
Biblioteca Municipiului 
SALA D£ Lt CT

jj .-b;

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI. COMUNIST ROMÂN

Anul XLII Nr. 9428 Joi 22 februarie 1973 6 PAGINI - 30 BANI

ÎN ZIARUL DE AZI:
• CUM ÎȘI EXERCITĂ 
ORGANIZAȚIA DE PAR
TID FUNCȚIA DE CON
DUCĂTOR POLITIC? ® 
SĂ CUNOAȘTEM, SĂ 
RESPECTĂM LEGISLA
ȚIA SOCIALISTĂ! ® AM 
PRIMIT SCRISOAREA 
DV! ® FAPTUL DIVERS 
© PENTRU 7 000 000 
TONE DE SFECLĂ DE 

ZAHĂR IN 1973

Tovarășul Nicolae Ceausescu a primit pe ziaristul olandez Jehan Kuypers
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, a primit miercuri 
dimineață pe ziaristul olandez Je
han Kuypers, comentator de poli
tică externă la grupul de presă 
„Brabant Pers Nv“.

La primire au participat tova
rășii Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Con
stantin Mitea, membru al C.C. al 
P.C.R., consilier.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
ziaristului olandez.

Plenara C. C al P. C R. din noiembrie 1972 a subliniat 

că productivitatea muncii este un indicator planificat 

la un singur nivel: MAXIMAL

Cheia realizării:

COMPETENTA, DISCIPLINA
SI OPERATIVITATEA MĂSURILOR 

TEHNICO - ORGANIZATORICE

- DINTRE SUTE DE FRUNTAȘI
In adunarea generală a oameni

lor muncii de la uzina „Electro
magnetica" din Capitală s-a luat 
angajamentul de a se realiza pla
nul la nivel maximal pe 1973 cu 
șase zile mai devreme. Aceasta 
reprezintă o depășire la producția 
globală de 2 la sută, iar la pro- 
ducția-marfă de 1 la sută, care se

concretizează, între altele, în 
3 000 linii centrale telefonice au
tomate, 12 000 relee pentru pro
cese de automatizare și 8 000 bu
căți aparate de măsură, indica
toare și regulatoare. în imaginile 
noastre (de Ia stingă la dreapta) 
cițiva dintre fruntașii / uzinei, au
tori ai unor rezultate de presti

giu în îndeplinirea planului și an
gajamentelor asumate în între
cerea socialistă. Muncitoarea Ma
ria Mafiei efectuează opera
țiunea de asamblare pe circuit 
imprimat. în continuare, Emil Ca- 
zănaru controlînd acordarea ge
neratorilor de frecvență. Munci

toarea Elena Dobre execută an
sambluri pentru centrale telefo
nice pe o mașină realizată în 
cadrul uzinei, iar Laurențiu Andri- 
ță verifică un cadru dinfr-o cen
trală telefonică — produs re
prezentativ al întreprinderii.Foto-text : S. Cristian

Creșterea în ritm înalt a productivității muncii este un imperativ major al progresului economico-so- cial al țării, un factor hotărîtor al dezvoltării eficiente a producției materiale. Tocmai pornind de la indicațiile Conferinței Naționale a partidului cu privire Ia sporirea mai accentuată a productivității muncii, planul de stat pe anul 1973 prevede o creștere a acesteia cu peste 9 la sută 1 in industria republicană și cu 7 la sută în construcții — ritmuri superioare celor prevăzute în cincinal, întreprinderile noastre dispun de mari posibilități și rezerve în acest domeniu și, ca atare, este imperios necesar ca, încă din primele luni, să se aplice pretutindeni, cu fermitate. programe :ficace, menite să asigure îndeplinirea ritmică și depășirea planului la acest important indicator al aeti- .vității ețonorjiice din acest an.Care sînt principalele direcții de acțiune ? Ele au fost subliniate cu claritate de tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 și, mai recent, la Conferința organizației județene de partid Iași și Conferința organizației municipale de partid București. Este vorba de extinderea mecanizării și automatizării proceselor de producție, perfecționarea tehnologiilor de fabricație, îmbunătățirea organizării producției și a muncii în întreprinderi, în secții, la fiecare loc de muncă, creșterea calificării forței de muncă. Cam se materializează aceste indicații ? Corespunde nivelul productivității muncii potențialului efectiv al întreprinderii ? Ce trebuie întreprins pentru a asigura, zi de zi, lună de lună, o înaltă productivitate a muncii in fiecare întreprindere, la loc de muncă ?Din investigațiile făcute unități industriale rezultă că în fiecare unitate, în ateliere și la locurile de muncă, și nu in altă parte, se găsesc pîrghiiie de acțiune în vederea creșterii prod’ .ctivității muncii, că, în ultimă instanță, de profunzimea și promptitudinea măsurilor a- plicate depinde valorificarea unor importante rezerve interne existente in acest domeniu. Bunăoară, la u- zina „Electromagnetica" din București, prin introducerea unei linii semiautomate pentru cositorirea cir-, cultelor imprimate: productivitatea muncii crește la această operație de peste- opt ori. La uzina „Metalul roșu" din Cluj, ca urmare a măsurilor luate pe linia perfecționării organizării producției și a muncii, de curind s-a extins lucrul la 2—3 mașini. Prin executarea cu forțe proprii a unor linii tehnologice automate de prelucrare a arborilor de pompe, cu transfer automat între mașini, la Uzina de pompe din Capitală productivitatea muncii la u- .nele operații crește cu 200—300 Ia sută.• Sint rezultate dintr-un bilanț mult

de măsuri e-

mai bogat, care atestă convingător că acolo unde conducerile și colectivele de întreprinderi, organizațiile de partid au dat dovadă de inițiativă și pricepere gospodărească, au acționat cu fermitate și din timp pentru extinderea mecanizării și automatizării proceselor de producție, o mai bună organizare a producției și a muncii, pentru promovarea noului, însemnate resurse interne de sporire a productivității muncii au putut fi operativ depistate și fructificate. Tocmai in activitatea pentru descoperirea și valorificarea sistematică, intensă a rezervelor interne e- xistente iși găsesc temeiul angajamentele asumate de numeroase colective de întreprinderi de a depăși sarcinile de plan anul 1973.Nu mai puțin

Pentru automatiști, „inamicul
nr. 1" e... automatismul

la acest indicator in
PENTRU „CULESUL" Șl

IN OFSAID
noi,i desauEste regretabil că mulți dintre cei legați mătase ce suferință, rim și să mai ales înscrise pe tabela de marcaj. Mi se pare insă că ar trebui să discutăm mai des succesele sau insuccesele mișcării noastre sportive și in raport cu ceea cc reușește sau nu reușește ea să ofere pe plan etico-educath. - -Ehhdent-, climatul ■ general , in care se desfășoară ia noi instruirea^ și activitatea competițională este favorabil cultivării unor valori umane cum sint munca, disciplina, cinstea, sportivitatea, pasiunea și ambiția, numeroși sportivi de performanță oferind tineretului, și nouă tuturor, exemple de profundă seriozitate și aleasă conduită. S-a vorbit și s-a scris, de pildă, comportare — în ei, în viața cea de toate zilele — a unor destoinici șiLia Manoliu sau Argentina Menis, Ivan Patzaichin sau Gheorghe Ber- ceanu, Olga Szabo sau Dan Irimiciuc, Mircea Lucescu sau Cornel Penu, Cornelia Taflan, Savu Alin, Maria Alexandru, Carol Corbu și alții, mulți alții. Este bine să cunoaștem, să apreciem și să popularizăm asemenea nume și faptele lor, dar, tău- dind ceea ce merită lăudat, am putea, totodată, să incriminăm mai cu tărie ceea ce, contrastind cu etica nouă, sfidează și fisurează ordinea' și disciplina, moralitatea care trebuie să troneze oriunde și oricînd în sportul nostru. E drept că, din fericire, asemenea cazuri critice reprezintă o minoritate la scară generală și că asemenea manifestări sint parcă mai rare. Fenomenul insă există și nu mi se pare că ar putea fi înăbușit prin ignorarea lui. Dimpotrivă !E paradoxal, dar adevărat : de cind sportul a devenit carte de vizită, spiritul sportiv e tot mai suferind. Printre sportivii de performantă, in jurul echipelor, in cluburi și-au făcut apariția unii oameni care, altfel, au cele mai bune intenții și sint stăpi- niți de sentimente duioase, dar trăind în angoasa rezultatelor își pierd lesne firea : dacă nu sint sportivi, se-nvîrt toată ziulica in jurul acestora, ademenindu-i la o țuică sau la alt club, se ocupă de tot felul de „înțelegeri" și aranjamente sau, la stadion, infestează atmosfera vorbele lor urite și cu gesturile lor adesea huliganice ; dacă ..sint sportivi, ori se-mpăunează de nu te mai înțelegi cu ei, intrind in ceartă cu morala și etica sportivă, ori lipsesc de la antrenamente ca să semneze condicile de prezență in baruri, ori Iasă fair-play-U’l la cabină și se comportă pe teren în.tr-o manieră incalificabilă. Nu ne oprim acum, aici, asupra exemplelor de notorietate care ar putea fi aduse în discuție spre ilustrare. Dorim să insistăm numai asupra unuia din aceste as-

de arenă cu o sfoară se numește entuziasm ! ne-am obișnuit să urmă- comentăm actul sportiv prin prisma rezultatelor® Spiritul sportiviCa orice colectivitate creatoare, și Institutul de cercetări și proiectări pentru nu numai printr-un edificiu mai ales prin oamenii care îl ilustrează. în pofida marii diversități de biografii profesionale, de trăsături temperamentale. anT-percepi.it- Ilie
automatizare trăieșteși printr-o firmă, ci

patul unui pătrar de veac țara noastră va avea, în pas cu țările avansate ale lumii, o întreagă ramură industrială și un puternic institut de cercetare și proiectare aflate sub zodia tutelară a noii științe ? Puțini, foarte puțini. Printre
vestigații în domeniul automatizării proceselor industriale, nucleu organizat in cadrul Institutului de cercetări și proiectări electrotehnice. înconjurîndu-se de cițiva cercetători țineri, plini de elan, a porhit la desțelenirea unor tărîmuri

nic al institutului. Inginerul Ilie Papadache.
tații depinde și de 
opinia publică! 
© Pelerinajul în
curajează racola-

Realizatorii :
„Cînd trebuie" 

devine obligatoriu 
„se poate"

adevărat este că, în contextul acestor «forturi ge- . n erate, pentv.u ra-, țfonalîzare, pentru perfecționarea continuă a activității productive, o serie de întreprind ari înfruntă încă diferite neajunsuri — tare tehnice și organizatorice ce persistă de multă vreme — pentru a căror înlăturare, deseori, se folosesc numai ju- Or, este știut că

VALORIFICAREA REZERVELOR
INTERNE ANOTIMPUL

OPTIM ESTE: IMEDIAT

un numitor comun : au toți o conformație spirituală de exploratori, le place cutezanța de a se afla în avanposturile pătrunderii in necunoscut. Sînt, Ia drept vorbind, oamenii care simt printre primii „șocul viitorului", și care, intr-un fel. ne ajută pe noi. ceilalți, să-l primim ca pe ceva normal, să-1 integrăm firesc in viața noastră de fiecare zi.

ei se numără și Inginerul pe atunci încă virgine. Hie Papadachev ■ '"^Si au ' ufniât. uria după

fiecareîn 10

mătăți de măsură, prevederile de plan la acest indicator trebuie realizate de toate întreprinderile la nivelul maximal — pentru că la acest singur nivel au fost stabilite sarcinile, pornind de la necesitatea c.ă activitatea economică trebuie să se desfășoare in anul 1973 la un nivel de eficiență cit mai ridicat.La Uzina mecanică de utilaj chi-' mic din București, în acest an, potrivit prevederilor de plan, volumul producției urmează să se dubleze, comparativ cu 1972. Evident, realizarea unui asemenea obiectiv impune, in primul find, sporirea productivității muncii, indicator la care, de altfel, se prevede o creștere de 36 la sută. Prin urmare,- era firesc ca in uzină să se acționeze ho- tărit și, mai ales, din timp pentru depistarea și fructificarea tuturor rezervelor interne, astfel incit, în- cepînd cu primele săptămîni ale anului, să se asigure o înaltă productivitate a muncii. Cum se prezintă lucrurile în realitate ? Consultăm, pentru început, planul de măsuri tehnico- organizatorice de anul trecut. Ce constatăm ? în trimestrul IV din anul trecut, deci atunci cîn.d trebuiau să se stabilească soluții eficiente prin aplicarea cărora să se asigure din prima lună a anului sporirea substanțială a productivității muncii, planul amintit nu cuprinde, în acest sens, decît o singură măsură, care, de altfel, nici nu a fost aplicată.— în uzina noastră, de regulă, măsurile se aplică, în cea mai mare parte, în primele luni ale anului —
Ilie ȘTEFAN

(Continuare în pag. a III-a)

Pionierii : 
„Am visat muncind, 
am muncit visînd"1947, Norbert Wiener iși boteza noua știin-înabia ță, ce avea să revoluționeze gîndirea și tehnica secolului nostru, cu numele aflat în prezent pe toate buzele : cibernetica. Ciți se gîndeau oare în acele momente, cind România abia pornea să-și lecuiască rănile pricinuite de dezastrele războiului, că la ca-

V _______
ÎN JUDEȚUL OLT

Un detaliu biografic care luminează in chip deosebit o întreagă structură spirituală : in după-amiaza zilei de 23 August 1944, acest om, care ocupa o funcție de răspundere ia fosta societate de telefoane, a organizat, împreună cu trei tehnicieni devotați, decuplarea tuturor legăturilor telefonice ale trupelor hitleriste din zona Capitalei, adueîndu-și contribuția la reușita insurecției armate conduse de partid. Nu știu dacă inginerul Papadache se gîndea, in acele clipe de maximă tensiune emoțională și de asumare a atîtor răspunderi, ia viitorul industrial al României socialiste, dar, in mod cert, lucra pentru cl : cind deconecta comunicațiile hitleriștilor, făcea, in. fond, marea conectare cu acest viitor.Nu întîmplător deci tl regăsim, jn 1952, în fruntea primului nucleu de in-

alta, noile platforme chimice, dintre care înzestrarea, cu echipament de automatizare a celei de la Pitești reprezintă in ochii inginerului Papadache Încununarea unei întregi cariere. în paralel — cu sprijinul unor renumfți oameni de știință, mai ales al academicianului Grigore Moi- sil — s-au pregătit cadre tinere de specialiști chiar din rîndurile unor ingineri ce lucrau in producție. O- mul acesta, care nu mal ara, firește, tînăr, lucra cu egal entuziasm ziua la proiecte, iar seara preda cursuri de cibernetică. în 1962. cind s-a înființat actualul care 11 dache era și bază.— Forța generației noastre poate că tocmai in asta constă : că am visat muncind și am muncit visînd — ne spune actualul coordonator al Consiliului teh-

institut, sectorul pe conducea Ilie Papa- a constituit, cum firesc, o temeinică

Urmărind diagrama umană a colectivului am găsit un puternic contingent de oameni din generația' de mijloc, cărora, datorită dezvoltării economice a țării, vastei nizare venit știința zării de la stadiul de proiect la cel de înfăptuire efectivă. Sint realizatorii. Printre ei se află și actualul director adjunct al institutului, inginerul Stelian Toader.Biografie tipică : acum 25 de ani acest fiu de țărani prahoveni era muncitor ceferist la Brașov ; a devenit membru de partid in 1946 ; in anii socialismului a urmat politehnica, facultatea de electronică și telecomunicații, a ajuns inginer ; în mai 1960 a făcut parte din grupul care a întemeiat întreprinderea cu profil complex, de cercetare și producție' — „Automatica", din care s-a des-

acțiuni de moder- a economiei, le-a re- menirea de a trece și tehnica automati-

Victor BÎR1ADEANU

(Continuare în pag a IV-a)
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Semnele primăverii — 
primele suprafețe însămințateSLATINA (Corespondentul „Scin- teii", Emilian Rouă). — Zilele frumoase și însorite din ultima perioadă au zvîntat terenul, ceea ce a permis mecanizatorilor și cooperatorilor din numeroase unități agricole din județul Olt să iasă in cimp. Pe lingă executarea arăturilor pe terenurile rămase din toamnă, a început și insă- mințarea unor culturi de primăvară. La cooperativa agricolă Vișina Veche, de pildă, ieri au fost însămințate primele 30 hectare cu mazăre.

I O altfel de „pasăre măiastră"
Inainte de plecare, echipajul avea nevoie de un 

nume. Au căutat cu toții,.in frunte cu profesorul Cor- neliu Marinescu,. și au zis că cel mai nimerit ar fi 
'„Pasărea măiastră".. S-au sfătuit îndelung asupra iti
nerarului. Mai e nevoie să spunem cit de aprinse au 

riguros și... in unanimitate, Bostan — căpitan. Se
fost discuțiile ? Apoi, 
și-au împărțit sarcinile. Vasile 
cund : Viorica Dumitru. In 
ordine — sculptorii, picto
rii, geograful, folcloristul, 
fotograful și... bucătarul.

In sfirșit, a venit vacanța 
mare. Moment de start 
pentru, echipajele pionie
riei. „Pasărea măiastră" —

PICĂTURA DE CERNEALA

____ „________  _________ pornind din „rada." Casei 
pionierilor din Adjud — a inceput „navigația" pe cursul 
superior al Zăbalei, afluent al Putnei. Copiii au stră
bătut pădurile Nărujei, Spulberului, Nerejului. Vintul 
prielnic al curiozității i-a minat pină aproape de vîrful 
Zboina. Au străbătut pădurile, mai ales, pentru a afla 
forme inedite in crengile căzute la pămînt, in ramu
rile copacilor din jur.

Am avut plăcerea să văd „recolta" urcată pe bor
dul „Păsării măiestre". Citeva crengi, țișnind - spre

spații neatinse incă, așezate intr-un anume fel, alcă
tuiesc grupa egretelor. Aștepți parcă să auzi bătaia 
de aripi. Te și miri că lemnul acesta n-a zburat încă ! 
Alte închipuiri sint așezate in teritoriul lebedelor. O 
friptură de butuc, zimțată fantastic, seamănă teribil 
cu o fregată, cu întreaga velațură umflată de briza 
marină. Iar o întruchipare ‘la granița dintre real și 

bizar — un fragment de 
ramură mai groasă — a fost 
botezată, nu „fără 
„Duhul pădurii"... Răscoli
toare integrare in 
fera folclorică vrinceană !

Privind aceste minuni in 
..........  ... , ... dincolo de obiecte, pupila 
dilatată a căutătorilor de frumos care n-au obosit pină 
la izvoarele Zboinei in aflarea lemnului care să vi
breze, să cinte. Cutezătoare și harnice, „păsările măies
tre" ale pionieriei ucenicesc in egală măsură și la 
școala aflării frumosului. Călătorind spre, izvoarele 
apelor de munte, prin pădurile munților, ale vacan
țelor, pionieria descoperă in. ea însăși izvoare inegala
bile de frumusețe.

lemn descoperi, de fapt,

temei.

atmos-

Ilie TĂNASACHE

in luna noiembrie 1972 a început un conflict pentru o locuință din strada Paris nr. 6, București, compusă dintr-o cameră cu o suprafață (după schițele existente la spațiul locativ ai sectorului 1) de 22 mp (in realitate — de 28 mp !) și dependințele necesare -- hol, baie și bucătărie. De la început trebuie să spunem că acest conflict s-a soldat cu urmări nedorite. Despre ce este vorba ?în vara anului 1970, inginerul Anton Radu, absolvent al Institutului politehnic din București, a fost repartizat de către comisia guvernamentală la Institutul de cercetări miniere din București (ICEMIN). După un an, conducerea stitutului, în urma plecării din unitate a unui salariat care a eliberat garsoniera amintită mai sus, a hotărît să o atribuie tinerilor Radu acest țiului I din terea pe. Fără să aștepte rezultatul, le-a predat cheia celor doi ingineri pentru a ocupa locuința respectivă. Din capul locului se vede că s-a săvîrșit un abuz. Nici o instituție nu are dreptul să dispună și să ocupe locuințe fără ordin de repartiție. Singura instituție in drept să hotărască și să gospodărească spațiul locativ, proprietate de stat, este consiliul popular. Fi rește, conducerea ICEMIN era obligată conform legilor in vigoare să asigu’-e cu prioritate locuințe pentru specialiștii de care are nevoie. Dar o asemenea

in-
ingineri Anton și Victor Oșan. în sens s-a adresat spâ- . locativ al sectorului Capitală pentru emi- ordinului de reparti- insă

obligație nu poate fi îndeplinită decît prin respectarea cu strictețe a legalitățiiSă vedem însă cum au procedat, în această situație, cei ce gospodăresc spațiul locativ. La data de 4 decembrie 1971, deci după o perioadă de 4 luni de zile de la adresa primită

că „locuința în discuție a fost lăsată la dispoziția Consiliului popular al sectorului 1 — pentru probleme locale". Atît conducerea ICEMIN, cit și ing. Anton Radu, care între timp s-a căsătorit și a rămas cu soția în locuința din str. Paris nr. 6, au continuat

ABUZ
împotriva
abuzului

anchetă socială
’ ' 'J •'din partea ICEMIN. consiliul popular al sectorului a răspuns institutului că, pentru rezolvarea cazulu respectiv, trebuie să se. adreseze Direcției spațiului locativ a Capitalei După citeva zile, ICEMIN a făcut și acest demers Rezultatul ? în luna iunie 1972, adică după alte 6 Iun- de zile de tăcere, Direcții- spațiului locativ a Capita lei a trimis institutului un răspung în care se spur'

să facă numeroase demersuri pentru reglementarea situației locative. Dar, din păcate, deși verbal i s-au dat asigurări că problema va fi rezolvată, nimeni nu a întreprins nimic concret în acest sens. între timp, I.C.R.A.L. Herăstrău, proprietarul spațiului loca ii v amintit, a cerut, prin adresa nr. 70 300 din 25. I. 1972. ICEMIN să rețină Iui Anton Radu chiria legală în luna decembrie 1972.

Anton Radu a primit însă o somație pentru a părăsi locuința care, cu citeva săptămîni în urmă, fusese repartizată pensionarei Lu- creția Mălinici. A doua zi, pe La ora 9 dimineața, s-au prezentat la locuința lui patru persoane (doi bărbați și două femei) care i-au spus că au venit, să o mute pe Lucreția Măli- nici. Anton Radu a rămas surprins. Cu atit mai mult cu cit cei patru „musafiri" nu aveau asupra lor nici forme legale pentru a intra în locuință, nici bagaje și, pe deasupra, nici titulara ordinului de repartizare nu era împreună cu ei. După citeva minute, au sosit aici, pentru a-1 evacua, plutonierul de miliție Gheorghe Neagu, de la circumscripția 1 miliție, și Vasile Șerban, șeful centrului 4 I.C.R.A.L., împreună cu tehnicianul Eugen Gîlcescu. Intrucît plutonierul era îmbrăcat civil, în mod firesc inginerul Anton Radu i-a invitat să se legitimeze, spunîndu-le că avertismentul pe care îl primise cu o zi înainte era neparafat și, in consecință, el îl considera nelegal. Totodată, el a încercat să explice lucrătorului de miliție și reprezentanțilorI.C.R.A.L. că locuiește acolo de mai bine de un an, a făcut numeroase demersuri pentru obținerea ordinului de repartiție, a intrat în locuință cu știrea conducerii institutului unde lucrează, a plătit chiria solicitată de I.C.R.A.L. și că pur și șim-
i •

de la

FI. CEAUȘESCU 
D. TÎRCOB

(Continuare în pag. a Ii-a)

cu

G. M1TRO1
(Continuare în pag. a V-a)
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® La Vientiane a avut 
loc ieri semnarea acordu
lui de restabilire a păcii și 
înțelegere națională în 
Laos.

® Situația din Orientul 
Apropiat, obiect al unei 
intense activități diploma
tice.
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APTUL
FUNCȚIA UE POLITIC?

24 de ore
la datorie 9 A,

IV. INTR-O COOPERATIVĂ

A GRICOLĂ DE PRODUCȚIE

Prea multe era teatrul cra-activitate,

îndeplinirea planului mai ales, încetățeni- unei discipline seve- reducerii mortalității meu, și în
în intensă

amintit in acest ciclu de exercitarea rolului său depinde și de capacitatea

practice privind urmărirea hotărîrilor

organizația de partid dobîn- posibilități efective sporita asigura îndrumarea și contro- multilaterală a felului în se desfășoară activitatea la

DIVERS
S-a întîmplat Ia termocentrala Borzești. Una din conductele colectoare de mare capacitate de la stația de demineralizare a apei s-a rupt. întreaga cantitate de apă industrială, de 600 tone pe oră, nu mai ajungea la instalațiile de decarbonizare și se- revărsa in van, inundînd depozitul de păcură. Dar pericolul principal era altul : oprirea termocentralei, stagnarea producției de pe întreaga platformă industrială Borzești, lipsirea municipiului Gheorghe Gheorghiu- Dej de energia termică necesară. Energeticienii însă nu s-au putut împăca cu această situație. Intervenind cu promptitudine și curaj, maiștrii Nicolae Badiu și Dumitru Terentiac, împreună cu muncitorii ' Gheorghe Stoica, Gheorghe Ardeleanu, Constantin Tănase și Gheorghe Murgoci, au lucrat ore în șir sub jetul puternic de apă. Timp de aproape 24 de ore nu s-a mișcat nici un specialist de la locul avariei. Barind drumul apei, ei au reușit să repare conducta și să asigure, totodată, condiții pentru ca stația și centrala să funcționeze fără întrerupere.

gogoși strică
In perioada 1962-1970, Gheor

ghe Basov, din Birlad, a fost 
gestionar la gogoșeria unită
ții de alimentație publică din 
localitate. Cu toate acestea, 
în fiecare an, el reușea să ob
țină autorizație și pentru" o 
gogoșerie proprie. Ciudat, în tot 
acest timp, nimeni din con
ducerea T.A.P.L. Birlad nu 
și-a pus întrebarea cum putea 
G. B. să lucreze in două go- 
goșerii deodată. In schimb, in 
ultimii 4-5 ani, el și-a ridicat 
o casă nouă, și-a cumpărat un 
autoturism, obiecte de uz cas
nic și mobilă cam pentru două 
familii, a călătorit in străină
tate... Totul ii mergea din 
plin. Pină de curind, cind, che
mat in fața comisiei pentru 
cercetarea veniturilor dobindite 
în mod ilicit, n-a putut justifica 
o sumă de peste 70 000 lei. Așa 
stind lucrurile, prin hotărirea 
Judecătoriei Birlad, a fost o- 
bligat să plătească impozitul 
prevăzut de lege.

Cum este firesc, munca de partid Intr-o cooperativă agricolă de producție are numeroase particularități, care își pun amprenta și asupra formelor și mijloacelor de exercitare a rolului de conducător politic de către organizația de partid.Așa cum rezultă și din experiența comitetului de partid, precum și a celor 6 organizații de bază de la cooperativa agricolă de producție „Grivița roșie" din comuna însurăței, județul Brăila, un factor decisiv al exercitării rolului conducător îl reprezintă repartizarea judicioasă a comuniștilor în fiecare formație de muncă, îndeosebi în locurile „cheie" ale producției. Este un fapt ce se cuvine a fi consemnat că, aici, in e- chipele de cîmp, in zootehnie, la atelierele mecanice, pretutindeni e- xistă nuclee de comuniști. O dată realizată această „dispunere" a forțelor, dește de a larea carefiecare sau cel puțin la principalele locuri de muncă — inclusiv a modului cum lucrează comuniștii, atit pe plan profesional, cît și ca însufleți- tori ai colectivului. De exemplu, se- sizind că, în condiții de muncă identice, unele echipe de cîmp au obținut, Ia anumite recolte, producții diferite, organizațiile de bază din fermele 2 și 3 au procedat la o analiză, în adunări de partid, a activității fiecărui comunist, combătînd auto- mulțumirea și pasivitatea, lansînd întreceri pentru ridicarea tuturor cooperatorilor la nivelul fruntașilor.O altă pîrgliie, de cea mai mare importanță pentru exercitarea rolului conducător' politic o constituie adunarea de partid. Dat fiind specificul muncii in agricultură, dispersarea oamenilor în multe locuri, nivelul diferit de dezvoltare a conștiinței membrilor de partid, adunarea generală capătă o și mai mare importanță ca școală de călire a exigenței partinice, de creștere a răspunderii față de munca în coo.perativa agricolă, față de avuția obștească, de educare politică și profesională a țăranilor cooperatori. De aceea, la C.A.P. „Grivița roșie" din comuna însurăței se acordă o a- tenție deosebită pregătirii temeinice a adunărilor de partid, punerii in dezbaterea acestora a problemelor esențiale pentru viața colectivu-

lui. Astfel, cînd la organizația de partid din zootehnie a fost analizată activitatea îngrijitorilor din sectoarele poroin și ovin, s-a avut în vedere atît necesitatea sporirii pro. ducției pentru de livrări, cit, rea ordinii, a re în vedereala animale, depășite cu mult tocmai datorită indisciplinei în acest sector. Acum, situația este mult schimbată în bine, ceea ce denotă că dezbaterile din adunările generale au avut efectul scontat.Se știe că în cooperativa agricolă,

cu piersici circa 100. de hectare de teren nisipos, neproductiv.O deosebită importanță in realizarea conducerii politice o reprezintă statornicirea, în cadrul dreptului de control, a unor raporturi concrete de muncă și conlucrare strînsă, între comitetul de partid și consiliul de conducere al cooperativei agricole. In acest sens, de mare utilitate este a- nalizarea de către comitetul de partid, ori de cîte ori e nevoie, a activității consiliului de conducere, a modului cum acționează el, precum și a măsurilor pe care le preconizează pentru pregătirea temeinică a

| Logodnicul
era gata 
căsătoritîn trecere prin orașul Gheorghe, Gică Popa (care, în paranteză fie spus, nu avea nici o profesie) a făcut cunoștință cu tînăra M. S„ muncitoare la uzinele textile „Oltul", și i-a promis că o va lua in căsătorie, într-una din zile însă, cind și-a dat seama că nu mai poate a- mîna multă vreme prezentarea în fața ofițerului stării . civile, viitoarea lui soție urmînd să devină mamă. G. P. a dispărut fără adresă. în urma cercetărilor întreprinse de organele de resort, pentru a-1 obliga la plata pensiei de întreținere a copilului, s-a stabilit că G. P., cu domiciliul stabil în Brașov, str. Petru Groza 32, este căsătorit și are doi copii. Dar nu era acasă. Se afla la penitenciar pentru... un alt abandon familial 1
Iarăși9

chibriturile!
Intr-o după-amiază, la locuin

ța lui Constantin 'Meșinschi din 
municipiul Suceava a izbucnit 
un incendiu, căruia i-au căzut 
victime 3 copii : Veniamin —in 
virstă de 5 ani, Mihaela — de 
2 ani și Daniela — de 3 luni. 
Din cercetările efectuate du
pă localizarea și stingerea fo
cului s-a ajuns la concluzia 
că cel mai mare dintre co
pii a aprins un chibrit (cutia 
fiindu-i la indemină), de la care 
a luat foc o saltea. In citeva mi
nute, din cauza fumului răspin- 
dit in încăpere, cei trei copii 
lisați singuri acasă au decedat.

Noaptea e 
un sfetnic
rău

forul de conducere a activității de producție cafe decide asupra problemelor fundamentale ale unității este adunarea generală a membrilor cooperatori. Pe de o parte, organizația de partid trebuie să vegheze ca _ în adunarea generală a cooperatorilor să primeze opiniile cele mai înaintate, îndreptate spre dezvoltarea cooperativei, iar pe de altă parte — să urmărească modul în care este respectată și se dezvoltă democrația cooperatistă. în acest sens, stabilirea, an de an, în adunările generale a unor indicatori de plan bine gîndiți, care au dus la dezvoltarea unității, extinderea aplicării unor metode agrotehnice înaintate și forme superioare de organizare a muncii, aplicarea propunerilor judicioase reflectă concludent faptul că adunarea generală a cooperatorilor poate și trebuie folosită ca un adevărat factor de progres al cooperativei agricole. Stimulînd participarea la dezbateri a tuturor celor care au de formulat sugestii, propuneri, observații, de exprimat inițiative, comuniștii sint cei care dau „tonul" dezbaterilor in adunarea generală, le animă. în aceste zile, spre exemplu, membrii de partid întrețin discuții cu țăranii cooperatori in legătură cu propunerea ce va fi supusă aprobării adunării generale de a se planta

campaniilor agricole, repartizarea cadrelor, organizarea muncii, speciali- ' zarea și permanentizarea oamenilor in formațiile de lucru. După cum dovedește experiența practică de aici, foarte importantă este conlucrarea între secretarul comitetului de partid și președintele cooperativei a- gricole, conlucrare bazată pe principialitate comunistă, corectitudine, e- xigență reciprocă. în cadrul acestor raporturi este necesar, firește, ca îndrumarea de partid să se desfășoare pe fondul concret al adoptării unor măsuri t- perfecționarea muncii, și controlul îndeplinirii stabilite.Ca în oricare sector de funcția de conducător presupune și planificarea judicioasă a muncii. Așa cum rezultă și din experiența comitetului de partid de la co- ooerativa agricolă „Grivița roșie" din comuna însurăței, Ia planificarea muncii trebuie să se țină seama, în condițiile din agricultură, de un șir de factori specifici, în primul rind de caracterul campaniilor agricole, să se utilizeze întotdeauna experiența cîștigată în campania similară precedentă, avindu-se permanent în vedere obiectivul fundamental al sporirii continue a producției vegetale și animale. Un plan de muncă judicios

conceput, trebuie să se caracterizeze prin mobilitate, să schițeze acțiuni diverse, dinamice, ingenioase. 'Așa s-a conceput munca de partid in toamna trecută. în acele zile, comuniștii nu s-au limitat la a oferi celor din jur exemplul lor î muncă, ci au desfășurat muncă politică de Ia om casă în casă, din familie pentru ca din zori pînă toată suflarea comunei — mei, elevi coltare.S-a mai articole că conducător organizației de partid de a îndruma activitatea organizațiilor de masă și obștești. Aici, de pildă, faptul că organizațiile de partid neglijează activitatea comitetului de femei (nici măcar o singură dată în decursul a- nului trecut activitatea comitetului de femei n-a fost analizată de organizația de partid), a făcut ca în cele trei ferme de cîmp, unde femeile reprezintă mai bine de două treimi din brațele de muncă, să nu se întreprindă aproape nimic pentru atragerea acestoră la conducerea și organizarea muncii, Ia pregătirea profesională etc. Nici o femeie nu a fost promovată în conducerea unei brigăzi sau măcar a unei echipe din cele 24 e- xistente.Un teren deosebit de fertil pentru exercitarea rolului conducător al organizației de partid îl reprezintă îndrumarea activității consacrate dezvoltării cunoștințelor tehnice ale țăranilor cooperatori. Prin diferite cursuri, Ia învățămîntul agrozootehnic se iau măsuri pentru cunoașterea de către cooperatori a mașinilor agricole, a îngrășămintelor chimice, in vederea extinderii mecanizării și chimizării lucrărilor. O atenție specială este acordată activității specialiștilor: se analizează periodic'felul cum sînt, folosite cadrele tehnice, munca de cercetare proprie pe loturi experimentale.De asemenea, sînt folosite cu bune rezultate — dar cu o anumită inconsecvență — învățămîntul de partid, precum și unele forme ale muncii politice — gazetele de perete, gazetele satirice, activitatea agitatorilor. In- trucît formațiile de lucru sînt dispersate și arareori se.intilnesc, o foaie volantă care să reflecte evenimentele cele mai semnificative, care să circule din mină în mină ar fi binevenită, ar stimula întrecerea dintre echipe și brigăzi, dintre ferme, combătind în același timp risipa, neglijența, munca de slabă calitate etc. Totodată, o brigadă artistică de agitație, cu un program adecvat, ar putea face ca faptele de abnegație, ca și lipsurile din activttatea unora să fie.aduse la cunoștința*  întregii comune. Binevenită este intenția comitetului de partid de aici de a declanșa o largă acțiune pentru ca întreg activul de partid, brigadierii, șefii de echipe și alți cooperatori să fie îndrumați spre a-și completa pregătirea de cultură generală sau să urmeze diferite forme de invațămînt prin care să-și lărgească orizontul de cunoștințe.în acest nou an de muncă, organizația de partid de la C.A.P. „Grivița roșie" din comuna însurăței, povfecționindu-și neîncetat activitatea, va asigura dezvoltarea realizărilor de pînă acum( spre obținerea unor producții vegetale și animale tot mai mari, în vederea sporirii contribuției unității ia îndeplinirea înainte de termen a cincinalului in agricultură.

înaintato la om, din in familie, pe inserat, bărbați, fe-— să fie pe cîmp, la re-

vinzarea 
laptelui și legea 

compensațieiTovarășul N. Clonț din București, str. Li- viu Rebreanu nr. zice :— în cartierul Titan (am văzut . alte cartiere), laptele se vinde la colțuri de stradă. Vînzăto- rul stă in frig, in ploaie, ninsoare, vint, viscol...— Mă rog, și în celelalte accesorii ale vremii.— Exact ! Și am fost extrem de bucuros cind acum cițiva ani am văzut la mine in cartier că, lîngă noua clădire a telefoanelor care se înalță, a apărut un civilizat chioșc de lapte, Unitatea nr. 224. Ferestre mari în tocuri de metal, instalație electrică pentru neon, vedere la... Titan.— Vedeți ce perspective au vinzătorii de lapte ?— Stați, că nu este chiar așa. Laptele se vinde dimineața pe întuneric la acest chioșc foarte civilizat, pentru că de cîțiva ani nu se reușește să se facă racordul la rețeaua electrică. Luminare și lampă nu au voie să aprindă pentru că afumă... laptele.Probabil, cred eu, că mai marii laptelui iși zic : „Dacă ăia vînd în frig, de ce ăștia să vindă și la căldură și chiar și la lumină ?“Legea ției !

tuturor locuitorilor care nu mai pot dormi din cauza fluieratului locomotivelor dumneavoastră, să nu mai sunați așa, de-a surda, cînd treceți prin oraș. De ce vreți cu tot dinadinsul să ne asteni- zați ? Ce aveți cu noi ? Dacă renunțați la am-

tă și cel care l-a chemat... ca-n vorba aia : Vino la mine la 8, că eu plec la 5 jumate...De ce ? De ce n-a plecat la 9 ?

biția dumneavoastră de a ne trezi dtn somnul cel mai dulce, cînd voi trece pe sub fereastra dumneavoastră, atunci cînd dormiți, nu- voi suna nici măcar clopoțelul de la bicicletă.Mulțumesc.
Să se culce 

după 
ce-au dormit ?

compensa-

Comedie
cu piteștenlO formație a teatrului „Alexandru Davila" din Pitești era in turneu prin țară și a- vea organizat Ia Arad un spectacol. Conform unei convenții cu C.F.R.-ul, vagonul cu artiști trebuia să fie atașat la un tren de Arad. Dar nu se știe din ce cauză vagonul a fost atașat la trenul de Ineu. Organizatorul, actorii s-au zbătut, au strigat că trebuie să meargă la Arad, și nu la Ineu. Au fost sesizați șefii stației. Nimic! Vagonul cu actori, care trebuiau să joace în seara aia la Arad, mărgea spre Ineu. Cineva a tras semnalul de alarmă. Din stația Pincota, vagonul a fost trimis totuși înapoi cu scuze, dar cel care a tras semnalul de alarmă că a greșit C.F.R.-ul a fost amen-Dacă atunci aînd ești beat îți spun doi oameni să te duci să ta culci și tu te duci, ce trebuie să facă I.T.A.- autobaza Alexandria, județul Teleorman, cînd 20 de cetățeni ne scriu că pe ruta A- lexandria-Tătărăștii de Sus și retur este o mare harababură ? Șoferii nu opresc în stații cind au locuri și o- presc atunci cînd n-au locuri, ca să se distreze. încasatorii au învățat injurii noi de pe alte trasee și le folosesc aici din plin.— Deci, întrebarea este: ce trebuie să facă I.T.A. Alexandria cînd 20 de inși îi spun că lucrează cam anapoda ?— Exact ! Ce trebuie să facă I.T.A. Alexandria ?— Să nu se ducă să se culce, ci să ia niște măsuri și-n lungul și-n latul autobuzelor de Alexandria—Tătă- răștii de Sus.

ar fi fost o eo-loveanmedie cu olteni, așa că C.F.R.-ul a făcut una cu piteșteni ICel
patruleade-al

nou născut 
și birocrația

Constantin MORARU

turistică argeșeană

de muncă

(Corespondentul Cîrstea). — An
al pa- de un- acum

bau- biro-noul (in

PROIECȚIA

Diri noua urbanisticâ a municipiului Reșija

Constanta Cora este din comuna Laloșu și salariată la I.C.H. Lotru, lotul Malaia. A născut cel de-al patrulea copil la spitalul din Voineasa. Și a cerut aici să i se facă formele pentru primirea sumei de 1 000 de lei. De la Voineasa însă a fost trimisă la comună Malaia, unde l-a născut pe

cel de-al treilea copil. De aici a fost trimisă în comuna Laloșu, unde a fost născută cea care a născut trulea copil și de a plecat vreo zece ani.— Și noul

In mai multe secții ale Grupu
lui industrial de chimie Rm. 
Vilcea a fost efectuat un con
trol inopinat în timpul unui 
schimb de noapte. Constatările? 
Mai mult decit surprinzătoare. 
Iată-le surprinse in citeva cifre: 
trei salariați veniseră la servi
ciu in stare de ebrietate ; nouă 
dormeau in timp ce instalațiile 
pe care le serveau se aflau 
in funcțiune ; 25 iși părăsiseră 
locurile de muncă înainte de 
încheierea' programului ; in 
sfirșit, alți patru se străduiau 
să nu iasă pe poartă cu mina 
goală. De ce atit de multe ase
menea „prezențe" intr-o singură 
noapte ? Nu cumva pentru că 
disciplina și controlul absentau 
pe toată linia ? Am dori să a- 
flăm cum „motivează" conduce
rea unității amintite asemenea 
absențe.

Rubrică redactată de
Gheorghe DAVID 
Gheorghe POPESCU 
și corespondenții „Scînteii1••

Spre deosebire de vechiul Cod al muncii, care stabilea doar obligația unităților de a lua măsuri asigurarea ' tecție și ‘ a antidoturilor, aduce îmbunătățiri 1ocupîndu-se de ansamblul lor de principiu privind muncii.Prevenirea accidentelor și a îmbolnăvirilor profesionale constituie,-potrivit noului cod, o obligație de prim ordin a tuturor ministerelor, celorlalte organe centrale, unităților economice și instituțiilor. Codul statornicește, pentru prima dată, că protecția muncii constituie parte integrantă a procesului de producție. -Aceste, prevederi de principiu urmăresc ca variata gamă a măsurilor menite să creeze condiții de muncă in deplină securitate și igienă să fie luate încă din primele faze ale construcției obiectivelor industriale sau ale procesului muncii. Măsurile de protecție se asigură incă din faza de proiectare a obiectivelor și de realizare a investițiilor — clădiri, instalații, utilaje, mașini, aparate, dispozitive — fiind avute în vedere la amplasarea și încercarea acestora, precum și la introducerea de noi procese tehnologice, corespunzător nivelului inței și tehnicii moderne.O altă dispoziție Importantă aceea că unitățile noi sau cele tilate nu își pot începe activitatea, chiar parțial, decit cu autorizația prealabilă a organelor de protecție a muncii și a organelor sanitare. De asemenea, trebuie reținut că protecția muncii se realizează și prin înzestrarea întreprinderilor cu mașini și utilaje de inaltă tehnicitate, prin mecanizarea și automatizarea proceselor de producție, asigurindu-se prin aceasta ușurarea efortului fizic al oamenilor muncii și securitatea muncii lor.Măsurile de protecția muncii pro- priu-zise și. ceea ce este demn de subliniat, cele privitoare la prevenirea și combaterea poluării mediului înconjurător se stabilesc o dată cu măsurile de realizare a planului le producție sau a sarcinilor de serv-- ciu, prin norme de tehnica securității și de igiena muncii, pe locuri de muncă, mașini, utilaje, aparate, instalații, echipamente și procese tehnologice. Aceste norme sînt de două feluri : republicane (obligatorii pentru toate ramurile de producție) și departamentale (stabilite de către ministere și celelalte organe centrale

pentru echipamentului de pro- noul cod substanțiale, problenie- protecția

II SI ASI3URARÎLE SOCIALE
>pentru anumite locuri cu un specific deosebit).O altă categorie de măsuri privesc acordarea echipamentului de protecție. Conform codului, acest echipament se. acordă gratuit, în raport de condițiile in care se lucrează. De asemenea, cei ce lucrează au dreptul, in condițiile legii, și la echipament de lucru. Pe lingă aceasta, persoanele care lucrează în anumite condiții vătămătoare sau periculoase beneficiază de alimentație specială în scopul creșterii rezistenței organismului.Codul subliniază în mod deosebit îndatorirea oamenilor muncii de a cunoaște în amănunțime regulile de

CODUL MUNCII (W
muncii, a le respecta cu procesul de producție, a preîntimpinarea și inlâ-echipament,

ști-este rcu-

protecție a strictețe în contribui la ------------ _ , .turarea oricăror situații ce ar putea pune în primejdie viața, integritatea corporală, sănătatea oamenilor ori bunurile materiale și a folosi și ’n- treține în buhe condiții mijloacele de protecție individuală ce le-au .fost încredințate.Conducerile unităților sînt obligate, potrivit codului, să analizeze periodic, impreună cu organele sindicate și sanitare, cauzele accidentelor de muncă Și îmbolnăvirilor profesionale și să ia măsuri pentru înlăturarea factorilor nocivi care periclitează viața .și sănătatea oamenilor munci5.6 altă prevedere a codului, menită să dea eficiență măsurilor pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă, este aceea potrivit căreia răspunderea pentru realizarea deplină a măsurilor de protecție a muncii o au, potrivit atribuțiilor ce le revin, cei care organizează, conduc, coordonează și controlează procesele de muncă în unități. încălcarea dispozițiilor legale privitoare la tehnica securității și igiena muncii atrage răspunderea disciplinară, administrativă, materială sau penală, după caz, potrivit legii.Dreptul la asigurare socială al persoanei încadrate într-o unitate socialistă este conceput ca un sistam de ocrotire materială cu aspe' te complexe privind atît prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea și întărirea sănătății, starea de maternitate, cit și ajutoarele materiale ce se dau in cazul pierderii capacității de muncă, pensia de invaliditate, ori pentru limită de virstă și pensia de urmași.

în cadrul acestui sistem, un loc de seamă îl ocupă asistența medicală gratuită ce se acordă atît persoanei încadrate în muncă, cit și membrilor de familie aflați în întreținerea acesteia, medicamentele și materialele sanitare gratuite necesare in timpul acțiunilor cu caracter profilactic și al internării în spital.Unele drepturi la ocrotire socială, fără precedent in legislația de pină în prezent, sînt consfințite în noul Cod al muncii : in timpul incapacității temporare de muncă, in care se primesc ajutoare de asigurări so- ch.le — în caz de graviditate, in timpul concediului de maternitate, în perioada cit salariata îngrijește un copil bolnav în virstă de pină la 3 ani, precum și în timpul cit soțul satisface serviciu! militar — contractul de muncă.al persoanei încadrate intr-o unitate socialistă au se poate Inițiativa unității. Ez- ___ r__..I 1 se poate desface contractul de muncă în situațiile arătate, se referă ia . cazurile cînd unitatea se mută in altă localitate și are posibilitatea să-și asigure pe plan local cadrele necesare sau cînd persoana încadrată nu acceptă să o urmeze.Potrivit noului cod, fondurile a gurărilor sociale sînt înfăptuite întregime pe seama statului, încadrați in muncă fiind scutiți orice contribuție la acest fond, neplata contribuției de către unități nu lipsește persoanele încadrate muncă de ajutoarele materiale li se cuvin.Aceeași preocupare se vădește in prevederile exprese ale noului Cod al muncii privind recuperarea socială și profesională a persoanelor care, fiind încadrate In muncă, nu mai pot lucr? in meseria sau profesia lor, ca urmare a unor accidente, boli profesionale sau altor boli care provoacă invaliditate, cerîndu-se întreprinderilor, ministerelor și celorlalte organe centrale, precum și comitetelor executive ale consiliile: populare județene și al municipiului București să organizeze cursuri lie recalificare. Statul sprijină calificarea și plasarea în muncă a acestor persoane.

desface dincepțiile prevăzute de lege, cînd

.slin cei de iarin ce5i

Clemența POPA 
Traian ARMEANU 
consilieri juridici principali 
în Ministerul Muncii

PITEȘTI „Scinteii", Gh. de an, meleagurile județului Argeș sint vizitate de tot mai mulți turiști români și de peste hotare. După cum am aflat de la O.J.T. Argeș, pînă acum și-au anupțat vizita în județ în acest an circa 20 000 turiști străini, care vor fi cazați la Pitești, Curtea de Argeș și în frumoasele sate de vacanță : Lerești, Rucăr, Domnești și Corbeni. în sezonul estival Argeșul va oieri turiștilor numeroase noutăți. Pentru punerea in valoare a frumuseților traseului spre Bran, la Cimpulung-Muscel se lucrează intens la un modern complex hotelier. La cabana Voina se va amenaja o plajă, iar la Vrănești- Ștefănești se va da în folosință, in curind, o cramă de degustarea vinurilor argeșene. Pentru valorificarea superioară a potențialului turistic al riului Argeș s-a prevăzut construirea la izvoarele acestuia a unui mare complex turistic, cu o capacitate de cazare de 800 locuri.

născut ce-a zis cînd a aflat că trebuie să facă atitea drumuri în brațele maică-si ?— N-a zis mamă, n-a zis tată și, privindu-i pe cei care i-au pus pe drumuri, a zis : bau 1 (citiți : ce erați 1).S-a orientat născut. Are stofă loc de scutece).
Un biciclist 

către mecanicii 
de locomotivă

Să nu-i mai faci 
pe dsacu-n opt, 

ci în șaiș’peîn ziua de 10 II a acestui an, Ion Ioniță din Aleea Școlii 11 din Galați era convocat, printr-o carte poștală, să se prezinte la consiliul popular pentru a discuta cu tovarășul Benone Pușcă „o discuție" in legătură cu o cerere (mai multe cereri) pe bază de spațiu locativ.Exact in era foarte combinatul unde lucrează. Cu toate astea, omul a făcut pe dracu-n opt (in patru era mai ușor 1) și s-a dus, a întrebat de tovarășul Benone Pușcă și...— Ce-aveți eu sul ?— O spațiu, vreau dinsul, mine. Mi-a trimis carte poștală.— Este plecat într-o delegație pentru citeva zile, chemăm noi, așteptați acasă.— Păi

Cum ar 
zice spaniolul 
în italienește ,în locuințele din mi- croraionul 7 simplu din Drumul Taberei este o căldură in timpul iernii de-ți vine să-i zici ceva celui care a inventat pijamaua. în locuințele din micro- raionul 7, str. Valea lui Mihai, și în blocul A frig de-ți la icoană inventat unii și alții plătesc în bani românești căldura. Și, uneori, cei care plătesc măi mult sint cei care se incăl-

special4 este un vine să-1 pui pe cel care a cojocul. Și

(Urmare din pag. I)plu nu are unde să șe mute. Explicații zadarnice. Cei veniți pentru evacuare, împreună cu cei veniți pentru in„mutare" au dat buzna casă.Din ancheta efectuată zultă că Anton Radu' comportat in mod civilizat, nu a bruscat și nu a insultat pe nimeni. La un moment dat, in holul garsonierei s-a produs o busculadă al cărei provocator încă n-a putut fi stabilit. Unii declară că Anton Radu a ieșit din bucătărie cu un cuțit in mină și a amenințat pe plutonierul de miliție, alții afirmă că acest lucru nu e adevărat. Cert este insă că din această busculadă, Anton Radu a ieșit bătut crunt, așs cum atestă certificatul medico-legal nr. 12 826 din 8.1.1973 și cum declară toți cei prezenți la fața locului, cil și locatarii imobilului, care l-au văzut pe Anton Radu coborind scările plin de singe. în'prezent, acest incident seaflă in cercetarea organelor de anchetă pentru a fi rezolvat conform prevederilor legii.Din cercetările efectuate pină în prezent rezultă cu claritate că lucrătorul de

re- s-a

aceeași zi ocupat la siderurgic

din-problemăDar nu să vorbescci dinsul de eu cu cu
o

O să vă mai

Iubiții mei mecanici de locomotivă cu aburi sau mai ales Diesel. în drumul vostru prin o- rașul Tg. Mureș (și toate celelalte orașe și așezări) vă rog din suflet, vă rog în numele

eu l-am făcut pe dracu-n opt ca să mă învoiesc...— O să-l faceți dumneavoastră data viitoare în șaiș’pe, dacă np în șaiș’pe în treizeci și doi ori șaizeci și patru...Omul îl face pe dra- cu’ țăndări, se învo- iește de la serviciu, Iși lasă lucrările bal-
ceilalți salariațimiliție șide la I.C.R.A.L. nu au respectat prevederile legale. Pentru că este de neînțeles de ce centrul 4 I.C.R.A.L. a trimis lui A. R. avertisment de evacuare neștampilat, de ce plutonierul de miliție a venit la evacuare in haine civile, de ce persoanele străine găsite în fața locuinței nu au fost risipite, ci, dimpotrivă, au fost antrena-

a Capitalei nu au luat o decizie încă din momentul cînd au aflat că ICEMIN a atribuit spațiul rămas liber celor doi salariați ai săi. Nu era normal să nu se fi tărăgănat lucrurile mai bine de un ăn de zile și îr.că de pe atunci să se fi hotărît ori evacuarea, ori emiterea ordinului de repartiție celor doi salariați ? (Fiindcă, in paranteză fie
BhJ»

ABUZ ÎMPOTRIVA

ABUZULUI
ste în conflict, de ce nu s-a recurs la ajutorul asociației de locatari sau al comitetului de stradă. Nerespecta- rea întocmai a acestor prevederi acuză pe cei ce a- veau datoria de a apăra legea și legalitatea. Și aceasta, cu atit mai mult cu cit însăși decizia de evacuare pe cale administrativă a lui Anton Radu este discutabilă. în primul rînd nu este de înțeles de ce Consiliul popular al sectorului 1 și Direcția spațiului locativ

spus, este inadmisibil ca o locuință a statului să stea fără ordin de repartiție a- tita vreme).Considerăm că principalii vinovați în lanțul acestor abuzuri sint înșiși autorii deciziei de evacuare care, fie din necunoașterea legii— ceea ce nu Ie este permis— fie din ușurința cu care au analizat faptele, s-au grăbit in mod inexplicabil și au stabilit o soluție inumană. Ce grabă era ca, înainte cu patru zile de

mai puțin șizesc cel invers.- Și dumneavoastră, care preamăriți cojoacele ?— Să fie cald șl la noi, la 7 prim, cum este la 7 simplu. încălzirea vine de la aceeași u- zină. Dar noi credem că...— Să nu mai credeți nimit; Asta-i situația pină se vor lua niște măsuri mai drastice de către cei care trebuie să le ia. Pină una-alta, eu voi împreuna numai palma stingă și cu dreapta și mă voi ruga municipiului să facă puțină căldură dreaptă.Auguri, cum ar zice un spaniol care știe italienește.
Micuță TANASE

ce propuneți cei

anul nou, să fie bătut și a- runcat in stradă un om și soția șa, impreună cu mobila și toate lucrurile pe care le aveau în casă, atita vreme cit celălalt locatar, care a fost introdus în spațiu, avea o locuință unde stătea de mai mulți ani de zile ? Ce interese „majore", stringente, impuneau măsura respectivă in acel moment ?Dacă lucrurile ar fi fost examinate cu mai multă a- tenție, s-ar fi constatat că, în această situație, Comitetul executiv al Consiliului popular al sectorului 1 nu avea căderea să dispună e- vacuarea administrativă, a- tîta vreme cît I.C.R.A.L. Herăstrău acceptase să-I tolereze în locuință pe Anton Radu timp îndelungat, ce- 
rind prin adresă scrisă să i se rețină chiria pentru locuința respectivă și, prin aceasta, realizind un contract de închiriere între părți, chiar dacă nu în forma lui perfectă. în această situație, singura in măsură să decidă era instanța de judecată. Este limpede că, dacă s-ar fi procedat în a- cest fol, ar fi fost evitate conflictul amintit și consecințele lui. Cei vinovați de tărăgănare și de nerespec- tarea prevederilor legii să suporte consecințele.
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Ing. Constantin 
PÂNDELE 

directorul Șantierului 
naval din Drobeta 

Turnu-Severin

0 CURBĂ CONTINUU ASCENDENTĂ:INDICELE DE UTILIZARE A MAȘINILORîn expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie anul trecut s-a subliniat, în mod deosebit, faptul că atit realizarea nivelului maximal al planului, cit și depășirea acestuia impun aplicarea unor măsuri e- nergice in vederea folosirii intensive a tuturor capacităților <le producție, acordîndu-se o atenție deosebită încărcării corespunzătoare a mașinilor-uncltc. Ce s-a întreprins pină acum. în această direcție, în unitatea noastră ?Am trecut, cu mai multă răspundere, la. o evaluare reală a posibilităților existente în sectoarele șantierului. Ne-am dat seama că. in ce privește folosirea capacităților de producție, avem rezerve considerabile, insuficient valorificate. De exemplu, la cea mai mare parte din mașinile-unel- te se lucra intr-un singur schimb, iar la o parte, în două schimburi, în noiembrie anul trecut indicele de utilizare a mașinilor ajungea, in secțiile de bază, la numai 64.8 la

sută ; în secțiile auxiliare nivelul respectiv era doar de 45,2 la sută. O situație de natură să ne dea de gindit. Dat fiind faptul că, în secțiile de bază, se află peste 95 la sută din totalul mașinilor, s-a trecut la o organizare mai judicioasă a muncii, in funcție de cerințele producției, de realizarea ritmică ă planului pe acest an, la parametrii maximali. Pe lingă cei mai buni muncitori, care au o îndelungată experiență în producție, au fost repartizați tineri absolvenți ai școlilor profesionale, în special în meseriile de frezori-rabotori și strungari. Ca atare, de la finele lunii noiembrie 1972 am reușit să lucrăm în trei schimburi în secțiile de bază.Efectele acestor măsuri sint deosebite. Reușim să ne creăm un decalaj substanțial în producție, a- dică să ne asigurăm suficiente rezerve de piese prelucrate, pe care le folosesc secțiile aiustaj. lăcătu- șerie și tubulatură. în felul acesta putem realiza, la nivelul tu-

turor secțiilor, sarcinile maximale de plan și chiar să le depășim. Un exemplu : dacă la cargoul de 2 000 tone, după lansare, lucrările de armare, finisare și probele durau aproape 7 luni, în prezent toate aceste lucrări se realizează în mai puțin de 6 luni. De la o lună la alta a crescut indicele de utilizare a mașinilor. Dacă în luna noiembrie anul trecut, așa cum am precizat, indicele de utilizare a mașinilor era scăzut, fiind doar de 64.8 la sută. în luna decembrie s-a ajuns la 68,2 la. sută, iar în luna ianuarie din acest an, la 77 Ia sută. Pe baza folosirii extensive și intensive a capacităților de producție, chiar din primele zile ale anului 1973 noi am reușit să realizăm ritmic și la nivelul maximal prevederile de plan.Cargourile de 2 150 tone și tancurile de 5 000 tone, care vor fi asimilate în fabricație în cursul acestui an, au o pondere de 70 la sută in planul de producție. Cum este și firesc, noi urmărim în mod deose

bit reducerea ciclului de realizare a fiecărui tip de nave. De pildă, ne asigurăm de pe acum toate condițiile în vederea pregătirii din timp, cît mai temeinice, a producției din 1974. Două cargouri de 2150 tone fiecare, prevăzute ca producție-marfă pentru anul viitor, se află deja în lucru. Corpul cargoului nr. 3 de 2150 tone, planificat pentru 1974, este realizat în proporție de aproape 30 la sută. Și la celelalte nave prevăzute ca producție-marfă pentru 1974 vom începe fabricația încă din trimestrul II al acestui an.Sintem convinși că mai avem încă rezerve în ce privește încărcarea corespunzătoare a mașinilor- unelte, creșterea indicilor lor de u- tilizare. Dispunem însă de toate condițiile să realizăm în mod e- xemplar, în cursul acestui an, sarcinile sporite care ne revin în a- cest domeniu, în lumina hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972.
Ing. Mihai VICOL 

directorul general 
al Combinatului 
de îngrășăminte 

azotoase 
din Piatra Neamț

troducerea unor ingredienți în soluția de azotat de amoniu, pentru mărirea rezistenței mecanice a granulelor de produs finit, a- plicarea sistemului de răcire a a- zotatului de amoniu în pat fluidizat, pudrarea produsului cu anti- aglomeranți minerali și altele. E- fcctul conjugat al acțiunilor amintite a fost obținerea unui produs neaglomerat, fluid, cu o umiditate permanentă de numai 0,2 la sută și' chiar mai mică — acesta fiind dc fapt unul dintre cele mai mari sub. conducerea,, .orggpi,- ...șpcsțese de pină acum ale colccti- am rezolvat vului nostru. Tot in . ultimele luni, . p,u fost create posibilități periti'u șasecția de îngrășăminte să fie or’i- . cînd în măsură să-și regleze tehnologia de fabricație, în așa fel îneît să poată produce sortimente care diferă, prin conținutul de a- zotat, compoziție granulometrică și alți parametri calitativi, în funcție de cerințele beneficiarilor.Atît pentru îmbunătățirea calității produselor, cît și în sco-

Preocuparea colectivului nostru pentru traducerea în viață a sarcinilor stabilite de C.C. al P.C.R. trecut, privind că a eficienței in primul rînd tății producției. Acționăm ferm, in această privință, în lumina indicațiilor secretarului general al partidului, de a face din calitatea produselor o deviză a activității de fiecare zi. într-un timp relativ scurt, de numai 3 luni, cu ajutorul- și s zației de partid, în acest. sgnsrmți sKq^e iWrl bleme tehmco-orgahi.zatori.ee. Astfel. printre măsurile mai importante, luate în cadrul instalației de azotat de amoniu, spre exemplu, care au exercitat o influentă favorabilă asupra calității produselor, amintesc mărirea concentrației finale a topiturii de azotat de amoniu de la 98,5 la 99,6 la sută, schimbarea sistemului de granulare. in-

către Plenara din noiembrie anul creșterea sistemati- economice. vizează îmbunătățirea cali-
pul gospodăririi judicioase a materiei prime, am pus accentul pe aplicarea in practică a rezultatelor cercetării științifice — una din sarcinile principale stabilite de către plenară. Printre cele mai importante teme de cercetare cu caracter aplicativ, din ultimele luni, amintesc pe cele privind reducerea unor consumuri specifice, creșterea randamentului reacției de neutralizare a acidului azotic cu amoniac, micșorarea pierderilor de platină și recuperarea oxizilor de azot din. gazele reziduale, stabilirea tipului optim de granulator la ins.țpjația, de azotat di?,.amoniu și altele. De asemenea, o realizare importantă a activității noastre de cercetare o constituie adaptarea instalației de azotat de amoniu, pentru a putea fabrica la cererea beneficiarilor diverse sortimente de nitrocalcar cu un conținut de azot în limite largi, produs care prezintă avantajul de a fi, în același

timp, atît fertilizant, cît și amendament calcaros pentru, solurile a- cide.La ora actuală se definitivează pregătirile în vederea asimilării în producție a unor noi sortimente de îngrășăminte, de mare eficiență economică. Sint evidente și preocupările colectivului pentru a- similarea unor noi sortimente de produse, prin experimentarea unei largi game de dolomită destinată fabricării nitrocalcarului, care vor conferi granulelor de îngrășăminte caracteristici fizico-mecanice. șu- perioare. . O atenție deosebită a- col'cjăm’ elaborării tiribr boi solifliî de modernizare a instalațiilor, de automatizare, cu conducere centralizată, a procesului tehnologic Ia fabrica de acid azotic, automatizării complexe a instalației de azotat de amoniu, de natură să asigure a- tit creșterea simțitoare a producției, cît și îmbunătățirea calității acesteia.

Sfecla de zahăr se va cultiva, în acest an, pe o suprafață de peste 240 mii hectare, cu 50 000 hectare mai mult decit în 1972. Prin extinderea acestei culturi și creșterea recoltei medii la hectar urmează să se obțină o producție totală de peste 7 milioane tone rădăcini.De ce este necesar să sporească atît de mult producția de sfeclă de zahăr 7 în primul rînd trebuie să se asigure o bună aprovizionare a populației cu zahăr, consumul pe cap de locuitor urmînd să crească, pină în 1975, la 50 kg, de aproape trei ori mai mult decit în 1970. Sint și alte argumente de ordin economic care pledează în favoarea sporirii producției de sfeclă de zahăr. La 30 000 kg rădăcini la hectar valoarea producției este de 12 600 lei, iar venitul net — de 7 000 lei. în multe cooperative agricole care au realizat recol- .................. . ...te superioare hectar nete la au fost mari : ______vGuruslău, județul Sălaj — 17 630lei, Agrișteu, județul Mureș — 17 300 lei, Tiream, județul Satu-Mare — 13 920 lei, Cos- tești, județul Vaslui — 13 290 lei. Avantajele cultivării sfeclei de zahăr rezidă și din aportul valutar realizat în urma valorificării la export a zahărului, mult mai ridicat decît la oricare alte produse agricole.In afară de rentabilitatea ridicată, în favoarea extinderii acestei culturi pledează și faptul că sfecla de zahăr contribuie la asigurarea bazei furajere. La o recoltă de 30 000 kg rădăcini se mai obțin 20 000 kg colete și frunze, ceea ce echivalează cu producția de fin de lucerna de pe un hectar. La acestea se adaugă 25 000 kg borhot și 450 kg melasă. Toate acestea însumează 4 000 unități nutritive care, date in hrana animalelor, asigură 8 000 litri lapte sau 500 kg carne. Iată deci că extinderea culturii sfeclei nu numai . că asigură materia primă necesară fabricării zahărului, ci și furaje pentru sectorul zootehnic.Problemele legate de cultivarea sfeclei de zahăr au constituit obiectul a două consfătuiri de lucru care au avut loc la Craiovâ și Tg. Mureș. Cu acest prilej s-a evidențiat că există mari rezerve de sporire a producției. Recoltele medii la hectar se eșalonează de la 64 000 kg, cit s-a realizat la cooperativa agricolă din Iazu, județul Ialomița, și pină la 12 000 kg și chiar mai puțin, cîț s-a obținut în zeci de alte unități. Iată de ce, pornind de la rezultatele din anul trecut, in consfătuirile amintite au fost stabilite măsuri tehnice menite să asigure realizarea și depășirea producțiilor prevăzute pentru acest an. In rîndurile care urmează nu ne vom referi la probleme de agrotehnică, ci la

In multe coopera-

unele măsuri organizatorice și tehnice care trebuie luate încă de pe acum de organele agricole și specialiștii din unități.Amplasarea sfeclei de zahăr pe terenurile cele mai potrivite trebuie făcută cu mare răspundere. Experiența anului trecut a arătat că diferențele mari de recoltă realizate intre o unitate sau alta și între formațiile de lucru din cadrul aceleiași cooperative agricole se datoresc, între altele, faptului că acestei culturi nu i se rezervă terenuri adecvate. In județul Mureș, pe cele 15 300 ha s-au realizat, în medie, 31 200 kg sfeclă de zahăr la hectar. Și aici, ca și în alte județe, producția a fost diferită de la o unitate la alta după cum urmează : sub 15 000 kg — 2 unități ; 15 000— 25 000 kg — 33 unități ; 25 000—35 000 kg,— 62 unități ; 35 000—45 000 kg —

în- ad- rău

laveniturile hectar și mai Someș- PENTRU 7 000 000 TONE
V
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loan BODONI 
director 

pentru problemele 
de producție al Centralei 

industriale de pielărie 
și încălțăminte nr. 2 

din Cluj

SUBSTANTIAL VOLUMULEXPORTULUIAproape jumătate din producția Fabricii de piele și încălțăminte din Cluj, pe care este grefată Centrala industrială a pielăriei și încălțămintei nr. 2, este destinată exportului. Pentru acest an, sarcina dc export este mai mare cu 46 la sută față de anul trecut. Cum a acționat colectivul întreprinderii clujene în vederea creșterii exportului, a eficienței acestuia, potrivit sarcinilor majore stabilite la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 ?Pentru întregul colectiv, realizarea in bune condiții a sarcinilor la export constituie o îndatorire dc căpetenie. Și nu numai atit, ci și o chestiune de mîndrie patriotică. Recent, am primit un telex de la o firmă americană, mai precis de la „Domino", prin care am fost felicitați pentru, gama variată de modele, ingeniozitatea cu care au fost concepute modele ce au fost prezentate la o expoziție din New York. O dată cu aceste aprecieri au sosit și comen

zile. In ultima vreme, tot mai mulți parteneri din țări ca U.R.S.S., Franța, țările arabe contractează încălțăminte pentru acest an și in perspectivă. în aceste zile au părăsit uzina reprezentanții unor firme din Anglia, care au lansat comenzi pentru încălțăminte .de modă cu platformă și toc înalt din semifabricate. Tot recent, o întreprindere de comerț exterior din.R.D.G. a încheiat contracte pentru aproape 200 000 perechi încălțăminte din înlocuitori. In prezent, directorul general al centralei noastre se află in S.U.A., tot in vederea semnării unor contracte de export de volum mai mare și în perspectivă. Cel mai mult ne bucură faptul că sint solicitate, în tot mai mare măsură, modelele realizate de creatorii noștri, față de alți ani, cind lucram după modele aduse de beneficiarii de peste hotare. Este pozitiv faptul că întreaga producție destinată exportului în semestrul I a fost acoperită cu contracte. In ceea ce privește li

vrarea acesteia, pină la 15 februarie am expediat 60 Ia sută din producția Ia export aferentă trimestrului I.Concomitent cu eforturile îndreptate spre onorarea în bune condiții a contractelor, așa cum s-a subliniat la plenară, acordăm o a- tenție deosebită obținerii de prețuri avantajoase pe piața externă, gospodăririi raționale a fondurilor valutare pentru importuri. Biroul executiv al centralei noastre a respins tendința contractării la export a unor produse Ia un curs de revenire nefavorabil. Din acest punct de vedere situația s-a îmbunătățit considerabil, dar mai este loc pentru mai bine. în ceea ce privește importul, fondurile valutare alocate sint mult reduse- față de anii pre- cedenți. Problema importului a fost analizată — cum s-a indicat la plenară — cu muncitorii din fiecare secție și împreună am stabilit ce este absolut necesar să aducem din import, cum se poate acționa pentru economisirea fondurilor valutare.

Se știe, se cheltuiește încă mult cu importul de piei brute. Pentru limitarea acestuia utilizăm pe scară din ce în ce mai largă înlocuitorii și semifabricatele. De pildă, ca urmare a extinderii folosirii tălpilor din cauciuc microporos și matrița- te, s-a creat posibilitatea ca pieile tăbăcite vegetal să fie transformate nu în talpă, ci în piei, din care confecționăm încălțămintea. Pină a- cum se importa și o mare cantitate de piese de schimb și utilaje. Am renunțat la o bună parte din acestea. întrucît au fost asimilate peste 1 500 de piese și un mare volum de utilaje. Pentru acest an am prevăzut fabricarea in uzină a unui volum de piese dc schimb dc 11,5 milioa- . ne Iei. In acest an va lua ființă un atelier de proiectări pentru construcții de mașini și, în vederea . bunului mers al acestuia, vom conlucra cu centrala nr. 1 din București ; acest atelier va avea un aport deosebit la dotarea secțiilor pentru producția de export.

ogoarele s-au . executat cu tirziere și nu a putut fi mlnistrat superfosfatul. Mai se stă în ce privește folosirea gunoiului de grajd. Este o situație care se perpetuează din an in an. In 1972, de exemplu,, din suprafața . de 196 400 ha cultivată cu — —-hăr s-au fertilizat cu naturale numai 33 220 evident, este foarte puțin.ce, în această perioadă, trebuie desfășurate ample acțiuni în vederea fertilizării cu gunoi de grajd a terenurilor destinate sfeclei de zahăr. Participanții la consfătuire au criticat neajunsurile care continuă să se manifeste în ce privește asigurarea îngrășămintelor chimice și a lipsei de utilaje corespunzătoare pentru administrarea lor. In județul Mureș, solul este slab aprovizionat cu fosfor, iar cantitățile de superfosfat livrate sint insuficiente. Specialiștii direcției agricole sint de părere că prin adaptarea mașinilor SPC-6 — lucru care s-a realizat la 300 semănători — superfosfatul s-ar putea administra pe rînduri ceea ce i-ar mări foarte mult efectul, însă livrarea su- perfosfatului se face numai în vrac, negranulat, ceea ce împiedică administrarea lui în bune condiții. Executarea lucrărilor de întreținere la sfecla de zahăr, care hotărăsc în cea mai mare măsură nivelul producției, este facilitată de aplicarea a- cordului global ca formă de retribuire. Este pozitiv faptul că, pe baza experienței și a rezultatelor bune de anul trecut, acordul global a fost generalizat pe întreaga cultiva în acest an

ZAHĂ

de care dispunem constituie chezășia că această
sarcină poate fi realizată

La uzina din Arad

NOI TIPURI 
DE VAGOANEARAD (Corespondentul „Scîn- teii", Constantin Simion).■ Uzina de vagoane din Arad și-a cîștigat, de-a lungul anilor, un binemeritat renume atît în țară cît și'peste hotare. In acest an, aici se vor fabrica un număr de 26 tipuri de mijloace- de transport feroviar, dintre care 17 sint noi.Unul din noile tipuri de vagoane este cel de marfă cu platformă scufundată pe 6 osii, destinat transporturilor grele și a- gabaritice, vagon la construcția căruia se utilizează oțeluri de înaltă rezistență. El are o capacitate de încărcare pe platforma principală de 75 tone, lungimea utilă de încărcare a părții scufundate — 7 metri, viteza de circulație — 80 km/oră, greutatea proprie — 38 tone. Zilele trecute au intrat în fabricația de serie vagoanele autodescăr- cătoare pe 4 osii tip UIC, care îndeplinesc toate normele internaționale, pot circula cu viteză mărită și corespund exigențelor sporite ale beneficiarilor. De asemenea, s-a trecut la fabricarea vagoanfelor-platformă pe 4 osii, cu planșeu de lemn și echipate cu boghiuri tip UIC. In prezent se află în curs de asimilare un nou tip de vagon pe 4 osii cu acbperiș glisant. Pină la sfîrșitul acestui trimestru urmează să intre în fabricație noi tipuri de vagoane-marfă cu pereți mici, precum și vagoanele basculante, prevăzute cu dispozitiv de basculare de la distanță și cu frînă automată.

27 unități și peste 45 000 kg — 15 u- nități. S-a constatat că, de obicei, cele mai scăzute producții au fost obținute în cooperativele agricole care cultivă suprafețe mai mici cu sfeclă și care sint situate în zone mai puțin favorabile. Iată de ce se preconizează concentrarea producției, redu- cîndu-se cu 20 numărul unităților cultivatoare de sfeclă de zahăr și extinderea acestei culturi în zonele mai favorabile. De altfel, dintr-un studiu întocmit de centrala de specialitate rezultă că, anul trecut, numai 26 la sută din suprafața cultivată cu sfeclă de zahăr a fost amplasată în zone foarte favorabile, iar 74 la sută in zone favorabile și mai puțin favorabile.Se preconizează ca în acest an să se amplaseze 53 000 ha cu sfeclă de zahăr pe terenurile amenajate pentru irigații. Este o măsură bună, deoarece, în condiții de irigare, se obțin recolte mari la hectar, cu o valoare ridicată, ceea ce face să crească eficiența economică, recuperîn- du-se într-un timp mai scurt cheltuielile mari făcute cu amenajarea terenului. Numai că anul trecut prevăzut să se cultive, în condiții de irigare, 30 000 ' zahăr, dar au 16 000 hectare.ce pierdșre a însemnat pentru economia țării herealizarea suprafeței a- mintite. Este necesar ca în-fiecare județ să se realizeze integral suprafețele propuse cultivării în regim iri- gat.Sfecla de zahăr este una din culturile cu cel mai ridicat consum de elemente nutritive. Nivelul recoltei este influențat într-o măsură hotări- toare de folosirea unor doze corespunzătoare de îngrășăminte naturale și chimice, iar concentrația de zahăr depinde și de raportul între elementele fertilizante. Pentru realizarea producției trebuie să se acorde cea mai mare atenție folosirii îngrășămintelor. Spre deosebire de anii normali, datorită ploilor abundente din toamnă, azotul din stratul superficial al solului a fost dus în profunzime. Deci pămîntul fiind sărac, trebuie fertilizat din abundentă. Aceasta cu atit mai mult cu cît, în toamnă,

s-ahectare cu sfeclă de fost realizate numai Este ușor de calculat

sfeclă de za- îngrășăminte ha, ceea ce, Iată de

l suprafață ce se va cu sfeclă de zahăr. Este necesar să se definitiveze repartizarea terenului pe formații de lucru și pe oameni și, totodată, să se stabilească diferențiat sarcinile de producție. Legat de aplicarea acordului global se ridică o problemă : asigurarea unei desimi optime de plante la hectar. Se apreoiazâ că la rărit oamenii nu sint atenți,! lucrează cu sapa, ceea ce face ca numărul de plante să scadă cu mult sub cel optim. Ca urmare a unei desimi mici de la cooperativa județul Cluj, ție de numai 11 000 ' kg la hectar ; la Lunca-" ' Pentru a timă a ]• ția care pregătirii lului și executării răritului, este necesar să se îmbunătățească și calitatea semințelor. Este pozitiv faptul că, anul trecut, din cantitatea totală de 3 300 tone semințe, 2 800 tone au fost șlefuite. Dar, în uncie cazuri, sămînța șlefuită nu a corespuns. Iată de ce ministerul trebuie să asigure ca stația de la Brașov să livreze numai sămînță.de cea mai bună calitate.Ne găsim în plină .perioadă de pregătiri. jfpjlțră'i'.țlîifirăiiîle agricolei .de ' primăvară. Printre primele culturi" care se însămînțează este și sfecla de zahăr. Trebuie luate măsuri în vejde- rea amplasării acesteia pe cele mal potrivite terenuri, arate din toamnă și fertilizate. Ținîndu-se seama de experiența cîștigată în anul trecut, s-a recomandat ca semănatul să!înceapă mai timpuriu, îndată ce in sol se realizează o temperatură de 4—5 grade.Există toate condițiile ca în 1973 să se obțină o producție bună de sfeclă de zahăr. De altfel, specialiștii care au luat cuvintu] la consfătuirea de Ia Tg. Mureș s-au angajat da, prin aplicarea unor tehnologii avansate, să_ obțină 45 000 kg sfeclă de zahăr la hectar. Spre asemenea niveluri trebuie să tindă toate cooperativele agricole.

plante la hectar, agricolă din Dirja, s-a obținut o produc-•Botoșani — 12 700 kg etc. se asigura desimea op- plantelor, pe lingă aten- trebuie să fie acordată corespunzătoare a Iso-

Ion HERȚEG

(Mirii planului si angaiamentelor

Spre sfirșitul anului trecut. la Combinatul pentru fibre artificiale Brăila se consemna un eveniment 
îmbucurător : realizarea înainte de 
termen a parametrilor proiectați la 
fabrica de celofibră. Rezultatul con
stituie o prețioasă bază pentru în
deplinirea, la nivel maximal, a pla
nului pe anul 1973. Nu intimplvtor, 
colectivul combinatului va realiză 
in plus 2 000 tone celofibră, 500

tone celofan, 700 tone de carboxil- 
metil-celuloză și alte produse. „En
tuziasmul colectivului, care s-a an
gajat să depășească planul maxi
mal din acest an, precum și buna 
cunoaștere a problemelor fiecărui 
loc de muncă — ne spunea ing. Irimie Cimpean, președintele comi
tetului oamenilor muncii de la 
C.F.A. din Brăila — vor contribui

la realizarea actualului cincinal 
înainte de termen". Astfel, in acest 
an se pune un deosebit accent pe 
dezvoltarea unor capacități produc
tive, pe folosirea cu o înaltă efi
ciență a fondurilor de investiții. In 
acest sens, s-au aprobat lucrări de 
extindere, a cărpr efectuare — a- 
lături de exploatarea judicioasă 
a actualelor utilaje — va asigu

ra importante cantități de pro
duse peste plan. Colectivul este 
preocupat, de asemenea, de creș
terea calității produselor; la 
produsul celofibră tip lină și 
bumbac — unde un procent de 
calitate echivalează cu 737 000 lei 
— colectivul s-a angajat să depă
șească cu 17 la sută realizările a- 
nului 1972. fn imaginile alăturate, 
operatorul chimist Gheorghe Co-

druz, din atelierul maturație ; as
pect din secția textil-cord ; munci
toarea fruntașă Maria Mivu. opera
toare la mașina de urzit fibre — 
muncitori cunoscuți pentru folo
sirea integrală a fondului de timp, 
pentru disciplina și simțul de răs
pundere în muncă.

N. Gr. MARĂȘANU
Foto ; E. Dichiseanu

(Urmare .din pag. I)ne explică ing. Gheorghe Neacșu, șeful serviciului de organizare a producției.Este o justificare care nu își găsește nici o acoperire practică. Mai i.ntii, pentru că in prima lună a a- nului, in planul M.T.O. nu s-au prevăzut decît două măsuri care vizează creșterea productivității muncii, ceea ce, dacă avem in vedere și situația de anul trecut, reprezintă un număr infim, fără o .eficiență deosebită, dacă luăm in considerare sarcina de plan, amintită. Apoi, pentru că producția trebuie să se desfășoare ritmic, în dinamică, anul nu poate fi divizat in două părți : prima parte destinată aplicării măsurilor tehnice și organizatorice, iar a doua... așteptării efectelor acestora. Un lucru este limpede : pentru ..culesul" și valorificarea rezervelor interne, anotimpul optim este : imediat. Tocmai de aceea, pentru depistarea' și valorificarea rapidă a resurselor interne de sporire a productivității muncii trebuie să se acționeze permanent, fără „fluxuri și refluxuri", să se desfășoare o activitate de căutare neobosită, cu participarea întregului colectiv de întreprindere ; totodată, este necesar să se aplice cu operativitate programele de măsuri stabilite, pentru ca de efectele lor să se beneficieze intr-o perioadă cît mai mare a anului. Desigur, nu se poate afirma că la U.M.U.C.-București preocupările vi- zînd crearea condițiilor impuse de creșterea productivității muncii lipsesc cu desăvîrșire. Dar, deși sar- l cina de creștere a productivității muncii a fost îndeplinită in prima lună a anului (ce-i drept, la limită), numai circa 50 la sută din sporul de producție înregistrat față de perioada corespunzătoare a anului trecut a fost obținut pe această bază,— Pentru noi — ne argumentează directorul uzinei, ing. Paul Florescu — este foarte important să îndeplinim indicatorii fizici ai planului, să livrăm furnizorilor utilajele, cu orice efort.Da, este foarte bine că se urmărește îndeplinirea indicatorilor fizici, . însă uzina nu a realizat in prima lună decit 6,3 la sută din sarcinile de plan anuale, iar in primul trimestru urmează să se înfăptuiască doar 18,7 la sută din volumul total al producției. Se vede că se contează pe un plus

de efort în trimestrele următoare pentru a realiza ’ sarcinile de plan. Cum se știe, la Conferința Națională a partidului s-a arătat limpede că pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen — obiectiv major și al uzinei bucureștene — nu se pune problema de a face eforturi fizice suplimentare, ci se cer intensificate munca de concepție, de organizare, investiția de gindire, folosirea mai bună a mijloacelor de producție de care dispunem. Și aceste obiective trebuie urmărite permanent, la fiecare Ioc de muncă, atît în uzina bucureșteană, cît și în alte unități — uzina „Independența"- Sibiu, U.U.C. „Grivița roșie" — unde există încă însemnate posibilități de aplicare a unor măsuri menite să contribuie la reducerea efortului fizic, la creșterea productivității muncii prin extinderea mecanizării și automatizării proceselor de producție.Evident, o mare însemnătate are în acest context respectarea disciplinei tehnice și tehnologice, a cărei influență asupra creșterii mai accelerate a productivității muncii este bine. cunoscută. întreprinderile noastre sint dotate sistematic cu noi mijloace tehnice cu un înalt grad de complexitate, in stare să genereze randamente superioare în exploatare. Ca atare, nimic nu este mal important la ora actuală decit funcționarea ireproșabilă atit a mașinilor și utilajelor, instalațiilor „mai vechi", cit și a celor date recent in exploatare. De aceeași mare importanță este și întărirea disciplinei muncii, în condițiile producției moderne, în care fiecare muncitor, maistru sau inginer are un loc și un rol bine determinate în angrenajul organizării interne _ a întreprinderii, orice lipsă sau întîrziere de la program, orice irosire a timpului de lucru provoacă dereglări, mai mari sau mai mici, în desfășurarea normală a fabricației, cu consecințe negative asupra randamentului muncii întregului colectiv.Faptul că, în cea mai mare parte, colectivele de muncă din întreprinderi și-au îndeplinit sarcina de creștere a productivității muncii în prima lună dovedește capacitatea acestora de a atinge și chiar depăși nivelul maximal la acest indicator. Este un început bun, care poate fi consolidat numai prin acțiuni concrete, imediate din partea organelor de conducere colectivă și organizațiilor de pârtiei.

orgahi.zatori.ee
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al teatrului românesc

IS-sociale,

S

secții, in halele utilajele despre
— afirma înter- mijlocul produc- lucruri concrete, cu modalitățile

pînă vieții neal- spiri-

urmeaza postuni- de invăță-

In domeniul dragostei

boaie mondiale,
de comedie : Preșul

mai caracte- detalii, care în galeria

aicăruia îi dade o vigoare artistică, valoare nepieri-

cîmpii" în fața care abia au oprit

de parve- toate com-

în sa cu al

re’V-P-fi^»’ă dm-anii dintre cele două răz- cu
,,Lucia Sturdza Bu-

...1 artistic „Ransodia 
Flori alese — 19.30.

..București": Aprindeți

pamflet verva sa din ta-

Un reprezentant ilustru

PROGRAMUL I

activitatea cotidiană

/

cronica

FILMULUI

me- și u- mai ale Apro-
pentru < său era de datoria in

un asemeneaLa „Vulcan" și

„Andrei Rubliov

CLUBUL MUNCITORESC
0 idee originală și o experiență confirmată 
de la divertisment la secție de concepție

Cu doi ani în urmă, cînd a fost numit în fruntea colectivului de conducere al clubului sindicatului uzinei „Vulcan" din București, Radu Nicolae a organizat din capul locului o discuție cu virtualii beneficiari, salaria- ții întreprinderii.— Ideile sugerate atunci au devenit osatura viitorului nostru plan de activitate. Eram convins că fără aceste sugestii clubul ar fi continuat să rămină un spațiu ideal cel mult pentru... ședințe. Trebuia găsit acel „ceva" care să trezească interesul, să dovedească pe deplin utilitatea multilaterală aPractica punct de „Grivița in „Steagul Brașov, la fierul naval stanța, la cluburi muncitorești din țară s-a înțeles că acum, în 1973, în actualul stadiu de dezvoltare a societății noastre trebuie ideptificate și aplicate., in ai în primul rind elementele definitorii, specifice momentului și instituțiilor respective. Consecința : publicul nu a întârziat să reacționeze pozitiv la inițiative.Despre ce elemente noi poate fi vorba ? Iată cum'' le definește cazangiul Stan Mihalcea de la „Vulcan".— Clubul îl doresc ca pe un loc în care să mă odihnesc, să mă relaxez, dar, în același timp, de unde să plec cu mai multe cunoștințe decît cele pe care le-am avut atunci cind am pășit pragul său. Și dacă în probleme de cultură, de etică s-a acumulat o experiență, am convingerea că, in prezent, clubul muncitoresc poate deveni și un avanpost al tehnicii noi, „o secție de concepție" a uzinei.Un asemenea punct de vedere a găsit un prielnic teren de aplicare la uzina bucureșteană. în consecință, una din ideile care a stat la baza întocmirii planului de activitate a clubului a fost organizarea, în colaborare cu comisia inginerilor și tehnicienilor, a comitetului sindicatului, a unui șir întreg de manifestări tehnice avînd ca subiect realitățile și nevoile uzinei. în citeva cuvinte spus, rezultatul a fost că forțele unite ale intelectualității tehnice au fost concentrate spre una din marile cerințe puse de partid în fața marilor noastre unități economice : economisirea metalului.Semnalăm elementul inedit : organizatorii n-au prevăzut susținerea unor simple conferințe despre, cum

trebuie economisit metalul. Acțiunea clubului, constînd din discuții concrete, chiar la locul de muncă, cu grupuri restrînse de muncitori, a vizat pregătirea psihologică a oamenilor, atit de necesară in declanșarea acelor resorturi care determină o a- deziune conștientă, entuziastă. Și astfel, inițiativa „Să economisim fiecare a găsit, cum pregătit. Bine- conferințe teh- concursuri pe Chemarea a datacestei instituții, a validat vedere, roșie" București, la roșu" Șan- Con- alte

gram de metal" s-ar spune,. terenul înțeles, au urmat și nice, simpozioane, meserii. Rezultatul ? roadele scontate : în 1972 s-au economisit peste 380 de tone metal. Fără îndoială, succesul încorporează și o părticică din munca desfășurată
© Fetișul celor patru pereți ? © „Spune-mi 
cine participă la elaborarea programului...

ca să-ți spun cit de actual va fi“

argumenta că activitatea cluburilor nu ar trebui să presupună, în exclusivitate, după mult prea înrădăcinatul tipic, un lector la catedră și 50 de auditori pe scaune, că un adevărat club muncitoresc își prezintă acțiunile sale și in sala de spectacole, dar și in uzină, in de; producție, lingă care se discută.— Nu poți „bate unor muncitori strungul și se uită la tine ștergîndu-și încă miinile de ulei locutorul. Acolo, in ției trebuie să spui Acolo poți discuta, specifice muncii culturale, toate acele care, in conferă carac-„avan- tehnicti
aspecte final, clubului terul de post al noi".Fără discutând profilul muncitoresc, putem turile le ale sale.de colectivul de conducere al clubului, de cadrele tehnice de specialitate.Așadar, faptele demonstrează că există toate condițiile pentru ca în unitățile noastre economice clubul muncitoresc să dobindească și o nouă calitate : de avanpost al tehnicii înaintate. Și totuși, în prea puține locuri din țară putem vorbi despre asemenea inițiative ca despre niște certitudini. Motivul ?în primul rînd, este vorba de relațiile statornicite între instituția de cultură, pe de o parte, și conducerea întreprinderii, comitetul dc partid și de sindicat. O bună colaborare nu are nevoie de teoretizări excesive. La uzina „Grivița roșie" din Capitală, prezența directorului de club la discutarea tuturor problemelor cu care se confruntă întreprinderea a devenit de mult o obișnuință. Iar includerea acestora in calendarul activității — o îndatorire. Dar în cite alte locuri se procedează aș-a ? Or, rupîndu-se de cea mai competentă și autorizată sursă de informații, clubul este împins în mod obiectiv fie spre programele facile, spre cele atemporaleCea de-a instituțiile poată ajunge ale uzinei fetișului celor patru pereți ai clădirii clubului. Nu cu multă vreme în urmă, loan Borbel. directorul clubului „Steagul roșu"' din Brașov, ne

fie complet neinteresante, și alocale.doua condiție pentru ca culturale discutate să „secții de concepție" o constituie înlăturarea

Istoria artei, a artei ruse și universale, consacră, cu litere de aur, opera pictorului rus Andrei Rubliov — strălucit creator dieval de icoane nul dintre cele elevate spirite timpului său. piindu-se de personalitatea fascinantă a a- cestui artist, care a trăit în urmă cu șase sute de ani, regizorul Andrei Tarkovski nu Și-a propus insă să realizeze un film biografic , (de altminteri datele cunoscute, extrem de puține, n-ar fi permis conturarea unei biografii). Cineastul sovietic — preocupat de evocarea epocii lui Rubliov — n-a urmărit nici reconstituirea acelei vremi cu mijloacele tradiționale ale filmului istoric. După cum declara într-un interviu publicat cu prilejul prezentării filmului său la Cannes, ceea ce a intenționat în primul rind Tarkovski a fost ca — trasînd drumul parcurs de Rubliov de-a lungul anilor teribili pe care i-a trăit și arătând cum artistul de geniu și-a depășit epoca — să realizeze'o imagine a lumii evului mediu văzută cu ochii modestului monah-pictor de atungi.De fapt, Rubliov impune — in filmul lui Tarkovski — nu atât ca „personaj", cit mai ales ca „privire" asupra realităților din jurul său, realități sumbre ale unei epoci a- flate in preajma trezirii la viață a vechii Rusii, dar dominată, încă de obscurantism și plătind încă un cumplit tribut de singe și durere cotropitorilor barbar). Din a- ceastă perspectivă, cineastul recompune un tablou al vieții din Rusia anilor 1 400, creează pe ecran o lume, o' atmosferă cu totul aparte, în imagini a căror pregnanță și densitate dramatică fac din filmul Andrei ' Rubliov o operă artistică de o forță cu totul deosebită.Aflat la cel de-al doilea film (după excelentul debut pe care l-a reprezentat Copilăria lui Ivan, realizat în anul 1962), Andrei Tarkovski dezvăluie trăsături inedite ale personalității sale. EI rămîne însă adine legat de

marea tradiție a cinematografiei sovietice și îndeosebi de creația lui Dovjenko, a -cărui înrîurire Tarkovski însuși o revendică referindu-se la dragostea sa pentru pămînțul pe care s-a născut și pentru oameni, pentru po; porul său. Această dragoste, această comuniune dau unitate povestirilor aparent disparate, care alcătuiesc filmul Andrei Rubliov, inclusiv mp- mentelor de un realism dur, aproape copleșitor (cum este e-

reu- ope- acest să fie că su- dorit, popor) i arca in orice să-și pună in talentul, in

vocarea năvălirii tătarilor la Vladimir sau alte episoade concepute de regizor fără reținere în accentuării unor talii naturaliste), pisoade de acest reprezintă — in cepția nu momente de istorie 'pură, ci trepte pe care le urcă Rubliov în chinuitorul drum al cunoașterii. Experiențele pictorului ’ ' 'o a Și, ..metafore revelatoare •— sint propuse de autorul acestui film ca temă de meditație asupra menirii artistului adevărat, che- • mat să fie nu pur și simplu martor al vremii sale, ci să înfrunte orice obstacole pentru a dărui oamenilor — cu harul cu care a fost înzestrat — tezaurul de frumusețe și de (încredere în viitor adunat în sufletul său. Primul episod al filmului, cu acea lită incercare de a unui om care să-și plătească zanța zdrobindu-se de pămînt, sugerează — ca un prolog — condiția bliov timp sod, voltat și, mai semnificativ narea uriașului clopot de aramă de către băiețandrul care a mințit spunînd că deține secretul de la ta-

fața de- E- gen con- cineastului —
— relatate ascuțită realităților totodată, cu intuiție epocii ppn

inso- zbor avea cute-
pictoruluiin ----- *cecel epoca. ultimul mai poate,

Ruin epi- dez- cel (tur-

tăi său și care șește complicata rație pentru că clopot trebuia turnat, netul așteptat releva tistului condiții valoare slujba oamenilor. Ambele personaje — și „zburătorul" și băiețandrul — il reprezintă, simbolic, pe Rubliov care, zguduit le realități pe care nu le putea accepta, și-a impus, ani îndelungați, autoizolarea, re- fuzind să picteze și chiar să vorbească cu cei din jur.Filmul este realizat în alb-negru, Tarkovski considerînd că imaginea color ar diminua realismul operei cinematografice. Cu contribuția magistrală a operatorului Vadim Iusov. imaginea filmului dobîndește a- deseori profunde valori picturale. Plastica filmului este de un rafinament subtil, încărcată de sugestii dramatice. Filmat in planuri lungi, m'izînd pe tensiunea interioară a fiecărui episod, filmul are și unele inegalități de ritm, poate intenționate de autor. Interpret» joacă fără cusur — și avem în vedere mai ales creația actorului Anatoli So- lonițin (Rubliov), un actor pînă acum cunoscut, care se identifică perfect cu eroul său, in spiritul discreției urmărite de Tarkovski.... Și, brusc, ecranul se colorează, aparatul de filmat stăruie pra detaliilor opere pentru creației Rubliov, — dincolo mentele evocării în viață, funciarAndrei Tarkovski. Cele cîteva minute de imagini color din finalul filmului sînt, în același timp, menite să-1 scoată pe spectator din atmosfera de înaltă tensiune a operei cinematografice, să-i ofere răgazul de a-si ordona — înainte de a se aprinde lumina în sală — impresiile și gindurile declanșate de acest film ale cărui numeroase momente de antologie se înscriu în memorie.

îndoială, despre clubuluinu omite la-tradiționa- activității Reuniunile distractive, cercurile pe specialități, dezbaterile pe teme de cultură, etică trebuie să constituie in continuare prezențe indispensabile in programul acestor așezăminte. îmbogățindu-și conținutul ele au datoria să-și accentueze laturile educative, structurindu-se intr-un veritabil sistem de educație a publicului muncitoresc, pe baza orientărilor noi date muncii culturale de Plenara din noiembrie 1971 și <le Conferința Națională a partidului.îmbinînd activitatea distractiv-edu- cativă cu cea legată direct de sarcinile economice ale întreprinderii, clubul muncitoresc poate să-și individualizeze activitatea în raport cu a celorlalte așezăminte culturale. Iar cu- vîntul de ordine, elementuj, profund definitoriu, ar trebui să-l constituie ideea de eficacitate.Acest lucru l-au înțeles bine cluburile muncitorești bucureștene care, Ia chemarea comitetului municipal de partid, au pornit o largă campanie de sprijinire, cu modalitățile specifice activității cultural-educative. a acțiunii patriotice a bucurește- nilor : cincinalul în patru ani și jumătate. Descifrăm in această acțiu- ne germenele unui reviriment pe care țoale cluburile muncitorești din țară sint datoare să-l înregistreze. Activitățile cu caracter educativ, dezbaterile cu caracter profesional, schimburile de experiență, popularizarea fruntașilor în întrecerea socialistă, folosirea activă a programelor brigăzilor artistice de agitație- etc., pot devehi un real sprijin în mobilizarea tuturor energiilor, inițiativelor muncitoreștii, in vederea înfăptuirii sarcinilor economice. Prestigiul clubului îl dă ecoul educativ al acțiunilor sale ; iar acesta se verifică, în primul rind, in atitudinea țață de muncă. Motiv pentru care, pe baza experienței menționate, subliniem necesitatea ca tot mai mult cluburile muncitorești să se afirme ca avanposturi ale tehnicii înaintate.
Radu CONSTANTINESCU 
Adriana LUSCALOV

Curs de limba franceză. Lec
ția a 43-a. Prezintă 
univ. Claude Dignoire. 
Prietenii lui Așchluță. 
Telex.
Publicitate. 
Steaua polară. 
Meridiane literare.
Telecinemateca (reluare). 
Ciclul Ingrid Bergman — 
Testamentul.

12.10 Film documentar : „O voce 
in jurul lumii" — producție 
a studioului cinematografic 
„Al. Sahia".

12.30 Teleobiectiv.
12,50 Moment folcloric eu Maria 

Bararu, Teodosia Vintilescu- 
Iosif Ciocloda și Vasile Dra- 
gomir.

13,00 Telejurnal.
15,00 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură. Factori care 
determină obținerea unor 
producții mari de tutun și 
sfeclă de zahăr,

16,00 — 17,00 Teleșcoală a Chimie 
(anul III liceu). Procedee de 
analiză rapidă o Filozofie și 
socialism științific. Revoluția 
socialistă. Prezintă prof, 
univ. dr. Ion Șerbănescu.

17.30 Emisiune în limba maghiară.
18.30 • Telex.
18.35 Publicitate.
18,40 Muzica — emisiune de actua

litate muzicală.
19.10 Arta plastică : Prin expoziții. 

Redactor Maria Albani.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal o Cincinalul îna

inte de termen — cauză a în
tregului popor.

20,00 Cîntecul săptămînli. Iubirea 
mea — pămînțul românesc de 
Florin Bogardo, pe versuri de 
Nicolae Tăutu. Interpretează 
Magda Ianculescu.

20,05 Reflector.
20.20 Pagini de umor : Aventuri în 

epoca de piatră.
20,45 Tinerii despre ei înșiși. 

Concertul orchestrei simfoni
ce a Radioteleviziunii (partea 
a H-a). în program : Simfo
nia a IlI-a „Eroica" de 
Beethoven. Dirijor Emil Si
mon.
24 de ore • Din țările socia
liste.
Stadion — emisiune de re
portaje, interviuri și comen
tarii din lumea sportului.

PROGRAMUL II

asist.

tineret :
„Racheta

răspunde 
măsuri

Astăzi TUdor Mușatescu ar fi ' împlinit șaptezeci de ani! Ciudat ni se pare deopotrivă celor Ce l-am cunoscut ca și celor ce nu l-au cunoscut, pentru că omul în ultimii ani ai sale își păstrase terate tinerețea tuală, pasiunea pentru scris și neastimpărul ființei sale mereu disponibilă pentru toate speciile. literare, de la maximă pînă la piesa de teatru. Tudor Mușatescu este deopotrivă un clasic ai teatrului românesc și un contemporan al nostru.Ce rămîne, ne întrebăm astăzi, cind ii o- magiem memoria, din- tr-o activitate atît de răspîndită care n-a ocolit nici un gen și nici o modalitate — piesă de teatru, localizări, dramatizare, ro- mah, poezie, etc. — din inepuizabilă, lentul său de observator al vieții din agerimea ou care știa să pătrundă pînă în miezul faptelor, din geniul cu care parodia șabloanele, rutina, i- nertia gândirii și a faptei. Rămin în primul rînd cele două mari piese de teatru „Titanic vals" și .....eseu", lucrări fundamentale ale comediei românești, piese . de. o nealterată rezistență în fața timpului, în aceste comedii, care îl situează pe Tudor Mușatescu printre continuatorii, dar nu și printre imitatorii sau eni gonii lui Caragiale, trăiește în tot ce are mai specific o lume . swori'isa cu ochiul u- nu’a din cei m°i a- tenti observatori ai teatrului românesc. „Ți+anic vals" zintă o ogl'odă a vieții politice tr-un oraș de orovi c’e românesc în

ambițiile nire, cu „___ ____binațiile oneroase posibile dar și cu intransigența morală a unui om cinstit, cumsecade, care intră fără voia lui in acest vîr- tej, împins de dorințele nesăbuite ale familiei lui. E un tablou de epocă realizat pină în cele ristice impune personajelor teatrului românesc un tip memorabil — Spirache.
La 70 de ani 

de la nașterea 
lui Tudor 

Mușatescu

Observatorul meteh- nelor vieții sociale și politice și-a continuat investigația cealaltă comedie a .....eseu" in care, un ascuțit simț psihologiei individuale și colective, reușește să surprindă unul din cele mai autentice tablouri ale atmosferei politice românești de după primul război mondial, cu o știință într-adevăr ieșită din comun de a contura printr-un gest, prin- tr-o replică, printr-o situație tipuri umane ce caracterizau epoca.Teatru de observație socială în cel mai adine înțeles al cuvîntului, teatrul lui Tudor Mușatescu reprezintă, din punctul de vedere al construcției, al măiestriei dramatice, un exemplu de rigoare, de știință a definirii lapidare a unui mate număr de tipuri. Replicile sint memorabile și definitorii. „Titanic vals" și .....eseu"constituie două succese temeinice ale literaturii dramatice ro-

mânești. Reluarea lor în anii din urmă la televiziune sau pe scena teatrului „Giu- lești", în versiuni regizorale noi și în interpretări actoricești de neuitat (am aminti magistrala creație a lui Radu Beligan în rolul lui Spirache), atestă că piesele lui au virtuțile duratei, că — inspirate din realitățile românești de altădată și documente autentice ale unei epoci — depășesc această epocă prin forța creatoare a autorului.Tudor Mușatescu a scris mult, și nu toi ce a scris se ridică la valoarea pieselor sa’e reprezentative. Alte piese — precum „Sosesc diseară", „Visul unei nopți de. iarnă" — deși nu se ridică 'a valoarea celor amintite, sint reprezentative pentru lirismul discret și duioșia lor caldă și învăluitoare care, alături de satiră, reprezintă trăsătura dominantă a scrisului său. Dar Tudor Mușatescu avea și o înclinație cu totul remarcabilă pentru parodie. „Scrisorile" sale — unita numai unele în volumul „Doresc ca micile mele rindu- lețe..." — sînt adevărate modele de satirizare a automatismelor verbale și intelectuale, a stereotipiei, a prostiei, autorul reușind în cîteva pagini să creioneze tipuri caracteristice, individualizate.în paginile sale cele mai reprezentative,. Tudor Mușatescu este unuț din scriitorii de seamă ai literaturii noastre, torăm comedii mare de. o toare.

In dezbatere

COLABORAREA 
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 

CU PRODUCȚIALa Politehnica din Capitală și-a desfășurat lucrările plenara comitetului de partid a institutului, consacrată discutării procesului de integrare a învățămîn- tului superior și a cercetării științifice cu producția. Cu acest prilej s-a întreprins o amplă analiză asupra modului în care s-a desfășurat în primul semestru colaborarea între învățămint- cercetare-producție, stadiul ir- deplinirii contractelor economice încheiate. De asemenea, au fost dezbătute măsurile ce se impun în continuare pentru perfecționarea procesului de integrare. Au luat parte decani, șefi de catedră, cadre didactice, cercetători științifici, directori ai întreprinderilor economice și ai centralelor industriale cu care Institutul politehnic a încheiat contracte economice.
note de lectură i

Stanciu STOIAN:

„Educație

ne-

asu- unor reprezentative maturi ta lea lui Andrei mărturisind de ele-tragice a ie — încrederea optimismul al regizorului

D. COSTIN

33 000 specialiști 
la cursuri

postuniversitareAproape 33 000 de absolvenți cu studii superioare -------anul acesta cursuri versitare — formă mint care contribuie la reîmprospătarea și îmbogățirea cunoștințelor acestora cu noutățile din diverse domenii ale științei, tehnicii și culturii. Cursurile sînt organizate sub egida Ministerului Educației și învățămintului — în instituții de învățămint superior, unități de cercetare și proiectare din București, Cluj, Iași, Timișoara, Tg. Mureș, Brașov, Craiova, Galați și Petroșani.Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Educației și în- vățămintului, 25 000 de parti- cipanți sînt înscriși la cursurile fără frecvență, ceilalți ur- mind această formă de pregătire la cursuri de zi și sefale.
(Urmare dîo pag. I)mai tîrziu, . Care a fost satisfacție1 ascultăm : ne-am dat prin puterile 

■ ■ ,i<

prins. doi ani actualul institut, cea- mai mare din carieră ? îl— Clipa cînd seama că, pilii noastre, „trebuie" devine obligatoriu sinonim cu „se poate". Am avut revelația capacității noastre mai ales cind am elaborat in institutul abia înființat primul sistem de elemente de comutație statică, numit uni- log. Âm trăit și trăiesc de atunci intr-una sentimentul că fiecare dintre noi și-a legat indestructibil destinul de ceea ce s-ar putea numi mîndria și demnitatea utilității noastre sociale...Pe inginera Lavinia Nica, șefa laboratorului de prelucrare a datelor, o caracterizează întru totul tocmai această mîndrie și demnitate, însoțită de un fel de îndirjire răzbătătoare, bărbătească.De la primele echipamente de telemecanizare pentru cimpurile de sonde — pe care le-a realizat și aplicat în schelele Boldești și Moșoaia — pînă la lucrările pe care le con-

Agenda.
Pagini muzicale de mare 
popularitate interpretate de 
cvartetul „Philarmonia". In 
program fragmente din cvar
tetele de Mozart, Schubert, 
Brahms.
Film serial pentru 
„Pierduți în spațiu", 
spre pămînt"; 
Publicitate.
Municipalitatea 
bucureșteanului. Ce
se întreprind pentru îmbună
tățirea transportului în co
mun ?
1001 de seri.

19,30 Telejurnal ■ Cincinalul îna
inte de termen — cauză a în
tregului popor.
Cîntecul săptămînil. „Iubirea 
mea pămînțul românesc" de 
Florin Bogardo, pe versuri de 
Nicolae Tăutu. Interpretează 
Magda Ianculescu.
Concert simfonie al orches
trei Radioteleviziunii. Dirijor 
Emil Simon. în program : 
Simfonia I de George Enescu 
și Simfonia a IlI-a de L. van 
Beethoven. In pauză ; Filme
le documentare „Universuri 
picturale" și „Curtea veche" 
— producții ale studioului ci
nematografic „Al. Sahia".
Teatrul scurt : „Fără casca
dori" de Mircea Radu Iăco- 
bșh. Adaptare și regia pen
tru TV : Nne Cosmescu. 
Spectacol realizat de Teatrul 
TV, in colaborare cu Tea
trul dramatic ..George Ba- 
covla" din Bacău, 
buțje : Stelian Preda. 
Alexandru. Marin 
Mișu 1 ROzennu. 
Burnea. Nicolae
Doina lacob. Gheorghe Ser- 
bina. Regia artistică : Victor 
Tudor Popa.

cu
..George

In distri- 
Anca 

Tonescu. 
Gheorghe 

Roșioru.

• Radloleleviziunea Română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Concer
tul Orclteslrei simfonice a Radio- 
tcleviziunii. In program Simfonia 
I de Enescu și Simfonia a IlI-a 
„Eroica" de Beethoven. Dirijor : 
Emil Simon — 20.
a A.R.LA. prezintă (la sala mică 
a Palatului) : Recital susținut de 
violonistul Ismail Asan, la pian 
— Ergican Saydan (Turcia) — 20. . 
a Conservatorul de muzică „Ci- 
priari Porumbeșcn" (sala G. E tes- 
cu) : Concertul Orchestrei simfo
nice a conservatorului. Dirijor : A. 
Niculescu — 20.
a Opera Română ; Spărgătorul (Ie 
nuci — 19.
n Teatrul de operetă : Contesa Mă
rita — 19,30. ’
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
piolo« (sola Comedia) : Un fluture 
pe lampă — 20, (sala Studiol : 
Despre uncie lipsuri, neajunsuri și

Valerîu 
RÂPEANU

deficiențe
— 20.
• Teatrul
— 20.
e Teatrul 
landra" (sala din bd. Schitu Mă-

O scrisoare pierdută 
din str. Alex. Sahia) : 
Valentina — 20.
„C. I. Notfara" (sala 
Bună seara, domnule

gureanu) :
\ — 20. (sala

Valentin și
• Teatrul
Magheru) :
Wilde — 19,30.
a Teatrul Ciulești : Răzbunarea 
sufleurului — 19,30.
o Teatrul „Ion Creangă" : Cele 12 
luni ale anului — 16.
o Teatrul „Țăndărică" (sala din 

i . Calea VictorieilVauAlIciul albastru
V — lâ; 17.

O Studioul I.A.T.C. „I. L. Cgra- 
giale" : O noapte furtunoasă și Kir 
Z’.tliaridi — 20.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savori : Revista are 
cuvîntul — 19,30.
a Teatrul de revistă. și comedie. 
„Ion Vasi'eseu" : Crizanteme mu
zicale — 19,30.
a Ansamblu’
Română"
• Circul 
stelele

„ROMANIA-FILM" PREZINTĂ
Eu nu văd, tu nu vorbești, el nu aude

' 1

FIlM ITALIAN. Regia : Mario Camerini. Cu : Alighiero Noschese,' 
Gastone Moschin, Vittorio De Sica.

duce în prezent în ce privește echipamentele pentru transmiterea de date la distanță, ea a parcurs un drum jalonat de tot felul de obstacble, ce au trebuit să fie înfrînte și depășite, dar și de satisfacțiile unor reușite notabile.
s-ar zice îi sensibilizăm pe beneficiari față de nou...I-am pus o întrebare referitoare la modul cum îmbină preocupările profesionale, care îi ocupă și o mare parte din timpul liber, cu viața personală.— Puneți greșit proble

ani ; cei pentru care epoca de pionierat, reprezentată de generația inginerului Papadache, pare un fel de paleozoic al meseriei.Dragoș Butoi a absolvit facultatea de automatică in 1968 cu media 9.35.
AUTOMATIȘTII

— Noi nu facem parte — ne spunea Lavinia Nica — din categoria acelor cercetători care se mulțumesc să-și aștearnă ideile pe hirtie, fără să ie pese de ce se întâmplă mai târziu cu ele. Pe noi, ca oameni de știință și comuniști, ne obsedează ideea rentabilității sociale a investigațiilor noastre. De aceea, să nu vă mire că o parte însemnată a timpului nostru o consacram popularizării domeniului în care lucrăm în rindurile beneficiarilor potențiali. Dăm gratuit consultații, alcătuim prospecte, ținem expuneri, cum

ma — mi-a răspuns. Ceea ce fac aici in institut face parte din viața mea personală. în fond, orice meserie inseamnă o opțiune și, dacă ai ales, nu-ți mai poți împărți viața in felii : o parte profesia, cealaltă viață intimă.
îndrăzneții : 

„Viitorul nu se aș 
teaptă cu brațele în

crucișate"Generația ultimă : cei ce lucrează în institut de numai doi, trei sau patru

Enrico Montesano

Membru de partid de la 19 ani, din anul III de facultate. Face parte din primele promoții ale acestei facultăți. După zece luni de muncă intr-un loc unde avea senzația că „se sufocă de transferat la grupul tică. încăs-a încredințat. răspundere și realizat un prim ment de transmitere a datelor de viteză medie, varianta „simplex". Are de-a- cum la activ un brevet și

hîrțoage" s-a în acest institut, de din teleinforma- primul an i o sarcină de în 1969 a echipa-

lucrează în prezent pe tă- rimul cel mai fecund al calculatoarelor viitorului, cel al sistemelor cu circuite integrate. Are un acut sentiment al legăturii organice între generații în care vede fundamentul temeinic al responsabilității in fața viitorului.— Nu putem aștepta viitorul cu brațele încrucișate, cum nu l-au așteptat nici părinții noștri. Introducerea automatizării, și informaticii în întreaga economie. așa cum s-a subliniat în repetate rînduri, nu este capriciul unor visători, ci o necesitate imperioasă a progresului nostru. Trebuie să gindim mereu, să învățăm, să fim în%avanpos- turile tehnicii, căci tot ce poate fi mai străin auto- matiștilor este auto, .atis- mul. în ce mă privește, să nu scrieți cumva că destinul meu e ieșit din comun...La drept vorbind, tînărul inginer are dreptate : e un destin ca toate celelalte, destinul pasionant al unor oameni care-și pun toate eforturile în slujba accelerării progresului tehnico- științific al țării.

Ritmul accelerat de dezvoltare * științei și tehnicii in zilele noastre lasă in urmă școala și învățămintul, atit ca metode, cit și in ce privește conținutul. Instituție de bază în orice societate civilizată, destinată să socializeze individul, făcindu-1 să-și însușească tabla de valori a colectivității in care trăiește, școala tinde să fie legată de trecut, de venerabile tradiții care i-au conferit valoarea, dar care azi, în unele cazuri, îi încetinește progresul. De aci, nevoia, pe toate meridianele globului, a unei înnoiri a invăță- mintului și a metodelor pedagogice, menite să lichideze decalajul intre trăsături devenite vechi ale școlii și o societate in plină transformare. O nouă filozofie a educației este necesară astăzi, ca're să adapteze pe'dâgdgia lâ valorile lumii conteni-' poranb? i’ar la‘noi îw țâră la valorile societății socialiste.In acest context se inscrie și cartea profesorului Stanciu Stoian : „Educație și tehnologie" (publicată, nu de mult, de Editura didactică și pedagogică, in colecția „Pedagogia secolului XX"). Autorul caută să j stabilească coordonatele procesului inslructiv-educativ inlr-o lume in curs de . transformare, in era noastră. avînd drept caracteristici revoluția tehnico-științifică, automatizarea și cibernetizarea industriei și eliberarea omului de efortul fizic. Volumul poartă și un subtitlu— „De la ucenicia meșteșugărească la ergonomia învățămintului" — subliniind ideea de evoluție a educației.Astăzi, cînd integrarea intr-o ramură de activitate productivă este o necesitate vitală pentru orice tânăr in stare de a munci, educația trebuie să fie — in primul rind — o pregătire pentru muncă. Profesiunea este pentru individ un mijloc de existență, o manifestare a personalității, un mijloc de succes și de promovare socială. Din punct de vedere social este un mijloc care permite satisfacerea nevoilor materiale și spirituale ale societății, un mijloc de cooperare umană și de realizare a progresului. Progresul industrial in epoca automatizării și cibernetizării cere un muncitor cu un înalt nivel de cultură generală științifică și umanistă, pe lingă pregătirea profesională de specialitate. Toate aceste probleme de o stringentă actualitate, care fac actuală în multe țări ale lumii o perfecționare a învățămintului. sint pe larg dezbătute și analizate sub toate aspectele în lucrarea prof. Stanciu Stoian. Democratizarea invățămih- tului și lichidarea analfabetismului— deziderate de mult înfăptuite la noi — relația dintre educație și stadiul tehnicii industriale la un moment dat, utilizarea timpului liber, integrarea tineretului, promovarea idealurilor ' de pace între popoare, principiile unei reforme a învățământului tradițional, planificarea învățămintului și educația permanentă sint abordate, cu competență și pătrundere, in lumina principiilor marxist-leniniste. Autorul vorbește despre o ergonomie a învățămintului, - de introducerea și folosirea mașinilor in procesul învățămintului, organizarea laboratoarelor didactice, utilizarea televiziunii școlare — forme care contribuie la adaptarea școlii la cerințele societății moderne, criticind tendințele conservatoare ce se manifestă în această privință. „E timpul, scrie prof. Stanciu Stoian, să se pășească la o adincire a cunoașterii acestui domeniu, pentru a determina o trecere in masă și din convingere a cadrelor didactice de partea modernizării".Cartea se încheie cu o viziune de perspectivă a unui învățămint integrat în societatea în care trăim, legat de practică, urmărind educarea omului nou, multilateral dezvoltat. Pe lingă bogăția de informații, analiza pătrunzătoare a problemelor, cartea cuprinde soluții și propuneri prețioase pentru o perfecționare a metodelor de învățămint. în același timp, oferă și o orientare de ansamblu in problematica științelor educației, care interesează pe orice om de cultură.
Dr. Constantin BOTEZ
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Tovarășului ALEXEI NIKOLAEVICI KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri ' 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

în numele guvernului român ți al meu personal exprim sincere 
condoleanțe în legătură cu accidentul suferit de un avion al compa
niei „Aeroflot", în apropiere de aeroportul din Praga, și vă rog să 
transmiteți familiilor îndoliate sentimentele noastre de profundă com
pasiune.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Consfătuire consacrată culturii 
porumbului și florii-soareluiîn zilele de 20—21 februarie, Ia Timișoara, s-au desfășurat lucrările consfătuirii inter județene pentru cultura porumbului și a florii-soarelui în zonele din sud-vestul țării. In referatele de specialitate, ca și in dezbateri, numeroși participanți au relevat experiența bună a unui mare număr de ferme de stat și cooperatiste, care au aplicat în mod diferențiat agrotehnica porumbului și a florii- soarelui, obținînd producții superioare pe întreaga suprafață rezervată a- cestor culturi. Ținînd seama de rezultatele anului agricol 1972 și de prevederile planului pe 1973, partici- panții la consfătuire au stabilit măsurile agrotehnice care trebuie aplicate pe toată perioada de vegetație a acestor culturi : pregătirea și fertilizarea terenurilor, extinderea în cul

TENIS : Turneele pe terenuri 
acoperiteSALISBURY. Campionatele internaționale „indoor" de tenis ale S.U.A. au continuat la Salisbury (Maryland) cu primele partide din turul al doilea al probei de simplu. Jucătorul român Ilie Năstase, calificat direct în această fază a competiției, l-a întiî- nit pe campionul de juniori al S.U.A., Patrick Dupre, în fața căruia a cîștigat cu 6—4, 6—3. în turul al treilea Ilie Năstase il va întîlni pe americanul Mike Estep, care l-a eliminat cu 6—4, 6—4 ge cehoslovacul Jan Kukal.Au început și întrecerile probei de dublu. Cuplul Ion Tiriac (România)- Jimmy Connors (S.U.A.) a învins cu 6—3, 6—4 perechea americană Jeff Austin-Raz Reid.

*KOLN. Turneul internațional de tenis de la Koln a programat ultimele partide din primul tur al probei de simplu. Campionul american de culoare Arthur Ashe l-a eliminat în două seturi cu 6—2, 6—3 pe compatriotul său Tom Leonard, olandezul Tom Okker a dispus cu 2—6, 6—2, 2—0 (abandon) de Eric van Dillen (S.U.A.), iar neozeelandezul Brian Fairlie l-a învins cu 6--1, 7—6 pe iugoslavul Bora Jovanovici.Alte rezultate : Crealy (Australia)- Case (Australia) 7—6, 6—1 ; Taylor (Anglia)-Korpas (R.F. a Germaniei) 6—0, 6—0 : Cox (Anglia)-Stilwell (Anglia) 3—6, 6—3, 7—6 ; Zednik (Cehoslovacia)-Moore (Republica Sud-Afri- cană) 7—5, 6—4.
FOTBALTn cel de-al doilea joc din cadrul turneului pe care-1 întreprinde in Iran, echipa de fotbal Steaua București a jucat la Teheran cu selecționata de tineret a țării gazdă. Cei 15 000 de spectatori prezenți în tribune au urmărit un joc spectaculos, în care victoria a revenit fotbaliștilor români, cu scorul de 1—0, prin golul înscris de Năstase. De remarcat că, la scorul de 0—0 portarul român lor-

Asigurarea 
viagerăIată o formă de asigurare practicată de către Administrația Asigurărilor de Stat, asigurare care poate fi încheiată de orice persoană în vîrstă de la 16 la 60 de ani. Această formă de asigurare, denumită asigurare viageră de deces cu plata primelor pe timp limitat, se încheie pentru sume de la 2 000 la 5 000 de lei. La decesul asiguratului. suma respectivă se plătește beneficiarului înscris in polița de asigurare. Unul din avantajele acestei asigurări il prezintă cuantumul primelor de asigurare care se stabilește în funcție de suma asigurată, vîrsta asiguratului la încheierea contractului și durata de plată a primelor pentru care "s-a încheiat asigurarea (cel mult pină la decesul asiguratului). La cererea asiguratului, primele pot fi plătite anticipat și in rate semestriale, trimestriale sau lunare. La primele ce se plătesc anticipat, pe mai mulți ani, ADAS acordă o reducere de 2 la sută pentru fiecare an de plată anticipată. începînd cu cel de-al doilea an socotit de la expirarea anului de asigurare in curs. Dacă primele au fost plătite timp de cel puțin 3 ani. contractul de asigurare poate rămîne valabil pentru suma asigurată redusă. Și încă o precizare : această asigurare poate fi încheiată și cu plata integrală a primelor, încă de Ia începutul asigurării. în această variantă, prin asigurarea viageră de deces. se poate asigura suma de 1 000 de lei, putîndu-se încheia 5 asemenea polițe de către una și aceeași persoană.Pentru încheierea asigurării, solicitanții se pot adresa responsabililor cu asigurările din întreprinderi. organizații economice. instituții, cooperative a- gricole de producție, agenților și inspectorilor de asigurare sau. direct, oricărei unități teritoriale ADAS. 

tura mare a celor mai productive soiuri de porumb și floarea-Soarelui, asigurarea insămințărilor în epoca optimă, in funcție de condițiile pedoclimatice locale, pregătirea utilajelor mecanice și alte măsuri.Participanții la consfătuire au adresat Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, o telegramă în care iși exprimă recunoștința pentru grija permanentă ce o acordă conducerea partidului și a statului, dezvoltării și modernizării agriculturii noastre socialiste, hotări- rea lor fermă de a face totul pentru sporirea recoltei de porumb și de floarea-soarelui, a întregii producții agricole, în spiritul directivelor Congresului al X-lea și al Conferinței Naționale ale partidului. (Agerpres)

dache a apărat o lovitură de la 11 m.In acest joc, echipa Steaua București a aliniat următoarea formație : Iordache, Cristache, Smarandache, Ciugarin, Hălmăgeanu, Negrea, Vlad, Pantea, Tătaru, Voinea, Aelenei (Năstase).în următorul joc, fotbaliștii de la Steaua vor intilni formația Aghab.
★Echipa de fotbal a Argentinei, care recent a întrecut cu scorul de 3—2 reprezentativa R.F. a Germaniei, a susținut un meci la Tel Aviv cu selecționata Israelului. Partida s-a încheiat la egalitate : 1—1 (1—1). Scorul a fost deschis de gazde, in minutul 31 prin Shum. După numai cinci minute, . oaspeții au egalat prin golul înscris de Heredia.
★

O selecționată de fotbal a Bulgariei, aflată în turneu în Australia, a jucat la Melbourne cu'formația țării gazdă, pe care a invins-o cu scorul de 2—0 (1—0). Cele două goluri au fost marcate de Vasiliev in minutele 21 și 60.
Concursuri de masă 

în județeDe la C.N.E.F.S., secția de propagandă, sîntem înștiințați despre programarea in județe, in următoarele săptămîni, a I unor interesante manifestări sportive cu caracter de masă. De remarcat că o bună parte dintre acestea sînt destinate tinerelor fete. Astfel, la sfirșitul săptăminii vor avea loc Festivalul sportului feminin argeșean (Pitești — 24 și 25 II) și cupa de schi „Femina" (Bistrița Năsăud — 25 II). iar duminică 4 martie, Crosul fetelor (Buzău). cupa „8 Martie" (Suceava) și Festivalul sportiv al fetelor (Constanța), acesta din urmă, succedînd unei alte mani- festări de masă a sportului constăn- țean, Crosul popular, deschis partici- panților de la 11 Ia 40 de ani (24—25 11). Mărțișorul a inspirat, de asemenea, pe organizatorii Unor concursuri : Duminica mărțișorului (Alexandria — 25.11), Cupa mărțișorului la șapte discipline (Sibiu — intre 2511 și 11 III), crosurile mărțișorului (la Ploiești și în județul Teleorman — 4 III).
HOCHEILa Budapesta s-a disputat meciul revanșă dintre selecționatele de hochei pe gheață ale României și Ungariei. Victoria a revenit cu scorul de 4—3 (2—1, 2—0. 0—2) sportivilor maghiari, în primul joc, disputat marți, reprezentativa României a ciș- tigat cu scorul de 4—2.
IDOLI ÎN OFSAID

(Urmare dîn pag. I) pecte : pelerinajul. Și, legat de el, racolajul.Deseori, mai cu seamă in perioadele de vacanță competițională, ies în scenă pelerinii. Unii anunță, dar alții tac chitic, și-o pornesc Ia drum. Iși părăsesc clubul care i-a crescut și l-a consacrat, iși părăsesc colegii — trecind cu buretele muiat in apa tare a uitării peste bucuriile și necazurile pe care le-au împărțit împreună — și-o pornesc încotro văd cu ochii, spre alte orașe și alte echipe, chit că n-au nici dezlegare, nici vreun mobil serios. Cazul acestui sezon este Dudu Georgescu. Plecat încă de la sfirșitul turului de campionat spre Constanța, a stat ce-a stat aci, dar nu s-a „înțeles" cu Farul și-a apucat-o spre Reșița. unde a și jucat intr-o partidă amicală și unde se află încă... dacă între timp nu i-or fi surîs alte meleaguri. La federație n-a depus nici o cerere de transfer, și chiar ■ dacă ar fi depus-o ea n-ar fi avut efect, în primul rînd fiindcă echipa sa — Progresul — nu i-a dat și nici n-are de gind să-i dea dezlegare. Coechipierul său Grama, de asemenea, s-a supărat pe Progresul și a poposit mai de mult — tot neregulamentar — la Petroșani. Fiindcă aduserăm vorba desDre fotbaliști, să mai amintim pe Damian (plecat fără adresă — pentru a doua oară 1 — de la Sportul studențesc pentru că fusese sancționat în urma unor absențe de la pregătire și a unor chefuri repetate), pe Mărculcscu (fugit de o lună de la C.F.R. Pașcani cu intenția de a juca la Farul) sau pe Kun și Popovici (care, părăsind U.T.A.. au stat trei săntămînî la Oradea pentru a-și aranja un trans
fer la o echipă bucureșteană —

MOSCOVA

APLICAȚIE DE STAT MAJOR PE HARTĂ
A ARMATELOR STATELOR PARTICIPANTE

LA TRATATUL DE LA VARȘOVIAîn conformitate cu planul activităților comune ale Forțelor Armate Unite, pus de acord anterior, pe teritoriul Republicii Socialiste România, în perioada de la 12 la 21 februarie a.c., s-a desfășurat o aplicație de stat major pe hartă (fără trupe).La aplicație au participat Statul Major al Forțelor Armate Unite și state majore operative din trupele de uscaț, apărarea antiaeriană a teritoriului, forțele aeriene militare și flotele maritime militare ale armatei populare bulgare, armatei Republicii Socialiste România și armatei sovietice.
Protocol de colaborare 

încheiat între ministere 
ale României 

și R.D. Germaneîntre Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor și Ministerul Agriculturii, Economiei Forestiere și Alimentare al R.D. Germane a fost încheiat miercuri, la București, un Protocol de colaborare economică și tehnico-știin- țifică pe anul 1973. S-a convenit, între altele, asupra unor vizite reciproce de specialiști din unitățile de producție și de cercetare, schimburi de semințe, material documentar din domeniul științei și producției agricole. (Agerpres)

vremea
Ieri, în țară : Cerul a fost acoperit in vestul și nordul țării și variabil in rest. Au căzut precipitații locale sub formă de ninsoare în Transilvania și în zona' de munte, sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare în Crișana, Maramureș, vestul Moldovei, nordul. Bărăganului și în Dobrogea și mai ales sub formă de ploaie în Banat. Vîntul a suflat moderat, cu intensificări din sectorul vestic în zona de munte. Temperatura aerului la ora 14 oscila intre minus 2 grade la Joseni și plus 9 grade la Tîrgu-Jiu. în București : cerul a fost variabil. Vîntul a suflat slab pină la potrivit. Temperatura maximă a fost de 8 grade.Timpul probabil pentru zilele de 23, 24 și 25 februarie. în țară : Vremea se va încălzi treptat. Cerul va

r

L

1 -1

Aplicația a fost condusă de comandantul suprem al Forțelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia, mareșal al U- niunii Sovietice I. I. Iakubovski.La aplicație au fost prelucrate problemele ducerii acțiunilor de luptă în comun de către toate categoriile de forțe armate și arme. Aplicația a demonstrat nivelul ridicat de pregătire operativă a generalilor, amiralilor, ofițerilor și statelor majore. Ea a \ contribuit la închegarea pe mai departe a statelor majore participante la aplicație, la perfecționarea cooperării dintre ele și întărirea prieteniei de luptă a armatelor frățești.
Plecarea delegației 

f’iiîiisteriiliii Comerțului 
al 0. R. S. S.'Delegația Ministerului Comerțului al U.R.S.S., condusă de V. G. Bîcikov, adjunct al ministrului, care a purtat convorbiri și a semnat protocolul privind schimburile de bunuri de larg consum, pe acest an, cu ministerul de resort din țara noastră, a părăsit, miercuri, Capitala.(Agerpres)

fi mai mult noros. In nordul țării se vor semnala precipitații temporare, mai ales sub formă de ploaie, în rest, precipitații izolate. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre minus 4 și plus 6 grade. izolat mai coborîte, iar maximele între 2 și 12 grade. Ceață locală. In București : Vremea se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, mai mult noros, favorabil ploii slabe. Vint potrivit. Ceață slabă.
PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA Nr. 8 DIN 21 FEBRUARIE 1973FOND GENERAL DE PREMII : 2 844 107 lei din care 1 619 556 lei report.EXTRAGEREA I : 15 19 7 4 8 35EXTRAGEREA a II-a : 39 28 3 2 41

© Explozia î LIRA — 15,30; 18;
20,15.
• Poliția mulțumește : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
A Un idiot Ia Paris — 10; 12; 14, 
Țara mea — 16.30 : CINEMATECA 
(sala Union).
© Săgeata căpitanului Ion : CRÎN- 
GA$I — 15,30; 18; 20,15, RAHOVA
— 15.30; 18; 20,15.
© Vacantă Ia Roma : FLOREAS- 
CA — 15.30; 18; 20,30.
a Joe Hill ; VITAN — 15,30; 18;
20,15.
o Capcană pentru general : COS
MOS — 15,30: 18: 20,15.
e Domnului profesor, cu dragos
te ; GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, POPULAR — 15,30; 18;
20,15.
a Ursul Yogi : TIMPURI NOI — 
9—18 în continuare, MUNCA — 
16; 18.
• Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 20,13.
• E o poveste veche : MUNCA
— 20.
a Căldura mîinilor tale : VIITO
RUL — 16; 18; 20.
• Marea evadare : BUZEȘTI — 
15,30: 19, PROGRESUL — 15* *30;  19.
• Fata care vinde flori : DACIA

A Adio, arme ! : SALA PALATU
LUI — 16,30 (seria de bilete — 
4405); 20,15 (seria de bilete —
4436), SCALA — 9,30; 13; 16.30; 20, 
BUCUREȘTI — 9; 12,30; 16; 19,45. 
a Grăsuna : LUMINA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30.
© Andrei Rubliov : CAPITOL — 
10; 16; 19,30.
© Drumul spre Vest i MELODIA
— 8,30; 11; 13,30; 16: 18,30: 21, MO
DERN — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21.
A în umbra violenței : LUCEA
FĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, FESTIVAL - 8,45; 11,15; 13,30; 
13,45; 18,15; 20,45, FAVORIT — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20.30.
A Pe aripile vintului : PATRIA — 
10; 14,30; 19.15.
• Nunta de piatră : COTROCENI
— 15,30; 18; 20,15.
a Program de desene animate 
pentru copii — 9,30, Seceră vîntul 
sălbatic — 10,45; 13,15; 13,30; 16; 
20,30 : DOINA.
O Zestrea : CENTRAL — 9: 11,15; 
13,45; 16; 18,30; 20,45, GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, ARTA — 15,30: 18;
20,15.
A Anul carbonarilor : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15, ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE - 15,30; 
18; 20,15.
a Maria Stuart : FEROVIAR — 
8.30; 11; 13,30; 16: 18.30; 21, GLO
RIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.

ceea ce nu le-a reușit și s-au întors apoi spășiți Ia Arad). Ne pare rău că primele exemple care ne-au venit la indemină sînt din fotbal — una din disciplinele noastre sportive in care este, totuși, manifestă preocuparea federației de a eradica relele moravuri. Am putea cita, din păcate, exemple și din alte ramuri.Este adevărat, unii dintre acești sportivi croiți bine, dar cusuți' rău, se prevalează și de niște portițe pe care le găsesc in regulamentele de transferări. înseamnă, deci, că aceste regulamente — care, în loc să sprijine ordinea și disciplina, au devenit cirje pentru slăbiciuni — trebuie schimbate și îmbunătățite. Dar mai înseamnă și că o mentalitate la fel de dăunătoare ca aceea a „păsărilor călătoare" dovedesc și cluburile care le ademenesc și Ie pripășesc. Pentru că pelerinajul n-ar fi posibil dacă n-ar acționa racolajul. Clubul Farul — care se părea că renunțase in ultimii ani la această practică — și-a reluat acum obiceiurile mai vechi și iată că se cunosc deja cîteva cazuri în care a Încercat să racoleze fotbaliști de la alte echipe. Clubul C.S.M. Reșița il adăpostește pe Dudu Georgescu, deși știe că acesta e fugit, și-1 folosește intr-o partidă amicală — deși știe că. dacă cineva și-ar pune mintea să aplice articolul 139 din regulament. ar trebui să suspende pe C.S.M. din campionat pe un termen cuprins intre una și șase luni. (Caz în care, evident, nu e ceva în regulă : ori regulamentul, ori sistemul de .aplicare a Iui). în sfîrșit, s-ar mai putea spune multe și despre acele echipe de A care îl tot curtează pe Pirvu (element înrăit și sancționat acum de clubul său și de organele de miliție), și despre celelalte cluburi care racolează jucători. încu- rajind indisciplina și dezordinea.

— 9,30; 12; 15,15; 17,45; 20,15.
A 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; 18.13: 20,30.
A Arena aeriană : FERENTARI — 
16: 18: 20
A A fost odată un polițist : UNI
REA — 15.30; 18: 20,15.
a Quiemada : MIORIȚA 
11,45; 15; 17,45; 20,30.
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Abaterile de la disciplină, de la normele de conduită civilizată (Încurajate uneori și de unii suporteri, și de unii cronicari, care creează a- devărate mituri și legende în jurul cîtorva sportivi cărora le supralicitează meritele și le trec cu vederea turpitudinile) sînt de regulă sancționate de federații. Este binevenită, in acest sens, măsura luată marți seara de către biroul F.R.F., care a sancționat atît pe fotbaliștii Dudu Georgescu și Mărculescu, cit și cluburile Farul și C.S.M. Reșița (pentru încălcarea regulamentelor în vigoare și racolare de jucători). Promptitudinea și intransigența manifestate în aceste cazuri sînt nu numai de a- plaudat, dar și de urmat. Eficiența unor asemenea măsuri nu este insă întotdeauna cea dorită și așteptată, fiindcă sportivii în cauză țin minte adesea doar pedeapsa, uitînd greșeala. Pentru ca ordinea și disciplina să nu mai fie zdruncinată nicăieri și nicicînd în sportul nostru, mai trebuie să intervină și opinia publică. Mai trebuie ca eu și dumneata — sportiv sau simpatizant — să dezaprobăm pe loc și cu hotărire indisciplina, vedetismul sau lichelismul, oriunde și Ia oricine s-ar manifesta ele. Să creăm și să întreținem în jurul sportivilor de performanță nu mituri și nu legende, ci un climat sănătos, propice pregătirii sîrguin- cioase. seriozității, muncii si fair- piay-ului — singurul capabil să asigure atît marea performanță cit și eficiența educativă a actului sportiv. Altfel — fără a sluji curatul spirit al sportivității împreună. Sportivi, antrenori. activiști, suporteri și ziariști — cei ce ne ridicăm din cînd în cînd împotriva relelor moravuri am putea fi socotiți niște copii naivi care vor să scoată peștele din apă ca el să nu 
se înece.

viața internațională
PLENARA C. C. AL P. C.

DIN CEHOSLOVACIA
Raportul prezentat de Gustav HusakPRAGA 21 (Agerpres). — Marți și miercuri, s-au desfășurat la Praga lucrările ședinței plenare a Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia. în raportul prezentat cu acest prilej de Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, s-a arătat că, în urmă cu un sfert de veac, clasa muncitoare din Cehoslovacia, în alianță cu ceilalți oameni ai muncii, sub conducerea P.C.C., a zădărnicit tentativa forțelor reacțiunii interne și externe de a provoca un puci contrarevoluționar, a apărat cuceririle revoluției națio- nal-democratice, d.eschizînd pe deplin calea dezvoltării socialiste a țării.Vorbitorul a arătat că, în 25 de ani de făurire a socialismului, volumul producției industriale in Cehoslovacia a sporit de 7,6 ori, al industriei constructoare de mașini de peste 16 ori, iar al industriei chimice de peste 19 ori. Volumul producției de construcții a crescut de 8.6 ori. Datorită acestei dezvoltări rapide a economiei naționale, a fost asigurată creșterea permanentă a venitului național, care, anul trecut, a depășit de 4,3 ori venitul național din anul 1948.Vorbitorul a arătat că sarcina de răspundere a planului din acest an, a cărui îndeplinire are o Însemnătate hotărîtoare pentru realizarea țelurilor întregului cincinal, constă, în primul rînd, în ridicarea indicatorilor calitativi. Sarcini excepționale, de mare răspundere, se află în acest an în fața comerțului exterior. îndeplinirea lor cere îmbunătățirea . hotărîță a întregii activități a comerțului exterior, creșterea eficienței operațiunilor comerciale și, în special, asigurarea unei legături mai eficiente a producției cu comerțul exterior.La Plenara din octombrie anul trecut a Comitetului Central am subliniat, în concordanță cu rezoluția Congresului al XlV-lea al^ P.C. din Cehoslovacia, sarcina formării omului nou al societății socialiste. Sin- tem conștienți că este vorba despre o luptă îndelungată și extrem de complexă. Ea necesită o atitudine clară față de dezvoltarea tuturor trăsăturilor și însușirilor pozitive ale omului din societatea noastră, nece
Răsfoind SEARĂ FESTIVĂ CONSACRATĂ CELEI DE-A 25-A 

ANIVERSĂRI A VICTORIEI DIN FEBRUARIE 1948
presa străină

„Evada fii 
din Coati"Tn ultimul timp, în presa internațională se înmulțesc relatările despre represiunile la care sînt supuse elementele progresiste din Bolivia, de către regimul generalului Banzer. Una din închisorile în care sînt aruncați adversarii politici ai regimului se află situată pe insula Coati, din mijlocul lacului Titicaca (altitudine 3 800 m). La sfirșitul anului trecut, din această închisoare au evadat 67 de deținuți politici. Despre desfășurarea evadării relatează, pe larg, ziarul cubanez, „GRANMA".în după-amiaza zilei de 2 noiembrie 1972, ora 15,30,. arbitrul fluierase încheierea unui meci de fotbal dintre două echipe formate din deținuți politici din închisoarea de pe insula Coati. în acel moment, cînd se părea că toată lumea se pregătește să părăsească terenul, deținu- ții s-au constituit în cinci detașamente de comando. L-au imobilizat pe directorul închisorii și pe cei 11 gardieni care se aflau de față. Totul s-a petrecut în decurs de numai trei minute. Deținuții i-au închis pe gardieni în celulele închisorii și s-au îndreptat. în grabă, spre lac. Aici au găsit mai multe bărci cu pînze și una cu motor, care puteau . servi deținuților pentru a trece pe malul peruvian, unde să-și redobîndească libertatea.Pe insulă există o mică așezare formată din 15 familii de țărani. Fugarii au explicat acestor oameni situația în care se află. Șase țărani s-au declarat de acord să slujească drept piloți ai ambarcațiunilor. La ora 19,30, micul convoi a părăsit insula. în urma lor au rămas gardienii închiși în celule și 9 așa-ziși deținuți politici care, de fapt, erau informatori ai administrației închisorii.Pe mal, în fața insulei Coati, se află peninsula Copacabana, care face parte din teritoriul bolivian. Fugarii s-au îndreptat intr-acolo. După ce au ajuns la mal, fugarii s-au împărțit in mai multe grupe și au pornit să traverseze peninsula Copacabana, spre frontiera peruană. Pină la Yunguyo, au mers fără întrerupere, aproape 13 ore. Un grup s-a rătăcit și. pină la urmă, a fost capturat de o patrulă.Cînd poliția și siguranța boliviană au aflat de evadare, fugarii erau departe. Totul fusese organizat după principiul „repede, fără zgomot și cu exactitate". Planul de evadare fusese elaborat numai cu 15 zile înainte. Pregătirea evadării a fost făcută în colectiv și totul s-a desfășurat cu minuțiozitate, potrivit planului.Guvernul peruan nu i-a extrădat pe evadații din Coati. Din Peru, la cererea lor, ei au plecat in Cuba. La Havana au relatat, pe larg, despre modul in care au evadat, despre regimul care domnește în închisorile boiiviene. adevărate lagăre de concentrare. în prezent — au povestit ei — în Bolivia există 11 închisori sau lagăre principale. Cele mai cunoscute sînt La Paz, Viacha. Coatl. Chonchocolo și Achicalla. Aceasta din urmă este o închisoare pentru feiWei. în plus. în principalele orașe ale țării clădiri particulare sînt folosite drept închisori. Dar, au relatat ei, toate acestea nu pot înăbuși dorința de libertate a poporului bolivian'.

sită intransigență și principialitate !n lichidarea tuturor manifestărilor de egoism îngust, reminiscențe mic burgheze și fenomene antisociale.în ultimii ani acordăm o atenție multilaterală și de importanță excepțională tineretului nostru. în general, educarea tinerei generații trebuie să se afle in centrul atenției muncii noastre, in orice sector de activitate. Comuniștii trebuie să fie conștienți întotdeauna și pretutindeni de răspunderea lor pentru generația tinără. Ne adresăm tineretu- . lui fără nici un fel de sofisticări și demagogie. Esențialul este ca tineretul să aibă o atitudine conștientă față de importantele sarcini care-i revin, spre a fi bine pregătit pentru viață și niuncă.în continuare, Gustav Husak s-a referit la activitatea internațională a partidului și guvernului, reliefînd atenția principală pe care Cehoslovacia o acordă continentului european, hotărirea de a aduce o contribuție cit mai mare la eforturile orientate spre realizarea acordurilor corespunzătoare referitoare la securitate, dezvoltarea colaborării gene- ral-europene, consolidarea încrederii reciproce între state. în context, Gustav Husak a arătat că Cehoslovacia acordă o mare însemnătate relațiilor de bună vecinătate și rezolvării problemelor litigioase cu R. F. a Germaniei, considerînd că a venit timpul pentru convorbiri oficiale intre guvernele celor două țări. EI a menționat recenta declarație a cancelarului Willy Brandt, in care se exprimă hotărirea de a rezolva problema relațiilor dintre R.F.G. și R.S.C. Sîntem gata să trecem la aceste tratative în orice moment. în ce privește relațiile cu Statele Unite, vorbitorul a arătat că, în prezent, există premise bune pentru începerea de convorbiri concrete între cele două țări.în încheiere, Comitetul Central a adoptat o hotărire prin care aprobă raportul Prezidiului, prezentat de Gustav Husak, ca directivă pentru activitatea viitoare a organelor și organizațiilor de partid.

PRAGA 21 (Agerpres). — La Praga a avut loc, marți, o seară festivă, organizată de Comitetul Central al P.C. din Cehoslovacia și Comitetul Central al Frontului Național, consacrată celei de-a 25-a aniversări a victoriei din februarie 1948 — informează agenția C.T.K.La seara festivă au luat parte secretarul general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Gustav Husak, președintele R. S. Cehoslovace, Ludvik Svoboda, președintele guvernului cehoslovac, Lubomir Strougal, membrii Prezidiului C.C. al P.C.C. și alți conducători de partid, de stat și ai organizațiilor obștești, precum și membrii corpului diplomatic.

Ce se înțelege prin balanța de plăți externeBalanța de plăți externe este un document întocmit de organele competente ale statului. In ea se înscriu încasările și plățile dintr-o anumită perioadă — de obicei un an — intre rezidenți (persoane fizice sau întreprinderi, instituții etc. din țară) și nerezidenți. Ea poate fi o balanță globală sau balanță față de o anumită țară.într-o formă prescurtată, balanța de plăți externe se compune din 3 părți : balanța comercială, balanța serviciilor (a așa-ziselor „invizibile") și balanța operațiunilor de capital. Balanța comercială cuprinde exportul și importul de mărfuri, balanța serviciilor cuprinde prestațiile reciproce de servicii (turism, transporturi, asigurări, exploatarea brevetelor etc.) ; iar balanța operațiunilor de capital cuprinde exportul și importul de capital (de astă-dată, spre deosebire de balanța comercială — unde exportul de mărfuri se înscrie la încasări, iar importul la plăți — înregistrările se fac invers, adică exportul de capital reprezintă o plată, iar importul de capital — o încasare).în mod curent se spune despre o balanță de plăți că este activă a- tunci cind încasările sint mai mari decit plățile și, invers, .că este pasivă — atunci cind încasările siht mai mici decit plățile. Se spune că o balanță este echilibrată atunci cind încasările sînt egale cu plățile. în realitate, balanța de plăți externe este întotdeauna e- chilibrată. Ceea ce contează, este modul cum se realizează echilibrul.în ipoteza că încasările din străinătate sînt insuficiente pentru e- fectuarea plăților, diferența trebuie acoperită din alte surse. Acestea pot fi rezervele valutare ale țării sau creditele obținute din străinătate, inclusiv de la organismele va- lutar-financiare internaționale, cum ar fi Fondul Monetar Internațional. Pe această cale, balanța de plăți externe a țării se echilibrează, însă țara pierde o parte mai mare sau mai mică din rezervele ei de aur și valute sau rămîne datoare în străinătate.Importanța balanței de plăți externe rezidă in capacitatea ei de a reflecta o serie de aspecte economice, financiare și politice ale țării. Astfel, o balanță comercială activă dovedește că mărfurile produse sînt

Înțelegere de colaborare 
între Uniunea scriitorilor 
din România și Uniunea 

scriitorilor din U.R.S.S,MOSCOVA 21. — Corespondentul Agerpres, L. Duță, transmite : La 21 februarie, Constantin Chiriță, secretarul general al Uniunii scriitorilor din Republica Socialistă România, și Vitali Ozerov, secretar al Uniunii scriitorilor din U.R.S.S., au semnat la Moscova înțelegerea de colaborare pe anul 1973 intre cele două uniuni. înțelegerea prevede organizarea de manifestări închinate literaturii celor două țări, schimburi de publicații periodice, vizite reciproce. La ceremonia semnării au participat ambasadorul României la Moscova, Gheorghe Badrus, membri ai ambasadei, scriitori români și sovietici, ziariști.
Comunicat comun 

polono-sirianDAMASC 21 (Agerpres). — La în-» cheierea vizitei in Siria a președintelui Consiliului de Stat al R. P. Polone, Henryk Jablonski, și a convorbirilor avute cu președintele Siriei, Hafez Assad, a fost dat publicității uri comunicat, difuzat de agenția P.A.P., în care se arată că părțile au dat o înaltă apreciere dezvoltării colaborării bilaterale.Polonia și Siria, arată comunicatul, apreciază că pentru reglementarea conflictului din Orientul Apropiat trebuie • retrase necondiționat trupele israellene de pe toate teritoriile arabe ocupate și restabilite — în conformitate cu rezoluțiile O.N.U. — drepturile naționale legitime ale poporului arab palestinean, inclusiv dreptul la autodeterminare.Părțile și-au exprimat satisfacția in legătură cu evoluția pozitivă a situației in Europa, care se îndreaptă spre instituirea unei păci trainice în această zonă a lumii, pe baza principiilor inviolabilității frontierelor existente și respectării integrității teritoriale, renunțării la folosirea forței sau îa amenințarea cu folosirea ei, respectării independenței, suveranității și neamestecului în treburile interne.

în cadrul manifestărilor organizate la Praga cu acest prilej, s-a deschis expoziția „Arta .și socialismul", care oglindește cele mai de seamă realizări în domeniul artei și culturii din Cehoslovacia in ultimul sfert de veac.
★Gustav Husak, Ludvik Svoboda, Lubomir Strougal și alți conducători de partid și de stat cehoslovaci au depus, miercuri după-amiază, coroane de flori la mormintul lui Element Gottwald, aflat în sala centrală' a Monumentului național de pe Colina Zizkov.

competitive, in timp ce o balanță comercială pasivă poate constitui un semn de slăbiciune ; un export mare de capital poate exprima o politică de expansiune economică etc. De asemenea, urmărirea evoluției pe o perioadă mai îndelungată a balanței de plăți externe demonstrează tendințele care se desprind din evoluția economico-financiară a țării.Dezvoltarea inegală a țărilor capitaliste se reflectă limpede în balanțele lor. de plăți. Astfel, redresarea economică a unor țări caR. F.G. și Japonia, după cel de-al doilea război mondial, creșterea e- conomică importantă realizată de aceste țări in ultima vreme și-au pus pecetea favorabilă pe balanța lor de plăți. în schimb, balanța Statelor Unite s-a degradat. Mai demult, comerțul mondial era dominat de comerțul exterior alS. U.A. ; în prezent, S.U.A. importă mai mult decit exportă. Turiștii a- mericani cheltuiesc peste graniță mai mult decit încasările turistice în Statele Unite. Statul cheltuiește sume enorme în străinătate pentru scopuri politico-militare, uniunile monopoliste americane investesc mari capitaluri pe alte meleaguri. Toate acestea au dus la un „deficit" cronic al balanței de plăți.Spre deosebire de celelalte state care trebuie să facă sacrificii pentru echilibrarea balanței lor de plăți, S.U.A. au o situație privilegiată. în cadrul actualului sistem monetar internațional, dolarul este monedă de rezervă, deci orice țară poate păstra dolari ca valută în rezervele lor. Ca atare, S.U.A. sînt singura țară care iși poate a- coperi diferența între încasări și plăți cu propria ei monedă, iar a- ceastă diferență se ridică în prezent la peste 60 de miliarde de dolari.Se consideră că principala cauză 
a crizei valutare actuale rezidă în „deficitul11 continuu al balanței de plăți externe a S.U.A., care a făcut ca zeci de miliarde de dolari să vagabondeze în afara granițelor S.U.A. în căutare de cîștig. „Fuga de dolari", manifestată in cursul ultimului puseu de criză, preschimbarea in masă a dolarilor in alte monede considerate mai sigure, sint consecința situației nefavorabile a balanței de plăți a S.U.A.

Costin C. KIRIȚESCU
doctor în economie



La Vientiane a avut loc ieri

SEMNAREA ACORDULBI DE RESTABILIRE li PĂCII 
SI ÎNȚELEGERE NAȚIONALA ÎN LAOS

SALVADOR ALLENDE: „CHILE ȘI-A RECUCERIT
PRINCIPALELE AVUTH“

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT

După cum este cunoscut, România socialistă 
s-a pronunțat cu consecvență și fermitate 
pentru reglementarea pe cale politică, la 
masa tratativelor, a situației din Peninsula 
Indochina. Prin numeroase forme de manifes
tare, prin glasul secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin 
luările de poziție și documentele internațio
nale ale partidului și statului, poporul român 
și-a exprimat neabătut solidaritatea militantă 
cu lupta dreaptă a popoarelor vietnamez, 
laoțian și cambodgian, cărora le-a acordat 
sprijin și ajutor pe toate planurile și în toate 
domeniile, în vederea împlinirii aspirațiilor 
lor fundamentale de libertate și indepen
dență.

Ne bucură faptul că, la scurtă vreme după 
semnarea acordului de la Paris privitor la Viet
nam, sîntem astăzi în măsură să anunțăm citi
torilor noștri realizarea unui nou și important 
pas spre restabilirea păcii în întreaga Indo- 
chină : semnarea acordului cu privire la înce
tarea focului în Laos.

Deschizînd poporului laoțian calea afirmării 
dreptului la autodeterminare și a reconcilie
rii naționale, acest eveniment se înscrie pe 
linia evoluțiilor pozitive din ultima vreme, a 
procesului de destindere și normalizare a re
lațiilor internaționale, corespunzător năzuințe
lor popoarelor, intereselor păcii și securității 
în întreaga lume.

SANTIAGO DE CHILE 21. — Corespondentul nostru, E. Pop, transmite : Inaugurind întreprinderea de tratare a mineralelor din localitatea Vallenar. președintele Republicii Chile, Salvador Allende, a pronunțat un amplu discurs privind politica Guvernului Unității Populare în industria minieră, principalul sector al economiei naționale. „Am recucerit pentru Chile, din mîinile capitalului străin — a declarat AUende — salpetrul, fierul, oțelul, cuprul, cărbunele, petrolul, bogății care astăzi sînt în miinile statului. Astfel s-a inițiat o concepție politică autentic chiliana11.

Președintele Allende s-a referit apoi la ridicarea producției de cupru a marilor mine naționalizate, relevînd, totodată, că, în pofida a- cestei creșteri a producției, veniturile statului au scăzut, din cauza scăderii prețului la tona de cupru pe piața mondială, in perioada 1971—1972. în expunerea sa. o pondere mare a avut-o relevarea preocupărilor' guvernului chilian pentru dezvoltarea și modernizarea industriei miniere.Președintele Allende a evidențiat aportul României la prospectarea zăcămintelor polimetalice — cupru, plumb și zinc — în nordul Republicii Chile.

Lucrările primei sesiuni a 
Comisiei mixte româno-chi- 
liene de cooperare și asis
tență tehnică,la care particiPa> din partea României, o delegație condusă de Ion Mineu, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, iar din partea Republicii Chile, o delegație condusă de Hernan Soto, subsecretar la Ministerul chilian al Minelor, s-au deschis în capitala chiliana.

Consfătuirea cadrelor de 
conducere a teatrelor de o- 
peră din capitalele unor 
țări socialiste s-a încheiat 
la Berlin Din Partea operei Române din București au participat directorul Mircea Horia Simionescu, regizorul Hero Lupescu și Magdalena Popa, prim-balerină. în cadrul consfătuirii a avut loc un schimb de experiență privind repertoriul, colaborarea și organizarea turneelor.

Venezuela si Brazilia reafirmă dreptul tuturor
popoarelor asupra propriilor bogății naturale(Agerpres). Ve-

VIENTIANE 2î'(Agerpres). — Se- 
creiarul general al C.C. al Fronlu- 
lui Patriotic Laoțian, Fumi Vongvi- 
cit, și ministrul afacerilor interne al 
pârtii de la Vientiane, Feng Fong- 
savan, au semnat, miercuri, la Vien
tiane, acordul de restabilire a pă
cii și înțelegere națională în Laos. 
La ceremonia semnării au asistat 
prințul Suvanna Fuma, primul mi
nistru al guvernului de la Vientia
ne, membri ai cabinetului, reprezen
tanți ai corpului diplomatic.

Textul acordului a fost dat pu
blicității simultan la Vientiane și 
Sam Neua. Acordul urmează sa in
tre în vigoare la 22 februarie, ora 
12,00 (ora locală), cind va fi decre
tată încetarea focului pe întreg te
ritoriul laoțian.

Textul acordului constă din două 
părți — politică și militară. Partea 
consacrată reglementării problemei 
militare prevede retragerea tuturor 
trupelor străine din Laos în ter
men de 60 de zile de la formarea 
unui guvern provizoriu de uniune 
națională. Tot în acest interval 
mează să se procedeze la 
schimb de prizonieri de toate 
ționalitățile.

Partea din acord rezervată 
glementării problemei politice [ 
vede formarea, în termen de 30 de 
zile de la semnarea acordului, a 
unui guvern provizoriu de uniune 
națională, din care să facă parte, 
pe bază de egalitate, reprezentanți 
ai celor două tendințe politice lao- 
țiene — ai guvernului de ’Id Vien
tiane si ai Frontului Patriotic Lao
țian. Guvernul va fi prezidat de un 
prim-ministru neutru, care va fi se
condat de „două personalități com
petente alese de părțile interesate". 
Va fi constituit, de asemenea, un 
Consiliu național politic mixt, com
pus din reprezentanți ai celor două 
părți si dintr-un grup de persona
lități desemnate de cele două părți. 
Consiliul va fi menit să ajute gu
vernul provizoriu de uniune națio
nală în îndeplinirea acordului și în 
pregătirea alegerilor generale.

După alegeri va fi formăt în 
mod oficial un guvern de uniune 
națională definitiv și atunci pro
blema laoțiană va putea fi consi
derată reglementată.

Acordul menționează, totodată, 
că viitorul guvern și -Consiliul na
țional politic mixt își vor avea 
sediul fie la Vientiane, fie la 
Luang Prabang, care vor fi „neu
tralizate".
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CARACAS 21 „ . .nezuela și Brazilia reafirmă dreptul tuturor popoarelor de a-și valorifica, in interesul național, bogățiile lor naturale — se subliniază în declarația comună, semnată în cursul întil- nirii ce a avut loc, în orașul vene- zuelean de frontieră Santa Elena, între președintele Venezuelei, Rafael Caldera, și președintele Brazi-

liei, Emilio Garrastazu Medici. Șefii celor două state — se arată in declarație — sprijină dreptul popoarelor de a-și hotărî singure soarta și subliniază necesitatea promovării politicii neamestecului în treburile interne ale altor țări. Venezuela și Brazilia, menționează declarația, consideră că toate problemele litigioase trebuie soluționate pe cale pașnică.

Mmistrul afacerilor ex
terne al R.P.D. Coreene pri
mit tie președintele Pakis
tanului. Ha Dam> ministrul afacerilor externe al R.P.D. Coreene, a fost primit de președintele pakistanez, Zulfikar Aii Bhutto — transmite A.C.T.C. Cu această ocazie, el a remis președintelui Pakistanului un mesaj din partea președintelui Kim Ir Sen. în drum spre' patrie, ministrul coreean a făcut o escală la Pekin, unde a fost primit de Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, și a avut o convorbire cu ministrul afacerilor externe, Ci Pîn-fei.

La Viena ,a avut Ioc sesiunea Consiliului guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energia Atomică. Pe ordinea de zi au figurai probleme legate de asistența tehnică pe 1973 din resursele proprii ale agenției, programul pe 1973 cu privire Ia mediul înconjurător și diverse aspecte ale activității curente a A.I.E.A. Consiliul a aprobat cererea României de asistență In obținerea unui reactor de cercetare și combustibil în cadrul proiectului P.N.U.D. — Dezvoltarea tehnologiei nuclearo In România.

la frontiera

li

Moment istoric la Vientiane : semnarea acordului de restabilire a pâcii

Sesiunea Adunării Naționale a R. D. Vietnam
ÎNALTA APRECIERE VICTORIEI POPORULUI VIETNAMEZHANOI 21 (Agerpres). — La Hanoi au luat sfîrșit lucrările sesiunii Adunării .Naționale a Republicii Democrate Vietnam. Deputății au dezbătut raportul prezentat de primul ministru al R.D. Vietnam, Fam Van Dong, cu privire la activitatea guvernului în perioada care a trecut și la sarcinile care stau în fața poporului în noua situație creată prin semnarea acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam.în rezoluția sesiunii, deputății au aprobat in unanimitate activitatea guvernului în domeniile politic, diplomatic și militar, au dat o înaltă a- preciere victoriei poporului vietnamez. Rezoluția cere S.U.A. și administrației saigoneze îndeplinirea strictă și deplină a acordului de la Paris. In document se exprimă mulțumiri țărilor socialiste pentru sprijinul și ajutorul acordat poporului vietnamez.Adunarea Națională a R.D. Vietnam a salutat semnarea, la Vientiane, a acordului de restabilire a păcii și înțelegere națională în Laos.în ședința de încheiere a luat cu- vîntul președintele R. D. Vietnam, Ton Duc Thang, care a subliniat că sesiunea a constituit o ilustrare a u- nității partidului, guvernului și poporului.

brii comisiei — reprezentanții Indiei, Poloniei și Canadei — transmite a- genția V.N.A.Agenția de presă „Eliberarea11 a informat, miercuri, că, la 19 februarie, avioane ale forțelor saigoneze au bombardat, in zona localității Duc Co, zonă. controlată de Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, șantierul oficiului Comisiei internaționale de control și supraveghere și aeroportul, avariind clădiri aflate în construcție și rănind mai mulți muncitori.

r

CAIRO

La aproximativ o săptămînă după vizita pe care a întreprinsa-o in Uniunea Sovietică, unde a avut convorbiri la cel mai înalt nivel, Hafez Ismail, consilierul președintelui R.A. Egipt pentru problemele securității naționale, a plecat într-o nouă călătorie, avînd de a- ceastă dată ca Londra și Washington, în cursul zilei de marți, el a fost primit de premierul britanic Edward Heath și de ministrul de externe Douglas Home, urmînd ca joi să sosească la Washington, în vederea unor întîl- niri cu președintele Richard Nixon și cu secretarul Departamentului de Stat, William Rogers.Cercurile politice și presa din Cairo acordă o atenție deosebită vizitelor întreprinse de consilierul președintelui Anwar Sadat, a- preciindu-Ie ca o parte integrantă a vastei activități diplomatice desfășurate de guvernul Republicii Arabe Egipt pentru a atrage atenția opiniei publice asupra situației din Orientul Apropiat în

★cu încetarea misiunii Comisiei internaționaleîn legătură în Vietnam a de supraveghere și control, constituită în 1954, in baza acordurilor de la Geneva, președintele Consiliului de Miniștri al R. D, Vietnam, Fam Van Dong, a primit, la Hanoi, pe mem-

Constituirea unui organism 
pentru promovarea colaborării 
economice iugoslavo-groceștiBELGRAD 21 (Agerpres). — La Camera Economică a R.S.F. Iugoslavia a avut loc ședința constitutivă a secției pentru promovarea colaborării economice dintre Iugoslavia și Grecia, la activitatea căreia urmează să ia parte toate organizațiile economice iugoslave interesate în schimbul de mărfuri și servicii și în cooperarea industrială cu parteneri din Grecia.Noul organ a fost creat ca urmare a intensificării comerțului greco-iu- goslav și a interesului manifestat de cele două părți pentru intensificarea colaborării.

doborît deasupra SinaiuluiTRIPOLI 21 (Agenpres). — Postul de radio Tripoli, citind un purtător de cuvînt oficial libian, a anunțat că un aparat „Boeing11, aparținind liniilor aeriene libiene, a fost doborit de avioanele militare israeliene deasupra Sinaiului — relatează agenția Reuter. Avionul, care efectua cursa regulată Tripo-li — Cairo, a deviat de la rut>a aeriană normală. La bordul avionului se aflau 104 pasageri și nouă- membri ai echipajului.TEL AVIV 21 (Agerpres). — Un avion „Boeing 72711, aparținind liniilor aeriene libiene, a fost doborit, miercuri după-amiază, de aparatele militare israeliene, la 20 de kilometri est de Canalul de Suez, după ce survolase pozițiile trupelor israeliene și un aeroport militar. în urma prăbușirii avionului, 70 de oameni și-au pierdut viața. Potrivit surselor oficiale, 13 persoane au supraviețuit.Purtătorul de cuvînt de la Tel Aviv a afirmat că avionul libian a fost doborît deoarece nu a ținut seama de ordinul de a ateriza, care i-a fost adresat, și de tirul de avertisment al aparatelor israeliene.După cum anunță, agenția France Presse, piloții avionului care asigurau ruta Tripoli — Cairo ar fi comis o eroare de navigație. Corespondenți militari israelieni menționează, totodată, vizibilitatea redusă din regiune, ca urmare a furtunii de nisip.LONDRA. — „Guvernul britanic deplinge în modul cel mai energic moartea unor civili inocenți11 — a declarat un purtător de cuvînt Foreign Office-ului.WASHINGTON. — Purtătorul cuvînt adjunct al Casei Albe a clarat că guvernul S.U.A. „va preocupat de toate evenimentele care ar putea compromite încetarea focului și posibilitățile pentru realizarea unui acord de pace în Orientul Apropiat11.NAȚIUNILE UNITE. — Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, și-a exprimat „indignarea profundă11 față de tragedia avionului libian doborît în Sinai.CAIRO. — Un purtător de cuvînt al guvernului egiptean a declarat că doborîrea avionului libian reprezintă „o violare, nu numai a dreptului internațional, ci și a tuturor considera- țiunilor umanitare11.

israelo-libanezăBEIRUT 21 (Agerpres). — Forțele militare israeliene au pătruns, marți, pe teritoriul Libanului, în zona nor- i.dică a țării, și au angajat lupte cu forțele palestinene din două tabere aflate în regiune, anunță un comunicat al ministrului libanez al apărării, reluat de agențiile Associated Presș, United Press’ International, Reuter și France Presse. Potrivit unor date preliminare, in urma acestui atac 12 persoane au fost ucise'și numeroase altele rănite.Știrea a fost confirmată la Tel Aviv de un purtător de cuvint al ar-*  matei israeliene.
★Luînd cuvîhtul în fața Parlamentului libanez, întrunit pentru a discuta bugetul pe anul 1973, primul ministru Saeb Salam a calificat atacul israelian asupra bazelor palestinene din nordul țării ca o „agresiune flagrantă11, subliniind că, de data aceasta, el „nu a fost precedat de nici un act, oricît de mic, care să furnizeze Tel Avivului pretextul unei a- gresiuni11.

Convorbiri cu privire la 
dezvoltarea relațiilor eco
nomice româno-turce. Con- stantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior, care se află într-o vizită de lucru în Turcia, s-a întîlnit și a avut convorbiri cu privire la dezvoltarea relațiilor economice româno-turce cu mai multe personalități, printre care Mesut Erez, ministrul industriei și tehnologiei, Nairn Talu, ministrul comerțului, și Ismail Erez, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe.

0 delegație guvernamen
tală chineză din domeniul 
aviației civile a avut con
vorbiri cu oficialități din 
Grecia 'n Pro'>l0Tna încheierii unui acord în sfera transporturilor aeriene civile între cede două țări. Agenția China Nouă relevă că „aceste convorbiri s-au desfășurat în spiritul cooperării prietenești, egalității și avantajului reciproc, încheindu-se cu rezultate pozitive1*.

PREȘEDINTELE NIXON DESPRE SITUAȚIA ECONOMIEI S.U.A.WASHINGTON 21 (Agerpres). — într-un discurs radiodifuzat, președintele Nixon s-a referit la situația economiei S.U.A., anticipind asupra mesajului pe care urmează să îl prezinte Congresului în cursul zilei de joi. Președintele a apreciat că recenta devalorizare, cu 10 la sută, a dolarului va reduce deficitul balanței comerciale a S.U.A., permi- țind produselor americane să devină mai competitive pe piețele externe. El și-a exprimat, totodată, intenția de a prezenta spre aprobare Congresului proiecte de lege care să consolideze negocierile și cu Piața înceapă in matul
poziția Statelor Unite în comerciale cu Japonia comună, care urmează să cursul acestui an, în cli- unor tot mai acute contra-

dicțil tripartite. „Voi propune Congresului — a afirmat, în context, președintele Nixon — legi comerciale care ne vor permite nu numai să coborim barierele noastre vamale a- tunci cind alte țări vor proceda in același fel, dar și să le ridicăm, a- tunci cind va fi cazul să stabilim raporturi mai echitabile11.Apreciind favorabil situația generală a economiei americane, președintele a menționat, totodată, dintre aspectele nesatisfăcătoare, creșterea rapidă a prețurilor la alimente. în ce privește șomajul, președintele Nixon a arătat că în ianuarie a.c. a fost afectat un procent de 5 la sută din forța de muncă. Președintele și-a reafirmat intenția de a menține controlul asupra creșterii prețurilor și salariilor.

alde de- fi

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
RIO DE JANEIRO

Programul II

fi urmate de
vederea găsirii unei soluții conflictului din această zonă. Aceste vizite — arată ziarele— voraltele, la scurt interval de timp. „Cairo a elaborat pentru perioada următoare un amplu plan de contacte politice — scrie „AL AHRAM11. El prevede, intre altele, un etape' turneu în țările Asiei al ministrului de externe Mohamed Zay- yat, vizite ale r"— inaite personalități politice egiptene în capitalele europene, vorbiri cu șefi de și de guverne Africa etc.11.în comentariile consacrate actualei țiuni diplomatice, ziarele relevă că ea are loc la scurtă vreme după semnarea acordului de pace de la Paris, care a pus capăt războiului din Vietnam și a creat un curent de opinie favorabil stingerii și altor focare de încordare. Sînt reproduse în a- cest sens declarațiile făcute în ultimele zile de o serie de personalități ale vieții internaționale care se pronunță pentru reglementarea conflictului

din Orientul Apropiat pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967.Subliniind interesul sporit al comunității internaționale în împrejurările actuale față de problemele O- rientului Apropiat, presa din Cairo se face ecoul știrilor publicate în cotidianul libanez „L’ORIENT-LE JOUR11 despre .recentele „negocieri unor purtate

a-

con- state dinIor ac-

exploratorii11 de emisari americani in capitala Arabiei Saudite cu personalități arabe și despre eventualitatea ca Henry Kissinger, consilierul special al președintelui să primească însărcinarea de a tratative indirecte intre părți.Referindu-se la ultimele evoluții, ziarele din capitala R.A. Egipt scot, totodată, in evidență rolul important pe care îl poate juca opinia publică mondială in sprijinirea acțiunilor in vederea u- nei reglementări politice a conflictului din Orientul Apropiat.

S.U.A.,facilita

Nicolae N. LUPU

Anul trecut, la sfir- șitul lunii iulie, cind guvernul brazilian a- nunța inițierea programului „Proterra11 (programul de redistribuire a pămîntu- lui), prin care secorda marilor latifundiari din nord-estul țării un termen de șase luni pentru îndeplinirea planului de reformă, tradiționalele rezistențe s-au manifestat din nou, în mod acerb, ajungînd chiar la amenințări cu împotrivirea armată, ca cele proferate de senatorul latifundiar Paulo Guerra. Pe parcurs insă, lucrurile au evoluat calm, din cel puțin două motive : pe de o parte autoritățile dispun de o capacitate de control mai mare ca oricind, iar pe de alta, înșiși latifundiarii au înțeles că, de fapt, „Proterra11 nu-și propune să lichideze marea proprietate funciară, ci doar să o restrin- gă parțial in zonele unde tensiunile ciale capătă ții deosebite.Este vorba, mul rînd, de din statele Pernambuco. Paraiba și Ceara, unde toți proprietarii de pămint cu o suprafață de peste o mie de hectare fie-

so- propor-în pri- regiuni

Proterra" in acțiunePe marginea proiectului, revista „Veja“ notează : „Prin faptul că există o armată de 2,6 milioane de familii de șomeri parțiali sau totali in zonele rurale din nord-est, „Proterra11 are încă destul cîmp liberCu pare terenul de aplicare cit, nu numai în nord- est, ci și în restul țării, gradul de concentrare a proprietății agrare este deosebit de înalt. Ultimele statistici arată că în Brazilia 49 la sută din pămînturi aparțin unui număr de 1,4 la sută din totalul proprietarilor, ■ că 75,8 la sută din proprietățile rurale, sînt minifundii, adică insuficiente pentru subzistență, și că numai 2,4 la sută din proprietăți sînt exploatate rațional. în asemenea condiții, „Proterra11 apare ca un prim pas spre corectarea un pas orientarea guvernante, cearcă să introducă in domeniul reformei a- grar.e soluții pe care le consideră adecvate împrejurărilor specifice din Brazilia.

cucare trebuie să cedeze 20 la sută din pă- mînturi pentru a fi vindute țăranilor proprietăți mici.„Proterra11 atinge numai proprietățile considerate neproductive, adică marile latifundii utilizate în mică măsură deloc pentru agricultura rațională. Cele socotite productive ră- mîn intacte, indiferent de dimensiuni.Din aceste caracteristici decurg și anumite limite ale programului, atit în ce privește sferaj de a- plicare și maniera de selecționare a suprafețelor (e de presupus că proprietarii nu au interes să nu ofere terenurile cele mai aride), cit și în ce privește plata în bani peșin, care grevează serios finanțele publice și. indirect, restringe posibilitățile reformei. Mai mult, țăranii beneficiari trebuie ' să cumpere pă- mintul — fie și pe credit — lucru ce nu și-l pot permite decit puțini.De reformă ' vor beneficia circa 18 000 de familii. După calcule oficiale, in zonele vizate de reformă există 335 000 de familii cu pămint puțin sau gfără pămint.

doar sau de acțiune4*,  a-tit mai vast a-a reformei cu

anomaliilor, conform cu forurilor care în-

VasIIe OROS
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Acarii cerului" 

în grevă
Sus, la 60 de metri înălțime 

deasupra pistelor, sala de coman
dă a aeroportului „Orly", cu ze
cile sale de ecrane, seamănă cu 
un studio de televiziune. In fața 
ecranelor: controlorii navigației
aeriene, supranumiți în Franța 
„acarii cerului". Activitatea lor 
este indispensabilă, pentru că ce
rul seamănă tot mai mult cu hăr
țile terestre împăienjenite de șo
sele și căi ferate. Incepind de 
marți dimineața, cerul Franței 
este mult mai liniștit, ca de obi-lor navigației aeriene. In prima 
zi de grevă, pe teritoriul Franței 
s-a' putut realiza doar 25 la sută 
din traficul aerian normal. Sint 
afectate zborurile externe, com- 

ipaniile aeriene străine și chiar a- 
paratele care doar survolează te
ritoriul francez.

Miercuri situația s-a înrăutățit. 
In cursul dimineții, aeroporturile 
„Orly" și Bourget" nu au realizat 
decit 15 la sută din programul lor. 
La prinz, compania „Air-Inter" a 
anunțat 
rurilor.

Două 
află la 
restabilirea unor 
cale și sporirea remunerației con
trolorilor de navigație. După cum 
aii declarat conducătorii sindica
tului care a declarat greva, miș
carea revendicativă riscă să se 
extindă datorită faptului că repre
zentanții guvernului nu au ac
ceptat pină acum deschiderea de 
negocieri cu reprezentanții gre
viștilor. Prevăzută pentru patru 
zile, greva ar putea, astfel, să se 
prelungească, provocind serioase 
perturbații in transporturile ae
riene.

suspendarea totală a zbo-

revendicări principale se 
originea acestei greve : 

libertăți sindi-

Paris
P. DIACONJESCU

CM gospodina Hanne Lysen

își privește coșnița...
Tînăra gospodină 

Hanne Lysen a deve
nit peste noapte o per
soană foarte cunoscu
tă în Copenhaga și in 
restul țării. Soție și 
mamă, avînd in grijă 
o familie numeroasă, 
H. Lysen a considerat 
că nu mai poate rămâ
ne pasivă în fața creș
terii prețurilor la pro
dusele alimentare și 
s-a. adresat, la sfirși- 
tul lunii ianuarie, unui 
mare ziar din Copen
haga cu o scrisoare în 
care expunea o serie 
de fapte revelatoare. 
După cum se știe, pe 
lingă inflația care bîn- 
tuie in țările occiden
tale, unele reglemen
tări intrate în vigoare 
ca urmare a aderării 
Danemarcei la Piața 
comună (1 ianuarie 
1973) au stimulat ten
dințele de urcare a 
prețurilor. Intre altele, 
e vorba de așa-numîta 
„taxă asupra valorii 
adăugate" (T.V.A.) care 
se ridică la 15 la sută 
pentru toate mărfurile 
fără deosebire — de la 
piine pină la articole 
de lux. Hanne Lysen 
arăta că acum coșnița 
de piață ii este sen
sibil golită.

Curind după publi
carea scrisorii în co-

tidianul din capitală, 
H. Lysen g inițiat și 
constituit un comitet 
de gospodine care 
revendică abolirea 
„T.V.A". Comitetul își 
propune să lupte prin 
toate mijloacele împo
triva scumpirii vieții, 
inclusiv prin îndem
nuri adresate cetățeni
lor de a reduce in 
sura posibilităților 
rințele de consum.

Presa atribuie 
mitetului format 
gospodina Hanne 
sen un prim 
—^respectiv 
strația de la 
bruarie, cu 
parea a 10 000 
soane, in 
femei, care au mani
festat în fața „Chris- 
tiansborg"-ului (sediul 
parlamentului și al 
guvernului). Rezolu
ții de protest împo
triva „T.V.A." au a- 
dresat parlamentari
lor și reprezentanții 
muncitorilor din mari 
întreprinderi alg 
pitalei daneze.

în același timp, 
anumită tensiune 
Observă și în 
rile agrare, in 
cial in rindurile cres
cătorilor de porci și 
producătorilor de „ba
con" (șuncă). Aceș
tia se consideră de-

a-
mă- 

ce-codeLy- 
succes

demon
ii fe- 

partici- 
de per-

majoritate

ca-

o 
se 

cercu- 
spe-

zavantajați și nemul
țumiți de acordul în
cheiat la sfirșitul lu
nii ianuarie, la Bru
xelles, între cei „șa
se" și cei trei noi 
membri ai C.E.E.
supra schimburilor 
agrare. Cercurile ofi
ciale au contestat da
tele prezentate de a- 

. gricultori, conside
rând că ele sint 
grăvite „prea în 
gru" și. arătând , 
nele concesii 
compensate de 
tajele obținute 
te domenii, de 
în ceea ce privește 
carnea de vită și pro
dusele lactate. Situ
ația căpătase la un 
moment dat aspecte 
dramatice, partidele 
opoziției încercînd să 
provoace o criză po
litică în legătură cu 
modul cum și-a în
deplinit ministrul da
nez al agriculturii 
misiunea la Bru
xelles.

Inițiativa 
nei Lysen și 
nea pe care 
clanșat-o au 
largă audiență 
dul consumatorilor și 
au trezit controverse 
in cercurile politice.

ZII- 
ne

ed u- 
sînt 

avan- 
în a.l- 
pildă,

gospodi- 
acțiu- 

a de- 
găsit 

în rin-

P. s.

Flagelul drogurilor ia proporții
Raportul anual al Organizației internaționale

de control al stupefiantelor

se împiedica consecințele tragi
ce ale opiomaniei.

După cum se știe, recent s-a 
încheiat la Geneva sesiunea Co
misiei O.N.U. pentru stupefiante, 
cu prilejul căreia s-a scos in re
lief faptul că in țările vest-euro-

a

In 1972 flagelul toxicomaniei a 
continuat să capete proporții tot 
mai îngrijorătoare, relevă un ra
port anual publicat zilele acestea 
la Geneva de către Organizația 
internațională de control al stupe
fiantelor (O.I.C.S.), de sub egida 
O.N.U.

Potrivit raportului, in țările oc
cidentale consumul de droguri s-a 
extins anul trecut, atit în ce pri
vește numărul de persoane, cit și ca arie geografică. Elementul 
cel mai neliniștitor îl constituie 
mărirea consumului de heroină, 
stupefiant extrem de nociv. Ra
portul subliniază, de asemenea, că

in țările occidentale din Europa 
a crescut, in mod primejdios, con
sumul de cocaină, ca și folosirea 
unor produse farmaceutice 
nătoare — amphetaminele și 
bituricele. Potrivit datelor de 
dispune, O.I.C.S. apreciază că 
viitor se va extinde traficul 
cit cu un alt stupefiant foarte 
mejdios; cocainoul, raportul 
primind regretul pentru refuzul 
Boliviei de a lua măsuri în vede
rea stăvilirii acestui trafic. Cit 
privește traficul de opium, rapor
tul relevă că atit timp cit nu se 
iau măsuri hotărâte de prohibire 
nu există nici o perspectivă de a

dau- 
bar- 
care 

in 
Hi- 

pri- 
ex-

'pene consumul de stupefiante 
atins un nivel foarte ridicat
in ciuda faptului că numai
Franța, unde continuă să fie as
cunse principalele centre de pre
lucrare a drogurilor, au fost des
coperite anul trecut 650 kg de he
roină, de două ori mai mult decit 
în 1970. Reluind constatările co
misiei, raportul, fără să abordeze 
rădăcinile sociale ale situației e- 
xisțente, conchide că singura mo
dalitate de curmare a actualei 
stări de lucruri este adoptarea, 
atit la nivelul fiecărei țări, cit și 
la nivelul internațional, a unei le
gislații drastice, precum și extin
derea aparatului însărcinat cu 
traducerea în viață a măsurilor 
stabilite.
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