilor survenite sub aspect istoric. Examenul teoretic este dublat de o privire ordonatoare asupra povestirii românești, de la I. Neculce pînă la Fănuș Neagu și Nicolae Velea. Principalul merit al cărții trebuie astfel căutat în sintetica îmbinare a celor, trei planuri de investigație : teoretic,

lucrarea sa povestire — „formă e-

„reper.e iar în operei subliniată

inși finalul, adevărul, universul armonia,

Istoric și aplicativ. Cu rigoare științifică remarcabilă, folosind cu îndemînare și siguranță instrumentele cele mai moderne ale cercetării literare, autorul fixează „fizionomia" povestirii prin evidențierea factorilor definitorii : „se află la începutul epicului în calitate de nucleu al eposului ; reprezintă semnul distinctiv al epicului, fiind comunicare prin narațiune ; angajează termeni care edifică o structură specifică, încorporind : emițător, receptor, mesaj etc., în limitele unui discurs specific ; manifestîndu-se ca o posibilitate a limbajului, dar presupunând o anume viziune asupra lumii, o- biectul experiențelor și locul suprem al a- venturilor epice convertite în «istorisiri»". Trebuie, aici, menționată atitudinea cercetătorului : deși sînt utilizate o serie de concepte ce țin de a- naliza de tip structuralist, acestea sînt permanent confruntate cu principiile teoriei literare marxist-ieniniste, scoțîndu-se în evidentă, cind este cazul, că „se dovedesc unilaterale, re- ducînd și schemati- zînd excesiv, dimi- nuind astfel natura și semnificația operelor supuse examenului". Trecerea în revistă a principalelor momente ale evoluției povestirii în literatura universală reprezintă, extinderea cerce- și în nlanul isto- modalitatea cea ușorcare auto- depășește limitele metodei amintite, rezultatele fiind edificatoare, căci „povestirea — se subliniază neîncetat — se găsește Ia începutul raporturilor dintre indivizi și colectivități. A împărtăși, a transmite, a comunica o experiență trăită, ține de legile tradiției, ale perpetuării prin generații succesive a unor

periențe dobîndite. riile istorice, serii generații și colectivități, au avut nevoie de soluția comunicării, implicit de aceea a narării (relatare între doi termeni esențiali). A comunica a însemnat, desigur, a exista, a supraviețui prin urmași, fără a mai repeta o experiență obținută. (...). De aici rezistența și neîntrerupta seducție exercitată de povestire ; așa se explică probabil reîntoarcerea la această structură care rememorează mituri, credințe, atitudini și, îndeosebi, o experiență istorică, afectivă și intelectuală imensă", în acest context, referirile la povestirea românească depășesc simpla exemplificare, necesară monstrații cartea lui conține, pe lingă numeroasele raportări, o schiță istorică a povestirii românești și o explorare amplă în universul prozei noastre fantastice, ambele capitole fiind susceptibile de o reluare la proporțiile unor lucrări independente. Fiindcă observațiile și ipotezele asupra caracterelor povestirii românești — în care este văzută, cu justețe, forma principală de existență a prozei noastre — reclamă o adîncire a problemelor puse și o situare în cimpul unui deziderat la fel de actual ca și în urmă cu cinci decenii : evoluția „spre roman", susținută de G. Ibrăileanu și E. Lo- sesizabilă. vinescu cu fervoare, a rămas o chestiune „la ordinea zilei", lucrarea sa povestire, Ion reia subtextual cuție niciodată iată la noi, ceea prezintă un alt. merit al cărții, cu nimic mai prejos decît cele de prim ordin, deduse din obiectivele stabilite.

Sc- de

unei de- teoretice ; Ion Vlad

Prin despre Vlad o dis- înche- ce re-

Mîrcea
IORGUIESCU

spectivârecent
Toto : M. Andreescu

Instantaneu din expoziția retro- „lon Sava", deschisă în sala Ateneului
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0 Adio, arme ! : SCALA — 9,30; 
13; 16,30; 20, BUCUREȘTI — 9; 
12,30; 16; 19,45.
e Grăsuna : LUMINA — fl; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Andrei Rubliov : CAPITOL — 
10; 16; 19,30.

Drumul spre Vest : MELODIA
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, MO
DERN — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
21.
q în 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.
â Pe aripile vîntului : PATRIA
— 10; 14,30; 19,15.
0 Nunta de piatră : COTROCENI
— 15,30; 18; 20,15.
o Program de desene animate 
pentru copii — 9,30, Seceră virilul 
sălbatic — 10,45; 13,15; 15.30; 18; 
20,30 : DOINA.
0 Zestrea : CENTRAL — 9; 11,15; 
13,45; 16; 18,30; 20,45, GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20.30, ARTA — 15.30; 18; 
20,15.
© Anul carbonarilor î DRUMUL 
SĂRII - 15,30; 18; 20,15, IMFRĂ- 
TIREA ÎNTRE POPOARE — 15.30; 
18; 20,15

Maria Stuart : FEROVIAR — 
8,30; 11: 13,30; 16; 18,30; 21, GLO
RIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21. 
© Explozia : LIRA — 15.30; 18;
20,15.
e Poliția mulțumește : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 19.15; 
20,30, AURORA — 9; 11,15;
16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9
13,30: 15,45; 13,15; 20,30.
o Martin soldat — 10; 12: 14,
Abisul pasiunii — 16,30; 18,45,
Inadaptabilii 20,45 : CINEMA
TECA (sala Union). •
O Săgeata căpitanului Ion : CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15, RAHOVA
— 15,30; 18; 20,15.
O) Vacanță la Roma : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,30.
Q Joe Hill : VITAN - 15,30; 18; 
20,15.
0 Capcană pentru general : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
0 Domnului profesor, cu dragos
te : GRIVIȚA — 9; 11,15; 13.30; 16; 
10,15; 20.30, POPULAR - 15.30; 18; 
20,15.
o Ursul Yogi : TIMPURI NOI — 
9—18 în continuare, MUNCA — 
16; 18.
Q Program de filme documen
tare : TIMPURI NOI — 20,15.
m E o poveste veche : MUNCA
— 20.
0 Căldura mîinilor tale : VIITO
RUL — 16; 18; 20.
0 Marea evadare : BUZEȘTI — 
15,30; 19. PROGRESUL — 15,30; 19.
© Fata care vinde flori : DACIA
— 9,30; 12; 15,15; lf,45: 20,15.
0 Războiul lui Murphy : BUCEGI
— 15,30; 18: 20.30, VOLGA — 9.30; 
12,15; 15,15; 18; 20.30, FLAMURA
— 9; 11,15: 13.30: 15,45: 18,15; 20,30. 
© Arena aeriană : FERENTARI — 
16; 18: 20.
0 A fost odată un polițist : UNI
REA — 15,30; 18; 20,15.
© Queimada : MIORIȚA — 9;
11.45; 15; 17.45: 20.30.

t V

PROGRAMUL I

»,00 Curs de > limba engleză. Lec
ția a 41-a. Prezintă prof. univ. 
dr. Dumitru Chițoran. 
Micii meșteri mari.
Telex.
Film serial : ,,Pe urmele 
Caplja“ — episodul IV. Pro
ducție a televiziunii iugoslave. 
Ancheta TV. Sistematizarea 
orașelor.
La ordinea zilei. Azi, județul 
Bihor.
Revista literară TV. 
Telejurnal.
Curs de limba germană. Lec
ția a 41-a.
Telex.
Tragerea Pronoexpres.
Dialog : Cultura, 
condiția umană. 
Pe un picior de 
siune filmată în 
rică a Văii Jiului.

19,00 Timp și anotimp in agricul
tură.
1001 de seri.
Telejurnal — Cincinalul îna
inte de termen — cauză a în
tregului popor.
Cîntecul săptămînii : „Iubirea 
mea — pămîntul românesc” 
de Florin Bogardo, pe versuri 
de Nicolae Tăutu. 
tează : Anca Agemolu. 
Avanpremiera.
Teleobiectiv.
Telecinemateca : Ciclul Ingrid 
Bergman. „Testamentul”. Re
gia : G. Ratoff. Cu : Ingrid 
Bergman, W Baxter.
Film documentar : „O voce 
în jurul lumii" — producție a 
studioului cinematografic „Al. 
Sahia”.
24 de ore o România în lume. 
Luminile 
dintr-un 
de copii 
Dirijor : 
program 
contemporană.

11,00

11.40

11,55
13,0-0
17.30

18,00
18,05
18,15

18.40

19,20
19.30

20.00

21,40

22,00
22,40

lui

civilizația și

plai — eml- 
zona folclo-

Interpre-

rampei. Momente 
concert inedit. Corul 
al Radiotelevizlunii. 
Ion Vanica, Intr-un 
de muzică clasică și

PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee : Jules 
Verne.
Program de circ.
Agenda.
Tineri interpreți : Pianista 
Dana Protopopescu.
Ghișeul.
Meridiane literare • Louis 
Aragon sau poezia lucidității. 
Comentariu de Romul Mun- 
teanu ® Memoria peliculei : 
„Elsa la Rose” • Mozaic 
terar XX.
Roman foileton : „Piatra 
nii" — după romanul lui 
Collins. (Reluarea 
episod).

20,30 
20,4G 
20,50

21,20
21,40

22,05

li-
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a Filarmonica „George
Enescu" (la Sala Mică a Palatu
lui) : Recital de lieduri și arii de 
concert susținut de Martha Kessler 
— 20.
o Opera Română : Madame But
terfly — 19.
O Teatrul de operetă : 
lady — 19,30.
• Teatrul Național „I. 
glale" (sala Comedia) 
pasăre a tinereții — 20, , 
dlo) Despre unele lipsuri, nea
junsuri și deficiențe in domeniul 
dragostei — 20.
• Teatrul de comedie : 
Antoine — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza 
lartdra" (sala din str.
Sahia) : Anunțul la „Mica publi
citate" — 20.
a Teatrul Mic : După cădere — 
19,30.
e Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Bărbați fără ne
veste — 20.
a Teatrul Giulești : Freddy — 
19,30.
„ Teatrul „Ion Creangă" : Cele 12 
luni ale anului — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru
— 15; 17.
o Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Hanul piraților
— 19,30.
e Ansamblul artistic „Ransodia 
Română" : Ghiocei, mărgăritare...
— 19,30.
a Circul „București" : Aprindeți 
stelele — 19,30.

My fair

L. Cara- 
: Dulcea 
(sala Stu-

Cher

Bu- 
Alex.
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(Urmare din pag. I)însemna lupta clasei muncitoare pentru o viață mai bună pe drumul socialismului" (cum se arăta in adunarea de constituire a organizației unice pe sectorul C.F.R.-Cluj), că „interesele poporului român cer unitatea desăvirșită politică și organizatorică" (cum se arăta la Congresul Uniunii sindicatelor din industria grafică).Congresul de unificare din februarie 1948 a desăvîrșit această acțiune, alegind conducerea partidului, adoptind statutul și formulînd politică generală pentru noua pă de dezvoltare a României, gajarea țării noastre pe făgașul strucției societății socialiste iși găsea astfel un puternic suport politic in făurirea partidului unic al clasei muncitoare, forță revoluționară încercată, capabilă să conducă cu succes destinele României socialiste.Firește, căile și formele concrete de organizare și acțiune ale clase; muncitoare in revoluția și constrilc- ția socialistă au cunoscut și vor cunoaște, in mod inevitabil, in diferite țări, o mare varietate de soluții concrete, in funcție de condițiile istorice și naționale, de experiența partidelor comuniste șl muncitorești, a maselor largi populare. In condițiile concrete ale țării noastre, realizarea partidului unic a constituit o opțiune istoricește determinată. Se cuvine relevată deosebita semnificație principială și practică a faptului că, respingînd repetatele „avertismente" lansate de liderii sci- zioniști de peste hotare spre vili procesul de fuzionare a și P.S.D., crearea partidului muncitoresc s-a produs pe contopirii organice a celor partide muncitorești, prin voința lor

comună. Astfel, ca rezultat al țiunii neabătute a conducerilor membrilor celor două partide, apropierii delungatei lor colaborări, juns la un acord deplin atit supra imperativului unificării, și asupra realizării ei practice baza principiilor ideologice, organizatorice și tactice marxist-ieniniste.
realizate în cursuls-a

ac-Și al în- a- a- cît po
gată, în același timp, de adoptarea cu acel prilej a unor măsuri programatice inițiale ale construcției socialiste, a bazelor liniei strategice pentru perioada de trecere de Ia capitalism la socialism. Definind obiectivul fundamental al noii etape de dezvoltare, rezoluția congresului aprecia că „creează condiții favorabile lichidării oricăror forme de exploatare și fău-

mijloace de producție ; continuarea industrializării țării printr->un efort considerabil de investiții, realizate pe baza resurselor interne ; scoaterea agriculturii din starea de înapoiere, modernizarea și înzestrarea ei tehnică superioară ; încurajarea cooperației la sate. Congresul a subliniat ca sarcină fundamentală întărirea relațiilor cu aliații proletaria-
linia eta- An- con-

a stă-P.C.R. unic baza două

în felul acesta, înfăptuirea deplinei unități politice a clasei muncitoare s-a inscris ca un aport la tezaurul experienței mișcării muncitorești internaționale, conferind o semnificație internațională experienței partidului nostru. „Nu numai faptul în sine al creării unui partid muncitoresc unic — se arăta în raportul politic al C.C. prezentat Ia Congresul din februarie 1948 dc Gheorghe Gheorghiu-Dej — dar și felul in care s-a făcut unificarea reprezintă o mare izbîndă a muncitorimii din România".însemnătatea deosebită a Congresului al VI-lea al partidului este le-

ririi bazelor orînduirii socialiste in țara noastră". Legînd în mod organic sarcinile transformărilor revoluționare in domeniul relațiilor sociale de obiectivul hotărîtor al accelerării progresului forțelor de producție, rezoluția a subliniat, totodată, cu înalt spirit de responsabilitate patriotică : „Regimul nostru democratic are o misiune măreață de îndeplinit — de a lichida înapoierea economică a României și de a o transforma intr-o țară industrială agrară înaintată".în spiritul acestor coordonate de bază, congresul a definit măsurile imediate ca și orientările de perspectivă — naționalizarea principalelor

Democrației Populare ca orga- care să inmănuncheze într-o mișcare politică muncitori- țărănimea, intelectualitatea.
tulul și, în primul rînd, cu țărănimea muncitoare, consolidarea Frontului nism largă mea,meseriașii.Cei 25 de ani care au trecut de la Congresul al VI-lea au marcat profunde transformări revoluționare în viața poporului. Ca rezultat al înfăptuirii politicii marxist-ieniniste a partidului, România a lichidat, într-o perioadă relativ scurtă, înapoierea economică și socială moștenită

de la vechiul regim, a devenit o țară industrial-agrară in plin proces de dezvoltare și modernizare. A fost lichidată orice formă de exploatare și asuprire. Socialismul a biruit pe pă- mîntui României. Unitatea și coeziunea întregii națiuni în jurul partidului se dovedesc o forță invincibilă a progresului societății.După Congresul al IX-lea, partidul a imprimat cu energie și perseverență un suflu nou, dinamizator, în toate domeniile activității econo- mico-sociale, inaugurînd astfel perioada cea .mai fertilă din întreaga epocă a construcției socialiste în țara noastră. O însemnătate istorică pentru propășirea României au avut Congresul al X-lea și- Conferința Națională a partidului din iulie 1972, care au elaborat strategia generală a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Aniversăm împlinirea unui pătrar de veac de la Congresul al VI-lea al partidului în condițiile muncii entuziaste a întregului popor pentru înfăptuirea acestui program însuflețitor al progresului material și spiritual al patriei noastre, pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen.Justețea politicii interne și externe a Partidului Comunist Român, capacitatea sa de a soluționa creator cele mai complexe probleme ale dezvoltării sociale, ale înaintării spre comunism — ansamblu’ trăsăturilor ce definesc rolul și locul partidului nostru în etapa actuală a dezvoltării societății noastre — reprezintă zultatul firesc al întregului drum de luptă, in cadrul moment important l-a crearea partidului unic muncitoare din România.
re- său căruia un constituit al clasei
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Argumentul realității
în ampla dezbatere pe marginea proiectului de Norme ale vieții 

și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste

Principiile se cer trăite— Drept să spun — ne mărturisea deunăzi tovarășul Stan Ștefan, secretarul comitetului de partid al organizației Laminorul de 6 țoii de la „Republica" — nu mi-a fost ușor cînd a trebuit să-l punem în discuția colectivului. Pe cine 7 Tocmai pe acela care, cu vreo 20 de ani în urmă, m-a Învățat nu numai meserie, ci și felul de a mă comporta demn, civilizat.— Ce se întîmplase 7— Păi, primul meu dascăl in ale meseriei se făcea acum vinovat de greșeli pe care, atîta vreme, -chiar el le combătuse : discordii în familie, beții repetate. întîrzieri nejustificate de la program...— Și cum ați procedat 7— Mi-am învins momentul de slăbiciune. Gîndindu-mă mai adine, am văzut, dincolo de cazul pro- priu-zis, și altceva, mai important.

și anume încălcarea unui principiu de conduită care pentru un comunist -trebuie să fie întotdeauna de căpătîi : consecvența cu sine. Comunistul trebuie să-și confirme calitatea în toate împrejurările vieții și nu „pe felii", între vorbele și faptele sale e obligatoriu să e- xiste întotdeauna o concordanță deplină. De altfel, în cadrul dezbaterii proiectului de norme am propus ca această precizare să fie inclusă în articolul 33.— Iar cazul cu pricina cum s-a terminat 7— Noi toți l-am analizat în mod deschis, principial, cu dorința de a ajuta. Tovarășul nostru ne-a înțeles. A promis că va redeveni cu- rînd cel pe care-1 știam dintot- deauna. Și, pînă acuhi, putem spune că se ține de cuvînt.

la o vreme. Le-am arătat cum stau faptele, le-am explicat consecințele atitudinii lor, i-am criticat, la obiect, și in foarte scurt timp situația s-a schimbat. Nu același lucru se întîmplă însă în alte cazuri.— Adică 7— Mai există Împrejurări în care chiar unii tovarăși cu funcții de răspundere din uzina noastră recurg la un soi de critică neargumentată, ce seamănă mai mult a cicăleală. Așa nu se îndreaptă lucrurile. Dacă nu te oprești cu a- tenție asupra tnlăturării cauzelor,

efectele se repetă. Vreau să spun că rolul deosebit de pozitiv pe care este chemat să-1 joace critica și autocritica în activitatea fiecăruia dintre noi, în viața socială în general, așa cum subliniază și articolul 29 din proiectul de norme, ridică în mod serios problema eficienței criticii. Doar nu facem critică și autocritică pentru că așa este „moda". Ele trebuie să vizeze aspecte foarte precise, bine analizate, opuse „etichetărilor" pripite' ceea ce este esențial, să arate limpede modalitățile de îndreptare a lucrurilor.
Intreabă-te: „Cît ai depus 
astăzi în contul tinereții?"

E o datorie critica, 
dar și o răspundere!— Sînt un adept hotărit al spirtului critic și autocritic, ne-a declarat,' de la bun început, tovarășul Mihai Bobocea, șef de secție la uzina „1 Mai“-Ploiești. Dar care este, la urma-urmei, felul în care trebuie făcută critica 7 Aceasta ml se pare că este o problemă esențială.— De ce T

— Să încep cu un exemplu. In raza de activitate a trei dintre bunii noștri meseriași din secție se petreceau, de la o vreme, o serie de... hai să le zicem incidente de producție. Am trecut la o analiză atentă a muncii fiecăruia dintre ei. Constatarea ? O serie de operațiuni, absolut necesare, respectivii tovarăși omiteau să le mai execute de

— Omul, nimic de zis, era foarte apreciat din punct de vedere profesional. Lucra pe o mașină „cheie", unică -prin complexitatea ei în secția de sculărie. Numai că, vedeți dv., avea și el un cusur.— Care 7— Să vă povestesc faptul. Intr-o zi, dintr-un motiv oarecare, tovarășul respectiv n-a putut veni la uzină. Urma, în mod firesc, să fie înlocuit de altcineva. Dar cine să fie acela 7— Era dificilă alegerea 7— Foarte. Dar știți de ce ? Dintr-un motiv cu adevărat surprinzător : în cei cîțiva ani de cînd lucra pe respectiva mașină, omul nu se învrednicise să crească nici un ucenic, nici un tânăr care să-1 înlocuiască la nevoie;Șeful de echipă din secția tra

tamente termice de la „F.M.U.A.B.", Matei Fieraru, membru în biroul comitetului de partid al uzinei, rămase o clipă îngîndurat.— Desigur întâmplări ca aceasta nu se repetă în fiecare zi. Dar, în forme mai puțin „vizibile", tot mai sînt meșteri care nu se ocupă îndeajuns de creșterea și formarea tinerilor muncitori, a schimbului nostru de mîine. Or, așa cum se subliniază în articolul 28 din proiectul de norme, pregătirea tineretului pentru muncă și viață reprezintă o îndatorire primordială pentru fiecare comunist. Această idee, atît de prețioasă, consider eu că trebuie să ne călăuzească pe fiecare. Să te întrebi : „Cît ai «depus» astăzi în contul tinereții ?“.
Ion POPA

De curind, ziarul nostru a publicat reportajul intitulat „Un telefon de pe aeroport și un răspuns brutal : N-AM MAMA !“, reportaj prin intermediul căruia cititorii au luat cunoștință, cu omenească indignare, de neomenia cu care este tratată o bătrînă mamă din București de către fiica și ginerele ei. Abdicarea celor doi de la cele mai elementare norme ale eticii filiale (și nu numai atît, dacă ne gîndim la faptul că ei și-au însușit pur și simplu, fără nici un temei legal, apartamentul bătrînei, lăsînd-o să se aciuiască unde-o vedea cu ochii) a stîrnit un puternic ecou în conștiința dintre ei s-au a- dresat redacției, in scris sau telefonic, du-și barea, cerînd în mod justificat o mai fermă atitudine a opiniei publice față de asemenea comportări și concepții, fundamental opuse climatului moral în care se desfășoară viața noastră . socială, strădaniilor a milioane de cetățeni de a trăi, și munci în mod demn, în chip comunist, de a fi oameni . în înțelesul nobil al cuvintului. Intervențiile cititorilor în cazul amintit mal sus reprezintă ele însele un reflex al acestui fel sănătos de a concepe viața,' raporturile interuma- ne, răspunderea socială — și, desigur, ele vor constitui obiectul unui material publicistic de sinteză, menit să dezbată cazul (și altele similare) . cit mai in profunzime și din toate punctele de vedere.Aici, înscriindu-mi indignarea alături de aceea a cititorilor, vreau să mă opresc la un singur aspect : cel referitor la răspunderea individului față de opinia publică, față de „explicațiile" pe care i Ie cere — pe care este obligată să i le ceară — societatea, atunci cînd individul are o comportare inconformă cu normele etice generale. Pentru că, raportată Ia cazul de care ne ocupăm, investigația reporterului, declanșată de strigătul de durere al bătrînei mame, nu constituie altceva decît unul din-

cititorilor. Mul ți

tre mijloacele prin oare societatea poate să stea de vorbă cu un membru al ei aflat în defect, să-i explicații", în scopul — al îndreptării lucrurilor, a da aceste explicații pentru insul chestionat — oricît nu veni uneori la îndemînă — c poate, în însă că „domnu' _____________ ____ ______ ,________ Lămuririlor pe care i le cere reporterul, in virtutea Îndatoririlor sale scrise și nescrise, respectivul le dă o replică — crede el — fără drept de apel : „Eu n-am de dat socoteală

„ceară evident — De aceea, reprezintăi-arÎndatorire de la care nu se nici un caz, eschiva. Iată Teodor Săndulescu, alias Bebe" este de altă părere.

băncile școlii profesionale, părea oarecum stingherit, de parcă ar fi fost vorba de o taină ce nu trebuie dezvăluită. Pînă la urmă chiar m-a rugat să nu-i spun oțelarului, da- că-1 întîlnesc, de unde am aflat de proiectata lui călătorie... Ceea am și făcut. Intîlnindu-mă cu hai Blag am discutat despre oțel, despre perspectivele despre evoluția sa profesională, iar la sfîrșit am adus vorba, așa în treacăt, și despre călătoria în Apuseni. Nu i-a prea venit la indemi- nă. „Asta, a spus el, este o chestiune personală și n-aș vrea să scrieți despre ea". „De

ce Mi- noul secției,

exprimin- dezapro- Un moț dinMămăligani-Alba și... nDomnu’ Bebede la proiectări
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Desene de ANDO

maș, fiindcă oricit de grea, munca în dere era decît în de undetoții și ne săream intr-ajutor la greu. Conta desigur și vechimea uzine1 — 225de ani atestați 1 — faptul că de existența ei erau legate destinele celor mai multe familii din Zlatna,

această întreprin- parcă mai altfel altă parte. Poate ne cunoșteam cu ,
putut mai bine, nici nu se putea altfel, era. cum să spun, obligație morală. La noi, cei care „dau rasol", neserloșii, chiulangiii sînt arătați cu degetul, se auto- elimină. Mai trăiam -apoi, și incă foarte intens, o a doua competiție. Trebuia să țin pasul cu modernizările apărute an după an, să cunosc cît mai bine noile in-

EMULT?

E PUTIN?
5nu nici mie ce

„...Să vorbesc despre mine 7 îmi cereți un lucru greu. N-am prea vorbit despre mine, sau n-am avut timp să vorbesc despre mine. Și-apoi ce rost ar fi avut 7 Doar aici, la Zlatna, ne cunoaștem cu toții, împreună am copilărit, după cum împreună au copilărit părinții și bunicii noștri. Vreau să spun că într-un 2cl sîntem o singură familie. Muncim în același loc, apoi ne regăsim pe aceeași unică stradă, vecini cu casele, sau la o azvîrlitură ■ de băț unii de alții. Apoi, străinii vin mai rar pe la noi, mai ales iarna cînd zăpada troienește drumul dinspre Alba și face pur și simplu să dispară Ampoiul— doar urmele ușoare ale sălbăticiunilor îți arată că acolo-i un vad, că dedesubt e apă. Așa că... Da. sînt lăcătuș, lăcătuș-mecanic. Meseria am ' deprins-o prin 1939, la Alba, într-un atelier particular. Cu palmele și pumnii de rigoare, bineînțeles. Mie însă mi-a plăcut lăcătușeria atît de mult, incit nimic m-a putut descuraja, bătaia, nici cele o și una de corvezin-aveau nici in clin nici in mînecă cu meseria mea. Și după cîțiva ani — nu puțini, m-am întors acasă, la Zlatna, în uzină. Era prin 1948. Nu, nu căutați să des- coperiți ceea ce era uzina— U.M.M.N.-Zlatna — a- cum 25 de ani. N-o să reușiți. Va trebui să mă însoțiți să vă arăt eu ce a mai rămas din vechea întreprindere. Aici un corp de clădire, mai încolo silueta înnegrită de fum a unui coș. Totul s-a schimbat, mașinile, mereu mai perfecționate, s-au înălțat alte secții — și este destul să vă spun că în acest interval de timp producția s-a mărit de 27 de ori — și oamenii care’ supraveghează noile instalații sînt alții, dar atunci, în anul 1948, cînd am intrat eu în uzină, timpul incă nu se urnise din loc. Se muncea în condiții grele. Țin minte că instalații de ventilație aproape nu existau, și gazele provenite de la arderea minereurilor neferoase mai făceau încă destul rău. încărcarea la cuptorul de ardere se făcea manual. La lopată, acolo au trudit mulți dintre prietenii mei de generație, în dogoare de gaze tru nuDacă ___ , ________ori descurajat în acel început de meserie 7 Uite, cu sinceritate îți spun : nu. Fiindcă am iubit-o păți-

de iad, înăbușiți pe care nici un fil- căuta să le rețină, am fost dezamăgit

diaieMsiră"

Un monolog la care
nu mai e nimic de adăugat

inclusiv a familiei mele. Bineînțeles, tata a lucrat tot în uzină. Noi veneam la lucru așa cum alți zlăt- neni coborau în mină. Cu- noseîndu-i asprimea, tăcerile ori izbucnirile, dar și iubind-o. Fiindcă-i aici, in ținutul nostru, „de cînd lumea". Dar norocul meu- cel mai mare a fost că am inceput să lucrez tocmai in anul în care timpul a început să alerge și la Zlatna : 1948. Și am fost martor și participant la nesfîrșitul șir de înnoiri, pe care dumneavoastră le știți, de altfel, și ortacii roabă. Ce-amștiu, ce fac și acum, muncit. Lăcătuș mecanic de întreținere, apoi șef de echipă, la acid sulfuric. Da, mi-am făcut treaba cît am

care i-a dezlegat pe mei de lopată și Ce-am făcut făcut de cînd eu 7 mă Am

*

stalații și mașini care luau locul celor vechi și, la o adică, să le găsesc imediat „hiba", Cu alte cuvinte, a trebuit să Învăț intr-una.Dacă 'am avut vreodată emoții ? Dacă am trecut prin momente mai dificile ? Să. mă gîndesc. In general nu prea ai timp de amintiri. Le lași pentru mai încolo... Da. Uite, la un moment dat s-a defectat cuptorul de prăjire pentru acid sulfuric. La prima vedere, nimic de făcut, trebuia întreruptă producția cam 15 zile. Vă imaginați ce pierdere ar fi însemnat. Nu puteam accepta așa ceva. I-am adunat pe cei din e- chipă. „Ei, ce facem ? Stăm și ne uităm, așa unu’ la altul, ori... ?“. Și am intrat cu toții în cuptor, să-1 reparăm. în haine de protecție, la peste 100°. în 24 de

ore l-am dat gata. La fel, cînd cu forfecarea axului la un ventilator. 48 de ore, fără întrerupere, am lucrat cu echipa la remediere. Ce-am simțit atunci 7 O mare, o imensă satisfacție. Totul fusese făcut așa cum trebuie, oamenii cu care lucram se dovediseră și la greu așa cum ii știam, săritori, curajoși, cu sufletul alături de uzină, de viața ei....îi priviți pe tinerii care ies acum pe poarta uzinei 7 îi știu pe toți, unii imi sînt nepoți. Șl una din tetele mele lucrează aici. Laborantă. Multora dintre ei le-am fost, dacă vreți, profesor în primii pași pe ca- re-i făceau în meserie. Ce îi învăț, ce i-am învățat 7 Mai Întîi de toate să-și iubească profesiunea. Și să facă în așa fel, ineît să se vadă aceasta. Și să nu uite nici o clipă că au de apărat prestigiul întreprinderii, că la noi tradiția seculară de muncă și cinste se transmite din generație în generație și nimănui nu-i este permis s-o ignoreze. Sînt însă tineri pe care se poate conta, și asta se verifică în fiecare zi. Așa-i. Noua generație muncitorească a Zlatnei ii va înlocui cu succes — a și început s-o facă 1 — pe veterani.Dar m-ați întrebat despre emoții și n-am spus tot. Sau anume am lăsat pentru mai tirziu. Clips cea mal emoționante din viața mea? 38 decembrie 1972 curtea uzinei — sute de oameni. Invitați Alba, de la județ, tare înfrigurată. Și tă aud : -<I se acordă 
Zaharia Ștejan, mecanic la U.M.M.N.-Zlatna, pentru îndelungată activitate in uzină și rezultate deosebite în muncă, titlul de Erou al Muncii Socialiste». O furtună de aplauze a acoperit vocea’ vorbitorului, și am știut că ele porniseră din suflet, din sufletul tovarășilor mei de muncă, și vă rog să credeți că n-aș putea, oricît aș încerca să a- nalizez, ce-am simțit a- tunci.Merite deosebite în muncă 1 Nu știu ce să zic. Doar ați fost aici, și v-am spus, așa cum m-am priceput, cam tot ce-am făcut eu în viață. E mult, e puțin ? Judecați dumneavoastră"....în ce-I privește, reporterul a preferat doar să înregistreze monologul de mai sus, convins că orice intervenție a sa ar fi de prisos.

In și sute de la Aștep- deoda- lul

Mihai HETCO

//

SUPERPARAZITISM Desen de V. TIMOC

presei pentru ce ie Întâmplă în familia mea..." La prima vedere, obiecția poate să apară justificată, ba chiar să aibă rezonanța unei... eroice poziții de apărare, de către ittoivid, a sacrosanctului său drept— garantat de legile țării — de a-și face viața personală așa cum crede de cuviință. Numai că, scuturat de pulberea înșelătoare a primei impresii — și mutăt de pe tărimul teoriei pe acela al realității concrete, al cazului în sine — acest „Nu dau socoteală !“, rostit văluie un tea noastră cu hotărîre dreptul — sancționeze ce „nu permite", în cazul de față, T. Săndulescu 7 Nu permite să fie oprit de la a-și exercita, după bunul plac, egoismul și neomenia. Mai concret, interdicția pe care acest tînăr încearcă să o pună opiniei publice are următoarea „traducere" : „Nu permit nimănui să mă tragă ia răspundere atunci cînd iau cu japc3 adăpostul unei bătrîne ! Ține de viața mea personală apucătura de 3 lăsa o femeie în vîrstă pe drumuri— și nu permit nimănui, nu să mă oprească de a face lucrul acesta, dar nici măcar să-mi ceară explicații", în fața unei asemenea , afirmate .cu cinism, mai este căzui să-1 întrebăm pe T. Săndulescu ce părere a,re despre milenara omenie a poporului nostru, în ă cărui pravilă morală grijă față de bătrîni, răspunderea față de părinți se aflăla loc ide "frunte 7 Față de concepția v>— și atitudinea concretă a respectivului — ideea de a-i pune această întrebare stârnește, justificat, un zimbet trist. Dar, bineînțeles, nu și dezarmat....Tocmai de aceea, aș vrea șă pun atitudinea amintită față-n cu o alta, diametral opusă conținutul ei, dar exprimată, în mod paradoxal — un paradox logic, după cum se va vedea — tot prin... refuzul unei persoane de a da explicații publice în legătură cu un amănunt privind viața sa particulară... Iată : mă aflam cu treburi profesionale, cam la vremea cînd T. Săndulescu rostea în Capitală cuvintele care au generat rîndurile de față, în- tr-un alt capăt de țară, la Cîmpia Turzii. 11 căutăm, la marea uzină „Industria sîrmei", pe oțelarul-șef Mihai Blag, unul dintre principalii participanți la elaborarea oțelului' special destinat paletelor de turbină hidroenergetică, oțel realizat pentru prima dată — după serioase eforturi tehnice — în această parte de țară, nu departe de marele șantier al amenajării hidroenergetice de pe Someș. Nu l-am găsit la uzină, iar șeful secției, inginerul Alexandru Lișcan, mi-a spus că nici n-o să prea am sorți să-1 găsesc, pentru că, o dată șarja cu noul oțel pusă la punct, Mihai Blag și-a cerut cîteva zile din concediul legal și tocmai se pregătește să facă o călătorie. Unde 7 în locurile natale, tn Apuseni, la Mogoșul de Alba, în satul moțescul Mămăliganilor, ca să-și vadă mama... Dîndu-mi această informație, inginerul, prieten bun cu Blag de vreo două decenii, de p»

ritos, își dez- mobil pe care societa- nu numai că îl respinge și indignare, dar are tet arc îndatorirea — sâ-l cu severitate. Pentru că.

concepții,

ce 7“ „Pentru că nu văd nimic ieșit din comun în faptul că un om se duce să-și viziteze mama. Nu slnt de acord nici cu cei care numesc asta o „datorie". Datorie față de ce 7 Față de faptul că e- xiști ? Se poate răsplăti asta prin ceva ?... Iată, noi sîntem nouă frați. Doi au rămas în sat, restul ne-am răspîndit în toată țara, cu familii, cu copii, unii chiar cu nepoți. Unii sînt muncitori la București, altul e dascăl de matematică la Sighișoara, altul — inginer-șef la „E- mailul roșu" din Mediaș, eu lucrez aici, la Cimpia Turzii. Am plecat mai toți de-acasă de mici, că pe la noi pămîntul e numai stâncă și vremurile erau cum erau. De pildă, eu nici nu-mplinisem șapte ani cînd am intrat argat. Abia pe urmă, schimbîndu-se vremurile, am putut să-mi fac un rost... Ce-ar însemna acum 7 Să nu ne cunoaștem părinții pentru că n-au avut de unde să ne țină-n puf cînd eram mici 7 Nu ne-au dat destul — viața ? Și e puțin lucru faptul că ne-au deprins cu munca și cinstea, cu dragostea și respectul față de lie, cu răspunderea pentru . , cu grija față de bătrîni 7 Să știți, noi așa am procedat totdeauna : care pe unde ne-am aflat, am făcut ce-am făcut și ne-am găsit timp să dăm o fugă pină acasă — că, ce legătură omenească poate fi asta, numai prin cecul pe care-1 trimiți din cînd în cind părinților 7 — iar de cînd s-a prăpădit tata, încercăm să ne ducem cît mai des, să nu se simtă mama singură. Ne ducem și noi cum putem, cite unul, cîte doi, după cum izbutim să ne potrivim concediile (acum îl aștept pe fratele Ion, inginerul de la Mediaș), dar de dus ne ducem. Și, repet, nu ne ducem din datorie ; ne ducem pentru că avem nevoie noi înșine — să prindem puteri, să ne îmbogățim sufletește cind vedem bucuria bătrînei... Dă aceea aș vrea să nu scrieți despre asta. N-aș vrea să se găsească cineva care. Să spțină,, pe bună dreptate, că, uite domnule, Blag Mihăi de oințț,a .ajuns Erou al Muncii Socialiste se laudă pînă și cu faptul că se duce să-și vadă mama. Că, zău, nici măcar nu e o laudă. Uite, inginerul Lișcan, mi-e prieten bun, din .tinerețe ; și ei sînt tot nouă la părinți, și. ei,, la fel, țin tot timpul legătura cu ăl bătrîni... Este ceva extraordinar in asta 7... scrieți".Desigur, tovarășe Mihal este nimic ieșit din comun festarea dragostei filiale dumitale, nu este nevoie să fii Erou al Muncii Socialiste ca să urci pe cleanțurile de la Mămăligani a-ți vedea mama, spre a te găți cu bucuria ei. Și, zău că fi scris despre asta dacă...Dacă nu mi-ar fi venit In imaginea indignată a de la proiectări" și sale, oameni „subțiri", care „i socoteală", care au „viață personală pe ori că

fami- copii,

Să nuBlag, nu în mani- și, vorbaspre tmbo- n-așminte „ginerelui a soției ,nu dauintangibilă" și alte „principii"... care le scot la iveală ori de cîte este de acoperit ceva urît... Și zău n-aș fi scris dacă nu m-ar fi muncit întrebarea : cum ați arăta stînd față-n față și. privindu-vă în ochi,,de o parte, voi, cei nouă moți de la Mămăligani (și cei nouă ai lui Lișcan din Gherla, și atîția alții ca ei din întreaga țară), iar de cealaltă...Numai și numai cu gindul la o asemenea confruntare s-au scris rîndurlle de față — șl de aceea cred, Mihai Blag, că ai să-mi ierți indiscreția.
Petre DRAGU
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FIȘIER SOCIAE

...Ordonată în raport cu ce?

maximum de privitoare la a trăi, comen- televiziunii a

O recentă emisiune T.V. „360°“ ni l-a prezentat intr-un reportaj pe un tehnician- centenar în mijlocul numeroșilor săi invitați — rude și colaterali — reuniți să omagieze memorabila aniversare. îndatoritor ca întotdeauna și dorin- du-ne din inimă să extragem foloase arta de tatorulpus întrebări și, firesc, a primit răspunsuri adecvate momentului. Am aflat astfel că pentru a rămîne candidați la longevitate trebuie neapărat să ducem o „viață ordonată". Explicit : somr. și hrană la ore fixe, nici un fel de excese, plimbări, eventual bri- colaj sau un alt hobby întâmplarea a făcut ca în ajunul acelei emisiuni, la u- zinele „Independența" din Sibiu să mi se vorbească despre cinci dintre oamenii „mecanicului șef" — un inginer, trei tehnicieni și un electrician :

Lazăr Geza, Matei Mayer, Alexandru Haro, loan Faloba și Roman Deheleanu. Mi s-a relatat cum aceștia, fără să-i oblige cineva, s-au angajat să termine singuri o lucrare ultra- urgentă într-un timp record. Trebuia executată comutația secundară și verificarea întregului sistem de protecție a unor celule transformatoare la secția „utilaj-metalurgic", nou construită.Inginerul Lazăr are mașină proprietate personală. Dimineața și seara făcea pe taxime- tristul : ii lua cu noap- tea-n cap pe fiecare de acasă și ii readucea tot noaptea dar după ore in șir de muncă încordată. Peste zi, îmbrăca halatul și lucra cot la cot cu cei pe care-i conducea. Noua secție se află undeva în afara vechii incinte a „Independenței". A fost necesar — și nu o singură dată — ca „taxi“-ul să transporte și diverse piese. N-a ezitat. S-a mers pînă acolo îneît a fost adus de acasă și

aspiratorul de praf — aveau nevoie de el pentru curățatul cuve- lor. în fiecare zi, inclusiv duminicile, s-a muncit 12—14 ore. Repet : fără să-i oblige cineva și fără ca ei să ceară vreo recompensă. De unde nu rezultă că n-au primit. Au terminat lucrarea în timpul pe care și-l seseră.Am discutat dintre membrii echipe. I-am t________ce fel de viață duc. întâmplarea, din nou întâmplarea, a făcut ca răspunsul să fie „viață obișnuită, ordonată". Asta a fost sîmbătă. Duminică, după ce am văzut amintitul reporta; al emisiunii „360°“, m-arr convins că în- tr-adevăi trebuie să trăim ordonat. E bine așa. chiar foarte bine : „viață ordonată". E- xemplul sibienilor ră- mine. însă. Și nu numai al lor. Sigur — viață ordonată.Dar... ordonată in raport cu ce 7

propu-cu doi: acelei întrebat

Mircea BUIMEA

Mita fără... mituire
...MI l-a descris cineva pe „eroul" însemnărilor de față : un tip care, ori de cite ori are prilejul, se laudă cu „corectitudinea" sa. Ei, și ce-i râu in asta ? — veți zice. N-ar fi nici un rău dacă această corectitudine ar fi una integrală, firească, asemănătoare cu cea a majorității oamenilor, și nu una... specială, perfidă.— Pe mine, domnule, n-ai să mă prinzi niciodată... Nu fac nimic care să încalce, pe față, legea, dispozițiile, regulamentele. Eu nu m-aș încurca cu nimic, fără să am măcar un răspuns, o explicație, fie și mincinoasă, dar 

s-o am, nu să stau cu degetul în gură. Nu sini omul care moare de dragul legii, totuși, orice fac. orice dreg, mă străduiesc să ră- mîn Ia suprafață, intre hotarele acesteia...Greu de Înțeles, de descifrat un asemenea personaj. Iată de ce am socotit interesant

să-l fișăm. Nu moare el de dragul legii — cum singur o declară — și nici n-o încalcă, cel puțin aparent — cum tot singur o recunoaște. I-am cerut interlocutorului să-mi furnizeze și alte „detalii". Atunci, ca totul să fie limpede, s-a a- pelat la un fapt concludent. Iată-1 pe scurt :Avînd de obținut nu știu ce aprobare pentru o modificare de construcție, a refuzat, de la bun inceput să meargă pe căile obișnuite. Pentru orice cetățean, „calea obișnuită" înseamnă depunerea cererii și restul. In mentalitatea dumnealui insă înseamnă... a „Împinge lucrurile". Dar... legal ! Adică ? Unu : a aflat cu cine e prieten la toartă funcționarul care urma să-i facă referat în vederea aprobării cererii ; doi : a făcut ce-a făcut și s-a. împrietenit mai întîi cu... prietenii funcționarului, după care a ajuns să

fie prieten șl cu funcționarul in cauză. Trei: la început nu i-a cerut nimic, doar a acceptat să joace împreună cărți și, cul- mea, omul pierdea întotdeauna, avea un „ghinion" nemaipomenit. Asta pînă în- tr-o zi în care a considerat că avusese destul „ghinion" și, brusc, i-a cerut... un mic serviciu (referatul pozitiv). Să adaug că stratagema a reușit, că ambii factori ai istorisirii s-au simțit pe deplin satlsfăcuți, că nimeni, după opinia celor în cauză, n-a a- vut de suferit 7Jalnicii combatanți din episodul înfățișat— cît și cei care or mai fi semănînd cu ei— pierduseră din vedere un simplu „amănunt" : această mită fără... mituire era și este- asemănătoare bumerangului. Întocmai ca un drum ocolit și mlăștinos preferat șoselei drepte, trainice.»
Mihai STOIAN
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Tehnicienii Ovidiu Sassu și Vqsile Borsa, de la Institutul de cercetări pentru materialele de construcții din București, efectuează determinări de analiză granulometrică la pulberi de ciment și materii prime pentru ciment, necesare elaborării unor noi sortimente din acest prețios material de construcții Foto : M. Cioc
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Azi, ARE CUVINTUL

ȘTIINȚIFICE
oferite producției
CARE ESTE DESTINUL VALORIFICĂRII LOR?

,.Obiectivele planului pe 1973 pun sarcini de 
mare răspundere în fața cercetării științifice - sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie anul trecut. Cercetarea pe anul 1973 
trebuie să contribuie la rezolvarea problemelor majore, 
cu caracter prioritar, ale dezvoltării economico-sociale 
a țării". Reflectînd aceste sarcini deosebit de însem
nate, în planul pe anul curent s-a prevăzut că se vor 
efectua, în domeniile care prezintă importanță deose
bită, un număr de 216 teme de cercetare științifică și 
se vor valorifica rezultatele a 130 de cercetări științifice 
încheiate.

In legătură cu conținutul celor 130 de soluții ela
borate de-cercetarea științifică, cu valoarea lor pentru 
producție, cu stadiul de pregătire a condițiilor nece
sare fructificării acestora în practică, „Scînteia" își 
propune să inițieze o amplă dezbatere cu factori de 
răspundere atît din cercetare, cît și producție.

Inginerul Teodor Ocneort, de la Institutul de studii și proiectări pentru gospodărirea apelor din București, este unul dintre specialiștii preocupați de epurarea apelor și repunerea în circulație atît a acestora, cît și a diverselor deșeuri decantate pe această cale. în fotografie : se e- fectuează experimentarea unei metode biologice de certă eficacitate (utilizare,a nămolurilo^cjțtive în micromodele cu alimentare continuă)

noutăților
9

© ÎN DOSARE, SOLUȚII DE MULTE ZECI DE MILIOANE • DE LA OȚELURI SPE
CIALE LA COLORANȚI Șl DE LA CIMENTURI RAPIDE LA CARGOURI • PARTI 

CIPAREA ÎNVĂȚĂMÎNTULUICare sînt cele 130 de cercetări științifice încheiate și care trebuie valorificate în acest an ? în ce constă importanța aplicării acestor soluții pentru economia națională ? La aceste întrebări ne răspunde dr. ing. CONSTANTIN POPESCU, șeful sectorului plan din cadrul Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie. ,— Este vorba, ne-a spus interlocutorul, de valorificarea unor materii prime indigene nemetalifere, pe baza utilizării acestora la fabricarea unor materiale de umplere și acoperire, folosite în industria hirtiei, cauciucului și a maselor plastice, care va duce la o reducere a efortului valutar cu un milion lei valută ; darea în exploatare a u- nor zăcăminte de țiței și gaze, puse în evidență prin foraje de mare a- dîncime, precum și îmbunătățirea factorului de extracție la zăcămintele existente, ceea ce va genera un spor de producție' de circa 35 milioane lei ; lărgirea bazei de mț- terii prime pentru fabricarea cocsului, prin utilizarea cărbunilor indigeni slab cocsificabili și creșterea ponderii acestora in încărcătură, pină la aproximativ 30 la sută ; fabricarea țevilor din oțeluri inoxidabile necesare industriei chimice și energetice, care va duce la reducerea efortului valutar cu circa 6 milioane lei ; asimilarea in fabricație a noi tipuri de sape de foraj cu performanțe îmbunătățite, ceea ce va oferi posibilitatea, realizării unui aport valutar, prin export de sape, în valoare de 8 milioane lei valută introducerea în fabricație a noi tipuri de cilindri de laminor turnați din oțel, necesari industriei siderurgice, dimi- nuîndu-se importul cu 2 milioane lei valută ; fabricarea unor echipamente tipizate pentru acționări reversibile cu motoare de curent continuu, care va duce la un spor de producție de 10 milioane lei și la reducerea importului cu 1,5 milioane lei valută ; obținerea unor coloranți pentru vopsirea fibrelor poliestcrice, ceea ce înseamnă un spor de producție de 3 milioane lei/an și eliminarea unui import de 0,6 milioane lei valută/an ; fabricarea unor cimenturi cu întărire rapidă, cu rezistențe mecanice superioare, care va permite micșorarea cheltuielilor de producție la prefabricarea betoanelor cu 2 milioane lei pe an și scurtarea termenelor de execuție a construcțiilor industriale ; producerea țesăturilor tehnice din fibre și fire chimice 100 la sută, aceasta asigurînd înregistrarea unor economii suplimentare de circa 2 milioane lei și a unui aport valutar de 10 milioane lei valută. Prin aplicarea cercetărilor amintite se vor putea obține în anul 1973 importante efecte

economice materializate în sporirea producției cu circa 60 milioane lei și în economii valutare care însumează peste 30 milioane lei valută. Referitor la planurile de valorificare a cercetărilor din ramurile departamentale, ne-am notat că pentru acest an sint prevăzute sarcini de aplicare în producție a rezultatelor unor cercetări, ca de pildă : fabricarea a circa 30 mii tone flurom, în cea mai mare parte din deșeuri tehnologice, ceea ce va ■ duce la reducerea . consumului de cocs de turnătorie la tona de fontă cu 15—20 la sută, la creșterea productivității cubilourilor cu 10 Ia sută, precum și la îmbunătățirea substanțială a calității pieselor turnate din fontă ; asimilarea cargoului de mărfuri și a carbonierului de către Șantierul naval din Ga-

a competenței specialiștilor de Ia Institutul de cercetări și proiectări navale din Galați ; introducerea în fabricație la I.P.R.S.-Băneasa a u- nor componente electronice de tip tranzistoare cu siliciu, tiristoare, circuite integrate ș.a., cu un aport valutar de peste 2 milioane lei valută ; obținerea fibrelor poliesteri- ce, cu contracție mărită, care va asigura eliminarea unui import de 1,5 milioane lei valută/anual.Fructificarea unor cercetări valoroase, care se vor aplica in anul 1973, a unor soluții deosebite rezultate din activitatea de cercetare din învățămintul superior — iată alte preocupări majore ale specialiștilor noștri in cel de-al treilea an al cincinalului. în acest an, mai mult decit in anii anteriori, cerce-

tarea din învățămint este antrenată in valorificarea unor soluții de mare eficiență economică. Dintre acestea menționăm cercetarea a- plicată la uzina „Electroaparataj" din București privind fabricarea contactelor electrice sinterizate din argint-oxid de cadmiu, cu proprietăți electrice, termice și de rezistență la uzură ridicate, care va permite evitarea unui import în valoare de peste 20 milioane lei valută, la nivelul anului 1973. A- ceastă realizare reprezintă rodul unei bune colaborări intre colectivul de cercetători de la Centru] de cercetări pentru metalurgia pulberilor din cadrul Institutului politehnic din Cluj și colectivul secției de contacte din uzina bucureșteană.După cum se poate vedea, TEMELE FINALIZATE, CUPRINSE ÎN PLANUL PE ANUL CURENT, CARE VOR FI VALORIFICATE ÎN PRACTICA, VIZEAZĂ DOMENII FUNDAMENTALE ALE ACTIVITĂȚII PRODUCTIVE.PRIN APLICAREA ACESTORA SE ASIGURA ATRAGEREA DE NOI RESURSE ÎN CIRCUITUL ECONOMIC, CREAREA DE PRODUSE NOI ÎN CONSTRUCȚIA DE MAȘINI, INDUSTRIA CHIMICA, A MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII ȘI ÎN ALTE RAMURI, ELABORAREA OE TEHNOLOGII PERFECȚIONATE - DIRECȚII MAJORE, PRECIZATE LA PLENARA C.C. AL P.C.R. DIN NOIEMBRIE 1972.

• CALITATEA SOLUȚIILOR - CEL MAI CONVINGĂTOR ARGUMENT ® APE
LAȚI LA AJUTORUL ȘTIINȚEI ÎN CEASUL AL 11-LEA ? © SE IMPUN FORME 

MAI DIRECTE DE COLABORARE CU UZINELEAm prezentat, desigur, toarta succint, citeva din soluțiile care urmează a fi aplicate în producție, precum și unele date privind eficacitatea lor. în continuare, în contextul investigațiilor noastre, am urmărit . răspunsul la două întrebări : Cum acționează institutele de cercetări pentru promovarea largă în producție a acestor noutăți tehnice și tehnologice ? Ce trebuie perfecționat în relațiile acestora cu întreprinderile productive, in vederea accelerării ritmului de aplicare în practică a soluțiilor încheiate, în condiții de eficiență economică superioară 7 eforturilor institutelor consacrate promovării a soluțiilor elaborate, 'de calita- lor tehnic, TIBERIU tehnic al și proiec-
— Rodnicia de cercetări, în producție depinde, în primul rînd, tea acestora, de nivelul ne-a relatat dr. ing. VASILESCU, director Institutului de cercetări . .țări pentru mașini-unelte și agregate din București. La ora actuală, se află în etapa pregătirii fabricației elementele hidraulice pentru mașini-unelte (la uzina „Balanța" din Sibiu), mașina de rectificat R.P.O.-200 și dispozitivul de copiat hidraulic BHC-500 (la uzina „Unirea" din Cluj), strungul paralel cu comandă numerică SP 530 NC (la Uzina de strunguri din Arad). De asemenea, în acest trimestru vor intra in producția de serie, la uzina „înfrățirea" din Oradea, mașinile de găurit. GM 40 și GCO 40 R, studiate și proiectate în atelierele institutului. Și exemplele pot continua. Dacă uzinele manifestă stăruință pentru valorificarea rapidă a temelor de cercetare, aceasta are la bază înțelegerea faptului că prin înnoire rapidă a producției, prin introducerea de noi procedee și tehnologii moderne se creează premise sigure ca sarcinile de plan Ia nivelul maximal să fie îndeplinite cu succes. Cînd soluția încheiată este de bună calitate, generează efecte certe în producție, nu mai este nevoie să insistăm prea mult pentru aplicarea acesteia în practică. Să

dăm un exemplu. In anul trecut, cu greu am reușit să determinăm Fabrica de mașini-unelte și agregate din Capitală pentru a înlocui unele elemente la mașina RFC 200, aflată în fabricația curentă. Dar, prin depistarea unor posibilități de perfecționare a acestei mașini, sesizate și de specialiștii uzinei, s-a ușurat mult valorificarea rapidă a cercetării întreprinse de derea ridicării nivelului acesteia.— Citeodată, uzinele la cercetare atunci cind cuțitul le-a ajuns la os, cum se spune. Și atunci sint scoase din sertare și a- plicate urgent o serie de soluții existente. Institutul deține „în stoc" astfel de cercetări ce nu și-au găsit încă aplicarea ?— Din păcate, da. într-o asemenea situație se află fabricarea dispozitivelor de copiat electrice, a e- lementelor de ungere hidraulică și a panourilor hidraulice, a regulatoarelor de debit și a unor relee de presiune, a căror cercetare s-a încheiat anul trecut . sau chiar în 1971 și, totuși, valorificarea acestora a fost aminată. Alte rezolvări tehnice noi, de mare eficiență economică, se aplică prea lent. Este cazul, între altele, al placării ghidajelor la mașinile-unelte. Cu toate insistențele noastre, atit timp cît două mari uzine — „23 August" și F.M.U.A.B. — nu găsesc un numitor comun în privința unor prețuri, a- plicarca placării ghidajelor se tărăgănează, cu consecințe negative pentru producția acestor unități. Dimpotrivă, atunci cînd beneficiarii cercetărilor înțeleg eforturile noastre, conlucrează strîns cu institutul, rezultatele sînt bune. Este cazul specialiștilor uzinei „Unirea" din Cluj, care sînt receptivi la noutățile tehnice și tehnologice, întrețin o colaborare strinsă cu noi, de natură să adîncească cercetările in vederea diversificării și înnoirii producției întreprinderii.— Nu numai calitatea soluțiilor elaborate este decisivă în relațiile dintre cercetare și producție — o- pina. ing. ION COTEA,, director adjunct științific al Institutului de

cercetări pentru materiale de construcții din Capitală. O mare importanță are și colaborarea statornicită între institute și uzine. De ce ? întrucît o temă nu poate fi considerată ca aplicată decit atunci cînd a dat rezultatele prevăzute in producție. Institutul nostru tocmai pe această colaborare pune centul.— Puteți exemplifica 7— Desigur. Pentru acest an, in urma studiilor efectuate de cercetătorii institutului, este prevăzută modificarea liniilor tehnologice de fabricare a cimentului prin procedeul Humboldt, ceea ce va duce Ia sporirea cu 20 la sută a capacității acestora. într-un început, modificările respective se efectuează la Combinatul de materiale de construcții din Tg. Jiu, urmînd ca a- cestea să fie generalizate la fabricile de ciment din întreaga țară. Aplicarea acestor soluții nu se poate concepe fără o strinsă colaborare cu specialiștii fabricilor respective. Din împletirea experienței acestora, ca cei mai buni cunoscători ai instalațiilor, cu aceea a cercetătorilor, ca deținători ai noilor soluții, se prefigurează obținerea^ unor rezultate bune in practică. Consider că printr-o strinsă colaborare cu producția se poate mult scurta timpul ce trece de la încheierea fazelor de laborator și pilot la aplicarea cercetări» finalizate pe scară industrială. Bunăoară, fabricarea în țara noastră, pentru prima dată, a fibrelor de sticlă continue, necesare armării polimerilor, va genera o economie valutară de 8 milioane lei. Fiind vorba de o capacitate nouă de producție, în curs de construcție, pentru debutul în bune condiții a fabricației fibrelor de sticlă, am pregătit in institut nu numai soluția, dar și instalația pilot necesară, precum și cadrele tehnice care vor lucra efectiv la obiectivul respectiv. Astfel, am reușit să eliminăm perioadele „moarte" dintre fazele de laborator și pilot, dintre pilot 'și fabricație, accelerînd ritmul de aplicare a cercetării efectuate în institut.Coordonarea cercetării implică
Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie despre măsurile

adoptate pentru evitarea 

de laDupă cum e cunoscut, în coordonarea activității de cercetare rolul principal revine C.N.Ș.T. Aceasta însă nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune intervenția factorului coordonator a cercetării în urmărirea modului in care iși găsesc aplicarea, soluțiile elaborate, în legătură cu această problemă, ing. PANAIT TEOREANU, șeful sectorului valorificare din C.N.Ș.T., ne-a spus :— Din capul locului se împun evitate unele neajunsuri pină acum în domeniul in producție a soluțiilor de cercetarea științifică, din. controalele efectuate terul Finanțelor, împreună C.N.Ș.T., a reieșit că trebuie prevenite unele. întîrzieri în asimilarea noilor cercetări, aplicarea necorespunzătoare ori Incompletă a acestora. Cazuri concrete 7 Din cele 40 de prototipuri de aparate electronice, realizate in cadrul Institutului de cercetări electronice, intre anii 1968—1972, au fost introduse in fabricație numai 7 ; iar în unitățile Ministerului Industriei Ușoare, prin tergiversarea fructificării rezultatelor a 5 teme, s-au înregistrat efecte economice mai mici

semnalate aplicării elaborateBunăoară, de Minis-cu

unor neajunsuri și netezirea drumului 
institut la fabricăfață deApoi, este vorba de intîrzierea în omologarea unor noi produse și tehnologii, care pot duce la compromiterea valorificării productive a unor soluții, din cauza „uzurii morale" a acestora — cum s-a în- timplat cu voltmețrul numeric cu 4 cifre, realizat in cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte și Electrotehnicii.în paralel cu lichidarea unor a- semenea deficiențe, încă de la începutul acestui an s-au aplicat măsuri privind corelarea mai bună a sarcinilor de valorificare cu cele de producție, aprovizionare, investiții și proiectare. Prezentăm dintre aceste intervenții :

o Elaborarea din vreme cumentației de dezvoltare a materiale a cercetării, construcția de stații pilot și semiindustriale, a- sigurarea atelierelor de prototipuri. Au fost prevăzute fonduri sporite, față de cele din anii trecuți,. pentru dotarea unităților de cercetare cu aparatură .din țară și din import', necesară atît efectuării cercetărilor înscrise in plan, cît și definitivării celor care vor fi aplicate în producție.• îmbunătățirea activității de

coordonare a cercetării științifice pe ramuri și domenii, precum și intensificarea de către ministere, centrale și unitățile de producție și de cercetare a urmăririi și controlului îndeplinirii sarcinilor de valorificare in practică a soluțiilor încheiate. Potrivit răspunderilor ce le revin, beneficiarii întreprind acțiuni în scopul asigurării condițiilor de aplicare rapidă a rezultatelor obținute, încă din timpul desfășurării activității de cercetare, prin organizarea fluxurilor tehnologice, aprovizionarea tehnico-ma- terială judicioasă și pregătirea personalului care urmează să fructifice in producție soluțiile noi.• Ținind seama de faptul că a- nul 1973 este un an de vîrf, de maximă contribuție a cercetării științifice proprii la soluționarea unor probleme majore ale economiei noastre, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie va urmări îndeaproape modul de aplicare a temelor înscrise în planul de stat și va lua — împreună cu ministerele de resort — măsurile necesare impulsionării procesului de valorificare, în așa fel incit producția să beneficieze mai repede și in întregime de roadele soluțiilor elaborate de cercetarea științifică.

în finalul anchetei noastre, dr. ing. FLORIN TAnASESCU — directorul Institutului de cercetare și proiectare pentru industria electrotehnică din Capitală — a ținut să formuleze citeva sugestii pentru producție, în scopul evidențierii posibilităților încă insuficient fructificate de sporire a contribuției acesteia la reușita valorificării unor soluții finalizate, prevăzute in planul de stat. Acestea se referă atît la unitățile producătoare, la cele beneficiare, cît și la forurile lor de resort — grupuri industriale, centrale și departamente, ministere.
© Mai buna corelare în procesul promovării noilor soluții tehnico-științifice, a diverselor planuri interne uzinale : de produse noi, asimilări și valorificări, de investiții, aprovizionare și import, de export ș.a. Datorită unor astfel de necorelări — așa cum arată experiența asimilării unor tipuri noi de mașini electrice (normale și speciale), precum și a introducerii în fabricație a unor tipuri ameliorate de aparate de comutație (cele pentru tensiuni medii) — continuă să persiste deficiențe în procesul de aplicare a soluțiilor pentru realizarea unor noi produse și tehnologii specifice. Neajunsuri care produc per- turbații în lanț, cu atît mai mult cu cît soluția se află in faza in care reușita ei depinde de modul în care sînt asigurate condițiile de valorificare, pină la detaliu tehnic și tehnologic.
© Asigurarea condițiilor de a- siiîiilere din timp ~ nu in m°~ ment, cintl soluția a ajuns în întreprindere. în cazul sarcinii de a realiza cercetarea privind obținerea unor cabluri antipara- zitare auto, am inițiat noi, institutul, uh asemenea control in devans asupra condițiilor de asimilare din fabrică. Constă-

tind că în unitatea de producție beneficiară lipseau unele aparate strict indispensabile experimentărilor preliminare introducerii în fabricația de mare serie, cercetătorii au proiectat și realizat ei, din timp și peste plan (peste obligațiile inițiale din contract) aceste aparaturi;
® Sprijinirea de către uzinele 

de profil 3 unitâtilor de cercetare, in vederea definitivării sub aspect tehnologic a soluțiilor noi. Astfel, sectoarele de mațri- țerie și sculărie ale marilor uzine ar putea afecta un număr mai mare de ore pentru realizarea prototipurilor industriale ale noilor rezolvări. Cu atît mai mult, in cazul acelor soluții se aplice în propriile sectoare bricație. Implicit, se creează condiții și pentru pregătirea specialiștilor din industrie necesari preluării și aplicării respectivelor soluții. Fiind chemați să realizăm, împreună cu „Electroputere" din Craiova, asimilarea grabnică a unui scurt-circuitor, de pildă, noi am soluționat rapid aceste probleme, ceea ce a permis o considerabilă scurtare a termenului de asimilare industrială a produsului amintit. '
© Aprovizionarea tehnico-ma- 

terială prioritară a cercetării,3Stfel incit aceasta să poată realiza noutățile preconizate și să le introducă rapid in producție. Deși majoritatea ministerelor și departamentelor au luat decizii clare în acest sens, totuși, deficiențe determinate de întîrzierile in aprovizionareaxtehnico-materială continuă să persiste. O atenție mai mare trebuie acordată, în acest sens, asigurării din timp, pentru realizarea prototipurilor industriale, a acelor materii prime și materiale care nu

pot fi procurate de pe piața internă și cara necesită încă unele importuri.
• Solicitarea din timp a solu

țiilor parțiale comP°nente indispensabile în cazul unor aparate și instalații, a unor tehnologii mai complexe, ce urmează a fi adaptate la nivel industrial. In cazul echipamentelor electrotehnice, de mare interes ar fi acele materii prime și materiale a căror soluție de producere o pot da alte institute de cercetări — între care, hîrtia de uz e- lectrotehnic (domeniul celulozei și hirtiei), uleiurile de transformator (domeniul petrolului și petrochimia), diferitele' rășini (domeniul chimiei) ș.a.
© Tratament nevitreg licențe

lor interne Proven^e d*n rețeaua de cercetare proprie. în cazul asimilării unor licențe străine, fabricile repartizează cele mai bune cadre, cei mai avizați specialiști. Nu același lucru se întîmplă cu cele autohtone, deși, multe dintre acestea, noutăți fiind, > necesită o asistență de specialitate mai înaltă. Mai mult, întreprinderile beneficiare ar trebui să aibă un cuvînt mai greu de spus în cazul brevetării unor elemente de noutate din soluțiile proprii pe care le aplică.
• Mai multă atenție soluțiilor

de perspectivă. Fiindcă-în mod normai, pentru a se asigura continuitatea în procesul d_ .....'... / dl . „ Ă------ _mei de produse și tehnologii, se avute în vedere, de viitor — atit rii lor ca atare de cialitate, cît și sub țiilor de asimilare.
de înnoire și diversificare a ga- ! cuvin din timp, și soluțiile sub aspectul elaboră- către cercetarea de spe- cel al asigurării condi- »Anchetă realizată de

Teodor CAZACU, Elena MANTU, Dan CONSTANTIN
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Semnarea unor protocoalePreședintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceausescu,

a primit scrisorile de acreditare a 
ambasadorului Republicii Populare Congo

ROMANO-

Luind cuvîntul în cadrul solemnității prezentării scrisorilor de acreditare, ambasadorul congolez Eugene Germain Mankou a transmis președintelui Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un cordial salut din partea președintelui Republicii Populare Congo, Marien N’Gouabi, precum și urări de noi succese pentru poporul român.„Țara mea — a spus ambasadorul congolez — care urmărește cu deosebită atenție eforturile poporului român, angajat cu hotărîre în construirea unei societăți socialiste avind drept scop să asigure bunăstarea fiecăruia și a tuturor, cunoaște, la rîndul său, greutățile inerente acestei opțiuni. Astfel, înce- pind de la 15 august 1963 am simțit nevoia să purtăm un dialog cu țările de aceeași ideologie, refuzind să facem același lucru cu puterile pentru care cooperarea înseamnă menținerea' țărilor nedezvoltate în starea de debitori permanenți".„Congo — a spus în continuare vorbitorul — are nevoie de înțelegerea și asistența țărilor care l-au precedat pe calea, atît de salutară pentru popor, a socialismului. In același timp,, dorința noastră de a coopera nu are egal decît în hotă- rirea noastră nestrămutată de a face din Congo o țară liberă, suverană. Există o politică congoleză, și . ea este gindită ia Brazzaville. Această preocupare pentru libertatea și înflorirea omului congolez în bunăstare, face ca țara mea să aibă nevoie de un climat internațional de pace, favorabil unei mai bune cooperări intre popoare.Speranțe de pace se conturează în Extremul Orient. însă, in Africa și Orientul Apropiat, persistă focarele de tulburări. în Guineea-Bissau, Capul Verde, Cabinda, Angola, Namibia, Mozambic, Africa de Sud, pentru a nu cita decît aceste exemple, minorități mențin sub jugul colonial, cu ajutorul unor puteri zise’mari, milioane de ființe umane, care nu aspiră decît la libertate și demnitate. Țara mea nu poate ră- mine indiferentă in fața unei asemenea infamii. Ea va oferi, în continuare, ajutorul său acestor frați care, mai devreme sau mai tîrziu, iși vor ocupa locul în Organizația Unității Africane. De aceea, apreciem la justa lor valoare solidaritatea manifestată în mod concret de România față de aceste popoare o- primate și sprijinul acordat de ea mișcărilor lor de eliberare. Grupurile de presiune, care ajută Portugalia și Africa de Sud să persevereze în politica lor retrogradă, uită fără îndoială că accentuează, cu fiecare zi mai mult, prin aceste practici, decalajul dintre țările bogate și țările nedezvoltate. Pentru noi, țară ned&voltată, pacea internațională și progresul omenirii sînt expresii lip- sitczde conținut atît-timp cit nu sîn.t legate de libertatea și demnitatea omului* *'.

București, și alți membri ai corpului diplomatic.Prof. univ. Călin Popovici și Marian Zamiara, prim-secretar al Ambasadei R.P. Polone la București, au subliniat, în alocuțiunile rostite cu acest prilej, faptul că expoziția, precum și toate manifestările organizate în România cu prilejul sărbătoririi a cinci veacuri de Ga nașterea, lui Copernic se înscriu în contextul tradiționalelor relații de prietenie dintre țările și popoarele noastre.în continuare, a avut loc un simpozion în cadrul căruia au fost relevate aspecte din creația științifică a lui Copernic. Au fost prezentate apoi mai multe filme documentare, producții ale studiourilor poloneze.
★Concertul susținut marți seara de orchestra simfonică a Filarmonicii de stat din Sibiu s-a bucurat de prezența talentatului violonist francez Augustin Dumay, care a interpretat Poemul pentru vioară și orchestră de Chausson și Romanța în sol major de Beethoven. Programul a mai cuprins Uvertura în stil clasic de Alexandru Velehorschi și poemul „Till Eulenspiegel" de Richard Strauss. A dirijat tînărul șef de orchestră Erwin Aczel. (Agerpres)

14 oscila între minus 2 grade la Joseni 
și plus 8 grade la Calafat.

Timpul probabil pentru 22, 23 și 24 
februarie, în țară : Cerul va fi tempo
rar noros. Se vor semnala precipitații 
slabe locale, mal ales sub formă.. de 
ninsoare la începutul intervalului. Vînt 
potrivit. Nopțile vor rămîne reci, în
deosebi în jumătatea de nord a țării, 
unde temperaturile minime vor coborî, 
pe alocuri, sub minus 10 grade. In rest, 
minimele vor oscila între minus 4 și 
plus 3 grade. Maximele vor fi cuprinse 
între 1 șl 11 grade. Local mai ridicate. 
Ceață locală. In București : Cerul va fi 
temporar noros, favorabil precipitații
lor slabe. Vînt potrivit. Temperatura 
ușor variabilă. ..

menea, pe traseele Cluj-Borșa și Cluj-Băile Cojocna s-a suplimentat numărul de autobuze. Incepînd de la 20 februarie, funcționează curse rapide pe traseele mai lungi, ca de exemplu Cluj - Dej - Bistrița - Vatra Dornei și retur și Cluj-Teraș- Mediaș și retur. în prezent, numărul curselor de I.T.A. pe traseele Cluj au ajuns la 737, 200 mai multe față de ani, iar numărul 

fer de jucători de jos în sus, chiar cu dezlegare, pînă la terminarea campionatului. Aceasta din cauza încălcării regulamentelor în vigoare în cazurile jucătorilor D. Georgescu (Progresul București) și Mărculescu (C.F.R. Pașcani), fotbaliști racolați de C.S.M. Reșița și, respectiv, de Farul. De asemenea, jucătorii sus-men- ționați au fost suspendați pînă la încheierea campionatului în curs de desfășurare.Biroul a hotărît să supună plenarei comitetului F.R.F. din luna martie proiectul noului regulament de transferări și proiectul regulamentului disciplinar.
unei reuniuni la care au participat numeroși simpatizanți locali. Președinte al consiliului clubului a fost desemnat tov. Gheorghe Urich, membru în biroul Federației române de fotbal.După cum sîntem informați, un alt club special profilat pentru fotbal va lua ființă în viitorul foarte apropiat Ia Constanța.
vera și Rosato, accidentați, nu vor putea fi utilizați în acest joc, programat la 25 februarie.REPREZENTATIVA AUSTRIEI a susținut un meci de verificare la Split cu formația locală Hajduk. Oaspeții au terminat învingători cu scorul de 1—0 (1—0) prin golul marcat in minutul 14 de Gallos. Partida a fost urmărită de circa 10 000 de spectatori.

în- continuare vorbitorul a arătat : „Popoarele român și congolez au în comun multe puncte care merită a fi studiate pe deplin. O mai. bună cunoaștere a omului va întări și mai mult legăturile prietenești existente’ între popoarele noastre.Permiteți-mi să vă asigur. Excelență, că în calitatea mea de ambasador al Republicii Populare Congo nu voi precupeți nici un efort pentru a întări cooperarea dintre țările noastre".Luînd cuvîntul, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a mulțumit pențru urările ce i-au fost adresate de către pr ședințele Republicii Populare Congo, căruia i-a transmis, la rîndul său, un cordial salut prietenesc și urări de sănătate și fericire. De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat poporului congolez prieten urarea de a obține noi succese pe calea dezvoltării sale economice și sociale.„Așa după cum ați remarcat — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — întregul nostru popor se află anga
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HOCHEI PE GHEAȚĂ: Ieri, la Budapesta

ROMÂNIA - UNGARIA 4-2La „Kisstadion" din Budapesta s-a desfășurat întilnirea internațională amicală de hochei pe gheață dintre selecționatele României' și Ungariei. Hocheiștii români au terminat în
TENIS.- Turneele pe terenuri acoperiteSALISBURY. — Au început campionatele internaționale de tenis „indoor" de la Salisbury (Maryland). Iată primele rezultate : Jimmy Connors (S.U.A.) — Edison Mandarino (Brazilia) 6—3, 6—0 ; Alex Mayor (S.U.A.) — Milan Holecek (Cehoslovacia) 3—6, 6—1, 6—4 ; Clark Graeb- ner (S.U.A.) — Patricio Cornejo (Chile) 6—3, 6—3 ; Brian Gottfried (S.U.A.) — Ian Fletcher (Australia) 6—3, 6—2. Jucătorul român Ilie Năs- tase intră direct în turul doi, ur- mind să-1 întilnească pe americanul Patrick Dupre.TORONTO. — Turneul „indoor" de tenis de la Toronto a fost dominat de jucătorii australieni, care și-au disputat cele două finale.La simplu a ciștigat Rod Laver, învingător cu 6—3, 6—4 în partida susținută cu Roy Emerson.în finala de dublu, tinerii tenismeni John Alexander și Phil Dent au întrecut cu 3—6, 6—4, 6—4, 6—2 redutabilul cuplu Rod Laver — Roy E- merson !KOLN. — în prima zi a turneului de tenis, pe teren acoperit, care se desfășoară la Koln (R.F. a Germaniei), jucătorul Haroon Rahim (Pakistan) a furnizat o surpriză, învin- 

jat cu toate forțele sale intr-un vast program de făurire a unei societăți noi, socialiste, care să-i asigure o viață îmbelșugată și fericită. Potrivit hotărî'rilor adoptate de Conferința Națională a partidului din anul trecut, oamenii muncii din România desfășoară o susținută activitate pentru realizarea planului cincinal înainte de termen, pentru a grăbi mersul înainte al țării pe calea progresului și bunăstării. Acțio- nînd cu fermitate pentru realizarea unei asemenea ample și complexe opere; poporul român este profund interesat in asigurarea unui climat de pace și colaborare în lume, în promovarea largă între state a unor relații de tip nou, întemeiate pe principiile egalității, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc, ale nerecurgerii la forță și la amenințarea cu folosirea forței.între poporul român și poporul congolez, între Republica Socialistă România și Republica Populară Congo s-au statornicit relații de prietenie și cooperare, bazate pe stimă și respect reciproc. Vizita pe cărei am fă-' cut-o anul trecut în frumoasa dumneavoastră țară, convorbirile pe care le-am avut cu președintele Marien N’Gouabi, au dat un nou impuls colaborării româno-congoleze. în ceea ce ne privește vom depune toate eforturile pentru traducerea in viață a celor convenite, fiind convinși că aceasta servește interesului ambelor popoare, cauzei păcii și colaborării în lume".In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :„în țara noastră sînt binecunoscute și se bucură de apreciere eforturile pe care poporul congolez le face pentru consolidarea independenței sale economice și politice. De asemenea, este cunoscută și apreciată activitatea internațională a Republicii Populare Congo — consacrată asigurării păcii în lume și stabilirii unei cooperări fructuoase între națiuni.România acordă o mare atenție dezvoltării relațiilor sale cu tinerele state independente din Africa și de pe alte continente, sprijină lupta lor pentru dezvoltarea de sine stătătoare, împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste. Relațiile de prietenie și cooperare ale țârii noastre cu aceste state se dezvoltă continuu.Considerînd că o cerință fundamentală a păcii și progresului în zilele noastre este abolirea definitivă a colonialismului și neocolonialismului, Republica Socialistă România este solidară și acordă sprijin moral, politic și material luptei popoarelor din Angola, Mozambic, Guineea-Bissau, Namibia și din alte teritorii aflate încă - sub dominație străină, pentru obținerea independenței lor. Țara noastră condamnă cu energie politica de a- pa'rthețd și discriminare rasială dusă de i cercurile conducătoare’ din Republica Sud-Africană și Rhodesia, se ridică cu fermitate împotriva politicii imperialiste de dominație și dictat, a tuturor practicilor anacronice care încalcă brutal drepturile și libertățile fundamentale ale omului".în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :„încredințat că misiunea dumneavoastră în România va servi dezvoltării și amplificării relațiilor prietenești, de colaborare dintre țările și popoarele noastre, vă urez succes deplin în munca de înaltă răspundere ce vi s-a încredințat și vă asigur că vă veți bucura de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului român și al meu personal".După prezentarea scrisorilor, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut o convorbire cordială, prietenească cu ambasadorul congolez Eugene Germain Mankou.Lă ceremonia prezentării scrisorilor și lâ convorbire au participat Constantin Stătescu, secretarul Consiliului, de Stat, și George. Macoves- cu, ministrul afacerilor externe. Au fost, de asemenea, prezenți membri ai ambasadei Republicii Populare Congo la București.

vingători cu scorul de 4—2 (0—0, 3—2, 1—0) prin golurile înscrise de Ioniță, Gheorghe Huțanu, Tureanu și Bașa.Partida revanșă dintre cele două reprezentative se va disputa astăzi.

gindu-1 în două seturi : 6—3, 6—3, pe Tom Gorman (S.U.A.). Alte rezultate : Fred Stolle (Australia) — Prem- jit Lall (India) 6—2, 7—6 ; Ken Ro- sewall (Australia) — Pierre Barthes (Franța) 2—6, 6—2, 7—6 ; Ismail El Shafei (Republica Arabă Egipt) — Frantisek Pala (Cehoslovacia) 7—6, 7—5 ; Roscoe Tanner (S.U.A.) — Tor- ben Ulrich (Danemarca) 6—1 , 6—1 ; Jan Kodes (Cehoslovacia) — Zeliko Franulovici (Iugoslavia) 6—1, 6—3 ;Aleksandr Metreveli (U.R.S.S.) — J. B. Chanfreau (Franța) 6—2, 6—2 ;Arthur Ashe (S.U.A.) — Tom Leonard (S.U.A.) 6—2, 6—3.
A

INTENIS DE MASA ; La Hanovra au început campionatele mondiale studențești de tenis de masă. Competiția a debutat cu întrecerile concursurilor pe echipe.în primul meci susținut, formația masculină a României a intîlnit selecționata Turciei, pe care a învins-o cu 5—0. în turneul feminin, echipa României a obținht două

Marți s-a semnat, la București, Protocolul privind schimburile de sortimente de bunuri de larg consum pe acest an între Ministerul Comerțului Interior al Republicii Socialiste România și Ministerul Comerțului al U.R.S.S.Față de contractele încheiate în anul trecut, volumul schimburilor pentru 1973 prezintă o creștere cu peste 50 la sută, obiectul acestora
ROMÂNOMarți s-a încheiat la București Protocolul de colaborare bilaterală dintre Inspectoratul general de stat pentru controlul calității produselor și Comitetul pentru calitate, standardizare și metrologie din R.P. Bulgaria. Documentul prevede studii, schimburi de experiență, de specialiști, de documentație și asistență tehnică reciprocă etc. (

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Naționale, tovarășul Ștefan Voitec, a primit din partea președintelui Adunării de Stat a Republicii Populare Ungare, tovarășul Apro Antal, o telegramă de mulțumire pentru felicitările adresate cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei sale de naștere.

★Sub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste, marți după- amiază a fost deschisă, la Universitatea populară din București, expoziția documentară de fotografii din Republica Populară. Polonă „Nicolaus Copernic în Varmia și Mazuria", dedicată aniversării a 500 de ani de la nașterea eminentului om de știință. Sînt înfățișate locuri legate de viața și activitatea marelui savant.La vernisaj au participat loan Jinga, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, acad. Remus Răduleț, vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România. rectorul Universității populare București, Sanda Rangheț, secretar al Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de știință, artă și cultură, un numeros public.Au fost prezenți Jaromir Oche- duszko, ambasadorul R.P. Polone la
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vremea
Ieri In țară : Ceru?- s-a menținut aco

perit în jumătatea de nord a țării unde 
au căzut ninsori temporare care, pe 
alocuri, în Crlșana, Banat șl Moldova, 
s-au transformat în lapovlță și ploaie. 
In sudul țării, cerul mai mult senin .di
mineața, a devenit mai mult noros 
după-amiază. Vintul a suflat slab, pînă 
la potrivit. Temperatura aerului la ora

IN JUDEȚUL CLUJ

Preocupări pentru îmbunătăți rea
■>

transportului in comunCLUJ (Corespondentul „Scîn- teii", Alexandru Mureșan). Pentru îmbunătățirea transportului în comun, I.T.A. Cluj și-a . sporit simțitor numărul traseelor pentru curse auto zilnice. Astfel, una din cele mai noi curse auto face legătura între municipiul Cluj și complexul hidroenergetic de pe Șomeș. După ce au terminat de construit drumul de acces pe o distanță de 7 kilometri pînă la șoseaua județeană, cetățenii comunei beneficiază șl ei zilnic de curse de călători. Au mai luat ființă trasee noi spre satele Calma și Aluniș, cu condiții mai grele de acces pînă acum. De ase
Buza

Ieri a avut Ioc ședința biroului F.R. Fotbal cu care ocazie au fost discutate rapoartele și. propunerile cluburilor divizionare privind sancționarea unor jucători care s-au făcut vinovați de încălcarea normelor sportive, ca și de acte brutale repetate pe terenul de joc sau de sustrageri de la antrenamente. Biroul a apreciat drept insuficient de exigente rapoartele cluburilor și a convocat vineri dimineața la sediul F.R.F. pe toți conducătorii unităților divizionare spre a se analiza situația fiecărui lot.Totodată, biroul F.R.F. a sancționat cluburile „Farul" și „C.S.M. Reșița" cu interzicerea oricărui trans
la ploiești.- A luat ființă „Fotbal Club Petrolul"PLOIEȘTI (Corespondentul „Scin- teii", C. Căpraru). — F.C. Argeș are acum un prim concurent : de ieri, la. Ploiești, s-a profilat exclusiv pe fotbal un al doilea club din divizia A. Numele acestuia : „Fotbal Club Petrolul". Rezultată din separarea secției de specialitate de corpul clubului polisportiv ploieștean „Petrolul", noua unitate fotbalistică și-a ales ieri conducerea proprie, cu prilejul 

CITEVA RÎNDURIvictorii : 3—0 cu formația Suediei și 3—1 cu reprezentativa Angliei.FOTBAL. — în vederea meciului retur dintre echipele Turciei și Italiei, contînd pentru preliminariile campionatului mondial de fotbal, antrenorul Feruccio Valcareggi a selecționat 18 jucători, printre care AI- bertosi, Riva, Mazzola, Anastasi, Facchetti, Spinosi, Zoff. Milanezii Ri

SOVIETICfăcîhdu-1 diverse bunuri de larg consum din sectoarele alimentar, textile- încălțăminte și metalo-chimice.Protocolul a fost semnat de adjunc- ții de miniștri, Mauriciu Novac și V. G. Bîcikov. Au fost prezenți Nicolae Bozdog, prim-adjunct al ministrului 'comerțului interior, V. S. Tikunov, ministru consilier al Ambasadei Uniunii Sovietice la București.
BULGARProtocolul a fost semnat de șefii celor două instituții — ing. Dumitru Niculescu și ing. Alexandr Dimitrov.La semnare au fost prezenți Spas Gospodov, ambasadorul Bulgariei la București, precum și funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe. (Agerpres)

călători județului cu peste acum doi . _ traseelor a crescut cu aproape 40. în acest an, se prelimină o depășire cu trei milioane a numărului de călători față de cei transportați anul trecut.

DOUĂ CĂLĂTORII
In vietnamul de aziIn curînd se va împlini o lună de Ia intrarea în vigoare a Acordului privind încetarea focului și restabilirea păcii in Vietnam. Presa internațională continuă să publice, in legătură cu modul în care este transpus în viață acest acord, în Nord și în Sud, numeroase relatări ale corespondenților și trimișilor speciali. Despre însuflețirea și hotărirea cu eare locuitorii R.D. Vietnam au pornit la

munca de reconstrucție transmite un emoționant reportaj corespondentul agenției „FRANCE PRESSE", JEAN THO- RAVAL. Un alt corespondent al acestei agenții VERO- NIQUE DECONDU, împreună cu un ziarist american — de la „Los Angeles Times" — relatează despre viața din- tr-un sat sud-vietnamez, Binh Phu, aflat sub controlul forțelor patriotice. Iată ce scriu ziariștii amintiți <
R.J>. VIETNAM

---,---- ---------1
Hanoiul și-a reînceput existența normală, întreruptă acum 11 luni prin reluarea bombardamentelor a- mericane, viața reintrin'd pe făgașul păcii și al liniștii. Dacă nu s-ar vedea din loc în loc astupîndu-se gropile făcute de bombe sau înălțîn- du-se cîte un zid, cărămidă cu cărămidă, străinul aflat azi la Hanoi cu greu și-ar imagina că orașul a fost numai cu o lună in urmă aproape complet gol, părăsit de locuitorii săi din cauza bombardamentelor nocturne ale avioanelor B-52.. Mai există încă ruine, dar animația de pe străzi constituie un spectacol care estompează orice alt element. Piețele, care fuseseră închise pentru a se evita orice aglomerație, și-au' redeschis porțile. Puzderia de negustori cu marfa cea mai eteroclită 'și-au făcut din nou apariția. Liniștea apăsătoare ce domnea pînă nu demult asupra orașului a lăsat locul unei agitații efervescente. Hanoiul, pină mai ieri aproape pustiu la ora înserării, pulsează azi în ritmul puternic al vieții triumfătoare. Mii de oameni hoinăresc veseli prin oraș ; ghișeele teatrelor, cinematografelor și altor spectacole cu invariabile tăblițe pe care stă scris : „Nu mai avem bilete" constituie . un peisaj obișnuit, și tot atît de obișnuit pate și numărul mare de... căutători ai unui bilet în plus. Publicul' capitalei, stimulat de prețul convenabil al biletelor, gustă din plin spectacolele.Dar Hanoiul — cel, puțin tot atît de, auster pe cit e de legat de bucuriile vieții — se gindește mai ales la reconstrucție. Buldozerele curăță terenul de dărîmături. Se. citează exemplul unei uzine de mașini agricole ai cărei muncitori au montat din nou 100 de tone de aparataj în trei zile și trei nopți de muncă fără preget. Muncitorii Fabricii de baterii „Van Diern" — aflată la 10 kilometri în sudul capitalei, de trei ori bombardată — au repus în' funcțiune două linii tehnologice. în fiecare zi afli despre fabrici textile,' complexe industriale, că-și reiau activitatea. Potrivit statisticilor oficiale, filatura de mătase de la Nam Dinh, cu 230 de mașini deteriorate, a produs 80 000
------————!
VIETNAMUL DE SUD

i
Binh Phu (6 800 de locuitori), la fel ca și multe alte sate din această regiune a Deltei Mekongului, se află sub controlul Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. Este ora 23 (ora locală). Deasupra noastră trece un avion. Imediat se sting toate luminile. După scurt timp însă alarma încetează....Peste 2 000 de țărani participă la o reprezentație a Teatrului de front al F.N.E. Pînă la sfirșitul reprezentației,, numărul spectatorilor crescuse la peste 6 000, din care mulți sosiți de la mari depărtări.Pe fundalul scenei un mare steag albastru-roșu cu o stea galbenă — drapelul Frontului Național de Eliberare. Sîntem primiți cu cîntece, acompaniate de o chitară electrică. „Salutăm pe ziariștii străini" — strigă unul din organizatori. Mulțimea răspunde „Hoan Ho Hoa Binh"! „Trăiască pacea".Pentru a ajunge pe locul unde se dau reprezentațiile teatrale este suficient să te orientezi — pe șoseaua care duce din My Tho la Cai Lay —‘ după steagurile Guvernului Revoluționar Provizoriu. Un țăran ne-a spus că un post de observație al forțelor patriotice se află doar la citeva sute de metri de locul în care ne aflăm. El a fost acela care ne-a indicat drumul ce duce direct în. sătul aflat în întregime sub controlul forțelor patriotice.Un om se oferă să ne conducă cu barca sa. Mergem pe cursul apei, ale cărei maluri sînt împodobite cu steaguri, de toate mărimile, ale pa- trioților. Cînd acostăm sîntem întîm- pinați de militari ai Guvernului Revoluționar Provizoriu. Cu cît înaintăm pe digurile puțin înalte, cu atit mai numeros devine alaiul care ne însoțește. în fată merg copii cu steaguri roșii, ne conduc familii întregi. Pretutindeni, pe case, flutură steagurile forțelor patriotice. Locuitorii ne oferă ceai și frutfte.în timpul mesei de prînz, responsabilul cu munca politică din sat ne spune : „Sîntem gata să uităm trecutul. Cei ce au lucrat pentru administrația de la Saigon au făcut acest lucru pentru că au fost constrinși. îi vom ajuta să-și găsească un rost în viață dacă se vor întoarce. Pe baza concilierii locale, reprezentanții comitetelor revoluționare se. vor putea așeza in jurul unei sin

Precizări privind accidentul 
aviatic de la PragaPRAGA 20 (Agerpres). — Agenția C.T.K. a transmis un comunicat in care se arată că la aeroportul Ru- zyne, din Praga, și-a început activitatea comisia însărcinată cu elucidarea cauzelor gravului accident al avionului sovietic de pasageri „Tu-154“. Președinte al comisiei a fost numit ministrul transporturilor al R. S. Cehoslovace, Stefan Sutka. La locul accidentului a sosit, de asemenea, un grup de specialiști sovietici.Accidentul s-a produs — așa cum s-a mai anunțat — luni după-amiază. în accident și-au pierdut viața, în afară de 4 membri ai echipajului, 17 cetățeni cehoslovaci, 37 sovietici, cinci cubanezi, un cetățean polonez, un cetățean al R.D.G. și un cetățean român.Starea sănătății majorității persoanelor salvate este bună.

S-au stins luminările, 
s-au aprins becurile...

de metri de țesături în 30 de zile. Centralele electrice trec și ele prin același .proces de refacere. In toate casele, luminate pină nu demult de luminări și lămpi de petrol, becurile electrice strălucesc din nou cu vioiciune, iar ventilatoarele, de prea mult sirg, parcă tind să se desprindă de plafoane. în timp ce camioane civile și militare transportă spre 
În piața de flori din Hanoi

Coincizind cu sărbătorirea anului nou vietnamez — Tet — restabilirea păcii a fost intimpinată cu bucurie de locuitării capitalei, animați de hotărirea de a nu precupeți nici un efort în vederea lecuirii cît mai grabnice a rănilor războiului. Imaginea surprinsă mai sus are valoare de simbol : pe străzile Hanoiului eroic s-a revărsat, parcă, o mare de flori. Pe pancartă stă scris : „în cinstea victoriei — s-a redes
chis piața de flori a Tet-ului"

t&JS'h’ 4-

gure mese cu reprezentanții Sai- gonului, pentru a organiza alegerile în vederea constituirii unui guvern unitar".După o convorbire destul de lungă, pe care am dus-o într-o casă aflată în apropierea locului unde s-a ținut adunarea, continuăm marșul nostru de noapte prin .cimpurile de orez.Mai tîrziu — între timp se lăsase seara — plimbarea noastră este întreruptă de \un susținut -foc de artilerie, declanșat de trupele saigoneze aflate la baza de la Cai Lay. Proiectilele cad la o distanță de ' numai
ne întreabă:

se înțelege prin dubla 
piață de schimbDubla piață de schimb (denumită și dubla piață valutară) se creează într-o țară cu monedă convertibilă printr-o hotărîre corespunzătoare a autorității de stat.Potrivit acestei hotărîri, valutele străine nu se mai negociază pe o singură piață, așa cum ar fi normal, ci pe două piețe care funcționează în același timp. Pe una din piețe se vind și se cumpără valutele necesare operațiunilor de comerț exterior sau prestațiilor de servicii internaționale. Pe această piață, valutele se negociază la un curs (preț) care variază foarte puțin față de paritate, deoarece atunci cînd el are tendința să depășească 2,25% peste sau sub paritate, banca de emisiune este obligată să intervină și, punînd în vînzare valute din propriile rezerve, respectiv cumpărînd asemenea valute, determină cursurile valutare să fluctueze numai între cele două limite („limite de intervenție").Pe cea de-a doua piață șe negociază valutele utilizate pentru exportul și importul de' capital. Pe această piață, cursurile valutare nu suferă influența băncii de emisiune, deci pot fluctua fără nici o limită, în funcție de cerere și ofertă.Crearea dublei 'piețe reprezintă o măsură de compromis între ideeă menținerii cursurilor valutare Ia un nivel cît mai stabil și aceea a lăsării cursurilor să fluctueze liber. Ea a fost adoptată în ultima vreme de Franța, Anglia, Belgia, Olanda, Italia, pe diferite perioade de timp.Din punct de vedere economic- financiar, dubla piață de schimb reprezintă în general un mijloc de apărare împotriva invaziei de dolari care se produce în scopuri speculative la intervale tot mai frecvente în principalele țări partenere ale S.U.A. întrucît, pe de o parte, dolarul slăbește ca urmare a neîntreruptelor deficite ale balanței de plăți a S.U.A., iar pe de altă parte monedele altor state, cum ar fi marca vest-germană și yenul japonez, își consolidează pozițiile 

capitală în lungi convoaie echipamentul industrial care fusese de- | montat și evacuat, copiii iși reiau ocupațiile normale. 200 000 de elevi de la școlile generale au început a- cum, in primăvară, un nou an școlar, în septembrie, din cauza bombardamentelor, acest lucru nu fusese posibil. Viața, sub toate aspectele ei, reintră în .drepturile sale firești.

citeva sute de metri de noi. „Vor să ne provoace, Așteap'tă ca să răspundem pentru a avea un pretext să ne atace. Dar noi nu ne lăsăm pro- vocați" — eornentează un locuitor al satului, aflat în preajma noastră.Dis-de-dimineață, după un scurt popas, continuăm călătoria fără să știm unde ne aflăm. Se apropie o altă barcă, condusă de data aceasta de un civil. în cursul dimineții acostăm la cheiul din piața orașului Cai Lay. Conducătorul bărcii noastre dispare brusc și fără urmă, iar noi luăm autobuzul spre Saigon.

și, în consecință, sînt susceptibile de a fi revalorizate, numeroși de- • ținători de capitaluri în dolari cer ca acești dolari să fie convertiți în monedele „forte" ale perioadei actuale, în așteptarea cîștigului din eventuala devalorizare a dolarului sau din revalorizarea celorlalte monede.în fața primejdiei de invazie, sau a invaziei efective de dolari, țările vizate au în general de ales între menținerea cursului valutar în cadrul limitelor de intervenție, adoptarea cursului fluctuant și — închiderea burselor. Prima soluție obligă însă banca de emisiune să cumpere uneori mase uriașe de dolari (circa 7 miliarde „înghițite" de Bundesbank săptămînile trecute !), a doua soluție periclitează serios competitivitatea exportului, iar a treia nu poate fi decît ' de scurtă durată) Ca urmare, țările recurg uneori la compromisul dublei piețe care are avantajul de a lăsa comerțul exterior . să profite mai departe de vechile cursuri valutare stabile, în timp ce mișcările de capital — adică tocmai temutele invazii speculative de dolari — sini descurajate prin adoptarea cursului fluctuant (cererea mare de monede „forte" în schimbul dolarilor scumpește aceste monede, ceea ce face ca preschimbarea dolarilor să nu mai prezinte interes).Cu toate avantajele dublei piețe de schimb, aceasta nu este totuși decît o anomalie, un provizorat, deoarece una și aceeași marfă — într-o economie de piață, valutele sînt mărfuri — nu se poate vinde în același timp cu două prețuri. Faptul că unele țări capitaliste dezvoltate au fost constrinse să adopte o asemenea măsură dovedește încălcarea flagrantă a legilor pieței, dezorientarea care domnește in Occident, in condițiile puseelor tot mai frecvente de criză ale sistemului monetar internațional. Cosîia C. KISIȚESCU doctor în economie



Un nou pas spre restabilirea păcii în Indochina 

A FOST REALIZAT UN ACORD PRIVIND 
ÎNCETAREA FOCULUI ÎN LAOS

Semnarea oficială a documentului va avea loc astăzi
VIENTIANE 20 (Agerpres], — Postul de radio Vien

tiane a anunțat, marți, realizarea unui acord privind în
cetarea focului în Laos — informează agențiile inter
naționale de presă.

Textul acordului — menționează agenția France 
Presse — a fost parafat de Fumi Vongvicit, secretarul 
general al C.C. al Frontului Patriotic Laoțian, și 
prințul Suvanna Fuma, primul ministru al guvernului 
de la Vientiane.

Semnarea oficială a documentului va avea loc 
miercuri, la Vientiane.

Acordul intervine la scurt timp după un mesaj al pre- . 
ședintelui C.C. al F.P.L., prințul Sufanuvong, adresat 
primului ministru al guvernului de la Vientiane, în care 
se propunea semnarea unui acord de încetare a focu
lui, urmînd ca unele probleme nesoluționate să fie exa
minate ulterior.

„0 cotitură în revoluția vietnameză"
Raportul premierului Fam Van Dong la sesiunea Adunării 

Naționale a R. D. VietnamHANOI 20 (Agerpres). — La Hanoi au început, marți, lucrările sesiunii Adunării Naționale a Republicii Democrate Vietnam, sesiune chemată să facă un bilanț al victoriei poporului vietnamez și să indice calea de dezvoltare a țării in noua etapă.Au participat diplomați acreditați la Hanoi și ziariști ai presei străine.în raportul prezentat de primul ministru al R. D. Vietnam, Fam Van Dong, se subliniază că principala sursă a victoriei poporului vietnamez constă în conducerea de către Partidul celor ce Muncesc din Vietnam, întemeiat, organizat și educat de Ho Și Min, in linia politică, clară și fermă, a partidului.în continuare, raportorul s-a referit la legătura indisolubilă existentă între victoria poporului vietnamez și solidaritatea militantă a celor trei popoare indochineze ; el a exprimat hotărîrea poporului vietnamez de a întări această solidaritate. Primul ministru al R. D. Vietnam a exprimat, totodată, mulțumirile poporului vietnamez pentru ajutorul și sprijinul acordate cauzei vietnameze de către țările socialiste și forțele progresiste din lume.încheierea victorioasă a războiului patriotic, a continuat primul ministru, reprezintă o nouă cotitură în revoluția vietnameză. El a arătat că sarcina imediată a poporului din ambele zone este de a întări unitatea, a ridica permanent vigilența, a depune toate eforturile pentru consolidarea victoriilor obținute, a înfăptui construirea socialismului în Nord, a menține o pace trainică in Sud, a obține independența Sudului și a merge spre unificarea pașnică a patriei. -Raportorul a subliniat că politica R. D. Vietnam față de Acordul do la Paris privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam constă în respeotarea, îndeplinirea riguroasă a acestuia și în a cere același lucru și din partea S.U.A. și Administrației de la Saigon.Primul ministru al R. D. Vietnam

s-a referit, în continuarea raportului său, Ia noile obiective ce stau in fața poporului vietnamez în domeniul refacerii economiei și edificării socialismului. Sarcinile principale — a arătat el — constau în restabilirea urgentă a funcționării transporturilor, refacerea și dezvoltarea celor mai importante ramuri industriale, în a prșgăti condițiile pentru dezvoltarea generală a ramurilor-cheie ale industriei, în a depune toate eforturile pentru stabilizarea și îmbunătățirea condițiilor de trai ale poporului. Este foarte important, a adăugat Fam Van Dong, să extindem relațiile economice ale țării pe baza respectării independenței, suveranității, neamestecului in treburile interne, egalității și avantajului reciproc. *Premierul Consiliului de Sta't'al w R.P. Chineze, Ciu En-lai, și ministrul de externe Ci Pin-fei au primit, la 19 februarie, pe Nguyen Co Thach, ministru de externe adjunct al R. D. Vietnam, și pe Hoang Bich Son, ministru de externe adjunct al G.R.P.'al Republicii Vietnamului de Sud. care se află în drum spre Paris pentru a participa la Conferința internațională asupra Vietnamului. Cu acest prilej a avut loc o convorbire foarte cordială și prietenească — precizează agenția China Nouă.
©Agenția M.T.I. anunță că, — în conformitate cu articolul 19 al A- cordului referitor la încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam, semnat la 27 ianuarie, la Paris — guvernele R. D. Vietnam și S.U.A. au adresat guvernului Republicii Populare Ungare invitația de a participa la conferința, internațională; -convocată pentru 2(5 februarie, in conformitate cu Acordul de la Paris. După cum se știe. Ungaria face parte — alături de Canada, Indonezia «și Polonia — din Comisia internațională de control și supraveghere, constituită în baza acordului.Guvernul ungar a informat părțile

Intilnire preliminară 
a reprezentanților 
celor două părți 
sud-vietnamezePARIS 20 (Agerpres). — La Paris a avut loc, marți, o nouă intilnire preliminară a reprezentanților Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și Administrației saigoneze consacrată pregătirii consultărilor propriu-zise ale celor două părți sud-vietnameze.S-a hotărît că următoarea intilnire preliminară să aibă loc vineri.

★interesate că a acceptat invitația care i-a fost adresată.gv La încheierea vizitei în Algeria a ministrului afacerilor externe al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, Nguyen Thi Binh, a fost dat publicității un comunicat comun cu privire la convorbirile avute cu Abdelaziz Bouteflika, ministrul afacerilor externe al Algeriei. Cele două părți și-au exprimat satisfacția în legătură cu semnarea Acordului de încetare a războiului și restabilire a păcii în Vietnam, apreciindu-1 ca pe o mare victorie a poporului vietnamez și a forțelor de eliberare națională din lumea întreagă.Totodată, partea algeriană a declarat că sprijină fără, rețecye intenția fermă a G.R.P. de a respecta strict toate prevederile acestui ax cord și consideră că S.U.A. și Adj ministrația de la Saigori trebuie să îndeplinească cu strictețe acordul, inclusiv punctele referitoare la respectarea drepturilor naționale ale poporului vietnamez, in primul rind a dreptului acestuia la autodeterminare.Plenara C.C. al P.C.din CehoslovaciaPRAGA 20. — CorespondentulAgerpres, Constantin Prisăcaru, transmite :■ Marți ■ dimineață s-au deschis Ia Praga lucrările ședinței plenare a Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia.Plenara analizează modul în care se îndeplinesc hotărîrile celui de-al XIV-lea Congres al partidului. Raportul Prezidiului C.C. al P.C.C. pe această temă a fost prezentat de Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia.
PERSPECTIVE PENTRU 

DEZVOLTAREA 
MULTILATERALA A RELAȚIILOR »

IUGOSIAVO-AMERICANEBELGRAD 20 (Agerpres). — In- torcîndu-se din vizita efectuată în Statele Unite, Iakov Sirotkovici, vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, și-a exprimat convingerea că relațiile dintre țara sa și Statele Unite se vor extinde și se vor dezvolta cu. succes în toate sferele. El a menționat că, în cursul vizitei în S.U.A., a avut în vedere nu numai stabilirea de legături economice ferme și pe termen lung — ceea ce a constituit tema principală a convorbirilor — ci și o sferă mai largă de probleme referitoare la cooperarea politică bilaterală și la unele probleme internaționale.în legătură cu cooperarea economică iugoslavo-americană, Sirotkovici a relevat că Iugoslavia este 
interesată in investiții comune de 
capital in cele mai importante do
menii ale economiei sale, printre 
care el a menționat industria ener
getică, siderurgică, chimică,' unele 
ramuri de export și sfera traficului 
aerian și turistic.Guvernul S.U.A. — a spus Sirotkovici — pregătește o legislație comercială, specială'în privința relațiilor cu țările în curs de dezvoltare, și partea iugoslavă a primit asi
gurări că schimburile comerciale 
cu Iugoslavia vor fi tratate conform 
schemei generale de tarife preferen
țiale pentru aceste țări.

agențiile de presă
ÎOSÎp Broz TiiO, P^Ședintele R.S.F. Iugoslavia, a primit, marți, delegația Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei, condusă de A- gostinho Neto, președintele M.P.L.A. După cum menționează agenția Tariiug, președintele Tito a fost informat de Agostinho Neto asupra luptei de eliberare dusă de M.P.L.A. și a reafirmat sprijinul Iugoslaviei pentru această luptă.
Acord comercial chino- 

bu’țjtir aoord asupra schimburilor de bunuri și plăți pentru anul 1973 intre guvernele R. P. Chineze și R.P. Bulgaria a fost semnat la 19 februarie la Pekin — anunță agenția China Nouă. Acordul a fost semnat de Li Cian, ministru adjunct al comerțului exterior al R.P. Chineze, și de K. Kozrnov, ministru adjunct al comerțului exterior, conducătorul delegației bulgare.
Consiliul General al sin

dicatelor din întreaga £- 
frică reun‘t sesiune la Cairo; și-a încheiat lucrările. în rezoluția cu privire la mișcarea sindicală africană — adoptată de participanți — se subliniază că unitatea mișcării sindicale africane va crea premisele necesare intensificării luptei clasei muncitoare de pe continentul «african împotriva imperialismului, neo- colonialismului și, colonialismului, a discriminării rasiale, pentru independența națională, progres și dreptate socială..

Măsuri împotriva pene
trației capitalului străin 
Î»1 MexiC. Camera Deputaților a parlamentului mexican a adoptat proiectul de lege cu privire la stimularea investițiilor naționale de capital și controlul asupra investițiilor străine. . Adoptat anterior de Senat, proiectul devine acum lege. în cursul dezbaterilor parlamentare, deputății au subliniat că noua lege va contribui la dezvoltarea economiei naționale, la a- părarea acesteia de penetrația capitalului străin, îndeosebi nord-ameri- can.

Convorbirile polono-si- 
rîene. 20 tebruarie> Ia Damasc, s-au încheiat convorbirile oficiale dintre președintele Siriei,. Hafez Assad, și Henryk Jablonski, președintele Consiliului de Stat al R.P. Polone. Cu acest prilej a fost semnat un comunicat comun.

Todor Jivkov, P^-secretara! C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat, l-a primit pe Cen Men Su, adjunct al ministrului afacerilor externe al R.P.D. Coreene, care se află în Bulgaria, in fruntea unei delegații' guvernamentale. Cen Men Su i-a transmis un mesaj verbal din partea lui Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.Li. Coreene., în cursul discuției desfășurate cu acest prilej au fost abordate și probleme ale relațiilor dintre R.P.D. Coreeană și Bulgaria — menționează agenția B.T.A.
★La Sofia au început convorbirile oficiale dintre Todor Jivkov, prim- secretar al C.C. al P.C. Bulgar, și Stane Dolanț, secretar al Biroului Executiv al Prezidiului U.C.I.

In cadrul planului de schim
buri culturale dintre România 
și Polonia, marți a avut loc, 
in sălile Muzeului de istorie al 
orașului Varșovia, vernisajul 
unei .expoziții „Ștefan Luchian", 
organizată sub auspiciile Mi
nisterului Culturii și Artei. Lu
crările , expuse. oferă iubitori
lor de artă din capitala polo
neză un tablou cuprinzător a- 
supra creației pictorului ro
mân. La vernisaj au fost pre- 
zenți Al. Syczewski, adjunct 
al ministrului culturii și artei, 
alte persoane oficiale, critici 
de artă, artiști plastici, am
basadori și membri ai corpului 
diplomatic. A fost de față' Mi
hai Marin, ambasadorul Ro
mâniei la Varșovia.

La Islamabad s-au desfășurat convorbiri între ministrul afacerilor externe al R.P.D. Coreene, Hă Dam, aflat in vizită în Pakistan, în calitate de trimis special al președintelui Kim Ir Sen, și Aziz Ahmed, ministru de stat pentru afacerile externe și pentru apărare al Pakistanului. Cu acest prilej au fost e- xaminate perspectivele de dezvoltare a relațiilor de prietenie dintre cele două țări, precum și unele probleme de interes comun.
La PariS activitatea celor două aeroporturi — Orly și Le Bourget — a fost, marți, aproape în întregime paralizată de greva declanșată de controlorii traficului aerian. Greviștii cer revizuirea sistemului de salarizare și recunoașterea dreptului la grevă.

GENEVA RELUAREA LUCRĂRILOR
C8HTETU 0.N.II. PENTRU DEZARMARE

Mesajul lui Kurt Waldheim

„Insula frumuseții11 

sub spectrul desfigurăriiGENEVA 20 (Agerpres). — Marți au fost reluate, la Oficiul Națiunilor Unite, de la Geneva, lucrările sesiunii de primăvară a Comitetului O.N.U. pentru dezarmare. Dezbaterile celei de-a 585-a ședințe au fost reluate după o întrerupere de 5 luni și jumătate. Potrivit consensului realizat anterior, la lucrări participă reprezentanți a 25 de state din toate continentele.într-un mesaj, citit de reprezentantul său Ilka Pastinen, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, a relevat că actualul

climat internațional s-a ameliorat substanțial, ceea ce ar trebui să conducă la noi progrese in domeniul dezarmării. Subliniind faptul că actuala conferință trebuie să-și consacre eforturile î.n vederea interzicerii complete a armelor chimice și încetarea totală a experiențelor nucleare, secretarul general al O.N.U. a cerut să se treacă la „negocieri concrete" în problemele respective.în prima zi a lucrărilor au luat cuvîntul reprezentanții Statelor Unite, Uniunii Sovietice și Mexicului.
CONFERINȚA INTERAFRICANĂ DE LA ACCRA„Prin cooperare economică, spre consolidarea independenței politice"ACCRA 20 (Agerpres). — în capitala Ghanei se desfășoară, începi nd de luni, lucrările celei de-a doua Conferințe a miniștrilor din țările africane membre ale Comisiei Economice a O.N.U. pentru Africa, consacrată examinării principalelor probleme ale dezvoltării economice a Africii independente.Problema prețurilor, in continuă scădere la produsele de bază africane exportate către țările pieței comune și1 Statele Unite, situația monetară actuală și consecințele crizei sistemului monetar occidental asupra schimburilor comerciale ale țărilor africane, viitorul relațiilor acestor țări cu Co

munitatea Economică Europeană, c- voluția schimburilor comerciale in- terafricane și rolul acestora in dezvoltarea economică independentă a Africii — figurează printre problemele principale înscrise pe ordinea de zi a conferinței.în discursul rostit Ia deschiderea lucrărilor, șeful statului ghanez, colonelul Acheampong, a criticat politica economică și financiară a statelor occidentale față, de țările în curs de dezvoltare din Africa.Noi, a declarat președintele Ghanei, trebuie să găsim modalitățile de consolidare a independenței politice, a întregii Africi,' stimulind cooperarea economică și financiară a tuturor statelor de pe continent.

PHENIAN 20 (Agerpres). — Intr-un amplu articol, intitulat „Cooperarea economică între nord și sud — problemă urgentă, care nu mai suferă amînare", ziarul „MINJU CHO- SON" din R.P.D. Coreeană subliniază necesitatea aplicării pe scară largă a cooperării economice între nordul și sudul Coreei. Refcrindu-se la importanța accelerării procesului de reuni- ficare pașnică și independentă a patriei, ziarul subliniază că, in scopul soluționării acestei probleme pe baza principiului autodeterminării, se impun promovarea principiului independenței în domeniul politic și, în același timp, efortul de stabilire a independenței economice pe plan național, pe -calea realizării unei largi cooperări economice intre nord și sud.O economie națională unificată, a- rată ziarul, reprezintă o bază mate-
O S3 B ® B ®transmit:

ileord de colaborare eco
nomică și Lehnico-știinTifică 
sovieîo-mqngoL Ju^shiin Țedenbal, prim-secrețar al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole, și Ignati Novikov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., au semnat, marți, la Ulan Bator, un acord cu privire la colaborarea economică și tehnico-științifică in’ valorificarea zăcămîntulul de cupru și molibden Erdenetiin Ovoo, din R. P. Mongolă. După cum precizează agenția T.A.S.S., acordul prevede crearea unei întreprinderi mixte sovieto-mongole de extracție a minereului.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Albania, Mehmet Shehu, a primit delegația guvernamentală a R.P.D. Coreene, condusă de Kim Sok G'i, ministrul învățământului. Delegația coreeană a avut, de asemenea, convorbiri cu o delegație guvernamentală albaneză condusă de Nesti Nașe, ministrul a- facerilor externe. în cadrul convorbirilor au fost abordate probleme referitoare la intensificarea relațiilor de prietenie, precum și probleme de interes comun — informează agenția A.T.A.

I

rială și un imperativ fundamental pentru un stat suveran și independent. Dată fiind divizarea țării și întreruperea legăturilor economice între cele două părți ale acesteia, este împiedicată valorificarea deplină a resurselor naturale ale țării, precum și a strădaniilor și înțelepciunii poporului coreean — arată ziarul. In continuarea articolului se remarcă importanța industriei grele dezvoltate în partea de nord a țării — bază puternică și modernă a dezvoltării celorlalte ramuri și a unei agriculturi puternice, toate -acestea'puse. în slujba îmbunătățirii condițiilor de trai ale populației. în condițiile stabilirii unei strînse cooperări economice între nord și sud, industria sud-co- reeană, care trece, în prezent, prin- tr-o pronunțată criză de materii prime și piețe de desfacere și prin dificultăți financiare, și-ar putea procura, în condiții avantajoase, materiale, sporindu-și volumul producției și asi- gurînd, pe piața internă, o largă desfacere și circulație a mărfurilor. In consecință, s-ar instaura o evoluție stabilă , a economiei sud-coreene, care n-ar mai face necesară prezența capitalului străin investit cu dobînzi deosebit de înalte și s-a.r putea renunța și la materiile prime și utilajele importate la prețuri mari, care nu fac decît să pună noi poveri pe umerii populației și să adîncească criza economică.
CRIZA MONETARĂ 

OCCIDENTALĂ 

PREȚUL AURULUI
A ATINS CIFRE RECORDDeși pe piețele monetare se semnalează o relativă stabilizare a cursului dolarului, după recenta devalorizare, în raport cu monedele principalelor țări occidentale, prețul aurului continuă să crească substanțial la majoritatea burselor de schimb. La Londra, prețul unciei de aur fin ajunsese, marți dimineața, Ia 76,10 dolari, față de 74.90 dolari — recordul stabilit săptămîna trecută. La Zurich, prețul aurului a depășit, de asemenea, recordurile stabilite anterior, a- tingînd 74,50 dolari uncia. O situație similară se înregistrează și la celelalte burse, prețul aurului, la Paris, fiind, marți dimineața, de 75,41 dolari uncia, iar la Frankfurt — de 73,84 dolari uncia.'

Lunoinobilitl avansează mereu
pe

MOSCOVA 20 . (A- 
gerpres). — In conti
nuarea programului de 
explorări științifice pe 
suprafața 
natural al 
laborătorul 
topropulsat 
2“ a avut de înfruntat, 
in ultimul timp, in de
plasarea sa pe Lună, o 
porțiune dificilă de t.e- 
ren, — relatează co
respondentul agenției 
T.A.S.S. la Centrul de 
legături cosmice. La 
început, „Lunohod-2" 
a parcurs S00 de metri 
pe un teren drept, 
după care s-a apropiat 
de marginea unui cra
ter cu diametrul de 100 
de metri. Versantul a-

satelitului 
Pământului, 
selenar au- 
„Lunohod-

scoarța Selenei
cestuia se formase in 
urma exploziei a trei 
meteoriți in aceeași 
zonă, dar la distanțe 
de milioane de ani. De 
aceea, a fost adoptată 
hotărîrea - de a coborî 
lunomobilul pe fundul 
craterului, după care 
el urma să înceapă 
urcușul pe versantul 
opus. Urcușul a fost 
dificil din cauza încli
nației mari a pantei și 
a solului foarte afinat.

După escaladarea u- 
nei porțiuni din ver
sant, „Lunohod-2" a 
fost imobilizat pentru 
20 de ore in vederea 
completării rezervelor 
de energie electrică.

In noaptea de 19 fe
bruarie, lunomobilul 
și-a reluat mișcarea, 
deplasarea făcindu-se 
in, zig-zag pentru a 
ușura efortul motoare
lor. In jurul orei 4 di
mineața, el a reușit să 
treacă de marginea 
craterului. In total, la
boratorul selenar a 
parcurs, in cadrul ul
timelor experiențe, 2 
kilometri aflîndu-se, în 
prezent, la altitudinea 
de 400 de metri față 
de zona 
toare.

De la data aseleniză
rii (16 ianuarie 1973), „Lunohod-2“ a parcurs 9 600 metri.

inconjură-
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Afișele turistice pre
zintă Corsica — supra
numită Insula frumu
seții — ca o oază de 
liniște, cer albastru și 
aer pur, înconjurată 
de o mare de smarald. 
Dar frumoasa insulă 
din Mediterana cu
noaște in ultima vreme 
frămintări care con
trazic panourile publi
citare. Simbătă seara 
a avut loc la Bastia o 
demonstrație care s-a 
soldat cu 15 răniți. Se
diul subprefecturii a 
suferit stricăciuni, e- 
valuate la sute de mii 
de franci, poliția folo
sind grenade lacrimo
gene împotriva mani- 
festanților.

Ce se întâmplă 
Corsica ? Totul a în
ceput de la un cetaceu 
— mamifer marin — 
eșuat pe o plajă a 
insulei. Mort după pu
țină vreme, uriașul 
pește prezenta niște 
pete ciudate. Ulterior, 
un alt mamifer din fa
milia balenelor, pre
cum și un număr de 
caracatițe, au fost a- 
runcate la țărm de va
lurile Mediteranei, a- 
vînd aceleași pete și 
provocînd îngrijorarea 
pescarilor. Intr-ade
văr, cercetările au dus 
la concluzia că anima
lele marine au murit 
otrăvite in urma po
luării apelor.

Astfel a început 
campania pescarilor 
împotriva „milului ro
șu" — reziduuri dever
sate in mare de uzine
le chimice italiene 
„Montedison". De mul
tă vreme aceste uzine 
aruncă zilnic in apele 
Mediteranei 3 000 tone 
de acid sulfuric diluat 
și deșeuri metalice 
conținind titan, alumi
niu, mangan, vanadiu 
și crom. După cum a- 
firmă reprezentanții 
comitetului de apărare 

' împotriva „milului ro
șu", hiperaciditatea a- 
pelor provoacă moartea 
planctonului și a pești
lor și, implicit, poate 
avea consecințe nefas-

in

, te asupra oamenilor 
care se hrănesc cu 
peștii prinși in zona 
respectivă.

In semn de protest, 
pescarii corsicani au 
barat simbătă intrarea 
navelor in 
insulei, iar în după- 
amiaza aceleiași zile 
au organizat manifes
tații la Ajaccio și Bas- 
tia. In urma acestor 
acțiuni, Robert Pou- 
jade, ministrul francez 
însărcinat cu. prote
jarea naturii și a me
diului înconjurător, a 
declarat duminică că 
actualmente „nici un 
text de lege nu inter
zice deversările de ge
nul celor care au loc 
intre Corsica și Italia. 
Aceasta 
există 
dreptul 
lacună 
înlăturată fără întâr
ziere".

După cum constată 
comentatorii, bătălia 
corsicanilor împotriva 
„milului roșu" atrage 
din nou atenția asupra 
primejdiei pe care o 
reprezintă poluarea. 
Dar Marea Mediterană 

. nu este singura „bol
navă" de poluare. Fau
na din Marea Nordu
lui, Marea Minecii și

chiar din Oceanul 
tlantic suferă de 
urma deversărilor 
petrol și substanțe chi
mice. Recent, la 13 fe
bruarie, guvernul ame
rican a dat publicității, 

porturile un studiu in care se a-
firmă că situația este 
cu atit mai ingrijoră- 
toare, cu cit nu se cu
nosc încă reacțiile ce 
se produc, sub influen
ța . radiațiilor solare, 
intre mediul marin și 
substanțele deversate.

Și totuși, în ciuda 
numeroaselor ' semnale 
de alarmă, poluarea 
mărilor și oceanelor 
continuă. Din ce cau
ză ? După cum declara 
un reprezentant al u- 
zinei respective, instalațiile de purificare ar ridica cu 15 la costul bioxidului tan produs de firma „Montedison". Or, firma nu este dispusă să facă acest sacrificiu".

Ca întotdeauna, intre 
poluare și profituri 
există o strinsă legă
tură. Iată de ce bătă
lia pescarilor corsicani 
pune în discuție o pro
blemă mult mai adincă.

înseamnă că 
o lacună in 

internațional, 
care trebuie

sută de ti-

Paul
DIACONESCU

In timpul manifestației pescarilor din Ajaccio

NOTE

O REEDITARE
A AFACERII MANSONde crime, împrejuri-O sțiită comise în mile localității califor- niehe, Santa Cruz, a- daugă noi date la voluminosul violențelor.în decurs săptămîni,

dosardepoliția
alșase a descoperit aci nu mai puțin de . 13 cadavre. Cî.teva amănunte,.levate France. oarecare lumină asupra tragicelor evenimente care au zguduit pe cei. 45 000 de locuitori din tihnitul — pînă nu de mult — orășel de pe coasta apuseană a Statelor Unite.. Simbătă trecută au fost descoperite Intr-o cabană cadavrele.a patru tineri împușcați. Poliția, nu dispune de nici un indiciu asupra identității asasinului, dar a arestat doi tineri . bănuiți a fi autorii cîtorva

cede agenția Presse, aduc

menea, este bănuit de asasinarea unui tînăr și a soției acestuia.Al doilea suspect este un băiat de K-> ani, acuzat de trafic cu droguri și bănuit de a fi ucis o văduvă din Santa Cruz. încă ’două cadavre, aparți- nînd unor studente, ridică la 13 numărul înfricoșătoarelor crime. Noul val de crime amintește macabrii afacere a Și „Legalizați pului „Manșon", 
._< tt, „ trecută in 1969,în California, cînd a fost ucisă < actrița Sharon Tate împreună cu alte șase persoane. Accesul liber la armele de-foc, folosirea drogurilor, cultul violenței — iată cîțiva din factorii ca-ase- menea fapte odioase.

din .celelalte nouă omucideri săvirșițe în împrejurimile Santa Cruz-ului. Unul dintre suspecți este Herbert . Mullin, student toxicoman în virstă de. 25 de ani. La anchetă s-a descoperit că Mullin avea tatuat pe corp două inscripții, grăitoare pentru, concepțiile sale : „Legalizați L-S.D." . (una din cele mai puternice substanțe halucinogene) s’ marijuana". EI a fost arestat la 13 februarie bănuit de a fi ucis cu focuri 'de armă pe. Fred Perez, în virstă de 72 de ani. Mullin este suspectat și de alte crime : este vorba de o tînără mamă si de' copiii săi (9 și 4 a,ni), uciși prin împușcare și . re favorizează lovituri de cuțit, în ianuarie. într-un pavilion izolat ; de ase-

gru- pe- tot

G. 3.

CINE DEZGROAPĂ 
STAFIA LUI PETAIN?

In Franța, a făcut 
senzație știrea dispa
riției din 
localității 
viile
D’Yeu) a sicriului cu 
corpul neînsuflețit al 
lui Philippe Petain. 
Luni dimineața, gro
parul și paznicul au 
dat alarma că grea
ua piatră de ciment 
de pe mormînt era 
mișcată din loc ; la 
ancheta întreprinsă 
din ordinul autori
tăților s-a consta
tat că sicriul din lemn 
de stejar, care , con
ținea un al doilea si
criu, de zinc, fusese 
răpit, cavoul fiind 
gol. Șe presupune că 
fapta a fost săvîrși- 

. tă de un grup, dat 
fiind că . greutatea si
criului și a pietrei 
depășeau 800 kg.

După cum se
Philippe Pdtain, ... . 
fusese, in timpul pri
mului război mon

cimitirul
Port-Join-

(cantonul Ile-

știe, 
care

dial, unul din princi
palii comandanți 
armatei franceze 
repurtase victoria 
marea bătălie de 
Verdun, a ajuns 
anii celui de-al doilea 
război mondial șeful 
așa-numitului „Stat 
francez" cu capitala 
la Vichy, înjghebat 
de cotropitorii hitle- 
rișți și aflat în slujba 
intereselor lor. 
tru politica sa 
boraționistă, 
Iul Petain 
condamnat la 
in 1945. 
seama de 
său, ca și de 
foarte înaintată, 
mai fost însă execu
tat și, ulterior, 
deapsa i-a fost 
mutată in detențiune 
perpetuă la Ile-D’Yeu. 
A murit

' virstă de
Dorința 

de el in viață

ai 
Și 
in 
la 
în

Pen- 
cola- 

maresa- 
a fost 
moarte 

Ținindu-se 
trecutul 

vîrsta 
n-a

pe- 
co-

in 1951 in 
95 de ani.

exprimată 
era
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. de a fi inmormîntat 
in osuarul de 
aumont care 
ne rămășițele 
țildr francezi 
pe cimpul de 
la Verdun, 
tanții și 
antihitleriști din

la Dou- 
conți- 

solda- 
căzuți 

luptă de 
Comba- 

rezistenții 
cel 

de-al doilea război 
mondial au considerat 
insă că ‘aceasta ar fi 
o jignire și un sacri
legiu.

Episodul aduce In 
amintire cazul simi
lar al răpirii corpu
lui lui Mussolini de 
către neofasciști. Dis
pariția sicriului lui 
Petain apare astfel ca 
o recrudescență a a- 
gitațlci unor elemen- 1 
te extremiste de 
dreapta, 
poate 
— in 
foarte 
panii

produsă — 
nu întâmplător 

timpul 
febrile 

electorale.

unei 
cam-

I F.
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