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a primit pe ziaristul 
suedez Bans SpstromTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste . România, a primit, vineri dimineața, pe Hans Sjdstrom, redactor la televiziunea suedeză.La. primire au participat tovarășii

Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Constantin Mitea, membru al C.C. al P.C.R., consilier.Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu ziaristului suedez.

în întreprinderi

din Capitală

PLANUL
A FOST DEPĂȘIT

LA IMPORTANTE
PRODUSE

INDUSTRIALEîn ampla întrecere socialistă pentru realizarea nivel maximal și telor asumate pe menii muncii din pitalei raportează cadă de deoadă, noi și importante rezultate. De la începutul anului și pînă la 20 februarie, unitățile industriale bucurește- ne au produs peste prevederi 243 tone laminate finite pline din oțel. 25 tone laminate de a- luminiu și aliaje, 13 987 motoare electrice de 0,25 kW și peste, 4 871 kVA transformatoare și autotransformatoare de putere (de peste 10 kVA), 96 tone mașini și .utilaje tehnologice pentru industria metalurgică, 88 km cabluri de energie armate cu conductori din cupru, 3 736 anvelope autotractor și alte produse.Sînt realizări care relevă munca rodnică, plină de inițiativă și abnegație a colectivelor de muncitori, tehnicieni și ingineri din întreprinderi, hotărî- rea lor. de a îndeplini și depăși planul încă din primele Iubi ale, acestui an hotărîtor pentru înfăptuirea cincinalului înainte de termen. Sub conducerea și îndrumarea organizațiilor de partid, a Comitetului municipal București al P.C.R., colectivele de întreprinderi își îndreaptă eforturile spre obținerea suplimentară a unor importante cantități de produse solicitate de economia națională, punînd accentul pe îndeplinirea planului la producția fizică, în condițiile creșterii neîncetate a gradului de utilizare a mașinilor și utilajelor, a timpului de lucru și a forței de muncă — într-un cuvînt, spre folosirea rațională a potențialului productiv de care dispune Capitala. In rîndul unităților cu bune rezultate în realizarea planului și angajamentelor se situează uzina de mașini grele, uzina de pomne. uzina „Republica", uzina de mașini electrice, „Danubiana" și al-

planului la a angajamen- acest an, oa- industria Cazi de zi, de-
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Reportaj din actualitatea socialistă a țării
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TREI LUNI DUPĂ PLENARA C C. AL P. C. R

Ce imbunătâtiri au intervenit
si ce neaiunsuri persistă

in activitatea de aprovizionare
teiinico-materială ?

Ne răspunde tovarășul Virgil ACTARIAN
prim-adjunct al ministrului aprovizionării tehnico-materiale și controlului 

gospodăririi fondurilor fixe

La Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, s-a subliniat cu tărie sarcina asigurării ritmice, în bune condiții, a aprovizionării tehnico- materiale a întreprinderilor, întăririi disciplinei de plan și contractuale — ca premise esențiale pentru realizarea și depășirea prevederilor maximale ale planului pe anul 1973. In legătură cu măsurile luate in acest sens și rezultatele lor practice, cu problemele care mai sînt de rezolvat în acest domeniu, am avut convorbirea pe care o relatăm mai jos.— Pe bâza hotărîrilor Plenarei C.C., al P.C.R. din noiembrie 1972, a sarcinilor complexe care ne revin pentru realizarea planului pe 1973 la nivelul prevederilor maximale — ne-a spus la început tovarășul prim-adjunct al ministrului aprovizionării — s-a luat măsura ca, în cazul unor materii prime și materiale care pun probleme de aprovizionare, să fie extins nomenclatorul balanțelor aprobate de Consiliul de Miniștri și de ministere. Aceasta conferă o mâi mare certitudine în corelarea și înfăptuirea prevederilor din balanțe. De asemenea, un element important, nou, care a apărut în acest domeniu, ca urmare a sarcinii stabilite de Plenara din noiembrie 1972, îl constituie elaborarea programului de aprovizionare, în cadrul planului de stat, eșalonat pe trimestre. împreună cu ministerele și centralele, am efectuat eșalonarea pe luni a fiecăreia din balanțele materiale aprobate, în corelare cu sarcinile fizice de producție. De asemenea, graficele de corelare a utilajelor pentru obiectivele de investiții au fost elaborate pe fiecare utilaj în parte, cu desfășurarea pe obiective și pe fiecare producător, pornind de la termenele de punere în funcțiune a- probate prin plan. Totuși, în privința elaborării judicioase a planului se mențin unele dificultăți. In primul rînd, o pondere destul de mare a producției era nenominalizată în faza de pregătire sește și acum un

din documentațiile de investiții, pe baza cărora se determină aprovizionarea șantierelor. Majoritatea minis- ■ terelor prezintă cereri supradimensionate, cu norme mai mari decît cele aprobate, astfel că la unele din materiile prime de bază, cum sînt laminatele neferoase, combustibilii, materialele electrotehnice, produsele din lemn, cererile au depășit cu 20 pînă la 50 la sută necesarul justifi- ■ cat, ceea ce a îngreunat și tntîrziat :■ procesul , de echilibrare a balanțelor;Ne propunem să extindem fundamentarea balanțelor pe baze analitice la toate produsele, așa cum s-a procedat pentru anul 1973 la metal, folosind calculatorul electronic. Este însă necesară o participare mai activă a ministerelor, Centralelor și întreprinderilor, pentru a se impulsiona acțiunea de revizuire a normelor de consum, de stabilire a acestora pe baze științifice, care să fie introduse în calculele de balanțe.— Deși sarcinile de plan au 
fost cunoscute din timp, to
tuși, încheierea contractelor 
s-a făcut, în unele cazuri, cu 
întîrziere. De asemenea, apar 
destul de frecvent neajunsuri 
in desfășurarea aprovizionării.

Convorbire realizată
Corneliu CÂRLAN

de

ÎNCEPI ND DE AZI, O NOUĂ RUBRICĂ

O trăsătură definitorie a societății noastre, prezentă în toate do
meniile de activitate, dînd contur și lumină chipului spiritual a mii și 
mii de colective de muncă, o reprezintă CONCORDANȚA ÎNTRE 
VORBĂ Șl FAPTĂ, între PLAN Șl ÎMPLINIRE, între IDEE SAU CIFRĂ 
Șl MATERIALIZAREA LOR ÎN VALORI CONCRETE, în cantități și vo
lume palpabile, menite să sporească, potrivit planurilor unanim sta
bilite, tezaurul avuției naționale. Nu sînt decît cîteva luni de cînd, ca 
o ilustrare inaltâ a acestui adevăr, sute și mii de instituții și întreprin
deri din întreaga țară au raportat conducerii de partid și de stat, în
tregului popor, că și-au îndeplinit întocmai planul de producție anual, 
în cele mai multa cazuri obținîndu-se depășiri nu doar ale prevede
rilor inițiale, ci și ale angajamentelor pe care și le asumaseră cu en
tuziasm unanim, patriotic, comunist, oamenii muncii.

în acest context general, în totală discrepanță cu el, cazurile de 
abdicare de la acest principiu, existente pe alocuri, manifestate prin 
pierderile de timp din unele întreprinderi și instituții, nu pot decît să 
stârnească dezaprobarea opiniei publice și să reclame neîntîrziata în
dreptare a lucrurilor pe făgașul firesc, al concordanței între vorbă și

faptă, între ZIS și FĂCUT. Iată de ce, dorind sâ răspundem acestui 
deziderat al opiniei publice, inaugurăm astăzi aceasta rubrică în care, 
pornind de la unele anchete și reportaje apărute mai de mult în „Scin- 
teia", ,ne propunem o confruntare a celor semnalate în pagina ti
părită cu situația existentă în prezent în locurile respective. Așa
dar, o suită de investigații pe traseul între NECESITATE și DECIZIE, 
între DECIZIE si ACȚIUNE, între STUDIU si CONCRETIZARE.

„TREC PRIN CARTIERE — spunea tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
cu prilejul recentelor întîlniri de lucru cu colectivele de la „Vulcan" 
și institutul „Pioiect"-Bucuresti — Șl NU OBSERV CĂ SE MATERIALI
ZEAZĂ TOATE CELE CONVENITE CU PRILEJUL ALTOR ÎNTÎLNIRI. 
CEEA CE DISCUTĂM, ROG SĂ SE ÎNFĂPTUIASCĂ, SĂ NU RAMÎNA 
SIMPLE DEZIDERATE". Dincolo de referirea concretă, această critică 
și acest îndemn ale secretarului general al partidului trebuie recep
ționate de fiecare dintre noi și ca o subliniere fermă a principiului 
comunist care presupune MATERIALIZAREA OPERATIVĂ A HOTĂRÎ
RILOR ASUPRA CĂRORA S-A CONVENIT, TRECEREA PROMPTĂ DE 
LA IDEEA UNANIM ACCEPTATĂ LA FAPTĂ.

Un tramvai numit Temporizare
REVENIRE PE ITINERARELE PROMISIUNILOR FĂCUTE DE I. T. B

Reportai Pe glob

Ciollima

poate schimba clima
tul Terrei?
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nenominalizată a balanțelor ; lip- volum important (Continuare în pag. a III-a)

Prea mari

PICĂTURA DE CERNEALĂ

Produsele uzinei „înfrățirea" din Oradea sint cunoscute și apreciate, datorită înaltelor lor calități, în peste 50 de țari ale lumii. în imaginea de față vă prezentăm pe trei din cei care zi de zi nu precupețesc nici un efort pentru creșterea prestigiului uzinei pe piața externă. Este vorba de ing. Condrat Rusu și lăcătușii Ionaș Mihai și Pavel Ardelean

I cuvintele?
S-a întîmplat într-una din aceste zile de februarie. 

Vreme capricioasă. O ploaie torențială, cu fulgere, 
biciuia vasele sferice încărcate cu izobutan. Operatorul 
Alexandru Rădulescu și lăcătușul Ion Tudor mește
reau în apropiere, la o pompă. Operatorul zări primul 
rezervorul sferic aprins.

— Ioane, a luat foc sfera ! Sfera de colo, nu vezi ?
Cei doi s-au repezit glonț spre telefonul de servi

ciu : „Pompierii I Urgent pompierii la sfera 553-A ! 
S-a aprins...".

Au trintit receptorul în furcă și, minați de același 
gînd, s-au îndreptat in goană spre locul incendiului. 
Un fulger lăsase in urmă o flacără. Sus, la coșul de 
eșapare.

'Fără să stea pe gînduri, cei doi au pus în funcțiune | 
instalația de aburi, socotind că astfel vor înăbuși fia- I căra. N-au reușit. Nu era timp de pierdut ! Alexandru

I Rădulescu se cățăra pe scară, apropiindu-se de flacăra 
amenințătoare. Dezbrăcă pufoaica și, ținindu-se cu o 
mină de bară, încercă să înăbușe focul. O încercare 

I neizbutită. Ca o zbatere zadarnică din aripi. Din nou.
Și din nou. In sfirșit, intr-un ultim efort, haina aco
peri întreaga flacără. Flacăra se mai zbătu cîteva clipe. 

■ Dar era răpusă !
Omul de pe scară, ud leoarcă, cu pufoaica salvatoare 

I sub braț, coborî incet-încet. Era sleit. Spuse moale, 
aproape șoptit, lăcătușului de lingă el: „Haidem. To- 

f tul e-n regulă".I ...Secretarul comitetului de partid al Grupului indus- 
fi trial de petrochimie Ploiești, Mircea Izbășoiu, stă de 
I vorbă cu cei doi. Evenimentul abia s-a consumat.

Cum a fost ?

— Cum să fie, tovarășe secretar I răspunde opera
torul Rădulescu. Simplu. Am urcat pe scară, am 

i aruncat pufoaica peste flacără și gata. Atit...
„Atit“. Dar secretarul intuiește ce s-ar fi putut pe

trece dacă n-ar fi fost acești oameni. Unei eventuale 
I explozii i-ar fi urmat în lanț altele, la sferele alătu

rate, la vasele de pȚopan vecine. Emoția îl face pe 
secretar solemn :

i — Ați dat dovadă de mult curaj, de abnegație, de 
I conștiință muncitorească. Vă mulțumesc in numele co- 
I lectivului. Vă...
• — Nu, îl întrerupe operatorul. Prea mari cuvinte
I pentru noi. N-am făcut altceva decît ceea ce trebuia

să facem. Intră în datoria noastră de muncitbri.

Și-și strings instinctiv pufoaica înnegrită de flacăra 
■ moartă. Constantin CĂPRARU

corespondentul „Scînteii"

@ TRANSAMAZONICA

începem rubrica de față oprin- du-ne Ia un domeniu asupra importanței căruia nu mai este nevoie să insistăm : TRANSPORTUL IN COMUN — temă publicistică pe care am putea-o numi „tradițională", prezentă, in ultimii ani, in paginile ziarului, sub multiple modalități î de la nota „faptului divers" la ancheta de amploare, de la grupajul de sesizări și propuneri semnate de cititori la dialogul cu conducerea I.Ț.B. și la reportajul fotografic. Temă care, in ultima vreme, își află un Ioc tot mai amplu în paginile presei, ca urmare a faptului că opinia publică reclamă cu acuitate neîntîrziata rezolvare a lacunelor existente în a- cest domeniu.Răspunzind acestui semnal al opiniei publice, conducerea I.T.B. a a- nuntat și anunță vaste planuri de măsuri, studii, analize, consultări, toate alcătuind o bogată agendă de lucru ale cărei puncte principale — decalarea programului de lucru al unor întreprinderi și instituții, „reașezarea" stafiilor, reorganizarea traseelor în funcție de schimbările survenite pe harta Bucureștiului in ul-

timii ani etc. — nu pot fi decît salutate. Cu toate acestea, felul in care este enunțat programul de măsuri lasă impresia că avem de-a face cu obiective „INEDITE", cu „DESCOPERIRI DE ULTIMA ORA", cu sarcini despre care acum, pentru prima oară, află tovarășii din conducerea I.T.B. Așa să fie ?Avem în față ziarul „România liberă" din 11 februarie 1973. Citim la rubrica „Alo ! 171144", sub titlul „I.T.B.-ul vă solicită", următoarele : „La telefon pentru a doua oară in a- ceastă săptămînă, inginerul Horia Iacob Teiușan, directorul general I.T.B. Vreau să vă comunic că, în prezent, în cadrul întreprinderii noas-

tre se efedtuează o amplă analiză care are în vedere aplicarea unor măsuri destinate să ducă la îmbunătățirea transportului în comun (...) dorim să apelăm lă sugestiile locuitorilor Capitalei, aîe colectivelor din întreprinderi și instituții (...), să-i consultăm direct asupra unor măsuri de fond, cum ar fi necesitatea decalării programului de începere a lucrului în intervalul cuprins între orele 6—8,15, mărirea distanței între unele stații pentru sporirea fluenței și vitezei de circulație". (în același spirit, joi seara am asistat la încă un episod din același reluat serial al proiectelor și promisiunilor, în cadrul

unei emisiuni a televiziunii consacrate dialogului public — I.T.B.).Așadar, un studiu intern, o amplă consultare cu cetățenii (plus alte cîteva obiective privind amenajările tehnice, introducerea unor mașini cu circulație rapidă, introducerea de benzi destinate exclusiv transportului în comun). Sînt planuri excelente, care nu pot fi decît salutate și care recepționate la tonul de jovială operativitate cu care sint transmise telefonic redacției de către con-
Petre DRAGU

(Continuare în pag. a Il-a)

r Grafomania există de cînd lumea : mulți cred că ar putea deveni scriitori într-o bună zi. Iată motivul pentru care oameni de toate vîrsteie, de toate profesiile năzuiesc să scrie ceva — și scriu — urmărind tainicul gînd de a se realiza în domeniul „literelor frumoase". Fenomenul nu datează de azi, de ieri, ci din momentul apariției hieroglifelor. El atinge fără îndoială o anume intensitate în condițiile multiplicării mijloacelor de comunicare, ale progresului civilizației moderne. Un atare fenomen este, deci, prezent ca o consecință firească a transformărilor înregistrate în ultimele decenii, în „structura culturală a populației". Și nu exagerăm afirmînd că „a scrie" azi literatură constituie un fenomen echivalent cu producțiile folclorice de odinioară.Scrisul este resimțit, de cele mai multe ori, ca o imperioasă necesitate de exprimare a unui credo, a unui adevăr, de înfățișare a unei experiențe de viață, a unui eveniment epocal trăit de societate. La- pidar spus, scrisul este de natură, în evul nostru, să lărgească tot mai mult o- rizontul gîndirii, să adîn- cească comunicarea individului cu societatea. Dar dacă toată lumea scrie sau dorește să facă acest lucru, nu înseamnă implicit că poate „face literatură".Este drept, și acest a- 'mănunt a fost deseori subliniat, că amatorii de
v

1literatură — dornici să facă cit mai de grabă a- cest pas — încearcă să treacă pragul debutului, fără a ști prea bine ce reprezintă drumul unui scriitor, drumul de la do-
observăm cit de mare este numărul celor care au trecut stadiul păstrării manuscriselor în sertar și sînt cu consecv&nță promovați în coloanele revistelor. Prea puțini dintre

și rigorile

DEBUTUL UI
,.Debutez, cu fiecare carte, cu fiecare 
slovă !" — spunea un clasic al literaturii 
noastre. Fiecare creator ar trebui să me
diteze asupra acestor cuvinte.

rință la realizare. Alții nesocotesc faptul că scrisul este o meserie severă, cu rigorile ei, o profesie, și încă una extrem de delicată, și care nu se învață • într-o zi. Dacă ne oprim privirile asupra unor publicații literare

acești debutanțî reușesc să-și încheie zilele ca scriitori. Cine operează o atare selecție ? Dacă privim global datele problemei, putem spune că, în ultimă instanță, timpul este cel care-și spune cu- vîntul asupra unei opere

literare sau asupra unui scriitor. Dacă privim, însă această problemă în toate articulațiile ei, ca pe un proces direcționat de societate, datele sînt ceva mai complexe. Procesul de selecție trebuie să aibă loc independent de orice dat subiectiv : sprijin din afară, aparența unei promisiuni, iluzia noutății etc. Pentru a rezuma, trebuie spus că ori- cit de zgomotos s-ar manifesta un debutant — în poezie, proză, teatru —pentru ceilalți confrați,pentru cititori, el nu este deocamdată decît un debutant, al cărui destin literar abia începe. „Gloria de o zi" nu este un argument, aparențele nu pot servi drept scut al ■ eventualului cor de laude cu care poate fi înconjurat. . Dacă debutul este privit din acest unghi, dacă adevărului i se substituie aparența, dacă judecății de valoare i se suprapune gestul lipsit de acoperire, cel în cauză are toate șansele de a se vedea, cu timpul, proiectat în afara literaturii, a scrisului.Am fost, întrebat deseori dacă un talent poate, fi „direcționat", dacă o vocație nemărturisită public poate deveni certitudine, împlinire, istoria literară multe exemple în acest sens : talentul „susținut", direcționat și
Firește, ne oferăpoate fi

Edgar PAPU
(Continuare în pag a IV-a)
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r 1DIVERS'
In luptă 
cu flăcărileCu cîteva zile în urmă, ju- , cindu-se nesupravegheați cu chibriturile, copiii lui Pavcl Draga din comuna Beliu (Arad) au dat foc unor căpițe cu fîn. I Focul se întindea cu repeziciune. Trecînd prin apropiere și I auzind strigătele mamei celor I doi copii, pionierii Gheorghe Hărdăuț, Pavel Balogh și tinerii I uteciști Petru Cotuna, Gheor- I ghe Frugină și Gheorghe Ciol- tean, elevi în clasa a VIJI-a a I școlii generale din sub îndrumarea Ion loja, ptitudine, incendiul, căpițe de locuințele pentru care tinerii amintiți mai sus merită felicitări.

localitate, profesorului au acționat cu prom- reușind să localizeze care amenința alte fin din apropiere și vecinilor. . O . faptă
Biscuiți 
deratizați ?De la fabrica „Spicul" din Cluj a fost expediat un vagon conținind 8 000 kg biscuiți pe adresa IJCOOP Botoșani, depozitul Ungureni. La sosirea vagonului in stația C.F.R. Ungureni- Șra constatat că biscuiții respectivi au un miros suspect. Chemate să-și spună părerea, organele sanitare au stabilit că, anterior, în vagon se transportase ...„Detox'* ! Prima măsură a fost oprirea din consum a biscuiților. Cea de-a doua urmează : cine va suporta paguba 7
Accidentul
a fost evitat

In timp ce transporta o în
cărcătură de alumină calcinată 
pe ruta Episcopia Bihor — Sla
tina, șeful de tren Gheorghe 
Muntean a auzit un zgomot ciu
dat. venind dinspre roțile.; runui 
vggon. A anunțat, de îndată-.pe 

. impiegatul din'-'Steț.ia.<Jena- >(Ti- 
n'iiș), dar cum in: ăceaiiă yfdră 
nu existau posibilități de opri
re a garniturii, a primit dispo
ziție să piloteze trenul cu vi
teză redusă pină în stația înve
cinată, Căvărani. Aici s-a con
statat ci un .vagon avea un arc 
de suspensie rupt. Astfel, 
accident 
iminent

l, un 
care, altminteri, era 

• fost evitat.

la beție 
la tentativă
De

de crimăCu trei luni în urmă, pe ușa procurorului de serviciu a intrat un cetățean înspăimîntat :— Am omorît ! Sînt un criminal ! Arestați-mă ! Dar poate... n-a murit. Trimiteți salvarea.Ce se întîmplase 7 loan Varga 
și Francisc Ban au fost multă vreme buni prieteni. Locuiau în același bloc — cartierul Gri- gorescu, Cluj. Prima ceartă dintre ei a pornit de la ...o cutie cu momeală pentru pește, apoi de la altceva. îh seara aceea I.V. și F.B. s-au întîlnit in curte, la bătut covoare. Primul își serbase ziua de naștere și, băut, a Început cearta. A mers în bucătărie, a luat un cuțit mare, S-a întors și l-a înfipt în stomacul lui F.B. Apoi s-a predat procurorului. Organele de ancheta au chemat de îndată salvarea și, printr-o intervenție chirurgicală curajoasă, F.B. a fost salvat.în ziua de 22 februarie s-a judecat procesul la tribunalul municipal Cluj. Pentru tentativă de omor, I.V, a fost condamnat la 7 ani închisoare.

| Și-au găsit
| Bacăul

I
I
I
I
I
I
I

Cunoscute în 'tot lașul, Elena 
Avădanei și Agripina Țuțuianu 
au descins ziîele trecute la Ba
cău. Aici au luat magazinele la 
rlnd. Din unul au pus în gean
tă pe neobservate trei perechi 
de pantofi ; din altul „au cum
părat", pe gratis, cămăși, iar 
dintr-al treilea — pulovere. 
$i, firește, după atlta „cheltu
ială", simțeau nevoia • și de niș
te bani. Intr-un alt magazin din 
centrul orașului au sustras din 
geanta unei cumpărătoare un 
portmoneu plin. Dar, in acel 
moment, au fost surprinse de 
plutonierul de miliție Iona Bîl- 
cu, aflat de mult pe urmele lor. 
Și așa cele 
găsit Bacăul

*

două ieșence și-au 
tocmai... la Bacău.

f
SCÎNTEIA — sîmbăfă 24 februarie 1973

MUNCA POLITICĂ ÎN SPRIJINUL 
GENERALIZĂRII INIȚIATIVELOR ÎNAINTATE

mai 
fi- este deviza sub

productiv a unor deșeuri recuperabile, provenind din fabrică, și de la uzinele de fibre sintetice.

Y

redactată deRubrică
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 
ți corespondenții „Scînteii"

„Din aceeași can 
titate de fire - 
multe țesături 
nite",care acționează comuniștii de la Fabrica de postav din Buhuși pentru traducerea în . viață a hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972. Prin munca politică desfășurată, comitetul de partid a făcut ca această inițiativă să polarizeze a- tenția tuturor muncitorilor din fabrică. Agitația vizuală concretă la fiecare loc de muncă, precum și gazetele de perete, ziarul de uzină, stația de radioficare se referă, concret, la sarcinile, ce revin comuniștilor, întregului colectiv, pentru reducerea consumurilor specifice, economisirea materiilor prime și materialelor. în adunări generale ale organizațiilor de bază, dedicate a- cestui subiect, “ comuniștii au formulat numeroase propuneri, s-au referit la modalități concrete de reducere a defectelor din. țesături și de înlăturare a capetelor și fîșiilor, a cupoanelor. In felul acesta, munca. politică a determinat o seamă de măsuri tehnico- organizatorice privind întărirea disciplinei tehnologice, reproiectarea unor țesături, elaborarea a noi rețete de amestec mai judicioase, introducerea în circuitul

Gheorghe BALTĂ
corespondentul „Scînteii"

Reducerea siste- 
maiică a prețului de 
cost pe unitate de dinprodus este una acțiunile finalizate cu ces de către comisia nomică a comitetului partid din cadrul Grupului industrial de chimie Rîm- nicu-Vîlcea. Studiul efectuat în acest scop a scos la iveală că la secția monomer, de pildă, prețul de cost la unele sortimente a fost planificat mai mare față de media realizărilor din 1971 ; neținîndu-se seama de importantele rezerve interne care puteau fi valorificate, aici cheltuielile de producție, în unele luni ale anului, au fost depășite cu 462 lei pe tona de produse. Măsurile stabilite în urma acestui studiu, precum și numeroasele propuneri și sugestii făcute de comuniști și-au dovedit pe deplin eficiența, prjn reduceri sensibile la prețuli de cost pe fiecare tonă de monomer.

suc- eco- de

Ion STANCIU
corespondentul „Scînteii*

9
criilorcn situează muncitorii Vasile■ icuuic juuici su ErnstMartin Konrad, Sitov, Martin Nicolae Viorel, Martin Schobel, Viorel

rr 
economisească lu
nar cel puțin 100 
|gj" au hotărît comuniștii din secțiile prelucrătoare ale Uzinei mecanice din Sibiu, unde în ultimul timp, ca urmare a sarcinilor reieșite din hotărîrile Plenarei C.C. al P.C.R. din

Țopa, Josef Hertz,Helmuth, Nicolae- Fr&hlich, maiștrii Mihai Lazăi, Viorel Ga- vrea, șeful atelierului scu- lărie, loan Dorea și alții.
Nicolae BRUJAN
corespondentul „Șcînteii"

cest sens s-au stabilit sarcini concrete, pe secții, a- teliere, au fost dezbătute în cadrul ședințelor pe gru-' stabilite pentru însușin- indicațiile cuprinse hotărîrile Plenarei C.C. P.C.R. din noiembrie
pe sindicale și răspunderi precise fiecare salariat, du-ne în al anul trecut privind obținerea unui volum cit mai mare de economii, în toate

norma de consum 
specifică", comuniștii de a Fabricii de mobilă Vaslui, avînd ca obiectiv reducerea consumului de material lemnos, s-a bucurat de un larg ecou în rîndurile muncitorilor și tehnicienilor întreprinderii. Adoptată de colectivele celor 12 sectoare

lansată dela secția I

INFORMAȚII

„1 la sută" 86 inti_ rea stagnărilor și în tuieaza sugestiv complexul lăturarea pierderi de măsuri luate de curing - - -de către organizațiile de partid din întreprinderile economice ale județului Alba, măsuri îndreptate jn direcția economisirii unui procent din materialele și din tțmpul folosit în pro-- ducție. La exploatările treprinderii miniere Arieș, prin prețului de de minereu cu vor obține econo- de
din activitatea organizațiilor de partid

noiembrie 1972, acțiunea de economisire a metalului a luat o deosebită amploare. Organizarea unor demonstrații practice la locurile de muncă privind pregătirea și ascuțirea sculelor, popularizarea exemplului personal al comuniștilor ca și al tuturor fruntașilor, prin fotoreportaje, emisiuni speciale la stația de radioamplificare și alte forme ale muncii politice de masă, au făcut ca toți muncitorii sculeri să-și deschidă „contul personal al celor 100 de lei economisiți", în fruntea acțiunilor de economisire a sculelor se

Economisirea ma
teriei prime, mate
rialelor și utilizarea 
deșeurilor constituie obiectul unei intense munci politice organizate de comitetul de partid, împreună cu comitetul oamenilor muncii de la întreprinderea „Industria linii" Timișoara, în centrul atenției : valorificarea propunerilor muncitorilor, cit și găsirea unor soluții valoroase privind perfecționarea tehnologiilor de fabricație, reproiec- tarea produselor etc. în ă-

secțiile s-a extins inițiativa comuniștilor de la „filatura pieptănată** de a reuti- liza toate deșeuriîe de fire. Pină acum a fost reintrodusă în procesul de fabricație o mare cantitate de deșeuri, ceea ce a adus întreprinderii importante beneficii suplimentare.
Ioana POPOVIC1 
secretara comitetului 
de partid de la 
„Industria linii" Timișoara

Inițiativa recentă 
„Toți muncitorii sub

de producție ale fabricii, inițiativa a fost popularizată prin stația de radiofi- care, gazetele de perete, s-au organizat schimburi de experiență între secții și sectoare. Djn calculele preliminare rezultă că pină la sfirșitul anului, prin aplicarea acestei inițiative, întreprinderea va realiza e- conomii de material lemnos care se ridică la suma de cel puțin 180 000 lei.
Octavian CIOBANU 
membru al comitetului 
de partid de la Fabrica 
de mobilă Vaslui

T

(Urmare din pag. I)

MĂRȚIȘOARE PE ALESE

specialitate din București au pus in vînzare, in acest an, un bogat sortiment de mărțișoare. fiecare mărțișor constituind, deopotrivă, un dar și o bucurie oferite celor dragi. Și orice mărțișor, fie din argint filigranat, din lemn pictat sau sticlă colorată, poate fi însoțit de un articol de podoabă — inele, cercei, broșe, coliere, mărgele, agrafe, brățări etc. în sectoarele

s-au pus în vînzare modele noi de sezon, precum și o gamă variată de poșete, mănuși, cordoane, baticuri, fulare, eșarfe etc. în magazinele și sectoarele cu articole de cosmetică, de colonie „Eva“, sale „1001", ,.1002' tim" șl „___ Lritele pudre și altele.
mare căutare se bucură apa de ~ cu subdenumirile „iuvx , ,„Sublim**,, „Inși „Perfect", precum , și‘dife- lacuri fixative și

Noi piese Ea
DOSARUL.
DOSARELOR
DE PENS

In vederea pensionării de invaliditate a unui sa
lariat, H.C.M. nr. 252/1967 (republicată în luna oc
tombrie 1972) prevede, pentru stabilirea invalidi
tății și întocmirea dosarelor de pensionare, o pro
cedură clară, obligatorie, menită să asigure celor 
îndreptățiți posibilitatea de a încasa în mod ope
rativ drepturile bănești cuvenite. Astfel, organul 
medical care proprme pensionarea va întocmi un 
dosar medical documentat, cuprinzind actele nece
sare determinării cauzei invalidității, pe care-l va 
trimite unității unde lucrează angajatul. Unitatea 
va completa acest dosar cu datele privind starea 
civilă a salariatului, pregătirea sa profesională, ac
tivitățile profesionale anterioare și vechimea in 
muncă și îl vă înainta comisiei de expertiză medi
cală. Aceasta este obligată să se pronunțe, prin de
cizie, asupra invalidității in termen de 15 zile de la 
data clnd este în posesia tuturor documentelor me
dicale necesare. O dată stabilit gradul de invalidi
tate, decizief medicală este înaintată in 5 zile unității 
care a cerut expertizarea sau oficiului de pensii — 
în cazul celor ce nu sint încadrați in muncă și își 
întocmesc personal dosarul de pensie. Primind de
cizia de încadrare intr-un grad de invaliditate, uni
tatea are obligația ca in termen de 10 zile să în
tocmească dosarul administrativ in vederea pensi
onării și să-l trimită oficiului de pensii in raza că
ruia iși are domiciliul angajatul.

Dacă dosarul completat cu toate actele necesare 
este depus la oficiul de pensii in termen de 3 luni 
de lâ încetarea ajutorului de boală, pensia de inva
liditate se plătește începind de la această dată, 
tn caz contrar, potrivit art. 66 din Legea nr. 
27 71966 (republicată), plata pensiei începe de la data 
de 1 a lunii următoare în care s-a depus la oficiul 
de pensii dosarul complet.

I
*

Și ca nu a-

studiu, întreprins de către I.T.B., împreună cu întreprinderile și instituțiile interesate, și dc o consultare largă a maselor de cetățeni. Este, desigur, regretabil faptul că un a- semenea studiu și o asemenea consultare sint lansate abia acum.G. P. : Mai regretabil este un alt fapt, care mi se pare cel puțin straniu, și anume faptul că, la data cînd m-am documentat în vederea reportajului amintit, un asemenea studiu fusese deja întreprins de către I.T.B. și concluziile lui erau foarte

ducătorul întreprinderii, ar putea chiar să justifice felicitări, ca orice inițiativă înțeleaptă și promptă. Dar...Dar, din păcate, toate aceste „noutăți**, prezentate ca planuri de perspectivă, nu fac decît să arate că realități negative știute de conducerea I.T.B. încă de acum doi ani — și chiar mai de mult — persistă azi, că măsuri ce se dovediseră stringente încă de pe atunci și-au aflat rezolvare nici pinăcum. Trist, dar adevărat. Iar pentru a demonstra acest fapt apelăm tot la mărturiile presei — în cazul de față colecția ziarului „Scînteia** din ultimii ani — și îl invităm, pentru un dialog în cunoștință de cauză, chiar pe unul dintre redactorii care s-au ocupat îndeaproape de această problemă : colegul nostru GEORGE POPESCU. Un interviu sui-gencris pb carte interlocutorul nostru îl des- dircct, prin următoarea afir-I.T.B. AUTOBUZUL ,,MÂ- CONCftETE" așteaptă înDE PORNIRE DE DOI ANI BINE.— Argumente pentru ilustrarea a- firmațici de mai sus ?G. P. : Sînt scrise negru pe alb în paginile ziarului, în voluminosul dosar cu articole și reportaje dedicate transportului în comun, pe care mi l-a pus la îndemînă, în vederea acestei discuții, secția noastră de documentare. Numai răsfoindu-1 și iți dai seama că nimic din ceea ce ne prezintă azi conducerea' I.T.B. ca noutate nu era necunoscut întreprinderii cu doi ani în urmă.— De pildă ?G. P. : De pildă, la 15 aprilie 1971 publicam, sub titlul „15 zile pierdute... într-o singură zi (Ia atît se cifrează intirzierile in circulația autobuzelor și troleibuzelor din Capitală, după propriile constatări ale I.T.B.- uiui)“, un reportaj-analiză. însoțit de fotografii, a cărui principală concluzie o constituia necesitatea decalării programelor unor întreprinderi și instituții din Capitală, în vederea creării unui raport rezonabil între capacitatea de servire a I.T.B. și nevoile populației !— Da, dar pentru a se lua o asemenea măsură era nevoie de un
Am reprodus în amănunt aceste dispoziții legale, deoarece — așa cum ne sesizează numeroși cetățeni — de multe ori, fie din necunoaștere, fie din neglijență, ele nu sînt respectate. „în luna septembrie 1972 — ne scrie Si.-n Zahiu din Buzău, tehnician veterinar la C.Â.P. Sohatu-Ilfov — sanatoriul T.B.C. Breaza ra-a propus pentru pensionare de invaliditate. Dar nici pină acum dosarul medical n-a ajuns la comisia de expertiză a capacității de muncă, deși, de nenumărate ori, am bătut drumul de la C.A.P. Sohatu la Oficiul de asigurări sociale și pensii al județului Ilfov și Oficiul de pensii Buzău. După mai bine de 5 luni, în loc să primesc pensia, sînt purtat cu vorba de -la o instituție la alta".în scrisori adresate redacției sînt relatate și alte cazuri cînd procedura simplă de stabilire a gradului de invaliditate este complicată în chip nefiresc, cind întocmirea dosarului de pensioning este tărăgănată, din care cauză cetățenii pierd drepturile de pensie pe una sau măi multe luni. Cooperativa „Deservirea" Titu, județul Dîmbovița, a primit in luna mai 1972 decizia medicală nr. 811, emisă de comisia de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă Găești, pe baza căreia cooperatorului Gheorghe lonescu, din comuna Cornești, satul Bujoreanca, urma să i se întocmească dosarul pentru pensionarea de invaliditate. Datorită întârzierii cu care s-a depus dosarul la Casa de pensii a cooperativelor meșteșugărești Tîrgoviște, cetățeanul a pierdut drepturi

lor tehnologice au constituit, în răstimpul scurs de la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, preocupări de bază pentru organizațiile de partid din întreprinderea de prefabricate Buzău. Din inițiativa comitetului de partid pe colective de ingineri și muncitori analizează fiecare loc de muncă pentru depistarea de noi capacități de producție încă nevalorificate. Astfel, în urma unor studii efectuate de aceste colective s-a a- juns la concluzia că producția poligonului exterior pentru prefabricate va crește cu 44,5 la mărul sporit necesar în măsuri va fi reorganizarea oasă a formațiilor de lucru. Pentru eliminarea stagnărilor la mașini și utilaje datorate defecțiunilor, la unele instalații, printre care buncărul autopropulsat pentru transportul betonului, s-au efectuat modificări constructive, ajungîn- du-se astfel la reducerea cu 80 la sută a stagnărilor.
Mihai BÂZU
corespondentul „Scînteii*

în-.Ba- întreprindere, re-cost
1 la

ia de ducerea pe tona sută semii anuale în valoare2 milioane lei ; valoarea lui 1 la sută din materialele folosite de constructori înseamnă 200 tone ciment și 200 000 cărămizi, din care se poate construi un bloc cu 16 apartamente. Pe ansamblul industriei județului Alba, prin reducerea cu un singur procent a prețului de cost, se pot realiza anual în plus 480 apartamente sau 2 500 garnituri de mobilă sau 323 000 perechi de ^încălțăminte etc.
Ștefan DIN1CĂ
corespondentul „Scînteii*

Utilizarea maxi
mă a spațiului de 
producție, elimina-

G. P. : Bineînțeles — și trebuie să apreciez în mod autocritic faptul că n-am făcut-o. Totuși mi se pare de-a dreptul enorm — prin inutilitate, prin „tragere de timp" — faptul că acum, după doi ani, I.T.B.-ul ne anunță că s-a hotărît să studieze z ceea ce... mai studiase.— Este vorba totuși și de o „amplă consultare cu cetățenii**.G. P. : Dar și această consultare a fost efectuată de către I.T.B., tot cam acum doi ani. Și chiar dacă n-ar fi fost făcută, ca să zic așa, „în
Un tramvai numit

limpezi. De altfel, pornind de la a- ceste concluzii, studiate cu atenție, am întreprins, tot atunci, o anchetă printre conducătorii unor mari întreprinderi („Electromagnetica", „Vulcan" etc.), criticînd în ziar poziția celor care, din comoditate, respingeau ideea vreunei decalări... Mai mult, venind îh întîmpinarea concluziilor juste la care ajunsese I.T.B., am revenit asupra problemei (la 30 1 1972, în ancheta „In fiecare dimineață, intr-o singură oră, 350 000 bucureșteni trebuie să ajungă la locurile de muncă") și, constatînd că, dintre. cei ce se opun decalării, „nimeni nu prezintă o analiză judicioasă care să demonstreze că decalarea ar fi imposibil de realizat", făceam următoarea propunere : „Pentru a asigura satisfacerea acestor cerințe ar fi necesară (...) elaborarea unei hotă- rîri a Consiliului de Miniștri care să prevadă obligativitatea adoptării simultane a noului program de i toate întreprinderile, uzinele și stituțiile din Capitală". Din cate...— Ar fi trebuit să insiști.
le de pensie pe 7 luni, plus alocația pentru trei copii pe perioada respectivă. Un alt caz. Lui Marin R. Dogaru, din comuna Stănești-Ilfov, propus pentru pensionare de inț- validitate, pe timp de un an, în luna mai 1972, Revizia de vagoane Giurgiu (unde M. D. a lucrat ca muncitor) i-a înaintat dosarul la oficiul de pensii abia la... 18 octombrie1972 (!) Din această cauză, pe perioada iunie — oc-

PE MARGINEA 
UNOR 

SCRISORI
tombrie 1972, M. D. nu a primit nici un fel de drepturi bănești. „Din luna mai — ne scrie cel in cauză — mă aflu internat intr-un sanatoriu. în această situație întreb pe funcționarii respectivi de la revizia de vagoane, conducerea unității : nu v.-ați gindit că prin indiferența dv. loviți în interesele materiale ale unei familii al cărei susținător este în imposibilitate de a niunci ?•'Evident, asemenea aspecte de prejudiciere a cetățeanului în drepturile sale legitime au, de regulă, cam aceleași cauze : neglijența sau incompetența unor funcționari, absența unui control riguros, exigent din partea conducătorilor de unități, asupra modului în care aceștia își fac datoria. întîrzlerile în întocmirea și depunerea dosarelor de pensie nu pot fi cj nimic justificate ! Abaterile de la dispozițiile le-

către 
i in- pă-

gale, de la procedura pe care trebuie să o urmeze rezolvarea unui dosar de pensie nu constituie alt- z ceva decît manifestări crase de birocrație, de linsă de răspundere și conștiinciozitate profesională.Firește, in cazuri ca cale de mai sus există posibilitatea ca cei frustrați în drepturile lor să fie despăgubiți. Pentru recuperarea sumelor respective, ei trebuie să se adreseze organelor de jurisdicție a muncii (comisia de- judecată sau judecătoria). Faptele dovedesc însă că o asemenea cale este practic greoaie pentru cei ne- voiți să apeleze la ea, cu atît mai mult cu cît avem de-a face cu oameni suferinzi, în imposibilitate de a se deplasa pentru a-și cîștiga niște drepturi conferite de lege. Și-apoi, nu este ' ' ___ " ' 'uman să fie puși pe drumuri, , tracasați și obligați să-și cheltuiască timpul și banii pentru a strînge tot ei dovezi în vederea înlăturării provocate altora. Așa stînd lucrurile, se impune ca pretutindeni problema pensionării să fie tratată cu toată răspunderea, conducerile de unități să exercite un control sistematic, exigent a- supra activității serviciilor de personal, pentru a preîntîmpina orice întîrzie- re, orice prejudiciere a intereselor cetățeanului. In aceeași măsură, este necesar ca direcțiile județene pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale să folosească cu mai multă eficiență instrumentele legale ce le stau la îndemînă, sancționînd sever orice abatere de la prevederile legii.
Gheorghe PÎRVAN

mod programatic", consultarea aceasta exista și există. Ea se face de la sine, zi de zi și de ani de zile. Căci ce altceva decît niște judicioase fișe de anchetă reprezintă miile de sesizări, reclamații și propuneri pe care le trimit cetățenii in permanență respectivei întreprinderi 7 Ce ar mai fi de aflat de la cetățeni ? Că personalul de control I.T.B. este un simplu organ de observație, inactiv, care pe alocuri mai mult încurcă treaba ? Că se pierde timpul la capetele de linie 7 Că viteza de exploatare este redusă, distanțele între stații fiind, pe multe trasee, foarte mici ? Că trebuie introduse curse rapide 7 Că . trebuie reglementate „traseele-fantomă" (vezi proverbialul troleibuz 83 barat) 7 Dar toate acestea Ie știe I.T.B.-ul de ani de zile, de la sursa cea mai interesată : cetățenii. Mai mult : presa s-a străduit (și articolele amintite aici sînt doar un exemplu dintre foarte multe) chiar să sistematizeze doleanțele călătorilor într-o suită de propuneri, cît se poate de concrete, puse la îndemînă conducerii I.T.B. Din păcate, respectiva conducere nu a acceptat ca atare sprijinul „Scînteii", ci, dimpotrivă, a depus mari eforturi... epistolare pentru a prezenta ca nefondate criiicile noastre. iar propunerile ca fiind imposibil de concretizat. Am la îndemînă articolul intitulat „15 zile pierdute într-o singură zi. — E puțin, spun conducătorii I.T.B.. de fapt treaba merge bine !“, apărut în „Scînteia" din 10 septembrie 1971, care analiza un răspuns scris al I.T.B., răspuns al cărui conținut poate fi dat ca exemplu de evitare a autocriticii, de neînțelegere a spiritului de lucru care'trebuie să domine dialogul întreprindere — presă, de căutare • cu luminarea, . ziua-n a- miaza mare, a salvatoarelor „cauze obiective", de respingere a oricărei propuneri constructive (cu toate că scrisoarea' trimisă atunci de conducerea I.T.B. se încheia cu o frază care, în contextul dat. nu putea să sune decit a ironie : „Mulțumim redacției ziarului «Scînteia» pentru sprijinul ce ni-1 acordă, prin publicarea unor articole cu conținut
I.nici normal și nici

consecințelorde neglijenta

sută, iar nude muncitori urma acestei asigurat prin mai judici-

realist, legat de activitatea noastră"). Nu este cazul să intrăm in detaliile acelei scrisori, analizate în ziar exact acum... 18 luni. De subliniat este doar faptul, de-a dreptul stupefiant, că, recent, conducerea I.T.B. (reprezentată — nota bene — prin aceeași persoană : ing. Teiușan) a prezentat opiniei publice, ca pe niște acțiuni pe care le va întreprinde neintirziai, tocmai măsurile pe care i le propunea „Scînteia" — și nu numai „S.cînteia" — acum *- proape doi ani !— Probabil că a fost nevoie de un timp de gîndire, de „gestație**.G. P. : Lăsînd gluma la o parte, cred că este vorba de o nefastă înțelegere, din partea co-nducerii I.T.B., a raporturilor cu opinia publică. Dialogului i se contrapune polemica cu orice preț, argumentului concret i se răspunde prin justificare, iar intenția constructivă ește suspectată :de... . „Ies întreprindere". Aleg, Ia întîmplare, două exemple de ...dată ..recentă.:, cel exprimat prin răspunsul dat de I.T.B. unui fotoreportaj apărut în „Scînteia" (..... materialul publicat — se scrie înrăspuns — a pus, în mod nejust, întreprinderea intr-o lumină nefavorabilă") și cel cuprins intr-un interviu acordat de către tovarășul Teiușan... „Urzicii" (Ia Întrebarea reporterului dacă cel intervievat nu are de făcut și o critică, cît de mică, întreprinderii pe care o conduce... „răspunsul a constat dintr-o liniște deplină").— E bine să al umor...G. P. : Numai că e foarte important cum îl exerciți. De pildă, cui folosește avalanșa de angajamente pe care și le ia în ultima vreme I.T.B.-ul, mereu și peste tot, fără să sublinieze, spre a-i fi de învățătură pentru viitor, faptul că toate măsurile preconizate acum reprezintă de fapt niște regretabile restanțe ? Sau : la ce bun toată înșiruirea de îmbunătățiri materiale aduse transportului în comun în ultimii ani (sporirea parcului de mașini, îmbunătățirea drumurilor etc.), cită vreme nu I.T.B.-ului ii sînt datorate, ci eforturilor depuse de stat, întreprinderea respectivă a- vînd, în schimb, dc dat seamă asupra felului cum gospodărește eficient mijloacele care îi sînt puse Ia îndemînă. Mai trebuie să fie cineva „convins" de adevărul că sînt depuse, de către stat, importante e- forturi materiale pentru îmbunătățirea transportului ? în sutele scrisori pe această temă, care vin Ia redacție, cititorii subliniază totdeauna acest fapt, înainte de a trece la prezentarea propunerilor lor. Și — atunci — pentru ce atita risipă în a se demonstra un lucru știut de toată lumea 7 Pentru ce, în continuare, această demonstrație de temporizare 7— Ce propuneri concrete al TG. P. : Una singură. Să mi se dea posibilitatea de a analiza și scrie despre CE REALIZEAZĂ concret I.T.B.-ul, pentru a-si onora îndatoririle, NU DESPRE CE IȘI PROPUNE SA FACĂ. Și aș vrea să am acest prilej cît de curînd.— Cît de curînd ?G. P. : Chiar în zilele următoare.— Nu mă îndoiesc că I.T.B.-ul... abia te așteaptă.
ASIGURAREA DE RENTĂ PE TIMP LIMITATPrintre formele de asigurare practicate de către ADAS, care se bucură de o tot mai largă răspîn- dire, se numără și asigurarea de rentă pe timp limitat. Această a- sigurare este preferată, în special, de către cei care au in întreținere copii sau alte persoane fără venituri proprii. Cel care încheie a- ceastă asigurare, pe lingă faptul că economisește în mod planificat o sumă de bani, își ia și o măsură de prevedere ca, în caz de deces al său înainte de data la care persoanele aflate în întreținerea lui să fi putut să-și termine studiile sau să ajungă să realizeze cîștiguri proprii, acestea să nu ră- mină totuși fără sprijin material. Această formă de asigurare se încheie de către persoane în vîrstă de la 16 la 60 de ani, pe durate diferite, între 5 și 20 de ani. Renta lunară pentru care se încheie asigurarea poate fi de 100, 200 sau 300 de lei, plătibilă timp de 4, 5, 6 sau 7 ani, la alegerea asiguratului. Renta se plătește de către ADAS în fiecare lună, începind de la expirarea asigurării, chiar

dacă între timp asiguratul cedat. Primele de asigurare convenabile. Față de alte de asigurare, asigurarea de tă pe timp limitat prezintă taje în plus. ' ‘ dacă se întîmplă ca persoana care a încheiat polița de asigurare să decedeze (din cauză de accident sau din boală infecțioasă acută) chiar și la numai cîteva zile după încheierea asigurării, ADAS va plăti totuși renta la termen și în întregime persoanei desemnate de asigurat, deși acesta nu a apucat să plătească decît o singură rată lunară a primei de asigurare. De asemenea, dacă asiguratul decedează, din orice altă cauză, după numai 2 ani de la încheierea asigurării, ceeași.Pentru încheierea asigurării, cetățenii se pot adresa responsabililor cu asigurările din întreprinderi, organizații economice, instituții, cooperative agricole de producție, agenților și inspectorilor de asigurare sau, direct, oricărei unități teritoriale ADAS.

a de- sint forme ren- avan- Așa, de exemplu,

obligația ADAS este a-

dene
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r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -în ansamblul opțiunilor majore ale Conferinței Naționale a P.C.R, din vara anului trecut și ale plenarei din noiembrie a C.C. al P.C.R., un loc important îl ocupă întărirea rolului controlului partid și de stat,' organizarea trolului ca un sistem unitar toate domeniile de activitate, trivit acestor orientări, așa se știe, a fost elaborată și adoptată, de către Marea Adunare Națională, la. sfîrșitul anului trecut, Legea cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului central de control muncitoresc al activității e- conomice și sociale, au fost precizate sarcinile organelor de control pe toate treptele organizatorice — de la nivelul superior de conducere pînă la unitatea de bază a economiei — întreprinderea.Care sînt factorii ce âu determinat măsurile de întărire a controlului, ce elemente distinctive racterizează exercitarea lui în tapa actuală de dezvoltare a cietății noastre ?De la bun început trebuie să servăm că întărirea controlului muncitoresc decurge din necesitatea a- firmării tot mai puternice a rolului conducător al partidului care constituie o cerință legică obiectivă pentru societatea noastră, pentru progresul ei multilateral. Exercitarea conducerii de către partid implică — pe lîhgă existența unei linii generale politice juste și adoptarea unor decizii științific fundamentate — realizarea unui control sever în toate/ domeniile de activitate, pentru ca societatea să cunoască cum sînt gospodărite mijloacele materiale și financiare, cum se îndeplinesc obiectivele stabilite.Cu atît mai necesară apare întărirea controlului cu cît crește complexitatea sarcinilor și problemelor pe 'care le ridică procesul de accelerare a înaintării patriei noastre pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, perfecționarea în continuare a organizării și conducerii sociale, lărgirea atribuțiilor și competențelor unităților economico sociale și administrativ-teri- toriale. Tocmai exercitarea unui control sistematic și temeinic în toate sectoarele dă posibilitatea partidului, statului să cunoască permanent modul cum se realizează planul național unic de dezvoltare economico-socială a țării, cum este gospodărită avuția na- ționalăr ■ ’ •Controlul reprezintă una dintre cele mai importante pîrgliii pentru urmărirea și impulsionarea înfăptuirii directivelor programului de dezvoltare economică și socială a țării, fiind în măsură să întărească răspunderea, pe toate treptele organizatorice, pentru executarea exemplară a deciziilor adoptate, să promoveze cu fermitate legalitatea cialistă în toate domeniile de tivitate economică și socială.

de con- în Po- cum
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între măsurile indicate de plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 în scopul sporirii producției agricole vegetale și animale se înscrie și extinderea acordului global în diversele ramuri ale agriculturii.Această recomandare se in te- s grează organic în politica urmaiă cu consecvență de partid de co- . interesare materială a țărănimii cooperatiste în creșterea producției agricole.Așa cum este cunoscut, principalul mijloc de realizare a acestei cointeresări este sistemul de retribuire a muncii după cantitatea și calitatea muncii depuse. Perfecționările aduse în ultimii ani sistemului de retribuire a muncii în agricultura noastră cooperatistă au urmărit tocmai aplicarea v consecventă a principiului cointeresării . materiale, legarea tot mai strînsă a retribuirii de cantitatea și calitatea muncii depuse de fiecare cooperator. în acest scop s-a renunțat la retribuirea după zile- muncă, — care rupea legătura dintre lucrător, rezultatele muncii sale și mărimea veniturilor primite ; a fost preconizat un nou sistem de retribuire a muncii în acord global, a cărui esență constă în aceea că mărimea retribuirii muncii — indiferent de baza de calcul — se află în dependență directă de mărimea rezultatelor obținute în producție, respectiv de mărimea randamentelor Ia hectar sau pe cap de animal.Retribuirea în acord global îmbină în mod armonios interesele generale ale societății cu cele personale alo fiecărui membru cooperator. Creșterea veniturilor obținute de către fiecare cooperator nu se poate realiza decît prin creșterea producției obținute de cooperativă, ceea ce corespunde pe deplin politicii promovate de P.C.R. de sporire în ritm susținut a producției agricole. în același timp, obținerea unor venituri mai mari de către cooperatorii care realizează mai multe produse a- gricole se încadrează în principiile fundamentale ale eticii și echității socialiste, deoarece aceste venituri se datoresc muncii, priceperii.Această,. îmbinare de interese explică pe deplin extinderea pe care a luat-o acordul global în a- gricultura cooperatistă. în anul 1972, 96 la sută din numărul cooperativelor agricole (față de 70 la sută in 1971) au trecut la aplicarea a- cordului global pe o suprafață de 2,7 milioane ha (față de 1.8 mii. ha în 1971). Deosebit de semnificativ este faptul că în ramurile și. culturile de bază pentru agricultura cooperatistă acordul global deține ponderea absolută ca formă de organizare și retribuire a muncii.în aceste condiții, plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 a su-
V ___________

Ca o dovadă a consecvenței cu care partidul nostru urmărește continua adincire a democrației socialiste, controlul se înfăptuiește cu participarea nemijlocită a oamenilor muncii, a organizațiilor obștești, a reprezentanților lor. Pe această cale, se realizează atragerea în tot mai mare măsură a celor ce muncesc la activitatea de conducere, la dezvăluirea lipsurilor și cauzelor lor, la adoptarea măsurilop pentru eliminarea lor.De la aceste premise au pornit reglementările în vigoare privind controlul, stabilind organizarea lui pe trei trepte distincte, intim legate înțre ele. Cum se știe, la nivel central acționează {Consiliul Central

proiectări și cercetări se organizează, în subordinea consiliilor și comitetelor oamenilor muncii, sub îndrumarea organizațiilor de partid, consilii de control muncitoresc asupra activității economice și sociale. Ele sînt subordonate consiliilor județene și al municipiului București de control muncitoresc. Aceste organisme au sarcina de a efectua un control complex și exigent asupra tuturor aspectelor care condiționează realizarea indicatorilor planului economic al întreprinderii : folosirea capacităților de producție și a forței de muncă, utilizarea materiilor prime, materialelor și combustibililor, creșterea calității produselor, respectarea

de stat constituie principala sa trăsătură. Spre deosebire de controlul practicat pînă acum, era orientat cu precădere domeniul . economic, prin la organizare se urmărește, de o parte,
care spre actua- . . pe adincirea controlului asupra proceselor și fenomenelor economice, iar pe de altă parte extinderea lui asupra tuturor celorlalte aspecte ale vieții sociale. Tocmai de aceea, în prezent se poate vorbi de „un control unitar al îndeplinirii hotărîrilor de partid și a legilor țării în toate domeniile de activitate", așa cum s-a preconizat la Conferința Națională.Caracterul preventiv este o altă • trăsătură esențială pusă în evi

S-a preitat Hm cntroMai 
de partid si de stat asupra aclivK

Cum este organizat și care sînt caracteristicile lui ?

de control muncitoresc al activității economice și sociale. Funcțio- nînd ca organ de partid și de stat, sub îndrumarea directă a C.C. al partidului și Consiliului de Stat, acesta are sarcina să controleze modul în care se înfăptuiește politica partidului și statului, să analizeze realitatea obiectivă economică și socială, să dezbată problemele pe care aceasta le ridică, să efectueze studii, analize și să elaboreze propuneri și soluții privind diferitele laturi ale dezvoltării economice și sociale.Pentru întărirea controlului de partid și de stat asupra modului în care sînt aplicate în profil teritorial hotărîrile de partid, legile, decretele, hotărîrile Consiliului de Miniștri și propriile hotărîri ale organelor localp țle pațtid și de stat, pentru efectuarea de '.arializ<jiși<<sttt-'tĂ J? am «b «HE Satarea economică și socială a tuturor localităților țării, creșterea eficienței și îmbunătățirea activității economico-sociale în teritoriu, se organizează consilii județene și al municipiului București de control muncitoresc al activității economice și sociale.în spiritul recomandărilor plenarei din noiembrie, în unități e- conomice de stat, în institute de

tehnologiilor de fabricație, asimilarea de produse noi și modernizarea celor aflate în fabricație etc. Fiind localizate în celulele de bază ale economiei, ele au menirea expresă să promoveze un spirit militant, să combată cu vehemență orice manifestare de risipă sau nepăsare față de avuția obștească, ori- . ce act de indisciplină în muncă. Faptul că sînt alcătuite din muncitori cu înaltă calificare, cu experiență îndelungată în producție, din cei mai buni ingineri, tehnicieni, economiști și alte cadre de specialitate, întărește și mai mult caracterul obștesc al controlului de partid și de stat în ansamblul său.în cadrul întreprinderilor se organizează comisii pentru problemele de organizare a producției și a 'Hameii, pentru 'economii și buna Sgdș^bdărîre, Pfijțfru mecanizarea și ....  ... ' ■’ ', pentru cffitâte, pentru probleme de exportimport, investiții și dezvoltare, cărora1 le revin importante sarcini în sprijinirea organelorNoua structură conferă activității de mă de trăsături și menite să determine oiectivelor urmărite.Caracterul permanent șî atotcuprinzător al controlului de partid și

dență de noua concepție ce stă la baza organizării controlului. Filiera controlului trebuie să depisteze fenomenele negative în viața economică și socială, încă din clipa cind se manifestă ca tendință, cînd.abia se conturează, pentru a interveni prompt în vederea lichidării cauzelor ce le alimentează. Prin modul cum sînt împărțite atribuțiile și sarcinile în cadrul sistemului de control, s-au creat condițiile pentru a se evita situațiile în care organele de control se rezumă doar să constate manifestarea, mai mult sau mai puțin .păgubitoare, a unor neajunsuri.Prin faptul că acționează în di-

recția prevenirii neajunsurilor, controlul capătă un puternic caracter 1 • -sizînd tendințele negative ce își fac loc în cială, măsură să propună din vreme măsuri de soluționare capabile să determine ameliorarea activității ecor nomico-sociale la toate nivelurile organizatorice, încep.înd de la unitatea de bază pînă la nivelul întregii societăți și să urmărească realizarea lor exemplară. Mai mult decît ^tît, e de datoria organelor de control, în cadrul acțiunii ce o întreprind pe linia urmăririi și impulsionării înfăptuirii obiectivelor programului de dezvoltare econo- mico-socială a țării, să depisteze mlădițele noului și să contribuie la generalizarea celor mai moderne forme și metode de organizare și conducere, a experiențelor pozitive, înaintate. Aceste noi valențe îi conferă totodată controlului un autentic caracter științific, total opus acelui tip de control empiric, pornit să vîneze doar greșeli și neajunsuri.Calitatea și eficiența activității de control sporesc mult și datorită introducerii registrului unic de îndrumare și control. Păstrarea u- nei evidențe precise a controalelor efectuate, cit și a persoanelor ce le-ău realizat, sporește grija pentru calitatea investigației întreprinse, obligă la o cunoaștere și judecare atentă a faptelor, precum și a măsurilor. înlăturarea oricăror tendințe de superficialitate este de natură să sporească autoritatea controlului.Desigur, punerea în valoare a tuturor acestor atribute ale controlului depinde, în măsură hotărî- toare. de calitatea muncii celor ce-1 exercită. Este o îndatorire de cinste a tuturor celor care au fost învestiți cu atribuții în acest domeniu, pe toată filiera, să folosească în mod optim cadrul organizatoric creat, să lucreze într-un spirit de înaltă responsabilitate partinică, in așa fel încît controlul să devină efectiv un mijloc puternic de perfecționare continuă a organizării, planificării și conducerii activității economico-sociale.
Ing. Ion St. ION

constructiv ; într-adevăr, se-activitatea economică și so- organele de control sint în

iconomii și buna
de conducere, organizatorică control o sea- particularităti atingerea o-

„ C/™ RECOMANDĂRIBIBLIOGRAFICEe VI. Lenin: Articolul „Sțătul șî revi)luția“,‘"Opere complețe, vpl.. ;,33, Editura politică; 1964, pag. 99—1O2.: • Ro.tărîwajFlenarei Comitetului Central al P.C.R. din 20—21 noiembrie 1972 cu privire Ia unele măsuri pentru perfecționarea activității comitetelor județene, municipale și orășenești, îmbunătățirea controlului pe linie de partid și de stat, precum și pentru organizarea consiliilor de control muncitoresc asupra activității economico-sociale și constituirea comisiilor pe domenii în unitățile economice, în „Scînteia" nr. 9339 din 23 noiembrie 1972. •Nicolae Ceaușescu : Expunere la Plenara C.C. al P.C.R. din 20—21 noiembrie 1972, Editura politică 1972, pag. 40—44. o Legea cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, în „Scînteia", nr. 9376 din 30 decembrie 1972.

bliniat necesitatea generalizării acordului global. „Efectele deosebit de pozitive din acest an și îndeosebi cele înregistrate la cultura porumbului — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea la plenară — impun ca pe baza experienței dobîndite să se extindă acordul global șî în celelalte ramuri — în legumîcultură, viticultură, pomicultură, creșterea a- nimalelor — folosindu-se forme

O influență pozitivă are acordul global și asupra îmbunătățirii calității muncii țăranilor cooperatori. La aceeași cantitate de muncă depusă, randamentul la hectar sau pe animal, sporul în greutate etc. pot fi diferite în funcție de calitatea. îngrijirii, de executarea lucrărilor în perioadele optime etc. Ca atare, acordul global stimulează calificarea ' profesională a țărănimii cooperatiste care își dă seama tot

mai atentă a mijloacelor de producție, scăderea mortalităților la animale etc., constatate în ultimul timp, atestă rolul pe care îl are acordul global în educarea membrilor cooperatori in spiritul apărării și sporirii avutului obștesc, ca bază pentru sporirea producției și veniturilor lor.în sfîrșit, nu poate fi trecut cu vederea faptul că acordul global îndeplinește importante func

S-a prevăzut generata» acordului 
global in agrisiîri 
în ce constau avantajele ?

specifice sectoarelor și unităților în care se aplică".Vom încerca în cele ce urmează să detaliem avantajele caracteristice acordului global, care îl situează în rîndul pîrghiilor de conducere planificată a agriculturii cooperatiste de către stat.în primul rînd, aplicarea și perfecționarea acordului global creează o forță productivă nouă. în noile condiții, țăranul cooperator nu mai urmărește executarea unui număr cît mai mare de zile-muncă sau de norme de muncă, ci creșterea eficienței consumului de muncă, a productivității muncii. Dat fiind nivelul superior al randamentului la hectar obținut de regulă pe suprafețele lucrate în acord global, este clar că țăranii cooperatori realizează venituri mai mari decît a- tunci cînd retribuirea se face pe bază de norme. Ținînd seama însă de recoltele superioare obținute la hectar, sumele acordate ca retribuire în acord global au o pondere mai mică în valoarea totală a producției, ceea ce reduce cheltuielile pentru retribuirea muncii pe unitatea de prbdus.în al doilea rînd, acordul global stimulează creșterea participării Ia muncă a membrilor cooperatori, concomitent cu întărirea disciplinei în muncă. Interesat în obținerea unor randamente sporite, de a căror mărime depinde însăși mărimea retribuirii sale, țăranul cooperator se autodisciplinează. parti- cipînd regulat la muncă și antre- nînd chiar și alți membri ai familiei sale, mai ales în perioadele de vîrf ale lucrărilor agricole.

mai mult că obținerea unor randamente sporite nu se poate baza decît pe știință, pe aplicarea celor mai noi tehnologii.Acordul global deschide noi po-
- Pentru 

convorbirile 
recapitulative 
de la sate -

sibilități pentru îmbunătățirea continuă a însăși calității produselor agricole. Indiferent de forma de aplicare a acordului global — cu tarif în natură sau în bani, pe unitatea de produs sau la 1 000 lei producție — calitatea produsului apare ca un obiectiv la fel de important ca și cantitatea, expri- mîndu-se prin randamentul ia hectar sau pe animal. Explicația constă în faptul că de calitatea producției beneficiază in mod direct producătorul agricol, prin însuși modul de retribuire.Semnificația social-politică a a- cordului global este ilustrată de faptul că el determină creșterea preocupării din partea cooperatorilor pentru apărarea avutului obștesc. Reducerea cazurilor de sustrageri din producție, îngrijirea

ții în domeniul organizării muncii. Alcătuirea formațiilor de muncă se face de către cooperatorii înșiși, după preferințe, rudenii, vecinătate etc., ceea ce lărgește democrația cooperatistă în utilizarea forței de muncă. în același; timp, posibilitățile create de a stabili formațiile de muncă în funcție de condițiile concrete ale coopera- ''tivei agricole și după criteriile stabilite de adunarea generală — pe echipe, grupe de familii, familii și cooperatori — creează baza unor bune relații în cadrul formației, a întăririi răspunderii personale in executarea lucrărilor.Aplicarea consecventă a acordului global, ca element primordial în sistemul de cointeresare materială în agricultura cooperatistă, necesită respectarea unor anumite condiții , economico-organizatorice.Pe prim plan se situează necesitatea diferențierii sarcinilor de producție, în funcție de diversita

tea condițiilor. Avem în vedere calitatea solului, calitatea efectivului de animale, înzestrarea cu mijloace de producție (inclusiv disponibilul de îngrășăminte), asigurarea cu furaje, soiul de plante, sistemul de cultivare a plantelor sau de întreținere a animalelor etc. Numai pe baza luării în calcul a tuturor acestor elemente se poate a- sigura o retribuire echitabilă a muncii în acord global, astfel încît să se poată manifesta în toată plenitudinea lor avantajele menționate mai sus.în al doilea rînd, acordul global nu poate face abstracție de modernizarea tehnică a agriculturii cooperatiste, de participarea tot mai largă a mecanizatorilor la sporirea producției agricole. De aceea, organizarea: unor formații mixte, cu caracter permanent, compuse din cooperatori și mecanizatori, care să răspundă de întreaga activitate, începînd cu lucrările de pregătire a terenului și terminînd cu cele de strîngere și depozitare a recoltei, se impune ca un imperativ de seamă.în sfîrșit, experiența din ultimul timp a arătat că, date fiind diferențele de condiții economice de la o ramură la alta, este necesară o anumită proporționare a tarifelor, astfel încît, în ramurile de mare însemnătate economică, dar deficitare încă prin volumul producției, să se asigure un venit minim garantat, care să stimuleze sporirea producției și a veniturilor provenite din aceste activități.Condiția fundamentală pentru creșterea eficienței acordului global în agricultura cooperatistă este diversificarea formelor de aplicare, în funcție de condițiile concrete din fiecare cooperativă și fermă, de dorințele membrilor cooperatori și de interesele cooperativei.Fără îndoială că în procesul de aplicare consecventă a principiului cointeresării materiale vor apărea noi forme, perfecționate, de aplicare a acordului global, care îi vor întări caracterul său stimulatorul pentru dezvoltarea agriculturii.
Proî. univ. dr. O. PARPALA

CÎFEVA RECOMANDĂRI BIBLIOGRAFICE« Rezoluția Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român cu privire la realizarea înainte de termen a planului cincinal 1971—1975, creșterea continuă a eficienței economice, dezvoltarea colaborării și cooperării economice internaționale, in voi. „Conferința Națională a Partidului Comunist Român", Editura politică 1972. pag. 449 o Nicolae Ceaușescu : „Expunere la Plenara C.C. al P.C.R. din 20—21 noiembrie 1972, Editura politică 1972, pag. 28 ; o Cuvîntare Ia consfătuirea cu cadrele din agricultura județului Ialomița, 1 februarie 1971, Editura politică 1971 (in broșură), pag. 21—24. Pe aceeași temă mai pot fi consultate : ciclul de materiale despre acordul global publicate în „Scînteia" din 8, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 27, 28 ianuarie și 6 februarie 1972 și în revista „Probleme economice" nr. 2 din 1972 articolul „Acordul global' — formă stimulativă de retribuire a muncii în C.A.P.".

UZINA PENTRU PRODUCȚIA DE UTILAJE Șl PIESE DE SCHIMB SUCEAVA :
Se face o ultimă verificare a unui nou agregat destinat industriei cimentuluiFoto : E. Dichiseanu

APROVIZIONAREA
TEHNICO-MATERIALĂ
(Urmare din pag. I)

Cum se explică asemenea si
tuații și cum acționați pentru 
prevenirea lor ?— O cauză principală constă în faptul că balanțele din competența de aprobare a ministerelor au fost definitivate și transmise-cu întîrziere, în special de Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, Ministerul Industriei Construcțiilor de Ma- șini-Unelte și Electrotehnicii. La unele materiale din planul de stat, repartițiile pe unități direct beneficiare nu au fost emise la timp de ministerele de resort, ceea ce a dus de asemenea la prelungirea etapei contractuale. Pentru eliminarea unor asemenea deficiențe, colective de specialiști din Ministerul Aprovizionării și din ministerele economice au efectuat analize și controale la întreprinderi și centrale, stabilind măsuri concrete de impulsionare a activității contractuale. Pentru anul 1974 s-a pregătit de pe acum programul activităților precontractuale. în ceea ce privește realizarea planului de aprovizionare, respectarea contractelor încheiate, trebuie să menționez aici faptul că, în nici un caz, cu aparatul relativ restrîns și cu instrumentele de care dispunem, nu putem și nu este bine să n'e substituim sarcinilor ce revin fiecărei tini- ' tăți, centralelor și .ministerelor care' dețin capacitățile de producție, fon-: . dufile de import, stocurile'și rețe-' . lele de baze și depozite și care au obligația de a produce și livra ritmic, conform prevederilor de plan și contractelor încheiate. în ce ne privește, vom organiza ca și pină acum, înaintea începerii fiecărui trimestru, analize în județele și unitățile care au ponderea cea mai mare în producția industrială, în vederea prevenirii unor neajunsuri în aprovizionare. Totodată, se află în curs de organizare, în cadrul ministerului-, un dispecerat central de aprovizionare prin care urmează să fie sesizate operativ, urmărite și rezolvate problemele de pe teritoriu și din ministere, probleme ce intră in competența ministerului nostru. în același timp, vom urmări fabricația utilajelor tehnologice pentru obiectivele de investiții printr-un sistem de tele- conferințe, care are drept scop re- ■ glementarea operativă a problemelor ce apar în cursul execuției a- cestor utilaje.,

— în ce mod acționați pen
tru respectarea riguroasă a 
normelor de consum, condiție 
esențială a funcționării in bu
ne condiții a mecanismului a- 
provizionării tehnico-materia- 
le ?— Da, într-adevăr, o condiție e- sențială a funcționării mecanismului de aprovizionare o constituie respectarea riguroasă a normelor de consum la nivelurile stabilite. Este cunoscut faptul că, în ultima parte a anului trecut, au apărut goluri în asigurarea unor materiale — cum sînt electrozii pentru oțelărie la Reșița, cocsul metalurgic La o serie de uzine constructoare de mașini — iar în acest an la metal pentru osiile de la Balș, datorită faptului că s-au depășit normele ori s-au consumat stocurile normate. în fiecare întreprindere, centrală, în fiecare institut de proiectări, trebuie intensificată acțiunea de re- proiectare a produselor și a tehnologiilor, de reducere mai accentuată a consumurilor specifice, așa cum s-a stabilit la Plenara Comitetului Central din noiembrie 1972. Pornind de I4 însemnătatea ce o are reducerea consumurilor specifice de materiale în asigurarea echilibrului balanțelor, am inițiat consfătuiri de lucru la Reșița, Galați Și Sibiu, analize la Combinatul siderurgic Hunedoara și C.I.A.T. Brașov, în cadrul cărora s-au concretizat o serie de măsuri importante privind asimilarea unor noi materiale, unificarea și tipizarea unor subansamble pentru utilajele tehnologice. introducerea în consum a unor , noi oțeluri superioare care, la nivelul producției acestui an, asigură o economie de metal de circa 25 000 tone. De mare însemnătate este și introducerea unor mărci de oțel mai ieftine la produse de mare consum, între care zalele șenilelor de tractor, bilele pentru mori de ciment și transportoare de mină, sporindu-se în același timp și durabilitatea îpetalului. Se află în curs de desfășurare activitatea de analiză a principalelor produse fabricate pe bază de licență și care atrag, după sine, necesitatea asimilării unui mare număr de materii prime și materiale în vederea realizării gradului de integrare prevăzut prin plan, în acest sens, au fost examinate problemele privind autocamioanele „ROMAN" și „DAC", stabi- lindu-se, printre altele, și fabricarea unui lot experimental de 100 autocamioane cu un număr important de repere executate din oțeluri superioare fabricate în țară, conform recomandărilor făcute de specialiștii din

ministerul nostru ; s-a desfășurat, de asemenea, acțiunea cu privire la integrarea autoturismului „Dacia", iar în săptămînile următoare, vor avea Ioc analize cu privire la asimilările pentru utilajele navale și unele produse ale industriei electronice.
— Ce îmbunătățiri considerați 

că sint necesare in organizarea 
și conducerea activității de apro
vizionare tehnico-materială la 
diferitele niveluri de responsa
bilitate ?— în primul rînd, este deosebit de important ca centralele industriale, grupurile de uzine, combinatele, care au început să-și îndeplinească mai bine atribuțiile cu privire Ia desfacere,^ să preia efectiv, așa cum este prevăzut în lege, și sarcinile de aprovizionare a unităților componente. Foarte multe centrale însumează pur și'simplu cererile de materiale ale întreprinderilor, fără a le verifica — și le transmit în sus, către organele centrale, fără a acționa efectiv pentru rezolvarea lor. Un al doilea aspect se referă la sistemul de organizare și funcționare a rețelelor de baze din economie. A fost întocmit în acest domeniu un studiu, din care rezultă o serie de paralelisme accentuate in funcționarea bazelor, pulverizarea stocurilor, distanțe foarte mari de transport, o repartizare nejudicioasă pe. teritoriu a rețelelo’r. Astfel, ‘de exemplu, în. București funcționează 17 baze'.șiedepoizite, conținîpd materiale de -uz general și subordonate diferitelor ministere, în Brașov 7, la Timișoara 6, la Iași și Craiova cite 4. Calculele arată că amplasarea nerațională a bazelor existente și caracterul lor departamental determină cheltuieli neeconomicoase, care se ridică anual la circa o jumătate de miliard de lei. Prin propunerile elaborate avem în vedere organizarea unor unități de desfacere specializate pe principalele grupe de mărfuri de uz general, care să răspundă de asigurarea nevoilor tuturor consumatorilor din economie și care să dispună de rețele proprii de baze specializate, judicios distribuite pe teritoriu. Apreciem ca fiind prioritară organizarea Centralei metalului, în- trucît la metal se pun cele mai complexe probleme de aprovizionare. în acest fel s-ar crea un instrument eficient de soluționare mai operativă a frecventelor dereglări care mai apar în acest domeniu. Ne preocupă și accelerarea ritmului de dezvoltare a rețelei teritoriale de aprovizionare din subordinea Ministerului Aprovizionării, astfel ca în decurs de cîțiva ani să avem asemenea baze în fiecare județ și să asigurăm preluarea în cea mai mare parte a mărfurilor de uz general, nevagonabile, prin a- ceastă rețea.

— Investigațiile noastre au 
relevat existența unor cazuri de 
escamotare a răspunderilor 
prevăzute de lege sau de pasi
vitate din partea conducerilor 
unor întreprinderi sau centra
le industriale față de proble
mele aprovizionării tehnico- 
materiale, așteptindu-se numai 
soluții „de la centru". Cum 
considerați că trebuie acționat 
pentru curmarea unor astfel de 
practici ?— în cadrul unor acțiuni pe care le-am efectuat recent în teritoriu, unitățile economice și organele locale ne-au ridicat un mare număr de probleme de aprovizionare, a căror rezolvare era legată de activitatea altor unități din cadrul aceluiași minister. De asemenea, sînt frecvente neajunsurile generate de deficiențele în cooperare, chiar intre întreprinderile aceleiași centrale ; se înregistrează numeroase cazuri de indisciplină în încheierea și executarea contraotelor, fără să se facă simțită o atitudine fermă din partea centralelor și ministerelor respective. Astfel, deși în anul 1972 un număr de cîteva mii de contracte economice nu au fost realizate, totuși, în marea majoritate a cazurilor, unitățile prejudiciate nu au cerut penalități sau despăgubiri, spre a nu deteriora „bunele relații" cu furnizorii lor. Dar în același timp, organelor centrale, ministerului nostru le-au fost și le sint semnalate mereu astfel de „probleme" de a- provizionare, pentru a căror rezolvare unitățile economice direct interesate nu folosesc pîrghiile legii. Se impune întărirea responsabilității, în acest domeniu, a fiecărui conducător de întreprindere și centrală, un control mult mai exigent din partea fiecărui minister, precum și aplicarea fermă a măsurilor ce se stabilesc cu prilejul diferitelor analize efectuate de forurile competente în sectorul aprovizionării tehni- co-materiale. în ce ne privește, vom acționa mai ferm și operativ pentru întărirea di&iplinei de plan și contractuale. pentru soluționarea promptă a problemelor privind desfășurarea tot mai bună a procesului de aprovizionare tehnico-materială, probleme ce intră în competența ministerului nostru.
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IARNA, ÎN SAT,CALEA SPRE CĂMINUL CUMTRÂL
O SÂPTÂMÎNÂ, OASPEȚI AI COMUNELOR DIN JUDEȚELE IAȘI ȘI DOLJ

12—18 februarie 1973, O săptămîna obișnuită de activitate la căminele culturale, care acum, în zilele iernii, mai mult decit oricînd, au menirea de a da măsura adevăratei lor valori. Oglindă a realităților concrete ale satelor noastre, ele sînt chemate să constituie cadrul ideal pentru a- bordarea celor mai de seamă probleme locale, economice și sociale, pentru dezbaterea aspectelor atît de diverse ale educației comuniste a locuitorilor din mediul rural. Premisa de lucru a raidului nostru este așadar evidentă : o confruntare la fața locului intre posibilitățile și realizările așezămintelor culturale din mediul rural, între realizări și punctul de vedere al colectivității respective. Locul sondajului : cîteva comune din județele Dolj și Iași, care dispun de o excelentă bază materială, de forțe intelectuale și organizatorice puternice. în cele ce urmează vom relata cîteva din aspectele pe care le-am înregistrat nemijlocit, la l'ața locului, în săptămîna amintită, evidențiind atît realizările obținute în unele comune, cit și inerția care își mai păstrează încă locul in altele.

Discuția a fost edificatoare. Intr-o comună cu peste 6 000 de locuitori, un adevărat orășel, activitatea educativă a căminului cultural este aproape nulă, iar cea distractivă depinde de buna dispoziție a’ directorului.în cele cîteva ceasuri cit am zăbovit la Galicea Mare, ca și în comuna alăturată, Radovanu, ne-a frapat un fapt : în timpul discuțiilor, cei mai mulți dintre tineri mărturiseau că nu au ar lo : nici o ocupație.fi fost de făcut cooperativa agricolă i-ar priȘi cite nu pe aco-

cea așteptată. Și atunci am organizat o consfătuire despre1 climatul educațional al familiei. Am invitat două profesoare de psihologie de la Iași și le-am pus față în față cu sătencile. Acestea au vorbit despre familie, despre toate bucuriile și necazurile pe care le întîmpină. Concret. Cu nume și date reale. Iar specialiștii, pe ceastă bază practică, teoretizau încercau să ofere unele soluții.Implicațiile unui asemenea mod de a concepe actul de cultură au o unitate de măsură concretă : eficacitatea.
a-și

® Cînd căminul cultural își face datoria, are 
de cîștigat obștea satului • „Cum sporesc orele 
de vîrf“ ale inactivității • Cercetări sociologice 

fără eficacitate practică ?

- le actului de cultură, la care oră- șeanul are acces prin însăși existența unor instituții distincte : cinematograf, teatru, club, filarmonică etc. Pot fi comprimate toate manifestările de mai sus în cele două „ore de vîrf" ? Nu mai vorbim de faptul că existența unor categorii sociale distincte ar impune ca pentru fiecare dintre acestea să existe anumite „ore de vîrf" în programul zilnic, seara, după-amiaza și chiar dimineața. O succesiune a orelor de vîrf — iată formula realistă pentru a caracteriza un cămin cultural. Nu însă și pe cel din Perișor, care, sub privirile indiferente ale organelor locale de partid, excelează prin
DUMINICĂ,

18 FEBRUARIE

inactivitate.Cea de-a patra comună din județul Dolj vizitată mai multe zile consecutiv a fost Giubega. Alegerea nu a Aici, cu un an în
Este ora 20. Deși pe orarul afișat la intrarea căminului cultural din Galicea Ma- re-Dolj ora închiderii este caligrafiată citeț. (20,30), nimic nu lasă să se întrevadă că în localul spațios mai există vreo activitate. Ușile .închise ne confirmă că am pășit cu stîngul.Liniștea domnește însă numai aici. Pe strada principală a comunei, animația nu a contenit. Prin fața căminului se plimbă zeci de "oameni, se opresc în fața vitrinei care anunță filmul săptămînii, aruncă o privire asupra geamurilor întunecate ale clădirii și apoi trec încet mai departe. Profităm de toate acestea și încercăm să legăm o discuție. în cîteva minute, în jurul carnetului de reporter s-au adunat numeroși tineri.— Ce vedeți de obicei la cămin ?— în general, filme (Cioacă Titică). — Și altceva ?— Altceva nu prea se face (Ion Dragotă, mecanizator la S.M.A. Băi- lești).— Ce acțiuni organizează totuși căminul cultural ?— Mai mult... nimic. Avem nț>i o ■voț-bă: „...ca la Galicea Mare".'Nici măbar clubul nu e deschis întptdeau- na’jfPetre Drăghici). WQ-n- Dar sîmbătă- și du’rniWică'21 ■— La fel ca... în zilele următoare (Minei Popescu).

MIERCURI,
14 FEBRUARIE

mi oricînd cu brațele deschise, întreprinderile industriale din județ au și ele nevoie de forță de munca. Dar tinerii de aici preferă să bată în lung și în lat ulița principală. Oare căminul cultural nu ar fi putut interveni în această problemă ? Fără îndoială, o amplă acțiune de orientare profesională a tinerilor, discuții cu specialiștii, cu Obștea satului reprezintă doar cîteva modalități posibile de acțiune, ale căminului cultural. Posibile, dar nerealizate pentru că la Galicea Mare, in săptămîna vizitei noastre, era liniște, liniște.

Iată, în final, opinia secretarului comitetului comunal de partid. Florin Gîdea :— Am supus dezbaterii, publice, prin intermediul căminului cultural, felul cum se desfășoară la noi acțiunea de fertilizare. Rezultatul : în săptămîna imediat următoare graficele au fost substanțial depășite. Căminul cultural își făcuse datoria.
desăvîrșită

Sala tăți ului din Rugi- noasa-Iași era la ora 17 arhiplină. Cetățenii din comună se adunaseră, la inițiativa căminului cultural, pentru a se sfătui, ce se. poate face pentru a depăși planul global’ al cooperativei.— Căutăm să tratăm cit mai concret diversele aspecte ale satului nostru —' spune. învățătoarea Zenaida Craviun, directoarea căminului cultural. Peste tot există, probleme referitoare la sarcinile economice, la educația tineretului etc. Dar nicăieri detaliile nu pot ti identice. De aceea, .niâi ; tratarea lor nu poate semăna de la Cin sat la altul.- Un exemplu ar. fi convingători..— Am constatat că nu întotdeauna comportarea morală a tinerilor este

JOI,
15 FEBRUARIE

de festivi- a C.A.P.-
SÎMBĂTĂ,

17 FEBRUARIE

în comuna Pe- rișor-Dolj, pe la ora 16,30, căminul cultural se afla sub lacăt. Nedumeriți, ne răsfoim carnetul a vedea dacă am Nu, nu

• fost întîmplătoare.urmă, s-a desfășurat o amplă cercetare socio-culturală, inițiată de organele județene cu sprijinul Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Larga desfășurare de forțe s-a concretizat intr-un plan de măsuri ce a fost pus la dispoziția căminului cultural. Am vrut să vedem consecințele acestei investigații pe planul activității practice a căminului cultural. Ce am constatat ? Există afișat un plan de manifestări, dar nu se respectă ; nici filmele nu rulează întotdeauna la datele și orele stabilite ; lipsesc acele manifestări de conținut, vizînd tocmai educația publicului larg. Și a- tunci întrebăm : care este utilitatea unor asemenea investigații ? Nu cumva au alunecat și ele, pe nesimțite, spre o latură festivistă ? ,
★de reporter pentru .. ______înregistrat exact invitația, greșiserăm. Iată ce notaserăm, cu două zile în urmă, tot la Perișor, intr-o convorbire cu primarul comunei, Ion Milu :— Tovarășe primar, cum vă explicați că la acest ceas de seară (19,30)■ așezămîntul cultural din comună esteînchis ? ,— Pentru că nu este oră de vîrf.Ia să fi venit dumneavoastră între16 și 18... Atunci să vedeți activitate.Și iată-ne la ora indicată, în ziua de sl'îrșit a săptămînii, dornici să vedem „activitatea". în fața ușilor închise, femeia de serviciu ne oferă. . citeva lămuriri :— De ce să ținem, maică, -deschis ? ■ Televizorul. ,e defect de aj^rpape /> ■■ lună;, filme, nu prea vip -cînd șî’nț z . constituie rezultatul colaborării strin- phografnate: ■ Nu are omul ce: W-feca . - între toite forțele) între toți fac.

Constatările critice făcute cu prilejul raidului le-am supus atenției organelor județene de partid. In acest sens, la Craiova ni s-a precizat că aspectele semnalate sînt, într-o anumită măsură, cunoscute și că, în cu- rind, ele vor fi analizate într-o consfătuire județeană. Subliniind utilitatea unei asemenea măsuri, nu putem însă să nu remarcăm că ea se organizează destul de tîrziu, cînd sezonul optim pentru o viață culturală la sate este pe încheiate. Nici acum însă măsurile nu trebuie să întîrzie. Locuitorii satelor vizitate, tinerii în special, le așteaptă. Iar pentru satisfacerea lor, nu trebuie pierdut din vedere nici un moment fșpțul că asi- ■ •^prarea unei vieți, spirituale bogate '{qȘnstituie rezultatul colaborării strîn- ■

leduri pentru un milion
de cititori

la cămin.Omitem o serie de alte „amănunte11 aflate la Perișor (directorul școlii ■ care nu cunoaște programul căminului, registre de activitate și programe imposibil de găsit, cu toate insistențele noastre etc.) pentru a supune atenției un singur aspect..: cel referitor laLaceste.fere

torii educaționali ai comunei — sub directa coordonare a comitetului comunal de partid — pentru atingerea aceluiași scop, definit cu claritate , la Plenara partidului din noiembrie 1971 : conturarea personalității distincte a constructorului de mîine al societății comuniste.„ora de vîrf". sate, mai < instituții au localnicilor 1 a- o-ales iarna, datoria să toate ipostaze- Radu CONSTANT1NESCU 
Nistor ȚUICU
Manole CORCACI

Editura Dacia din Cluj a tipărit recent un volum cuprinzînd articolele despre teatru și dramaturgie scrise de Eminescu sau atri- ' •huite lui. Responsabilitatea unei atari cărți este mare, căci și unele și altele au a- părut deopotrivă nesemnate, în majoritatea lor, în ziarele Ia care a publicat Eminescu, adică în principal la Curierul de Iași și la Timpul. Stabilirea paternității este așadar întîia problemă pe care o înfruntă un editor și Ion V. Boeriu, îngrijitorul și prefațatorul ediției, înscrie cu convingere în sumarul unei cărți, pe care aplică semnătura lui Eminescu, articole și note asupra cărora va stărui a- desea incertitudinea dacă-i aparțin.Cele de la Curierul de Iași e mai probabil -că sînt ale poetului, căci acolo el era practic singurul cu astfel de preocupări. Argumentele „interioare" : stil, problematică, ciclu comun de preocupări etc. sînt notate de editor sau pe fugă, sau sînt pur și simplu înlăturate, cititorul fiind trimis să vadă cînd un studiu al lui loan Massoff, cînd publicații anterioare ale lui I. Scurtu și Perpessicius, cînd o culegere de acum doi ani scoasă la Iași de D. Iri- mia. Onestitatea citării unor cercetări și articole precedente nu poațe fi contestată ; însă temeiurile pentru care articolele în cauză sînt socotite drept ale lui Eminescu nu le aflăm decit rar și neconcludent în volum. Vom mai reproșa ediției o prefață slabă, de fapt o notă de ediție amplă ; trei liste bibliografice școlărești, in care sînt inventariate și... opt dicționare curent folosite de editor ; repetarea multor date bibliografice și în subsolul fiecărui început de articol și în capitolul de „Note" ; aglomerarea „Notelor" cu informații absolut elementare despre A- lecsandri, Hasdeu, Boliriti- neanu, Shakespeare, Goethe, Hugo, Moliăre, Racine, Corneille, . Homer, Creangă* Slavici, Ăristotel, Pawn, Negruzzi etc, etc și despre Petru cel Mare și Napoleon Bonaparte ; inutilitatea unor formulări ca : „în această scurtă cronică Eminescu emite cîteva păreri extrem de interesante în legătură cu jocul actorilor" și vom încheia ob- servînd că bogata informare de care, evident, beneficiază autorul ediției putea fi mai științific valorificată.Dar să revenim la Eminescu, la ideile sale în materie de teatru, acolo unde sîntem siguri că sînt ale lui. Ele au o importanță excepțională. Poetul trăise viața scenei, de la 14 la 19 ani, în trupele teatrale cu care colindase toate ținuturile românești. Pasiunea ppPjțru teatru g fost pivotul ..existenței șale irț adoles- 'cențăi înainte de"plecarea la Viena. Se știe că a fost su- fleur și copist al rolurilor actorilor, chiar actor, că a tradus o lucrare despre arta teatrală, datorată germanului Rotscher. Dacă nu intervenea energic părintele său, trimițîndu-1 la Viena, la universitate, e foarte probabil că Eminescu se dedica scenei, aceasta era marea atracție a primei sale perioade. •-Pentru epoca sa, Emines-

cu a fost la noi unul dintre teoreticienii autentici ai artei spectacolului, cu o cunoaștere trainică a domeniului^ cu un larg sistem de referințe. Frecventarea teatrului românesc, a celui vie- nez și berlinez, în epoca studenției, prietenia cu o mare actriță ca Frederica Bognar, traducerea tratatului lui Rotscher sînt date ale unei biografii teatrale și ale unei pregătiri temeinice în materie. De aceea, opiniile sale au competență și autoritate, ele sînt și azi e- laborări de bază în teoria

» - - ..... Vfrivolitatea lor, respiră pe fiece pagină o mulțime de spirit, de caracteristică și de viață palpitantă".Despre „necuviințe", deci despre lucrările vulgare, poetul declară că „le-aș pune sub privegherea tribunalului corecțional", iar în pasiunea unui public larg pentru teatru, fie chiar pentru farsele ușoare traduse ,din alte limbi, el vede premisa și terenul educării a- cestui public, prin înlocuirea treptată a pieselor proaste „cu creațiunile geniilor, cu simțăminte mari,

„Simțăminte
mari, nobile,

frumoase,
idei sănătoase"

- asa vedea, tu mai mult 
de un veac in urmă,

Mihai Eminescu 
teatrul românesc ■

ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA VOLUMULUI: 
MIHAI EMINESCU - „SCRIERI DE CRI

TICA TEATRALĂ"

spectacolului, deși nu au fost dezvoltate intr-un sistem explicit. Poetul delimita „teatrul-artă" de „tea- trul-meserie" încă din primele sale articole privitoare la lumea scenei. El distinge între aceste două categorii chiar în opera lui Alecsandri, față de care e critic sever, fără complexul de inferioritate al deosebirii de vîrstă, dar și fără a uita marea contribuție a poetului la crearea patrimoniului național.Adversar al teatrului bulevardier sau al pieselor frivole, lipsite de profunzime, Eminescu e partizanul încărcăturii . de idei a dialogului. „Vorba în comediile D-sale nu e mediu prin care se exprimă cugetări, ci un caoș de fraze",.. — spupe el despre piesele lui Pantazi Ghica, iar pe ale lui A. Lă- zărescu-Laerțiu le desființează total pentru lipsa lor de continui : „...și-n toate... nici o idee, o limbă ce numai românească nu e, în fine o secăciune cumplită.. .“ în timp ce comediile lui Alecsandri — socotite pe drept superioare, sub raportul construcției dramatice, dramelor istorice ale lui Bolintineanu — „cu toată

nobile, frumoase, cu idei sănătoase". Pledoaria pentru repertoriul național românesc se asociază cu ideea de valoare națională a oricărui popor — „autori adică de aceia cari înțeiegînd spiritul națiunii lor, să ridice prin și cu acest spirit pe public la înălțimea nivelului lor propriu".Dezideratul fundamental eminescian în privința raportului dramaturg-public e formulat în acești termeni de o valabilitate generală : „în orice caz, autorul trebuie să scrie pentru publicul ce-1 are : — deși, nu zic, și încă cu tot dinadinsul, nu voi să zic, ca el să se coboare pînă la publicul Iui", — ci misiunea dramaturgului e de a realiza „această manoperă minunată de-a ridica pe public la sine și de-a fi cu toate astea înțeles in toate de el".Eminescu vede măreția dramaturgului în exprimarea unor clase care să întruchipeze în ultimă analiză poporul — „pe popor în luptele sale, în simțirea sa. în acțiunea sa, pe popor în puterea sa demonică și u- riașă, în înțelepciunea sa, în sufletul său cel profund". De o mare importanță e re-

zolvarea raportului etic- estetic în teatru de către Eminescu : „Piesele de nu vor avea valoare estetică mare, cea otică însă să fie absolută". „Gluma bruscă" — deci umorul necruțător, satira violent i comică — E- minescu o acceptă, „numai să fie morală, să nu fie croită pe spetele a ce e bun". în alcătuirea pieselor și a repertoriului Eminescu se conducea după principiul că acestea trebuie „nu numai să placă, ci să și folosească, ba încă mai înainte de toate să folosească".Un teatru pentru public, pentru educarea și ridicarea lui, așadar un teatru în succesiunea misiunii cu care-I vedem înzestrat și de Negruzzi, Kogălniceanu și A- lecsandri la 1840, așa îl vedea Eminescu. Din acest program etic și estetic, cu un puternic substrat național și popular, decurge și teoria eminesciană a spectacolului. Interpretarea realistă e cea pentru care pledează el, începînd cu „reîntoarcerea la natură și la pronunția firească... a iim- bei românești", deci cu excluderea patosului declamatoriu, cu afectarea in vorbire, cu gesticulațiile ar- , tificioase. Realism în montare și costume, în mișcarea personajelor — așadar Eminescu aparține din plin celei mai moderne direcții a epocii lui, care promova teatrul realist și interpretarea realistă, adică ceea ce susține in același timp și o va ' ti.nuare, articolul teatral este un și practic privind substanța și construcția teatrului, un manuscris cu o cronică despre piesa „Moartea lui Constantin Brînco- veanu", de Antonin Roques este un model de critică a interpretării. Alte articole (de exemplu, „Teatru", „Curierul de Iași", 1877) dezbat condiția și statutul actorului și necesitatea unui teatru de stat ; cronica la piesa „Moartea lui Petru cel Mare" de Scribe („Curierul de Iași", 1877) se ocupă pe larg de public, de datoriile acestuia față de instituția teatrală și față de spectacol ; calitățile distribuției și ale jocului („unitatea" compoziției dramatice, a distribuției, a „tonului" interpretării, a mișcării scenice, a figurației etc.), organizarea vieții 1 teatrale, critica,„bulevardizării" dramei și a alunecării spre melodrama ieftină, critica „vo- devilizării" comediei — iată probleme abordate în articolele pe oare le socotim ale lui Eminescu sau care sînt efectiv ale lui.Criticul social, cronicarul parlamentar, comentatorul economic și politic și gîn- ditorul profund care configurau pe gazetarul Eminescu, acesta, dublîndu-1 \pe 'marele poet, îl însoțeau pe cronicarul dramatic ’de marc specializare și de gust ager, pe teoreticianul in materie de estetică a teatrului. Programul său în materie teatrală este evident al unui deschizător de drum, al unui specialist, cu o surprinzător de acută putere de a prefigura și defini coordonate de bază ale vieții teatrale, care-și păstrează și azi valabilitatea.

face apoi, în con- și Caragiale. Dacă Repertoriul nostru (Familia, 1870) program teoretic

Mihai GAFIȚA
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CONSEMNĂRI

temeiurile științifice

avut în vede- reale

loc aparte de „texte tipărite Albatros de acum.

producției
Studenți în amfiteatrele

cinema

teatre

o-

populare înÎ8,25

16,00
16,10

școala. Bi
de proiec-

l : CENTRAL — 9; 11,15; 
18,30; 20,45, GIULEȘTI — 
20,30, ARTA — 15,30; 18;

coliba haiducilor. Vecni 
melodii lăutărești interpreta; 
te de Doina Badea. Iile Udilă 
(acordeon) și George Toader 
(vioară).

carbonarilor : DRUMUL
15,30; 18; 20,15, INFRĂ-

13.00
16.00
16,05

,,O viață de om, 
fost".
Telejurnal. 
Telex.
In actualitate — 
rouri studențești 
țări.
Cintece și jocuri

PROGRAMUL II
Agenda.
Recital de pian Lavinia To- 
mulescu-Coman.

16,40 Azi șl mîirie — emisiune de 
informație culturală la zi.

16,50 Avanpremiera.
16,55 Publicitate.
17,00 Cintece șl jocuri populare in

terpretate de Elena Merișo- 
reanu, Elisabeta Ticuță, Ioa
na Crlstea, Georgeta Ghinea. 
Conducerea muzicală : ionel 
Budișteanu.

17,30 Prietenii lui Așchluță.
18,00 Istoria filmului sonor 

„Vînătorli de frumusețe" 
emisiune dedicată marilor
peratori, realizată de Doina 
Boeriu șl Călin Câliman.

A

Este un imperativ al activității editoriale de a conferi un sens . concret inițiativelor și acțiunilor noastre, de a direcțio- na permanent eforturile spre zonele de real interes și maxim folos obștesc. O asemenea înțelegere superioară a finalității, necesară a fi prezentă în toate sferele de manifestare umană, ni se pare a fi călăuzit, de altfel, unele acțiuni întreprinse în ultimul timp de editurile noastre. Printre acestea, un ocupă seria comentate" la editura în colecția, de largă popularitate și prestigiu „Lyceum".Cei ce au gindit a- eeastă serie au permanent re necesitățile ale celor cîteva sute de mii de elevi ai liceelor, ale altor cîteva sute de mii . de elevi din clasele superioare ale școlilor de cultură generală, ale miilor de studenți sau cititori, pur și simplu* ă căror pregătire intelectuală și formare culturală solicitau, de multă vreme, prezența unui corpus din textele cele mai de seamă ale literaturii române și universale. O serie editorială ce se adresează unhi milion sau, poate, mai mult de cititori prin cărți

riguroasă ținută științifică, cu un bogat și totuși selectiv aparat critic, cu aplicații analitice asupra celor mai semnificative pasaje ale textului, cu referiri istorico-litera- re asupra genezei și » eventualelor înrîuriri asupra operei și, hotă-

rîtor, cu înseși fragmentele cele mai de seamă ale textului comentat. începutul, promițător. sub aspectul selecției textelor, se amplifică prin ritmicitatea apariției cărților. în numai citeva luni au fost oferite librăriilor lucrări cum sînt : ,,Pasteluri" de V. Alecsandri, poemele „Nopților" de Macedonski, „Baltagul" lui Sadoveanu și, din literatura universală. „Moș Goriot" de Balzac, iar peste puține zile vom vedea și „Scrisorile" lui Eminescu. Riguroasatranscriere filologică a textelor, trimiterile la sursele originale, prezența nu lipsită de interes, ca in cazul scrisorilor eminesciene, a unor variante deosebit de utile pentru cunoașterea imensului travaliu creator solicitat de opere, dezvă

luie perlor care se înalță această serie editorială, premisele durabilității și ale succesului.Textele comentate oferă insă și un model de lucru, aplicat concret asupra unei opere. Ele vor contribui, fără îndoială, la înlăturarea superficialității, chiar a impreciziei, sesizabilă adesea, în predarea analitică în școli a literaturii. Toate aceste calități de fond, ale seriei sînt corespunzător puse în valoare de ținuta grafică elegantă, în formatul „de buzunar", practic, ușor manevrabil.Desigur, aflată abia lâ început, seria poate fi susceptibilă de bunătățiri, ce țin lărgirea corpului colaboratori, atragerea celor cunoscuți istorici . , critici literari, ca și de orientarea mai hotărî- tă spre acele lucrări moderne de largă circulație, a căror analiză și explicare, mai apropiate de specificul de realizare actuală a operei, se cer in- treprinse cu grijă și fără întirziere. Ar trebui, de asemenea, ca și întinderea acestor lucrări să nu depășească anumite limite impuse de scopurile ei imediate.

maiȘi

Emil VASILESCU

Critica si rigorile debutului

i
i

i
i 
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PROGRAMUL I
9,00 Curs de limba germană. Lec

ția a 42-a.
9,30 A fost odată ca niciodată... 

Teatrul poveștilor.
10,00 Telex.
10,05 Publicitate.
10,10 Ansambluri folclorice.
10,40 De vorbă cu gospodinele.
11,00 Selecțiunl din emisiunea 

„Promenada duminicală",
12,30 Cărți și idei. Nicolae Iorga : 

■ " ' așa cum a

interpretarea ansamblului 
„Rapsodia Moldovei" al Casei 
de cultură a sindicatelor din 

. Roman.
16,3a Emisiune în limba germană.
18,15 Ritm, tinerețe, dans. Teletop 

'73. Transmisiune directă de 
la Bacău.
Medalion : Dr. Gheorghe Ma
rinescu.
1001 de seri.
Telejurnal 0 Cincinalul îna
inte de termen — cauză a În
tregului popor.
Cîntecul săptămînil : „Iubirea 
mea — pămîntul românesc" 
de Florin Bogardo, pe versuri 
de Nicolae Tăutu. Interpre
tează : Magda Ianculescu.
52 de inițiative în 52 de săp- 
tămîni
Teleenciclopedla.
Film serial : „Mannix". 
Telejurnal.
Gala lunilor. Februarie — o 
emisiune de Alexandru Bocă- 
neț și Ovidiu Dumitru.

Primele zile ale celui de-al doilea semestru universitar. O dată cu reînceperea cursurilor, a seminariilor, cu reluarea studiului aprofundat in bibliotecă, studenții încep o nouă și rodnică perioadă de activitate practică in atelierele-școală, in întreprinderile industriale, pe șantierele de construcții, pretutindeni unde viitorii specialiști își îmbogățesc pregătirea de_ specialitate printr-o participare directă, activă la desfășurarea procesului de producție. Confruntarea cu viața, cu producția, la conducerea căreia actualii studenți vor fi chemați să participe nu peste multă vreme, se definește astfel drept cel mai important principiu de perfecționare a învățămîntului nostru superior. Aplicarea lui

consecventă se bucură de sprijinul unanim și pasionat al corpului didactic universitar, al studenților și al specialiștilor producției. Citeva dintre aspectele acestei largi conlucrări le regăsim fixate pe peliculă de fotoreporterul nostru. La uzina de pompe, studenții anului al IlI-lea de la Facultatea de mecanică a Institutului politehnic din București aduc o contribuție substanțială la montajul subansamblelor in secția a Ii-a (fotografia din stingă), după care, la standul de probe hidrostatic sînt cercetate, cu ajutorul explicațiilor șefului de brigadă Vasile Onișoară, caracteristicile probelor efectuate (fotografia din dreapta).Foto : M. Andreescu

educat, dar numai cu condiția ca el sâ existe ! Școala, cultura, colectivitatea în cadrul căreia muncim sînt tot atîtea canale de verificare a. unui talent. Apoi avem la indemînă exemplul, .modelul înaintașilor, opera a- cestora, izbînzile și înfrângerile confraților de breaslă. Un .talent poate fi testat și verificat și prin intermediul altor canale, de pildă, în cadrul manifestărilor caselor de cultură, ale cluburilor muncitorești, ale cercurilor și cenaclurilor literare, prin discuții și dezbateri organizate de asociațiile de scriitori, prin mijlocirea și cu concursul presei literare. Azi,, clnd numărul celor .care doresc să se exprimă pe plan literar crește neînce.tat, rolul acestor instanțe în direcția depistării și. cunoașterii talentelor a devenit mult mai grav, răspunderile mult mai mari.Categoric, se poate face mai mult în această direcție. Și există experiențe bune, dar nu există o rețetă pentru promovarea talentelor în literatură. în cadrul mijloacelor tradiționale, critica, mai ales prin intermediul presei literare, are un rol decisiv, și anume exercitarea unei munci educative în rindul tinerilor începători in ale scrisului. Am auzit uneori că „actul educativ" săvîrșit de criticii grupați în jurul unei reviste de cultură ar însemna, chipurile, un pas înapoi în împlinirea personalității lor. Istoria literară ne 'oferă destule cazuri în care .personalități ale culturii noastre au găsit răgazul necesar de a se apleca cu sirg asupra încercărilor poetice sau narative ale unor necunoscuți, fără a se simți cu nimic diminuați. Dimpotrivă, sprijinirea unui talent tînăr echivalează cu participarea cărturarilor cbnsacrați la acțiuni civice și morale, mai ales în mo-

0 Adio, arme 1 : SALA PALA
TULUI — 16,30 (seria de bilete — 
4473), 20,15 (seria de bilete — 4477), 
BUCUREȘTI — 9; 12,30; 16; 19,45, 
SCALA — 9,30; 13; 16,30; 20.
o Grăsuna : LUMINA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.O Andrei Rubliov : CAPITOL — 
10; 16; 19,30.0 Drumul spre Vest : MELODIA 
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, MO
DERN — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21.
n In umbra violentei : LUCEA
FĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 
21, FESTIVAL — 8.45; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45, FAVORIT — 10; 
12,30; 15,30; 18: 20,30.o Pe aripile vintului : PATRIA — 
10; 14.30: 19.15.

0 Nunta de piatră : COTROCENI 
— 15,30; 18; 20,15.
a Program de desene animate 
pentru copii — 9,30, Seceră vîniul 
sălbatic — 10,45; 13,15; 15,30; 18; 
20,30 : DOINA.0 Zestrea - - --
13,45; 16; 1 
15,30; 18: :
20,15.0 Anul I
SĂRII — ____ ____  _____
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15.0 Maria Stuart : FEROVIAR — 
8.30; 11; 13,30; 16;. 18,30; 21, GLO
RIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21. 
0 Explozia: LIRA — 15,30; 18; 
20,15.
0 Poliția mulțumește : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
0 Un idiot la Paris — 10; 12; 14, 
Puștile — 16,30, Voiaj în Italia — 
18,45, Totul despre Eva — 20,45 : 
CINEMATECA (sala Union).

• Săgeata căpitanului Ion : CRIN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15, RAHOVA 
— 15,30; 18; 20,15.
• Vacanță la 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.
0 Domnului profesor, cu dragos
te : GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, POPULAR — 15,30; 18; 
20,15.

a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul .Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : compo
zitorul polonez Lutoslawski. So
list : Heinrich Schiff (Austria) 
— 20.

• Opera Română : Fidelio 
e Teatrul de operetă ; 
surîsului — 19,30.
e Teatrul Național „I. L. 
giale" (sala Comedia) :

- 19. i
Țara 1

I

I
I

1

Cara- 
... Dulcea 

pasăre a tinereții — 20. (sala Stu
dio) : Despre unele lipsuri, nea
junsuri și deficiențe in domeniul 
dragostei — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Un tramvai numit do
rință — 20, (sala din str. Alex. Sa- 
hla) : Transplantarea inimii necu
noscute — 20.
• Teatrul Mic : Pisica sălbatică
— 19,30.
o Teatrul satiric-muzical „C. Tfi- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Groapa — 19,30. 
e Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Hanul piraților
— 19,30.
0 Ansamblul artistic' „Rapsodia 
Română" : Mugurel de cintec ro
mânesc — 19,30.

mentele de intensă activitate educativă, desfășurată de forurile interesate.De multe ori actul lansării unui nume nou de către cei din generațiile vîrstnice este înțeles ca un act formal, convențional, dacă nu e uneori dictat de interese înguste. Un asemenea sprijin înseamnă, mai degrabă, un deserviciu (decit un serviciu i tură.’ pas spre lumina tiparului privit cu toate rigorile de cei cauză, drumul spre afirmare unui debutant devine mai lesnicios : la aceasta concură și eforturile sale spre perfecțiune, formația sa intelectuală, cultura, convingerile sale politice, comportamentul său moral și etic în societate. Cind observăm asemenea calități la un debutant putem , privi cu încredere efortul său spre afirmare, spre» împlinirea personalității. Ostentația și neaccepta- rea apriorică a debutului său ar fi acte contrare rațiunii însăși, pe care se bazează misiunea unui critic. Alteori, neajunsul vine. din partea opusă. Există autori care arborează o atitudine prezumțioasă și desconsideră cu dispreț unele opinii autorizate cu privire la încercările lor. Și — ca în cazul acelor bolnavi care refuză să consulte medicul — tot astfel și autorii din această categorie vor refuza, aprioric, cuvîntul critic al celor vîrstnici. Și, totuși, cei tineri nu trebuie să ui.te lecția înaintașilor. O atare lecție mi se pare actuală chiar și în cazul acelor debutanți „permanenți" sau care-și închipuie că au atins, „majoratul", că nu mai au nevoie de exemplul altora, de sfatul criticii. „Debutez cu fiecare carte, cu fiecare slovă !“ —■ spunea un clasic al literaturii- noastre. Fiecare creator ar trebui să mediteze asupra acestor cuvinte. Nici criticii nu ar trebui să uite că actul de recunoaștere sau de negare a unui talent este de fapt un nou debut al lor în fața opiniei publice. Din păcate există un anume contingent de critici — de toate vîrstele și din toate generațiile — dispuși să laude fără reticențe aparentele sclipiri din primele scrieri ale unui mînuitor al condeiului. Consecințele acestui mod de a recepționa creația celor tineri nu pot avea alt efect decit hipertrofierea crezului artistic, proliferarea pînă la megalomanie a eului și, în fine, ratarea pretimpurie. Acei critici care caută prin toate mijloacele să țnenajeze orgoliul unor scriitori — fie că sînt sau nu la prima lor scriere — nu fac altceva decit să anuleze actul de' simbioză necesar unei mișcări literare și unei culturi, realități bazate, în ultimă instanță, pe fondul onest și sever al relațiilor dintre scriitori. Numai o critică permanent preocupată de afirmarea 'adevăratelor valori poate sprijini cu adevărat literatura contemporană, îi poate în- rîuri destinul.

pentru un debutant în litera- Dacă, dimpotrivă, acest prim este în al
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De jur-împrejur se întinde cîmpul de bătălie. Cel mai întins cîmp de bătălie din, cîte a cunoscut vreodată pămintul acesta cuprins între Dunăre și mare, frământat de-a lungul mileniilor de tălpile pedestrașilor. vînturat de copitele cailor. O bătălie care a durat cinci ani, fără întrerupere, zi de zi, noapte de noapte, ceas de ceas. Dar o bătălie modernă, eu motorizate, cu mecanizate și automate, o bătălie în care s-au încrîncenat mii de oameni, din care mai bine de două mii nu apucaseră încă să facă armata.Acum bătălia se apropie de sfîrșit. Mașinile grele, motorizate cu cîte 10—12 roți, se adună în1 convoaie enorme și părăsesc cîmpul. O dată cu ele, primii, se îmbarcă „veteranii,". Rămin în urmă încă cei mai gineri, mai sentimentali, mai nostalgici. Rămîn să curețe cîmpul... Iar în anii viitori, cînd vor deveni „veterani", printre atestările prezenței lor pe aceste cîmpuri vor fi și rîndurile de față — încercare de. reconstituire a faptelor petrecute aci, atît de vii și atît de multe pe fiecare metru pătrat din cele 182 000 de hectare brăzdate de Imensul păienjeniș de canale ale Complexului de irigații Carasu.
★Tînărul din fața mea, inginerul hidroameliorator Aurel Barariu, are 28 de ani. Cînd a venit pe șantier avea numai 23. Cînd s-a prezentat aci era simplu absolvent de facultate. A- cum e doctorand la Institutul de construcții-Bucu- rești și în același timp comandantul Șantierului național al tineretului — Carasu. De loc e dintr-un sat din Suceava.— Ce vînt v-a adus în Dobrogea ?— Știam că în Dobrogea se construiește marele Complex de irigații Carasu. Profesorii de la institut acordau asistență tehnică lucrărilor, colaboraseră la proiecte. Citisem în presă despre acest obiectiv al cincinalului trecut, discutasem cu colegii.. Așa m-am hotărît s-o apuc spre mare. Dar complexul de irigații începea de la Dunăre și dintr-o dată m-am pomenit pe șantierul primei stații de pompare de la tem 18 — Cernavoda. Stația aceasta trebuia amplasată în albia văii pe chesoane înfipte la 24 de metri adîncime, pină dădeam de roca de rezistență. Totul părea simplu dar în cheson se lucra sub presiune de aer qomprițnat. la trei atmosfere, pentru a împiedica pătrunderea .apei in interior. La o astfel de presiune regimul de lucru e asemănător, cred, cu al cos- monauților sau al scafandrilor; Trebuie să fii perfect sănătos, să treci de fiecare dată, înainte de începerea lucrărilor, prin etape de a- comodare a organismului. In 1967, în primul an de stagiatură, răspundeam de plantarea unui astfel de cheson. Se lucra în trei schimburi a cite opt oameni. Șeful de lot, inginerii de la trust, oameni-’ cu experiență îmi spuneau „puștiul". „Puștiule, să ai grijă de cheson ca de ochii din cap ! Costă o avere națională și dacă o scrîntim, ne împinge înapoi cu un an". Dar cei care lucrau în schimburi îmi ziceau „tovarășul inginer", iar la 23

de ani ai mei. eram bătrîn față de brigadierii de 17—18 ani care veniseră voluntar pe șantierul tineretului. Era în iarna lui '67—’68, ger de crăpau pietrele și noi plantam chesonul ziua și noaptea. fără întrerupere. Făceam cîte opt focuri în cheson să se mențină temperatura constantă, să nu înghețe apa de refulare, să facă priză betonul. Aici, la'plantarea chesonului, am făcut prima inovație: geologii stabiliseră să ajungem cu chesonul pînă la adinci- mea de 24 metri, dar pe parcurs ■ mi-am dat seama că în anumite porțiuni roca e mult mai aproape și

au sărit toți tinerii să recuperăm armătura de beton și apoi valoarea manoperei, în orele și zilele libere. în- tf-o lună de zile am scos toată paguba și am ieșit și cu economii.— Și după aceea ?— Din octombrie 1970 și pînă în mai 1971 am lucrat la rambleul Bărăganul, care a însumat 450 000 mc de pămînt. Construcția lui a fost încredințată tineretului, brigadierilor care s-au angajat s-o execute pînă la data de 8 mai. ziua aniversării a 50 de ani de existență a partidului. în total', 300 de tineri lucrau

nu ne mai grăbea gerul ci pur și simplu un nou procedeu mecanizat de betona- re a jgheaburilor rambleu- lui, cu mașina Dingier, introdusă pentru prima dată pe șantier. Noi mergeam înainte-cu execuția ram- bleului și în urma noastră venea mașina Dingier, cu o viteză de 100 m.l. pe zi. Dacă nu- păstram avansul, ar fi însemnat Ca Dinglerul să staționeze, situație nedorită din punct de vedere economic pentru că ora de lucru cu această mașină costa o avere. In același timp, din față, ne chemau agricultorii care aveau în plan să irige 30 000 de hec-

frontul de lucru. în momentul acela tinerii au sunat alarma. S-au adunat ciucure la stăvilar, au spart gheața și. fără nici o vorbă în plus, Dumitru Spălățelu s-a dezbrăcat, a luat o rangă și s-a aruncat în apă să deblocheze stăvilarul de la sectorul patru. Cind a ieșit din apă, pînă să se îmbrace, gerul l-a transformat intr-o statuie de polei. Tovarășii lui și-au aruncat șubele și pufoaicele peste el și l-au dus în brațe la dormitor. A doua zi Dumitru Spălățelu s-a prezentat la lucru, ca de obicei. Era curios să afle dacă

...Mă uit la tînărul acesta din fața mea, căruia nu-i dau nici măcar cei 28 de ani pe care-i are. îmi vine în minte figura unui alt oomandant de șantier național al tineretului, Nicolae Ispas, pe vremea cînd se ridicau temeliile altui obiectiv. al socialismului în Dobrogea : Uzina de superfos- fați și acid sulfuric — Năvodari, în 1953. Ispas era un zdrahon, un om de calibra mare, o „definiție fizică" a noțiunii de brigadier. Cînd lua cuvîntul în fața brigadierilor, avea tonul și înfățișarea unui bătrîn general. Așa arată și acum în calitate de director al unei

Răspunsul îl primesc de la cei care îl ajută, îl urmăresc și chiar îl admiră, de la activiștii de partid și U.T.C. Acum, șantierul înseamnă din capul locului calificare,, înseamnă aspirații și puterea de realizare a oricărui ideal, înseamnă tot. Iar tinerilor le place sa aibă în fruntea lor nu numai un om cu calificare înaltă, competent în rezolvarea numeroaselor situații ivite pe șantiere, dar și un model către care tind. Pentru asta nu trebuie să fii nici înalt,, nici să ai timbral reglat pe o anumită frecvență, ci să ai cu totul alte calități, iar inginerul

ori a trebuit să le dăm noi soluția. Cum ar fi, de pildă, construcția rambleu- rilor din pămînt. După soluțiile curente, folosite și în proiecte, ele trebuie executate din materialul cu rezistența cea mai mare : loesul. Dar cit trebuie să excavezi și de unde- să scoți atîta loes ? Tehnologia cea mai avansată pe plan mondial a găsit soluții de folosire a tuturor materialelor : loes, argilă, pietriș, pămînt arabil. Am făcut calcule și am aplicat și noi această tehnologie, care încă nu este atestată prin lucrări de specialitate la noi. Acest lucru mi l-am
După bătălia pentru apă de la Carasu
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poate fi folosită cu mai multă eficiență înglobînd-o în masa betonului, în loc s-o excavăm. Numai un metru cub de pămînt excavat costa 700 de Iei, iar înlocuirea lui cu beton, de cîteva ori pe atît. Aproape 400 000 de lei s-au economisit prin aplicarea acestei soluții.— Pe urmă ce s-a mai întîmplat ?— Pe urmă, am lucrat la bazinul de absorbție al stației de pompare de la Poarta. Albă, stație care preia apa din canalul magistral și -o împinge mai 'dep'ăvreț’jse^alte cote. La "''■bifdcuția acestui bazin s-a : aplicat, pentru prima ;dată la’ noi una dintre cele mai moderne tehnologii pe plan mondial. în loc să se excaveze pămîntul și apoi să se facă betonarea bazinului, s-au executat mai întîi. mecanizat, șanțurile, cu o instalație specială, sub noroi protejat de un strat de ben- tonită. în aceste șanțuri s-au plantat panouri de cîte 6 tone fiecare. Panourile trebuiau montate repede, cu multă grijă, pentru că fiecare metru pătrat costa 100 000 de lei. Atît de repede s-a lucrat că nici n-am băgat de seamă cînd s-a uzat brațul macaralei îneît, Ia un moment dat, a- cesta s-a frînt ca un vreasc, cu toate că era prevăzut să ridice cu trei tone mai mult decit sarcina. Ca furnicile

la acest punct de lucru a cărui responsabilitate îmi fusese încredințată mie. Lucrarea s-a executat în exclusivitate iarna. Cu toate . astea, elementul care a contribuit la grăbirea lucrărilor a fost chiar gerul. Des- copertam o suprafață de teren, se exegva pămîntul, se transporta în rambleu. Dacă transportam repede pămîntul și-1 compactam n-avea timp să înghețe. Dacă lucrările ar fi stagnat cîteva ore, stratul din rambleu ar fi înghețat și pămîntul care ar fi fost depus ulterior n-ar mai fi . făcut priză. De ' tedhiă 'sS' nu’ se intîitfple ' aȘă. ' ■ SlaS"lu6făt-c:*iuă'-■ și noaptea,, smulgfndti-sfe" pămîntul cald din ' locurile de aprovizionare și depozitîn- du-se în rambleu. La 1 mai rambleul era gata.Iar cînd a curs către noile sisteme de irigații apa atît de așteptată în primăvara aceea pe ogoare, ne-am odihnit și noi o clipă. Toți brigadierii s-au așezat pe marginea jgheaburilor și au privit copilărește cum curge apa. Noi o aduseserăm acolo sus, noi îi dădeam drumul să curgă mai^ departe.— Și după ce s-a terminat rambleul Bărăganul ?— A urmat rambleul de la Amzacea, cu un volum de 395 000 mc de pămînt. A început lucrul în luna următoare. De data aceasta

tare. Și la 20 septembrie, cu 10 zile mai devreme, apa curgea către sistemele To- praisar și Negru Vodă, a- provizionînd pămîntul pentru viitoarea recoltă. Dar ce strășnic au lucrat băieții ! Parcă-i văd pe dragli- .niștii Gheorghe Dragomir, Iordache Dumitru, Petre Balmuș,., pe screperiștii din brigada lui Ștefan Mihala- che, pe șoferii Mihai Oprea și Didea Gheorghe, pe toți citi au lucrat acolo.— Ați puteri să ne povestiți o întîmplare despre ei ?— Nu ne-ajunge hîrtia să la scriem pe toate. In iarna ''trecută'’ se* int.impfla povestea’. .ăsta, îh’'februarie. Pînă atunci i.vrejme'a ftișefee bună? tr'eabafmergba’" Strună. în spatele șantierului apa circula prin canal, dirijată de stăvilarele care se închideau și se deschideau automat. în față șe_ afla frontul de înaintare al' brigadierilor. Dintr-o dată, peste noapte, a căzut gerul. Un ger care a făcut să încremenească pînă și seva din arbori. Vă amintiți de cele 10 zile de ger din luna februarie a anului trecut, cînd a înghețat' marea ? Atunci a înghețat și apa din canalul de aducțiune de la Albești. Dar numai la suprafață a înghețat, blocînd stăvilarul și lăsînd șuvoiul să curgă pe dedesubt. Apele au rupt crusta de gheață, trecînd peste dopul care apăra

stăvilarul funcționează bine.Sînt sigur că dacă n-o făcea el, ar fi sărit alții. Dar Spălățelu avea motive în plus. Comuna din care provine el beneficiază direct de sistemul de irigații. Părinții lui sînt cooperatori în comuna Cumpăna și el știe bine ce a însemnat seceta în Dobrogea, ce înseamnă acum irigațiile pentru pămîntul lor. Apoi, șantierul i-a o- ferit o calificare, aceea de instalator. El este unul din cei peste 1 000 de tineri care s-au calificat în diferite meserii pe șantierele complexului Carasu. la lotrul de muncă sau în școala- • de la Cernavodă. în’s’fîrș:‘t, cu două luni de zile in urmă. Dumitru Spălățelu fusese primit în rîndurile Uniunii Tineretului Comunist, calitate pe care o ciș- tigase tot pe șantier.— Și după aceea ?— După aceea am lucrat la stația Dingier, apoi am fost ales comandant al șantierului tineretului. A- cum alerg de la un punct de lucru la altul, de la un șantier la altul, mă interesez de activitatea formațiilor de lucru ale tineretului, intervin în rezolvarea unor situații, căutăm împreună cele mai bune soluții, iar în timpul liber mă pregătesc pentru ultimele examene teoretice și pentru lucrarea de doctorat.

Noi sisteme de vose comunicante pentru fertilitatea pămînturilor dobrogenestațiuni de mecanizare a a- gricuJturii din Dobrogea. în schimb. Aurel Barariu are figura și temperamentul unui cărturar. Cum se descurcă el într-o asemenea funcție care implică tenacitate, alergătură, rezistență, prestanță, intransigență și încă o mie de alte atribute ?

Aurel Barariu le are intr-adevăr. Sau, mai bine zis, le-a cîștigat pe șantier. Dar a renunțat el, oare, la intențiile din facultate ? Răspunsul nu poate veni decit de la el.— Aici, pe șantier, am întîlnit nenumărate situații nerezolvate de cercetare, necunoscute de pro- iectanți, cărora de multe

propus să-l demonstrez prin lucrarea de doctorat. Dacă am suficientă bibliografie ? Da, pentru că în permanență am ținut legătura cu institutele de cercetare, cu specialiștii și profesorii care mi-au dat diploma de inginer. La ce-mi folosește doctoratul ? 11 primul rînd mă obligă să fiu la curent cu. ulti-

mele cuceriri, cu ultimele cercetări în domeniul în care lucrez. Apoi, cu altă autoritate voi susține eu soluțiile pe care le găsesc și pe care le solicită situațiile din șantier.De jur-împrejur se întinde cîmpul de bătălie de pe care se retrag în coloane mecanizatele, de pe care se îmbarcă utilajele grele, de pe care tinerii combatanți, ultimii care au mai rămas, adună fierul vechi, cărămizile de la construcțiile provizorii demolate, bucățile de țevi rămase de la instalații, smulg cofrăjele ultimelor betoane turnate, finisează și retușează ultimele lucrări. Treptat, eșalonat, se îmbarcă și se retrag și ei. plecind pe urmele „veteranilor", la noile șantiere de irigații deschise cu un an în urmă sau care vor începe in acest an, intr-un alt punct cardinal al Dobrogeț, in nord, la sistemele Valea Nucarilor, Murighiol, Sinoe, Babadag.Dezvelită de cofrăjele șantierelor, curățată de barăcile improvizate, de* materiale stocate, încinsă la mijloc cu o centură de apă — canalul Carasu — punctată din loc în loc de clădirile albe ca niște u- ’ riașe cuburi de zahăr ale celor 84 de stații de pompare, brăzdată de păienjenișul canalelor care se țes de-a lungul cîmpiei.și îm- pînzită de milioanele de arteziene — aspersoarele — partea aceasta a Dobrogel se înfățișează acum ca un monument sau mai precis ca o grădină monumentală, împodobită cu superbe lucrări de artă. Este unul din cele mai mari și mai frumoase monumente ale Dobrogei, monumentul care încununează una dintre cele mai mari și mal lungi și mai crîncene bătălii care au avut loc vreodată între Istru și Pont. Este un monument fără soclu, fără un loc anume în care să se poată scrie că acest complex de irigații cuprinde a- cum 182 000 de hectare și a fost executat cu 15 zile mai devreme decit termenul prevăzut — sfirșitul a- nului 1972 ; că lungimea canalelor de aducțiune a apei măsoară 1 041 km lungime, că stepa e străbătută pe deasupra de o rețea de jgheaburi din beton de 288 km, iar pe dedesubt de 3104 km de conducte, că volumul total al pămîntu- lui dislocat, transportat și compactat, se ridică la cifra astronomică de 32,5 milioane m.c. Nicăieri nu va putea fi trecut numele „veteranilor" acestei bătălii, al combatanților ei din liniajo întâia,,al strategilor și tacticienilor ei — activiști de partid și de stat, directori de șantiere, ingineri, pro- iectanți, tehnicieni — nicăieri nu va putea fi citit numele celor peste 2 000 de tineri pentru care a- ceastă bătălie a însemnat debutul lor. in viață, in muncă, în meserie, în realizarea lor ca oameni, constructori ai socialismului șl comunismului. Dar, în fiecare an. pădurile de recolte, talazurile lanurilor, ghirlandele de vii și ramurile încărcate cu flori și cu rod ale livezilor vor împodobi mereu și mereu acest monument, spre aducerea a- minte a eroilor acestei bătălii.
George MIHĂESCU

i

Filele eroice
ale obișnuitului

Legătura evocă trăinicia unui incunabul. Pe coperta, viguroase lanțuri de litere muiate in soare : ÎNTREPRINDEREA DE ELECTROCEN- TRALE CRAIOVA - CARTEA DE AUR.Sute de pagini. Unele albe, în așteptare. Altele acoperite cu o grafie parcă desprinsă dintr-un album tipografic. Pe prima filă : un an — 1963 : o explicație — „Fruntași în producție" ; patru nume — Dumitru Chivu : Constantin Tuța ; Costică Barbu ; Gheorghe Dosa.Ei au fost primii.Au fost baza unei progresii : 1964 - șase fruntași ; 1965 — doisprezece ;1966 — patruzeci și doi ;1967 — o sută opt ; ... 1972 — o sută cincisprezece.întorc filele una cîte una. Filele de istorie ale termocentralei. Mai bine- zis : ceea ce s-a cristalizat din această istorie, cave n-a atins deceniul ! Citesc numele celor distinși cu steluțele onoarei și...Cum. adică, fruntași 1 Vine cărbunele de la Ro- vinari. cam 250 de vagoane zilnic. Este ars în cazane prin care circulă apă din Jiu. Apa devine abur la o presiune și temperatură anumite. Dirijat către paletele unei

turbine, aburul o face să se rotească. La rîndu-i, turbina antrenează în mișcare rotorul unei mașini electrice care produce curentul nostru cel de toate zilele. Se cheamă că energia termică este transformată în e- nergie mecanică, iar a- ceasta devine energie electrică. Aburul rămas, „obosit", este introdus în rețeaua de termoficare a Combinatului chimic și a serelor de la Ișalnița...Explicație, evident, mult simplificată Toate aceste operații sînt declanșate și executate automat. Repet : automat. Omul supraveghează și. din cînd în cînd, în funpție de necesități, apasă cîte un buton. Asta în cazul cind butonul nu se „apasă" singur. în ultima perioadă. în termocentrală nu s-au produs avarii din vina personalului. Deci, se pare că toți salariațfi au aceleași merite. Atunci, an de an, cum de au apărut mai mulți fruntași, ce fac în plus acești oameni ?întrebarea o adresez inginerului Vasile Mănes- cu, secretarul comitetului de partid din termocentrală. în loc de răspuns, mă invită să vizitez grupurile. Din mers, ascult cîteva explicații. Au început să furnizeze energie într-una din nopțile

lui octombrie 1967. Pe a- tunci, Craiova era cea mai mare centrală termică din țară. Se mîndreau cu puterea instalată la ei, cu faptul că produceau aproape cît cele 13 hidrocentrale de pe Valea Bistriței, că depășeau Argeșul cu circa o sută de 'MW, că aveau cel mai înalt coș din țară, cel de 200 metri, că furnizau „în exclusivitate" pentru combinatele de la Ișalni- ța și Turnu-Măgurele. pentru Slatina, că...— „Gloria străbună pe străbuni cinstește". Dar azi ?— Planul anului trecut l-am îndeplinit cu 25 de zile mai devreme. Am „pompat" în sistemul e- nergetic național atîta energie electrică cît se producea în toată România anului 1957. Pînă la 20 februarie, termocentrala a produs aproape un miliard kWh și 690 175 G.cal.E clar. Inginerul Mă-! nescu este mulțumit de realizări, dar a... uitat să mai facă comparații. I-ar veni și greu. Alta este „zodia" : Porțile de Fier, Lotru, Rogojelu... Cindva, nu peste mult timp, și cei din cîmpul carbonifer al Rovinarilor, și cei de pe Dunăre vor „uita" să se mai măsoare cu alții. Anii energetici au alte ritmuri de succesiune. A-

nii energetici vor reprezenta în politica comunistă de dezvoltare a României „un pas mereu înainte"....Intrăm în camera de comandă. Șuieratul acela agasant, tăvălugul sonor nivelator de timpane — armonicele superioare ale conductelor-strune — încetează. îl împiedică să ajungă la noi o dublă protecție, transparentă. Pereții : zeci de metri de aparate de măsură, beculețe și fante luminoase de toate culorile. în fața lor : pupitrele de comandă. Aceleași (alte ?) aDarate, aceleași semnalizatoare optice. Telefon. Interfon.Aflu : aparatele pu-, pitrelor sînt supravegheate de alte aparate, care, la rîndu-le, sînt urmărite clipă cu clipă de calculatoarele numerice și de om. Un circuit de urmărire riguros închis, o vînătoare în care fiecare element este pe rînd urmăritor și urmărit.Acuitate vizuală maximă, capacitate de a decide instantaneu, reacții psihomotorii fulger sînt calitățile obișnuite ale fiecărui operator de aici.— Ale fiecăruia ? întreb.— Neapărat, mi se răspunde..Luăm, de exemplu, pe tînărul din fața pupitru-

Dispecerii urmăresc cu atenție încordatălui apropiat. In vîrfu! arătătorului său stau 330 000 kWh și milioane de lei — atîta ar costa oprirea unui turbogenerator din cauza unei manevre greșite. Manevră — adică o apăsare pe un buton.Dau să mă apropii de acest tinăr. Aș vrea să-l întreb ce face, ce gîndeș- te, dacă nu cumva se simte strivit de miile de tone-resnonsabilitate. Fără o vorbă, sînt cond.us în fața unui panou pe care scrie : „Interzis a se discuta cu elevii. Instalațiile secției sînt servite în schimbul I de elevii anului V-B ai liceului industrial energetic Craiova, sub supravegherea personalului de exploatare". Bine, atunci cu cel din „personal", îmi sînt prezentați operatorii Ilie Staicu și Iulian Vătăman.— Cine-i tînărul ?— Unul dintr-o mie și cinci sute, atîția cîți trec anual pe la noi în calitate de elevi-practicanți. La noi, adică prin termocentrală. N-are importan

ță numele. Mă scuzați, avem de lucru.îl întreb pe tovarășul Mănescu ce fel de om este Staicu.— Obișnuit — îmi zice. Are 39 de ani, operator fruntaș. încă nînă acum șase ani vindea zarzavat în piața veche a Craio- vei, acolo unde-i acum noua clădire a Teatrului Național.Notez în grabă.— N-are sens, mi se spune, e ceva cu totul obișnuit. N-aveți file in caiet cîte exemple similare v-aș putea oferi. Sa- lariații noștri sînt așa : ori olteni, „repatriațj", ori locuitori din satele din . jurul Craiovei. foști „negustori".Setea aceasta de „repatriere" a oltenilor este explicabilă : au unde lucra și tin mult să-și ridice locurile natale. O confirmare în plus : inginerul stagiar Arvanitopol Radu. A absolvit în ’72 cu medie mare „energetica" la București. A avut „greutăți" la repartizare. Comisia — ca să rămînă în București, el

pupitrul de comandă al centralei— nu și nu, că merge la Craiova. Au lăsat-o pe-a iui. Acum mai are. puțin și-o să... revină de unde a plecat — în termocentrală a fost ținut o perioadă în fiecare loc de muncă, să vadă și să simtă totul, „pe viu". La „combustibil" l-a cunoscut și pe Dumitru Chivu.— Cine sînt declarați fruntași aici ?.— Cei care merită. Care cunosc și-și practică meseria cu pasiune, care învață și mai învață și pe alții. Exemplele, „ireproșabilii" — cum li se mai spune. Uite, unul chiar trece pe lingă noi.String mina șefului de tură Traian Săvoiu. 36 de ani, comunist. Vreau să capăt un răspuns neobișnuit. ti pun o întrebare „șoc".— Excesul de automatizare n-are nici un dezavantaj ?Răspunsul vine, repede, parcă numai la asta s-ar fi gindit.— Are. Un exemplu : Vine taică-meu la mine și stă un timp. .Aseară,

electrice și de termoficare îmi spune că vrea să plece. Hai șă-1 conduc la gară. Pun mîna pe geamantan, să nu-1 ducă el. După' nu știu cîți metri — gata. Greu 1 Bătrînul, 70 de ani, mă vede și-mi zice : „Dă-1 încoace, v-au prostit automatele..."Oameni obișnuiți,. situații obișnuite. Termocentrala trebuie să funcționeze continuu. Să „pice pe virful de sarcină" exact atunci cînd este necesar. Să furnizeze curent sistemului energetic național. Indiferent unde va fi utilizat ; indiferent dacă energia va fi folosită într-o sală de o- perație sau într-un mare combinat chimic, într-o oțelărie sau chiar de către o... formație de chitare electrice. Opiniile aparțin lăcătușilor Marin Taina și Liviu Stan- ciu. Ambii absolvenți ai școlii de maiștri. Ambii fruntași.Totuși, aici nu se în- tîmplă nimic neobișnuit ? Nu au loc avarii ?— Nu din cauza oame- .nilor. în nici un caz din

de la Ișalnijavina... fruntașilor — îmi spune Florea Pirvulescu, președintele comitetului sindicatului. Se mai sparge cîte o conductă, intr-un cazan. O reparație ar trebui să dureze cam 80 de ore. Sînt cău ta ți atunci și aduși oamenii șefilor de echipe Marin Drăniceanu sau Gheorghe Voineag. Fac ce fae și readuc totul la normal într-un timp foarte scurt, de 3—4 ori mai scurt.„Fac ce fac" — cineva îmi spusese că a urmărit o astfel de operație. Se intră în cuptor fără ca acesta isă se fi răcit complet. Dacă introduci o seîndură în cenușa rămasă o vezi cum arde. Casca din plastic capătă vis- cozitatea foilor crude de plăcintă și... Dar asta numesc ei „obișnuit", lipsit de senzațional. De a- cord. Obișnuit, dar eroic.Altfel, de ce li s-ar imortaliza numele în CARTEA DE AUR?
Mircea BJJNEA
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lui opere, după cum spune și unul dintre cîntecele de bărbăție și 
dor de libertate ale acestor locuri :

CiollimaCOREEA în zbor • O SULIȚĂ ÎMPLÎN- 

TATĂ ÎN TRUPUL „CELEI 

MAI MARI VIEȚUITOARE

REPORTAJ PE GLOB • REPORTAJ PE GLOB • R E PO RT A J P E G LO B

Ne-a fost călăuză pe drumurile noastre în Coreea un poet. Un 
poet anonim — în același timp om al trudei și oștean — a cărui operă 
genială se desfășoară pe o limbă de pămînt întinsă, parcă anume 
spre a se răcori în două mări — la vest și la est — de focul care a 
mistuit-o atîtea secole. 220 700 km p de munte, stîncă aspră, 
podișuri înalte și cîteva fîșii de luncă. Poetul și-a făurit visul 
din durere și i-a âat putere și bărbăție din sevele pămîntului care l-a 
născut; l-a modelat și desăvîrșit răbdător, l-a ținut mereu treaz, hră- 
nindu-l cu sîngele său, în zile și nopți lungi, în ierni rele pe muntele 
Pektusan.

Cînd poetului îi lipsi arma cu care să înfrunte și să izgonească 
cotropitorul străin, visul ținu loc de armă. Cînd în creierul munților 
sau pe drumurile de luptă îi lipsi orezul și meiul, visul său ținu și lo
cul orezului sau meiului. Cînd murea un bărbat, visul îi lua locul în 
tranșee. Cînd pierea o femeie, copilul se hrănea la sînul visului. Cînd 
visul prinse aripi, poetpl porni la lupta cea mare, pe viață și pe 
moarte, să sfarme tot ce stătea în calea împlinirii si desăvîrșirii marii

„Cînd mergi la luptă cu mîna-ncleștată pe armă,
Curajos te năpustește-mpotriva dușmanului !
Să-l zdrobim., chiar de ne-așteaptă moartea !“
Cu prețul jertfelor supreme, lupta fu încununată de izbînzi. Poetul 

oștean și faur arse cu versul lui de foc chingile, alungă dușmanii și 
luă în stăpînire teritoriul creației sale. învăță meșteșugurile pe care nu 
le știa, înălță fabrici și uzine, zidi orașe, semănă pămîntul cu orez 
și-l împodobi cu meri și piersici ; trimise copiii la școală, îngriji de 
bătrîni și de suferinzi și-și cinsti eroii după datina străbună, ca mul
țumire că prin jertfa și pilda lor a putut face toate acestea.

Și astfel s-a născut — așa cum s-au născut în deceniile noastre 
toate țările care stau demne la masa dreptății — Coreea modernă, 
socialistă, marea operă a poetului inspirat, a creatorului desăvîrșit — 
poporul coreean.

TERESTRE" ® LUPTA ÎM

POTRIVA „INFERNULUI 

VERDE" Șl ARMELE DE

FENSIVE ALE JUNGLEI 

© PROCESE ECOLOGI

CE DE O INCREDIBILĂ 

COMPLEXITATE

„SCIENCE ET VIE“ PUNE ÎNTREBAREA:

După trei ani, o lună, cau-
patru zile și o oră

— Zboară ! Opriți-o că zboară !De la prima privire tresari îngrijorat ; te aștepți ca dintr-o clipă în alta uriașa statuie a lui Ciollima, legendarul cal înaripat, „care zboară mai iute ca vîntul și ca gîndul", să țîșnească în înălțimi cu piedestal cu tot, din esplanada ca o pistă de decolare deschisă în centrul Phenianului.Dar nu numai aici se află statuia „zburătorului". Pe coperțile cărților — Ciollima ! Pe obiectele de artizanat, pe pachetele de țigări, pe cutiile de bomboane, pe frontispiciul unor întreprinderi, ' instituții și școli — Ciollima ! Insigne cu Ciollima, 'ilustrate cu Ciollima, cîntece și versuri care-1 invocă pe Ciollima.Ciollima este un simbol, o chemare, o aspirație.„Ca răspuns la chemarea partidului «Să alergăm cu iuțeala lui Ciollima !» — spunea tovarășul Kim Ir Sen — eroica noastră clasă muncitoare și toți oamenii muncii au dus o luptă energică pentru a traduce în viață linia partidului de industrializare, înfrîngînd pasivitatea și conservatorismul, depășind toate obstacolele și greutățile care frînau mișcarea de propășire".Coreea se grăbește. Aleargă „în ritm de Ciollima" să ajungă din urmă timpul care i s-a furat ; nu ani, nu decenii, ci secole. După timpul istoric furat;Chiar dacă „ritmul de Ciollima" este o metaforă, ritmul real de dezvoltare economică este unul dintre cele mai înălte - din lume...Ce poatfeîtî‘i fe'ehsiățîdnăiîritr-o expoziție economică ? De pildă, un produs nou, un unicat de mare tehnicitate, o invenție care anunță o revoluție 'tehnică într-un anumit domeniu. Sau, în aceeași idee, dar concretizată altfel, cantitatea produselor, diversitatea lor, ritmul cuprins în diagrame ale unor spectacole industriale neobișnuite, care te ajută să descoperi realități greu de nuit.Am pătruns pe porțile largi expoziției economiei naționale Phenian cu interesul firesc al zețarului, cu sentimentul pe care îl încerci prieten bucuri teptam țional. . , nit acele unicate, acele invenții care să-ți taie respirația și să te trimită cu gîndul la imaginile literaturii de anticipație. Am întîlnit însă ceva mai presus de asemenea performanțe. Pentru că fapt senzațional este însăși existența acestei expoziții. Mai exact, uluitoare este data la care ea a fost inaugurată : 14 august 1956, orele 11 dimineața. Adică la trei ani, o lună, patru zile și o oră de la semnarea, la Panmunjon, a acordului de încetare a războiului. La trei ani, o lună, patru zile și o oră din clipa în care marile probleme ale națiunii erau stingerea incendiilor, crearea căilor de acces printre dă- rîmături, împărțirea boabelor de orez ca să ajungă fiecăruia atît cît să se țină pe picioare, refacerea barăcilor pentru a putea fiecare să ațipească cîteva ceasuri pe noapte, refacerea uzinelor, a căilor ferate distruse în întregime, a șoselelor al căror fir abia putea fi ghicit printre văgăunile rimate de bombe. 3 ani, o lună, 4 zile și o oră. din clipa în care se puneau, dramatic, întrebări vitale pentru viitorul națiunii : Cu ce începem ? Cum ?Senzațional este, deci, „ritmul de Ciollima" în înțeles nemetaforic, real, concret. Traduș în cifre, el a- rată, de pildă, că în 1970 se produceau, în numai 12 zile, tot atîtea produse industriale cît în întregul an 1944. Ce înseamnă aceasta ? înseamnă, printre altele, că, în numai 7 ani, industria constructoare de mașini a furnizat utilaje pentru 100 de uzine moderne !Dar cifrele, oricît de expresive, rămîn cifre. De aceea enumăr, la întîmplare, citeva dintre produsele văzute în expoziție : locomotive e- lectrice și Diesel de 1 000 CP, 160 de sorturi de minereuri prețioase, ~ în- trecîndu-se în culoare și lumină cu cele 14 soiuri de mere și pere parfumate, unele greu de cuprins în a- mîndouă mîinile, trimise de pe cele 300 000 hectare de livezi să stea în expoziție alături de strunguri automate și cu comandă-program de 3 200 turații pe minut, de cele patru tipuri de 75 CP), le de 25

O politică vizînd departe în dar gospodărește, ambițioasă

bă-ale din ga-cînd mergi în vizită la un mutat în casă nouă și te de bucuria lui. Nu mă aș- la nimic neobișnuit, senza- Și, intr-adevăr, n-am întil-

tractoare (de la 16 la alături de camioane-— tone și de cele 3 000 de tipuri de scule de mare finețe, exportate în 20 de țări. Acestea și multe altele — mărturii ale harurilor de creație și disponibilităților de efort ale poporului, valorificate printr-o politică înțeleaptă.
Omoni,

Toate orașele și satele Coreei au existat și au pierit in același mod dramatic, ca să reînvie apoi din aceeași sămînță perenă : încrederea în destinul națiunii coreene.Orașul Hamhîn este un simbol al

timp _ . . , . darrealistă, clădită nu doar pe dorințe ci pe un calcul precis al posibilităților măsurate și cîntărite inginerește, farmaceutic, a permis Coreei să-și creeze o economie socialistă puternică, armonioasă. Ea se află acum într-un moment de „coacere" și se prefigurează o expansiune ce va fi socotită puțin obișnuită peste cel mult două decenii, de vreme ce producția industrială a țării a sporit a- nual într-un ritm de 19,1 l.a sută pe întreaga durată a industrializării (1957—1970). Ritmuri 1 Cota-parte a

nitatea și credința în victoria zei drepte a luptei.Să facem, deci, cunoștință cu șui Hamhîn :Așezarea :Populația : 500 000Poarte puțini bătrîni, copii.Vîrsta : arheologică ani ; documentară — după vechimea clădirilor ani. Nici o casă, nici un centimetru pătrat de asfalt, nici o cărămidă, nici un stâlp, nici un gard din acest oraș nu are mai mult de 20 de ani. Cele mai multe — 10-15 ani !Un oraș așezat într-un pîrjolit în " ,războiului, în august 1945. cut apoi in cinci ani și iar ras pe fața pământului în cîteva

ora-nord-estul țării.de locuitori, foarte mulți— 1500 de900 de' ani ;20 de
mileniu, cîteva zile, la sfirșitul Refă- de zile. Renăscut revelator în ultimii 20 de ani.Un coleg de breaslă, Be-Yong Ku, redactorul-șef al ziarului regional, ne vorbește despre acele momente tragice.

CIOLLIMA

— Exact în ziua cînd am terminat cu demolarea ' ultimelor barăci — era la 1 iulie 1950, pe seară — au fost făcute țăndări primele blocuri. Erau nou-nouțe ; unul dintre ele era încă nelocuit. Se mai tencuia pe dinăuntru... Pe acolo — și ne arată o alee — era o străduță desfundată, mocirloasă, ca vai de lume, unde se împotmolise un camion încărcat cu lemnăria de la barăcile dărîmate. Acolo ă căzut prima bombă. Peste orașul refăcut cu atîta trudă... ■.A fost prima dintre cele 52 029 de bombe aruncate, numai în acest oraș, în cursul a 2 295 de bombardamente. 52 de bombe la 1 km p. Ce mai putea rămîne în urma lor ? Nici cărămizile n-au rămas întregi : erau pisate. Au murit 10 000 de oameni. Zeci de mii au rămas cu infirmități grave pe viață, toți cu memoria gravată pentru totdeauna 1 de imagini apocaliptice... Bombardamentele aveau loc noaptea. Era o tactică diabolică : locuitorii orașului nu trebuiau lăsați să doarmă. Trebuiau sleiți fizic și moral. O dată cu lăsarea serii, de sus, din cerul Coreei, înalt, albastru și curat, ploua, cu moarte. Jos, oamenii, cu o tehnică atunci rudimentară, făcuseră lucrul cel mai simplu, dar și cel mai uman : dărîmaseră barăci și înălțaseră case, construiseră spitale și alinaseră suferințe niciodată pînă atunci alinate, adunaseră copiii și-i puseseră să buchisească alfabetul. Peste toate acestea, de sus, tehnica cea mai modernă cernea moartea — și spunînd „cea mai modernă" nu facem o figură de stil. Trei bombardamente bacteriologice' — cu roiuri de muște otrăvite — au decimat mii de suflete. în primul rînd, copii ! Vă puteți imagina moartea sub formă de muscă lipită de năsucul unui copil ?...Calc cu sfială pe străzile acestui _oraș și inima nu-și poșjțe ascun- țde, .dale pe locu&ssfinte; pe■’morminte de'eroi, de martiri. Fixez un punct din asfaltul străzii și mă întreb : oare aici cine o fi murit ? Ce chip avea ? Ce vîrstă ? Ce-și dorea de la viață ? încotro mergea în clipa aceea ?în acele nopți de apocalips, ni se spune, mamele Coreei au plîns pentru toate generațiile de mame trecute și viitoare. Și niciodată n-a fost evocat numele mamei cu atîta gism :Omoni, omoni...— De unde vine zvonul ăsta sora mea mai mare ?— Plînge pămîntul, fratele mai mic.— De ce plînge pămîntul, mea mai mare ?— Pentru că plînge mania, fratele meu mai mic.Dialogul acesta, dintr-un film închinat eroismului mamei coreene, sintetizează o tulburătoare epocă de suferință umană.Cînd plînge omoni, plînge pămîntul. Și pămîntul Coreei a plîns îndelung și amarnic. Pentru că plîn- gea omoni. Un plîns încrîncenat, fără disperare, ca un refren eroic, ca un moment de odihnă înaintea _ marșului, ca o mustrare pentru slăbiciune, ca un ultim sărut dat bărbaților dispăruți, ca o chemare, ca o încurajare în luptă.

tra-trist,meusora

TRANSAMAZONICA 
poate schimba 
climatul Terrei?Transamazonica... O gigantică lucrare de construcție a unei magistrale care va străbate junglele Amazoniei pe distanțe de mii de kilometri, care suscită un viu interes în întreaga lume. Deosebita ei importanță constă în faptul că se înscrie intr-un amplu program de dezvoltare economico-socială, la scara întregii țări, inițiat de guvernul brazilian, magistrala amazoniană avînd menirea să asigure valorificarea cit mai deplină a resurselor naturale atît de bogate ale Braziliei, aducerea în circuitul economic a unor vaste zone încă neexplorate și reducerea disparităților nivelului de trai din diferite regiuni.Totodată, prezintă interes și părerile unor specialiști cu privire Ia anumite consecințe de ordin ecologic pe care le-ar putea avea această lucrare. Publicăm, în cele ce urmează, opiniile exprimate într-un reportaj apărut în revista „SCIENCE ET VIE", sub semnătura lui Jacques Angout, reportaj din care redăm largi extrase.„Transamazonica înseamnă viață" — se spune în Brazilia. Pornind din portul Recife, traversînd patru fluvii mai late decît Mississippi, precum și zona cea mai sălbatică a Americii de Sud, .pentru a ajunge pînă la frontiera peruană, autostrada va trebui să transforme totul în calea sa, să distrugă pentru a,se construi mai mult, să creeze bogății, să permită popularea zonelor respective și să genereze afluxuri de energie

tă, se constată, în prezent, că ea a- bandonează lupta și începe să se res- trîngă. Pădurea tropicală nu se mai reface.Timp de milioane de ani, pădurile tropicale umede ale lumii au elaborat propriul lor. sistem de regenerare, traversind procesul de păduri secundare. Acest sistem intervenea de îndată ce echilibrul era a- menințat fie prin apariția luminișurilor făcute de oameni, fie din pri-

industriei în valoarea globală a producției industriale și agricole a crescut, numai în perioada 1956—1969, de la 34 Ia sută la 74 la sută, iar cota- parte a industriei în venitul național creat în domeniul industriei și agriculturii, în aceeași perioadă, a crescut de la 25 la sută la 65 la sută... Proporții ? în 1970 economia coreeană producea, pe locuitor, 1184 _kWh energie electrică, 1 975 kg cărbune, 158 kg de oțel, .108 kg îngrășăminte chimice și 287 kg ciment...Dar toate acestea nu pot fi apreciate decît privindu-le in contextul istoric de asta, rile de absolute economie, de trai, cu bîndiți de după război comite, desigur, o datorită războiului căruia a trebuit să-i facă față între 1950—1953, Coreea și-a început perioada de refacere cu opt ani mai tîrziu decît celelalte țări ieșite din război. Nivelul noilor distrugeri a adus industria într-o situație mai proastă decît cea existentă în 1945. Și, să nu se uite, Coreea fusese pînă atunci o țară colonială, semifeudală, cu un nivel de dezvoltare economică dintre cele mai scăzute... O concluzie la toate acestea ?Coreea nu este încă bine cunoscută, și cei care au ignorat-o sau o ignoră încă vor face ochii mari a- tunci cînd o vor descoperi, rcproșîn- du-și pe bună dreptate că s-au lipsit de un excelent partener de dialog și de schimburi pe toate planurile.

specific. Dacă nu ține cont cel care compară dezvoltare și obținute de în creșterea aceiași parametri do- țări care au cunoscut o dezvoltare noi'mală eroare. Practic, de agresiune

omom...

Luna răsărea în fierul

ritmu- progresele Coreea în nivelului

acestei încrederi. Al dîrzeniel unei națiuni martirizate, care in decursul unui secol și jumătate a pierdut, rînd pe rînd, aproape totul : pămîntul, bogățiile, libertatea și independența. Nu însă și esențialul : dem-

— Și am luat totul de la capăt — continuă interlocutorul.Au mîncat atîta orez cît li s-a pus în castron. Nu pe săturate. Au dormit așa cum s-a putut ; din nou în barăci sau pur și simplu sub schela șantierului, în hala, fabricii. „Dormeam ce dormeam și cînd ni se părea că ne-am odihnit porneam la lucru — își amintește Kim Miong Sung de la fabrica de mașini-unelte. Se muncea cu o asemenea înverșunare încît a fost necesară o hotărîre a comitetului orășenesc de partid care interzicea orice exces, tempera un entuziasm sincer, dar care nu reprezenta soluția optimă _ pentru opera de reconstrucție și necesară multă 1 multă pricepere.Pentru aceasta, tive : formarea de specialiști și crearea și dezvoltarea acelei industrii kare are asigurată baza de materii prime și amplasarea ei acolo unde există aceste rezerve. Orașul Hamhîn și întreaga regiune Ham Hîng se prezintă din acest punct de vedere ca un catalogprospect.Este, în primul rînd, un

După cum afirmă unii botaniști, speciile pădurii secundare sînt .fundamental deosebite de cele ale pădurii primitive. Nu se știe încă, în momentul de față, în ce mod reapar speciile pădurii primitive, dar se pare că ne aflăm în fața unui sistem extrem de complex. în linii mari se pocite astfel reconstitui procesul : cînd intervine o catastrofă, speciile pădurii secundare încep să prolifereze și unii puieți ai pădurii primare încep să-și facă apariția. După mai mulți ani, speciile pădurii primare încep să se alinieze la speciile pădurii secundare și se realizează astfel regenerarea pădurii.Dar, în prezent, pe solul defrișat se tinde în tot mai mare măsură Ia folosirea de mijloace tehnologice perfecționate și de produse chimice. In asemenea condiții, regenerarea pădurii devine din ce în ce mai puțin posibilă.Pădurea amazoniană nu este singura pădure tropicală umedă amenințată cu dispariția. Trei biologi mexicani, A. Gomez-Pompă, C. Vasquez-Yanes și S. Guevara, au lansat în luna septembrie semnal de alarmă : tropicale umede sînt nere pe cale de dispariție. Ele vor dispărea cu mult înainte de a se putea cunoaște bogățiile lor. Se apreciază însă că depozitul genetic pe care-1 constituie pădurea tropicală umedă este poate mai bogat și mai important pentru viitorul nostru , decît rezervele miniere. Din păcate, n-a fost întreprinsă nici o acțiune în vederea conservării acestor păduri. Consecințele dispariției acestui ecosistem n-au fost calculate încă.în ce privește consecințele distrugerii pădurii amazoniene, ele nu se vor limita la Brazilia. Pădurile contribuie la menținerea unei anumite temperaturi a planetei. Ele absorb căldura, pun stavilă vînturilor, rețin apele în timpul perioadelor ploioase pentru a 16 lăsa să se scurgă în timpul perioadelor secetoase. Dispariția forestiere de proporțiile celei Amazonia poate să atragă după sine modificări 1... __1__ __  __ _ _____ _Pădurea asimilează oxidul de carbon și emană oxigen, ea purifică fără încetare atmosfera. Or, pădurea amazoniană este necesară deoarece este unul din agenții cei mai importanți ai acestui proces, într-un moment în care atmosfera se încarcă din ce în ce mai de carbon. Dispariția zoniei constituie deci interes mondial.

un pădurile în ge-

perioadelor secetoase, progresivă a unei mase dinimportante _ ale climei.
și avuții. Această lucrare este considerată un simbol al patriei brazi- liene, o capodoperă a secolului XX. Regăsim în aceste afirmații — la o distanță de treizeci de ani — lirismul dinamic al lui Stefan Zweig, din cartea sa „Brazilia, pămîntul viitorului".O parte a șoselei principale — cțe aproximativ 3 000 de kilometri — întretaie pădurea Amazoniei ; ea se completează prin două axe verticale: Brasilia — Belem și Cuiaba — Santa- rem, însumînd 5 000 de' kilometri. A- ceastă autostradă, care se poate asemui cu o suliță împlîntată în trupul „celei mai mari viețuitoare terestre", va trebui să permită dezvoltarea unei regiuni care ocupă 59 la sută din teritoriul brazilian, dar care cuprinde doar 8 la sută din populația sa.De ambele părți ale vastului cordon pe care îl constituie autostrada trebuie defrișată o bandă de pămînt lată de 10 kilometri. Potrivit părerii inginerilor, această bandă va trebui să protejeze șoseaua împotriva rein- vadării de către junglă a spațiului pierdut. Aceste pămînturi vor fi ocupate de coloni, respectiv de țăranii cei mai săraci din Brazilia.Mai departe, r'elevînd imensele bogății ale subsolului amazonian — imense zăcăminte de minereu de fier, bauxită, mangan, cositor etc. — autorul reportajului^crie :Distrugerea pădurii amazoniene abia începe. Dar nu este vorba de o pădure obișnuită. Așa cum afirmă specialiștii, pădurile tropicale sînt sisteme ecologice unice și nu pot ti asimilate cu pădurile din zona temperată. Jungla Amazoniei reprezintă un ecosistem complet, ce nu poate fi divizat. Acest sistem se caracterizează prin maturitatea sa și capacitatea de a se perpetua și proteja, în general, se poate spune că pădurea amazoniană reprezintă un ultim stadiu în succesiunea vegetală. Ea este rezultatul unei lungi evoluții a speciilor și organismelor. Fie- , care specie a trebuit să se adapteze în raport cu altele. Există astfel o interdependență între compo- nenții întregului sistem.Există un echilibru aproape perfect între dezvoltarea ecosistemului și procesele de descompunere din sînul său. Și tocmai acest echilibru, incredibil de complex și sensibil, este amenințat prin străpungerea autostrăzii. Pentru moment, nu se știe cît de amplu este procesul de distrugere. Dar biologii sînt unanimi in a considera că distrugerea pădurii a atins un nivel mult superior capacității sale de regenerare pe cale naturală. Deci, contrar părerii răspîndite potrivit căreia pădurea deasă și umedă de tip amazonian ar avea o creștere exuberan-

cina unor catastrofe naturale. Lucrurile s-au petrecut astfel pînă in zilele noastre.Au fost făcute câteva studii privind botanica pădurii secundare. Se pare că rezervorul genetic pregătit să reziste după distrugerea pădurii primitive este de un tip special. mult cu oxid pădurii Ama- o problemă de
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cazmaleifinite importante, nemaisocotind produsele industriei locale.— Cum ați refăcut fabrica ?— N-am refăcut-o. Am făcut alta. Dialogul'se poate repeta în aproape toate cele 375 de fabrici și uzine mari, care dau 20 la sută din producția globală industrială a țării. Aici, în numai șapte zile se realizează toată producția anuală dinaintea războiului de eliberare. Pentru aceasta, în 20' de ani au fost create 375 de mari uzine, cu locuri de muncă pentru 300 000 din jumătatea de milion de locuitori ai orașului. Toți bărbații și aproape toate femeile lucrează.— Cum ați refăcut casele, școlile ?— Nu le-am refăcut ! Am făcut altele.A fost o vreme cînd programul muncă nu se măsura după ceas, după capacitatea fiecăruia de a lăsa pleoapele să-i acopere ochii. „La noi, la Sambouri, luna 
A răsărit în fierul cazmalei, 
Și-așa am știut-o că răsărise, 
Căci uitasem de noapte muncind..." (Din poezia coreeană „Luna pe cîm- pie", în traducerea lui Eusebiu Ca- milar).Apărea un bloc, dispărea o baracă De la 2 000 de apartamente la înce-

DOCUMENTE FILMATE 
DESPRE LEV TOLSTOI

i dezvoltare. Era muncă, dar și maidouă mari obiec- cadrelor naționale de ci nu

Colaboratori. ai arhivei sovietice de filme „Gosfilmofond" au descoperit, recent, noi documente filmate despre Lev Tolstoi. Secvențele îl înfățișează pe marele scriitor rus, în anul 1909, la Iasnaia Poliana în cercul familiei sale și în timpul unor plimbări, precum și în- tr-una din gările Moscovei. Noile secvențe, împreună cu acelea din anul 1910, cunoscute mai de mult, au fost asamblate într-un film documentar cu durata de o jumătate de oră și prezentate într-un cinematograf din Moscova.La timpul său, Tolstoi a manifestat interes pentru tînăra artă cinematografică. în 1909— 1910 el și-a exprimat, în repe- ' tate rînduri, dorința de a scrie un scenariu de film, dorință pe care n-a mai izbutit să și-o realizeze.

barajelor și bazinelor ție a surplusului de cialiștii apreciază că, ’ datorită acestui sistem, se vor putea evita inundații catastrofale de genul celei din 1966, care a produs cunoscutele distrugeri unui mare număr de opere de artă din Florența.
DE VÎNZARE : APĂ 

POTABILĂ

de reten- apă. Spe-

O jumătate de galon (unitate de măsură americană egală cu ceva mai puțin de doi litri) de apă potabilă purificată — 10 cenți 1 La Los Angeles — orașul cu cea mai intensă poluare a mediului înconjurător de pe teritoriul S.U.A. — se pot întîlni automate care oferă apă potabilă.
VESTIGII ALE ULTIMEI

CONFLAGRAȚII 
MONDIALEEste, în primul rînd, un oraș al chimiei. în retortele lui se plămădesc pe bază de carbid și praf de cărbune 50 de feluri de produse chimice, între care și vestitul „Vinalon" coreean. Din firele de Vinalon se țes peste 90 la sută din cei patru milioane metri pătrați de mătăsuri artificiale cu care se împodobesc co- reencele.(— Materialul acesta este din mătase naturală sau din Vinalon ?— O, desigur, din Vinalon, îmi răspunde vinzătoarea îngrijorată să nu fac greșeala de a prefera mătasea naturală Vinalonului.)Orașul produce îngrășăminte chimice, mașini-unelte grele, medicamente, vopsele și coloranți, vase și unelte de pescuit, .instalații frigorifice etc. în total, 3 000 de produse

De la 2 000 de apartamente la put, s-a ajuns la 7 000 anual, ritm statornic al ultimilor trei ani.— în cît timp ați ridicat combinat chimic ?— Din martie 1960 pînă în mai 1961. Deci, în 420 de zile și nopți. Coșul pe care îl vedeți, înalt de 70 de metri, a fost ridicat în 15 zile, într-o noapte au fost așezate 100 000 de cărămizi.Oamenii se grăbeau ! Alergau după timpul furat. Furat de cotropitori, de războaiele pîrjolitoare, de neștiința la care-i condamnase o istorie pînă atunci neprielnică. Zburau cu iuțeala lui Ciollima.
(Alte secvențe, intr-un viitor re

portaj).
Anghel PARASCHIV

J

PENTRU PREVENIREA
INUNDAȚIILORacest La universitatea din Pisa (Italia) a fost instalat un ordinator care va ajuta la prevenirea inundațiilor în întreaga Italie. Stații amplasate lungul rîurilor Arno, Pad, și Adige înregistrează cu laritate nivelul și viteza rilor pe respectivele cursuri de apă. Ele indică, de asemenea, cantitatea precipitațiilor. Toate datele sînt transmise ordinatorului care execută instantaneu calculele ce se impun și poate comanda reglarea nivelului apelor, prin acționarea sistemelor de deschidere și închidere a

de-a Tibru regu- valu-

Știați că operațiunile de înlăturare a minelor germane și britanice din apele de coastă franceze (al căror număr a fost apreciat la 400 000) continuă și în ziua de azi, la 28 de ani de la sfirșitul celui de-al doilea război mondial ? Marea majoritate ău fost distruse în primul deceniu de după 1945 ; totuși, mai sînt identificate, în medie, 60 de mine anual. Acelea care nu au fost încă reperate constituie un permanent pericol pentru navigație. Deminarea se face fie cu ajutorul dragoarelor clasice (cu dragă de tip mecanic, magnetic sau acustic), fie cu cel al unor vase prevăzute cu instalații speciale în cazul | minelor care au dispozitive anti- dragare.
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55-A ANIVERSARE 4 ARMATEI SOVIETICE

Recepție la ambasada U.R.S.S.Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a Forțelor Armate ale U.R.S.S., atașatul militar, aero și naval al Uniunii Sovietice la București, colonel A.F. Musatov, a oferit, vineri seara, o recepție.Au participat Gheorghe Radulescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Ion Ioniță, membru ' supleant al Comitetului Execu-. tiy;al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale, Ion Dincă, secretar
Depunerea unorCu prilejui celei de-a 55-a aniversări a Forțelor Armate ale U.R.S.S., la Monumentul eroilor sovietici din Capitală au fost depuse, vineri dimineața, coroane de flori din partea Ministerului Apărării Naționale și a Consiliului popular al municipiului București. „De asemenea, a fost depusă o coroană de flori din partea Ambasadei Uniunii Sovietice la București.La solemnitate au participat reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Externe și Consiliului popular al municipiului București.

Vineri dimineața a avut loc la Consiliul de Miniștri ședința de constituire a Consiliului directorilor din institutele de proiectare, de pe lingă Inspectoratul General de Stat pentru Directivare și Control în Proiectarea și executarea Construcțiilor.La ședință au participat tovarășii Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Janos Fazekas, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Miron Con- stantinescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, președintele Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, cadre de conducere din unele instituții centrale cu atribuții in realizarea programului de investiții.înființarea acestui organism se înscrie în contextul de măsuri luate de conducerea de partid și de stat în vederea asigurării unei îndrumări generale și competente în toate e- tapele de pregătire și înfăptuire a lucrărilor de investiții, ridicării e- ficienței în acest important sector al economiei naționale. Reunind di-
întoarcerea de la Moscova 

a delegației P.C.R.... . Vineri seara s-a înapoiat în Capitala, venind de la Moscova, delegația Partidului Comunist Român care- a participat la întîlnirea reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din țări europene privind problemele activității în rîndurile tineretului.Din delegație au făcut parte tovarășii Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., Ion Cîrcei, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., și Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului.
Plecarea reprezentantului partidului nostru 

la congresul P. C. din San MarinoTovarășul Adalbert Crișan, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prim-secretar al Comitetului județean Bistrița- Năsăud al P.C.R., a plecat, vineri dimineața, la San Marino,, pentru a reprezenta partidul nostru la cel de-al

al C.C. al P.C.R., Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Nicolâe Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai conducerii unor ministere și . instituții centrale, reprezentanți ai A.R.L.U.S., ai altor organizații obștești, generali și ofițeri superiori, oameni de cultură și artă, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați la' București, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)
coroane de floriAu fost prezenți V. I. Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. la București, colonel A. F. Musatov, atașatul militar, aero și naval al Uniunii Sovietice, membri ai ambasadei.Au participat atașați militari și membri ai corpului diplomatic.Coroane de flori și jerbe au . mai fost depuse la cimitirele militarilor sovietici. de la Jilava și Herăstrău, precum și la monumente și cimitire din țară ale ostașilor sovietici, din partea consiliilor populare și a unităților militare din garnizoanele respective. (Agerpres)

de proiectarerectori a 40 de institute șl organizații de proiectare din toate ramurile industriale și din .diverse județe ale țării, cadre cu o bogată experiență în acest domeniu, Consiliul reprezintă un, larg for de dezbatere a celor mai importante probleme din proiectarea și directiva- rea construcțiilor.Consiliul va analiza periodic probleme referitoare la modul în care se aplică și în proiectare reglementările privitoare la directiva- rea în domeniul construcțiilor, eficiența acestor reglementări, va stabili măsurile ce se impun pentru introducerea operativă în documentațiile tehnice a celor mai actuale soluții, din țară și de peste hotare, și va organiza promovarea și generalizarea celor mai bune rezultate obținute în ' proiectare și execuția lucrărilor.Președinte al Consiliului directorilor din institutele de proiectare este prof. ing. Emanoil Florescu, inspectorul general de stat al Inspectoratului General de Stat pentru Directivare și Control în Proiectarea și Executarea Construcțiilor.

, La sosire, pe aeroportul Otopeni, membrii delegației au fost întâmpinați-.de>. tovarășii -Cornel -Burticăj ■ ■membru supleant al Comitetului E-. xecutiv, secretar al C.C. al( P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., și Iosif Szasz, membru supleant al C.C. al P.C.R., șefi de secție la C.C. al P.C.R., Gheorghe Stoica, secretar al C.C. al U.T.C.A fost de față V. S. Tikunov, ministru consilier al Ambasadei Uniunii Sovietice la București. (Agerpres)

VIII-lea congres al Partidului Comunist din San Marino.Pe aeroportul Otopeni, Adalbert Crișan a fost salutat de Nicolae Quină, membru al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.- (Agerpres)

Au început conferințele 
județene ale secretarilor 

comitetelor de partid 
și președinților consiliilor 

populare comunaleZilele acestea, în întreaga țară se desfășoară conferințele județene ale secretarilor comitetelor de partid și președinților consiliilor populare. In cadrul acestora se analizează modul cum se aplică în viață hotărîrile Congresului al X-lea și Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român, prevederile rezoluției Conferinței pe țară a secretarilor comitetelor de partid și președinților consiliilor populare comunale, sarcinile reieșite din cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu, precum și legile statului privind conducerea activității politice, economice, sociale la nivelul comunelor.
★ >Vineri a avut loc conferința secretarilor comitetelor de partid și președinților consiliilor populare comunale din județul Sibiu. Materialele prezentate in conferință,, cit și dezbaterile ce au avut loc au a- halizat activitatea desfășurată și au dezbătut măsurile impuse de realizarea exemplară a obiectivelor anului 1973.în încheierea lucrărilor a luat cuvîntul tovarășul Richard Winter, prim-secretar al Comitetului județean Sibiu al P.C.R., președintele consiliului popular județean. Conferința a adresat o chemare la întrecere către toți locuitorii comunelor și satelor județului Sibiu, pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor economico-sociale, pentru participarea mai intensă la acțiunile de masă în vederea realizării unor importante lucrări menite să ridice gradul de civilizație și edilitar- gospodăresc al comunelor.în încheierea lucrărilor conferinței, participanții au adresat o telegramă Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune, printre altele : „în fața sarci- . nilor, izvorîte dintr-o realistă și responsabilă analiză a posibilităților de care dispunem, asigurăm Comitetul Central, pe dumneavoastră personal, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți comuniștii, toți oamenii muncii — români, germani și maghiari — din satele și comunele județului Sibiu sînt hotărîți să facă din îndeplinirea’exemplară a sarcinilor și . angajamentelor acestui an măsura dragostei lor de patrie și partid, a avîntului creator și a capacității lor de autodepășire. Este dorința și hotărîrea noastră unanimă de a ne vedea satele, întreaga țară pe noi culmi de cultură și civilizație".(Agerpres)

vremea
: j ■ ■ JS’
Ieri In. țari : Vremea, s-âî menținut 

în' general închisă în cea -mai marc 
parte a țării, exceptînd Oltenia și ves
tul Munteniei, unde cerul a. fost varla- 

' bil. S-ău semnalat ’ precipitații slabe 
locale sub formă de burniță șl ploaie 

. în Dobrogea, sub formă de ploaie, la- 
povlță și ninsoare în . Moldova, Banat 
și Maramureș și îndeosebi sub formă 
de ninsoare in Transilvania. în zona de 
munte a nins. Vîntul a suflat slab pînă 

■la potrivit, cu unele intensificări în 
zona de munte. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între minus 1 grad la 
Joseni șt Tebea șl 10 grade în . mai multe 
localități din Oltenia și sud-vestul Mun
teniei. In București : Cerul a fost va
riabil, mal mult noros. Dimineața s-a 
produs ceață. Vîntul a suflat în gene
ral slab. Temperatura maximă a fost 
de 10 grade. -

Timpul probabil pentru zilele de 25, 
26 și 27 februarie. In țară : Vreme în 
general umedă, ’cu cerul mal mult a- 
coperit. Vor cădea precipitații locale, 
mal ’ales sub formă de lapoviță și 
ploaie. Vînt potrivit. Temperatura va 
înregistra o ușoară scădere la început, 
apoi va crește. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 4 și plus 
5 grade, iar maximele între minus 1 și 
plus 9 grade. Ceață locală. In Bucu
rești : Vreme în general umedă. Cerul 
va fi mai mult noros. Vor cădea pre
cipitații slabe. Vînt potrivit.

Excelenței Sale
Domnului ANWAR EL SADAT,

Președintele Republicii Arabe EgiptAm luat cunoștință cu deosebită mîhnire de pierderile de vieți omenești provocate de atacul aviației israeliene asupra unui avion de pasageri libian petrecut în Sinai. Adresez sincere condoleanțe Excelenței Voastre și întreaga noastră compasiune familiilor victimelor egiptene.Deplîngem și‘dezaprobăm* asemenea'acte care hu pot fi în nici un fel justificate și care sînt de natură să creeze elemente de tensiune în Orientul Apropiat.
NICOLAE CEAUȘESCU

XPreședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Româniaîn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, al guvernului Republicii Populare Chineze, al poporului chinez și al populației din zonele afectate, vă transmitem dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Consiliului de Miniștri și poporului român mulțumiri din inimă pentru telegrama de compasiune în legătură cu catastrofa seismică care a avut loc în regiunea autonomă tibetană Kantse, provincia Sîciuan, din țara noastră.

MAO TZEDUN DUN Bl-U
Președintele Comitetului Central Președintele ad-interlm

al Partidului Comunist Chinez al Republicii Populare ChinezaExcelenței Sale
Domnului MOAMMER EE GEDAFI

Președintele Republicii Arabe LibiaProfund mîhnit de pierderile de vieți omenești provocate de dobo- rîrea avionului de pasageri libian de către forțele armate israeliene, adresez Excelenței Voastre sincere condoleanțe și vă rog să transmiteți familiilor victimelor libiene întreaga noastră compasiune.Deplîngem și dezaprobăm asemenea acte care nu pot fi în nici un fel justificate și care creează elemente de tensiune în Orientul Apropiat.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Sesiune de comunicări cu prilejul 
împlinirii a 25 de ani de la realizarea 
unității organizatorice, politice și ideologice 

a clasei muncitoare din RomâniaCu prilejul Împlinirii a 25 de ani de Ia realizarea unității organizatorice, politice și Ideologice a clasei muncitoare din România, pe baza principiilor marxist-leniniste, a avut loc o sesiune de comunicări, organizată de Academia de științe sociale și politice, Academia „Ștefan Gheorghiu" și Institutul de studii istorice și social-politice.La lucrări au luat parțe tovarășii Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, Aurel Duca, Constantin Pîrvulescu, Mihnea Gheorghiu, președintele A- cademiei de științe sociale și politice, cadre didactice, cercetători, oameni ai muncii din Capitală.Lucrările sesiunii au fost deschise de tovarășul Ion Popescu Puțuri, directorul Institutului de studii istorice și social-politice.Auditoriul a urmărit cu deosebit interes comunicările : „Lupta P.C.R, pentru realizarea unității de acțiune. a clasei muncitoare în perioada 1921—1940“ de N. Petreanu, profe-
SOSIREA ÎN CAPITALĂ A CONSILIERULUI SPECIAL 

IR PROBLEME ECONOMICE AL PREȘEDINTELUI S.U.A;
TRUONG CHINH

Președintele 
Comitetului Permanent 

........ ar Adunării Naționale 
a' Republicii Democrate VietnamVineri seara a sosit în Capitală Charles Colson, consilier special în probleme economice al președintelui Statelor Unite ale Americii, Richard Nixon, și Steven Lazarus, adjunct al asistentului secretarului de stat pentru comerț al S.U.A.Oaspeții americani au fost salutați la sosire, pe aeroportul Otopeni, de Nicolae Ghenea, secretar general la

PRIETENII FOLCLORULUIRecent, la Cîmpulung Moldovenesc, s-a constituit filiala Asociației folcloriștilor și etnografilor suceveni, care poartă numele cunoscutului folclorist al acestor plaiuri Simeon Florea Marian. Scopul creării acestei filiale îl constituie valorificarea bogatelor tradiții ale artei populare de pe Valea Moldovei și din Țara Dor- nelor.Intre membrii fondatori se numă- 

sor la Academia „Ștefan Gheorghiu" ; „Făurirea Frontului Unic Muncitoresc (1940 — aprilie 1944)“ de Traian Udrea, cercetător științific principal la Institutul de istorie „N. Iorga" ; „Procesul de realizare a unității organizatorice și politice a clasei muncitoare din România după 23 August 1944“ de Gheorghe Țuțui, cercetător științific principal la Institutul de studii istorice și so- cial-politjce ; „Congresul de unificare din februarie 1948" de Paras- chiva Nichita, șef de sector la Institutul de studii istorice și social- politice ; „Importanța realizării partidului unic marxist-leninist al clasei muncitoare din România pentru îmbogățirea teoriei și practicii revoluționare" de Ionel Nicolae, cercetător științific principal la Institutul de științe politice și de studiere a problemei naționale, și Sandu Vlad, cercetător științific.(Agerpres)
TON DUC THANG

Președintele
Republicii Democrate Vietnam

Ministerul Afacerilor Externe, Hris- tache Zambeti, vicepreședinte al Camerei de Comerț, de funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Comerțului • Exterior.A fost de față Leonard C. Meeker, ambasadorul Statelor Unite ale A- mericii la București. (Agerpres)
DIN ,JARA DE SUS“ră rapsozi populari, muzeografi, profesori de limba și literatura română, colecționari și culegători de folclor. Filiala își. propune, între, altele, alcătuirea unor fonoteci și discoteci pentru păstrarea fondului de aur al creației populare din a- oeastă parte a Moldovei și organizarea anuală a unui festival al cîn- tecului, portului și obiceiurilor din zona montană a Țării de Sus.

CIU EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România în numele Comitetului Central al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, al Adunării Naționale, al guvernului șl al poporului R.D. Vietnam, exprimăm sincera noastră mulțumire Partidului Comunist Român, guvernului și poporului Republicii Socialiste România pentru felicitările călduroase adresate cu prilejul semnării Acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam. Această victorie istorică a poporului nostru este strîns legată de sprijinul și de ajutorul mare, eficient, al poporului, Partidului Comunist Român și al guvernului Republicii Socialiste România.Bucurîndu-se de această victorie, poporul vietnamez memorează pentru totdeauna sprijinul și ajutorul poporului român care i s-au acordai în lupta împotriva agresiunii americane pentru salvarea națională, precum și în opera sa de construire a socialismului.Acordul de curînd semnat privind ajutorul economic șt militar pa care Republica Socialistă România l-a acordat Vietnamului în 1973 constituie o nouă expresie a sentimentului și a ajutorului frățesc al poporului, al Partidului Comunist și al guvernului român acordat poporului vietnamez.Cu acest prilej ținem să exprimăm sincera noastră mulțumire poporului, Partidului Comunist Român și guvernului Republicii Socialist» România pentru acest sprijin și ajutor- mare și prețios.Sîntem ferm convinși că în lupta grea și complexă pentru aplicarea cu seriozitate și strictețe a Acordului de la Paris cu privire la Vietnam, precum și în opera de edificare a socialismului, poporul vietnamez va fi ajutat și sprijinit în continuare puternic de către poporul român.Dorim poporului român să obțină în continuare succese și mai mari în opera de edificare a țării, să realizeze cu rezultate frumoase planul cincinal 1971—1975, în vederea construirii României socialiste multilateral dezvoltate.Fie ca solidaritatea, prietenia și cooperarea frățească dintre popoarele noastre să fie totdeauna trainice.

LE DUAN
Prim-secretar

al Comitetului Central 
al Partidului celor ce Muncesc: 

din Vietnam

FAM VAN DONG
Premierul guvernului 

Republicii pemocrate Vietnam 
nu ș’G toiasoșcv J ț

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Președintele Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste 

din Republica Socialistă România

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Româniaîn numele poporului, al Frontului Național de Eliberare, al Guvernului Revoluționar Provizoriu âl Republicii Vietnamului de Sud și în numele nostru personal, ținem să mulțumim sincer Excelențelor Voastre pentru călduroasele felicitări adresate cu prilejul semnării Acordului de la Paris cu privire la încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam.
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CRITICAREA SUBALTERNILOR -
ON MOD DE A-II FACE AUTOCRITICA ?

5

- Unele observații de la o consfătuire pe teme sportive -Joi, 22 februarie, am asistat la o consfătuire cu antrenorii din Capitală, convocată de Consiliul municipal pentru educație fizică și sport, și' la care au luat parte membri ai conducerii C.N.E.F.S. Asistenții, în număr de 400—500, deci majoritatea corpului tehnic sportiv din București, au ascultat un referat cu privire la lipsurile și neajunsurile muncii antrenorilor în domeniul performanței. După acest referat (care a durat a- proximativ două ore), au luat cuvîntul șase antrenori, apoi discuțiile (ce însumaseră 55 de minute !) au fost sistate și s-au rostit cuvintele de încheiere.Din capul locului sîntem obligați să spunem că reuniunea la care ne referim n-a fost nici interesantă, nici atît de utilă, așa cum și-a titrat ziarul „Sportul" informația respectivă. Dacă am considera numai simpla cronică a ședinței .și încă am avea suficiente motive de nemulțumire. Unul dintre puținii vorbitori critica, pe bună dreptate, în cuvîntul său, faptul că la o asemenea consfătuire, după un lung referat ce semnala neajunsuri foarte - grave în munca antrenorilor, discuțiile au fost strict limitate și sistate după mai puțin de o oră !Dar nu numai asupra acestui aspect —>de loc neglijabil, fiindcă anulează însuși înțelesul de „CONSFĂTUIRE" și-i conferă acesteia un caracter formal — vrem să solicităm atenția cititorilor și a organelor sportive responsabile.Referatul menționat a enumerat un șir de lipsuri și neajunsuri foarte grave în activitatea corpului tehnic, lipsuri care au limitat în mod subiectiv dobîndirea performanțelor, ajungindu-se la situația ca acestea să fie nesatisfăcătoare. Și, intr-adevăr, așa stau lucrurile, există, mai mult persistă, de vreme îndelungată serioase deficiențe în comportarea și munca sportivilor, a corpului de antrenori și a asociațiilor cu secții de 

performanță. Dar, se pune întrebarea, pentru ce la această consfătuire, ca și la altele asemănătoare, s-au ținut în umbră responsabilitățile organelor conducătoare sportive, propriile lor greșeli și neajunsuri, acestea cu atît mâi grave și mai influente cu cit proveneau de la cei însărcinați să dirijeze sportul de performanță, să-l conducă ferm spre rezultate superioare ?Considerăm că un asemenea fel de 
a concepe și desfășura consfătuirile e inacceptabil. Nu se poate accepta ca intr-un moment în care e nevoie să se confrunte cit mai viu punctele de vedere, să aibă loc dezbateri ce să conducă la soluții înnoitoare, să descoperim contrariul — vorbitori în număr derizoriu, discuții ultral imitate, grabă ca pentru îndeplinirea unei formalități.Am scris aceste rînduri pentru a sublinia necesitatea ca toți cei ce lucrează în domeniul sportului — de la atleți, antrenori, activiști ai cluburilor și asociațiilor, și pînă la cei cu munci de răspundere in organele conducătoare ale tuturor unităților, organizațiilor și instituțiilor, cărora le revin răspunderi clar înscrise în lege, să dezbată în mod principial activitatea personală și de ansamblu, să supună criticii fără rezerve neajunsurile, să pună efectiv umărul la propășirea rapidă a sportului, inclusiv în latura lui de performanță. Consfătuirile și dezbaterile ce au sau vor avea loc de-acum înainte — la C.N.E.F.S., la celelalte organizații și instituții, Ia federații, consilii sportive locale, cluburi, asociații — cu activiști și conducători, cu tehnicieni și sportivi, să fie dominate de atitudinea responsabilă și ambițioasă de a munci mai bine, mai mult, cu rezultate sporite, în lumina indicațiilor conducerii partidului» nostru.

Valeriu MIRONESCU

Azi șl miine, 
in sala de atletism 

,,23 August"

„CUPA DE CRISTAL*Astăzi și mîine, cu începere de la ora 16,00, în sala de atletism de Ia complexul sportiv „23 August" din Capitală se vor desfășura întrecerile celei de-a Vl-a ediții a competiției atletice internaționale „Cupa de Cristal". Și-au anunțat participarea la întrecerile acestui concurs, care constituie și un util prilej de verificare în vederea apropiatelor campionate europene de sală de la Rotterdam, atleți și atlete din : Anglia, Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, Elveția, Iugoslavia, Polonia,- Ungaria, U.R.S.S., precum și cei mai valoroși atleți din țara noastră. Pe lista de înscrieri figurează fosta recordmană mondială la săritura în înălțime Ilona Gusenbauer (Austria), aruncătorul de greutate, Valeri Voikin (U.R.S.S.), care deține o performanță de 20,34 m, sprintera bulgară Ivanka Venkova, săritorul in înălțime Katus Ryszard (Polonia), „hurdlerul" Lorand Milas- sin (Ungaria), Karbanova (Cehoslovacia), Rolf Bernhardt (Elveția) etc. Din lotul țării noastre fac parte : Valeria Bufanu, Csaba Dosza, Nichi- for Ligor, Nicolae Perța, Virginia Bonci-Ioan, Alina Popescu Gheorghiu, Gheorghe Zamfirescu, Adrian Gagea, Vasile Sărucan etc. Iată programul celor două zile de concurs : simbătă (ora 16) : 60 m plat feminin ; prăjină; triplu salt ; 60 m plat masculin ;înălțime masculin ; lungime feminin și greutate feminin. Duminică (ora 16) : 60 m garduri feminin ; 60 ra garduri masculin ; înălțime feminin; lungime masculin și greutate masculin.
FOTBAL: Turneul 

echipei Rapid în AlgeriaALGER. — în cadrul turneului internațional de fotbal de la Alger, e- chipa Rapid București a întîlnit formația sovietică Zenit Leningrad. Partida s-a încheiat cu rezultatul de 3—0 (2—0) în favoarea fotbaliștilor români, prin golurile marcate de atacantul central Neagu.

SCHI LA POIANA BRAȘOV

Campionatele balcanice la probele
de fondLa Poiana Brașov încep astăzi întrecerile celei de-a 6-a ediții a Campionatelor balcanice de schi fond și alpin. Participanții la competiție, reprezentanți ai Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei, Turciei și României, și-au efectuat ultimele antrenamente (fon- diștii pe pîrtiile din Poiana Brașov, iar schiorii alpini pe cele din Cristianul Mare). Zăpada căzută în ultimul timp din abundență asigură condiții bune de concurs. în probele de fond, alături de sportivii bulgari, care dețin prima șansă (Peter Pankov a cîștigat ultimele trei ediții), schiorii români pornesc la rindul lor cu posibilități de victorie, dintre ei remareîndu-se Gheorghe Gîrniță,

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
HOCHEI PE GHEAȚĂ

ROMÂNIA - AUSTRIA 5-0Aseară, pe patinoarul din orașul Graz, s-a disputat întîlnirea amicală de hochei pe gheață dintre selecționatele Austriei și României, care se pregătesc în vederea campionatelor mondiale. Partida s-a încheiat cu rezultatul de 5—0 (1—0, 1—0, 3—0) in favoarea hocheiștilor români. Punctele au fost maroate de Huțanu (2), Pană, Bașa și Tureanu.ȘAH. — DOUĂ VICTORII SUCCESIVE ALE LUI GHEORGHIU. înaintea ultimei runde a turneului internațional de șah de Ia Malaga, maestrul argentinean Miguel Quinteros se menține lider al clasamentului, dar cu un avans de numai o jumătate de punct față de următorii doi clasați, românul Florin Gheorghiu și Paul Benkiî (S.U A.).Marele maestru român Florin Gheorghiu a revenit în lupta pentru primele locuri, obținînd două preți

și alpineVasile Papuc și Gheorghe Voicu. în probele alpine, principalii favoriți sînt, de asemenea, reprezentanții Bulgariei și României, specialiștii a- cordînd prima șansă sportivilor noștri, în frunte cu campionul balcanic, Dan Cristea.Iată programul celor două zile de concurs : simbătă de la ora 10 pe Pir- tia Lupului se dispută prima manșă de slalom uriaș, iar de la ora 12,30 manșa a doua. în Poiana Brașov de la ora 10 încep probele de fond. Duminică : ora 10 start în prima manșă a probei de slalom special, iar de la ora 11,30 manșa a doua. în Poiana Brașov, de Ia ora 10, au loc ultimele probe de fond.
oase victorii în ultimele runde : el a cîștigat partida întreruptă cu Ruiz, iar în runda ă 12-a l-a învins în 33 de mutări pe spaniolul Bellon.BOX. — TURNEUL DE LA MINSK. A început turneul internațional de box de la Minsk, la care participă pugiliști din Șirmania, Irak, Ungaria, Cehoslovacia; România, Polonia, Finlanda, Iugoslavia și U.R.S.S. în prima reuniune, la categoria 54 kg,.' Dmitri Belozernev (U.R.S.S.) a cîștigat prin K.O. tehnic meciul cu finlandezul Sven Ellinga, iar Ivan Bialcenkov (U.R.S.S.) l-a întrecut la puncte pe Alexandru Dobăeș (România).TENIS. — SURPRIZE LA KOLN. Surprizele se țin lanț în turneul de tenis de la Koln. Favoritul nr. 1, a- mericanul Arthur Ashe, campion al profesioniștilor pe anul 1972, a fost eliminat cu 6—7, 6—3, 6—2 de către egipteanul Ismail el Shafei, în timp ce jucătorul sovietic Alexsandr Me- treveli l-a scos din cursă cu 4—6, 6—3, 6—4 pe Roscoe Tanner (S.U.A.). Australianul Ken Rosewall l-a întrecut cu 6—1, 7—5 pe englezul Roger Taylor.

Cu acest prilej, Frontul Național de Eliberare și Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud mulțumesc sincer partidului comunist, guvernului și poporului român frate pentru sprijinul și ajutorul prețios date luptei poporului vietnamez.Sîntem ferm convinși că partidul, guvernul și poporul român frata vor întări în continuare sprijinul și ajutorul lor luptei pentru consolidarea păcii, pentru realizarea drepturilor naționale fundamentale als poporului vietnamez și a dreptului la autodeterminare al populației din Vietnamul de sud.Urăm poporului român frate numeroase noi succese în construirea unei țări prospere, contribuind astfel la menținerea păcii în Europa și în lume.Fie ca prietenia dintre popoarele din Vietnamul de sud și din România să se consolideze și să se dezvolte pe zi ce trece.
NGUYEN HUU THO

Președintele Prezidiului Comitetului 
Central al Frontului Național 

de Eliberare din Vietnamul de Sud 
Președintele Consiliului 

Consultativ al Guvernului 
Revoluționar Provizoriu 

al Republicii Vietnamului de Sud

HUYNH TAN PHAT
Președintele Guvernului 
Revoluționar Provizoriu 

al Republicii 
Vietnamului de Sud

NOI UNITĂȚI COMERCIALE 
ȘI SERVICII LA SATENoul supermagazin al cooperației de consum a îmbogățit peisajul arhitectural, al centrului comunei Gilău, ce face pași repezi spre urbanizare. în același timp, el asigură o servire civilizată și rapidă a consumatorilor. La parter se află unități pentru desfacerea mobilei, o librărie și papetărie, mercerie, iar Ia etaj — confecții, încălțăminte, tricotaje, țesături, galanterie, toate cu expunere deschisă. Tot în această localitate se află în stare de finisaj o clădire care va adăposti un cafe-bar.Asemenea unități mari — supermagazine — au fost inaugurate și in alte centre de comună din județul Cluj, cum sint Ciucea, Bucea, Bonțida. iar in Valea Drăganului și Palatca — magazine universale. Unele din acestea au unități alimentate cu autoservire, restaurante sau bufete. Anul trecut au fost construite sau modernizate 35 magazine sătești și 25 unități de alimentație publică. Multe

din acestea s-au realizat eu contribuția in bani și în muncă a cooperatorilor de la sate. Este demnă de relevat acțiunea cetățenilor din satele de munte Vălișoara și Hășdate, care au contribuit cu peste 100 000 Iei la construcția unor unități comerciale moderne.Conducerea uniunii județene a cooperației de consum a- cordă o mare atenție dezvoltării rețelei de prestări de Servicii la sate, care în prezent numără peste 500 de unități, în comunele Gilău și Iara au fost construite complexe cu a- teliere de croitorie, pantofarii, frizerie-coafură, reparații aparate de radio și electrice etc. Un alt complex se află în construcție Jin comuna Aghi- reș. Modernizarea rețelei comerciale și a celei de prestări de servicii în mediul rural continuă și in acest’ an.
Alex. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii*
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In prima decadă a lunii martie vor începe

Consultările oficiale dintre
cele două părți sud-vietnameze

PARIS 23 (Agerpres). — Repre
zentanții Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud și ai Republicii Vietnam 
au căzut de acord să țină consul
tări oficiale cu scopul de a decide 
viitorul politic al Vietnamului de sud,

s-a anunțat la Paris în urma 
întîlnirii de vineri dintre Nguyen Thi 
Binh, ministrul afacerilor externe al 
G.R.P., și Tran Van Lam, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Vietnam. Consultările urmează să 
înceapă în prima decadă 
martie.

a lunii

*1 PARIS 23 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Guvernului Re-. voluționar Provizoriu al Vietnamului de Binh, a primit la fanții diplomatici Republicii Sud, Nguyen Thi Paris pe reprezen- ai unor țări neali-
4-niate.. Nguyen Thi Binh a guvernele acestor țări să-și _________că întreaga influență pentru „a contribui Ia respectarea strictă a Acordului cu privire la încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam".
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Un miliard din locuitorii globului trăiesc
în condiții de subdezvoltare — 

se arată într-un raport al Comisiei 0. M. U. 
pentru drepturile omuluiNAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). — Comisia O.N.U. pentru drepturile omului a dat publicității un raport în care se relevă că decalajul dintre subdezvoltate a ultimii ani.

IAproximativ unHard din locuitorii globului, se spune, printre altele, în document, trăiesc în condiții de subdezvoltare economică, avînd slabe șanse de a-și ameliora situația. După 1970 țările

țările industrializate și cele continuat să se agraveze înmi- de creșterea în ciuda înregis-

Mesajul adresat reuniunii de către premierul R.D. VietnamHANOI 23 (Agerpres). — într-un mesaj adresat Conferinței internaționale de la Roma a opiniei publice in "sprijinul Vietnamului, primul ministru al R.D. Vietnam, Fam Van Dong, .reliefează că această reuniune «onsti-
Acordul de restabilire a păcii 
si înțelegere: națională- 

o victorie a poporului laoțian

tuie o expresie a solidarității internaționale a forțelor democratice și iubitoare de pace cu cauza justă a poporului vietnamez și a popoarelor din Laos și Cambodgia.În mesajul difuzat de agenția V.N.A., primul ministru evidențiază însemnătatea Acordului de la Paris privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam, expririiînd apoi opinia că reuniunea din capitala Italiei va juca un rol activ în mobilizarea forțelor păcii și progresului din lume pentru continuarea sprijinului viguros acordat luptei juste a popoarelor din Vietnam, Laos și Cambodgia în noua etapă, pentru respectarea deplină și îndeplinirea strictă de către S.U.A. și administrația de la.Saigon a acordului Paris. de la

sută din populația mondială, și-au sporit produsul național brut în medie cu 4,1 la sută. Cea mai mare parte din acest surplus a fost insă neutralizată de

inflație și populației, ameliorărilor trate în ultima perioadă, pături largi ale populației din unele țări ale Asiei, Africii și Americii Latine suferă de subnutriție sau malnutriție, de lipsa facilităților elementare în domeniile sănătății și educației, în timp ce suprafețe întinse de teren, proprietate particulară, rămîn necultivate. Ca urmare a a- cestei situații, capaci-

tatea de muncă a populației scade, productivitatea este menținută la un nivel co- borît, iar progresul național este încetinit.Raportul menționează că, între 1960 și 1970, populația din zonele slab dezvoltate ale lumii a sporit de la 2 miliarde la 2,5 miliarde locuitori, în timp ce în regiunile dezvoltate sporul a fost de cinci ori mai mic.în privința șomajului, raportul declară : „Potrivit estimărilor, in țările subdezvoltate unul din ’trei (sau patru) adulți se află in căutare de lucru sau muncește sub capacitatea sa“.
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in domeniul culturii
si invătămintului
9 9BELGRAD 23 — Corespondentul Agerpres transmite : La Belgrad a fost semnat programul de colaborare în domeniul culturii și învățămîntului dintre România și Iugoslavia pe anii 1973 și 1974. Programul, semnat de Vasile Șan- dru, ambasadorul României la Belgrad, și Oto Deneș, locțiitor âll directorului general al Institutului federal pentru colaborare internațională în domeniul științei, învățămîn- tului, culturii și tehnicii, prevede colaborarea directă a universităților din cele două țări, burse pentru studii post-universitare și de specialitate, schimburi de studenți pentru studierea limbii și literaturii române și, respectiv, sîrbo-croate și alte acțiuni.

COMUNICAT COMUN

PREȘEDINTELE NIXON A PREZENTAT CONGRESULUI

Un document referitor
la situația economiei S. U. A.

W sfert de veac
de la instaurarea puterii 

muncitorești în Cehoslovacia
Aniversarea unui -sfert de veac de la victoria oamenilor muncii din 

Cehoslovacia asupra reacțiunii a fost întimpinată de popoarele ceh și 
slovac cu numeroase și variate manifestări. De o săptămină orașele și 
satele țării poartă veștminte sărbătorești. Steagurile roșii ale partidu
lui, drapele de stat, lozinci care vorbesc despre izbinda politică din 
februarie 1948, despre realizările dobindite in edificarea socialismului

■ împodobesc străzile, marile edificii, casele.
, Perioada din preajma acestei aniversări a fost marcată prin impor
tante succese in producție. Încă de la jumătatea anului trecut, sin
dicatele din toate ramurile activității materiale au lansat chemarea : 
,,ln cinstea lui februarie victorios — mai mult, mai bun și mai ieftin". 
In întreaga țară au luat ființă mii de noi brigăzi ale muncii socialiste, 
răcind ca numărul acestora să ajungă astăzi la peste 60 000. Șirul ma
nifestărilor consacrate- evenimentelor din februarie a fost deschis de 
adunări festive in cadrul cărora s-a făcut o amplă trecere în revistă 
a rezultatelor obținute în întrecerea socialistă desfășurată în cinstea 
marii sărbători. Ca o înaltă apreciere a acestor succese, a contribuției 
aduse la sporirea avuției naționale, zeci de întreprinderi, unități agri
cole, instituții de cultură, de_invățămint și științifice, precum și mii de 
oameni ai muncii au fost, distinși cu ordine și medalii ale republicii. 
Pentru a readuce in memoria generației de astăzi secvențele impre
sionantei bătălii pentru instaurarea deplină a puterii muncitorești, dată 
in februarie 1948, in principalele orașe ale țării au fost organizate nu
meroase expoziții documentare.

O încununare a manifestărilor organizate în cinstea aniversării a 
consțituit-o impresionanta adunare populară care a avut loc vineri 
după-amiază in piața Staromestske din Praga, organizată exact pe 
locul unde, la 21 februarie 1948, a luat cuvîntul in fața cetățenilor ca
pitalei Klement Gottwald, care, in calitatea sa de președinte al gu
vernului, a avut un rol însemnat in ciștigarea bătăliei pentru putere.

HANOI 23 (Agerpres). — Cu prilejul semnării Acordului de restabilire a păcii și înțelegere națională în Laos, președintele R.D. Vietnam,“Ton Duc Thang, și primul ministru al R.D.V., Fam Van Dong, au adresat un mesaj prințului Sufanuvong, președintele C.C. al Frontului Patriotic Laoțian.Acordul, se spune în mesaj, deschide bune perspective pentru realizarea obiectivelor definite în programul politic al F.P.L. — menținerea unei păci durabile, realizarea înțelegerii naționale, reunificarea națiunii, edificarea unui Laos pașnic, independent, neutru, democratic, unificat și prosper, adueind o contribuție pozitivă ta consolidarea păcii in Indochina și in sud-cstul asiatic.Mesajul evidențiază că acordul constituie o victorie a poporului laoțian sub conducerea F.P.L., o victorie a solidarității militante dintre cele trei popoare indochineze, a forțelor socialismului, independenței naționale, democrației, păcii și progresului social.

23 (Agerpres). — La lucrările Conferinței a opiniei publice în șpriROMA continuă naționale jinul Vietnamului. în cadrul ședinței plenare au luat cuvîntul reprezentanții delegațiilor R.D. Vietnam și G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud.
Roma inter-

WASHINGTON 23 (Agerpres). — Președintele Nixon a prezentat, joi, Congresului, ca parte a tradiționalului mesaj despre starea uniunii, un document referitor la situația economiei S.U.A., subiect pe care președintele îl abordase și în discursul . radiodifuzat de la 21 februarie. Apreciind ca favorabilă evoluția economiei americane, documentul mențio- . nează necesitatea continuării politicii de stabilizare economică, a controlului asupra prețurilor la alimente, a îmbunătățirii poziției competitive a S.U.A. pe piața externă.Mesajul lungirea ședintelui ticii sale financiar.
solicită Congresului mandatului acordat în vederea aplicării în domeniul economic s,' în-'această privință, mesa-

pre- pre- poli-Și

țul arată că nu va fi abolit, în perioada următoare, controlul asupra prețurilor și salariilor.Constatînd creșterea rapidă a prețurilor la produsele agroalimentare, mesajul propune combaterea acestei tendințe prin îmbunătățirea aprovizionării — între măsurile preconizate fiind menționată favorizarea importurilor ; se precizează totuși că redresarea situației nu va putea fi realizată într-un interval scurt.Mesajul prezidențial anunță, fără alte precizări, intenția de a se efectua o revizuire a sistemului fiscal. Totodată, președintele se pronunță pentru o reducere a cheltuielilor guvernamentale, reducere afectînd mai multe programe din domeniul asistenței sociale.

BELGRAD 23 (Agerpres). — Iugoslavia este solidară cu lupta justă a poporului Angolei pentru drepturile sale legitime, se subliniază în comunicatul comun publicat la Belgrad la încheierea vizitei delegației Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei, conduse de Agostinho Neto, președintele M.P.L.A. Delegația, care a vizitat Iugoslavia la invitația Uniunii Socialist? a Poporului Muncitor, a fost primită de președintele Iosip Broz Tito.Convorbirile dintre delegațiile M.P.L.A. și U.S.P.M. au prilejuit un schimb de opinii în legătură cu lupta poporului din Angola și dezvoltarea colaborării dintre cele două organi- Delegația M.P.L.A. a dat o apreciere rolului Iugoslaviei în pentru pace, eliberarea popoa- pentru relații democratice și în drepturi între state.
colab zațît înaltă lupta relor, egale

ADUNAREA POPULARA DE LA PRAGA
Praga și-a trimis în această pia

ță, locul atitor evenimente de răs
cruce din istoria poporului cehos
lovac, zeci de mii de reprezentanți 
— muncitori din marile întreprin
deri industriale, mulți dintre ei par
ticipant direcți la evenimentele de 
acum un sfert de veac, lucrători ai 
instituțiilor centrale și unităților 
militare, detașamente înarmate ale 
miliției populare.

In tribuna oficială se aflau Gus
tav Husak, Ludvik Svoboda, Lubo- 
mir Strougal, alți conducători 
partid și de stat, vechi militanți 
mișcării muncitorești din Cehia 
Slovacia. Se aflau, de asemenea, 

general al C.C. 
Brejnev, pre- 

misiuni diplo-

matice din țările socialiste acredi
tați la Praga, printre 
basadorul României,

Despre importanța 
lor petrecute acum 
veac, despre izbinzile 
popoarele ceh și slovac a vorbit 
cretarul general al C.C. al P.C. 
Cehoslovacia Gustav Husak.

A luat cuvîntuV, de asemenea, Leo
nid Brejnev.

care și am- 
Teodor Haș. 

evenimente- 
un sfert 

dobindite
de 
de 
se- 
din

invitați, secretarul 
al P.C.U.S., Leonid 
cum și șefi ai unor

de 
ai 
fi 

ca

Praga,
C. PRISĂCARU

transmit

IN ACTUALITATE
Alegeri anticipate

in Republica Irlanda

un fiascode extremă dreaptă republicană", al cărui

Guvernul Republicii Peru a adoptat un decret în vederea^ întăririi controlului său asupra activității întreprinderilor industriale din sectorul privat.

majoritatea exporturi- inedit al acestor ale- cele anterioare din ul- decenii îl constituie Fine

RELUAREA BOMBARDAMEN
TELOR ASUPRA LAOSULUIWASHINGTON 23 (Agerpres). — Aviația americană a reluat bombardamentele asupra teritoriului Laosu- lui, s-a anunțat oficial la Washing-

Primul ministru al R.D.P. 
a Yemenului, Ali Nasser Mohamed, l-a primit pe însărcinatul cu afaceri a.i. al Republicii Socialiste România la Aden, Ion Neagu. In cursul întrevederii au fost abordate probleme privind dezvoltarea multilaterală a relațiilor prietenești dintre cele două țări.

ÎNALTĂ DISTINCȚIE 
CEHOSLOVACĂ CONFERITĂ 
TOVARĂȘULUI L. BREJHEV

Demonstrație la Vientiane in 
sprijinul Acordului de restabi
lire a păcii și înțelegere națio
nală în Laos. Pe pancarte sînt 
înscrise chemări la respectarea 
strictă a prevederilor acordului

La invitația guvernului
SUedeZ, Alexei Kosighin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., urmează să facă o vizită oficială în Suedia la începutul lunii aprilie.

Lucrările celei de-a doua 
conferințe a miniștrilor ță
rilor africane membre comisiei Economice a O.N.U. pentru Africa au luat sfîrșit la Accra. Re- zoliițiile adoptate relevă hotărîrea statelor africane de a se bizui pe eforturile proprii pentru a-și asigura dezvoltarea, în același timp, solicită acordarea unui ajutor tehnic cît mai eficient în cadrul programelor O.N.U. pentru dezvoltare.

La începutul acestei luni, premierul Republicii Irlanda, Jack Lynch, anunța, pe neașteptate, dizolvarea parlamentului țării (Dail), în vederea organizării, la 28 februarie, a unor alegeri generale anticipate. Tocmai datorită termenului scurt avut la dispoziție, partidele de opoziție s-au angajat, imediat, in campania electorală, convocînd, totodată, de urgență, convenții naționale pentru desemnarea candi- daților.în vechea configurație a parlamentului irlandez, din totalul de 144 de mandate numărul cel mai mare de locuri (69) aparținea partidului de guvernămînt Fianna Fail, al premierului Lynch, care nu deținea însă majoritatea, fiind nevoit, de aceea, să apeleze la sprijinul celor 6 deputați independenți. Grupările partidul respectiv,Potrivit Lynch, i corpului electoral determinată de constata în 'ce măsură mente aprobată de către alegători aderarea țării la Piața comună, a cărei membră Irlanda a devenit de la 1 ianuarie 1973, astfel incit să se poată defini o orientare mai clară a politicii guvernamentale în contextul participării la C.E.E. Desigur, un loc central în aceste alegeri îl deține și problema Ulsteru- lui (Irlanda de Nord), provincie aparținînd Marii Britanii, unde din 1969 domnește o situație' explozivă. Conform afirmațiilor guvernului Lynch, perspectiva reunificării Ul- sterului cu Republica Irlanda trebuie abordată numai prin mijloace pașnice, printr-o înțelegere generală între Londra, Dublin și comunitățile protestantă și catolică din nordul Irlandei. Poziția moderată 
a guvernului irlandez, ilustrată și prin recenta lege a „delictelor împotriva statului", menită să îngră-

de opoziție, Fine Gael și laburist, dețineau 50 și, 17 locuri.celor declarate de Jack chemarea anticipată a la urne a fost dorința de a se este real-

dească activitatea teroristă a I.R.A. — organizație militară ilegală adeptă a metodelor violenței — a fost primită, în general, cu satisfacție de opinia publică din țară. Potrivit majorității observatorilor, partidul Fianna Fail contează, astfel, să-și asigure, în urma alegerilor generale anunțate, un număr sporit de voturi și să-și consolideze poziția în parlament. Acest lucru ar crea un spațiu mai larg de mișcare, vizînd, pe de o parte, reglementarea crizei din Ulster pe calea consultărilor între părțile interesate, iar pe de alta, diversificarea relațiilor cu ceilalți membri ai C.E.E., în scopul desprinderii economiei irlandeze din cîmpul gravitațional al Marii Britanii, spre care se-ndreaptă lor sale.Elementul geri față de timele două înțelegerea dintre partidele Gael și laburist de a forma o coaliție electorală, qa singura modalitate prin care opoziția ar putea eventual cîștiga alegerile. (In caz de succes, noul premier va fi liderul partidului Fine Gael, Liam Cos- grave, iar vicepremiei' — șeful laburiștilor, Brendan Corish). Cele două gqupări coalizate au prezentat o platformă politică comună, în care accentul e pus pe problemele social-economice : combaterea cientă a inflației, participarea rită a statului la expansiunea dustrială, reducerea costului ții, a șomajului, suprimarea unor taxe.în aceste împrejurări, observatorii politici, considerînd că s-a înregistrat o echilibrare a forțelor în competiția electorală — stare de fapt confirmată și de ultimele declarații ale premierului Lynch — se arată reținuți în enunțarea unor pronosticuri categorice in privința rezultatului scrutinului de la 28 februarie.

efi- spo- in- vie-

D. OZERANSCHI

Forța guvernului de Unitate Populară 
rezidă în sprijinul maselor
— declară președintele Republicii Chile —SANTIAGO DE CHILE 23 (Agerpres). — Corespondentul nostru, E. Pop, transmite : Președintele statului Chile, Salvador Allende, își continuă vizita, inițiată la începutul acestei săptămîni, în provincia Bio- Bio.La 22 februarie, Allende s-a întîl- nit cu locuitorii comunei Santa Fe, cu care a stabilit un dialog referitor la numeroase probleme ecoitamice, precum și la apropiatele alegeri parlamentare. El a evidențiat importanța reformei agrare realizate sub guvernul Unității Populare, rolul producției agrare în efortul de asigurare a unei aprovizionări normale a populației și de economisire a devizelor, în localitatea Los Angeles, președintele și-a exprimat convingerea că, la alegerile din 4 martie, Frontul Unității Populare își va mări numărul de locuri pe care îl deține actualmente în Senat. Allende a făcut o comparație între platforma programatică, concretă și clară, cu care se prezintă Unitatea Populară în viitoarea confruntare electorală și alianța eterogenă, lipsită de principii ferme, a opoziției.

în continuare, Allende a vorbit despre baza socială a guvernării populare. Forța guvernului — a spus el — nu rezidă numai în partidele Unității Populare, ci în aspirațiile oamenilor muncii de toate categoriile, in forța organizării oamenilor muncii reuniți în cadrul Centralei Unice a Oamenilor Muncii (C.U.T.), care, împreună cu partidele populare, este reprezentată în guvern.Președintele chilian s-a referit, totodată, la dificultățile care trebuie învinse într-un proces social de dimensiunile celui care se desfășoară, în prezent, în Chile.Ca și în alte discursuri anterioare, Salvador Allende a relevat cadrul instituțional, de continuitate democratică, în care este concepută politica transformărilor structurale promovată de guvernul său.

„Nervozitate" 
pe piața valutară 

vest-europeană Confirmînd, încă o dată, pronosticurile experților financiari care subliniau că devalorizarea dolarului de la 12 februarie a.c. nu va putea să rezolve, singură, criza monetară occidentală, .activitatea de pe principalele piețe vest-europene de schimburi valutare a fost marcată, vineri, de „nervozitate". Neîncrederea în viabilitatea sistemului monetar internațional actual s-a concretizat, la bursele de devize, prin atingerea unui nou record al prețului aurului, negociat la 96 de dolari uncia, și prin scăderea cursului dolarului sub nivelul minim de intervenție față de unele monede vest-europene, stabilit după realinierea monedelor europene de acum zece zile.Băncile de stat din Belgia, Marea Britanie, Franța, R. F. a Germaniei, Olanda, Suedia și Elveția au fost nevoite să intervină în sprijinul monedei a- mericane, achiziționînd dolari la cursurile oficiale.

Membrii Congresului Na
țional Indian și forțele pro’re- siste din India trebuie să ducă o luptă neîncetată împotriva uneltirilor reacțiunii, care împiedică țara să înainteze pe calea transformărilor social-economice progresiste — se arată într-un apel al conducerii acestui partid de guvernămînt.

Guvernele R.D. Germane 
și Uniunii Birmane au convenit să stabilească relații diplomatice și să confere consulatelor lor generale de la Berlin și Rangoon gradul de ambasadă, se arată într-un comunicat dat publicității în capitala R.D.G. Totodată, s-a făcut cunoscut că guvernele R.D.G. și Zambiei au hotărît să stabilească relații diplomatice la rang de ambasadă.

firestmi în Congo. Pre?e- dintele Republicii Populare Congo, Marien N’Gouabi, a anunțat vineri că fostul prim-miniștru al țării, Pascal Lissouba, și fostul ministru al informațiilor, Sylvain Bemba, au fost arestați sub acuzația de complicitate cu Ange Diawara, autorul unei tentative de lovitură de stat.
Oficiul de ajutor și lucrări 

O.N.U. pentru refugiații pa- 
leStineîli (U-N.R.W.A.) a înaintat secretarului general al organizației, Kurt Waldheim, o serie de rapoarte cuprinzînd detalii în legătură cu atacurile israeliene, din cursul nopții de 20 spre 21 februarie, asupra unor tabere paiestinene din nordul Libanului.

Un acord sovieto-ameri- 
COH Plivind bazele raționale ale pescuitului în oceanele Atlantic și Pacific, în apropierea țărmurilor S.U.A., a fost semnat la Moscova.

PRAGA 23 (Agerpres). — Agenția T.A.S.S. anunță că lui Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., i-a fost înmînat ordinul „Leului alb" gradul întîi pentru contribuția eminentă la’ dezvoltarea prieteniei sovieto-cehoslovace și in legătură cu cea de-a 25-a aniversare a victoriei din februarie a oamenilor muncii din Cehoslovacia. înalta distincție î-a fost înmînată de Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C.C., și de Ludvik Svobotia, președintele R.S. Cehoslovace.
Republica Panama
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WASHINGTON

Iugoslavia și Piața comunăBELGRAD 23. — Corespondentul Agerpres, S. Morcovescu, transmite : Boris Șnuderl, membru al liului Executiv Federal al Iugoslavia, a avut, la Bruxelles, convorbiri cu Christopher Soames, vicepreședinte al Comisiei C.E.E., însărcinat cu relațiile externe. Cu acest prilej s-a procedat la un schimb de păreri privind colaborarea în viitor dintre Piața comună și Iugoslavia și posibilitățile de promovare în continuare a relațiilor reciproce, avîndu-se în vedere, îndeosebi, problemele legate de apropiatele negocieri în vederea încheierii unui nou acord comercial.

Consi-R.S.F.

Vizita consilierului 
prezidențial al R.A. Egipt 

pentru problemele 
securității naționaleWASHINGTON 23 (Agerpres). — Joi a sosit la Washington Hafez Ismail, consilierul prezidențial al Republicii Arabe Egipt pentru problemele securității naționale. Consilierul prezidențial egiptean a conferit vineri, la Cașa Albă, du președintele Richard Nixon.Au fost discutate cu acest prilej aspecte ale situației din Orientul Apropiat. Agenția U.P.I. relevă că Hafez Ismail a remis președintelui S.U.A. un mesaj din partea șefului statului egiptean, Anwar Sadat.

CIUDAD (Agerpres). terne panamez, Tack, a acordat, recent, un amplu interviu revistei „Bohemia", în cadrul căruia s-a referit la problemele așa-zisei Zone a Canalului Panama, administrată, în prezent, de S.U.A. „Actualele negocieri în privința canalului — a declarat Juan Antonio Tack — urmăresc, cel puțin din partea Republicii Panama, semnarea unui tratat, în totalitate nou, și nu o simplă revizuire a Tratatului din 1903. Noul trebuie să țină seama de tul Republicii Panama Ia plină jurisdicție asupra iuiui și asupra zonei mărginește, la o completă integrare politică, economică și culturală a regiunii în întregul național". Consiliul de Securitate — a adăugat ministrul panamez — invitat de guvernul panamez să-și desfășoare lucrările sale, între 15 și ,20 martie, la Ciudad de Panama, este chemat să adopte o hotărîre care să conducă spre o soluționare justă și echitabilă a situației. Republica Panama luptă pentru menținerea unui climat de pace și securitate în * deplina aplicare a principiilor neamestecului in treburile interne ale altor state, autodeterminării și independenței naționale, pentru lichidarea colonialismului în orice domeniu s-ar manifesta el, politic, economic sau cultural, a spus, în încheiere, J. A. Tack.
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DIN GUINEEA-BISSÂU

cercetărilor a

SUCCESE ÂLE PATRIOȚILOR

într-0 notă apărută în ziarul de miercuri, relatam despre dispariția misterioasă din cimitirul localității Port Joinville, situată pe mica insulă D’Yeu, a sicriului conținînd corpul fostului mareșal Philippe Petain. Spre informarea în continuare a cititorilor, anunțăm că, după patru zile de peregrinări, sicriul se găsește din nou... în cavoul de unde a fost răpitMiercuri, anchetatorii au descoperit la Paris camioneta care, în mod suspect, staționase la sfirșitul săptămînii pe insulă. Vehiculul era însă gol ; autorii răpirii, prinzînd de veste că •sînt urmăriți, au ascuns coșciugul. Continuarea dus, în cele din urmă, la descoperirea sicriului, ascuns în zona de nord a periferiei Parisului.Așa cum s-a presupus, răpirea este „opera" cercurilor extremiste de dreapta. Șeful grupului, care a inițiat acțiunea, este Hubert Massol, membru al biroului executiv al formației

politice „Alianța lider este cunoscutul avocat și lider politic reacționar Tixier- Vignancour.Massol a declarat ziariștilor că a organizat răpirea cu intenția de a depune corpul lui Petain în osuarul de la Douau- mont, în care se află rămășițele celor căzuți pe cîmpul de bătălie de la Verdun. Dar — așa cum a reieșit și din aprinsa dezbatere care s-a iscat în ceste zile în jurul cazului opinia publică franceză — tot rolul lui Petain în bătălia la Verdun — nu poate și vrea să uite și să ierte activitatea sa ca șef al „Statului francez" de la Vichy înfeudat cotropitorilor hițleriști. Drept care, rămășițele au revenit la locul lor de la Iile D’Yeu ; Massol și alți trei suspecți au fost arestați ; în curînd va începe faza judiciară. Aventura, cu vădit iz politic neofascist, are ca epilog... un fiasco.

CONAKRY 23 (Agerpres). — Surse din Conakry relatează că, în cursul lunii februarie, patrioții din Guineea- Bissau au continuat acțiunile militare împotriva trupelor colonialiste portugheze. Astfel, la 15 februarie, în cursul unei operațiuni din preajma localității Polbak, forțele patriotice au scos din luptă mai mulți militari portughezi și au capturat o mare cantitate de arme și echipament militar, iar la 19 februarie " detașamente de artilerie ale patrioților au supus unui puternic bombardament instalațiile militare inamice din orașul Gabu, din nord-estul țării, pro- vocînd trupelor colonialiste importante pierderi în oameni și materiale de luptă.
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